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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
 

Αξιολόγηση της ΔΑΠ: Προσεγγίσεις μέτρησης 
 
Boudreau & Ramstad 

(1997) 
Cabrera & 

Cabrera (2003) 
Mayo 

 (2001) 
Becker, Huselid 

& Ulrich 
(2001) 

Cascio & 
Boudreau  

(2008) 
 
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ
(EFFICIENCY) 
 
Εξετάζονται οι πόροι που 
χρησιμοποιούνται για να 
εφαρμοσθούν οι πολιτικές 
και πρακτικές ΔΑΠ. 
Δηλαδή, η αποδοτικότητα 
εξετάζει το επίπεδο και την 
ποιότητα των πολιτικών – 
πρακτικών ΔΑΠ που 
προκύπτουν ως 
προερχόμενες από την 
ανάλωση συγκεκριμένων 
πόρων. Η μέτρησή της 
αποσκοπεί να απαντήσει 
στο ερώτημα του κατά 
πόσον οι δραστηριότητες 
και τα προγράμματα ΔΑΠ 
παρέχονται μετά από 
συνετή χρήση των 
διατιθεμένων πόρων υπό  
μορφή χρόνου, χρήματος 
και εργασίας.  Ως τυπικοί 
δείκτες αποδοτικότητας 
αναφέρονται ενδεικτικά: το 
κόστος ανά πρόσληψη 
εργαζομένων και ο χρόνος 
κάλυψης κενών θέσεων 
εργασίας.  
 
 

 
 
 
 
 
(1) Μετρήσεις των 
πολιτικών και 
πρακτικών ΔΑΠ και 
του Τμήματος 
ανθρωπίνων πόρων 
γενικότερα. Αυτές 
περιλαμβάνουν τις 
πλέον παραδοσιακές 
λειτουργικές 
μετρήσεις 
αποδοτικότητας 
(efficiency), όπως 
κόστη, αναλογία 
προτάσεων για 
ανάληψη εργασίας 
προς αριθμό 
υποψηφίων, ώρες 
εκπαίδευσης ανά 
υπάλληλο κ.ά. 
 
 

 
 
 
 
 
(1) Προσπάθεια 
αποτίμησης της αξίας 
των ανθρώπων ως 
στοιχείο του 
ενεργητικού. 
Συνεπάγεται την 
εφαρμογή λογιστι-
κών αρχών και είναι 
γνωστή ως λογιστική 
ανθρωπίνων πόρων 
(human resource 
accounting). 

--- 
(3) Στατιστικές 
αναλύσεις της 
σύνθεσης του 
ανθρωπίνου 
δυναμικού και 
μετρήσεις παραγω-
γικότητας και 
παραγωγικού 
αποτελέσματος των 
ανθρώπων. 

--- 
(4) Μέτρηση (α) της 
αποδοτικότητας 
(efficiency) των 
δραστηριοτήτων και 
διαδικασιών του 
Τμήματος ΔΑΠ και 
(β) της απόδοσης 
των επενδύσεων 
(return on investment 
– ROI) σε 
πρωτοβουλίες και 
προγράμματα για το 
ανθρώπινο  
δυναμικό. 
 
 

 
 
 
 
(1) Παραδοσιακές 
μετρήσεις, οι οποίες 
εστιάζονται σε 
θέματα καθημερινής 
λειτουργίας της 
ΔΑΠ, όπως το 
κόστος πρόσληψης 
προσωπικού ανά 
εργαζόμενο  και οι 
καταμετρήσεις 
διαφόρων 
δραστηριοτήτων. 

--- 
(2)Αποσπασματικές 
μετρήσεις αΰλων 
στοιχείων, οι οποίες 
έχουν κάποια χροιά 
στρατηγικού χαρα-
κτήρα αλλά δεν 
επαρκούν για την 
επικύρωση του 
στρατηγικού ρόλου 
της ΔΑΠ επειδή 
απουσιάζει η 
στρατηγική λογική 
της αλληλοσύνδεσης 
των μετρήσεων και 
αγνοείται το πώς οι 
αντίστοιχες μετα-
βλητές υπηρετούν 
την υλοποίηση της 
στρατηγικής. 

 

 
 
 
 
 
(1) Μετρήσεις 
αποδοτικότητας της 
λειτουργίας ΔΑΠ 
εκπεφρασμένες 
συνήθως με δείκτες 
τύπου «εισροών – 
εκροών». Οι εν λόγω 
μετρήσεις έχουν 
ενδιαφέρον διότι 
συνδέουν τις 
διαδικασίες ΔΑΠ με 
τα λογιστικά 
αποτελέσματα και 
μπορούν να 
σηματοδοτήσουν 
αισθητές μειώσεις 
κόστους, ιδίως όταν 
γίνονται συγκρίσεις 
με άλλες επιχειρή-
σεις. Δεν πρόκειται, 
όμως, όπως υποστη-
ρίζεται, για 
πραγματικές 
μετρήσεις ΔΑΠ αλλά 
για δείκτες 
αποδοτικότητας που 
παρακολουθούν τον 
έλεγχο του κόστους 
και αγνοούν την αξία 
των «ταλέντων» της 
επιχείρησης. 
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Boudreau & Ramstad 

(1997) 
Tsui &  

Gomez – Mejia 
 (1988) 

Phillips 
(1996) 

Armstrong 
(2006) 

 
Λογιστική 
ανθρωπίνων 
πόρων 
 

 
Λογιστική ανθρωπίνων 
πόρων 

 

 
Χρηματικό 
κριτήριο 

 
Παρακολούθηση κόστους 
ανθρωπίνων πόρων 
 
 

 

 
Κέντρα κέρδους ΔΑΠ 
 
 

 

 
 
 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ  
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

 
 

-- 
 
 

Ανάλυση 
κόστους- 
ωφέλειας 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ανάλυση 
ωφελιμότητας 

 
Απόδοση επενδύσεων 
(ROI) 

 

 
 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ  
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
 
 
 

 
 
Πειραματικός 
σχεδιασμός 

 
 
Μελέτες περιπτώσεων ΔΑΠ 
 
 

 

 
Ανταγωνιστική σύγκριση 
 

 
Ανταγωνιστική 
σύγκριση 

 
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ
(EFFICIENCY) 
 
Εξετάζονται οι πόροι που 
χρησιμοποιούνται για να 
εφαρμοσθούν οι πολιτικές 
και πρακτικές ΔΑΠ. 
Δηλαδή, η αποδοτικότητα 
εξετάζει το επίπεδο και την 
ποιότητα των πολιτικών – 
πρακτικών ΔΑΠ που 
προκύπτουν ως 
προερχόμενες από την 
ανάλωση συγκεκριμένων 
πόρων. Η μέτρησή της 
αποσκοπεί να απαντήσει 
στο ερώτημα του κατά 
πόσον οι δραστηριότητες 
και τα προγράμματα ΔΑΠ 
παρέχονται μετά από 
συνετή χρήση των 
διατιθεμένων πόρων υπό  
μορφή χρόνου, χρήματος 
και εργασίας.  Ως τυπικοί 
δείκτες αποδοτικότητας 
αναφέρονται ενδεικτικά: το 
κόστος ανά πρόσληψη 
εργαζομένων και ο χρόνος 
κάλυψης κενών θέσεων 
εργασίας.  
 
 

 
 
 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
ΕΛΕΓΧΟΥ 

 
 

 
 
 
Μετρήσεις  
προσωπικού 

 

Κύριοι δείκτες 

 
Ποσοτικά κριτήρια 
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Boudreau & Ramstad 

(1997) 
Cabrera & 

Cabrera (2003) 
Mayo 

 (2001) 
Becker, Huselid 

& Ulrich 
(2001) 

Cascio & 
Boudreau  

(2008) 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙ-
ΚΟΤΗΤΑ 
(EFFECTIVENESS) 
 
Εξετάζεται η επίδραση των 
πολιτικών και πρακτικών 
ΔΑΠ στις ικανότητες των 
εργαζομένων και οι αντί-
στοιχες συμπεριφορές. Δη-
λαδή, η αποτελεσματικότη-
τα ενδιαφέρεται για το πώς 
οι δραστηριότητες ΔΑΠ 
μπορούν να  επηρεάσουν 
(α) την ικανότητα (capa-
bility) συμβολής των εργα-
ζομένων στην επίτευξη των 
στρατηγικών στόχων, (β) 
την αναζήτηση από αυτούς 
της ευκαιρίας (opportunity) 
για να εκδηλώσουν τη συμ-
βολή τους και (γ) την υπο-
κίνησή τους (motivation) 
ώστε να επιθυμούν να 
συμβάλουν. Η μέτρησή της 
αποβλέπει να διαπιστώσει 
αν οι υλοποιούμενες δρα-
στηριότητες και τα προ-
γράμματα ΔΑΠ έχουν επί-
δραση επάνω στους 
ανθρώπους, στους οποίους 
απευθύνονται.  Ενδεικτικά, 
η αποτελεσματικότητα 
περιλαμβάνει την αύξηση 
της γνώσης των εκπαιδευο-
μένων, την υψηλή 
ποιότητα επιλογής των 
υποψηφίων ή τις 
αξιολογήσεις απόδοσης 
των υπαλλήλων που 
λαμβάνουν χρηματικά 
κίνητρα.  
 
 

 
 
 
 
 
(2) Μετρήσεις 
οργανωσιακών 
ικανοτήτων που μέσω 
των πολιτικών και 
πρακτικών ΔΑΠ     
θα πρέπει να 
αναπτυχθούν και     
να ενθαρρυνθούν. 
Περιλαμβάνονται 
μετρήσεις 
συμπεριφορών, 
στάσεων και 
δεξιοτήτων των 
εργαζομένων. 
 
 

 
 
 
 
 
(5) Ενσωμάτωση των 
μετρήσεων που 
αναφέρονται στους 
ανθρώπους σε ένα 
ενιαίο πλαίσιο 
διοίκησης της 
απόδοσης.  

 
 
 
 
 
(3) Στρατηγικές μη 
χρηματοοικονομικές 
μετρήσεις ΔΑΠ, 
εντασσόμενες στο 
στρατηγικό σύστημα 
μέτρησης της 
απόδοσης της 
επιχείρησης, το οποίο 
καθοδηγεί τη 
διοίκηση. Οι 
μετρήσεις της ΔΑΠ 
έχουν υπερβεί πλέον 
το κομβικό σημείο 
μετάβασής τους στο 
στρατηγικό πεδίο 
(strategy map), όπου 
μπορούν να ιχνηλα-
τήσουν σοβαρά τη 
συμβολή της ΔΑΠ 
στις επιχειρησιακές 
επιδόσεις. 
 

 
 
 
 
 
(3) Κάρτες επιδό-
σεων λειτουργίας 
ΔΑΠ (HR 
Scorecards). 
Πρόκειται για 
προσέγγιση 
εμπνευσμένη από 
τους Kaplan & 
Norton που περι-
λαμβάνει μετρήσεις 
ευθυγραμμισμένες 
και ταξινομημένες 
στις 4 προοπτικές της 
μεθόδου των 
εξισορροπημένων 
επιδόσεων (οικονο-
μική, πελατειακή, 
εσωτερικών διεργα-
σιών και μάθησης – 
ανάπτυξης). Η 
προσέγγιση θεωρεί-
ται ενδιαφέρουσα 
διότι εξετάζει τις 
σχέσεις μεταξύ 
μετρήσεων ΔΑΠ και 
στρατηγικών ή οικο-
νομικών αποτελε-
σμάτων.  
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Boudreau & Ramstad 

(1997) 
Tsui &  

Gomez – Mejia 
 (1988) 

Phillips 
(1996) 

Armstrong 
(2006) 

 
 
Ανταγωνιστική  
σύγκριση 

 
Ανταγωνιστική  
σύγκριση 
 

 

Κύριοι δείκτες 

 

 
Ποσοτικά  
κριτήρια 
 
 

 
Πίνακας 
αποτελεσματικότητας 
ΔΑΠ 
 

 

Πίνακας επιδόσεων ΔΑΠ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μετρήσεις  
προσωπικού 

 
ΔΑΠ μέσω 
αντικειμενικών σκοπών 
(MBO) 
 

 
 
Performance Objectives 
 
 

 

Έρευνες 

 
Μετρήσεις ικανοποίησης 
υπαλλήλων 
 

 
 
Φήμη λειτουργίας ΔΑΠ 
 

 

Απόψεις εωτερικών 
πελατών 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
ΕΛΕΓΧΟΥ 
 

 
 
 
 
 
 
Μετρήσεις 
ικανοποίησης 
χρηστών 

 

Έλεγχοι ΔΑΠ 

 

 
 
 

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙ-
ΚΟΤΗΤΑ 
(EFFECTIVENESS) 
 
Εξετάζεται η επίδραση των 
πολιτικών και πρακτικών 
ΔΑΠ στις ικανότητες των 
εργαζομένων και οι αντί-
στοιχες συμπεριφορές. Δη-
λαδή, η αποτελεσματικότη-
τα ενδιαφέρεται για το πώς 
οι δραστηριότητες ΔΑΠ 
μπορούν να  επηρεάσουν 
(α) την ικανότητα (capa-
bility) συμβολής των εργα-
ζομένων στην επίτευξη των 
στρατηγικών στόχων, (β) 
την αναζήτηση από αυτούς 
της ευκαιρίας (opportunity) 
για να εκδηλώσουν τη συμ-
βολή τους και (γ) την υπο-
κίνησή τους (motivation) 
ώστε να επιθυμούν να 
συμβάλουν. Η μέτρησή της 
αποβλέπει να διαπιστώσει 
αν οι υλοποιούμενες δρα-
στηριότητες και τα προ-
γράμματα ΔΑΠ έχουν επί-
δραση επάνω στους 
ανθρώπους, στους οποίους 
απευθύνονται.  Ενδεικτικά, 
η αποτελεσματικότητα 
περιλαμβάνει την αύξηση 
της γνώσης των εκπαιδευο-
μένων, την υψηλή 
ποιότητα επιλογής των 
υποψηφίων ή τις 
αξιολογήσεις απόδοσης 
των υπαλλήλων που 
λαμβάνουν χρηματικά 
κίνητρα.  
 
 

 
 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ  
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

 
 
Πειραματικός 
σχεδιασμός 

 
 
Μελέτες περιπτώσεων 
ΔΑΠ 
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Boudreau & 
Ramstad (1997) 

Cabrera & 
Cabrera (2003) 

Mayo 
 (2001) 

Becker, Huselid & 
Ulrich 
(2001) 

Cascio & 
Boudreau  

(2008) 
 
ΕΠΙΠΤΩΣΗ 
(IMPACT)  
 
Εξετάζεται η επίδραση 
που ασκείται από την 
ποιότητα και 
διαθεσιμότητα των 
ικανών εργαζομένων 
στην επίτευξη των 
στρατηγικών στόχων. 
Δηλαδή η επίπτωση 
αναφέρεται στη σχέση 
μεταξύ της ποιότητας 
της δεξαμενής 
ταλέντων (talent pool) 
που διαθέτει η 
επιχείρηση και της 
ανταγωνιστικής της 
επιτυχίας. Η μέτρησή 
της στοχεύει να 
διαπιστώσει αν οι 
δραστηριότητες και τα 
προγράμματα ΔΑΠ 
εφαρμόζονται στην 
υπάρχουσα δεξαμενή 
ταλέντων, από όπου 
μπορούν να έχουν και 
τη μέγιστη επίδραση 
στη στρατηγική και 
οργανωσιακή 
αποτελεσματικότητα 
(strategic and 
organizational 
effectiveness) της 
επιχείρησης. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
(3) Μετρήσεις της 
επίπτωσης των 
πολιτικών και 
πρακτικών ΔΑΠ στις 
οργανωσιακές 
ικανότητες  

-- 
(4) Μετρήσεις της 
επίπτωσης των 
οργανωσιακών 
ικανοτήτων στα 
στρατηγικά 
επιχειρησιακά 
αποτελέσματα, 
περιλαμβανομένων, 
μεταξύ άλλων, των 
χρηματοοικονομικών 
αποτελεσμάτων ή της 
ικανοποίησης των 
πελατών. 

--- 
(5) Άμεσες μετρήσεις 
της επίπτωσης των 
πολιτικών και 
πρακτικών ΔΑΠ στα 
στρατηγικά 
αποτελέσματα. 
 

 
 
 
 
(2) Δημιουργία ενός 
δείκτη (index) 
«καλών» πρακτικών 
ΔΑΠ (good HR 
practices) και σύνδεσή 
του με τα 
επιχειρησιακά 
αποτελέσματα. 
 

 
 
 
 
(4) Στρατηγικές 
μετρήσεις, οι οποίες 
επιτρέπουν να 
εκτιμηθεί η επίπτωση 
των πολιτικών και 
πρακτικών ΔΑΠ στις 
επιδόσεις της 
επιχείρησης. Όταν η 
αλυσίδα αξίας (value 
chain) είναι μικρή, 
υπάρχει δυνατότητα 
μέτρησης της πλήρους 
επίπτωσης της ΔΑΠ 
στη συνολική 
απόδοση, ενώ όταν η 
αλυσίδα αξίας είναι 
περισσότερο σύνθετη 
τότε η δυνατότητα 
μέτρησης της 
επίδρασης της ΔΑΠ 
περιορίζεται.   
 

 
 
 
 
(2) Μετρήσεις αποτε-
λεσματικότητας των 
δραστηριοτήτων ΔΑΠ 
και δημιουργία 
δεικτών (indexes) 
βέλτιστων πρακτικών 
(best practices). Πρό-
κειται για άμεσες με-
τρήσεις της σύνδεσης 
μεταξύ συγκεκριμέ-
νων δραστηριοτήτων 
ΔΑΠ και μεταβολών 
των οικονομικών 
αποτελεσμάτων.  

--- 
(4) Αιτιακές αλυσίδες 
(causal chains). 
Πρόκειται για αναλύ-
σεις τύπου «αιτιακής 
αλυσίδας» που εστιά-
ζουν στη μέτρηση 
συγκεκριμένων 
συνδέσεων μεταξύ 
προγραμμάτων ΔΑΠ ή 
ατομικών χαρακτη-
ριστικών των εργαζο-
μένων και επιχειρη-
σιακών διεργασιών ή 
αποτελεσμάτων. Η 
προσέγγιση αυτή 
παρέχει απτά δεδομέ-
να και πλαίσια που 
πραγματικά μετρούν 
τις ενδιάμεσες συνδέ-
σεις μεταξύ ικανότη-
τας των εργαζομένων 
και επιχειρησιακών 
αποτελεσμάτων.  
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Boudreau & 
Ramstad (1997) 

Tsui &  
Gomez – Mejia 

 (1988) 

Phillips 
(1996) 

Armstrong 
(2006) 

 
ΕΠΙΠΤΩΣΗ 
(IMPACT)  
 
Εξετάζεται η επίδραση 
που ασκείται από την 
ποιότητα και 
διαθεσιμότητα των 
ικανών εργαζομένων 
στην επίτευξη των 
στρατηγικών στόχων. 
Δηλαδή η επίπτωση 
αναφέρεται στη σχέση 
μεταξύ της ποιότητας 
της δεξαμενής 
ταλέντων (talent pool) 
που διαθέτει η 
επιχείρηση και της 
ανταγωνιστικής της 
επιτυχίας. Η μέτρησή 
της στοχεύει να 
διαπιστώσει αν οι 
δραστηριότητες και τα 
προγράμματα ΔΑΠ 
εφαρμόζονται στην 
υπάρχουσα δεξαμενή 
ταλέντων, από όπου 
μπορούν να έχουν και 
τη μέγιστη επίδραση 
στη στρατηγική και 
οργανωσιακή 
αποτελεσματικότητα 
(strategic and 
organizational 
effectiveness) της 
επιχείρησης. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ  
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πειραματικός 
σχεδιασμός 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μελέτες περιπτώσεων 
ΔΑΠ 
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ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 
 

Παράγοντες*  

α/α 

 

Βιβλιογραφία τεκμηρίωσης παραγόντων του μοντέλου των Beatty et al. (2003) 
 

(Ι) (Π) (Σ) (Α) 

1. Tsui, 1984  
“Personnel Department Effectiveness: A Tripartite Approach”, Industrial 
Relations, Vol. 23(2): 184-197.                                                          

   ● 

2. Tsui, 1987  
“Defining the Activities and Effectiveness of the Human Resource Department: 
A Multiple Constituency Approach”, Human Resource Management, 26(1): 35-
69.          

● ●  ● 

3. Tsui, 1990  
“A Multiple-Constituency Model of Effectiveness: An Empirical Examination 
at the Human Resource Subunit Level”, Administrative Science Quarterly, 35: 
458-483.                                                                                         

● ●  ● 

4. Guest & Peccei, 1994  
“The nature and causes of effective Human Resource Management” British 
Journal of Industrial Relations, Vol. 32, No. 2: 219-242        

● ● ● ● 

5. Huselid, Jackson & Schuler, 1997  
“Technical and Strategic Human Resource Management Effectiveness as 
Determinants of Firm Performance”, Academy of Management Journal, 40(1): 
171-188.                                           

● ●  ● 

6. Huselid & Becker, 1997 
“The Impact of High Performance Work systems, Implementation Effectiveness 
and Alignment with Strategy on Shareholder Wealth”, Academy of Management 
Proceedings, 144-148.                                      

● ● ●  

7. Wright, McMahan, McCormick & Sherman, 1998  
“Strategy, Core Competence and HR Involvement as Determinants of HR 
Effectiveness and Refinery Performance”, Human Resource Management, 
37(1): 17-29.                    

●  ● ● 

8. Mitsuhashi, Park, Wright & Chua, 2000  
“Line and HR Executives’ Perceptions of HR Effectiveness in Firms in the 
People’s Republic of China”,International Journal of Human Resource 
Management, 11(2):197-216.   

● ●  ● 

9. Stroh & Caligiuri, 1998  
“Strategic human resources: a new source for competitive advantage in the 
global arena” International Journal of Human Resource Management, Vol. 9, 
No. 1: 1-17.                                                                              

● ●   

10. Buyens & De Vos, 2001  
“Perceptions of the value of the HR function”, Human Resource Management 
Journal, Vol.11 No3: 70-89.                                   

●    

11. Gibb 2001  
“The State of Human Resource Management: Evidence from Employees’ 
Views of HRM Systems and Staff”, Employee Relations, Vol. 23, No. 4: 318-
336.                                                                                                                     

● ●  ● 

12. Rozhan, Rohayu & Rasidah, 2001  
“Great Expectations: CEO’s Perception of the Performance Gap of the HRM 
Function in the Malaysian Manufacturing Sector”Personnel Review, Vol. 30, 
No. 1: 61-80.                             

●  ● ● 

13. Richard & Johnson 2001 
“Strategic Human Resource Management Effectiveness and Firm 
Performance”, The International Journal of Human Resource Management, 
12(2): 299-310.                                                                                  

 ● ● ● 

14. Wright, McMahan, Snell & Gerhart, 2001 
“Comparing line and HR executives’ perceptions of HR effectiveness: Services, 
roles, and contributions”, Human Resource Management, Vol.40, No.2:111-
123.                   

● ●  ● 
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Παράγοντες*  

α/α 

 

Βιβλιογραφία τεκμηρίωσης παραγόντων του μοντέλου των Beatty et al. (2003) 
 

(Ι) (Π) (Σ) (Α) 

15. Teo, 2002  
“Effectiveness of a corporate HR department in an Australian public sector 
entity during commercialization and corporatization”, International Journal of 
Human Resource Management, Vol. 13, No. 1: 89-105.                          

●    

16. Lawler III & Mohrman, 2003   
 “Creating a strategic human resources organization: An assessment of trends 
and new directions”, Stanford, California: Stanford University Press.                    

●   ● 

17. Ramlall, 2003  
“Measuring human resource management’s effectiveness in improving 
performance”, Human Resource Planning, Vol. 26, No.1: 51-62.           

● ●  ● 

18. Teo, Ahmad & Rodwell, 2003  
“HR role effectiveness and organizational culture in Australian local 
government”, Asia Pacific Journal of Human Resources, Vol. 41, No. 3: 298-
315.                                                              

●    

19. Audea, Teo & Crawford, 2005  
“HRM Professionals and their Perceptions of HRM and Firm Performance in 
the Philippines”, International Human Resource Management, 16(4): 532-552.     

● ●   

20. Chang, 2005  
“Employees’ overall perception of HRM effectiveness”, Human Relations, Vol. 
58, No. 4: 523-544.                                                                          

 ●   

21. Tsai, Chuang & Hsieh, 2005 
“Development of a Human Resource Management Effectiveness Measurement 
Model in Taiwan”, The Journal of American Academy of Business, Cambridge, 
No.2, March: 44-48.                         

●    

22. Han, Chou, Chao & Wright, 2006  
“The HR competencies – HR effectiveness link: A study in Taiwanese high-
tech companies”  
Human Resource Management, Vol. 45, No. 3: 391-406 

●   ● 

23. McLean,2006  
“Evaluating the importance and performance of the Human Resources function: 
An examination of a medium sized Scottish retailer”  
Journal of Retailing and Consumer Services, Vol. 13: 143-156 

 ●   

24. Chang & Chi, 2007  
“Human resource managers’ role consistency and HR performance indicators: 
the moderating effect of interpersonal trust in Taiwan” 
International Journal of Human Resource Management, Vol. 18, No. 4: 665-
683 

●    

*Παράγοντες: 

(Ι):    Ικανότητες στελεχών λειτουργίας ΔΑΠ 

(Π):  Πολιτικές - Πρακτικές ΔΑΠ 

(Σ):   Συστήματα ΔΑΠ 

(Α):   Παραδοτέα αποτελέσματα λειτουργίας ΔΑΠ 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΡΟΛΩΝ  
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Αποτελεσματικότητα ρόλων 
Ερωτηματολόγιο 40 ερωτήσεων (Ulrich, 1997) 

 
1. Το Τμήμα ανθρωπίνων πόρων βοηθά την 
επιχείρηση να: 
 
 
2. Το Τμήμα ανθρωπίνων πόρων συμμετέχει 
στη(ν): 
 
 
 
3. Το Τμήμα ανθρωπίνων πόρων διασφαλίζει ότι: 
 
 
 
 
 
 
4. Η αποτελεσματικότητα του Τμήματος 
ανθρωπίνων πόρων μετριέται από την ικανότητά 
του να: 
 
 
 
5. Το Τμήμα ανθρωπίνων πόρων θεωρείται από 
τους άλλους ως: 
 
 
6. Το Τμήμα ανθρωπίνων πόρων δαπανά χρόνο: 
 
 
 
 
7. Το Τμήμα ανθρωπίνων πόρων έχει ενεργό 
συμμετοχή: 
 
 
 
 
8. Το Τμήμα ανθρωπίνων πόρων εργάζεται για 
να: 
 
 
 
 
9. Το Τμήμα ανθρωπίνων πόρων δημιουργεί 
διαδικασίες και προγράμματα για να: 
 
 
 
 
10. Η αξιοπιστία του Τμήματος ανθρωπίνων 
πόρων προέρχεται από το να: 
 

 
1.1 επιτυγχάνει τους επιχειρηματικούς στόχους 
1.2 βελτιώνει τη λειτουργική αποδοτικότητα 
1.3 φροντίζει για τις προσωπικές ανάγκες των υπαλλήλων 
1.4 προσαρμόζεται στις αλλαγές 
 
 
2.1 διαδικασία καθορισμού των στρατηγικών της εταιρίας 
2.2 εφαρμογή των διεργασιών ΔΑΠ 
2.3 βελτίωση της δέσμευσης των εργαζομένων 
2.4 αλλαγή κουλτούρας για ανανέωση και μετασχηματισμό 
 
 
3.1 οι στρατηγικές ΔΑΠ ευθυγραμμίζονται με την ανταγω-
νιστική στρατηγική  
3.2 οι διαδικασίες ΔΑΠ διαχειρίζονται αποδοτικά 
3.3 οι πολιτικές και τα προγράμματα ΔΑΠ ανταποκρίνονται 
στις ανάγκες των εργαζομένων 
3.4 οι διαδικασίες και τα προγράμματα ΔΑΠ ενισχύουν την 
ικανότητα της επιχείρησης για αλλαγή 
 
 
4.1 διευκολύνει την υλοποίηση της στρατηγικής 
4.2 εφαρμόζει αποδοτικά τις διαδικασίες ΔΑΠ 
4.3 βοηθά τους εργαζόμενους να καλύπτουν τις προσωπικές 
τους ανάγκες 
4.4 βοηθά την επιχείρηση να προβλέπει και να προσαρμόζεται 
στις μελλοντικές ανάγκες 
 
5.1 επιχειρηματικός εταίρος 
5.2 διοικητικός ειδήμονας 
5.3 υπέρμαχος υπαλλήλων 
5.4 συντελεστής αλλαγών 
 
6.1 για στρατηγικά θέματα 
6.2 για λειτουργικά θέματα 
6.3 ακούγοντας τους υπαλλήλους και απαντώντας σ’ αυτούς 
6.4 υποστηρίζοντας νέες συμπεριφορές  για να διατηρείται  η 
επιχείρηση ανταγωνιστική  
 
7.1 στον επιχειρηματικό σχεδιασμό 
7.2 στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή των διαδικασιών ΔΑΠ 
7.3 στην ακρόαση των υπαλλήλων και στην απάντηση 
σ’αυτούς 
7.4 στην ανανέωση, αλλαγή και μετασχηματισμό της επι-
χείρησης 
 
 
8.1 ευθυγραμμίζει τις στρατηγικές ΔΑΠ με την ανταγωνιστική 
στρατηγική 
8.2 παρακολουθεί και ελέγχει τις διοικητικές διαδικασίες 
8.3 παρέχει βοήθεια ώστε οι εργαζόμενοι να καλύπτουν τις 
οικογενειακές και προσωπικές τους ανάγκες 
8.4 μεταβάλει συμπεριφορά για αλλαγή της επιχείρησης 
 
9.1 συνδέει τις στρατηγικές ΔΑΠ ώστε να εκτελείται η αντα-
γωνιστική στρατηγική 
9.2 διεκπεραιώνει έγγραφα και συναλλαγές με αποδοτικό 
τρόπο 
9.3 φροντίζει για τις προσωπικές ανάγκες των εργαζομένων 
9.4 βοηθά την επιχείρηση να μετασχηματίζεται 
 
 
10.1 βοηθά στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων 
10.2 βελτιώνει την παραγωγικότητα 
10.3 βοηθά τους εργαζόμενους να καλύπτουν τις προσωπικές 
τους ανάγκες 
10.4 συμβάλλει στην υλοποίηση των αλλαγών 
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Στρατηγική ολοκλήρωση 

Ερωτηματολόγιο κατά Golden & Ramanujam (1985) 
 
 1. Κύρια υποκίνηση για την ολοκλήρωση 
πολιτικών ΔΑΠ και εταιρικής στρατηγικής 
                 
 
 
 
 
2. Αντιμετώπιση των ανθρωπίνων πόρων από 
την επιχείρηση 
 
 
 
 
 
 
3. Θεώρηση του Τμήματος  ανθρωπίνων πόρων 
από την επιχείρηση 
 
 
 
4. Κύριος ρόλος του επικεφαλής στελέχους του 
Τμήματος ανθρωπίνων πόρων 
 
 
 
 
 
5. Κύριος ρόλος του Τμήματος ανθρωπίνων 
πόρων εντός της επιχείρησης 
 
 
 
 
 
6. Περιγραφή της αποτελεσματικότητας του 
Τμήματος ανθρωπίνων πόρων 
 
 
 
 
 
 
7. Εναύσματα για προγράμματα ή συστήματα 
ΔΑΠ 
 

 
 

1. καμία υποκίνηση για ολοκλήρωση 
2. αστοχίες κατά την υλοποίηση των πολιτικών ΔΑΠ 
3. η ανώτατη διοίκηση υποστηρίζει την ολοκλήρωση 

των θεμάτων προσωπικού με τις εταιρικές στρατη-
γικές 

4. φιλοσοφία της επιχείρησης ή  μελλοντικά σχέδια 
μεγέθυνσης - ανάπτυξης 

 
1. οι άνθρωποι μεταχειρίζονται ως στοιχείο κόστους 
2. οι άνθρωποι αντιμετωπίζονται ως ευέλικτες μετα-

βλητές 
3. οι άνθρωποι αντιμετωπίζονται ως κύριος παράγοντας 

επιτυχίας της επιχείρησης 
4. οι άνθρωποι αντιμετωπίζονται ως κύριος παράγοντας 

επιτυχίας και ως επένδυση στη μελλοντική ανάπτυξη 
της επιχείρησης 

 
 

1. αναγκαίο αλλά και βάρος 
2. επιβοηθητικό στην υλοποίηση των επιχειρηματικών 

σχεδίων 
3. απαραίτητο για την επιχείρηση 
4. κρίσιμο για την αποτελεσματικότητα της επιχείρησης 

 
 

1. λειτουργικός διαχειριστής 
2. λειτουργικός – τακτικός ειδήμων στα θέματα ΔΑΠ 
3. στρατηγικός εταίρος των στελεχών γραμμής και 

άμεσος συνεργάτης τους 
4. ενιαίο μέλος της ανωτάτης διοίκησης σε τυπική και 

άτυπη βάση 
 
 

1. αποδοτική διαχείριση των προγραμμάτων ΔΑΠ 
2. ανάπτυξη συστημάτων η προγραμμάτων ΔΑΠ προς 

υλοποίηση των σκοπών της επιχείρησης 
3. ανάπτυξη και υλοποίηση στρατηγικών ΔΑΠ εναρ-

μονισμένων με τον επιχειρηματικό σχεδιασμό 
4. ειδήμων στα θέματα ΔΑΠ που συμμετέχει στα 

πλείστα επιχειρηματικά θέματα 
 
 

1. ελαχιστοποίηση κόστους, αποτελεσματική αντιμετώ-
πιση προβλημάτων 

2. αποτελεσματική υλοποίηση στρατηγικής, οικονομική 
επίπτωση στην επιχείρηση 

3. ποιοτική συμβολή στα θέματα ανθρωπίνων πόρων 
κατά την κατάστρωση και υλοποίηση των εταιρικών 
στρατη-γικών 

4. μακροπρόθεσμη επίπτωση στην επιχείρηση 
 
 

1. ανάγκες αποδοτικότητας 
2. πρόταξη των επιχειρηματικών στόχων 
3. από κοινού εξέταση επιχειρηματικών στόχων και 

αναγκών των υπαλλήλων 
4. μέρος των επιχειρηματικών στόχων ώστε να 

ολοκληρωθούν οι ανάγκες των υπαλλήλων με τους 
εταιρικούς σκοπούς 
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Βιβλιογραφία τεκμηρίωσης σχέσεων μεταξύ των παραγόντων του μοντέλου των Beatty et al. (2003) 
Σχέση 1: 
 
●Tsui, 1987  
●Huselid, Jackson & Schuler, 1997  
●Mitsuhashi, Park, Wright & Chua, 2000  
●Gibb 2001  
●Wright, McMahan, Snell & Gerhart, 2001  
●Audea, Teo & Crawford, 2005  
 
Σχέση 2: 
 
●Schuler & Jackson (1987b)  
●Jackson, Schuler & and Rivero (1989)  
●Arthur (1992)  
●Arthur (1994)  
●Bird & Beechler (1995) 
●MacDuffie (1995)  
●Ichniowsky, Shaw & Prennushi (1997) 
●Sanz-Valle, Sabater-Sanchez & Aragon-Sanchez (1999)  
● Sheppeck & Militello (2000)  
●Huang (2001)  
●Guthrie, Spell & Nyamori (2002)  
 

Σχέση 3: 
 
●Schuler & Jackson (1987b)  
●Jackson, Schuler & Rivero (1989)  
● Bird & Beechler (1995)  
●Vandenberg, Richardson & Eastman (1999) 
●Agarwala, (2003) 
●Park, Mitsuhashi, Fey & Björkman (2003) 
● Paul & Anantharaman (2003)  
● Kinnie, Hutchinson, Purcell & Rayton (2005) 

●Katou & Budhwar (2006) 
●Macky & Boxall (2007) 
●Katou (2008) 
 

Σχέση 4: 
 
● Tsui (1990)  
● Huselid, Jackson & Schuler (1997) 
●Wright, McMahan, McCormick & Sherman (1998)  
● Mitsuhashi, Park, Wright & Chua (2000)  
● Wright, McMahan, Snell & Gerhart (2001)  
● Han, Chou, Chao & Wright (2006)  
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ΟΔΗΓΟΙ  ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 

 
 

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ: Δ/ΝΤΗΣ ΑΝΘΡ. ΠΟΡΩΝ (HR MGR)   
 
 
 
Ι.  ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ   

 
1. Επωνυμία Επιχείρησης 
2. Νομική Μορφή επιχείρησης 
3. Έτος Ίδρυσης 
4. Έδρα της επιχείρησης 
5. Τόπος παραγωγικών εγκαταστάσεων 
6. Ποια είναι η ξένη συμμετοχή (%) στο κεφάλαιο της επιχείρησης;  
 

II. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ  
 

7.  Αριθμός εργαζομένων στην επιχείρηση  

 
8. Επίπεδο  εκπαίδευσης  ανθρωπίνου δυναμικού ( ποσοστό %) 
 
9. Μέσος όρος ετών παραμονής των εργαζομένων στην επιχείρηση κατά προσέγγιση 

 
IIΙ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ   
 
10. Ονοματεπώνυμο 
 
11. Τίτλος θέσης στην επιχείρηση  
 
12. Επίπεδο εκπαίδευσης:  
 
13. Θέση αμέσου προϊσταμένου  
 
14. Χρόνος παραμονής στην τρέχουσα θέση  
 
15. Χρόνος απασχόλησης στην επιχείρηση 
 
16. Προηγούμενες θέσεις στην ίδια επιχείρηση 

 
17. Προηγούμενες θέσεις σε άλλες επιχειρήσεις   
 
18. Συνολικός χρόνος επαγγελματικής ενασχόλησης με θέματα τρέχουσας θέσης  (HR)  
 
IV. ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ   
 
19. Περιγράψτε την ανταγωνιστική στρατηγική που ακολουθεί η επιχείρησή σας ως προς τα 
προϊόντα της.  Σε τι διαφοροποιείται απέναντι στους ανταγωνιστές της;  
 
20. Τι είδους εργαζόμενους χρειάζεται η επιχείρηση για να υλοποιήσουν αυτή τη στρατηγική; 
 
21. Εσείς προσωπικά με ποιους τρόπους συμβάλλετε στο σχεδιασμό της στρατηγικής;  
 
22. Επίσης, με ποιους τρόπους συμβάλλετε στην εκτέλεση της στρατηγικής; …..Δηλαδή, ποιοι 
κρίσιμοι παράγοντες των πολιτικών ΔΑΠ σας βοηθούν στην υλοποίηση της στρατηγικής; 
 
23. Έχετε ασχοληθεί καθόλου με τη μέθοδο των εξισορροπημένων επιδόσεων (balanced 
scorecard);  
Αν ΝΑΙ: Πώς την εφαρμόζετε στην επιχείρησή σας; ....... Πώς τη συνδέετε με τη διοίκηση του 
ανθρωπίνου δυναμικού σας; 
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24. Σε τι διαφέρετε από τους ανταγωνιστές σας όσον αφορά τον τρόπο διοίκησης του 
προσωπικού σας;  
 
25. Ποια από τις ακόλουθες τρεις ενότητες περιγράφει καλύτερα την πολιτική διοίκησης 
ανθρωπίνων πόρων της επιχείρησής σας;    
(Κυκλώστε αυτην που επιλέγετε – Επιλέξτε το σημαντικότερο στοιχείο που εκπροσωπει την επιχείρηση)  
 
1η ενότητα 
έμφαση σε σταθερά πρότυπα,  
σταθερή και λεπτομερής περιγραφή καθηκόντων,  
εξειδικευμένες θέσεις εργασίας,  
αξιολόγηση απόδοσης εστιασμένη στα βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα,  
στενή παρακολούθηση των αμοιβών της αγοράς,  
ελάχιστη εκπαίδευση και ανάπτυξη εργαζομένων  
 
2η ενότητα 
έμφαση στην ευελιξία-καινοτομία-ανάπτυξη νέων ιδεών,  
στρατολόγηση ατόμων με ειδικές γνώσεις-δεξιότητες για να εργάζονται με σχετική ανεξαρτησία,  
διάθεση πόρων για πειραματισμό,  
ανταμοιβή και της αποτυχίας,  
αξιολόγηση απόδοσης εστιασμένη στα μακροπρόθεσμα ή/και ομαδικά αποτελέσματα,  
έμφαση στην εσωτερική δικαιοσύνη των αμοιβών,  
δυνατότητα επιλογής από τον εργαζόμενο του πακέτου αμοιβής του 
 
3η ενότητα 
έμφαση στον πελατοκεντρικό προσανατολισμό,  
σχετικά λεπτομερής περιγραφή καθηκόντων,  
συμμετοχικά συστήματα λήψης αποφάσεων κυρίως σε θέματα εργασίας και συνθηκών,  
αξιολόγηση απόδοσης εστιασμένη στα ομαδικά αποτελέσματα,  
έμφαση στην ίση μεταχείριση,  
χρηματικές παροχές βασισμένες στην εξυπηρέτηση των πελατών,  
σχετική εξασφάλιση απασχόλησης,  
εκτεταμένη-συστηματική εκπαίδευση  
 
V. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ-ΡΟΛΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΑΠ   
 
26. Τι ζητά από εσάς η εταιρία να πετύχετε ως HR Manager; .......Σε ποιο βαθμό το έχετε 
καταφέρει; .......Πώς; 
 
27. Υπάρχει στην επιχείρηση γραπτή πολιτική για το ανθρώπινο δυναμικό;  

 
Ναι       Όχι    εν μέρει  

 
28. Υπάρχουν γραπτά διατυπωμένες η Αποστολή, το Όραμα και οι Αξίες της επιχείρησης; 

 
29. Αναφέρατε αν ως διευθυντικό στέλεχος του Τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων:  

 
i. Συμμετέχετε στο  Διοικητικό Συμβούλιο.        Ναι     Όχι   

 
ii. Συμμετέχετε στο  Συμβούλιο Διευθυντών.     Ναι     Όχι  

 
iii. Παρευρίσκεσθε στις συνεδριάσεις του ΔΣ χωρίς ψήφο                Ναι    Όχι   

iv. Συμμετέχετε σε επιτροπές επιλογής μεσαίων / ανωτέρων / ανωτάτων στελεχών;  

        Ναι    Όχι   

v. Συμμετέχετε σε όργανα στρατηγικής;         Ναι    Όχι   

Ποια;  

vi.Άλλο,εξηγείστε  

 
30. Προφίλ εργαζομένων στο Τμήμα/Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων  

 
i. Αριθμός απασχολουμένων συνολικά 
  
ii. Εκπαιδευτικό επίπεδο απασχολουμένων: (αναφέρατε αριθμό ατόμων και αντίστοιχη Σχολή-
Τμήμα)   
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31. Με ποιον τρόπο υποστηρίζετε εσείς προσωπικά την επίτευξη των σχεδίων και στόχων των 
στελεχών γραμμής;  
 
32. Συναντάτε δυσκολίες στην προσπάθειά σας αυτή; Πώς σας αντιμετωπίζουν τα στελέχη 
γραμμής και πώς θα χαρακτηρίζατε τις σχέσεις σας μαζί τους; 
 
33. Ποιος είναι ο ρόλος σας μέσα στην επιχείρηση και πόσο ισχυρός/ή αισθάνεσθε απέναντι στις 
απαιτήσεις αυτού του ρόλου; 
 
34. Σε ποια θέματα επηρεάζετε τη λήψη αποφάσεων στην επιχείρησή σας. .......Πείτε μου ένα 
παράδειγμα. 
 
35. Ποια πράγματα καταφέρατε να περάσετε στον τομέα σας, που θεωρείτε εσείς ως προσωπική 
σας επιτυχία, τα τελευταία 5 χρόνια;   
 
36. Και αντίστοιχα, τι στάθηκε αδύνατο να περάσετε στον τομέα σας, παρά τις προσπάθειές σας 
και που εσείς θεωρούσατε ιδιαίτερα σημαντικό;   
 
37. Πώς σας κρατά σε επαφή η μητρική εταιρία αναφορικά με τις εξελίξεις του εξωτερικού 
περιβάλλοντος στα θέματα του τομέα ευθύνης σας; (δραστηριότητες, θεματολογία, συχνότητα)  
 
ΒΟΧ 1: ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΑΠ  
 
38. Με ποιους τρόπους εσείς προσωπικά συμβάλλετε στη βελτίωση του ηθικού και της 
αφοσίωσης των υπαλλήλων σας; 
 
39. Ποιος προετοιμάζει, εισάγει και συντονίζει τις οργανωσιακές αλλαγές;.......Νομίζετε ότι θα 
έπρεπε εσείς να έχετε την υπευθυνότητα αυτή; .......Γιατί; 
 
ΣΧΕΣΗ 1-2  
 
40. Με ποιον τρόπο (σε ποιο βαθμό) σας βοήθησαν η γνώση και η εμπειρία σας στο να 
σχεδιάσετε και να υλοποιήσετε πολιτικές ΔΑΠ σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης;  
 
41. Τι άλλο σας βοήθησε (από άποψη ατομικών ικανοτήτων σας) ώστε να εφαρμόσετε τις 
κατάλληλες πολιτικές ΔΑΠ για την επιχείρησή σας; .......Γιατί; 
 
ΒΟΧ 2: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠ  
 
Στελέχωση  
 
42. Εντοπίζονται από την επιχείρησή σας οι γνώσεις, ικανότητες-δεξιότητες και 
αποτελεσματικές συμπεριφορές που πρέπει να έχουν οι εργαζόμενοι για την επιτυχία της 
στρατηγικής;  
Αν ΝΑΙ: Ποιες είναι αυτές, πώς προσδιορίζονται και με ποιο τρόπο συμβάλλετε εσεις 
προσωπικά στην ανάδειξή τους; (Να δοθεί ή να επιδειχθεί το υπάρχον σύστημα) 
Αν ΟΧΙ: Τι θα προτείνατε;  
 
43. Πώς θα προσελκύσετε ένα καλό υποψήφιο στέλεχος ώστε να προτιμήσει την επιχείρησή 
έναντι άλλων του ανταγωνισμού; ....Αρκείσθε στην προώθηση αυτών που είναι στο εσωτερικό 
της εταιρίας; .....Πριν και τώρα (ως προς την κρίση) 
 
44. Ποιους τρόπους επιλογής προσωπικού ακολουθείτε; .......Γιατί;  
 
45. Αυτός ο τρόπος επιλογής σας δίνει εργαζόμενους που χρειάζεται η επιχείρηση για να 
υλοποιήσει τους στρατηγικούς στόχους της;.......Γιατί; 
 
46. Γίνεται αξιολόγηση του τρόπου επιλογής του προσωπικού σας; ....... Με ποιο τρόπο; 
Πώς μετράτε την αποτελεσματικότητα της πολιτικής στελέχωσης; 
 
47. Τι θα διορθώνατε εσείς προσωπικά στη διαδικασία επιλογής προσωπικού που εφαρμόζετε;    
.......Τα προτείνατε αυτά, πότε, τι έγινε; 
 
48. Εσείς προσωπικά, πώς συνδέετε την πολιτική στελέχωσης με τις υπόλοιπες πολιτικές;  
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Εκπαίδευση & Ανάπτυξη  
 
49. Πώς γίνεται στην επιχείρησή σας η ανάλυση των εκπαιδευτικών αναγκών;  
 
50. Πώς η πολιτική εκπαίδευσης & ανάπτυξης βοηθά και υποστηρίζει την επίτευξη των 
στρατηγικών στόχων της επιχείρησής σας; .......Γιατί; (είναι αυτά αποτελεσματικά; Σας δίνουν 
ανθρώπους με γνώσεις;) 
 
51. Με ποιον τρόπο συμβάλλετε εσείς προσωπικά στη δημιουργία περιβάλλοντος συνεχούς 
μάθησης των εργαζομένων στην επιχείρησή σας; 
 
52. Γίνεται αξιολόγηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων; ....... Με ποιο τρόπο; 
Πώς μετράτε την αποτελεσματικότητα της πολιτικής εκπαίδευσης & ανάπτυξης; 
 
53. Εφαρμόζετε διαδικασίες για να διαπιστώσετε ότι οι εκπαιδευθέντες εργαζόμενοι εφαρμόζουν 
στην καθημερινή τους εργασία αυτά που διδάχθηκαν; .......Με ποιον τρόπο γίνεται αυτό; 
 
54. Τι θα διορθώνατε εσείς προσωπικά στην πολιτική εκπαίδευσης & ανάπτυξης που 
εφαρμόζετε; .......Τα προτείνατε αυτά, πότε, τι έγινε; 
 
55. Εσείς προσωπικά, πώς συνδέετε την πολιτική εκπαίδευσης & ανάπτυξης με τις υπόλοιπες 
πολιτικές;  
 
Αξιολόγηση της απόδοσης
 
56. Πώς το σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης βοηθά και υποστηρίζει την επίτευξη των 
στρατηγικών στόχων της επιχείρησής σας; .......Γιατί; 
 
57. Ποια συστήματα αξιολόγησης της απόδοσης εφαρμόζετε κατά κατηγορία εργαζομένων;  
 
58. Ποια κριτήρια αξιολόγησης εφαρμόζετε κατά κατηγορία εργαζομένων;  
 
59. Εφαρμόζετε τη συνέντευξη αναπληροφόρησης μεταξύ αξιολογητή και αξιολογουμένου;  
 
60. Γίνεται αξιολόγηση της διαδικασίας αξιολόγησης της απόδοσης; .......Με ποιόν τρόπο; 
Πώς μετράτε την αποτελεσματικότητα της πολιτικής αξιολόγησης της απόδοσης; 
 
61. Τι θα διορθώνατε εσείς προσωπικά στη διαδικασία αξιολόγησης που εφαρμόζετε;                      
.......Τα προτείνατε αυτά, πότε, τι έγινε; 
 
62. Εσείς προσωπικά, πώς συνδέετε την πολιτική αξιολόγησης της απόδοσης με τις υπόλοιπες 
πολιτικές; 
 
Αμοιβές  
 
63. Πώς το σύστημα αμοιβών βοηθά και υποστηρίζει την επίτευξη των στρατηγικών στόχων της 
επιχείρησής σας; .......Γιατί; 
 
64. Ποιο είναι το ποσοστό διαφοροποίησης των αμοιβών μεταξύ δύο διαδοχικών μισθολογικών 
κλιμακίων;  
 
65. Εφαρμόζετε τη διαδικασία αξιολόγησης έργου; 
Αν ΝΑΙ: Γιατί; Με ποιο τρόπο συμβάλλετε εσείς προσωπικά; 
Αν ΟΧΙ: Γιατί; Τι θα προτείνατε;  
 
66. Η επιχείρησή σας βρίσκεται στο υψηλότερο (leader), μέσο (average) ή χαμηλότερο (follower) 
τμήμα της αγοράς;  
 
67. Με ποιον τρόπο συνδυάζετε την αμοιβή με την απόδοση και τη συμβολή κάθε εργαζομένου 
στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων; 
 
68. Γίνεται αξιολόγηση του συστήματος αμοιβών του προσωπικού σας; .......Με ποιον τρόπο; 
Πώς μετράτε-διαπιστώνετε την αποτελεσματικότητα της πολιτικής αμοιβών; 
 
69. Τι θα διορθώνατε εσείς προσωπικά στο σύστημα αμοιβών που εφαρμόζετε;                                 
.......Τα προτείνατε αυτά, πότε, τι έγινε; 
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70. Εσείς προσωπικά, πώς συνδέετε την πολιτική αμοιβών με τις υπόλοιπες πολιτικές; 
 
 
Υγιεινή & Ασφάλεια  
 
71. Ποια η συμβολή σας στην πολιτική υγιεινής και ασφάλειας δηλ. προστασίας των 
εργαζομένων; 
 
72. Γίνεται αξιολόγηση της πολιτικής υγιεινής & ασφάλειας; .......Με ποιόν τρόπο; 
Πώς μετράτε την αποτελεσματικότητα της πολιτικής υγιεινής & ασφάλειας; 
 
73. Τι θα διορθώνατε εσείς προσωπικά στην πολιτική υγιεινής & ασφάλειας που εφαρμόζετε;      
.......Τα προτείνατε αυτά, πότε, τι έγινε; 
 
74. Εσείς προσωπικά, πώς συνδέετε την πολιτική υγιεινής & ασφάλειας με τις υπόλοιπες 
πολιτικές; 
 
 
Εργασιακές σχέσεις    
 
75. Υπάρχουν  εργατικά σωματεία στην επιχείρησή σας; Αν όχι,  γιατί; 
 
76. Διαπραγματεύεστε επιχειρησιακή σύμβαση (εργοστασιακή) με το σωματείο; 
 
77. Γίνεται αξιολόγηση της πολιτικής εργασιακών σχέσεων; ....... Με ποιόν τρόπο; 
Πώς μετράτε την αποτελεσματικότητα της πολιτικής εργασιακών σχέσεων; 
 
78. Τι θα διορθώνατε εσείς προσωπικά στην πολιτική εργασιακών σχέσεων που εφαρμόζετε;     
.......Τα προτείνατε αυτά, πότε, τι έγινε; 
 
79. Εσείς προσωπικά, πώς συνδέετε την πολιτική εργασιακών σχέσεων με τις υπόλοιπες 
πολιτικές; 
 
Τελικές ερωτήσεις για όλες τις πολιτικές  
 
80. Όλα όσα αφορούν τις πολιτικές ΔΑΠ που μου αναλύσατε, πώς τα κάνετε γνωστά και 
κατανοητά στους εργαζόμενους της επιχείρησής σας;  
 
81. Με ποιο τρόπο εκπαιδεύετε και υποστηρίζετε τους προϊσταμένους για να εφαρμόζουν 
αποτελεσματικά τις πολιτικές ΔΑΠ που μου αναλύσατε;  
 
82. Αυτά είναι όπως έρχονται από την μητρική εταιρία; Σε ποιο βαθμό κάνετε προσαρμογές; 
…….Γιατί;  
(τι είναι προκαθορισμένο από την μητρική εταιρία και σε τι επιτρέπεται η δική σας συμβολή; 
Ποια περιθώρια ελιγμών έχετε;)  
 
ΣΧΕΣΗ 2-3  
 
83. Σχετικά με όλες τις πολιτικές που έχουμε μιλήσει, η επιχείρησή σας μεταχειρίζεται 
διαφορετικά τους κατόχους θέσεων ορισμένων κατηγοριών; (δηλ. σε θέματα προσέλκυσης, 
στελέχωσης, διακράτησης, εκπαίδευσης, αξιολόγησης της απόδοσης, αμοιβών κλ.π.) .......Με 
ποιον τρόπο; ........Γιατί γίνεται αυτό; 
 
84. Πόσο δίκαιη νομίζετε ότι είναι αυτή η διαφορετική μεταχείριση;  
 
85. Με ποιον τρόπο νομίζετε ότι συμβάλλει στην επίτευξη αποτελεσματικών συμπεριφορών  
αυτών των εργαζομένων;  
 
86. Με ποιον τρόπο νομίζετε ότι συμβάλλει στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων της 
επιχείρησης;  
 
 
ΒΟΧ 3: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΑΠ   
 
87. Με όλες τις πολιτικές που μου αναλύσατε, τι προσπαθείτε να πετύχετε; 
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88. Παρατηρείτε έλλειψη εσωτερικής συνοχής και συνέπειας μεταξύ των πολιτικών ΔΑΠ;  
Αν ΝΑΙ: Πού οφείλεται και πώς το αντιμετωπίζετε; 
Αν ΟΧΙ: Πώς πετυχαίνετε αυτή τη συνοχή;  
ΣΧΕΣΗ 3-4  
 
89. Το σύνολο των πολιτικών ΔΑΠ επηρεάζει τις γνώσεις, ικανότητες-δεξιότητες και 
αποτελεσματικές συμπεριφορές των εργαζομένων στην επιχείρησή σας; Δημιουργεί 
ανθρώπους που υλοποιούν τη στρατηγική;.......Πώς δηλαδή; 
 
90. Με τη βοήθεια ποιων κριτηρίων διαπιστώνετε αν και κατά πόσο οι πολιτικές ΔΑΠ της 
επιχείρησής σας στο σύνολό τους είναι αποτελεσματικές;  
 
ΒΟΧ 4: ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΑΠ  

 
91. Με όλα αυτά που κάνετε, σε ποιο βαθμό νομίζετε ότι η επιχείρησή σας έχει ανθρώπους που 
υλοποιούν με επιτυχία τη στρατηγική της; (Σημειώστε με Χ την απάντηση που επιλέγετε) 
  

1 
Ελάχιστα 

2 
Λίγο 

3 
Αρκετά 

4 
Πολύ   

5 
Εξαιρετικά 

 
 

    

 
 ........ Γιατί έχετε αυτή τη γνώμη; 
 
92. Μετράτε την συμβολή των πολιτικών ΔΑΠ στα τελικά αποτελέσματα;  
Αν ΝΑΙ: Με ποιους τρόπους;....Ποιοι είναι οι λόγοι; 
Αν ΟΧΙ: Ποιοι λόγοι σας εμποδίζουν;........Τι θα προτείνατε; 
 
93. Μετράτε την επίτευξη γνώσεων, ικανοτήτων-δεξιοτήτων και αποτελεσματικών 
συμπεριφορών του ανθρωπίνου δυναμικού σας;  
Αν ΝΑΙ: Με ποιους τρόπους;...Για ποιους λόγους το κάνετε; 
Αν ΟΧΙ: Τι σας εμποδίζει;...Τι θα προτείνατε; 
 
94. Μετράτε την αποτελεσματικότητα του Τμήματός σας;  
Αν ΝΑΙ: Με ποιους τρόπους;....Για ποιους λόγους το κάνετε; 
Αν ΟΧΙ: Ποιοι λόγοι σας εμποδίζουν;.....Τι θα προτείνατε; 
 
95. ΤΙ ΑΛΛΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΡΕΙΤΕ; 
 
96. Με ποιούς τρόπους αξιοποιούνται οι δείκτες; …….Πού και πώς τους χρησιμοποιείτε; 
 
97. Τι στοιχεία στέλνετε σε τακτά χρονικά διαστήματα σε ανώτερα κλιμάκια; …….Σε ποια; 
…….Κάθε πότε;  
 
98. Τι στοιχεία ζητάτε σε τακτά χρονικά διαστήματα από τα στελέχη γραμμής (line 
managers);…….Από ποια; …….Κάθε πότε;  
 
99. Είστε ικανοποιημένος/η με όλα αυτά; …….Τι θα διορθώνατε σήμερα (δηλ. να μετράτε ή να μη 
μετράτε); 
 
100. Με ποιους τρόπους συμβάλλετε εσείς προσωπικά στην ανάπτυξη των γνώσεων,  
ικανοτήτων-δεξιοτήτων και αποτελεσματικών συμπεριφορών  του προσωπικού της 
επιχείρησής σας; 
 
ΣΧΕΣΗ 4-1  
 
101. Με ποιον τρόπο (σε ποιο βαθμό) οι απαιτούμενες γνώσεις, ικανότητες-δεξιότητες και 
αποτελεσματικές συμπεριφορές του προσωπικού σας ανάγκασαν να αναπτύξετε καινούριες 
ικανότητες για να ανταποκριθείτε;  
 
102. Τι προσαρμογές κάνετε με βάση τα αποτελέσματα του Τμήματός σας; 
 
103. Ποιο είναι το επόμενο βήμα σας σε σχέση με ό,τι έχετε φτιάξει μέχρι σήμερα; 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 
 

 
ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ: ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ (LINE MGR)  

 
 
 
IIΙ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ   
 
1. Ονοματεπώνυμο 
 
2. Τίτλος θέσης στην επιχείρηση  
 
3. Επίπεδο εκπαίδευσης 
 
4. Θέση αμέσου προϊσταμένου  
 
5. Χρόνος παραμονής στην τρέχουσα θέση  
 
6. Χρόνος απασχόλησης στην επιχείρηση 
 
7. Προηγούμενες θέσεις στην ίδια επιχείρηση 
 
8. Προηγούμενες θέσεις σε άλλες επιχειρήσεις   
 
9. Συνολικός χρόνος επαγγελματικής ενασχόλησης με θέματα τρέχουσας θέσης  
 
IV. ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ   
 
10. Ποια από τις 3 επιλογές κάθε υπο-ερώτησης εκφράζει καλύτερα αυτό που ισχύει στην 
επιχείρησή σας; (Σημειώστε με Χ την 1 από τις 3 απαντήσεις κάθε υπο-ερώτησης που επιλέγετε) 
 

Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 
 συνδέεται κυρίως με το κόστος  
 συνδέεται με την προσφορά καινοτομιών 
 συνδέεται με την παροχή μοναδικών και εξατομικευμένων λύσεων στους πελάτες 

 
Εταιρική κουλτούρα 

 απέχθεια για τις απώλειες και ανταμοιβή της αποδοτικότητας 
 ενθάρρυνση της ατομικής αποτελεσματικότητας και δημιουργικής σκέψης  
 εξουσιοδότηση για επίλυση προβλημάτων στο χαμηλότερο δυνατό ιεραρχικό 

επίπεδο  
 

Οργανωτική δομή 
 αυστηρή οργανωτική δομή 
 οργανωτική δομή χαλαρά συγκροτημένη και συνεχώς μεταβαλλόμενη 
 λήψη αποφάσεων στα σημεία που βρίσκονται πλησιέστερα στον πελάτη 

 
Λειτουργικές διεργασίες 

 προτυποποιημένη και αυστηρά ελεγχόμενη παραγωγική λειτουργία 
 εστίαση στις διεργασίες ανάπτυξης νέων προϊόντων  
 επιμονή στις διεργασίες διαχείρισης των σχέσεων με τους πελάτες 

 
Διοικητικά συστήματα 

 εστιασμένα σε νόρμες (πρότυπα απόδοσης) 
 προσανατολισμένα στα αποτελέσματα που μετρούν και ανταμείβουν επιτυχία 

προϊόντων και πειραματισμών 
 προσανατολισμένα στα αποτελέσματα της εξυπηρέτησης των πελατών  

 
11. Τι είδους εργαζόμενους χρειάζεστε  στον τομέα ευθύνης σας για να ανταποκριθούν σ’αυτά 
που σημειώσατε; 
 
12. Τι κάνετε εσείς προσωπικά στον τομέα ευθύνης σας για να έχετε το κατάλληλο προσωπικό; 
Δηλαδή, πώς υποκινείτε και ενθαρρύνετε το προσωπικό σας για να σας δώσει αυτό που 
επιθυμείτε;   

Διδακτορική διατριβή Χ.Ν. Πρωτόπαπας 
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13. Πώς, κατά τη γνώμη σας, το Τμήμα ανθρωπίνων πόρων συμβάλλει σε όλα αυτά; 
.......Υποστηρίζει, σας βοηθάει; 
 
V. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ-ΡΟΛΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΑΠ   
 
14. Τι ρόλο θα θέλατε να παίξει το Τμήμα ανθρωπίνων πόρων στην επιχείρησή σας; ...Γιατί; (Σε 
ποιο βαθμό παίζει αυτό το ρόλο που θα θέλατε;) 
 
15. Σε ποια θέματα συμβουλεύεσθε το Τμήμα ανθρωπίνων πόρων;.......Πόσο συχνά;......... Γιατί;  
 
ΒΟΧ 1: ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΑΠ  
 
16. Πώς εσείς προσωπικά εισάγετε  οργανωσιακές αλλαγές; 
 
17. Έχετε βοήθεια - στήριξη από το Τμήμα ανθρωπίνων πόρων στις οργανωσιακές αλλαγές που 
προσπαθείτε να εισάγετε;..........Με ποιο τρόπο; 
 
18. Τι γνώμη έχετε για τον τρόπο που σχεδιάζονται οι πολιτικές ΔΑΠ της επιχείρησής 
σας;.......Είναι αποτελεσματικός;  
 

1 
Ελάχιστα 

2 
Λίγο 

3 
Αρκετά 

4 
Πολύ  Καλά  

5 
Εξαιρετικά 

 
 

    

 
........Γιατί έχετε αυτή τη γνώμη; 
 
ΣΧΕΣΗ 1-2  
 
19. Ποιος είναι ο δικός σας ρόλος στην υλοποίηση των πολιτικών ΔΑΠ;  
 
20. Τι βοήθεια έχετε στην υλοποίηση των πολιτικών ΔΑΠ από το Τμήμα ανθρωπίνων πόρων;  
 
ΒΟΧ 2: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠ  
 
Στελέχωση  
21. Σε ποιο βαθμό τα παρακάτω ανταποκρίνονται στο περιεχόμενο της πολιτικής στελέχωσης 
που εφαρμόζετε στην επιχείρησή σας; (Σημειώστε με Χ  τις απαντήσεις που επιλέγετε) 
 
α/α 

 1 
Ελάχιστα 

2 
Λίγο 

3 
Αρκετά 

4 
Πολύ   

5 
Εξαιρετικά 

1. Ανάπτυξη και παρακολούθηση περιγραφών 
για όλες τις θέσεις εργασίας 

     

2. Διεξαγωγή αναλύσεων ροών εργασίας 
 

     

3. Ανάπτυξη του προγράμματος στελέχωσης για 
την κάλυψη επιχειρηματικών αναγκών 

     

4. Ανάπτυξη και υλοποίηση προγραμμάτων 
στρατολόγησης 

     

5. Ανάπτυξη και υλοποίηση προγραμμάτων 
διαδοχής 

     

6. Διατήρηση της στελέχωσης σε επαρκή 
επίπεδα 

     

7. Μέριμνα διακράτησης των ικανών ατόμων 
 

     

 
22. Ποιο είναι το κυρίαρχο χαρακτηριστικό που πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι για να μπουν 
στον τομέα ευθύνης σας;  
 
23. Πώς η πολιτική στελέχωσης και οι τρόποι επιλογής βοηθούν και υποστηρίζουν την επίτευξη 
των στρατηγικών στόχων του τομέα ευθύνης σας;........Γιατί; 
 
24. Πόσο αποτελεσματική είναι κατά τη γνώμη σας η διαδικασία επιλογής; .......Γιατί;  
 
25. Σε ποια θέματα (σημεία) της πολιτικής στελέχωσης έχετε κρίσιμο ρόλο;.......Τι θα διορθώνατε;  
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26. Σε ποιο βαθμό ισχύουν τα ακόλουθα στην επιχείρησή σας;  
(Σημειώστε με Χ τις απαντήσεις που επιλέγετε) 
 
α/α 

 1 
Ελάχιστα 

2 
Λίγο 

3 
Αρκετά 

4 
Πολύ   

5 
Εξαιρετικά 

1. Εφαρμογή πολύ εκτεταμένων διαδικασιών 
επιλογής (τεστ, συνεντεύξεις κλπ) 

     

2. Η διοίκηση αποδίδει μεγάλη σημασία στις 
διαδικασίες στελέχωσης ώστε να επιλεγούν τα 
άριστα άτομα για κάθε θέση 

     

3. Συνήθως εμπλέκονται αρκετά πρόσωπα στη 
λήψη της απόφασης επιλογής 

     

4. Γενικά, η επιχείρηση χρειάζεται πολύ χρόνο 
για να επιλέξει κάποιο άτομο προς κάλυψη 
κενής θέσης 

     

5. Συνήθως εξετάζονται πολλοί υποψήφιοι για 
κάθε κενή θέση 

     

6. Η επιλογή των διευθυντικών στελεχών γίνεται 
εφόσον διαθέτουν χαρακτηριστικά που είναι 
συμβατά με το στρατηγικό σχέδιο της 
επιχείρησης 

     

7. Αναγνωρίζεται η ανάγκη εντοπισμού αποτε-
λεσματικών διευθυντικών χαρακτηριστικών με 
μακροπρόθεσμη προοπτική 

     

8. Περιστασιακά γίνονται αλλαγές στα πρότυπα 
της στελέχωσης ώστε να διευκολυνθεί η 
υλοποίηση της στρατηγικής της επιχείρησης 

     

 
Εκπαίδευση & Ανάπτυξη  
 
27. Σε ποιο βαθμό τα παρακάτω ανταποκρίνονται στο περιεχόμενο της πολιτικής εκπαίδευσης 
& ανάπτυξης που εφαρμόζετε στην επιχείρησή σας; (Σημειώστε με Χ τις απαντήσεις που επιλέγετε) 
 
 
α/α 

 1 
Ελάχιστα 

2 
Λίγο 

3 
Αρκετά 

4 
Πολύ   

5 
Εξαιρετικά 

1. Δέσμευση της επιχείρησης για ανάπτυξη-
εκπαίδευση όλου του προσωπικού  

     

2. Παροχή πληροφόρησης εξέλιξης της 
σταδιοδρομίας των υπαλλήλων 

     

3. Διεξαγωγή ενημερωτικών προγραμμάτων για 
νεο-εισερχόμενους 

     

4. Παροχή προγραμμάτων εκπαίδευσης και 
ανάπτυξης για βελτίωση της απόδοσης 

     

5. Συμμετοχή σε προγράμματα ανάπτυξης 
στελεχών που διεξάγουν εξωτερικοί φορείς 

     

6. Παροχή επαρκών ευκαιριών για ατομική 
εκπαίδευση και ανάπτυξη 

     

7. Η απόδοση εξετάζεται περιοδικά και 
εντοπίζονται ατομικές ανάγκες ανάπτυξης 

     

8. Εφαρμόζονται υψηλά πρότυπα εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων 

     

9. Η διοίκηση δίνει μεγάλη προτεραιότητα στις 
εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες 

     

10. Διεξάγεται μεγάλη ποικιλία εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων για διευθυντικά στελέχη και 
προϊσταμένους 

     

11. Η εκπαίδευση στην επιχείρησή μας 
αντιμετωπίζεται ουσιαστικά ως επένδυση και 
όχι ως κόστος ή ευκαιρία για είσπραξη 
επιδότησης 

     

 
28. Με ποιον τρόπο μεριμνάτε εσείς προσωπικά ώστε η ομάδα σας να ενημερώνεται για τις 
υπάρχουσες εκπαιδευτικές ευκαιρίες στην επιχείρησή σας;  
 
29. Πώς η πολιτική εκπαίδευσης & ανάπτυξης βοηθά και υποστηρίζει την επίτευξη των 
στρατηγικών στόχων του τομέα ευθύνης σας; .......Γιατί;  
 
30. Αξιοποιήθηκαν οι γνώσεις που αποκτήσατε εσείς προσωπικά από εκπαιδευτικά 
προγράμματα στη βελτίωση των αποτελεσμάτων του τομέα ευθύνης σας; .....Με ποιο τρόπο; 
 
31. Τι αλλαγές κάνατε εσείς προσωπικά στον τομέα ευθύνης σας σαν αποτέλεσμα της 
εκπαίδευσης που δεχθήκατε; 

Διδακτορική διατριβή  Χ.Ν. Πρωτόπαπας 
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32. Πόσο αποτελεσματικά είναι κατά τη γνώμη σας τα εκπαιδευτικά σας προγράμματα; 
…….Γιατί;  
 
33. Σε ποια θέματα (σημεία) της πολιτικής εκπαίδευσης & ανάπτυξης έχετε κρίσιμο ρόλο; .......Τι 
θα διορθώνατε;   
 
34. Σε ποιο βαθμό ισχύουν τα ακόλουθα στην επιχείρησή σας;  
(Σημειώστε με Χ τις απαντήσεις που επιλέγετε) 
 
 
α/α 

 1 
Ελάχιστα 

2 
Λίγο 

3 
Αρκετά 

4 
Πολύ   

5 
Εξαιρετικά 

1. Εφαρμόζονται πολύ εκτεταμένα εκπαιδευτικά 
προγράμματα για το προσωπικό όλων των 
μονάδων 

     

2. Κάθε υπάλληλος δέχεται, κατά μέσο όρο, άνω 
των 50 ωρών τυπικής εκπαίδευσης κάθε 
χρόνο 

     

3. Κατά τη διάρκεια του προηγουμένου χρόνου, 
100% του προσωπικού υπέστη εκπαίδευση 

     

4. Η διοίκηση διαθέτει και δαπανά σημαντικά 
χρηματικά ποσά για εκπαίδευση 

     

5. Το επίπεδο εκπαίδευσης αξιοποιείται μέσω 
τοποθέτησης των εκπαιδευθέντων σε 
ανάλογες θέσεις. 

     

6. Το επίπεδο εκπαίδευσης λαμβάνεται υπόψη 
κατά τις προαγωγές 

     

7. Το επίπεδο εκπαίδευσης λαμβάνεται υπόψη 
κατά τον καθορισμό των αμοιβών και των 
μισθολογικών αυξήσεων 

     

 
Αξιολόγηση της απόδοσης  
 
35. Σε ποιο βαθμό τα παρακάτω ανταποκρίνονται στο περιεχόμενο της πολιτικής αξιολόγησης 
της απόδοσης που εφαρμόζετε στην επιχείρησή σας;  
(Σημειώστε με Χ τις απαντήσεις που επιλέγετε) 
 
 
α/α 

 1 
Ελάχιστα 

2 
Λίγο 

3 
Αρκετά 

4 
Πολύ   

5 
Εξαιρετικά 

1. Τήρηση συστήματος τακτικής αξιολόγησης 
της απόδοσης 

     

2. Το σύστημα διοίκησης της απόδοσης 
συνδέεται άμεσα με την εκπαίδευση 

     

3. Το σύστημα διοίκησης της απόδοσης 
συνδέεται άμεσα με τις αμοιβές 

     

4. Καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια στη 
μέτρηση της απόδοσης των υπαλλήλων 

     

5. Χρησιμοποιούνται δυναμικά προγράμματα 
απόδοσης που προσαρμόζονται κάθε φορά 
στις ανάγκες της επιχείρησης 

     

6. Οι υπάλληλοι συμμετέχουν ουσιαστικά στη 
στοχοθεσία και στην αξιολόγηση 

     

7. Οι προϊστάμενοι συζητούν συχνά με τους 
υπαλλήλους σχετικά με την ατομική τους 
απόδοση 

     

8. Τα βασικά στελέχη αξιολογούνται ανάλογα με 
τις επιδόσεις τους στην επίτευξη των 
στρατηγικών στόχων 

     

 
36. Πώς το σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης βοηθά και υποστηρίζει την επίτευξη των 
στρατηγικών στόχων του τομέα ευθύνης σας; .......Γιατί; 
 
37. Με ποιο τρόπο σας υποστηρίζει το Τμήμα ανθρωπίνων πόρων στην εφαρμογή του 
συστήματος αξιολόγησης και στη διεξαγωγή της συνέντευξης;  
 
38. Πόσο αποτελεσματική είναι κατά τη γνώμη σας η πολιτική αξιολόγησης της 
απόδοσης;....Γιατί;   
 
39. Σε ποια θέματα (σημεία) της πολιτικής αξιολόγησης της απόδοσης έχετε κρίσιμο ρόλο; .......Τι 
θα διορθώνατε; 
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Συμβολή στη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της ΔΑΠ ως μέσου επίτευξης των στρατηγικών στόχων των επιχειρήσεων 

 

 
40. Σε ποιο βαθμό ισχύουν τα ακόλουθα στην επιχείρησή σας;  
(Σημειώστε με Χ τις απαντήσεις που επιλέγετε) 
 
 
α/α 

 1 
Ελάχιστα 

2 
Λίγο 

3 
Αρκετά 

4 
Πολύ   

5 
Εξαιρετικά 

1. Κατά τη συζήτηση περί απόδοσης, δίνεται 
μεγάλη έμφαση στη μελλοντική ανάπτυξη των 
υπαλλήλων 

     

2. Τα βασικά στελέχη αξιολογούνται με βάση τη 
δυνατότητά τους να εισάγουν αλλαγές 

     

3. Τα βασικά στελέχη αξιολογούνται με βάση τη 
δυνατότητά τους να αναπτύσσουν υφιστα-
μένους 

     

4. Τα βασικά στελέχη αξιολογούνται με βάση τη 
δυνατότητά τους να προγραμματίζουν τη 
δουλειά τους 

     

5. Τα βασικά στελέχη αξιολογούνται με βάση τη 
δυνατότητά τους να κατευθύνουν τους 
υφισταμένους 

     

6. Τα βασικά στελέχη αξιολογούνται με βάση τη 
δυνατότητά τους να σχεδιάζουν διαδικασίες 
αναπληροφόρησης 

     

7. Τα βασικά στελέχη αξιολογούνται με βάση τη 
δυνατότητά τους να εφαρμόζουν αποτε-
λεσματικά στην πράξη την εκπαίδευση που 
;έχουν υποστεί 

     

8. Μισθολογικές αυξήσεις, προαγωγές, εκπαί-
δευση & ανάπτυξη και άλλες ανταμοιβές 
συνδέονται πολύ στενά με την αξιολόγηση της 
απόδοσης 

     

 
Αμοιβές  
 
41. Σε ποιο βαθμό τα παρακάτω ανταποκρίνονται στο περιεχόμενο της πολιτικής αμοιβών που 
εφαρμόζετε στην επιχείρησή σας; (Σημειώστε με Χ τις απαντήσεις που επιλέγετε) 
 
 
α/α 

 1 
Ελάχιστα 

2 
Λίγο 

3 
Αρκετά 

4 
Πολύ   

5 
Εξαιρετικά 

1. Εφαρμογή δικαίου συστήματος αμοιβών για 
έλεγχο κόστους και διακράτηση των ικανών 
εργαζομένων 

     

2. Τήρηση αντικειμενικά δίκαιων αμοιβών 
 

     

3. Διαπίστωση των τάσεων στις αμοιβές της 
αγοράς εργασίας 

     

4. Εφαρμογή προγράμματος προσθέτων 
παροχών 

     

5. Τα προγράμματα παροχών διακρίνονται από 
φιλικότητα προς τους χρήστες 

     

6. Παροχή κινήτρων βάσει απόδοσης για 
ατομική υποκίνηση και εστίαση στην επίτευξη 
των στρατηγικών στόχων 

     

7. Οι μισθολογικές αυξήσεις, προαγωγές, 
εκπαίδευση και ανάπτυξη και διάφορες 
ανταμοιβές συνδέονται στενά με την 
αξιολόγηση της απόδοσης 

     

8. Παρέχονται υψηλά επίπεδα αμοιβών σε 
σύγκριση με άλλες επιχειρήσεις του ίδου 
κλάδου 

     

9. Η επιχείρηση συνδέει πολύ στενά τις αμοιβές 
με την ατομική απόδοση 

     

10. Το μισθολογικό πρόγραμμα περιστα-σιακά 
τροποποιείται για να ενθαρρύνει στελέχη και 
υπαλλήλους να επιτυγχάνουν στόχους 

     

11. Υπάρχει εκτεταμένη διαφοροποίηση αμοιβών 
μεταξύ των μελών του προσωπικού 

     

12. Εφαρμόζεται πολιτική διανομής κερδών 
 

     

13. Εφαρμόζεται πρόγραμμα έκτακτων  
χρηματικών παροχών 
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Συμβολή στη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της ΔΑΠ ως μέσου επίτευξης των στρατηγικών στόχων των επιχειρήσεων 

 

42. Πώς το σύστημα αμοιβών βοηθά και υποστηρίζει την επίτευξη των στρατηγικών στόχων του 
τομέα ευθύνης σας; .......Γιατί; 
 
43. Με ποιον τρόπο συνδυάζετε την αμοιβή με την απόδοση και τη συμβολή κάθε εργαζομένου 
στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων του τομέα ευθύνης σας; 
 
44. Τι συμβαίνει με εσάς προσωπικά; Πόσο υποκινητική τη θεωρείτε ώστε να ταυτισθείτε με την 
επίτευξη των στρατηγικών στόχων και την πρόοδο της επιχείρησής σας;  
 
45. Με ποιον τρόπο μεριμνάτε εσείς προσωπικά ώστε το σύστημα αμοιβών να είναι γνωστό και 
κατανοητό από τους εργαζόμενους του τομέα ευθύνης σας;  
 
46. Ποσο αποτελεσματική είναι κατά τη γνώμη σας η πολιτική αμοιβών;…….Γιατί; 
 
47. Σε ποια θέματα (σημεία) της πολιτικής αμοιβών έχετε κρίσιμο ρόλο; .......Τι θα διορθώνατε; 
 
48. Σε ποιο βαθμό ισχύουν τα ακόλουθα στην επιχείρησή σας;  
(Σημειώστε με Χ τις απαντήσεις που επιλέγετε) 
 
 
α/α 

 1 
Ελάχιστα 

2 
Λίγο 

3 
Αρκετά 

4 
Πολύ   

5 
Εξαιρετικά 

1. Το επίπεδο αμοιβών της επιχείρησης κατά το 
τρέχον έτος, συγκρινόμενο με τα 
προηγούμενα έτη, είναι γενικά υψηλότερο 

     

2. Το επίπεδο αμοιβών είναι υποκινητικό για 
τους εργαζόμενους στην επίτευξη των στόχων 

     

3. H αξιολόγησης έργου θέσης (job evaluation) 
που εφαρμόζεται στην επιχείρηση μας 
εξασφαλίζει αντικειμενική δομή αμοιβών και ... 

     

4. .....υιοθετεί ως πρώτιστο κριτήριο την 
αρχαιότητα 

     

5. .....υιοθετεί ως πρώτιστο κριτήριο την εμπειρία 
 

     

6. .....υιοθετεί ως πρώτιστο κριτήριο τις 
ικανότητες 

     

7. Στον καθορισμό του ύψους των αμοιβών 
παίζει πρώτιστο ρόλο η αρχαιότητα   

     

8. .....η εμπειρία 
 

     

9. .....οι ικανότητες 
 

     

10.  .....οι προσωπικές γνωριμίες με στελέχη της 
επιχείρησης 

     

11. Η πολιτική αμοιβών είναι γνωστή και 
κατανοητή από όλους τους εργαζόμενους 

     

12. Η πολιτική αμοιβών είναι ανταγωνιστική 
 

     

 
49. Υπάρχουν έκτακτες δικές σας αμοιβές που δεν προβλέπονται εκ των προτέρων από το 
σύστημα αμοιβών;   
 
Υγιεινή & Ασφάλεια  
 
50. Πόσο αποτελεσματική είναι κατά τη γνώμη σας η πολιτική υγιεινής & ασφάλειας;.......Γιατί;   
 
51. Σε ποια θέματα (σημεία) της πολιτικής υγιεινής & ασφάλειας έχετε κρίσιμο ρόλο; .......Τι θα 
διορθώνατε; 
 
Εργασιακές σχέσεις   
 
52. Πόσο αποτελεσματική είναι κατά τη γνώμη σας η πολιτική εργασιακών σχέσεων;.......Γιατί;   
 
53. Σε ποια θέματα (σημεία) της πολιτικής εργασιακών σχέσεων έχετε κρίσιμο ρόλο; .......Τι θα 
διορθώνατε; 
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Συμβολή στη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της ΔΑΠ ως μέσου επίτευξης των στρατηγικών στόχων των επιχειρήσεων 

 

54. Σε ποιο βαθμό ισχύουν τα ακόλουθα στην επιχείρησή σας; (στον τομέα ευθύνης σας) 
(Σημειώστε με Χ τις απαντήσεις που επιλέγετε) 
 
 
α/α 

 1 
Ελάχιστα 

2 
Λίγο 

3 
Αρκετά 

4 
Πολύ   

5 
Εξαιρετικά 

1. Γίνεται τακτική πληροφόρηση των εργαζο-
μένων από τα στελέχη σχετικά με τη δουλειά 
τους, μέσω συναντήσεων και ενημερώσεων 

     

2. Γίνεται επίσης τακτική ενημέρωση των 
εργαζομένων για τα σχέδια και τους στόχους 
της επιχείρησης 

     

3. Ενθαρρύνεται η σύσταση ομάδων εργαζομέ-
νων που συναντώνται τακτικά και ασχο-
λούνται με προβλήματα σχετικά με την 
εργασία και την ποιότητα 

     

4. Παρέχεται σ΄αυτές τις ομάδες η αναγκαία 
εκπαίδευση για να βελτιώνουν την αποτελε-
σματικότητά τους   

     

5. Οι εργαζόμενοι έχουν αρκετές ευκαιρίες για να 
συμμετέχουν σε αποφάσεις που αφορούν τα 
θέματα της δουλειάς τους 

     

6. Οι εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να 
εκφράσουν τη γνώμη και τις απόψεις τους για 
τα θέματα της δουλειάς τους 

     

7. Ζητιούνται οι απόψεις των εργαζομένων στα 
θέματα της δουλειάς τους 

     

8. Οι απόψεις των εργαζομένων αξιοποιούνται 
από την επιχείρηση 

     

9. Οι εργαζόμενοι μπορούν να εκφράζουν 
ελεύθερα τα παράπονά τους και τους 
προβληματισμούς τους σχετικά με τα θέματα 
της δουλειάς τους 

     

 
Τελική ερώτηση για όλες τις πολιτικές  
 
55. Έχετε υποστεί εκπαίδευση για τη σωστή εφαρμογή των συστημάτων ΔΑΠ για την:  
(Σημειώστε με Χ τις απαντήσεις που επιλέγετε) 
 ΝΑΙ ΟΧΙ 
επιλογή προσωπικού στο Τμήμα 
σας;  

  

αξιολόγηση της απόδοσης του 
προσωπικού του Τμήματός σας; 

  

καθορισμό αμοιβών   
 
ΣΧΕΣΗ 2-3  
 
56. Σχετικά με όλες τις πολιτικές που έχουμε μιλήσει, μεταχειρίζεστε διαφορετικά τους κατόχους 
θέσεων ορισμένων κατηγοριών του τομέα ευθύνης σας; (δηλ. σε θέματα προσέλκυσης, 
στελέχωσης, διακράτησης, εκπαίδευσης, αξιολόγησης της απόδοσης, αμοιβών κλ.π.) .......Με 
ποιον τρόπο; .......Γιατί γίνεται αυτό; 
 
57. Πόσο δίκαιη νομίζετε ότι είναι αυτή η διαφορετική μεταχείριση;  
 
58. Με ποιον τρόπο νομίζετε ότι συμβάλλει στην επίτευξη αποτελεσματικών συμπεριφορών 
αυτών των εργαζομένων;  
 
59. Με ποιον τρόπο νομίζετε ότι συμβάλλει στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων του τομέα 
ευθύνης σας;  
 
ΒΟΧ 3: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΑΠ  
 
60. Παρατηρείτε έλλειψη εσωτερικής συνοχής και συνέπειας μεταξύ των πολιτικών ΔΑΠ στον 
τομέα ευθύνης σας;  
Αν ΝΑΙ: Πού οφείλεται και πώς το αντιμετωπίζετε; 
Αν ΟΧΙ: Πώς πετυχαίνετε αυτή τη συνοχή;  
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Συμβολή στη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της ΔΑΠ ως μέσου επίτευξης των στρατηγικών στόχων των επιχειρήσεων 

 

ΣΧΕΣΗ 3-4  
 
61. Το σύνολο των πολιτικών ΔΑΠ επηρεάζει τις γνώσεις, ικανότητες-δεξιότητες και τις 
αποτελεσματικές συμπεριφορές των εργαζομένων στον τομέα ευθύνης σας; Δημιουργεί 
ανθρώπους που υλοποιούν τη στρατηγική;..............Πώς δηλαδή; 
 
62. Με τη βοήθεια ποιων κριτηρίων διαπιστώνετε αν και κατά πόσο οι πολιτικές ΔΑΠ στο 
σύνολό τους είναι αποτελεσματικές στον τομέα ευθύνης σας;  
 
ΒΟΧ 4: ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΑΠ  

 
63. Με όλα αυτά που κάνετε, σε ποιο βαθμό νομίζετε ότι ο τομέας ευθύνης σας έχει ανθρώπους 
που υλοποιούν με επιτυχία τη στρατηγική της επιχείρησης; (Σημειώστε με Χ την απάντηση που 
επιλέγετε) 
  

1 
Ελάχιστα 

2 
Λίγο 

3 
Αρκετά 

4 
Πολύ   

5 
Εξαιρετικά 

 
 

    

 
 ........ Γιατί έχετε αυτή τη γνώμη; 
 
64. Μετράτε την επίτευξη γνώσεων, ικανοτήτων-δεξιοτήτων και αποτελεσματικών 
συμπεριφορών του ανθρωπίνου δυναμικού του τομέα ευθύνης σας;  
Αν ΝΑΙ: Με ποιους τρόπους;...Για ποιους λόγους το κάνετε; 
Αν ΟΧΙ: Τι σας εμποδίζει;...Τι θα προτείνατε; 
 
65. Τι στοιχεία σας ζητούνται από το Τμήμα ανθρωπίνων πόρων; 
 
66. Τι επί πλέον στοιχεία κρατάτε εσείς προσωπικά σχετικά με τη διοίκηση των ανθρώπων του 
τομέα ευθύνης σας; 
 
67. Με ποιους τρόπους συμβάλλετε εσείς προσωπικά στην ανάπτυξη των γνώσεων, 
ικανοτήτων-δεξιοτήτων και αποτελεσματικών συμπεριφορών  του προσωπικού του τομέα 
ευθύνης σας; 
 
68. Ποια από τις ακόλουθες τρεις ενότητες εκφράζει καλύτερα την αποτελεσματική συμπεριφορά 
που η επιχείρησή  σας θέλει να έχουν οι εργαζόμενοι; (Κυκλώστε την επικρατέστερη από τις τρεις 
ενότητες)   
 

1η ενότητα  
 ομαδική εργασία 
 αναζήτηση χρησίμων ρόλων 
 σχετικά επαναληπτική και προβλέψιμη συμπεριφορά 
 αυτόνομη και ατομική συμπεριφορά 

 
2η ενότητα  

 επίλυση προβλημάτων 
 πρόκληση αμφισβητήσεων 
 συνεργασία μεταξύ διαφόρων Τμημάτων 
 ιδιαίτερα δημιουργική συμπεριφορά 

 
3η ενότητα  

 ανταλλαγή ιδεών και λύσεων 
 σκέψη και εργασία περα από όρια 
 ανάπτυξη πολλαπλών δεξιοτήτων 
 δικτυακή συνεργασία (άτομα ως μέλη ενός δικτύου) 
 διαχείριση πελατών 
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Συμβολή στη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της ΔΑΠ ως μέσου επίτευξης των στρατηγικών στόχων των επιχειρήσεων 

 

69. Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι το Τμήμα ανθρωπίνων πόρων ανταποκρίνεται στα ακόλουθα;  
 
 
α/α 

 1 
Ελάχιστα 

2 
Λίγο 

3 
Αρκετά 

4 
Πολύ   

5 
Εξαιρετικά 

1. Κατανοεί την στρατηγική της επιχείρησης 
 

     

2. Ανταποκρίνεται έγκαιρα σε προθεσμίες 
 

     

3. Κάνει τη δουλειά του όπως θα ήθελα να την 
κάνει 

     

4. Ανταποκρίνεται άμεσα στις ανάγκες των 
εσωτερικών πελατών (στελεχών πρώτης 
γραμμής και απλών εργαζομένων) – στις 
προσδοκίες μου όσον αφορά στο ρόλο και τα 
καθήκοντά του 

     

5. Μου παρέχει χρήσιμη και έγκαιρη συμβουλή 
σχετικά με τα θέματα ΔΑΠ 

     

6. Έχει συμβάλει στην ενίσχυση της 
ανταγωνιστικής θέσης της επιχείρησης 

     

 
ΣΧΕΣΗ 4-1  
 
70. Σε ποιο βαθμό ισχύουν τα ακόλουθα;  
(Σημειώστε με Χ τις απαντήσεις που επιλέγετε) 
 
 
α/α 

 1 
Ελάχιστα 

2 
Λίγο 

3 
Αρκετά 

4 
Πολύ   

5 
Εξαιρετικά 

1. Πιστεύω ότι οι κατάλληλες πολιτικές ΔΑΠ 
μπορούν να δημιουργήσουν αποτελεσματικές 
συμπεριφορές για να πετύχουν τους στόχους 
του Τμήματος μου 

     

2. Θεωρώ τον εαυτό μου συνυπεύθυνο για την 
εφαρμογή των πολιτικών ΔΑΠ 

     

3. Θεωρώ τον εαυτό μου συνυπεύθυνο για τη 
δημιουργία αποτελεσματικών συμπεριφορών 
στα μέλη της ομάδας μου προκειμένου να 
πετύχουν τους στόχους του Τμήματός μου 

     

4. Αυτά που κάνει το Τμήμα ανθρωπίνων 
πόρων δίνουν έμφαση στον τύπο και όχι στην 
ουσία 

     

5. Αυτά που κάνει το Τμήμα ανθρωπίνων 
πόρων με βοηθούν να πετύχω τα 
αποτελέσματα που θέλω 

     

 
71. Ποιο είναι κατά τη γνώμη σας το δυνατότερο σημείο του Τμήματος ανθρωπίνων πόρων; 
 
72. Ποιο είναι κατά τη γνώμη σας το περιθώριο ακόμη μεγαλύτερης βελτίωσης του Τμήματος 
ανθρωπίνων πόρων; Ποια σημεία χρήζουν περαιτέρω βελτίωσης σχετικά με τις υπηρεσίες που 
προσφέρονται από το Τμήμα αυτό, το οποίο φυσικά έχει ιδιομορφία γιατί εξυπηρετεί όλη την 
επιχείρηση; 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 

14 ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 

 
01. EVERGREEN 

02.  OPTIMUM 

03. ORIGINAL 

04.  OCTAGON 

05. ZODIAC 

06. HARMONY 

07. NORMAL 

08. RIGHT 

09.  ROSEBUD 

10. ROYAL 

11. REVIVAL 

12.  HOPE 

13.  NATURAL 

14. RADIANT 

 

 

 



Συμβολή στη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων ως μέσου επίτευξης των στρατηγικών στόχων των επιχειρήσεων 

 

  
 

01. EVERGREEN 
 

 
Η EVERGREEN είναι θυγατρική πολυεθνικής εταιρίας, η οποία έχει ως αντικείμενο 
δραστηριότητας την παραγωγή και εμπορία προϊόντων διατροφής και προσωπικής – 
οικιακής φροντίδας, με έδρα στην Αθήνα και τέσσερις (4) μονάδες παραγωγής στην Αττική 
και Πελοπόννησο. Απασχολεί συνολικά 800 εργαζόμενους, οι οποίοι είναι κυρίως απόφοιτοι 
Λυκείου (60%). Ακολουθούν οι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (29%) και οι κάτοχοι 
μεταπτυχιακών τίτλων (11%). 
 
 
1. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 
 
Τα βασικά σημεία, με τα οποία θα ασχοληθούμε, είναι: 

• η αποστολή, το όραμα και οι αξίες της επιχείρησης, 
• η ακολουθούμενη ανταγωνιστική στρατηγική, 
• η ενδεχόμενη χρήση της μεθοδολογίας των εξισορροπημένων επιδόσεων (Balanced 

Scorecard) και 
• οι απαιτήσεις της ανταγωνιστικής στρατηγικής από άποψη ικανοτήτων-δεξιοτήτων και 

συμπεριφορών των εργαζομένων. 
 
Η αποστολή της εταιρίας αναφέρεται στην κάλυψη των καθημερινών αναγκών των 
καταναλωτών σε μεγάλο εύρος προϊόντων που καλύπτουν τη διατροφή, υγιεινή και ατομική 
περιποίηση. Το όραμά της είναι προσανατολισμένο σ’ ένα καλύτερο μέλλον του κόσμου, 
όπου η εταιρία βοηθά συνεχώς τους ανθρώπους να ζουν καλύτερα και αναπτύσσεται με 
νέους τρόπους επιχειρηματικής δραστηριότητας που αυξάνουν το μέγεθός της και ελέγχουν 
τις επιπτώσεις της δραστηριότητάς της στο περιβάλλον. Μεταξύ των αξιών της εταιρίας, 
πρωτεύουσα θέση κατέχουν: η φροντίδα για τον καταναλωτή και η μεγάλη σημασία προς 
τους εμπόρους πελάτες (HR28). 
 
Η ανταγωνιστική στρατηγική της εταιρίας επικεντρώνεται σε προϊόντα που προσθέτουν αξία 
και δίνουν ευεξία στους καταναλωτές, φροντίζοντας για την ελάχιστη δυνατή επιβάρυνση του 
περιβάλλοντος. Παράγει και προωθεί επώνυμα προϊόντα, τα οποία υποστηρίζονται από τα 
μεγάλα ερευνητικά κέντρα της μητρικής εταιρίας του εξωτερικού. Αποκλείει την προώθηση μη 
επωνύμων ή χαμηλής αξίας προϊόντων (HR19). Πρόκειται επομένως για συνδυασμό των 
στρατηγικών: προϊοντικής ηγεσίας (product leadership) και στενών πελατειακών σχέσεων 
(customer intimacy). 
 
Η εκτέλεση της στρατηγικής παρακολουθείται μέσω της μεθόδου της των εξισορροπημένων 
επιδόσεων (Balanced Scorecard), η οποία περιέχει τις κλασικές διαστάσεις των 
Χρηματοοικονομικών, Πελατών, Εσωτερικών Διεργασιών και Μάθησης & Ανάπτυξης (HR23).  
 
Η διαπίστωση περί της στρατηγικής της εταιρίας επιβεβαιώνεται από την άποψη του Δ/ντικού 
στελέχους γραμμής, σύμφωνα με το οποίο:   
(i) το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα συνδέεται κυρίως με την προσφορά καινοτομιών 
(θεωρείται ως κύριο χαρακτηριστικό της στρατηγικής προϊοντικής ηγεσίας - product 
leadership),  
(ii) η εταιρική κουλτούρα ενθαρρύνει την ατομική αποτελεσματικότητα και δημιουργική σκέψη 
(θεωρείται ως κύριο χαρακτηριστικό της στρατηγικής προϊοντικής ηγεσίας – product 
leadership),  
(iii) η οργανωτική δομή διακρίνεται από τη λήψη αποφάσεων στα σημεία που βρίσκονται 
πλησιέστερα στον πελάτη (θεωρείται ως κύριο χαρακτηριστικό της στρατηγικής στενών 
πελατειακών σχέσεων – customer intimacy),  
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(iv) οι λειτουργικές διεργασίες δίνουν μεγάλη έμφαση στη διαχείριση των σχέσεων με τους 
πελάτες (θεωρείται ως κύριο χαρακτηριστικό της στρατηγικής στενών πελατειακών σχέσεων 
– customer intimacy) και  
v) τα διοικητικά συστήματα είναι προσανατολισμένα στα αποτελέσματα εξυπηρέτησης 
πελατών (θεωρείται ως κύριο χαρακτηριστικό της στρατηγικής στενών πελατειακών σχέσεων 
– customer intimacy)  (L10).    
 

Ακολουθούμενη ανταγωνιστική στρατηγική 
 

HR Line 

Λειτουργικής αριστείας (operational excellence)   
Προϊοντικής ηγεσίας (product leadership) ● ●● 
Στενών πελατειακών σχέσεων (customer intimacy) ● ●●● 

Η ως άνω ανταγωνιστική στρατηγική χρειάζεται ανθρώπους με ανοικτή νοοτροπία, οι οποίοι 
επιθυμούν την αλλαγή και είναι δημιουργικοί (HR20). Πρόκειται δηλ. για συμπεριφορές που 
θεωρείται ότι αντιστοιχούν στην ανταγωνιστική στρατηγική της προϊοντικής ηγεσίας (product 
leadership). 
 
Ως αποτελεσματικές συμπεριφορές που αναμένει η εταιρία από τους εργαζόμενους, το 
Δ/ντικό στέλεχος γραμμής αναφέρει την επίλυση προβλημάτων, την πρόκληση 
αμφισβητήσεων, τη συνεργασία μεταξύ διαφόρων Τμημάτων και την αναπτυγμένη 
δημιουργικότητα (L68). Πρόκειται, δηλ. για συμπεριφορές που θεωρείται ότι αντιστοιχούν 
στην ανταγωνιστική στρατηγική της προϊοντικής ηγεσίας (product leadership). 
 

Οι επιθυμητές ικανότητες και συμπεριφορές των 
εργαζομένων αντιστοιχούν στην ανταγωνιστική 
στρατηγική της: 

HR Line 

Λειτουργικής αριστείας (operational excellence)   
Προϊοντικής ηγεσίας (product leadership) ● ● 
Στενών πελατειακών σχέσεων (customer intimacy)   

 
Από την πλευρά του, το Δ/ντικό στέλεχος γραμμής θεωρεί ότι οι εργαζόμενοι στον τομέα 
ευθύνης του θα πρέπει να έχουν δημιουργική σκέψη, προσαρμοστικότητα, ομαδικό πνεύμα, 
να είναι κοινωνικοί, να βάζουν στόχους, να δουλεύουν με χρονοδιαγράμματα και να είναι 
φιλόδοξοι (L11). Κυρίαρχο χαρακτηριστικό, που  θα πρέπει να έχει κάθε υποψήφιος για τον 
τομέα ευθύνης του, θεωρεί την θετική του στάση για τη φύση της εργασίας που καλείται να 
εκτελέσει: «να του αρέσει η δουλειά που πάει να κάνει – επειδή είναι πολύ δύσκολη η δουλειά 
των πωλήσεων – θα πρέπει να την αντέχει και να δουλεύει με ευχαρίστηση – διαφορετικά 
έχεις ένα “δυστυχή άνθρωπο” που δεν μπορεί να φέρει αποτέλεσμα» (L22). 
 
2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΑΠ 
 
Η πολιτική διοίκησης ανθρωπίνων πόρων που εφαρμόζεται έχει ως κυρίαρχο στοιχείο την 
ίση μεταχείριση και δίνει έμφαση στον πελατοκεντρικό προσανατολισμό, βασίζεται σε σχετικά 
λεπτομερή περιγραφή των καθηκόντων των εργαζομένων, περιέχει συμμετοχικά συστήματα 
λήψης αποφάσεων κυρίως στα θέματα εργασίας, αξιολογεί την απόδοση με εστίαση στα 
ομαδικά αποτελέσματα, προβλέπει χρηματικές παροχές βασισμένες στην εξυπηρέτηση των 
πελατών, εξασφαλίζει σχετικά την απασχόληση και επιτρέπει την εκτεταμένη – συστηματική 
εκπαίδευση (HR25). Πρόκειται, δηλ. για μια πολιτική ΔΑΠ που θεωρείται ότι αντιστοιχεί στην 
ανταγωνιστική στρατηγική των στενών πελατειακών σχέσεων (customer intimacy).  
 
Η διαπίστωση περί της πολιτικής ΔΑΠ της εταιρίας επιβεβαιώνεται από την άποψη του 
Δ/ντικού στελέχους γραμμής, σύμφωνα με το οποίο: τα διοικητικά συστήματα της εταιρίας 
είναι προσανατολισμένα στα αποτελέσματα της εξυπηρέτησης των πελατών (L10) (θεωρείται 
ως κύριο χαρακτηριστικό της στρατηγικής των στενών πελατειακών σχέσεων (customer 
intimacy).  
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Η εφαρμοζόμενη πολιτική ΔΑΠ αντιστοιχεί με την 
ανταγωνιστική στρατηγική της: 

HR Line 

Λειτουργικής αριστείας (operational excellence)   
Προϊοντικής ηγεσίας (product leadership)   
Στενών πελατειακών σχέσεων (customer intimacy) ● ● 

 
Συγκρινόμενη με τους κύριους ανταγωνιστές της, η επιχείρηση δεν έχει μεγάλες διαφορές 
όσον αφορά στις πολιτικές διοίκησης του προσωπικού της: «γενικά υπάρχουν μικρές 
διαφοροποιήσεις – όλες είναι επιτυχημένες εταιρίες και κάνουν σωστά πράγματα – η διαφορά 
έγκειται στο ανθρώπινο δυναμικό μας και στη δημοκρατική και ξεκάθαρη προσέγγιση στο 
προσωπικό» (HR24). 
 
3. ΡΟΛΟΣ Δ/ΝΤΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ  
 
Τα βασικά σημεία, με τα οποία θα ασχοληθούμε, είναι: 

• ο ρόλος του Διευθυντή ανθρωπίνων πόρων, 
• η συμμετοχή του σε συλλογικά όργανα της επιχείρησης και 
• ο τρόπος αντιμετώπισής του από τα διευθυντικά στελέχη γραμμής. 

 
Ο Δ/ντής ανθρωπίνων πόρων είναι μέλος του Δ.Σ., του Συμβουλίου Διευθυντών και του 
Συμβουλίου των HR Directors Ευρώπης (HR29). Αναφέρεται στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα 
Σύμβουλο. 
 
Η εταιρία ζητά από αυτόν να διαμορφώνει και να μεταδίδει την πραγματική εικόνα του 
εργασιακού κλίματος και να είναι ειλικρινής στην επικοινωνία του με την Διοίκηση:                 
«ο πρόεδρος μου ζητά να είμαι προσγειωμένος και να δίνω τη ρεαλιστική εικόνα των 
πραγμάτων, γιατί υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος της μοναξιάς της εξουσίας και της δημιουργίας 
τεχνητής εικόνας» (HR26) 
 
Σχετικά με το στρατηγικό του ρόλο, αναφέρει ότι δεν συμμετέχει άμεσα στη χάραξη της 
στρατηγικής αλλά δραστηριοποιείται κυρίως στα θέματα υλοποίησης της στρατηγικής, που 
εμπίπτουν στον τομέα ευθύνης του. Χαρακτηριστικές είναι οι ακόλουθες απαντήσεις του:  
 
«σύμφωνα με τα καθήκοντά μου δεν υπεισέρχομαι άμεσα στον σχεδιασμό της στρατηγικής» 
(HR21) δεδομένου ότι «τα θέματα στρατηγικής είναι καθορισμένα κεντρικά – εδώ κάνουμε 
υλοποίηση και αλλαγές για προσαρμογή στα τοπικά δεδομένα (mentality)» (HR22).  
 
Ως Τμήμα ανθρωπίνων πόρων  και προσωπικά ως Δ/ντής του «στην υλοποίηση της 
στρατηγικής κινούμαστε μέσα σε πλαίσια – αφήνουμε το χνάρι μας και δημιουργούμε τη 
φιλοσοφία μας» (HR21). 
 
Θεωρεί πολύ σημαντικές τις προσπάθειές του για τη διατήρηση του ανθρωπoκεντρικού 
προφίλ της εταιρίας, την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής των 
εργαζομένων, την ανάπτυξη των ανθρώπων και τη σωστή διαχείριση κρισίμων 
καταστάσεων, όπως οι μειώσεις προσωπικού και η διακοπή λειτουργίας ορισμένων 
παραγωγικών μονάδων (HR26). 
 
«μου αρέσει πολύ ο ρόλος μου – έχω αφήσει το “χνάρι” μου στον τρόπο διαχείρισης των 
ανθρώπων – η εταιρία επιτρέπει με τη φιλοσοφία της να παίξω το ρόλο μου» (HR33) 
 
Αναφερόμενος στην επιρροή που ασκεί στη λήψη αποφάσεων, την εντοπίζει: «στα θέματα 
πoυ αφορούν τον κόσμο και τις πολιτικές του (function του Τμήματος HR) είτε στην επαφή με 
το εργοστάσιο και ευρύτερα με το Μάρκετινγκ – έχω άποψη για πολλά πράγματα, την 
βαρύτητα της ευθύνης όμως την έχουν οι αρμοδιότεροι» (HR34). 
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Η αντιμετώπιση του Δ/ντή ανθρωπίνων πόρων από τα στελέχη γραμμής είναι ανάμικτη, 
άλλοτε επιφυλακτική και άλλοτε θετική, ανάλογα με την περίπτωση. Γενικά είναι αποδεκτός 
λόγω του τεχνικού  υποβάθρου (background) που διαθέτει, δεδομένου ότι προέρχεται από 
τον τεχνικό κλάδο της εταιρίας όπου εργάσθηκε επί σειρά ετών πριν αναλάβει τη θέση που 
κατέχει σήμερα. Η πολιτική της εταιρίας, άλλωστε, ευνοεί τις αλλαγές καριέρας (HR32). 
 
«τα στελέχη γραμμής κάποτε με βλέπουν σαν “μπελά” (όταν ζητώ να συμμορφωθούν με 
προθεσμίες υλοποίησης όπως π.χ. κατά τις αξιολογήσεις απόδοσης) και άλλοτε σαν “βοήθεια“ 
όταν έχουν προβλήματα – θα προτιμούσαν το δεύτερο (να τους βοηθούμε στη λύση 
προβλημάτων) παρά το πρώτο (να παρακολουθούμε την τήρηση προθεσμιών στις οποίες 
πρέπει να ανταποκριθούν) – είμαι αποδεκτός από τους Line λόγω του background του 
Μηχανικού που έχω» (HR32)  
Κάθε στέλεχος του Τμήματος ανθρωπίνων πόρων έχει στη δικαιοδοσία του ορισμένα 
Τμήματα της εταιρίας και με τον τρόπο αυτό, τα στελέχη του Τμήματος ανθρωπίνων πόρων, 
ως “business partners” βοηθούν συνεχώς και συμπαρίστανται στα στελέχη γραμμής 
προκειμένου να εφαρμόσουν καλύτερα τις πολιτικές ΔΑΠ (HR81). 
 
4. ΠΡΟΦΙΛ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 
 
To Τμήμα ανθρωπίνων πόρων απασχολεί συνολικά 12 άτομα (1,5% της δύναμης 
προσωπικού). Μεταξύ αυτών 5 (42%) είναι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και 5 (42%) 
κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων, εκ των οποίων 1 άτομο έχει εξειδικευθεί στη ΔΑΠ (HR 30). 
 
5. ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΑΠ
BOX 1 – Προτεραιότητα στις απαντήσεις των ερωτήσεων HR38, 39 και ακολουθούν σχετικές απαντήσεις σε άλλες ερωτήσεις 
 

 
Ρόλοι των στελεχών ΔΑΠ & αντίστοιχες ικανότητες 

(παρατίθενται εντός εισαγωγικών οι απόψεις του Δ/ντή ανθρωπίνων πόρων) 
 

 
Ρόλος: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ  ΕΤΑΙΡΟΣ 
Ικανότητα: ΕΚΤΕΛΕΣΗ  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
 
Πιστεύω ότι «συμβάλλω στην υλοποίηση της στρατηγικής, με τη σωστή επιλογή, ανάπτυξη ταλέντων 
και ελεύθερη διακίνηση ιδεών» (HR22) 
 
Σύμφωνα με τα καθήκοντά μου «δεν υπεισέρχομαι άμεσα στο σχεδιασμό της στρατηγικής» (HR21) 
δεδομένου ότι «τα θέματα στρατηγικής είναι καθορισμένα κεντρικά – εδώ κάνουμε υλοποίηση και 
αλλαγές για προσαρμογή στα τοπικά δεδομένα (mentality)» (HR22) 
 
Θεωρώ ότι «υποστηρίζω την επίτευξη των σχεδίων και στόχων των στελεχών γραμμής με το να 
συμμετέχω στη χάραξη της στρατηγικής των Τμημάτων ως προς τα “resources” και την εξέλιξη των 
ανθρώπων σύμφωνα με τις ανάγκες» (HR31) 
 
Νομίζω ότι «επηρεάζω τη λήψη αποφάσεων στα θέματα που αφορούν τον “κόσμο” και τις πολιτικές 
του – έχω άποψη για πολλά πράγματα, την βαρύτητα όμως  της ευθύνης την έχουν οι αρμοδιότεροι» 
(HR34) 
 

  
 
 
Ρόλος: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ  ΕΙΔΗΜΩΝ  
Ικανότητα: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 
 
Θεωρώ τον εαυτό μου «θεματοφύλακα των αξιών της εταιρίας κατά την εφαρμογή όλων των 
πολιτικών (προσέλκυση, επιλογή, ανάπτυξη κλπ)» (HR21) 
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Κατά την γνώμη μου «η διαδικασία πρόσληψης είναι για μας πολύ σημαντική – δουλειά μου είναι να 
τηρείται το σύστημα αδιάβλητο, να εφαρμόζονται αντικειμενικά κριτήρια και όλες οι διαδικασίες για 
την ανάπτυξη των ανθρώπων» (HR21) 
 
Είμαι ικανοποιημένος γιατί «δεν κάναμε καμια μείωση προσωπικού λόγω της κρίσης (φροντίσαμε και 
το κάναμε σταδιακά νωρίτερα) – σήμερα μειώνουμε συνεχώς το λειτουργικό κόστος (τηλεφωνήματα, 
όχι εκδρομές, events, ταξίδια)» (HR33) 
 
Τα ιδανικά προφίλ των θέσεων εργασίας «φροντίζω να περάσουν στον “κόσμο” ώστε να γνωρίζει 
πώς θα του χρησιμεύσει αυτό το εργαλείο και πώς θα εφαρμόζεται σωστά στην πράξη» (HR42) 
 
«Είμαι ο θεματοφύλακας της εκπαίδευσης και αναλαμβάνω πρόθυμα το δυσάρεστο ρόλο του HR να 
υπενθυμίζω και να πιέζω προς αυτή την κατεύθυνση» (HR51) 
 
«Προσπαθώ να πιέζω για την έγκαιρη και ουσιαστική τήρηση της διαδικασίας αξιολόγησης της 
απόδοσης, παίζοντας τον δυσάρεστο ρόλο του HR, υπενθυμίζοντας και παρακολουθώντας την 
τήρηση των προθεσμιών που έχουν καθορισθεί» (HR61) 
 
«Προσωπικά συμβάλλω στη διαδικασία αξιολόγησης έργου ως εξής: όταν συζητείται μια προαγωγή 
και επειδή οι θέσεις αλλάζουν και συνεχώς εμπλουτίζονται, δίνω όλα τα στοιχεία που περιγράφουν 
τα χαρακτηριστικά της θέσης και οι ειδικοί καθορίζουν τη βαρύτητά της» (HR65) 
 
«Ο κάθε άνθρωπος του HR έχει στη δικαιοδοσία του ορισμένα  Τμήματα της εταιρίας – με τον τρόπο 
αυτό το HR, ως “business partner” βοηθά συνεχώς και συμπαρίσταται στα στελέχη γραμμής για να 
εφαρμόσουν καλύτερα τις πολιτικές» (HR81) 
 
Ενδιαφέρομαι και “φροντίζω να καλύπτω τα κενά στη χρήση των εργαλείων που μου δίνει η πολιτική 
της εταιρίας» (HR100) 
 

 
 
 
Ρόλος: ΥΠΕΡΜΑΧΟΣ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
Ικανότητα: ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ 
 
Πιστεύω ότι «η συμβολή μας στη διατήρηση της εργασιακής ειρήνης εξασφαλίζει την ήρεμη 
λειτουργία της επιχείρησης» (HR22) 
 
Μεριμνούμε και συμβάλλουμε  ουσιαστικά ώστε να «κάνουμε συχνές έρευνες ικανοποίησης 
προσωπικού – η τελευταία “people engagement” έρευνα έφερε αποτέλεσμα 83% και αναδειχθήκαμε 
πρώτη εταιρία του ομίλου στην Ευρώπη – αυτό δείχνει και τη διαφορά – τα “opinion surveys’ 
επηρεάζονται από το τι γίνεται στο εσωτερικό της εταιρίας» και αντανακλά φυσικά στο Τμήμα 
ανθρωπίνων πόρων για τα θέματα που το αφορούν» (HR24) 
 
«Φροντίζω να διατηρώ το ανθρωποκεντρικό προφίλ της εταιρίας, την ισορροπία επαγγελματικής και 
οικογενειακής ζωής, την ανάπτυξη των ανθρώπων, τη σωστή διαχείριση δύσκολων καταστάσεων 
(μειώσεις προσωπικού, κλεισίματα παραγωγικών μονάδων, όπως στην περίπτωση ενός προϊόντος – 
έφυγε το 40% του προσωπικού, περ. 220 άτομα)» (HR26)    
 
Γενικά «ό,τι έχει να κάνει με προβλήματα ανθρώπων τα διαχειρίζομαι μαζί με τα στελέχη γραμμής 
(συμπεριφορές, απόδοση, υγεία, εφαρμογή εργαλείων και πολιτικών της εταιρίας)» (HR31) 
 
Διαπιστώνω ότι «ο “κόσμος” βλέπει θετικά το ρόλο μου που σημαίνει να είμαι προσιτός για όλα τα 
προβλήματα – αυτός είναι και ο λόγος που έμεινα πολλά χρόνια στην εταιρία – μου ταιριάζει η 
εταιρία, ο τρόπος που ζούμε δεν αντιβαίνει στις αρχές μου» (HR33) 
 
Θεωρώ σημαντικό που “έχουμε συμφωνήσει με τα Σωματεία το πλαίσιο των ρυθμίσεων για τις 
αποχωρήσεις προσωπικού σε περιπτώσεις “major restructuring” (πρόωρη συνταξιοδότηση ή 
παροχή κινήτρων) με επιτυχία και χωρίς ούτε μια ημέρα απεργίας – θεωρώ τιμή μου ότι με 
προσκαλούν οι αποχωρήσαντες σε αποχαιρετιστήριες εκδηλώσεις που κάνουν με δικά τους έξοδα» 
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(HR35)   
 
Πιστεύω ότι «συμβάλλω στη βελτίωση του ηθικού και της αφοσίωσης των υπαλλήλων φροντίζοντας 
να είναι “δίκαια” τα πράγματα μέσω της πολιτικής που εφαρμόζουμε στα θέματα αξιολόγησης, 
μισθολογικών αυξήσεων και “recognition”»  (HR 38) 
 
Φροντίζω και «έχω πολύ συχνή επικοινωνία με τον “κόσμο” – μας ενδιαφέρει η έγκαιρη, έγκυρη και 
έντιμη επικοινωνία που εκτιμά ο “κόσμος”» (HR 38) 
 
Διαπιστώνω ότι «η δημοκρατικότητα της εταιρίας μου ταιριάζει πολύ» (HR41) 
 
Παρακολουθώ και «βεβαιώνομαι ότι τηρούνται με αντικειμενικό και δίκαιο τρόπο οι πολιτικές της 
εταιρίας – επειδή χειριζόμαστε ανθρώπους χρειάζεται μεγάλη προσοχή – μοιάζει με την τήρηση του 
ΚΟΚ όπου εμείς παίζουμε το ρόλο του “τροχονόμου”»   (HR 100) 
 
Επισημαίνω ότι «διαπραγματεύομαι συλλογικές συμβάσεις και με τα 3 Σωματεία των εργαζομένων 
της εταιρίας» (HR76) 
 
«Έχω δύο αφεντικά: τον Πρόεδρο και τον “κόσμο” μας» (HR101) 
 
«Είμαι σε διαρκή εγρήγορση τώρα που κάνουμε “διπλές δουλειές” – το “stress” είναι πιο έντονο – 
τρόποι αντιμετώπισης που εφαρμόζουμε είναι τα σεμινάρια ψυχολογίας, η δυνατότητα που δίνουμε 
στους εργαζόμενους να έλθουν “τετ-α-τετ” με ψυχολόγους, η ευχέρεια του “working from home”, το 
ελαστικό ωράριο κ.ά.» (HR90) 
 

 
 
 
Ρόλος: ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ/ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ  ΑΛΛΑΓΩΝ 
Ικανότητα: ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΑΛΛΑΓΩΝ 
 
Θεωρώ σημαντικό ότι «μπορώ να βλέπω μακρύτερα τι έρχεται, ώστε να βοηθήσω την εταιρία να 
αντιμετωπίσει τα επερχόμενα – φροντίζω να είμαι “proactive” στα θέματα του HR – να προβλέπω και 
να προετοιμαστώ για την αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων» (HR33) 
 
«Μια μείωση προσωπικού που δεν είχα προβλέψει είναι “ήττα” δική μου – με 1000 τρόπους θα 
έπρεπε να φροντίσω να μην γίνει» (HR101) 
 
«Η προετοιμασία, εισαγωγή και συντονισμός των οργανωσιακών αλλαγών βασικά είναι δουλειά του 
HR – προηγείται συζήτηση και λήψη απόφασης σε επίπεδο Δ.Σ. – η τελική εφαρμογή γίνεται από το 
Τμήμα  HR σε συνεργασία με τους Line Managers» (HR 39) 
 

 
6. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΑΠ
BOX 2 – Προτεραιότητα στις απαντήσεις των ερωτήσεων HR42 – 82 και ακολουθούν σχετικές απαντήσεις σε άλλες ερωτήσεις
 
ΓΕΝΙΚΑ 
 
Εξετάζεται η ύπαρξη διατυπωμένων πολιτικών για το ανθρώπινο δυναμικό, η προέλευσή 
τους και σε περίπτωση προέλευσης από τη μητρική εταιρία, η δυνατότητα αλλαγών ή 
συμπληρώσεων σε τοπικό επίπεδο.  

 
Υπάρχει στην επιχείρηση γραπτή πολιτική για το ανθρώπινο δυναμικό. Όλες οι πολιτικές 
είναι διαθέσιμες στο Portal της εταιρίας και στο εσωτερικό σύστημα Intranet προς ενημέρωση 
του προσωπικού. Επίσης, στα ενημερωτικά προγράμματα εισδοχής νεο-εισερχομένων 
δίνονται πληροφορίες για τις βασικές πολιτικές της εταιρίας (HR27). 
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Οι πολιτικές ΔΑΠ είναι γενικά καθορισμένες σε διεθνές επίπεδο από την μητρική εταιρία. 
Υπάρχουν, όμως, αρκετά περιθώρια ελιγμών στα θέματα safety, συστήματος αξιολόγησης 
της απόδοσης και παροχής αμοιβών και bonus στους υπαλλήλους (HR82). 
 
«ό,τι άπτεται του managerial level είναι κεντρικοποιημένο και ό,τι αφορά στο υπαλληλικό 
επίπεδο καθορίζεται τοπικά» (HR82) 
 
Οι αλλαγές ή συμπληρώσεις των πολιτικών ΔΑΠ κοινοποιούνται γραπτώς μέσω 
σημειωμάτων και αναρτώνται στο εσωτερικό σύστημα Intranet. Εφόσον χρειάζεται, διεξάγεται 
ειδική εκπαίδευση στα θέματα εφαρμογής των πολιτικών με την ευθύνη του Τμήματος HR 
(HR80, 81) αλλά εφαρμόζονται και άλλες πρωτοβουλίες για την καλύτερη ενημέρωση των 
εργαζομένων μέσω της τεχνολογίας και της άμεσης επαφής τους με το Τμήμα HR. 
 
«αυτή την περίοδο είμαστε στη φάση εγκατάστασης info-kiosks γι’ αυτούς που δεν έχουν δικό 
τους H/Y εγκατεστημένο στη δουλειά τους» (HR80) 
 
ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ 
 
Τα βασικά σημεία  της πολιτικής στελέχωσης, με τα οποία θα ασχοληθούμε, είναι: 

• οι απαιτούμενες κατά τη στελέχωση ικανότητες & ιδιότητες των υποψηφίων, 
• οι ακολουθούμενοι τρόποι επιλογής, 
• η καταλληλότητα των επιλεγομένων για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων, 
• η αξιολόγηση του τρόπου επιλογής και 
• ο ρόλος του διευθυντικού στελέχους γραμμής που συμμετείχε στην έρευνα. 

 
Εντοπίζονται 6 ηγετικές ικανοτήτες (competencies) που αποτελούν το πρότυπο του ηγετικού 
πλαισίου (leadership framework) για τους Managers. Προβλέπονται, επίσης, 8 επιθυμητές 
ιδιότητες για το λοιπό υπαλληλικό προσωπικό. Καταρτίζονται συγκεκριμένες προδιαγραφές 
ικανοτήτων για κάθε θέση εργασίας, οι οποίες εμπλουτίζουν τις αντίστοιχες περιγραφές (job 
descriptions) (HR42).   
 
«τα ιδανικά προφίλ των θέσεων τροποποιούνται με τον καιρό – το σύστημα αυτό έρχεται από 
τα Κεντρικά – εγώ φροντίζω να περάσει στον “κόσμο” ώστε να γνωρίζει πώς θα του 
χρησιμεύσει αυτό το εργαλείο και να εφαρμόζεται σωστά στην πράξη» (HR42) 
 
Σπανίως προσλαμβάνονται έτοιμα και καταρτισμένα στελέχη από την αγορά εργασίας και 
προτιμώνται κυρίως απόφοιτοι πανεπιστημιακού επιπέδου που αναπτύσσονται  εντός της 
εταιρίας. Η εταιρία εκτιμά ότι τα καλά υποψήφια στελέχη προσελκύονται λόγω της καλής 
φήμης που έχει η εταιρία και της ενημέρωσής τους σχετικά με την ηγετική της θέση και την 
ελκυστική πολιτική διοίκησης προσωπικού που ακολουθεί (HR20). 
 
«σπάνια παίρνουμε “φτιαγμένα” στελέχη» (HR20)  
«είμαστε και θεωρούμαστε “καλό σχολείο” στην αγορά – έχουμε προσωπικό έτοιμο να 
αναλάβει θέσεις που αδειάζουν από αποχωρούντες» (HR43) 
«η εταιρία ευνοεί τις αλλαγές καριέρας» (HR32)  
«η εταιρία είναι συντηρητική – δύσκολα ανεβαίνεις “σαν ρουκέτα” στην ιεραρχία» (HR40) 
 
Τρόποι επιλογής προσωπικού: Συνδυάζεται η χρήση αγγελιών και αρχείου βιογραφικών 
σημειωμάτων. Ο αριθμός των υποψηφίων περιορίζεται μέσω δοκιμασιών (assessment 
centers και ψυχογραφικών τεστ). Ακολουθούν ομαδικές εργασίες, οι οποίες ανατίθενται 
στους υποψηφίους και συνεντεύξεις (HR44).  
 
«στην τελική επιλογή συμμετέχει και ο Πρόεδρος – αυτό δείχνει και τη σημαντικότητα της 
επιλογής για την εταιρία μας» (HR44) 
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Ο τρόπος επιλογής δίνει εργαζόμενους που χρειάζεται η επιχείρηση για την επίτευξη των 
στρατηγικών στόχων δηλ. υπάρχει σύνδεση της επιλογής με τους στρατηγικούς στόχους. 
Αυτό διαπιστώνεται από την απόδοση των επιλεγομένων και την παραμονή τους στην 
εταιρία. Οφείλεται στον αντικεινεμικό τρόπο επιλογής από έμπειρα στελέχη, τα οποία 
εντοπίζουν την ικανότητα των υποψηφίων να εκτελούν επιτυχώς τα καθήκοντά τους (HR45). 
 
«πολλές συνεντεύξεις και ανάθεση πολλών εργασιών δίνουν πολύ αντικειμενική επιλογή – 
από στάδιο σε στάδιο της διαδικασίας ελέγχουμε την ικανότητα των υποψηφίων να 
ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους και καταλήγουμε στην απόφαση επιλογής με “roundtable” 
ομοφωνία των συμμετεχόντων στη διαδικασία»  (HR45) 
 
Κατά το Δ/ντικό στέλεχος γραμμής, η πολιτική στελέχωσης και οι τρόποι επιλογής βοηθούν 
και υποστηρίζουν την επίτευξη των στρατηγικών στόχων του τομέα ευθύνης του διότι «εκτός 
από τα τυπικά προσόντα, βλέπουμε τα ουσιαστικά προσόντα και κατά πόσον το άτομο έχει 
την ικανότητα να κάνει τη δουλειά για την οποία το θέλουμε» (L23) 
 
Ο τρόπος επιλογής αξιολογείται μετά από εκτίμηση των αποτελεσμάτων της απόδοσης των 
εργαζομένων. Επίσης, προβλέπεται ειδική βαθμολόγηση της διαδικασίας από τον Manager, 
για το Τμήμα του οποίου προορίζεται ο επιλεγόμενος, με σκοπό την περαιτέρω βελτίωση του 
όλου συστήματος (HR46). 
 
«παίρνουμε και σχόλια ότι έχουμε αργήσει π.χ. 15 ημέρες – προβληματιζόμαστε για το τι 
πρέπει να κάνουμε για βελτίωση, τι να αλλάξουμε στη διαδικασία – εισάγουμε και εργαλεία 
“on-line” για ταχύτερη ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας» (HR46)  
 
Κατά το Δ/ντικό στέλεχος γραμμής, η διαδικασία επιλογής είναι πολύ επιτυχής διότι γίνεται 
από έμπειρα στελέχη με πολυετή θητεία στα θέματα Πωλήσεων, τα οποία ανταλλάσσουν 
μεταξύ τους απόψεις για τα θετικά – αρνητικά σημεία και την καταλληλότητα κάθε 
υποψηφίου. «από την εμπειρία όλων των τελευταίων χρόνων, είναι ελάχιστα τα άτομα που 
έχουν επιλεγεί χωρίς να έχουν τα ουσιαστικα προσόντα – δηλ, που μας ξεγέλασαν – 
μπορούμε να διαπιστώσουμε αν βγαίνοντας ο νέος πωλητής στην αγορά θα λαμπυρίζει το 
πρόσωπό του και θα έχει τα ουσιαστικά προσόντα που χρειάζονται»  (L24) 
 
Ο κρίσιμος ρόλος του Δ/ντικού στελέχους γραμμής (συνυπευθυνότητα) εντοπίζεται στη 
διεξαγωγή των προσωπικών συνεντεύξεων και στη λήψη της τελικής απόφασης πρόσληψης 
ή τοποθέτησης των υποψηφίων (L25). 
 

 
ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ  (L21, 26) 

Η εκτίμηση του Line Manager είναι θετική (4,5) ως προς τα ακόλουθα σημεία της πολιτικής στελέχωσης 
που εφαρμόζει η επιχείρηση 
21.1 Ανάπτυξη και παρακολούθηση περιγραφών για όλες τις θέσεις εργασίας 
21.2 Διεξαγωγή αναλύσεων ροών εργασίας 
21.3 Ανάπτυξη του προγράμματος στελέχωσης για την κάλυψη επιχειρηματικών αναγκών 
21.4 Ανάπτυξη και υλοποίηση προγραμμάτων στρατολόγησης 
21.5 Ανάπτυξη και υλοποίηση προγραμμάτων διαδοχής 
21.6 Διατήρηση της στελέχωσης σε επαρκή επίπεδα 
21.7 Μέριμνα διακράτησης των ικανών ατόμων 
26.1 Εφαρμογή πολύ εκτεταμένων διαδικασιών επιλογής (τεστ, συνεντεύξεις κλπ) 
26.2 Η διοίκηση αποδίδει μεγάλη σημασία στις διαδικασίες στελέχωσης ώστε να επιλεγούν τα άριστα άτομα για 
κάθε θέση 
26.3 Συνήθως εμπλέκονται αρκετά πρόσωπα στη λήψη της απόφασης επιλογής 
26.5 Συνήθως εξετάζονται πολλοί υποψήφιοι για κάθε κενή θέση 
26.6 Η επιλογή των διευθυντικών στελεχών γίνεται εφόσον διαθέτουν χαρακτηριστικά που είναι συμβατά με το 
στρατηγικό σχέδιο της επιχείρησης 
26.7 Αναγνωρίζεται η ανάγκη εντοπισμού αποτελεσματικών διευθυντικών χαρακτηριστικών με μακροπρόθεσμη 
προοπτική 
26.8 Περιστασιακά γίνονται αλλαγές στα πρότυπα της στελέχωσης ώστε να διευκολυνθεί η υλοποίηση της 
στρατηγικής της επιχείρησης 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι επιφυλακτική (3)  ως προς το ακόλουθο σημείο της πολιτικής 
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στελέχωσης που εφαρμόζει η επιχείρηση 
26.4 Γενικά, η επιχείρηση χρειάζεται πολύ χρόνο για να επιλέξει κάποιο άτομο προς κάλυψη κενής θέσης 

 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
 
Τα βασικά σημεία  της πολιτικής εκπαίδευσης & ανάπτυξης, με τα οποία θα ασχοληθούμε, 
είναι: 

• η προσέγγιση ανάλυσης των εκπαιδευτικών αναγκών, 
• η καταλληλότητα της πολιτικής εκπαίδευσης & ανάπτυξης για την επίτευξη των 

στρατηγικών στόχων, 
• η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και 
• ο ρόλος του διευθυντικού στελέχους γραμμής που συμμετείχε στην έρευνα. 

 
Η ανάλυση των εκπαιδευτικών αναγκών βασίζεται κυρίως στη διαδικασία αξιολόγησης της 
απόδοσης, κατά την οποία προκύπτουν σε ατομικό επίπεδο τα κενά που χρειάζονται 
βελτιώσεις. Οι διαπιστώσεις συγκεντρώνονται ανά Τμήμα και καταρτίζεται το ετήσιο 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο διεξάγεται σε συνεργασία με εξωτερικό σύμβουλο – 
παροχέα υπηρεσιών εκπαίδευσης. Οι εργαζόμενοι επιλέγουν το πρόγραμμα που επιθυμεί να 
παρακολουθήσει, σύμφωνα με τις διαπιστώσεις της αξιολόγησης απόδοσής του και τη 
σύμφωνη γνώμη του προϊσταμένου του (HR49). 
 
«η ανάπτυξη όλων είναι προσωπική υπόθεση του καθενός – ο ένας στόχος ατομικής 
ανάπτυξης πλέον των 3 επιχειρησιακών στόχων που αναλαμβάνει να εκτελέσει ο καθένας 
εντός της διαδικασίας αξιολόγησης της απόδοσης, έχει να κάνει με τη βελτίωση του ιδανικού 
προφίλ του» (HR42) 
 
«οι άνθρωποι δείχνουν να θέλουν να εκπαιδευθούν και το επιδιώκουν – όταν έλθει, όμως η 
ώρα, το θέμα αυτό πέφτει σε 2η ή 3η προτεραιότητα κάτω από το βάρος των τρεχόντων 
προβλημάτων στη δουλειά του καθενός – φροντίζω να δώσω έμφαση στην υλοποίηση 
δεδομένου ότι είμαι ο θεματοφύλακας της εκπαίδευσης και αναλαμβάνω πρόθυμα το 
δυσάρεστο ρόλο του να υπενθυμίζω και να πιέζω προς αυτή την κατεύθυνση» (HR51) 
 
Η πολιτική εκπαίδευσης & ανάπτυξης βοηθά και υποστηρίζει την επίτευξη των στρατηγικών 
στόχων της επιχείρησης δηλ. υπάρχει σύνδεση εκπαίδευσης & ανάπτυξης με τους 
στρατηγικούς στόχους. Αυτό συμβαίνει διότι η εκπαίδευση συμβάλλει στην ανάπτυξη των 
εργαζομένων και στην κάλυψη των κενών που εντοπίζονται από άποψη κατάρτισης, 
ικανοτήτων και συμπεριφορών. Έτσι επιτυγχάνεται η ανάπτυξη και των εργαζομένων και της 
εταιρίας (HR50). 
 
«η απόδοση της εκπαίδευσης, αν θέλουμε να τη μετρήσουμε, είναι δύσκολο να γίνει – αν με 
ρωτήσετε: αν δεν εκπαιδεύαμε το προσωπικό μας θα είχαμε μικρότερο τζίρο και πόσο; δεν θα 
ήξερα να σας απαντήσω» (HR50) 
 
Κατά το Δ/ντικό στέλεχος γραμμής, η πολιτική εκπαίδευσης & ανάπτυξης βοηθά και 
υποστηρίζει την επίτευξη των στρατηγικών στόχων του τομέα ευθύνης του διότι «ο 
εντοπισμός των εκπαιδευτικών αναγκών γίνεται μέσω της διαδικασίας αξιολόγησης της 
απόδοσης – ένα άτομο που έχει εκπαιδευθεί για να αντιμετωπίζει την καθημερινότητα και να 
ηγείται των αναγκαίων αλλαγών νομίζω ότι θα φέρει και τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα 
και την επίτευξη των στόχων» (L29) 
 
Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων θεωρείται δύσκολο έργο και γίνεται με 
παραδοσιακό τρόπο, δηλ. μέσω καταγραφής των εντυπώσεων των εκπαιδευομένων. 
Θεωρείται ότι η αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης φαίνεται στην πράξη και ότι σε 
ορισμένες περιπτώσεις, όπως π.χ. τα εκπαιδευτικά προγράμματα ηγεσίας, δεν μπορούν να 
υπάρξουν μετρήσεις αποτελεσματικότητας παρά μόνον εντυπώσεις εκ των υστέρων (HR52). 
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«θέλω να κάνω αξιολόγηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων – αν βρω κάτι μετρήσιμο θα 
μπορώ να πείσω τον “κόσμο”  μου καλύτερα» (HR52) 
 
Κατά το Δ/ντικό στέλεχος γραμμής, τα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι αποτελεσματικά διότι 
εμπεδώνουν την ήδη καθιερωμένη γνώση μέσω της επανάληψης και εμπλουτίζονται 
συνεχώς με ορισμένα καινούρια στοιχεία: «είναι αποτελεσματικά γιατί η επανάληψη σε 
διδάσκει και σου δίνει το καινούριο – το να είσαι πάντα επίκαιρος στην οποιαδήποτε εξέλιξη» 
(L32) 
 
Ο κρίσιμος ρόλος του Δ/ντικού στελέχους γραμμής (συνυπευθυνότητα) έγκειται στον 
εντοπισμό των ατόμων που χρειάζονται εκπαίδευση προκειμένου να βελτιωθεί η απόδοσή 
τους καθώς και στον καθορισμό των θεμάτων που πρέπει να εκπαιδευθούν (L33). 
 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ  (L27, 34) 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι θετική (4,5) ως προς τα ακόλουθα σημεία της πολιτικής εκπαίδευσης 
& ανάπτυξης που εφαρμόζει η επιχείρηση 
27.1 Δέσμευση της επιχείρησης για ανάπτυξη-εκπαίδευση όλου του προσωπικού  
27.2 Παροχή πληροφόρησης εξέλιξης της σταδιοδρομίας των υπαλλήλων 
27.3 Διεξαγωγή ενημερωτικών προγραμμάτων για νεο-εισερχόμενους 
27.4 Παροχή προγραμμάτων εκπαίδευσης και ανάπτυξης για βελτίωση της απόδοσης 
27.6 Παροχή επαρκών ευκαιριών για ατομική εκπαίδευση και ανάπτυξη 
27.7 Η απόδοση εξετάζεται περιοδικά και εντοπίζονται ατομικές ανάγκες ανάπτυξης 
27.8 Εφαρμόζονται υψηλά πρότυπα εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
27.9 Η διοίκηση δίνει μεγάλη προτεραιότητα στις εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες 
27.10 Διεξάγεται μεγάλη ποικιλία εκπαιδευτικών προγραμμάτων για διευθυντικά στελέχη και προϊσταμένους 
27.11 Η εκπαίδευση στην επιχείρησή μας αντιμετωπίζεται ουσιαστικά ως επένδυση και όχι ως κόστος ή ευκαιρία 
για είσπραξη επιδότησης 
34.4 Η διοίκηση διαθέτει και δαπανά σημαντικά χρηματικά ποσά για εκπαίδευση 
34.6 Το επίπεδο εκπαίδευσης λαμβάνεται υπόψη κατά τις προαγωγές 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι επιφυλακτική (3)  ως προς τα ακόλουθα σημεία της πολιτικής 
εκπαίδευσης & ανάπτυξης που εφαρμόζει η επιχείρηση 
27.5 Συμμετοχή σε προγράμματα ανάπτυξης στελεχών που διεξάγουν εξωτερικοί φορείς 
34.1 Εφαρμόζονται πολύ εκτεταμένα εκπαιδευτικά προγράμματα για το προσωπικό όλων των μονάδων 
34.2 Κάθε υπάλληλος δέχεται, κατά μέσο όρο, άνω των 50 ωρών τυπικής εκπαίδευσης κάθε χρόνο 
34.3 Κατά τη διάρκεια του προηγουμένου χρόνου, 100% του προσωπικού υπέστη εκπαίδευση 
34.5 Το επίπεδο εκπαίδευσης αξιοποιείται μέσω τοποθέτησης των εκπαιδευθέντων σε ανάλογες θέσεις. 
34.7 Το επίπεδο εκπαίδευσης λαμβάνεται υπόψη κατά τον καθορισμό των αμοιβών και των μισθολογικών 
αυξήσεων 

 
 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 
 
Τα βασικά σημεία  της πολιτικής αξιολόγησης της απόδοσης, με τα οποία θα ασχοληθούμε, 
είναι: 

• τα εφαρμοζόμενα κριτήρια αξιολόγησης της αποδοσης, 
• ο τρόπος διεξαγωγής της συνέντευξης επαναπληροφόρησης, 
• η καταλληλότητα του συστήματος αξιολόγησης της απόδοσης για την επίτευξη των 

στρατηγικών στόχων, 
• η αξιολόγηση της διαδικασίας αξιολόγησης της απόδοσης και 
• ο ρόλος του διευθυντικού στελέχους γραμμής που συμμετείχε στην έρευνα. 

 
Εφαρμόζονται δύο χωριστά συστήματα αξιολόγησης για τις κατηγορίες του διευθυντικού και 
υπαλληλικού προσωπικού. Υπάρχει ενιαία φιλοσοφία, σύμφωνα με την οποία η απόδοση 
βαθμολογείται και συνδέεται με τις αμοιβές. Τα κριτήρια αξιολόγησης περιλαμβάνουν τρεις 
επιχειρησιακούς στόχους και ένα στόχο προσωπικής ανάπτυξης για κάθε εργαζόμενο. Για 
μεν τα διευθυντικά στελέχη, οι επιχειρησιακοί στόχοι εντοπίζονται από την προσαρμογή της 
εταιρικής “Balanced Scorecard” στις απαιτήσεις κάθε διευθυντικής θέσης ενώ ο στόχος της 
προσωπικής ανάπτυξης αναφέρεται στο πλαίσιο των 6 ηγετικών ικανοτήτων της εταιρίας. 
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Όσον αφορά το υπαλληλικό προσωπικό, οι επιχειρησιακοί στόχοι καθορίζονται με ανάλογο 
τρόπο και ο στόχος της προσωπικής ανάπτυξης περιλαμβάνει τις 8 ιδιότητες που 
προβλέπονται για τους υπαλλήλους. Παράλληλα με την αξιολόγηση συντάσσεται το ατομικό 
πλάνο ανάπτυξης της απόδοσης για το επόμενο έτος, εξετάζεται  η πρόοδος του αντιστοίχου 
πλάνου ανάπτυξης του προηγουμένου έτους, σχεδιάζονται στοχευμένες ενέργειες τόσο για 
συγκεκριμένα ισχυρά σημεία όσο και για περιοχές επιθυμητής βελτίωσης και εντοπίζονται οι 
επιθυμίες του αξιολογουμένου αναφορικά με την εξέλιξη της καριέρας του (HR57,58).  
 
Η συνέντευξη αναπληροφόρησης μεταξύ αξιολογητή και αξιολογουμένου γίνεται 
οπωσδήποτε μια φορά το χρόνο. Η επανάληψή της στο ενδιάμεσο 6μηνο γίνεται 
υποχρεωτικά όταν πρόκειτα για την αξιολόγηση των στελεχών ή όταν, λόγω δυσμενών 
κρίσεων, χρειάζεται βελτίωση του αξιολογουμένου και άμεση παρακολούθηση της πορείας 
του (HR59). 
 
«αξιολογούμε την απόδοση της προηγούμενης χρονιάς για να μάθουμε το πώς θα 
μπορέσουμε να τη βελτιώσουμε στην επόμενη – εντοπίζονται δυνατά σημεία και αδυναμίες για 
να “κτιστούν” όλα – όχι μόνον τα αδύνατα σημεία αλλά ακόμη και τα δυνατά γιατί αυτά 
βρίσκονται “από χέρι” σε ευνοϊκή θέση και μπορεί να βελτιωθούν ακόμη περισσότερο» (HR57)  
 
Το σύστημα αξιολόγησης βοηθά και υποστηρίζει την επίτευξη των στρατηγικών στόχων  της 
επιχείρησης, δηλ. η αξιολόγηση της απόδοσης συνδέεται με τους στρατηγικούς στόχους. 
Αυτό συμβαίνει διότι η σύνδεση γίνεται τόσο σε ομαδικό όσο και ατομικό επίπεδο, 
εξετάζονται τόσο τα αποτελέσματα της απόδοσης όσο και ο τρόπος με τον οποίο 
επιτυγχάνονται και επιδιώκεται συστηματικά η βελτίωση των ανθρώπων προς την 
κατεύθυνση της επίτευξης των στόχων (HR56). 
 
«η αξιολόγηση της απόδοσης δεν μετρά μόνον το τι κάνεις αλλά και πώς το κάνεις – είναι 
“σφαιρικό” εργαλείο που εντοπίζει τις αδυναμίες των ατόμων και βοηθά τη βελτίωσή τους και 
την ανάπτυξη των αποτελεσμάτων, ακολουθούμενη στο οικονομικό σκέλος από το “reward”» 
(HR56) 
 
Κατά το Δ/ντικό στέλεχος γραμμής, το σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης βοηθά και 
υποστηρίζει την επίτευξη των στρατηγικών στόχων του τομέα ευθύνης του διότι  «κατά 
πρώτο και κυριότερο σου δίνει το “focus” που είναι πολύ σημαντικό ώστε να υπάρχει ο 
προσανατολισμός όλων των προσπαθειών στον κοινό στόχο και κατά δεύτερο η αξιολόγηση 
γίνεται επάνω στους συγκεκριμένους στόχους που έχουν τεθεί και είναι οι γενικοί στόχοι και οι 
ατομικοί στόχοι μέσω του “delegation”» (L36) 
Δεν υπάρχει συγκεκριμένη προσέγγιση ή μέθοδος για την αξιολόγηση της διαδικασίας 
αξιολόγησης της απόδοσης. Προβλέπονται, όμως, ειδικές ερωτήσεις της έρευνας 
ικανοποίησης εργαζομένων σχετικές με τη διαδικασία της αξιολόγησης. Ακόμη, γίνεται 
συνδυασμός της αξιολόγησης με αντι-αξιολόγηση που διεξάγεται κάθε 2 χρόνια μέσω της 
παράλληλης χρήσης της μεθόδου αξιολόγησης 360ο (HR60). 
 
«αυτά τα εργαλεία τα βρήκα στην εταιρία εδώ και 27 χρόνια και έχουν “επιβιώσει” μέχρι 
σήμερα» (HR60) 
 
Κατά το Δ/ντικό στέλεχος γραμμής, το σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης είναι αρκετά 
αποτελεσματικό διότι «εξυπηρετεί τα συμφέροντα της εταιρίας, κρατά σταθερό το εταιρικό 
περιβάλλον και βελτιώνεται συνεχώς ώστε να έχει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα δηλ. 
αλλάζει συχνά για να ανταποκρίνεται στις τρέχουσες ανάγκες» (L38) 
 
Ο κρίσιμος ρόλος του Δ/ντικού στελέχους γραμμής (συνυπευθυνότητα) έγκειται στον 
καθορισμό των ατομικών στόχων των εργαζομένων, στην αξιολόγηση της απόδοσης αυτής 
καθεαυτής και στον εντοπισμό των αναγκών εκπαίδευσης και ανάπτυξης (L39). 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ  (L35, 40) 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι θετική (4,5) ως προς όλα τα σημεία της πολιτικής αξιολόγησης της 
απόδοσης που εφαρμόζει η επιχείρηση 
35.1 Τήρηση συστήματος τακτικής αξιολόγησης της απόδοσης 
35.2 Το σύστημα διοίκησης της απόδοσης συνδέεται άμεσα με την εκπαίδευση 
35.3 Το σύστημα διοίκησης της απόδοσης συνδέεται άμεσα με τις αμοιβές 
35.4 Καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια στη μέτρηση της απόδοσης των υπαλλήλων 
35.5 Χρησιμοποιούνται δυναμικά προγράμματα απόδοσης που προσαρμόζονται κάθε φορά στις ανάγκες της 
επιχείρησης 
35.6 Οι υπάλληλοι συμμετέχουν ουσιαστικά στη στοχοθεσία και στην αξιολόγηση 
35.7 Οι προϊστάμενοι συζητούν συχνά με τους υπαλλήλους σχετικά με την ατομική τους απόδοση 
35.8 Τα βασικά στελέχη αξιολογούνται ανάλογα με τις επιδόσεις τους στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων 
40.1 Κατά τη συζήτηση περί απόδοσης, δίνεται μεγάλη έμφαση στη μελλοντική ανάπτυξη των υπαλλήλων 
40.2 Τα βασικά στελέχη αξιολογούνται με βάση τη δυνατότητά τους να εισάγουν αλλαγές 
40.3 Τα βασικά στελέχη αξιολογούνται με βάση τη δυνατότητά τους να αναπτύσσουν υφισταμένους 
40.4 Τα βασικά στελέχη αξιολογούνται με βάση τη δυνατότητά τους να προγραμματίζουν τη δουλειά τους 
40.5 Τα βασικά στελέχη αξιολογούνται με βάση τη δυνατότητά τους να κατευθύνουν τους υφισταμένους 
40.6 Τα βασικά στελέχη αξιολογούνται με βάση τη δυνατότητά τους να σχεδιάζουν διαδικασίες αναπληροφόρησης
40.7 Τα βασικά στελέχη αξιολογούνται με βάση τη δυνατότητά τους να εφαρμόζουν αποτελεσματικά στην πράξη 
την εκπαίδευση που ;έχουν υποστεί 
40.8 Μισθολογικές αυξήσεις, προαγωγές, εκπαίδευση & ανάπτυξη και άλλες ανταμοιβές συνδέονται πολύ στενά 
με την αξιολόγηση της απόδοσης 

 
ΑΜΟΙΒΕΣ 
 
Τα βασικά σημεία  της πολιτικής αμοιβών, με τα οποία θα ασχοληθούμε, είναι: 

• η προσέγγιση της αξιολόγησης έργου που ακολουθείται, 
• τα προβλεπόμενα μισθολογικά κλιμάκια, 
• η καταλληλότητα του συστήματος αμοιβών για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων, 
• η αξιολόγηση του συστήματος αμοιβών και 
• ο ρόλος του διευθυντικού στελέχους γραμμής που συμμετείχε στην έρευνα. 

 
Το σύστημα αμοιβών βασίζεται στην εφαρμογή της διαδικασίας αξιολόγησης έργου, την 
οποία διαχειρίζεται κεντρικά ειδικό “expert team” της μητρικής εταιρίας. Για τις μεν θέσεις των 
στελεχών η διαδικασία εφαρμόζεται από την εν λόγω ομάδα, ενώ όταν πρόκειται για 
υπαλληλικές θέσεις η διαδικασία ακολουθείται τοπικά (HR65). 
 
«προσωπικά συμβάλλω στην εφαρμογή της διαδικασίας ως εξής: όταν συζητείται μια 
προαγωγή και επειδή οι θέσεις αλλάζουν και συνεχώς εμπλουτίζονται, δίνω όλα τα στοιχεία 
που περιγράφουν τα χατρακτηριστικά της θέσης και οι ειδικοί καθορίζουν τη βαρύτητά της – 
το ίδιο συμβαίνει και όταν δημιουργούμε νέες θέσεις – όταν πρόκειται για υπαλληλικές θέσεις 
η διαδικασία γίνεται τοπικά και οι θέσεις αξιολογούνται κατ’ εκτίμηση» (HR65) 
 
Το μισθολογικό σύστημα περιέχει 6 υπαλληλικά και 7 διευθυντικά μισθολογικά κλιμάκια. Το 
ποσοστό διαφοροποίησης μεταξύ διαδοχικών μισθολογικών κλιμακίων είναι της τάξης του 8-
10% (HR64). Η καμπύλη αμοιβών της εταιρίας επιδιώκεται να βρίσκεται στο επίπεδο του 
διαμέσου (median) του 4ου τεταρτημορίου (top quartile) της αγοράς, σύμφωνα με τις 
τρέχουσες έρευνες αμοιβών (HR66). 
 
Το σύστημα αμοιβών βοηθά και υποστηρίζει την επίτευξη των στρατηγικών στόχων δηλ. 
υπάρχει σύνδεση των αμοιβών με τους στρατηγικούς στόχους γιατί «είναι δυνδεδεμένο με 
την αξιολόγηση της απόδοσης που είναι συνδεδεμένη με τους στόχους της εταιρίας – είναι 
άμεση η σύνδεση – είναι χρήσιμο “εργαλείο” για να διαφοροποιήσουμε τους ανθρώπους που 
αποδίδουν από αυτούς που δεν αποδίδουν» (HR63) – «έχουμε “bonus” για όλα τα επίπεδα 
πλεόν του βασικού μισθού – το σύστημα “bonus” για το διευθυντικό “level” είναι πολύπλοκο 
και το διαχειρίζεται το κέντρο στην Ευρώπη –για το υπαλληλικό προσωπικό διαβαθμίζεται ως 
εξής (HR69): 

• για “top” βαθμολογία απόδοσης & επίτευξη των 3 στόχων: 7% των ετησίων αποδοχών 
• για μεσαία βαθμολογία και επίτευξη των 3 στόχων: 3,5% των ετησίων αποδοχών 
• για αποδεκτή κατώτερη βαθμολογία και επίτευξη των 3 στόχων: 150€ 
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Κατά το Δ/ντικό στέλεχος γραμμής το σύστημα αμοιβών βοηθά και υποστηρίζει την επίτευξη 
των στρατηγικών στόχων του τομέα ευθύνης του διότι «συνδέεται με την αξιολόγηση της 
απόδοσης – οι αυξήσεις και τα “bonuses” είναι άμεσα συνδεδεμένα με την επίτευξη των 
στόχων» (L42)  
 
Δεν υπάρχει συγκεκριμένη προσέγγιση ή μέθοδος για την αξιολόγηση του συστήματος 
αμοιβών. Προβλέπονται, όμως, σχετικές ερωτήσεις της έρευνας ικανοποίησης εργαζομένων 
(HR68). 
Κατά το Δ/ντικό στέλεχος γραμμής, το σύστημα αμοιβών είναι αποτελεσματικό διότι «είναι 
στη σωστή κατεύθυνση – δίνει την ώθηση που θέλει ο εργαζόμενος για την επίτευξη των 
στόχων, χωρίς η επιδίωξη των στόχων να είναι αυτοσκοπός – η διάρθρωση των στόχων σε 
συνδυασμό με το “bonus” είναι “challenging” και δίνει στους ανθρώπους ώθηση για την 
επίτευξη αποτελεσμάτων» (L46) 
 
Ο κρίσιμος ρόλος του Δ/ντικού στελέχους γραμμής (συνυπευθυνότητα) εντοπίζεται στον 
καθορισμό της αντιστοιχίας στόχων και μεταβλητών αμοιβών. Η καταβολή των “bonuses” 
γίνεται με τη δική του έγκριση (L47). 
 
  
 
 

ΑΜΟΙΒΕΣ  (L41, 48) 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι θετική (4,5) ως προς τα ακόλουθα σημεία της πολιτικής αμοιβών  που 
εφαρμόζει η επιχείρηση 
41.1 Εφαρμογή δικαίου συστήματος αμοιβών για έλεγχο κόστους και διακράτηση των ικανών εργαζομένων 
41.2 Τήρηση αντικειμενικά δίκαιων αμοιβών 
41.3 Διαπίστωση των τάσεων στις αμοιβές της αγοράς εργασίας 
41.4 Εφαρμογή προγράμματος προσθέτων παροχών 
41.5 Τα προγράμματα παροχών διακρίνονται από φιλικότητα προς τους χρήστες  
41.6 Παροχή κινήτρων βάσει απόδοσης για ατομική υποκίνηση και εστίαση στην επίτευξη των στρατηγικών 
στόχων 
41.7 Οι μισθολογικές αυξήσεις, προαγωγές, εκπαίδευση και ανάπτυξη και διάφορες ανταμοιβές συνδέονται στενά 
με την αξιολόγηση της απόδοσης 
41.8 Παρέχονται υψηλά επίπεδα αμοιβών σε σύγκριση με άλλες επιχειρήσεις του ίδου κλάδου 
41.9 Η επιχείρηση συνδέει πολύ στενά τις αμοιβές με την ατομική απόδοση 
41.10 Το μισθολογικό πρόγραμμα περιστα-σιακά τροποποιείται για να ενθαρρύνει στελέχη και υπαλλήλους να 
επιτυγχάνουν στόχους 
48.2 Το επίπεδο αμοιβών είναι υποκινητικό για τους εργαζόμενους στην επίτευξη των στόχων 
48.3 H αξιολόγηση έργου θέσης (job evaluation) που εφαρμόζεται στην επιχείρηση μας εξασφαλίζει αντικειμενική 
δομή αμοιβών  
48.6. H αξιολόγηση έργου θέσης (job evaluation) που εφαρμόζεται στην επιχείρηση μας υιοθετεί ως πρώτιστο 
κριτήριο τις ικανότητες 
48.9 Στον καθορισμό του ύψους των αμοιβών παίζουν πρώτιστο ρόλο οι ικανότητες 
48.11 Η πολιτική αμοιβών είναι γνωστή και κατανοητή από όλους τους εργαζόμενους 
48.12 Η πολιτική αμοιβών είναι ανταγωνιστική 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι επιφυλακτική (3) ως προς τα ακόλουθα σημεία της πολιτικής αμοιβών  
που εφαρμόζει η επιχείρηση 
41.11 Υπάρχει εκτεταμένη διαφοροποίηση αμοιβών μεταξύ των μελών του προσωπικού 
48.5 H αξιολόγηση έργου θέσης (job evaluation) που εφαρμόζεται στην επιχείρηση μας υιοθετεί ως πρώτιστο 
κριτήριο την εμπειρία 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι αρνητική (1,2) ως προς τα ακόλουθα σημεία της πολιτικής αμοιβών  
που εφαρμόζει η επιχείρηση 
41.12 Εφαρμόζεται πολιτική διανομής κερδών 
41.13 Εφαρμόζεται πρόγραμμα έκτακτων  χρηματικών παροχών 
48.1 Το επίπεδο αμοιβών της επιχείρησης κατά το τρέχον έτος, συγκρινόμενο με τα προηγούμενα έτη, είναι 
γενικά υψηλότερο 
48.4 H αξιολόγηση έργου θέσης (job evaluation) που εφαρμόζεται στην επιχείρηση μας υιοθετεί ως πρώτιστο 
κριτήριο την αρχαιότητα 
48.7 Στον καθορισμό του ύψους των αμοιβών παίζει πρώτιστο ρόλο η αρχαιότητα   
48.8 Στον καθορισμό του ύψους των αμοιβών παίζει πρώτιστο ρόλο.η εμπειρία 
48.10 Στον καθορισμό του ύψους των αμοιβών παίζουν πρώτιστο ρόλο οι προσωπικές γνωριμίες με στελέχη της 
επιχείρησης 

 
ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
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Τα βασικά σημεία  της πολιτικής στελέχωσης, με τα οποία θα ασχοληθούμε, είναι: 

• η αξιολόγηση της πολιτικής υγιεινής & ασφάλειας και 
• ο ρόλος του διευθυντικού στελέχους γραμμής που συμμετείχε στην έρευνα. 

 
Δεν γίνεται αξιολόγηση της πολιτικής υγιεινής & ασφάλειας παρά μόνον «μετράμε το 
“absenteeism” και τους δείκτες ατυχημάτων – π.χ. είδαμε αρκετά ατυχήματα με αυτοκίνητα και 
μηχανές και κάναμε ειδική εκπαίδευση με “test drive” – αν δούμε μυοσκελετικά περιστατικά, 
διορθώνουμε τον τρόπο παραγωγής και χειρισμού των μηχανών» (HR72)  
 
Κατά το Δ/ντικό στέλεχος γραμμής, η πολιτική υγιεινής και ασφάλειας είναι αποτελεσματική 
διότι «τηρείται αυστηρότατα και φαίνεται από το καλό και καθαρό εργασιακό περιβάλλον και τη 
δυνατότητα αντιμετώποισης του οποιουδήποτε τυχόν συμβάντος» (L50) 
 
Ο κρίσιμος ρόλος του Δ/ντικού στελέχους γραμμής (συνυπευθυνότητα) εντοπίζεται στην 
υλοποίηση της πολιτικής ασφαλούς οδήγησης των πωλητών (L51). 
 
ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 
 
Τα βασικά σημεία  της πολιτικής εργασιακών σχέσεων, με τα οποία θα ασχοληθούμε, είναι: 

• η διαπραγμάτευση με τα σωματεία εργαζομένων, 
• η αξιολόγηση της πολιτικής εργασιακών σχέσεων και 
• ο ρόλος του διευθυντικού στελέχους γραμμής που συμμετείχε στην έρευνα. 

 
Υπάρχουν 3 σωματεία εργαζομένων, με τα οποία γίνεται διαπραγμάτευση συλλογικών 
συμβάσεων σε επίπεδο εργοστασιακό, εταιρικό και κλαδικό (HR75,76). 
 
Δεν υπάρχει συγκεκριμένη προσέγγιση ή μέθοδος αξιολόγησης της πολιτικής εργασιακών 
σχέσεων, παρά μόνον μέσω της διαπίστωσης ύπαρξης εργασιακής ειρήνης (HR77). 
 
Κατά το Δ/ντικό στέλεχος γραμμής, η πολιτική εργασιακών σχέσεων είναι πολύ 
αποτελεσματική «επειδή συμμετέχουν όλοι στην απόφαση και “παλέβουν”  για την υλοποίηση 
της απόφασης στην οποία έχουν συμβάλει» (L52) 
 
Ο κρίσιμος ρόλος του Δ/ντικού στελέχους γραμμής (συνυπευθυνότητα) εντοπίζεται στην 
ενημέρωση των εργαζομένων για τα θέματα της εργασίας τους και τους στόχους της 
επιχείρησης, την παροχή εκπαίδευσης και ευκαιριών σε άτομα και ομάδες για τη βελτίωση 
της απόδοσής τους, τη δυνατότητα προς τους εργαζόμενους να εκφέρουν γνώμες, απόψεις, 
προτάσεις βελτιώσεων και να διατυπώνουν ελεύθερα τα παράπονα και τους 
προβληματισμούς τους (L53). 
 
 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ  (L54) 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι θετική (4,5) ως προς όλα τα σημεία της πολιτικής εργασιακών 
σχέσεων που εφαρμόζει η επιχείρηση 
54.1 Γίνεται τακτική πληροφόρηση των εργαζομένων από τα στελέχη σχετικά με τη δουλειά τους, μέσω 
συναντήσεων και ενημερώσεων 
54.2 Γίνεται επίσης τακτική ενημέρωση των εργαζομένων για τα σχέδια και τους στόχους της επιχείρησης 
54.3 Ενθαρρύνεται η σύσταση ομάδων εργαζομένων που συναντώνται τακτικά και ασχολούνται με προβλήματα 
σχετικά με την εργασία και την ποιότητα 
54.4 Παρέχεται σ΄αυτές τις ομάδες η αναγκαία εκπαίδευση για να βελτιώνουν την αποτελεσματικότητά τους   
54.5 Οι εργαζόμενοι έχουν αρκετές ευκαιρίες για να συμμετέχουν σε αποφάσεις που αφορούν τα θέματα της 
δουλειάς τους 
54.6 Οι εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν τη γνώμη και τις απόψεις τους για τα θέματα της 
δουλειάς τους 
54.7 Ζητιούνται οι απόψεις των εργαζομένων στα θέματα της δουλειάς τους 
54.8 Οι απόψεις των εργαζομένων αξιοποιούνται από την επιχείρηση 
54.9 Οι εργαζόμενοι μπορούν να εκφράζουν ελεύθερα τα παράπονά τους και τους προβληματισμούς τους 
σχετικά με τα θέματα της δουλειάς τους 
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7. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΑΠ 
BOX 3 – Προτεραιότητα στις απαντήσεις των ερωτήσεων HR87, 88 και ακολουθούν σχετικές απαντήσεις σε άλλες ερωτήσεις 
 
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ 
 
Το σύστημα των πολιτικών ΔΑΠ της επιχείρησης είναι προσανατολισμένο και εναρμονισμένο 
με τη στρατηγική και την επίτευξη των στρατηγικών στόχων, στο σύνολό του και ιδιαίτερα 
στις επί μέρους πολιτικές που ρυθμίζουν τα θέματα στελέχωσης, εκπαίδευσης & ανάπτυξης, 
αξιολόγησης της απόδοσης και αμοιβών. 
 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 
 
Με το σύνολο των πολιτικών ΔΑΠ της επιχείρησης επιδιώκεται «να προσελκύσουμε και να 
κρατήσουμε κοντά μας τους εργαζόμενους που επιθυμούμε να έχουμε και να κάνουμε τη ζωή 
των ανθρώπων μας καλύτερη, χρόνο με το χρόνο, μολονότι η περίοδος που διανύουμε είναι 
δύσκολη λόγω συνθηκών» (HR87). 
 
Το σύστημα πολιτικών ΔΑΠ διαθέτει συνοχή και συνέπεια μεταξύ των επί μέρους πολιτικών 
διότι «οι πολιτικές μας αποτελούν ένα ενιαίο σύστημα – η εταιρία μας έχει μακρά ιστορία στην 
Ελλάδα και διεθνώς για 90 χρόνια – υπάρχει μεγάλη παράδοση – έχει δημιουργηθεί επίσης 
μακρόχρονη εμπειρία εφαρμογής – έχουν κατά καιρούς δοκιμασθεί όλες οι πολιτικές και 
εγκαταλειφθεί κάποιες απ’ αυτές με μοναδικό κριτήριο την απόδοση της εταιρίας» (HR88) 
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ 
 
Η επιχείρηση μεταχειρίζεται διαφορετικά τους κατόχους θέσεων ορισμένων κατηγοριών. 
Πρόκειται για τα μέλη Δ.Σ., τα διευθυντικά στελέχη (Managers) και τους υπαλλήλους. Η 
διαφοροποίηση αναφέρεται «κυρίως στα θέματα αμοιβών και παροχών (π.χ. χρήση 
αυτοκινήτου και διανομή μετοχών) – το ασφαλιστικό & συνταξιοδοτικό πρόγραμμα είναι κοινό,  
το ωράριο είναι επίσης κοινό, ενώ το “Management” δεν παίρνει υπερωριακή αμοιβή» (HR83) 
 
8. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΔΑΠ 
BOX 4 – Προτεραιότητα στις απαντήσεις των ερωτήσεων HR91 - 100 και ακολουθούν σχετικές απαντήσεις σε άλλες ερωτήσεις 
 
Εξετάζονται τα παραδοτέα αποτελέσματα του Τμήματος ανθρωπίνων πόρων με όρους 
ικανοτήτων και συμπεριφορών των εργαζομένων  (ως “effectiveness” που αποτελεί και 
επιλογή μας). Παράλληλα, όμως, γίνεται μνεία στις επιδόσεις του από άποψη 
αποδοτικότητας (efficiency) στην ανάλωση συγκεκριμένων πόρων και επίπτωσης (impact) 
στα τελικά αποτελέσματα της επιχείρησης.  
 
Το σύνολο των πολιτικών ΔΑΠ της εταιρίας επιδιώκει τον εντοπισμό και την ανάπτυξη  
(HR42):  
 
(α) των 6 ηγετικών ικανοτήτων (competencies) που ανήκουν στο πρότυπο του ηγετικού 
πλαισίου (leadership framework) για τους Managers, ως εξής: 

• Παγκόσμια Νοοτροπία (Global Mindset) 
• Πραγματική υπευθυνότητα (Real Accountability) 
• Δράση αντί Αντιπαράθεσης (Action Not Debate) 
• Εξωτερικός Προσανατολισμός (External Orientation) 
• Ομαδική Ευθυγράμμιση (Team Alignment) 
• Δημιουργία Ταλέντων Αξίας (Build Superior Talent) 

  
(β) των 8 επιθυμητών ιδιοτήτων για το υπαλληλικό προσωπικό, που είναι: 

• Δέσμευση στην Εταιρία 
• Γνώσεις / Δεξιότητες 
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• Απόδοση / Οργανωτικότητα 
• Δημιουργικότητα / Καινοτομία 
• Ομαδικότητα 
• Πάθος για ανάπτυξη 
• Εμπιστοσύνη και Ακεραιότητα 
• Ηγεσία 

 
Με το σύνολο των πολιτικών της επιχείρησης επιδιώκεται «να προσελκύσουμε και να 
κρατήσουμε κοντά μας τους εργαζόμενους που επιθυμούμε να έχουμε και να κάνουμε τη ζωή 
των ανθρώπων μας καλύτερη, χρόνο με το χρόνο, μολονότι η περίοδος που διανύουμε είναι 
δύσκολη λόγω συνθηκών» (HR87). 
 
Η μέτρηση των γνώσεων, ικανοτήτων-δεξιοτήτων και συμπεριφορών των εργαζομένων  
(effectiveness) γίνεται μόνον μέσω της διαδικασίας αξιολόγησης της απόδοσης: «βλέπουμε 
πώς εξελίσσεται χρόνο με το χρόνο – θέλουμε να αυξήσουμε τα μεγέθη μας μέχρι το 2020 
κατά 20% - βλέπουμε τι μας λείπει και πώς θα το καλύψουμε» (HR93). 
 
Την ίδια άποψη έχει και το Δ/ντικό στέλεχος γραμμής, κατά το οποίο: «μέσω των επιτυχιών 
και αποτυχιών, ψάχνουμε να βρούμε πού αυτές οφείλονται» (L64) 
 
Η επιχείρηση δεν μετρά τη συμβολή της ΔΑΠ στα τελικά αποτελέσματα (impact) «νομίζω ότι 
δεν μετριέται – δεν μπορώ να βρώ το μέτρο» (HR92). 
 
Για τη διαπίστωση της αποτελεσματικότητας της ΔΑΠ και των πολιτικών στο σύνολό τους: 
«δεν έχουμε σαφή κριτήρια και μεθόδους – κάθε χρόνο κοιτάμε τη συμμετοχή – αν ο “κόσμος” 
δεν μετέχει, τότε δεν καλύπτονται οι ανάγκες του – είμαστε σε διαρκή εγρήγορση, ειδικά τώρα 
που κάνουμε “διπλές” δουλειές και το “stress” είναι πιο έντονο και το αντιμετωπίζουμε με 
διάφορους τρόπους, όπως σεμινάρια ψυχολογίας, συνάντηση με ψυχολόγους, εργασία από 
το σπίτι κ.λπ.» (HR90). 
 
Κατά το Δ/ντικό στέλεχος γραμμής, το κυριότερο κριτήριο για τη διαπίστωση της 
αποτελεσματικότητας της ΔΑΠ είναι το αποτέλεσμα της επιχείρησης: «όταν μια εταιρία είναι 
πετυχημένη στον κλάδο της και αναγνωρίζεται από τους ανταγωνιστές και τους πελάτες, τότε 
δεν μπορεί παρά να είναι επιτυχημένες και οι πολιτικές που εφαρμόζονται» (L62). 
 
Η επιχείρηση δεν μετρά την αποτελεσματικότητα του Τμήματος ΔΑΠ: «γενικά δεν κάνουμε 
αξιολόγηση Τμημάτων – το πρότυπο της εταιρίας δεν το επιβάλλει – προσωπικά πιστεύω ότι 
κάποια Τμήματα που περιέχουν “support”, όπως το HR, θα μπορούσαν να μετρηθούν» 
(HR94). 
 
Κατά την άποψη του Δ/ντικού στελέχους γραμμής, το Τμήμα ανθρωπίνων πόρων 
ανταποκρίνεται ως εξής: 
 

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ  (L69, 70) 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι θετική (4,5) ως προς τα ακόλουθα σημεία 
69.1 Κατανοεί τη στρατηγική της επιχείρησης 
69.2 Ανταποκρίνεται έγκαιρα σε προθεσμίες 
69.3 Κάνει τη δουλειά του όπως θα ήθελα να την κάνει 
69.4 Ανταποκρίνεται άμεσα στις ανάγκες των εσωτερικών πελατών (στελεχών πρώτης γραμμής και απλών 
εργαζομένων) και στις προσδοκίες μου όσον αφορά στο ρόλο και τα καθήκοντά του 
69.5 Μου παρέχει χρήσιμη και έγκαιρη συμβουλή σχετικά με τα θέματα ΔΑΠ 
69.6 Έχει συμβάλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης της επιχείρησης 
70.1 Πιστεύω ότι οι κατάλληλες πολιτικές ΔΑΠ μπορούν να δημιουργήσουν αποτελεσματικές συμπεριφορές για 
να πετύχουν τους στόχους του Τμήματος μου 
70.2 Θεωρώ τον εαυτό μου συνυπεύθυνο για την εφαρμογή των πολιτικών ΔΑΠ 
70.3 Θεωρώ τον εαυτό μου συνυπεύθυνο για τη δημιουργία αποτελεσματικών συμπεριφορών στα μέλη της 
ομάδας μου προκειμένου να πετύχουν τους στόχους του Τμήματός μου 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι επιφυλακτική (3) ως προς το ακόλουθο σημείο 
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70.5 Αυτά που κάνει το Τμήμα ανθρωπίνων πόρων με βοηθούν να πετύχω τα αποτελέσματα που θέλω 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι αρνητική (2) ως προς το ακόλουθο σημείο 
70.4 Αυτά που κάνει το Τμήμα ανθρωπίνων πόρων δίνουν έμφαση στον τύπο και όχι στην ουσία 

 
Στην επιχείρηση τηρούνται ορισμένοι δείκτες αποδοτικότητας (efficiency): «παρακολουθούμε 
μια σειρά από δείκτες KPIs σε μηνιαία βάση, που αναφέρονται σε συγκεκριμένες λειτουργίες 
HR, ως εξής» (HR95): 
 
Διοίκηση ανθρωπίνου δυναμικού 

• Ο βαθμός ακριβείας των στοιχείων HR που εισάγονται στο σύστημα PeopleSoft 
• Σύνταξη και αποστολή κάθε είδους εγγράφων εντός των συμφωνημένων προθεσμιών. 
• Σύνταξη και αποστολή εγγράφων με πλήρες-ακριβές περιεχόμενο 
• Υπολογισμοί αποζημιώσεων εντός 3 εργασίμων ημερών 
• Υπολογισμοί αποζημιώσεων χωρίς λάθη 
• Ποσοστό εντύπων αποχώρησης υπαλλήλων (exit forms) που υποβάλλονται μετά την τελική 

μισθοδοσία 
• Ποσοστό ορθών μεταβολών που εισάγονται στα αρχεία των στοιχείων προσωπικού 

 
Στελέχωση 

• Χρόνος κάλυψης κενής θέσης εργοστασίου  
• Χρόνος κάλυψης κενής θέσης γραφείων 
• Ποσοστό αιτήσεων για κάλυψη κενών θέσεων που απορρίπτονται λόγω παραλείψεων ή 

λαθών 
• Ποσοστό προγραμματισμένων συνεντεύξεων επιλογής που ακυρώνονται ή αναβάλλονται 

λόγω μη διαθεσιμότητας του άμεσα ενδιαφερομένου Δ/ντή 
• Ποσοστό ικανοποίησης των άμεσα ενδιαφερομένων Δ/ντών από υπηρεσίες του Τμήματος HR  
• Ποσοστό ικανοποίησης των υποψηφίων από τις υπηρεσίες του Τμήματος 

 
Μισθοδοσία 

• Ποσοστό εγκαίρων πληρωμών προς τους υπαλλήλους 
• Ποσοστό αλάνθαστων πληρωμών προς τους υπαλλήλους 

  
Παροχές 

• Ορθή επεξεργασία των παροχών διαφόρων προγραμμάτων 
• Έγκαιρη επεξεργασία των παροχών εντός του συμφωνηθέντος χρόνου 

 
Κέντρο εξυπηρέτησης 

• Επίλυση από το Τμήμα HR των θεμάτων εντός 5 εργασίμων ημερών 
• Ποσοστό ικανοποίησης των χρηστών από τις υπηρεσίες που λαμβάνουν από το Τμήμα HR 
• Αιτήματα προς το Tμήμα HR που επαναποστέλλονται αλλού, επειδή το θέμα τους είναι άσχετο 

προς το Τμήμα 
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02. OPTIMUM 
 
 
Η OPTIMUM είναι θυγατρική πολυεθνικής εταιρίας, η οποία έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας 
την παραγωγή και διάθεση ζαχαρωδών, σοκολάτας και άλλων τροφίμων, με έδρα στην Αθήνα 
και μια (1) μονάδα παραγωγής στην Αττική. Απασχολεί συνολικά 300 περίπου εργαζόμενους, οι 
οποίοι είναι κυρίως πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (29%) και κάτοχοι μεταπτυχιακών 
τίτλων (33%). Ακολουθούν οι απόφοιτοι Λυκείου (28%) και στοιχειώδους εκπαίδευσης (10%). 
 
 
1. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 
 
Τα βασικά σημεία, με τα οποία θα ασχοληθούμε, είναι: 

• η αποστολή, το όραμα και οι αξίες της επιχείρησης, 
• η ακολουθούμενη ανταγωνιστική στρατηγική, 
• η ενδεχόμενη χρήση της μεθοδολογίας των εξισορροπημένων επιδόσεων (Balanced 

Scorecard) και 
• οι απαιτήσεις της ανταγωνιστικής στρατηγικής από άποψη ικανοτήτων-δεξιοτήτων και 

συμπεριφορών των εργαζομένων. 
 
Η αποστολή της εταιρίας εντοπίζεται στην βοήθεια που επιδιώκει να παρέχει στους  ανθρώπους 
προκειμένου να ζουν και να τρέφονται καλύτερα. Το όραμά της είναι να θεωρείται 
αδιαμφισβήτητος ηγέτης στην παγκόσμια αγορά τροφίμων, έτσι ώστε η επιχείρηση: για τους 
καταναλωτές να είναι η πρώτη τους επιλογή, για τους πελάτες να είναι ο απαραίτητος  
συνεργάτης, για τους εργαζόμενους να είναι ο προτιμητέος εργοδότης και για την κοινωνία να 
είναι ο υπεύθυνος πολίτης. Μεταξύ των αξιών της εταιρίας πρωτεύουσα θέση κατέχουν η 
εμπιστοσύνη, ο επαγγελματισμός, η απλότητα, η δεκτικότητα νέων ιδεών και ο 
προσανατολισμός στην απόδοση με αποφασιστικότητα και αφού προηγηθεί συμμετοχική 
συζήτηση. Ως απώτερος σκοπός (higher purpose) της εταιρίας θεωρείται η προσήλωσή της στο 
“κάνει γευστικό το σήμερα” (make today delicious). Μετά την πρόσφατη συγχώνευσή της με 
άλλη μεγάλη εταιρία του κλάδου προσδιορίσθηκε η νέα επιδίωξη/φιλοδοξία (aspiration) του να 
είναι η προτιμητέα εταιρία τροφίμων “snacks” στην Ευρώπη (Europe’s favorite snacking 
company) (HR28). 
 
Η ανταγωνιστική στρατηγική βασίζεται στην επιθυμία της εταιρίας να είναι καλύτερη από τους 
ανταγωνιστές της ως προς τη συνέπεια των προϊόντων και τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά. 
Προσπαθεί να καταλαβαίνει τον καταναλωτή και τις ανάγκες του καλύτερα από τους 
ανταγωνιστές της, χρησιμοποιώντας κυρίως καινοτόμες προσεγγίσεις (marketing innovation).      
Η επιχείρηση «επιδιώκει την ποιοτική διαφοροποίηση, ώστε να ακουμπά τα προϊόντα με τον 
κατάλληλο τρόπο στις πληθυσμιακές ομάδες που απευθύνονται».  Διαφοροποιείται γευστικά και 
δια μέσου των θρεπτικών ιδιοτήτων των προϊόντων, τις οποίες υποστηρίζει με επιχειρήματα και 
διαχρονική συνέπεια. Τα προϊόντα δεν διακρίνονται για την φθηνή τους τιμή, την οποία και δεν 
επιδιώκει η εταιρία. Υπάρχει ενδιαφέρον και φροντίδα για το περιβάλλον, ως προς τα 
χρησιμοποιούμενα υλικά και τις συσκευασίες (HR19). Πρόκειται επομένως για στρατηγική 
προϊοντικής ηγεσίας (product leadership). 
 
Η εκτέλεση της στρατηγικής δεν παρακολουθείται μέσω της μεθόδου των εξισορροπημένων 
επιδόσεων (Balanced Scorecard).  Ο Διευθυντής ανθρωπίνων πόρων θεωρεί ότι και αυτό ακόμη 
«δεν είναι τόσο ξεκάθαρο – κάποτε είχαμε προσανατολισθεί να χρησιμοποιήσουμε αρκετούς 
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πόρους και συστήματα (resources) της μητρικής εταιρίας – αν και δεν μας διακατέχει εμβάθυνση 
και προβληματισμός, εν τούτοις υπάρχουν θύλακες που έχουν μεγάλη εμβάθυνση, βγάζοντας 
σχέσεις αιτίου και αιτιατού – το HR δεν είναι προσανατολισμένο σ’ αυτή τη μέθοδο» (HR23).  
 
Η ως άνω ανταγωνιστική στρατηγική χρειάζεται ανθρώπους καλά καταρτισμένους, οι οποίοι να 
παίρνουν πρωτοβουλίες και να προτείνουν νέες ιδέες μετά από ανάλυση που έχουν κάνει, 
αποβλέποντας στη βελτίωση των αποτελεσμάτων. Όπως χαρακτηριστικά υποστηρίζει ο Δ/ντής 
ανθρωπίνων πόρων, χρειάζονται εργαζόμενοι που «να κάνουν “extra” προσπάθεια και να είναι 
ενταγμένοι στην επιδίωξη κατανόησης του καταναλωτή» και επισημαίνει μάλιστα ότι μέσα στην 
επιχείρηση «διατηρείται ανοικτό περιβάλλον που δίνει βήμα παρουσίασης απόψεων και ανέχεται 
να ακούονται καινούρια πράγματα σε όλα τα θέματα και ειδικά στο Μάρκετινγκ» (HR20). 
Πρόκειται, δηλ. για συμπεριφορές που θεωρείται ότι αντιστοιχούν στην ανταγωνιστική 
στρατηγική της προϊοντικής ηγεσίας (product leadership). 
 

Οι επιθυμητές ικανότητες και συμπεριφορές των 
εργαζομένων αντιστοιχούν στην ανταγωνιστική 
στρατηγική της: 

HR 

Λειτουργικής αριστείας (operational excellence)  
Προϊοντικής ηγεσίας (product leadership) ● 
Στενών πελατειακών σχέσεων (customer intimacy)  

 
O Δ/ντής ανθρωπίνων πόρων θεωρεί ότι η σπουδαιότερη από τις 8 κατηγορίες δεξιοτήτων που 
προβλέπονται από το σύστημα δεξιοτήτων που εφαρμόζει η επιχείρηση, είναι η αναφερόμενη 
στην άριστη εκτέλεση των καθηκόντων (HR20): «αν θα έπρεπε να διαλέξω μια, ως την πιο 
σημαντική, θα έλεγα ότι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να μπορούν να εκτελούν τα καθήκοντά τους με 
τέλειο τρόπο (executional excellence). 
 
2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΑΠ 
 
Η πολιτική διοίκησης ανθρωπίνων πόρων που εφαρμόζεται έχει ως κυρίαρχο στοιχείο την 
στρατολόγηση ατόμων με ειδικές γνώσεις-δεξιότητες για να εργάζονται με σχετική ανεξαρτησία 
και δίνει έμφαση στην ευελιξία-καινοτομία-ανάπτυξη νέων ιδεών, επιτρέπει τη διάθεση πόρων 
για πειραματισμό, δεν αποκλείει την ανταμοιβή ακόμη και της αποτυχίας, προβλέπει αξιολόγηση 
της απόδοσης εστιασμένη στα μακροπρόθεσμα αλλά και στα ομαδικά αποτελέσματα, επιδιώκει 
ιδιαίτερα την εσωτερική δικαιοσύνη των αμοιβών και παρέχει δυνατότητα στον εργαζόμενο να 
επιλέξει το πακέτο αμοιβής του (HR25). Πρόκειται, δηλ. για μια πολιτική ΔΑΠ που θεωρείται ότι 
αντιστοιχεί στην ανταγωνιστική στρατηγική της προϊοντικής ηγεσίας (product leadership).   
 

Η εφαρμοζόμενη πολιτική ΔΑΠ αντιστοιχεί με την 
ανταγωνιστική στρατηγική της: 

HR Line  
N/A 

Λειτουργικής αριστείας (operational excellence)   
Προϊοντικής ηγεσίας (product leadership) ●  
Στενών πελατειακών σχέσεων (customer intimacy)   

 
Γενικά δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές στις πολιτικές διοίκησης του προσωπικού της 
επιχείρησης σε σχέση με τους κύριους ανταγωνιστές της: «δεν είναι μοναδικά αυτά που κάνουμε 
αλλα μας διαφοροποιούν στον τρόπο εφαρμογής – μας ενδιαφέρει πάντα να προλαβαίνουμε τον 
προβληματισμό των ανθρώπων π.χ. προβαίνουμε σε αλλαγή της ασφάλισης χωρίς να μας έχουν 
πει οι εργαζόμενοι ότι το πακέτο που χρησιμοποιούμε δεν είναι αποτελεσματικό» (HR24). 
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3. ΡΟΛΟΣ Δ/ΝΤΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 
 
Τα βασικά σημεία, με τα οποία θα ασχοληθούμε, είναι: 

• ο ρόλος του Διευθυντή ανθρωπίνων πόρων, 
• η συμμετοχή του σε συλλογικά όργανα της επιχείρησης και 
• ο τρόπος αντιμετώπισής του από τα διευθυντικά στελέχη γραμμής.  

 
Ο Διευθυντής ανθρωπίνων πόρων είναι μέλος της Διευθυντικής Ομάδας (Συμβουλίου 
Διευθυντών) (HR29). Αναφέρεται στον Γενικό Διευθυντή. 
  
Η εταιρία ζητά από αυτόν κατά κύριο λόγο να ανταποκρίνεται άμεσα στις ανάγκες των άλλων 
Τμημάτων της εταιρίας. Δηλαδή «ζητά πολύ γρήγορη ανταπόκριση σ’ αυτά που θέλουν οι άλλοι 
Managers, επειδή είμαστε “service function” – ως HR είμαστε προσανατολισμένοι στον εσωτερικό 
πελάτη και τον γνωρίζουμε πολύ καλά – η εταιρία ζητά από μένα γρήγορη αντίληψη του τι θέλει ο 
εσωτερικός πελάτης και γρήγορη αντιμετώπιση» (HR26). 
 
Ο Διευθυντής ανθρωπίνων πόρων θεωρεί σημαντικό να γνωρίζει και να αντιλαμβάνεται τα 
θέματα που αφορούν στην επιχειρηματική δράση της εταιρίας: «πρέπει να γνωρίζω τι σημαίνει 
Sales Manager, να αντιλαμβάνομαι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει στον τομέα του αλλά και 
αυτά σε σχέση με τους ανθρώπους του, να καταλαβαίνω το “business” ώστε η υποστήριξη να 
γίνεται σύμφωνα με τις ανάγκες» (HR26). 
 
Δεν νομίζει ότι έχει στρατηγικό αλλά διευκολυντικό - υποστηρικτικό ρόλο: «δεν νομίζω ότι ο 
ρόλος μου είναι στρατηγικός – είναι ρόλος του “facilitator” δηλ. να βοηθήσει τα στελέχη γραμμής 
(line managers) να πετύχουν τους στόχους τους μέσα από τους ανθρώπους και τις πολιτικές HR 
– αισθάνομαι ισχυρός· δεν είναι βέβαια απλό, αλλά εφικτό και γίνεται» (HR33) 
 
Στις σχέσεις του με τα στελέχη γραμμής, ο Διευθυντής ανθρωπίνων πόρων συναντά πολλές 
δυσκολίες. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι: «δεν είναι πολύ πρόθυμοι να διαθέσουν χρόνο για να 
εξηγήσουν τους στόχους στους υφιστάμενούς τους και στη συνέχεια να δώσουν το “feedback” για 
τον εντοπισμό των περιοχών που χρειάζονται βελτίωση – για το λόγο αυτό γίνεται “άχαρος” ο 
ρόλος του HR»   (HR32). 
 
Αναφερόμενος στην επιρροή που ασκεί στη λήψη αποφάσεων, την εντοπίζει: «στα θέματα 
“selection” και “training” – χρησιμοποιώ τη μέθοδο “Behavioral event Interview” σε μια ενδιάμεση 
φάση επιλογής προσωπικού, ώστε  εφόσον τα αποτελέσματα είναι θετικά να συνεχίσει η 
διαδικασία παραπέρα» (HR34) 
 
Εντός του Τμήματος ανθρωπίνων πόρων έχουν ορισθεί 4 στελέχη, τα οποία μετά από ειδική 
εκπαίδευση και υπό την καθοδήγηση του Δ/ντή ανθρωπίνων πόρων καλύπτουν συγκεκριμένους 
τομείς της επιχείρησης σε όλο το εύρος των θεμάτων προσωπικού. Με αυτόν τον τρόπο, το  
Τμήμα ανθρωπίνων πόρων, ως “business partner”, συμπαρίσταται και υποστηρίζει τα στελέχη 
γραμμής στην εφαρμογή των πολιτικών ΔΑΠ της επιχείρησης: «το πιο μεγάλο επίτευγμα το 
κατάφερα εσωτερικά στο Τμήμα μου – ανέλαβα το “core HR” και με τον τρόπο διοίκησης που 
εφάρμοσα κατόρθωσα τα 4 άτομα του Τμήματος να “στέκονται” πάρα πολύ σωστά και 
επαγγελματικά απέναντι στο Line management – έχουν εκπαιδευθεί σωστά, με τη δική μου 
καθοδήγηση αλλά και με πολύ “feedback” από μέρους μου για την εξυπηρέτηση των αναγκών 
του Line, καθημερινά και όχι 2 φορές το χρόνο» (HR35). 
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4.  ΠΡΟΦΙΛ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 
 
To Τμήμα ανθρωπίνων πόρων απασχολεί συνολικά 12 άτομα (4% της δύναμης προσωπικού). 
Μεταξύ αυτών 5 (42%) είναι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων, εκ των οποίων 1 άτομο έχει 
εξειδικευθεί στη ΔΑΠ (HR 30). 
 
5. ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΑΠ
BOX 1 – Προτεραιότητα στις απαντήσεις των ερωτήσεων HR38, 39 και ακολουθούν σχετικές απαντήσεις σε άλλες ερωτήσεις 

 
 

Ρόλοι των στελεχών ΔΑΠ & αντίστοιχες ικανότητες 
(παρατίθενται εντός εισαγωγικών οι απόψεις του Δ/ντή ανθρωπίνων πόρων) 

 
 
Ρόλος: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ  ΕΤΑΙΡΟΣ 
Ικανότητα: ΕΚΤΕΛΕΣΗ  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
 
Στο σχεδιασμό της στρατηγικής σε τοπικό επίπεδο «συμβάλλω, στήνοντας ένα πλάνο ενεργειών για το 
ανθρώπινο δυναμικό, καθήμενος στο τραπέζι του στρατηγικού σχεδιασμού - Προβληματίζομαι, αυτό 
που σχεδιάζουμε πώς επηρεάζει το πλάνο μου; Τι ανθρώπους χρειαζόμαστε, ποιες κατηγορίες, πού θα 
τους βρω, πώς θα βρω ανθρώπους που να συνειδητοποιούν ότι ανήκουν σε πολυεθνική εταιρία; Θα 
χρειασθώ νέα “skills”; Πώς θα τους εκπαιδεύσω; Πώς θα στήσω προγράμματα διαδοχής; Πώς μπορώ 
να εξυπηρετήσω καλύτερα τις ανάγκες της επιχείρησης;» (HR21) 
 
Η ανταγωνιστική στρατηγική καθορίζεται κεντρικά από τη μητρική εταιρία του εξωτερικού. «Στην  
υλοποίησή της συμβάλλω μέσω καταλλήλων ανθρώπων, τους οποίους φροντίζουμε να βρούμε και 
μέσω κατάρτισης και εφαρμογής πλάνων “development plans” για την ανάπτυξή τους» (HR22) 
 
«Υποστηρίζω την επίτευξη των σχεδίων και στόχων των στελεχών γραμμής έχοντας ανοικτό κανάλι 
επικοινωνίας μαζί τους – μπορεί να μη μας πουν για κάποιο στόχο τους, αλλά ζητούν να βοηθηθούν στα 
πλάνα ανάπτυξης ανθρώπων, εκπαιδευτικά προγράμματα στο εξωτερικό, να τους συμβουλεύσουμε για 
συγκεκριμένα άτομα και να τους πούμε πώς θα βελτιωθούν στο πρόγραμμα ανάπυξής τους » (HR31) 
 
«Βοηθούμε να κατανοήσουν μέσω των δικών τους Διευθυντών ποιοι είναι οι στόχοι του Τμήματός τους 
και των ατόμων που το απαρτίζουν» (HR31) 
 

 
 
 
Ρόλος: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ  ΕΙΔΗΜΩΝ 
Ικανότητα: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 
 
«Μετά το πλάνο HR που γίνεται με βάση το στρατηγικό σχεδιασμό, λέμε: πώς το υλοποιούμε, τι θα 
αλλάξουμε; Μέσω του πλάνου και της εφαρμογής του κυνηγάμε τις πολιτικές που έχουμε θεσπίσει. Αν οι 
πολιτικές έχουν γίνει με τη δική σου συμμετοχή, το “ownership” που νιώθεις είναι αυτό που σε κάνει να 
τις κυνηγάς – βλέποντας αν έρχεται αυτό που έχεις σχεδιάσει, πολύ πιο εύκολα υλοποιείς αυτό που 
έχεις σχεδιάσει παρά αυτό που  σου επιβάλλεται από άλλους - εμπνεόμαστε μέσω του 
“ownership”»(HR22) 
 
«Φροντίζω να βεβαιωθώ ότι τα Τμήματα έχουν θέσει ανά άτομο στόχους, να μετρηθούν οι αποδόσεις 
μέσω του MAP (Managing & Appraising Performance) για να  υλοποιηθεί η στρατηγική της εταιρίας» 
(HR31)  
 
«Χρησιμοποιώ τη μέθοδο “Behavioral Εvent Interview” σε μια ενδιάμεση φάση επιλογής προσωπικού, 
ώστε  εφόσον τα αποτελέσματα είναι θετικά να συνεχίσει η διαδικασία παραπέρα» (HR34) 
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«Το HR ή το άτομο του Τμήματος (ως business partner) που είναι αρμόδιο για κάθε τομέα, 
ενημερώνουμε τους Διευθυντές και Προϊσταμένους Τμημάτων και τους εκπαιδεύουμε για να μεταφέρουν 
στον “κόσμο” τις πολιτικές αλλά και να τις υλοποιήσουν σωστά - εδώ εντάσσονται και τα ειδικά 
“workshops” που κάνω ως HR Director αλλά και οι επί μέρους συνεργασίες μου με τα στελέχη των 
άλλων Τμημάτων» (HR81) 
 

 
 
 
Ρόλος: ΥΠΕΡΜΑΧΟΣ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
Ικανότητα: ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ 
 
«Πάντα ενδιαφέρομαι να προλαβαίνουμε τον προβληματισμό των ανθρώπων, να προβαίνουμε σε 
αλλαγές των πολιτικών μας χωρις να μας το έχουν ζητήσει οι εργαζόμενοι – σημασία έχει να σε 
προβληματίζει κάτι από πριν χωρίς να χρειάζεται να απολογηθείς αργότερα γιατί δεν το έχεις – στις 
μέρες μας δεν ξέρω πόσο θα μπορεί ακόμη να βρίσκει εφαρμογή – ίσως ακούγεται ρομαντικό αν σε 
απασχολεί ενώ θα πρέπει κυρίως να νοιαζόμαστε για την επιβίωση» (HR24) 
 
«Έχω το ρόλο του “facilitator” δηλ. βοηθώ τα στελέχη γραμμής (Line Managers) να πετύχουν τους 
στόχους τους μέσα από τους ανθρώπους και τις πολιτικές HR – δεν είναι βέβαια απλό, αλλά εφικτό και 
γίνεται» (HR33) 
 
«H συμβολή μου στη βελτίωση του ηθικού και της αφοσίωσης έχει να κάνει πολύ με την πληροφόρηση, 
να γνωρίζουν δηλαδή οι εργαζόμενοι τα πράγματα που τους αφορούν – αυτό μειώνει την ανασφάλεια 
και τις φήμες στους διαδρόμους» (HR 38) 
 
«Έχουμε εκπαιδεύσει τους Managers να είναι “coaches”, να ακούν – είμαστε κοντά στους εργαζόμενους 
και τους βοηθούμε στα προβλήματά τους – είμαστε μια εταιρία που νοιάζεται για τους ανθρώπους» (HR 
38) 
 
Φροντίζω ώστε «εμείς στην OPTIMUM να εφαρμόζουμε συμμετοχικό τρόπο διοίκησης και όχι 
συγκεντρωτικό – να φέρουμε τους ανθρώπους σε ένα τραπέζι και να συζητήσουμε κάτι πιο δημοκρατικά 
– θα προωθήσουμε τη θέση της Διοίκησης αλλα θα προσπαθήσουμε να φέρουμε την αλλαγή πιο ομαλά 
– θα δώσουμε στους νέους τη δυνατότητα να αναπτυχθούν μέσα από μια νέα διεργασία, με συναντήσεις 
είτε εντός των Τμημάτων είτε διατμηματικά» (HR24) 
 
«Οι άνθρωποι του Marketing λειτουργούν λόγο σαν “silos” επειδή “ραπορτάρουν” απευθείας στο 
εξωτερικό – εγώ τους ενθάρρυνα να μιλήσουν ανοικτά για να δούμε πώς θα υποστηριχθούν εδώ, 
τοπικά, για να πετύχουν τους στόχους που έχουν αναλάβει» (HR35) 
 
«Ανταμείβουμε τις επιτυχίες μέσω της αξιολόγησης και της πολιτικής αμοιβών – έτσι ενισχύουμε την 
αφοσίωση στην εταιρία» (HR38) 
 
«Θέλω να έχει κάθε άτομο δικό του “development plan” με νόημα – παρακολουθώ όλα τα “plans’ στην 
εκτέλεσή τους - προσωπικά με τους ίδιους τους άμεσα ενδιαφερόμενους και όχι μόνον με τους 
Διευθυντές τους” (HR51) 
 
«Έρχομαι σε επαφή με την κοινότητα των εκπαιδευτών για να τους φέρω σε επαφή με τους Line 
Managers ώστε να διεξάγονται πολλά σεμινάρια για το “team building”, τα οποία ενθαρρύνω και 
συμμετέχω στην παρακολούθησή τους ως “trainee”» (HR51) 
 
«Κατευθύνω και συμβουλεύω τα στελέχη των άλλων Τμημάτων να είναι πιο αποτελεσματικοί ως “people 
managers” και όχι ως “professionals” στο αντικείμενό τους» (HR100) 
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Ρόλος: ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ/ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ  ΑΛΛΑΓΩΝ 
Ικανότητα: ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΑΛΛΑΓΩΝ 
 
«Οι αλλαγές έρχονται από τα “functions” σε συνεργασία με το HR – εμείς είμαστε για να συζητήσουμε 
ποιοι είναι κατάλληλοι για να αναλάβουν καθήκοντα – εξετάζουμε τα τυπικά χαρακτηριστικά των 
θέσεων, κάνουμε εσωτερική επιλογή και συντάσσουμε αυτή την ίδια την ανακοίνωση της αλλαγής – δεν 
πρέπει να κάνουμε κάτι παραπάνω γιατί είμαστε “facilitators”» (HR39) 
 
«Κατάφερα, επίσης, οι Line Managers να μιλούν ανοικτά στα “management meetings” και να 
καταλάβουμε όλοι μας πόσο αλληλοσχετίζονται τα προβλήματα μεταξύ των Τμημάτων»  (HR35)  
 

 
 
6. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΑΠ
BOX 2 – Προτεραιότητα στις απαντήσεις των ερωτήσεων HR42 – 82 και ακολουθούν σχετικές απαντήσεις σε άλλες ερωτήσεις 

 
ΓΕΝΙΚΑ 
 
Εξετάζεται η ύπαρξη διατυπωμένων πολιτικών για το ανθρώπινο δυναμικό, η προέλευσή τους 
και σε περίπτωση προέλευσης από τη μητρική εταιρία, η δυνατότητα αλλαγών ή συμπληρώσεων 
σε τοπικό επίπεδο.  

 
Υπάρχει στην επιχείρηση γραπτή πολιτική για το ανθρώπινο δυναμικό, η οποία βρίσκεται 
διατυπωμένη σε διάφορους κανονισμούς και επί μέρους πολιτικές και είναι διαθέσιμη μέσω του 
εσωτερικού συστήματος Intranet της εταιρίας (HR27). 
 
Οι πολιτικές ΔΑΠ προέρχονται από τη μητρική εταιρία του εξωτερικού και είναι γενικά 
καθορισμένες σε διεθνές επίπεδο. Όμως, σε κάποιο βαθμό είναι δυνατόν για ορισμένα θέματα 
να γίνονται προσαρμογές(HR82). 
 
«υπάρχουν περιθώρια για προσαρμογές αλλά λίγα – για τις αλλαγές είναι μεγάλη η διαδικασία και 
χρειάζονται πολλές εγκρίσεις από το εξωτερικό, ώστε τελικά η προσπάθεια καταλήγει να είναι 
ανεφάρμοστη – ως θετικό παράδειγμα προσαρμογής αναφέρω το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα της 
εταιρίας, το οποίο τροποποιήθηκε με έγκριση των κεντρικών του εξωτερικού ώστε να είναι 
ανταγωνιστικό» σύμφωνα με τις εδώ τοπικές συνθήκες της αγοράς (HR82). 
 
Οι πολιτικές είναι όλες διαθέσιμες στο εσωτερικό σύστημα επικοινωνίας της εταιρίας (Intranet) 
όπου και δημοσιεύονται τακτικά οι τυχόν αλλαγές που γίνονται σ’αυτές. Η εκπαίδευση στα 
θέματα εφαρμογής των πολιτικών γίνεται με την ευθύνη των στελεχών του Τμήματος 
ανθρωπίνων πόρων που έχουν ορισθεί ως αρμόδιοι για την υποστήριξη των αντιστοίχων 
τομέων της επιχείρησης (HR80, 81) αλλά επιλέγονται και ειδικότερες εκπαιδευτικές 
πρωτοβουλίες και συνεργασίες. 
 
«το HR και τα άτομα του Τμήματος που είναι αρμόδια για κάθε τομέα, ενημερώνουμε τους 
Διευθυντές και Προϊστάμενους Τμημάτων και τους εκπαιδεύουμε για να μεταφέρουν στον “κόσμο” 
τις πολιτικές αλλά και να τις υλοποιήσουν σωστά -  εδώ εντάσσονται και τα ειδικά “workshops” 
που κάνω ως HR Director αλλά και οι επί μέρους συνεργασίες μου με τα στελέχη των άλλων 
Τμημάτων» (HR81). 
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ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ 
 
Τα βασικά σημεία  της πολιτικής στελέχωσης, με τα οποία θα ασχοληθούμε, είναι: 

• οι απαιτούμενες κατά τη στελέχωση ικανότητες & ιδιότητες των υποψηφίων, 
• οι ακολουθούμενοι τρόποι επιλογής, 
• η καταλληλότητα των επιλεγομένων για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων και. 
• η αξιολόγηση του τρόπου επιλογής.  
 

Εφαρμόζεται σύστημα δεξιοτήτων (competences) για το σύνολο του προσωπικού, το οποίο 
περιλαμβάνει 8 κατηγορίες δεξιοτήτων. Προβλέπονται 4 επίπεδα θέσεων εργασίας: ατομικό 
(individual), προϊσταμένου (manager), διευθυντικό (director) και εκτελεστικό διευθυντικό 
(executive). Από το συνδυασμό των δεξιοτήτων προκύπτουν συνολικά 67 προφίλ (competency 
profiles) που θα πρέπει να διαθέτουν τα υπό αναζήτηση στελέχη και λοιποί εργαζόμενοι αλλά και 
οι ήδη υπηρετούντες ανάλογα με τον τομέα απασχόλησης και το ιεραρχικό επίπεδο όπου 
εντάσσονται. (HR42). 
 
«εγκαταστήσαμε και χρησιμοποιούμε σύστημα δεξιοτήτων, σε συνεργασία με εξωτερικό 
σύμβουλο, από τον οποίο αντλούμε συνεχώς στοιχεία που χρειαζόμαστε για τη συντήρησή του - 
η εμπλοκή του HR στη διαδικασία εισαγωγής και συντήρησης του συστήματος, σε συνεργασία με 
τον εξωτερικό σύμβουλο, είναι διαρκής και ουσιαστική» (HR42) 
 
«ανάλογα με τον τομέα όπου απασχολούνται οι εργαζόμενοι, έχει προσδιορισθεί το αντίστοιχο 
“set” των “competencies”, τις οποίες πρέπει να έχουν ώστε να επιδιώξουν και να φέρουν τα 
επιθυμητά αποτελέσματα – τα “sets” αυτά είναι σχεδιασμένα με συγκεκριμένο σύστημα ορισμού 
δεξιοτήτων, ανάλογα με τον τομέα απασχόλησης και το ιεραρχικό επίπεδο» (HR20) 
 
Κατά την στελέχωση των θέσεων δίνεται προτεραιότητα στην αξιοποίηση ατόμων που 
βρίσκονται ήδη εντός της εταιρίας και όταν αυτό δεν είναι εφικτό, μόνον τότε γίνονται 
προσλήψεις από την αγορά εργασίας. Η επιχείρηση εκτιμά ότι τα υποψήφια στελέχη 
προσελκύονται λόγω των θετικών προοπτικών εξέλιξης και του ενδιαφέροντος που τους 
δημιουργούν οι θέσεις εργασίας που πρόκειται να αναλάβουν: «όταν δημοσιεύουμε αγγελίες για 
κενές θέσεις έρχονται άτομα από ανταγωνιστές που γνωρίζουν τα ισχύοντα σε μας – αυτό που 
τους προσελκύει είναι οι προοπτικές εξέλιξης και η καριέρα – επί πλέον μετρά και το ότι 
συμμετέχουν σε ενδιαφέρουσες ομάδες ως μέρος του ρόλου τους όταν έλθουν να εργασθούν σε 
μας» (HR43) 
 
Τρόποι επιλογής προσωπικού: Γίνεται αρχική διαλογή βιογραφικών σημειωμάτων (screening) 
και ακολουθούν, κατά περίπτωση, διάφοροι μέθοδοι επιλογής, όπως τεστ γνώσεων, ανάθεση 
“case studies” και ομαδικών εργασιών με τη χρήση κέντρων αξιολόγησης (assessment centers). 
Η τελική επιλογή  γίνεται μετά από μια σειρά συνεντεύξεων (HR44).  
 
«ακολουθούν διαδοχικές συνεντεύξεις από περισσότερα πρόσωπα, ώστε να καταλήξουμε στην 
τελική επιλογή» (HR44) 
 
Ο τρόπος επιλογής δίνει εργαζόμενους που χρειάζεται η επιχείρηση για την επίτευξη των 
στρατηγικών στόχων δηλ. υπάρχει σύνδεση της επιλογής με τους στρατηγικούς στόχους. Αυτό 
διαπιστώνεται από την επιτυχία της επιλογής λόγω αφενός της συμμετοχής σ’ αυτήν αρκετών 
στελεχών από μέρους της επιχείρησης που αποφαίνονται για την καταλληλότητα των 
υποψηφίων και αφετέρου της δυνατότητας των υποψηφίων να κατανοήσουν εκ των προτέρων 
και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επιλογής, τις προσδοκίες που έχει απ’ αυτούς η επιχείρηση 
όταν θα τους προσλάβει (HR45). 
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«η επιτυχία της επιλογής οφείλεται στο ότι βλέπουν τους υποψήφιους πολλοί άνθρωποι από την 
εταιρία -  οι μεν υποψήφιοι διαμορφώνουν πλήρη γνώση για το τι θα αντιμετωπίσουν στο μέλλον 
όταν θα προσληλφθούν, ενώ εμείς (5-6 άτομα) έχουμε καταλήξει από τη διαδικασία ποιος είναι 
κατάλληλος – με τον τρόπο επιλογής μειώνουμε τις αμφιβολίες από την αρχή»  (HR45) 
 
Ο τρόπος επιλογής δεν  αξιολογείται με συγκεκριμένο τρόπο. Το ενδιαφέρον εξαντλείται  στην 
παρακολούθηση του πραγματικού χρόνου που χρειάζεται για την κάλυψη των κενών θέσεων, 
προκειμένου αυτός να ελαχιστοποιείται κατά το δυνατόν (HR46). 
 
«το μόνο που κοιτάμε είναι αν καθυστέρησε η κάλυψη της θέσης, από την κοινοποίηση της 
ανάγκης μέχρι το τέλος της διαδικασίας και την τοποθέτηση του ατόμου που έχει επιλεγεί» 
(HR46)  
 
 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
 
Τα βασικά σημεία  της πολιτικής εκπαίδευσης & ανάπτυξης, με τα οποία θα ασχοληθούμε, είναι: 

• η προσέγγιση ανάλυσης των εκπαιδευτικών αναγκών, 
• η καταλληλότητα της πολιτικής εκπαίδευσης & ανάπτυξης για την επίτευξη των 

στρατηγικών στόχων και 
• η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.  

 
Η ανάλυση των εκπαιδευτικών αναγκών βασίζεται στη διαδικασία αξιολόγησης της απόδοσης, 
κατά την οποία διαπιστώνονται σε ατομική βάση τα σημεία που χρειάζεται να βελτιωθούν. 
Σύμφωνα με τις διαπιστώσεις καταρτίζονται ατομικά πλάνα ανάπτυξης κάθε υπαλλήλου και 
ακολουθεί ο σχεδιασμός και η διεξαγωγή γενικών και ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τα 
οποία παρακολουθούν κατά περίπτωση οι εργαζόμενοι  (HR49). 
 
«από την εφαρμογή του MAP (Managing & Appraising Performance) προκύπτουν ανάγκες 
“training & development” για βελτίωση της απόδοσης - εντοπίζονται τα προς βελτίωση σημεία και 
τα “functional trainings” που πρέπει να παρακολουθήσουν στο εξωτερικό (Marketing Academy, 
Sales Academy, Finance Academy) – γενικότερα προγράμματα, όπως το “leadership & 
managing people, προορίζονται για όλους» (HR31, 42) 
 
«θέλω να έχει κάθε άτομο δικό του “development plan” με νόημα – παρακολουθώ προσωπικά 
όλα τα “development plans” στην εκτέλεσή τους – έρχομαι σε επαφή με την κοινότητα των 
εκπαιδευτών για να τους φέρω σε επαφή με τους Line Managers ώστε να διεξάγονται πολλά 
σεμινάρια για το “team building”, τα οποία ενθαρρύνω και συμμετέχω στην παρακολούθησή τους 
ως “trainee”» (HR51) 
 
«υπάρχει επίσης και το “advancement plan” δηλ. το πρόγραμμα διαδοχής που προβλέπει ποιοι 
και από ποιες θέσεις πρέπει να περάσουν, το οποίο καταρτίζεται και υλοποιείται σε συνεργασία 
του HR με τους Διευθυντές των ατόμων που αυτό περιλαμβάνει» (HR31) 
 
Η πολιτική εκπαίδευσης & ανάπτυξης βοηθά και υποστηρίζει την επίτευξη των στρατηγικών 
στόχων της επιχείρησης δηλ. υπάρχει σύνδεση εκπαίδευσης & ανάπτυξης με τους στρατηγικούς 
στόχους. Αυτό συμβαίνει διότι αποκτούν όλοι οι εργαζόμενοι τις απαιτούμενες γνώσεις για την 
επιτυχία της στρατηγικής, διαμορφώνουν κοινή αντίληψη εντός του ομίλου της εταιρίας για τα 
επιχειρηματικά θέματα και αναβαθμίζονται επαγγελματικά μέσω της επαφής που έχουν με τους 
συναδέλφους άλλων χωρών (HR50). 
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«η πολιτική βοηθά στο να έχουν όλοι κοινή γλώσσα με συναδέλφους άλλων χωρών, να σταθούν 
πιο ανεξάρτητα στον τομέα τους, να μπορούν να απευθυνθούν για βοήθεια στο εξωτερικό όταν 
την χρειάζονται, στο να γίνονται πιο “professionals” μέσω αυτών των σεμιναρίων -  έτσι αποκτούν 
τις τεχνικές γνώσεις που χρειάζονται για την υλοποίηση της στρατηγικής» (HR50) 
 
Δεν γίνεται ιδιαίτερη αξιολόγηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων παρά μόνον με τον 
καθιερωμένο τρόπο της καταγραφής κρίσεων από τους συμμετέχοντες (HR52). 
 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 
 
Τα βασικά σημεία  της πολιτικής αξιολόγησης της απόδοσης, με τα οποία θα ασχοληθούμε, 
είναι: 

• τα εφαρμοζόμενα κριτήρια αξιολόγησης της αποδοσης, 
• ο τρόπος διεξαγωγής της συνέντευξης επαναπληροφόρησης, 
• η καταλληλότητα του συστήματος αξιολόγησης της απόδοσης για την επίτευξη των 

στρατηγικών στόχων και 
• η αξιολόγηση της διαδικασίας αξιολόγησης της απόδοσης. 

 
Εφαρμόζεται ενιαίο σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης για όλο το προσωπικό (διευθυντικά 
στελέχη, υπαλλήλους, πωλητές και λοιπούς εργαζόμενους) σε όλους τους λειτουργικούς χώρους 
της επιχείρησης. Το σύστημα περιλαμβάνει 3 συστατικά στοιχεία: αξιολόγηση απόδοσης έναντι 
στόχων, αξιολόγηση δεξιοτήτων και εξέταση προόδου του προγράμματος ατομικής ανάπτυξης 
του αξιολογουμένου υπαλλήλου. Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι 2 κατηγοριών: (i) ποσοτικά, τα 
οποία περιλαμβάνουν μετρήσιμους στόχους απόδοσης (ομαδικούς ή ατομικούς) συνδεόμενους 
με την στρατηγική της εταιρίας και (ii) ποιοτικά, τα οποία αναφέρονται στην εκτίμηση των 
δεξιοτήτων (competencies) του αξιολογουμένου, ώστε να συντίθεται η συνολική απόδοση κάθε 
υπαλλήλου σε αμφότερες τις διαστάσεις (επίτευξη στόχων και επίδειξη των απαιτουμένων 
δεξιοτήτων). Οι ποσοτικοί στόχοι για μεν τα στελέχη γραμμής αναφέρονται σε επιχειρησιακά 
μεγέθη (π.χ. μερίδια αγοράς, αύξηση πωλήσεων, παραγωγικότητα, μείωση κόστους κ.λπ.) για 
δε τα επιτελικά στελέχη αναφέρονται κυρίως σε χρονικά μεγέθη υλοποίησης συγκεκριμένων 
δράσεων και ενεργειών. Οι ποιοτικοί στόχοι περιέχουν το απαιτούμενο αντίστοιχο προφίλ 
δεξιοτήτων για τη θέση εργασίας του αξιολογουμένου, προκειμένου να εντοπισθούν τα δυνατά 
σημεία καθώς και οι ευκαιρίες ανάπτυξής του (HR57, 58). 
 
Η συνέντευξη αναπληροφόρησης μεταξύ αξιολογητή και αξιολογουμένου γίνεται κάθε χρόνο και 
το περιεχόμενό της καταγράφεται και υπογράφεται από τον αξιολογητή και τον αξιολογούμενο. 
Διεξάγεται επίσης άτυπα και στο ενδιάμεσο 6μηνο (HR59). 
Το σύστημα αξιολόγησης βοηθά και υποστηρίζει την επίτευξη των στρατηγικών στόχων  της 
επιχείρησης, δηλ. η αξιολόγηση της απόδοσης συνδέεται με τους στρατηγικούς στόχους. Αυτό 
συμβαίνει διότι τα ποσοτικά κριτήρια της αξιολόγησης απορρέουν από τους στρατηγικούς 
στόχους της επιχείρησης και είναι συνδεδεμένα άμεσα με αυτούς (HR56). 
 
«όταν αναλύεται η στρατηγική σε στόχους Τμημάτων και ατόμων υπάρχει εναρμόνιση στην 
υλοποίησή της – γίνεται άμεση σύνδεση – οι ατομικοί στόχοι με τη βοήθεια του συστήματος 
αξιολόγησης της απόδοσης, βοηθούν άμεσα την υλοποίηση της στρατηγικής» (HR56) 
 
Δεν υπάρχει συγκεκριμένη προσέγγιση ή μέθοδος για την αξιολόγηση της διαδικασίας 
αξιολόγησης της απόδοσης (HR60). 
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ΑΜΟΙΒΕΣ
 
Τα βασικά σημεία  της πολιτικής αμοιβών, με τα οποία θα ασχοληθούμε, είναι: 

• η προσέγγιση της αξιολόγησης έργου που ακολουθείται, 
• τα προβλεπόμενα μισθολογικά κλιμάκια, 
• η καταλληλότητα του συστήματος αμοιβών για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων και 
• η αξιολόγηση του συστήματος αμοιβών. 

 
Το σύστημα αμοιβών φαίνεται ότι συνδέεται κατά κάποιο μη εμφανή και έμμεσο τρόπο, με τη 
διαδικασία αξιολόγησης έργου, την οποία όμως η μητρική επιχείρηση διαχειρίζεται κεντρικά στο 
εξωτερικό  (HR65). 
 
«η εφαρμογή της διαδικασίας αξιολόγησης έργου γίνεται από τα Κεντρικά – δεν με έχει 
απασχολήσει – κάποτε έγινε στην αρχή για όλες τις θέσεις» (HR65) 
 
Το μισθολογικό σύστημα περιέχει 14 μισθολογικά κλιμάκια. Το ποσοστό διαφοροποίησης μεταξύ 
διαδοχικών μισθολογικών κλιμακίων κυμαίνεται μεταξύ 12% και 15% (HR64). Η καμπύλη 
αμοιβών της εταιρίας επιδιώκεται να βρίσκεται κατά τι υψηλότερα από το επίπεδο του 3ου 
τεταρτημορίου (3rd quartile – 75%) της αγοράς των ταχέως κινουμένων καταναλωτικών 
προϊόντων FMCG σύμφωνα με τις τρέχουσες έρευνες αμοιβών (HR66, 63). 
 
Το σύστημα αμοιβών βοηθά και υποστηρίζει την επίτευξη των στρατηγικών στόχων  δηλ. 
υπάρχει σύνδεση των αμοιβών με τους στρατηγικούς στόχους γιατί έχει σχεδιασθεί ειδικά ανά 
ομάδα εργαζομένων και προβλέπει την καταβολή “bonus” στους υπαλλήλους από το επίπεδο 
των μεσαίων στελεχών και άνω με την προϋπόθεση επίτευξης των στόχων που έχουν αναλάβει 
να εκτελέσουν (HR63) 
 
«βοηθά γιατί είναι σχεδιασμένο ανά ομάδα εργαζομένων – γιατί προβλέπει την παροχή “bonus” 
για την επίτευξη των στόχων και για να διαφοροποιηθούμε γι’ αυτούς που έχουν προσφέρει 
περισσότερο και να τους παρακινήσουμε – το “bonus” κυμαίνεται μεταξύ 7% και 30% των 
ετησίων αποδοχών με βάση την επίτευξη των στόχων – δίνονται επίσης και κάποια “awards” για 
επιτυχίες πέραν των συνηθισμένων» (HR63)  
 
Δεν υπάρχει συγκεκριμένη προσέγγιση ή μέθοδος για την αξιολόγηση του συστήματος αμοιβών.  
Η διαδικασία αυτή αποτελεί αντικείμενο εξέτασης από τη μητρική εταιρία του εξωτερικού (HR68). 
 
«η αξιολόγηση του συστήματος αμοιβών γίνεται από τα Κεντρικά – αντιμετωπίζεται περισσότερο 
σε παγκόσμια βάση ώστε να γίνεται καλύτερη υποστήριξη των αλλαγών» (HR68) 
 
ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
 
Το βασικό σημείο  της πολιτικής στελέχωσης, με το οποίο θα ασχοληθούμε, είναι: 

• η αξιολόγηση της πολιτικής υγιεινής & ασφάλειας. 
 
Δεν γίνεται αξιολόγηση της πολιτικής υγιεινής & ασφάλειας (HR72)  
 
ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

 
Τα βασικά σημεία  της πολιτικής εργασιακών σχέσεων, με τα οποία θα ασχοληθούμε, είναι: 

• η διαπραγμάτευση με τα σωματεία εργαζομένων και 
• η αξιολόγηση της πολιτικής εργασιακών σχέσεων. 
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Υπάρχει μόνον ένα σωματείο εργαζομένων για το προσωπικό του εργοστασίο. Η αρμοδιότητα 
συλλογικών διαπραγματεύσεων έχει εκχωρηθεί στον Δ/ντή Εργοστασίου:«δεν διαπραγματεύομαι 
τη συλλογική σύμβαση με το προσωπικό του εργοστασίου, γιατί αυτή η αρμοδιότητα έχει 
εκχωρηθεί στον Δ/ντή Εργοστασίου και στον HR Manager του Εργοστασίου, μολονότι ο δεύτερος 
ανήκει στο HR Department της εταιρίας δηλ. στο Τμήμα μου» (HR 75,76). 
 
Δεν υπάρχει συγκεκριμένη προσέγγιση ή μέθοδος αξιολόγησης της πολιτικής εργασιακών 
σχέσεων, παρά μόνον μέσω της διαπίστωσης ύπαρξης εργασιακής ειρήνης (HR77). 
 
«πάντως, δεν συμμετέχει κανείς σε απεργία – υπάρχει εργασιακή ειρήνη» (HR77)  
 
 
7. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΑΠ 
BOX 3 – Προτεραιότητα στις απαντήσεις των ερωτήσεων HR87, 88 και ακολουθούν σχετικές απαντήσεις σε άλλες ερωτήσεις 
 
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ 
 
Το σύστημα των πολιτικών ΔΑΠ της επιχείρησης είναι προσανατολισμένο και εναρμονισμένο με 
τη στρατηγική και την επίτευξη των στρατηγικών στόχων, στο σύνολό του και ιδιαίτερα στις επί 
μέρους πολιτικές που ρυθμίζουν τα θέματα στελέχωσης, εκπαίδευσης & ανάπτυξης, 
αξιολόγησης της απόδοσης και αμοιβών. 
 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 
 
Με το σύνολο των πολιτικών ΔΑΠ της επιχείρησης επιδιώκεται «μια σωστή αντιμετώπιση, μια 
συνέχεια, να μην αλλάζουν οι πολιτικές με τις αλλαγές προσώπων στις θέσεις του HR και άλλων 
Διευθυντών – με τον τρόπο αυτό η Διοίκηση δεν μπορεί να διαφοροποιηθεί γιατί συμπαθεί 
κάποιον ή τον αντιπαθεί» (HR87). 
 
Το σύστημα πολιτικών ΔΑΠ διαθέτει συνοχή και συνέπεια μεταξύ των επί μέρους πολιτικών διότι 
«οι πολιτικές έχουν δοκιμασθεί στην πάροδο του χρόνου και πέρασαν από την εμπειρία των 
άλλων εταιριών του διεθνούς ομίλου της OPTIMUM» (HR88) 
 
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ 
 
Η επιχείρηση μεταχειρίζεται διαφορετικά κυρίως τα μέλη της διευθυντικής ομάδας και εν μέρει τα 
στελέχη που υπάγονται αμέσως στην εποπτεία των πρώτων. Η διαφοροποίηση αναφέρεται 
«κυρίως στα θέματα των “benefits” που δίνονται λόγω “status” – επίσης η πολιτική των “bonus” 
προβλέπει μεγαλύτερα ποσά για τη διευθυντική ομάδα γιατί τα μέλη της επηρεάζουν την επίτευξη 
των στόχων της εταιρίας άμεσα – επίσης, στο συνταξιοδοτικό υπάρχουν κάποιες επί πλέον 
διαφορές από το επίπεδο των αμέσων υφισταμένων της διοικητικής ομάδας και πάνω» (HR83)  
 
8. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΔΑΠ
BOX 4 – Προτεραιότητα στις απαντήσεις των ερωτήσεων HR91 - 100 και ακολουθούν σχετικές απαντήσεις σε άλλες ερωτήσεις 
 
Εξετάζονται τα παραδοτέα αποτελέσματα του Τμήματος ανθρωπίνων πόρων με όρους 
ικανοτήτων και συμπεριφορών των εργαζομένων  (ως “effectiveness” που αποτελεί και επιλογή 
μας). Παράλληλα, όμως, γίνεται μνεία στις επιδόσεις του από άποψη αποδοτικότητας (efficiency) 
στην ανάλωση συγκεκριμένων πόρων και επίπτωσης (impact) στα τελικά αποτελέσματα της 
επιχείρησης.  
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Το σύνολο των πολιτικών ΔΑΠ της εταιρίας επιδιώκει τον εντοπισμό και την ανάπτυξη των 8 
κατηγοριών δεξιοτήτων (competencies), όπως συνδυάζονται στα επί μέρους προφίλ των θέσεων 
εργασίας σε 4 επίπεδα: ατομικό (individual), προϊσταμένου (manager), διευθυντικό (director) και 
εκτελεστικό διευθυντικό (executive) (HR42). Οι δεξιότητες είναι: 
 

• Στρατηγική ικανότητα (Strategic capability) 
• Άριστη εκτέλεση (executional excellence) 
• Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα (Drive for results) 
• Προσωπική ηγεσία (Personal leadership) 
• Δημιουργία και ενδυνάμωση σχέσεων (Relationships) 
• Θάρρος / Κουράγιο / Δύναμη (Courage)  
• Επιρροή (Influence) 
• Λειτουργική / Τεχνική κατάρτιση (Functional / Technical expertise) 

 
Με το σύνολο των πολιτικών της επιχείρησης επιδιώκεται «μια σωστή αντιμετώπιση, μια 
συνέχεια, να μην αλλάζουν οι πολιτικές με τις αλλαγές προσώπων στις θέσεις του HR και άλλων 
Διευθυντών – με τον τρόπο αυτό η Διοίκηση δεν μπορεί να διαφοροποιηθεί γιατί συμπαθεί 
κάποιον ή τον αντιπαθεί» (HR87). 
 
Η μέτρηση των γνώσεων, ικανοτήτων-δεξιοτήτων και συμπεριφορών των εργαζομένων  
(effectiveness) γίνεται μόνον μέσω της διαδικασίας αξιολόγησης της απόδοσης και της προόδου 
των ατομικών πλάνων ανάπτυξης: «βασιζόμαστε στις ατομικές αξιολογήσεις απόδοσης και στα 
ατομικά πλάνα ανάπτυξης, σύμφωνα και με τα ποιοτικά στοιχεία, ανάλογα με την ανάπτυξη των 
δεξιοτήτων και τη μέτρηση του “potential” του αξιολογουμένου υπαλλήλου να εξελιχθεί» (HR93). 

 
Η επιχείρηση δεν μετρά τη συμβολή της ΔΑΠ στα τελικά αποτελέσματα (impact): «μακάρι να 
υπάρξουν προτάσεις της έρευνάς σας – δεν θεωρείται ότι είναι απαραίτητο – γίνεται από τα 
Κεντρικά μας και δεν μας έχει απασχολήσει τοπικά» (HR92). 
 
Για τη διαπίστωση της αποτελεσματικότητας της ΔΑΠ και των πολιτικών στο σύνολό τους δεν 
χρησιμοποιούνται συγκεκριμένα κριτήρια: «δεν χρησιμοποιούμε κριτήρια – διαπιστώνουμε την 
αποτελεσματικότητα άτυπα, από συγκρίσεις που κάνουμε μεταξύ των πολιτικών HR των άλλων 
εταιριών της αγοράς» (HR90). 
 
Η επιχείρηση δεν μετρά την αποτελεσματικότητα του Τμήματος ΔΑΠ: «όχι, αν και θα θέλαμε – 
δεν έχουμε κατάλληλο εργαλείο – δεν το έχουμε ψάξει – βασιζόμαστε στο “feedback” του Γενικού 
Διευθυντή και των μελών της διευθυντικής ομάδας» (HR94). 
 
Στην επιχείρηση δεν τηρούνται δείκτες αποδοτικότητας (efficiency): «κανένα - παρακολουθούμε 
μόνον δείκτες εκπαίδευσης στο Εργοστάσιο για θέματα ασφαλείας – αφορούν το “productivity” 
του εργοστασίου» (HR95). 
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03. ORIGINAL 
 

 
Η ORIGINAL είναι θυγατρική πολυεθνικής εταιρίας, η οποία έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας 
την παραγωγή και εμπορία γαλακτοκομικών και άλλων προϊόντων – τροφίμων, με έδρα την 
Αθήνα και τέσσερις (4) μονάδες παραγωγής στην Αττική και Πελοπόννησο. Απασχολεί συνολικά 
1.050 εργαζόμενους, οι οποίοι είναι κυρίως απόφοιτοι Λυκείου (34%) και πτυχιούχοι 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (32%). Ακολουθούν οι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων (25%) και οι 
απόφοιτοι στοιχειώδους εκπαίδευσης (9%). 
 
  
1. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 
 
Τα βασικά σημεία, με τα οποία θα ασχοληθούμε, είναι: 

• η αποστολή, το όραμα και οι αξίες της επιχείρησης, 
• η ακολουθούμενη ανταγωνιστική στρατηγική, 
• η ενδεχόμενη χρήση της μεθοδολογίας των εξισορροπημένων επιδόσεων (Balanced 

Scorecard) και 
• οι απαιτήσεις της ανταγωνιστικής στρατηγικής από άποψη ικανοτήτων-δεξιοτήτων και 

συμπεριφορών των εργαζομένων. 
 
Ο συνδυασμός αποστολής και οράματος της εταιρίας προβάλλει την επιθυμία της να είναι ο 
αναγνωρισμένος ηγέτης στον κλάδο διατροφής, υγείας και ευεξίας και να αποτελεί σημείο 
αναφοράς για της οικονομικές της επιδόσεις. Μεταξύ των αξιών της εταιρίας, που αποτελούν 
ταυτόχρονα και αρχές της επιχειρηματικής δραστηριότητας, πρωτεύουσα θέση κατέχουν η 
φροντίδα για τους καταναλωτές, η διασφάλιση προς αυτούς ποιοτικών και ασφαλών προϊόντων 
καθώς και η επικοινωνία μαζί τους. Υψηλή προτεραιότητα έχουν επίσης οι εργαζόμενοι όσον 
αφορά στα θέματα ηγεσίας, προσωπικής ευθύνης και εργασιακής ασφαλείας-υγείας, χωρίς να 
παραβλέπεται η φροντίδα για το περιβάλλον (HR28). 
 
Η εταιρία επιλέγει ως ανταγωνιστική στρατηγική να είναι ηγέτης των προϊόντων της απο άποψη 
διατροφής, υγείας και ευεξίας και η ηγεσία της να είναι αναγνωρισμένη στην αγορά. Παράλληλα, 
επιδιώκει να δίνει αξία στον καταναλωτή, ο οποίος να την αντιλαμβάνεται και να εκτιμά την 
διατροφική αξία των προϊόντων της (HR19). Πρόκειται επομένως για συνδυασμό των 
στρατηγικών: προϊοντικής ηγεσίας (product leadership) και στενών πελατειακών σχέσεων 
(customer intimacy). 
 
Η εκτέλεση της στρατηγικής δεν παρακολουθείται μέσω της μεθόδου των εξισορροπημένων 
επιδόσεων (Balanced Scorecard) αλλά με άλλες μεθόδους (HR23).  
 
Η διαπίστωση περί της στρατηγικής της εταιρίας επιβεβαιώνεται εν μέρει από την άποψη του 
Δ/ντικού στελέχους γραμμής, σύμφωνα με το οποίο:  
(i) το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα συνδέεται με την προσφορά καινοτομιών (θεωρείται ως κύριο 
χαρακτηριστικό της στρατηγικής προϊοντικής ηγεσίας – product leadership),  
(ii) η εταιρική κουλτούρα απεχθάνεται τις απώλειες και ανταμείβει την αποδοτικότητα (θεωρείται 
ως κύριο χαρακτηριστικό της στρατηγικής λειτουργικής αριστείας – operational excellence),  
(iii) η οργανωτική δομή διακρίνεται για την αυστηρότητά της (θεωρείται ως κύριο χαρακτηριστικό 
της στρατηγικής λειτουργικής αριστείας – operational excellence),  
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(iv) οι λειτουργικές διεργασίες στηρίζουν μια προτυποποιημένη και αυστηρά ελγχόμενη 
παραγωγική λειτουργία (θεωρείται ως κύριο χαρακτηριστικό της στρατηγικής λειτουργικής 
αριστείας – operational excellence) και  
v) τα διοικητικά συστήματα είναι προσανατολισμένα στα αποτελέσματα της ξυπηρέτησης των 
πελατών (θεωρείται ως κύριο χαρακτηριστικό της στρατηγικής στενών πελατειακών σχέσεων – 
customer intimacy)(L10).   
 

Ακολουθούμενη ανταγωνιστική στρατηγική 
 

HR Line 

Λειτουργικής αριστείας (operational excellence)  ●●● 
Προϊοντικής ηγεσίας (product leadership) ● ● 
Στενών πελατειακών σχέσεων (customer intimacy) ● ● 

 
Η ως άνω ανταγωνιστική στρατηγική χρειάζεται ανθρώπους που να έχουν πνεύμα καινοτομίας 
(innovative spirit), να μπορούν να δέχονται και να διαχειρίζονται αλλαγές, να διακρίνονται επίσης 
για το επιχειρηματικό τους πνεύμα (entrepreneurial spirit), να ενεργούν ωσάν η εταιρία να είναι 
δική τους και επί πλέον να έχουν την αίσθηση του επείγοντος (sense of urgency) και να 
διαθέτουν ομαδικό πνεύμα (team spirit)  (HR20). Πρόκειται δηλ. για συμπεριφορές που 
θεωρείται ότι αντιστοιχούν στην ανταγωνιστική στρατηγική της προϊοντικής ηγεσίας (product 
leadership). 
 
Ως αποτελεσματικές συμπεριφορές που αναμένει η εταιρία από τους εργαζόμενους, το Δ/ντικό 
στέλεχος γραμμής αναφέρει την επίλυση προβλημάτων, την πρόκληση αμφισβητήσεων, τη 
συνεργασία μεταξύ διαφόρων Τμημάτων και την αναπτυγμένη δημιουργικότητα (L68). Πρόκειται, 
δηλ. για συμπεριφορές που θεωρείται ότι αντιστοιχούν στην ανταγωνιστική στρατηγική της 
προϊοντικής ηγεσίας (product leadership). 
 

Οι επιθυμητές ικανότητες και συμπεριφορές των 
εργαζομένων αντιστοιχούν στην ανταγωνιστική 
στρατηγική της: 

HR Line 

Λειτουργικής αριστείας (operational excellence)   
Προϊοντικής ηγεσίας (product leadership) ● ● 
Στενών πελατειακών σχέσεων (customer intimacy)   

 
Από την πλευρά του, το Δ/ντικό στέλεχος γραμμής θεωρεί ότι οι εργαζόμενοι στον τομέα 
ευθύνης του θα πρέπει να έχουν τεχνικό υπόβαθρο σχετικό με τα καθήκοντά τους και σχετική 
εμπειρία, να μπορούν να εργάζονται και αυτόνομα και σε ομάδες, να ενδιαφέρονται για τη 
συνεχή βελτίωση, να έχουν νέες ιδέες και να θέλουν να βλέπουν τα αποτελέσματα των 
ενεργειών τους (L11). Κυρίαρχο χαρακτηριστικό, που  θα πρέπει να έχoυν οι υποψήφιοι για τον 
τομέα ευθύνης του θεωρεί τη διάθεση για εργασία: «όρεξη για δουλειά» (L22). 
 
2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΑΠ 
 
Η πολιτική διοίκησης ανθρωπίνων πόρων που εφαρμόζεται έχει ως κυρίαρχο στοιχείο την 
αξιολόγηση της απόδοσης που είναι εστιασμένη κατά κύριο λόγο στα μακροπρόθεσμα και στα 
ομαδικά αποτελέσματα και βασίζεται στη στρατολόγηση ατόμων με ειδικές γνώσεις-δεξιότητες 
για να εργάζονται με σχετική ανεξαρτησία, δίνει έμφαση στην ευελιξία-καινοτομία-ανάπτυξη νέων 
ιδεών, επιτρέπει τη διάθεση πόρων για πειραματισμό, δεν αποκλείει την ανταμοιβή ακόμη και 
της αποτυχίας, επιδιώκει ιδιαίτερα την εσωτερική δικαιοσύνη των αμοιβών και παρέχει 
δυνατότητα στον εργαζόμενο να επιλέξει το πακέτο αμοιβής του (HR25). Πρόκειται, δηλ. για μια 
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πολιτική ΔΑΠ που θεωρείται ότι αντιστοιχεί στην ανταγωνιστική στρατηγική της προϊοντικής 
ηγεσίας (product leadership).   
 
Η διαπίστωση περί της πολιτικής ΔΑΠ της εταιρίας δεν επιβεβαιώνεται από την άποψη του 
Δ/ντικού στελέχους γραμμής, σύμφωνα με το οποίο: τα διοικητικά συστήματα της εταιρίας είναι  
προσανατολισμένα στα αποτελέσματα της εξυπηρέτησης των πελατών (L10) (θεωρείται ως 
κύριο χαρακτηριστικό της στρατηγικής των στενών πελατειακών σχέσεων – customer intimacy).  
 

Η εφαρμοζόμενη πολιτική ΔΑΠ αντιστοιχεί με την 
ανταγωνιστική στρατηγική της: 

HR Line 

Λειτουργικής αριστείας (operational excellence)   
Προϊοντικής ηγεσίας (product leadership) ●  
Στενών πελατειακών σχέσεων (customer intimacy)  ● 

 
Συγκρινόμενη με τους κύριους ανταγωνιστές της, η επιχείρηση δεν έχει σημαντικές διαφορές 
όσον αφορά τις πολιτικές διοίκησης του προσωπικού της: «δεν έχω κάτι να πω – γενικά 
κινούμαστε στα ίδια πλαίσια με τους ανταγωνιστές μας» (HR24). 
 
3. ΡΟΛΟΣ Δ/ΝΤΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 
 
Τα βασικά σημεία, με τα οποία θα ασχοληθούμε, είναι: 

• ο ρόλος του Διευθυντή ανθρωπίνων πόρων, 
• η συμμετοχή του σε συλλογικά όργανα της επιχείρησης και 
• ο τρόπος αντιμετώπισής του από τα διευθυντικά στελέχη γραμμής. 

 
Ο Διευθυντής ανθρωπίνων πόρων είναι μέλος του Συμβουλίου Διευθυντών και συμμετέχει στις 
ομάδες υλοποίησης διαφόρων έργων (projects) (HR29). Αναφέρεται στον Διευθύνοντα 
Σύμβουλο. 
 
Η εταιρία ζητά από αυτόν να είναι ενήμερος για τα συμβαίνοντα στο εσωτερικό της επιχείρησης, 
να φροντίζει για την εφαρμογή των συστημάτων προσωπικού, να παρακολουθεί την εξέλιξη των 
εργαζομένων, να φροντίζει για τη διατήρηση καλού εργασιακού κλίματος και  να εξασφαλίζει την 
υλοποίηση των στόχων του Τμήματος ΔΑΠ: «ο διευθύνων σύμβουλος ζητά από μένα να είμαι 
ενήμερος για τα δρώμενα, δηλ. να ξέρει τι συμβαίνει – θέλει να είναι σίγουρος ότι τα συστήματα 
εφαρμόζονται σωστά, ότι παρακολουθώ τους ανθρώπους και την εξέλιξή τους, ότι διατηρείται 
πολύ καλό εργασιακό περιβάλλον και ότι υλοποιούνται οι στόχοι μου (εταιρικοί και ατομικοί)» 
(HR26). 
 
Σχετικά με το στρατηγικό του ρόλο, αναφέρει ότι συμμετέχει στην κατάρτιση του επιχειρηματικού 
πλάνου (market business plan), στο οποίο προβλέπονται οι νέες επενδύσεις, οι αλλαγές 
προϊόντων και γενικά όλα τα θέματα που μεταφράζονται σε ανάγκες ανθρωπίνου δυναμικού. 
Ακολούθως, δραστηριοποιείται στα θέματα υλοποίησης της στρατηγικής, καταρτίζοντας το 
πλάνο ανθρωπίνων πόρων (people plan), το οποίο περιέχει τις νέες ειδικότητες ανθρώπων που 
θα χρειασθούν, τις πηγές άντλησής τους και τη μορφή της εκπαίδευσης που θα πρέπει να 
διεξαχθεί (HR21, 22). 
 
«το “market business plan” (MBP) καταρτίζεται κάθε χρόνο με τη συμμετοχή του HR και περιέχει 
τις επενδύσεις που πρόκειται να γίνουν, τις αλλαγές προϊόντων που θα γίνουν και γενικά όλα 
εκείνα που θα πρέπει να μετατραπούν σε ανάγκες ανθρωπίνου δυναμικού – τα νέα προϊόντα θα 
χρειασθούν νέες ειδικότητες ανθρώπων, τις οποίες εμείς θα πρέπει να βρούμε στην αγορά, θα 
χρειασθούν “training” που εμείς θα κάνουμε» (HR21)  
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«μετατρέπουμε τη στρατηγική σε πράξη, φροντίζοντας για την εκπαίδευση και ανάπτυξη των 
στελεχών, τις αμοιβές που θα δώσουμε κ.λπ.» (HR22) 
 
Ο ρόλος του Δ/ντή ανθρωπίνων πόρων θεωρείται από τον ίδιο ως αρκετά σημαντικός: «ο ρόλος 
μου στην επιχείρηση είναι αρκετά σημαντικός – η γνώμη μου μετρά πολύ – με αντιμετωπίζουν με 
σεβασμό λόγω του ότι είμαι δίκαιος» (HR33) 
 
Αναφερόμενος στην επιρροή που ασκεί στη λήψη αποφάσεων, την εντοπίζει: «στα θέματα 
προαγωγών, μετακινήσεων, αλλαγών θέσεων, αμοιβών και ανταμοιβών» (HR34). 
 
Η αντιμετώπιση του Διευθυντή ανθρωπίνων πόρων από τα στελέχη γραμμής είναι γενικά θετική 
χωρίς, όμως, να λείπουν οι δυσκολίες οι οποίες οφείλονται στην τάση των τελευταίων μερικές 
φορές να δρούν αυτόνομα, θεωρώντας ότι το Τμήμα ΔΑΠ επεμβαίνει στα εσωτερικά θέματα της 
εργασίας τους. Όταν προκύπτουν μεταξύ τους διαφωνίες, διευθετούνται συνήθως με τη φροντίδα 
του Διευθυντή ανθρωπίνων πόρων που γνωρίζει πώς να χειρίζεται κάθε στέλεχος ανάλογα με 
την προσωπικότητα και τον χαρακτήρα του (HR32). 
 
«μερικές φορές τα στελέχη δρουν πολύ αυτόνομα – έχουν την αίσθηση ότι ανακατευόμαστε στη 
δουλειά τους – προσπαθώ να κόψω αυτό το ανεξάρτητο ώστε να γίνονται τα πράγματα όπως 
πρέπει – διαφωνίες υπάρχουν αλλά φροντίζω να καταλήγουμε σε κοινή θέση – ο καθένας θέλει 
διαφορετική αντιμετώπιση από εμάς λόγω της προσωπικότητας και του χαρακτήρα του – γενικά 
τις σχέσεις μας θα τις χαρακτήριζα πολύ καλές, ειλικρινείς, διάφανες και ανοικτές» (HR32). 
 
«βρίσκω συνέχεια μπροστά μου την τάση αυτονόμησης των Line Managers, όχι απ’ όλους αλλά 
από ορισμένους - νιώθω έναν τοίχο (μπλόκο) μπροστά μου - θα ψάξουν να βρουν επιχειρήματα 
για να υλοποιήσουν αυτό που αποφάσισαν» (HR36)  
 
Ο Δ/ντής ανθρωπίνων πόρων θεωρεί πολύ σημαντικό του επίτευγμα την εδραίωση της 
αντίληψης ότι το Τμήμα ΔΑΠ δεν περιορίζεται μόνον στην παροχή υπηρεσιών (services) αλλά 
αποτελεί και στρατηγικό εταίρο (business partner) των άλλων διευθυντικών στελεχών της 
επιχείρησης: «κατάφερα να αλλάξω την αντίληψη το “κόσμου” ότι το Τμήμα HR κάνει μόνον 
“services” – κατάφερα να περάσω την αντίληψη ότι είμαστε “business partners” και 
υποστηρίζουμε τα στρατηγικά θέματα – έχει αλλάξει το μοντέλο του HR – θεωρώ επιτυχία δική 
μου και των συνεργατών μου την ανταπόκριση στο “3-box model” της νέας οργάνωσης που 
αναλύεται σε: “business partner”,  “center of expertise” και “employee services” (HR35). 
 
4. ΠΡΟΦΙΛ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
 
To Τμήμα ανθρωπίνων πόρων απασχολεί συνολικά 15 άτομα (1,4% της δύναμης προσωπικού). 
Μεταξύ αυτών 6 (40%) είναι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και 5 (33%) κάτοχοι 
μεταπτυχιακών τίτλων, εκ των οποίων 4 άτομα έχουν εξειδικευθεί στη ΔΑΠ (HR 30). 
 
5. ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΑΠ
BOX 1 – Προτεραιότητα στις απαντήσεις των ερωτήσεων HR38, 39 και ακολουθούν σχετικές απαντήσεις σε άλλες ερωτήσεις 
 

 
Ρόλοι των στελεχών ΔΑΠ & αντίστοιχες ικανότητες 

(παρατίθενται εντός εισαγωγικών οι απόψεις του Δ/ντή ανθρωπίνων πόρων) 
 

 
Ρόλος: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ  ΕΤΑΙΡΟΣ 
Ικανότητα: ΕΚΤΕΛΕΣΗ  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
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«Δεν θεωρώ ότι η στρατηγική είναι μόνον θέμα Μάρκετινγκ – είναι το σύνολο του προσωπικού και πώς 
συνδράμει στην υλοποίηση της στρατηγικής» (HR20) 
 
«Κάνουμε εντός του “market business plan” ολόκληρο “people plan”, όπου μεταφράζουμε τις ενέργειες 
της εταιρίας σε “people action” – τα νέα προϊόντα θα χρειασθούν νέες ειδικότητες ανθρώπων, τις οποίες 
εμείς θα πρέπει να βρούμε στην αγορά, θα χρειασθούν “training” που εμείς θα κάνουμε» (HR21) 
 
«Μετατρέπουμε τη στρατηγική σε πράξη, φροντίζοντας για την εκπαίδευση και ανάπτυξη των στελεχών, 
τις αμοιβές που θα δώσουμε κ.λπ.» (HR22) 
 
«Υποστηρίζω την επίτευξη των σχεδίων και στόχων των στελεχών γραμμής με τους πυλώνες του HR – 
θα συνεργασθώ για τα άτομα που χρειάζεται, γιατί ανάλογα με τη δομή και τις οργανωσιακές αλλαγές 
υλοποιούνται πλάνα, γίνονται μετακινήσεις από θέση σε θέση, ετοιμάζουμε τα προφίλ των θέσεων, 
κάνουμε όλη τη διαδικασία του “recruitment” χρησιμοποιώντας δικό μας “assessment center” και 
παρουσιάζω “short list” των επικρατεστέρων υποψηφίων για κάθε θέση για την τελική επιλογή. Ομοίως, 
μέσω των πλάνων αξιολόγησης προκύπτουν οι ανάγκες για “training”, τις οποίες μεταφράζουμε σε 
συγκεκριμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και υλοποιούμε. Ομοίως προχωρούμε στα θέματα αμοιβών 
λόγω πρόσληψης, προαγωγών ή αυξήσεων, αφού έχω κάνει εγώ την σχετική πρόταση σε συνεργασία 
με τους άλλους Διευθυντές και με τελική έγκριση από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Εντάσσομαι στην 
υποστήριξη των στόχων του Line» (HR31) 
 
Νομίζω ότι «επηρεάζω τη λήψη αποφάσεων στα θέματα προαγωγών, μετακινήσεων, αλλαγών θέσεων, 
αμοιβών και ανταμοιβών» (HR34) 
 

 
 
 
Ρόλος: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ  ΕΙΔΗΜΩΝ  
Ικανότητα: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 
 
«Η εκπαίδευση και υποστήριξη των προϊσταμένων για την αποτελεσματική εφαρμογή των πολιτικών ΔΑΠ 
γίνεται με τη διεξαγωγή σεμιναρίων που διοργανώνει και διευθύνει το Τμήμα HR – σε υψηλότερο επίπεδο 
στελεχών τα θέματα αυτά καλύπτονται από τα προγράμματα “management” και “leadership”» (HR80) 
 

 
 
 
Ρόλος: ΥΠΕΡΜΑΧΟΣ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
Ικανότητα: ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ 
 
«Έχω χτίσει τη σχέση με τους ανθρώπους και έχω την εμπιστοσύνη τους (τόσο της Διοίκησης όσο και 
του προσωπικού)» (HR33) 
 
«Συμβάλλω στη βελτίωση του ηθικού και της αφοσίωσης των υπαλλήλων έχοντας ανοικτή πόρτα – 
συμβουλεύουμε τους εργαζόμενους, προσπαθούμε σε κάθε ευκαιρία να δράσουμε, να τους 
συμφιλιώσουμε όταν υπάρχουν συγκρούσεις προϊσταμένων-υφισταμένων» (HR38) 
 
«Είμαι “mere-poule” – τους έχω κάτω από τα φτερά μου» (HR33) 
 
«Είμαι εχέμυθος – ακούω και μαθαίνω πολλά και έχω πολλά χρόνια στην εταιρία» (HR33) 
 
«Με αντιμετωπίζουν με σεβασμό λόγω του ότι είμαι δίκαιος» (HR33) 
 
«Διαπίστωσα ότι ο “κόσμος” δεν εκτιμά αυτά που έχουν (Managers και employees) - ο “κόσμος” τα 
θεωρεί ως “granted” και τα βάζει στο πλάϊ - αυτό ίσως οφείλεται στην κουλτούρα του Έλληνα, τη 
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νοοτροπία του “κόσμου” (απλά παραδείγματα είναι η γκρίνια για το “parking”, η μη αναγνώριση ότι 
μπορούν να πάρουν πρωϊνό στην εταιρία με 0,5€ κ.α. - δεν νιώθω ότι το προσωπικό τα αναγνωρίζει) - 
φαίνεται ότι δεν “πουλάμε” αρκετά - χρειαζόμαστε εναν “marketeer” για να μας βοηθήσει (HR36) 
 
«Κάθε 2 χρονια διεξάγεται η έρευνα ικανοποίησης εργαζομένων “ORIGINAL and I”, μέσα από την οποία, 
μεταξύ άλλων, αξιολογούνται και οι πολιτικές τόσο επί μέρους όσο και ως σύνολο» (HR90) 
 

 
 
 
Ρόλος: ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ/ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ  ΑΛΛΑΓΩΝ 
Ικανότητα: ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΑΛΛΑΓΩΝ 
 
«Θα συνεργασθώ για τα άτομα που χρειάζεται, γιατί ανάλογα με τη δομή και τις οργανωσιακές αλλαγές 
υλοποιούνται πλάνα, γίνονται μετακινήσεις από θέση σε θέση» (HR31) 
 
«Οι οργανωσιακές αλλαγές γίνονται σε συνεργασία – ξεκινούν από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και με 
συνεργασία μεταξύ HR και “business managers” βλέπουμε τις οργανωτικές αλλαγές και τις υλοποιούμε – 
εμείς ως HR συμμετέχουμε στις συζητήσεις και κάνουμε προτάσεις – η εταιρία εφαρμόζει το πρότυπο του 
“flat organization” και καταργεί ιεραρχικά επίπεδα – στη διαδικασία αυτή έχουμε άμεση εμπλοκή» (HR39) 
 
«Κατάφερα να αλλάξω την αντίληψη το “κόσμου” ότι το Τμήμα HR κάνει μόνον “services” – κατάφερα να 
περάσω την αντίληψη ότι είμαστε “business partners” και υποστηρίζουμε τα στρατηγικά θέματα – έχει 
αλλάξει το μοντέλο του HR – θεωρώ επιτυχία δική μου και των συνεργατών μου την ανταπόκριση στο “3-
box model” της νέας οργάνωσης που αναλύεται σε: “business partner”,  “center of expertise” και 
“employee services” (HR35). 
 

 
6. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΑΠ
BOX 2 – Προτεραιότητα στις απαντήσεις των ερωτήσεων HR42 – 82 και ακολουθούν σχετικές απαντήσεις σε άλλες ερωτήσεις
 
ΓΕΝΙΚΑ 
 
Εξετάζεται η ύπαρξη διατυπωμένων πολιτικών για το ανθρώπινο δυναμικό, η προέλευσή τους 
και σε περίπτωση προέλευσης από τη μητρική εταιρία, η δυνατότητα αλλαγών ή συμπληρώσεων 
σε τοπικό επίπεδο.  

 
Υπάρχει στην επιχείρηση γραπτή πολιτική για το ανθρώπινο δυναμικό, η οποία βρίσκεται  
αναρτημένη στο εσωτερικό δίκτυο επικοινωνίας (Intranet). Εδικά για τους νεο-
προσλαμβανόμενους προβλέπεται η διανομή ειδικού υλικού (welcome kit) που περιέχει τις 
βασικές πολιτικές προσωπικού της εταιρίας μαζί με χρήσιμες πληροφορίες και υποστηρίζει τα 
σχετικά εκπαιδευτικά προγράμματα (induction) των νέων υπαλλήλων (HR27). 
 
Οι πολιτικές ΔΑΠ είναι γενικά καθορισμένες διεθνώς από τη μητρική εταιρία και μπορούν να 
γίνουν λίγες μόνον προσαρμογές σε τοπικό επίπεδο (HR82). 
 
«γενικά δεν κάνουμε προσαρμογές, παρά μόνον στα θέματα εκπαίδευσης και στην πολιτική των 
“benefits”» (HR82) 
 
Οι αλλαγές  στις ήδη υπάρχουσες καθώς και οι εκδιδόμενες νέες πολιτικές ανακοινώνονται μέσω 
του εσωτερικού συστήματος Intranet και των εκπαιδευτικών προγραμμάτων (induction) για τους 
νεο-εισερχόμενους. Λαμβάνονται, όμως, και άλλες πρωτοβουλίες για την καλύτερη ενημέρωση 
των εργαζομένων μέσω γενικών συναντήσεων του προσωπικού που διοργανώνονται 2 φορές το 
χρόνο και καλύπτουν διάφορα θέματα, συμπεριλαμβανομένων και των πολιτικών ΔΑΠ. Επίσης, 
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με τη φροντίδα του Τμήματος ΔΑΠ διοργανώνονται ειδικά σεμινάρια και εμπλουτίζεται το 
περιεχόμενο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τα στελέχη (HR80, 81). 
 
«η εκπαίδευση και υποστήριξη των προϊσταμένων για την αποτελεσματική εφαρμογή των 
πολιτικών ΔΑΠ γίνεται με τη διεξαγωγή σεμιναρίων που διοργανώνει και διευθύνει το Τμήμα HR – 
σε υψηλότερο επίπεδο στελεχών τα θέματα αυτά καλύπτονται από τα προγράμματα 
“management” και “leadership”» (HR81) 
 
ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ 
 
Τα βασικά σημεία  της πολιτικής στελέχωσης, με τα οποία θα ασχοληθούμε, είναι: 

• οι απαιτούμενες κατά τη στελέχωση ικανότητες & ιδιότητες των υποψηφίων, 
• οι ακολουθούμενοι τρόποι επιλογής, 
• η καταλληλότητα των επιλεγομένων για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων, 
• η αξιολόγηση του τρόπου επιλογής και 
• ο ρόλος του διευθυντικού στελέχους γραμμής που συμμετείχε στην έρευνα. 

 
Προβλέπονται 13 συμπεριφορές που θα πρέπει να διαθέτουν οι εργαζόμενοι, ενταγμένες σε 4 
ομάδες (clusters) του πλαισίου ηγεσίας της εταιρίας (ORIGINAL Leadership Framework). Οι 
συμπεριφορές αυτές, σε συνδυασμό με τους επιχειρηματικούς στόχους (business objectives), 
αποτελούν το γνώμονα κατά την αξιολόγηση της απόδοσης των εργαζομένων. Εξετάζονται σε 3 
επίπεδα, ανάλογα με την αναγκαιότητά τους σε κάθε θέση εργασίας (standard, developed, highly 
developed). Καταρτίζονται τα προφίλ των θέσεων εργασίας που θεωρούνται επιτυχή (success 
profiles), τα οποία αναγράφονται στις αντίστοιχες περιγραφές καθηκόντων (job descriptions) και 
περιέχουν τις συγκεκριμένες συμπεριφορές αλλά και το επίπεδο ανάπτυξής τους, που είναι 
επιθυμητό να διαθέτει ο κάτοχος κάθε θέσης (HR42). 
   
«σύμφωνα με το “leadership framework” το νέο σύστημα αξιολόγησης προβλέπει “success 
profiles” που αναφέρονται στα “job descriptions” και περιέχουν εκείνες τις συμπεριφορές από το 
σύνολο των 13, τις οποίες θέλουμε να έχει ο κάτοχος κάθε θέσης» (HR42) 
 
Συνήθως δεν προσλαμβάνονται έτοιμα και καταρτισμένα στελέχη από την αγορά εργασίας 
(HR20). 
 
«συνήθως δεν παίρνουμε έτοιμα στελέχη – παίρνουμε υπαλλήλους σε “entry level” και 
φτιάχνουμε εμείς τα στελέχη – κατά την επιλογή διαπιστώνουμε την ύπαρξη των επιθυμητών από 
τις 13 συμπεριφορές, ανάλογα με τη θέση για την οποία προορίζονται οι υποψήφιοι» (HR20) 
 
Τρόποι επιλογής προσωπικού: Υπάρχει πλούσιο αρχείο βιογραφικών σημειωμάτων όπου 
γίνεται η αρχική διαλογή (screening), ακολουθούν συνεντεύξεις από τα στελέχη του Τμήματος 
ΔΑΠ και μετά οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε ειδικές δοκιμασίες (tests) για διαπίστωση 
ορισμένων δεξιοτήτων. Έπονται χωριστές συνεντεύξεις με τα αρμόδια στελέχη γραμμής και στο 
τέλος ζητείται από τους υποψηφίους να αναλάβουν συγκεκριμένες μελέτες περιπτώσεων (case 
studies) που ολοκληρώνονται με παρουσιάσεις ενώπιον ομάδας αξιολογητών (panel) της 
εταιρίας» (HR44).  
 
«γίνονται χωριστές συνεντεύξεις με το “Line” και στο τέλος τους δίνουμε “case studies” να 
μελετήσουν και να κάνουν, μετά από 1.30 ώρας προετοιμασίας, παρουσίαση ενώπιον “panel” 
αξιολογητών. Θεωρώ ότι πρόκειται για εξαιρετική διαδικασία που δεν μας έχει «προδώσει» ποτέ» 
(HR44) 
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Ο τρόπος επιλογής δίνει εργαζόμενους που χρειάζεται η επιχείρηση για την επίτευξη των 
στρατηγικών στόχων δηλ. υπάρχει σύνδεση της επιλογής με τους στρατηγικούς στόχους. Αυτό 
επιτυγχάνεται επειδή ο τρόπος επιλογής επιτρέπει τη διάγνωση της συμπεριφοράς των 
υποψηφίων και κατά πόσον αυτή συμπίπτει με τις απαιτήσεις του πλαισίου ηγεσίας της εταιρίας 
(HR45). 
 
«ο τρόπος επιλογής μας βοηθά να διαπιστώσουμε αν οι υποψήφιοι έχουν π.χ. την επιθετικότητα, 
τη λογική και γενικά τη συμπεριφορά σύμφωνα με τα προφίλ των 13 συπεριφορών»  (HR45) 
 
Κατά το Δ/ντικό στέλεχος γραμμής, η πολιτική στελέχωσης και οι τρόποι επιλογής βοηθούν και 
υποστηρίζουν την επίτευξη των στρατηγικών στόχων του τομέα ευθύνης του διότι «το σύστημα 
επιλέγει αξιοκρατικά τους πιο ικανούς ή αυτούς που φαίνονται πιο ικανοί» (L23). 
 
Ο τρόπος επιλογής αξιολογείται με τη βοήθεια ειδικής έρευνας (survey) κατά την οποία 
βαθμολογούνται σε 5βαθμη κλίμακα τα ακόλουθα κριτήρια (HR46): 

• Αποτελεσματική ανάλυση του επιθυμητού προφίλ των υποψηφίων 
• Αποτελεσματικότητα της στρατηγικής στελέχωσης  
• Εντοπισμός ποιοτικών υποψηφίων σύμφωνα με τα πρότυπα του πλαισίου ηγεσίας 
• Παροχή χρησίμων συμβουλών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
• Παροχή βοηθείας όταν χρειάζεται 
• Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας 
• Αξιοπιστία της μεθόδου επιλογής 
• Ανταπόκριση των νεο-προσληφθέντων στα καθήκοντα που τους ανατέθηκαν 

 
«γίνεται περιοδικά ανά 3-4μηνο ειδικό “survey”, στο οποίο οι Line Managers αξιολογούν το 
Τμήμα HR για τις προσλήψεις του προηγουμένου διαστήματος – το “objective” που έχουμε 
καθορίσει για τους “recruitment managers” του HR είναι να έχουν βαθμολογία πάνω από 4 με 
άριστα το 5» (HR46)  
 
Κατά το Διευθυντικό στέλεχος γραμμής, η διαδικασία επιλογής είναι πολύ αποτελεσματική διότι: 
«είναι τυποποιημένη, δομημένη και αντικειμενική» (L24). 
 
Ο κρίσιμος ρόλος του Δ/ντικού στελέχους γραμμής (συνυπευθυνότητα) εντοπίζεται καθ’ όλη τη 
διαδικασία αλλά κυρίως στη διεξαγωγή των συνεντεύξεων και στη λήψη της τελικής απόφασης  
(L25). 
 
 

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ  (L21, 26) 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι θετική (4,5) ως προς τα ακόλουθα σημεία της πολιτικής στελέχωσης 
που εφαρμόζει η επιχείρηση 
21.1 Ανάπτυξη και παρακολούθηση περιγραφών για όλες τις θέσεις εργασίας 
21.2 Διεξαγωγή αναλύσεων ροών εργασίας 
21.3 Ανάπτυξη του προγράμματος στελέχωσης για την κάλυψη επιχειρηματικών αναγκών 
21.4 Ανάπτυξη και υλοποίηση προγραμμάτων στρατολόγησης 
21.5 Ανάπτυξη και υλοποίηση προγραμμάτων διαδοχής 
21.6 Διατήρηση της στελέχωσης σε επαρκή επίπεδα 
21.7 Μέριμνα διακράτησης των ικανών ατόμων 
26.1 Εφαρμογή πολύ εκτεταμένων διαδικασιών επιλογής (τεστ, συνεντεύξεις κλπ) 
26.2 Η διοίκηση αποδίδει μεγάλη σημασία στις διαδικασίες στελέχωσης ώστε να επιλεγούν τα άριστα άτομα για 
κάθε θέση 
26.3 Συνήθως εμπλέκονται αρκετά πρόσωπα στη λήψη της απόφασης επιλογής 
26.5 Συνήθως εξετάζονται πολλοί υποψήφιοι για κάθε κενή θέση 
26.6 Η επιλογή των διευθυντικών στελεχών γίνεται εφόσον διαθέτουν χαρακτηριστικά που είναι συμβατά με το 
στρατηγικό σχέδιο της επιχείρησης 
26.7 Αναγνωρίζεται η ανάγκη εντοπισμού αποτελεσματικών διευθυντικών χαρακτηριστικών με μακροπρόθεσμη 
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προοπτική 
26.8 Περιστασιακά γίνονται αλλαγές στα πρότυπα της στελέχωσης ώστε να διευκολυνθεί η υλοποίηση της 
στρατηγικής της επιχείρησης 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι επιφυλακτική (3)  ως προς το ακόλουθο σημείο της πολιτικής 
στελέχωσης που εφαρμόζει η επιχείρηση 
26.4 Γενικά, η επιχείρηση χρειάζεται πολύ χρόνο για να επιλέξει κάποιο άτομο προς κάλυψη κενής θέσης 

 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
 
Τα βασικά σημεία  της πολιτικής εκπαίδευσης & ανάπτυξης, με τα οποία θα ασχοληθούμε, είναι: 

• η προσέγγιση ανάλυσης των εκπαιδευτικών αναγκών, 
• η καταλληλότητα της πολιτικής εκπαίδευσης & ανάπτυξης για την επίτευξη των 

στρατηγικών στόχων, 
• η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και 
• ο ρόλος του διευθυντικού στελέχους γραμμής που συμμετείχε στην έρευνα. 

 
Η ανάλυση των εκπαιδευτικών αναγκών προκύπτει από τη διαδικασία αξιολόγησης της 
απόδοσης, κατά την οποία εντοπίζονται σε ατομικό επίπεδο τα προς βελτίωση ή ενίσχυση 
σημεία. Τα ευρήματα ομαδοποιούνται από το Τμήμα ΔΑΠ και σε συνεργασία με τα στελέχη 
γραμμής καταρτίζονται τα αναγκαία εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία και υλοποιούνται με τη 
βοήθεια είτε εσωτερικών πηγών είτε εξωτερικών φορέων (HR49). 
 
«Όλο το πρόγραμμα εκπαίδευσης ξεκινά από μας - σήμερα, π.χ. διεξάγεται πρόγραμμα για 
“effective communication skills” - είμαστε παρόντες σε όλα τα σεμινάρια, ενθαρρύνουμε και τους 
υπαλλήλους να συμμετέχουν - το φετινό “budget” για την εκπαίδευση ανέρχεται σε 250.000€ - το 
σκεπτικό μας είναι ότι ανεξάρτητα από την κρίση, “αυτά που χρειάζεται να γίνουν πρέπει να 
γίνουν”» (HR51). 
 
Η πολιτική εκπαίδευσης & ανάπτυξης βοηθά και υποστηρίζει την επίτευξη των στρατηγικών 
στόχων της επιχείρησης δηλ. υπάρχει σύνδεση εκπαίδευσης & ανάπτυξης με τους στρατηγικούς 
στόχους. Αυτό συμβαίνει διότι υπάρχει εναρμόνισή της με το επιχειρηματικό πλάνο της εταιρίας 
(HR21), γίνεται μετατροπή της στρατηγικής σε πράξη, φροντίζοντας για την απαιτούμενη 
εκπαίδευση και ανάπτυξη των στελεχών (HR22), τα σημεία της επιθυμητής βελτίωσης των 
ανθρώπων που προκύπτουν από την αξιολόγηση της απόδοσης και τα συγκεκριμένα 
εκπαιδευτικά προγράμματα που καταρτίζονται και υλοποιούνται, είναι άμεσα ευθυγραμμισμένα 
με τη στρατηγική της επιχείρησης και τους στόχους της (HR21, 22, 31, 50). 
 
Κατά το Δ/ντικό στέλεχος γραμμής, η πολιτική εκπαίδευσης & ανάπτυξης βοηθά και υποστηρίζει 
την επίτευξη των στρατηγικών στόχων του τομέα ευθύνης του διότι «καλύπτουμε πραγματικές 
ανάγκες εκπαίδευσης που συνδέονται άμεσα με την απόδοση που περιμένουμε απο τους 
ανθρώπους» (L29). 
 
Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι η συνήθης και γίνεται μέσω 
ερωτηματολογίων που απαντούν οι εκπαιδευόμενοι. Επί πλέον, όμως, χρησιμοποιείται ειδική 
μέτρηση αποτελεσματικότητας, κατά την οποία αξιολογείται το ουσιαστικό μέρος των 
προγραμμάτων και αποτυπώνονται οι συγκεκριμένες ωφέλειες στον τρόπο εργασίας που 
προέκυψαν ως αποτέλεσμα της εκπαίδευσης που πραγματοποιήθηκε (HR52). 
 
«έχουμε εισαγάγει εργαλείο για τη μέτρηση του “training effectiveness”, το οποίο περιέχει τις 
αξιολογήσεις των Διευθυντών Τμημάτων και των συμμετεχόντων επί του ουσιαστικού μέρους της 
εκπαίδευσης, δηλ. ζητούμε να καταγράψουν τι άλλαξε στον τρόπο της δουλειάς τους ως 
αποτέλεσμα της εκπαίδευσης που έγινε» (HR52). 
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Κατά το Δ/ντικό στέλεχος γραμμής, τα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι πολύ αποτελεσματικά 
διότι «είναι στοχευμένα, δεν είναι γενικά αλλά γίνονται για συγκεκριμένη ανάγκη της εταιρίας και 
οι συμμετέχοντες έχουν αυτή την ανάγκη» (L32). 
 
Ο κρίσιμος ρόλος του Δ/ντικού στελέχους γραμμής (συνυπευθυνότητα) έγκειται στο να δίνει την 
άποψή του στο Τμήμα ΔΑΠ για τα εκπαιδευτικά προγράμματα και να καθορίζει τα άτομα του 
Τμήματός του, τα οποία θα παρακολουθήσουν σεμινάρια και ποια (L33). 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ  (L27, 34) 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι θετική (4,5) ως προς τα ακόλουθα σημεία της πολιτικής εκπαίδευσης 
& ανάπτυξης που εφαρμόζει η επιχείρηση 
27.1 Δέσμευση της επιχείρησης για ανάπτυξη-εκπαίδευση όλου του προσωπικού  
27.2 Παροχή πληροφόρησης εξέλιξης της σταδιοδρομίας των υπαλλήλων 
27.3 Διεξαγωγή ενημερωτικών προγραμμάτων για νεο-εισερχόμενους 
27.4 Παροχή προγραμμάτων εκπαίδευσης και ανάπτυξης για βελτίωση της απόδοσης 
27.5 Συμμετοχή σε προγράμματα ανάπτυξης στελεχών που διεξάγουν εξωτερικοί φορείς 
27.6 Παροχή επαρκών ευκαιριών για ατομική εκπαίδευση και ανάπτυξη 
27.7 Η απόδοση εξετάζεται περιοδικά και εντοπίζονται ατομικές ανάγκες ανάπτυξης 
27.8 Εφαρμόζονται υψηλά πρότυπα εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
27.9 Η διοίκηση δίνει μεγάλη προτεραιότητα στις εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες 
27.10 Διεξάγεται μεγάλη ποικιλία εκπαιδευτικών προγραμμάτων για διευθυντικά στελέχη και προϊσταμένους 
27.11 Η εκπαίδευση στην επιχείρησή μας αντιμετωπίζεται ουσιαστικά ως επένδυση και όχι ως κόστος ή ευκαιρία 
για είσπραξη επιδότησης 
34.1 Εφαρμόζονται πολύ εκτεταμένα εκπαιδευτικά προγράμματα για το προσωπικό όλων των μονάδων 
34.2 Κάθε υπάλληλος δέχεται, κατά μέσο όρο, άνω των 50 ωρών τυπικής εκπαίδευσης κάθε χρόνο 
34.3 Κατά τη διάρκεια του προηγουμένου χρόνου, 100% του προσωπικού υπέστη εκπαίδευση 
34.4 Η διοίκηση διαθέτει και δαπανά σημαντικά χρηματικά ποσά για εκπαίδευση 
34.5 Το επίπεδο εκπαίδευσης αξιοποιείται μέσω τοποθέτησης των εκπαιδευθέντων σε ανάλογες θέσεις. 
34.6 Το επίπεδο εκπαίδευσης λαμβάνεται υπόψη κατά τις προαγωγές 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι επιφυλακτική (3)  ως προς το ακόλουθο σημείο της πολιτικής 
εκπαίδευσης & ανάπτυξης που εφαρμόζει η επιχείρηση 
34.7 Το επίπεδο εκπαίδευσης λαμβάνεται υπόψη κατά τον καθορισμό των αμοιβών και των μισθολογικών 
αυξήσεων 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 
 
Τα βασικά σημεία  της πολιτικής αξιολόγησης της απόδοσης, με τα οποία θα ασχοληθούμε, 
είναι: 

• τα εφαρμοζόμενα κριτήρια αξιολόγησης της αποδοσης, 
• ο τρόπος διεξαγωγής της συνέντευξης επαναπληροφόρησης, 
• η καταλληλότητα του συστήματος αξιολόγησης της απόδοσης για την επίτευξη των 

στρατηγικών στόχων, 
• η αξιολόγηση της διαδικασίας αξιολόγησης της απόδοσης και 
• ο ρόλος του διευθυντικού στελέχους γραμμής που συμμετείχε στην έρευνα. 

 
Εφαρμόζεται ενιαίο σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης για όλο το προσωπικό, το οποίο έχει 
ως γνώμονα την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων σε συνδυασμό με την επίδειξη των 
απαιτουμένων συμπεριφορών, σύμφωνα με τα καθορισμένα προφίλ για τους κατόχους των 
θέσεων εργασίας. Προβλέπονται 2 κατηγορίες κριτηρίων αξιολόγησης: (i) επιχειρησιακοί στόχοι 
(what) και (ii) επιθυμητές συμπεριφορές (how). Στην πρώτη κατηγορία περιλαμβάνονται 
συγκεκριμένοι στόχοι που ευθυγραμμίζονται με τους γενικότερους επιχειρηματικούς στόχους 
(τόσο συνολικοί-ομαδικοί όσο και ατομικοί) με συνήθη βαρύτητα 30% και 70% αντίστοιχα. Στη 
δεύτερη κατηγορία ανήκουν οι βασικές συμπεριφορές του πλαισίου ηγεσίας της εταιρίας, που 
αναμένονται από τον αξιολογούμενο λόγω της θέσης που κατέχει και του ιεραρχικού επιπέδου 
όπου βρίσκεται. Με τη βοήθεια σχετικής μήτρας 3Χ3 συνδυάζονται οι 2 κατηγορίες κριτηρίων και 
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προσδιορίζεται η κατάταξη (rating) της συνολικής απόδοσης προκειμένου να συνδεθεί με την 
πολιτική αμοιβών. Ταυτόχρονα καταρτίζεται ο οδηγός προόδου και ανάπτυξης του 
αξιολογουμένου υπαλλήλου και το σχετικό πρόγραμμα, το οποίο παρακολουθείται συστηματικά 
ως αναπόσπαστο τμήμα της διαδικασίας αξιολόγησης της απόδοσης και εμπλουτίζεται κάθε 
χρόνο (HR42, 56, 58). 
 
Η συνέντευξη αναπληροφόρησης μεταξύ αξιολογητή και αξιολογουμένου γίνεται 4 φορές το 
χρόνο (ανά 3μηνο) με τη μορφή τυπικής διαδικασίας. Έτσι γίνεται παράλληλα η παρακολούθηση 
της ατομικής απόδοσης με την επίτευξη των στόχων (HR59). 
 
Το σύστημα αξιολόγησης βοηθά και υποστηρίζει την επίτευξη των στρατηγικών στόχων  της 
επιχείρησης, δηλ. η αξιολόγηση της απόδοσης συνδέεται με τους στρατηγικούς στόχους. Αυτό 
συμβαίνει διότι στα κριτήρια αξιολόγησης περιλαμβάνονται συγκεκριμένοι στόχοι που 
προέρχονται από τους επιχειρησιακούς στόχους, όπως εξειδικεύονται στον τομέα ευθύνης των 
αξιολογουμένων υπαλλήλων (HR56). 
 
Κατά το Δ/ντικό στέλεχος γραμμής, το σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης βοηθά και 
υποστηρίζει την επίτευξη των στρατηγικών στόχων του τομέα ευθύνης του διότι  «ξέρουμε πού 
βρισκόμαστε – γιατί η επίτευξη των στόχων αποτελεί κριτήριο αξιολόγησης» (L36) 
 
Δεν υπάρχει συγκεκριμένη προσέγγιση ή μέθοδος για την αξιολόγηση της διαδικασίας 
αξιολόγησης της απόδοσης. Προβλέπεται, όμως, να γίνεται έλεγχος αντικειμενικότητας της 
αξιολόγησης ορισμένων ατόμων (calibration)1, ο οποίος θα διεξάγεται με την ενεργό συμμετοχή 
των στελεχών του Τμήματος ΔΑΠ ως διευκολυντών (facilitators), μετά από ειδική εκπαίδευση 
που υφίστανται για το σκοπό αυτό (HR60). 
 
«προβλέπονται να γίνονται “calibration meetings” για την αξιολόγηση ορισμένων ατόμων – 
σ’αυτά θα παρίσταται το HR ως “facilitator” – θα γίνουν πιλοτικά σε κάθε Τμήμα -  μετά θα 
λειτουργούν υποχρεωτικά – ήδη εκπαιδεύονται άτομα του HR ως “facilitators”» (HR42) 
 
Κατά το Δ/ντικό στέλεχος γραμμής, η πολιτική αξιολόγησης της απόδοσης είναι πολύ 
αποτελεσματική διότι «όλα είναι συμβατά – οι στόχοι (κρινόμαστε βάσει στόχων) και η 
παρακολούθηση των δεικτών απόδοσης κάθε μήνα είναι πολύ σημαντική για την εταιρία» (L38). 
 
Ο κρίσιμος ρόλος του Δ/ντικού στελέχους γραμμής (συνυπευθυνότητα) έγκειται στην αξιολόγηση 
αυτή καθ’ εαυτή. Στη βαθμολογία των κριτηρίων αξιολόγησης, την παρακολούθηση της προόδου 
του προγράμματος ανάπτυξης των αξιολογουμένων υφισταμένων του και την διεξαγωγή των 
συνεντεύξεων αναπληροφόρησης μαζί τους (L39). 

 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ  (L35, 40) 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι θετική (4,5) ως προς όλα τα σημεία της πολιτικής αξιολόγησης της 
απόδοσης που εφαρμόζει η επιχείρηση 
35.1 Τήρηση συστήματος τακτικής αξιολόγησης της απόδοσης 
35.2 Το σύστημα διοίκησης της απόδοσης συνδέεται άμεσα με την εκπαίδευση 
35.3 Το σύστημα διοίκησης της απόδοσης συνδέεται άμεσα με τις αμοιβές 
35.4 Καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια στη μέτρηση της απόδοσης των υπαλλήλων 
35.5 Χρησιμοποιούνται δυναμικά προγράμματα απόδοσης που προσαρμόζονται κάθε φορά στις ανάγκες της 
επιχείρησης 
35.6 Οι υπάλληλοι συμμετέχουν ουσιαστικά στη στοχοθεσία και στην αξιολόγηση 
35.7 Οι προϊστάμενοι συζητούν συχνά με τους υπαλλήλους σχετικά με την ατομική τους απόδοση 
35.8 Τα βασικά στελέχη αξιολογούνται ανάλογα με τις επιδόσεις τους στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων 

                                                 
1 καθορισμός ή διόρθωση των διαβαθμίσεων μέσου μέτρησης ή ένδειξης, βαθμονόμηση 
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40.1 Κατά τη συζήτηση περί απόδοσης, δίνεται μεγάλη έμφαση στη μελλοντική ανάπτυξη των υπαλλήλων 
40.2 Τα βασικά στελέχη αξιολογούνται με βάση τη δυνατότητά τους να εισάγουν αλλαγές 
40.3 Τα βασικά στελέχη αξιολογούνται με βάση τη δυνατότητά τους να αναπτύσσουν υφισταμένους 
40.4 Τα βασικά στελέχη αξιολογούνται με βάση τη δυνατότητά τους να προγραμματίζουν τη δουλειά τους 
40.5 Τα βασικά στελέχη αξιολογούνται με βάση τη δυνατότητά τους να κατευθύνουν τους υφισταμένους 
40.6 Τα βασικά στελέχη αξιολογούνται με βάση τη δυνατότητά τους να σχεδιάζουν διαδικασίες αναπληροφόρησης
40.8 Μισθολογικές αυξήσεις, προαγωγές, εκπαίδευση & ανάπτυξη και άλλες ανταμοιβές συνδέονται πολύ στενά 
με την αξιολόγηση της απόδοσης 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι επιφυλακτική (3)  ως προς το ακόλουθο σημείο της πολιτικής 
εκπαίδευσης & ανάπτυξης που εφαρμόζει η επιχείρηση 
40.7 Τα βασικά στελέχη αξιολογούνται με βάση τη δυνατότητά τους να εφαρμόζουν αποτελεσματικά στην πράξη 
την εκπαίδευση που έχουν υποστεί 

 
ΑΜΟΙΒΕΣ 
 
Τα βασικά σημεία  της πολιτικής αμοιβών, με τα οποία θα ασχοληθούμε, είναι: 

• η προσέγγιση της αξιολόγησης έργου που ακολουθείται, 
• τα προβλεπόμενα μισθολογικά κλιμάκια, 
• η καταλληλότητα του συστήματος αμοιβών για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων, 
• η αξιολόγηση του συστήματος αμοιβών και 
• ο ρόλος του διευθυντικού στελέχους γραμμής που συμμετείχε στην έρευνα. 

 
Το σύστημα αμοιβών βασίζεται στην εφαρμογή της διαδικασίας αξιολόγησης έργου, την οποία 
διαχειρίζεται τοπικά το Τμήμα ΔΑΠ της εταιρίας (HR65). 
 
“εφαρμόζουμε το σύστημα “job evaluation” μεγάλης διεθνούς συμβουλευτικής εταιρίας – το 
πήραμε ως “corporate practice” και εμείς το υλοποιούμε για κάθε θέση και αλλαγή θέσης μέσω 
του “compensation & benefits manager” του Τμήματος HR – σε κάθε αλλαγή θέσης από εδώ και 
πέρα θα εντάσσουμε και την αλλαγή του μισθολογικού “grade”» (HR65) 
Το μισθολογικό σύστημα περιέχει 10 μισθολογικά κλιμάκια αλλά βρίσκεται ήδη υπό διαμόρφωση 
διότι «μέχρι τώρα δεν υπήρχε πολιτική με αποτέλεσμα να δημιουργούνται “inconsistencies” 
(HR64). Η καμπύλη αμοιβών της εταιρίας επιδιώκεται να βρίσκεται κατά τι υψηλότερα από το 
επίπεδο του διαμέσου (median) της αγοράς (HR66). 
 
Το σύστημα αμοιβών βοηθά και υποστηρίζει την επίτευξη των στρατηγικών στόχων γιατί «οι 
στόχοι συνδέονται με το “bonus” – ο κάθε στόχος  συνδέεται με ποσοστό % του “bonus” – τα 
“bonus” κυμαίνονται σε 8%-15%-20% των ετησίων αποδοχών ή παραπάνω, ανάλογα με το 
“level” των υπαλλήλων» (HR63).  
 
Κατά το Διευθυντικό στέλεχος γραμμής το σύστημα αμοιβών βοηθά και υποστηρίζει την επίτευξη 
των στρατηγικών στόχων του τομέα ευθύνης του «με το “bonus” που είναι συνδεδεμένο με τους 
στόχους τους δικούς μου και κάθε υφισταμένου» (L42).  
 
Δεν υπάρχει συγκεκριμένη προσέγγιση ή μέθοδος για την αξιολόγηση του συστήματος αμοιβών 
(HR68). 
 
Κατά το Διευθυντικό στέλεχος γραμμής, το σύστημα αμοιβών είναι αρκετά αποτελεσματικό διότι 
«είναι ανταγωνιστικό, εκτός από την περίπτωση των αμοιβών των “exceptional performers” που 
θα μπορούσαν να βελτιωθούν περισσότερο» (L46, 14). 
 
Ο κρίσιμος ρόλος του Δ/ντικού στελέχους γραμμής (συνυπευθυνότητα) είναι περιορισμένος διότι 
όπως δηλώνει: «έχω κρίσιμο ρόλο σε λίγα – έχω περιορισμένη επιρροή – είναι περισσότερο 
θέμα του HR γιατί το σύστημα είναι δεδομένο και η υπαγωγή γίνεται αυτόματα» (L47). 
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ΑΜΟΙΒΕΣ  (L41, 48) 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι θετική (4,5) ως προς τα ακόλουθα σημεία της πολιτικής αμοιβών  που 
εφαρμόζει η επιχείρηση 
41.1 Εφαρμογή δικαίου συστήματος αμοιβών για έλεγχο κόστους και διακράτηση των ικανών εργαζομένων 
41.2 Τήρηση αντικειμενικά δίκαιων αμοιβών 
41.3 Διαπίστωση των τάσεων στις αμοιβές της αγοράς εργασίας 
41.5 Τα προγράμματα παροχών διακρίνονται από φιλικότητα προς τους χρήστες  
41.6 Παροχή κινήτρων βάσει απόδοσης για ατομική υποκίνηση και εστίαση στην επίτευξη των στρατηγικών 
στόχων 
48.3 H αξιολόγησης έργου θέσης (job evaluation) που εφαρμόζεται στην επιχείρηση μας εξασφαλίζει αντικειμενική 
δομή αμοιβών 
48.11 Η πολιτική αμοιβών είναι γνωστή και κατανοητή από όλους τους εργαζόμενους 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι επιφυλακτική (3) ως προς τα ακόλουθα σημεία της πολιτικής αμοιβών  
που εφαρμόζει η επιχείρηση 
41.4 Εφαρμογή προγράμματος προσθέτων παροχών 
41.7 Οι μισθολογικές αυξήσεις, προαγωγές, εκπαίδευση και ανάπτυξη και διάφορες ανταμοιβές συνδέονται στενά 
με την αξιολόγηση της απόδοσης 
41.8 Παρέχονται υψηλά επίπεδα αμοιβών σε σύγκριση με άλλες επιχειρήσεις του ίδου κλάδου 
41.9 Η επιχείρηση συνδέει πολύ στενά τις αμοιβές με την ατομική απόδοση 
41.10 Το μισθολογικό πρόγραμμα περιστα-σιακά τροποποιείται για να ενθαρρύνει στελέχη και υπαλλήλους να 
επιτυγχάνουν στόχους 
48.1 Το επίπεδο αμοιβών της επιχείρησης κατά το τρέχον έτος, συγκρινόμενο με τα προηγούμενα έτη, είναι 
γενικά υψηλότερο 
48.2 Το επίπεδο αμοιβών είναι υποκινητικό για τους εργαζόμενους στην επίτευξη των στόχων 
48.4 H αξιολόγηση έργου θέσης (job evaluation) που εφαρμόζεται στην επιχείρηση μας υιοθετεί ως πρώτιστο 
κριτήριο την αρχαιότητα 
48.5 H αξιολόγηση έργου θέσης (job evaluation) που εφαρμόζεται στην επιχείρηση μας υιοθετεί ως πρώτιστο 
κριτήριο την εμπειρία 
48.6 H αξιολόγηση έργου θέσης (job evaluation) που εφαρμόζεται στην επιχείρηση μας.υιοθετεί ως πρώτιστο 
κριτήριο τις ικανότητες 
48.8 Στον καθορισμό του ύψους των αμοιβών παίζει πρώτιστο ρόλο η εμπειρία 
48.9 Στον καθορισμό του ύψους των αμοιβών παίζουν πρώτιστο ρόλο οι ικανότητες 
48.12 Η πολιτική αμοιβών είναι ανταγωνιστική 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι αρνητική (1,2) ως προς τα ακόλουθα σημεία της πολιτικής αμοιβών  
που εφαρμόζει η επιχείρηση 
41.11 Υπάρχει εκτεταμένη διαφοροποίηση αμοιβών μεταξύ των μελών του προσωπικού 
41.12 Εφαρμόζεται πολιτική διανομής κερδών 
41.13 Εφαρμόζεται πρόγραμμα έκτακτων  χρηματικών παροχών 
48.7 Στον καθορισμό του ύψους των αμοιβών παίζει πρώτιστο ρόλο η αρχαιότητα   
48.10 Στον καθορισμό του ύψους των αμοιβών παίζουν πρώτιστο ρόλο οι προσωπικές γνωριμίες με στελέχη της 
επιχείρησης 

 
ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
 
Τα βασικά σημεία  της πολιτικής στελέχωσης, με τα οποία θα ασχοληθούμε, είναι: 

• η αξιολόγηση της πολιτικής υγιεινής & ασφάλειας και 
• ο ρόλος του διευθυντικού στελέχους γραμμής που συμμετείχε στην έρευνα. 

 
Η αξιολόγηση της πολιτικής υγιεινής & ασφάλειας γίνεται με τη βοήθεια διαφόρων ελέγχων και 
ερευνών και με φροντίδα της μητρικής εταιρίας του εξωτερικού:  «γίνεται με διάφορα “audits” και 
“surveys” και ειδικά ερωτηματολόγια – για το θέμα αυτό έρχονται και εξωτερικοί ελεγκτές που 
διενεργούν ελέγχους για λογαριασμό της μητρικής εταιρίας» (HR72).  
 
Κατά το Δ/ντικό στέλεχος γραμμής, η πολιτική υγιεινής και ασφάλειας είναι πολύ αποτελεσματική 
διότι «δίνεται έμφαση στην ασφάλεια και αυτό αντικατοπτρίζει την αξία που δίνουμε στους 
ανθρώπους» (L50). 
 
Ο κρίσιμος ρόλος του Δ/ντικού στελέχους γραμμής (συνυπευθυνότητα) εντοπίζεται, κατά την 
άποψή του στο ότι «αν κάποιος από την ομάδα ζητά τη συμβουλή μου, να είναι ευθύνη μου να 
τον βοηθήσω να κατανοήσει τον κίνδυνο – το θεωρώ καθήκον μου» (L51). 
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ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 
 
Τα βασικά σημεία  της πολιτικής εργασιακών σχέσεων, με τα οποία θα ασχοληθούμε, είναι: 

• η διαπραγμάτευση με τα σωματεία εργαζομένων, 
• η αξιολόγηση της πολιτικής εργασιακών σχέσεων και 
• ο ρόλος του διευθυντικού στελέχους γραμμής που συμμετείχε στην έρευνα. 

 
Δεν υπάρχει σωματείο εργαζομένων «γιατί ο “κόσμος” είναι ευχαριστημένος – παλιά είχαμε 
σωματείο σε ένα εργοστάσιο, το οποίο έχει πωληθεί και δεν ανήκει πλέον στην ORIGINAL»  
(HR75). 
 
Δεν υπάρχει συγκεκριμένη προσέγγιση ή μέθοδος αξιολόγησης της πολιτικής εργασιακών 
σχέσεων (HR77). 
 
Κατά το Δ/ντικό στέλεχος γραμμής, η πολιτική εργασιακών σχέσεων είναι πολύ αποτελεσματική 
«κυρίως γιατί δίνει στον εργαζόμενο τη δυνατότητα να συνεισφέρει» (L52). 
 
Ο κρίσιμος ρόλος του Δ/ντικού στελέχους γραμμής (συνυπευθυνότητα) εντοπίζεται σε όλα τα 
θέματα πληροφόρησης-ενημέρωσης των εργαζομένων για θέματα εργασίας και σχέδια-στόχους 
της επιχείρησης, σύστασης ομάδων για αντιμετώπιση προβλημάτων, παροχής ευκαιριών 
συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων, έκφρασης-αξιοποίησης γνώμης-απόψεων και ελεύθερης 
διατύπωσης παραπόνων (L53). 
 
 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ  (L54) 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι θετική (4,5) ως προς όλα τα σημεία της πολιτικής εργασιακών 
σχέσεων που εφαρμόζει η επιχείρηση 
54.1 Γίνεται τακτική πληροφόρηση των εργαζομένων από τα στελέχη σχετικά με τη δουλειά τους, μέσω 
συναντήσεων και ενημερώσεων 
54.2 Γίνεται επίσης τακτική ενημέρωση των εργαζομένων για τα σχέδια και τους στόχους της επιχείρησης 
54.3 Ενθαρρύνεται η σύσταση ομάδων εργαζομένων που συναντώνται τακτικά και ασχολούνται με προβλήματα 
σχετικά με την εργασία και την ποιότητα 
54.4 Παρέχεται σ΄αυτές τις ομάδες η αναγκαία εκπαίδευση για να βελτιώνουν την αποτελεσματικότητά τους   
54.5 Οι εργαζόμενοι έχουν αρκετές ευκαιρίες για να συμμετέχουν σε αποφάσεις που αφορούν τα θέματα της 
δουλειάς τους 
54.6 Οι εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν τη γνώμη και τις απόψεις τους για τα θέματα της 
δουλειάς τους 
54.7 Ζητιούνται οι απόψεις των εργαζομένων στα θέματα της δουλειάς τους 
54.8 Οι απόψεις των εργαζομένων αξιοποιούνται από την επιχείρηση 
54.9 Οι εργαζόμενοι μπορούν να εκφράζουν ελεύθερα τα παράπονά τους και τους προβληματισμούς τους 
σχετικά με τα θέματα της δουλειάς τους 

 
7. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΑΠ 
BOX 3 – Προτεραιότητα στις απαντήσεις των ερωτήσεων HR87, 88 και ακολουθούν σχετικές απαντήσεις σε άλλες ερωτήσεις 
 
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ 
 
Το σύστημα των πολιτικών ΔΑΠ της επιχείρησης είναι προσανατολισμένο και εναρμονισμένο με 
τη στρατηγική και την επίτευξη των στρατηγικών στόχων, στο σύνολό του και ιδιαίτερα στις επί 
μέρους πολιτικές που ρυθμίζουν τα θέματα στελέχωσης, εκπαίδευσης & ανάπτυξης, 
αξιολόγησης της απόδοσης και αμοιβών. 
 
Με το σύνολο των πολιτικών ΔΑΠ επιδιώκεται «να λειτουργεί η αλυσίδα: “performance”, 
“αξιολόγηση απόδοσης”, “ανταμοιβή” – ώστε τα “principles” και “values” να είναι κομμάτι της 
καθημερινότητας – ώστε μέσα στην εταιρία να έχουμε: “practice what you preach” – ώστε όλες τις 
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κατευθύνσεις και τον τρόπο λειτουργίας για να πετύχουμε τους στόχους μας, να τα κάνουμε 
“disseminate” στις ομάδες μας» (HR87). 
 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 
  
Ακόμη, με το σύνολο των πολιτικών ΔΑΠ της επιχείρησης επιδιώκεται «η δημιουργία “people 
performance culture” ώστε (ι) να τοποθετούνται οι κατάλληλοι άνθρωποι με τις απαιτούμενες 
δεξιότητες στις κατάλληλες θέσεις και (ιι) να εκμεταλλεύονται τις δεξιότητες που χρειάζονται για να 
ανταποκριθούν στο έπακρο» (HR87). 
 
Το σύστημα πολιτικών ΔΑΠ διαθέτει συνοχή και συνέπεια μεταξύ των επί μέρους πολιτικών διότι 
«οι πολιτικές είναι πολύ καλά “integrated” – οι συμπεριφορές αποτελούν τον κοινό συνδετικό 
κρίκο μεταξύ τους» (HR88). 
 
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ 
 
Κατά την άποψη του Δ/ντή ανθρωπίνων πόρων, η επιχείρηση δεν μεταχειρίζεται διαφορετικά 
τους κατόχους θέσεων ορισμένων κατηγοριών. Αναγνωρίζει, όμως, ότι υπάρχουν 
διαφοροποιήσεις ως προς τα θέματα απόδοσης και αμοιβών:  «η επιχείρηση δεν μεταχειρίζεται 
διαφορετικά τους κατόχους θέσεων ορισμένων κατηγοριών – όλοι το ίδιο – οι διαφοροποιήσεις 
ως προς τα θέματα της απόδοσης και των αμοιβών ακολουθούν το “grade” της θέσης» (HR83). 
 
8. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΔΑΠ 
BOX 4 – Προτεραιότητα στις απαντήσεις των ερωτήσεων HR91 - 100 και ακολουθούν σχετικές απαντήσεις σε άλλες ερωτήσεις 
 
Εξετάζονται τα παραδοτέα αποτελέσματα του Τμήματος ανθρωπίνων πόρων με όρους 
ικανοτήτων και συμπεριφορών των εργαζομένων  (ως “effectiveness” που αποτελεί και επιλογή 
μας). Παράλληλα, όμως, γίνεται μνεία στις επιδόσεις του από άποψη αποδοτικότητας (efficiency) 
στην ανάλωση συγκεκριμένων πόρων και επίπτωσης (impact) στα τελικά αποτελέσματα της 
επιχείρησης.  
 
Το σύνολο των πολιτικών ΔΑΠ της εταιρίας επιδιώκει τον εντοπισμό και την ανάπτυξη των 13 
συμπεριφορών που ανήκουν στο ηγετικό πλαίσιο (leadership framework) και εντάσσονται σε 4 
ομάδες (clusters) ως εξής  (HR42):  
 

1. Έμπνευση των ανθρώπων (inspiring people) 
• Ηγεσία ανθρώπων (lead people) 
• Ανάπτυξη ανθρώπων (develop people) 
• Εφαρμογή των διακυρήξεων (practice what you preach) 

 
2. Άνοιγμα του εαυτού (opening up)  

• Γνώση του εαυτού (know yourself) 
• Ενδοσκόπηση (insight) 
• Δύναμη/κουράγιο (courage) 
• Περιέργεια (couriosity) 
• Προσανατολισμός στην εξυπηρέτηση (service orientation) 

 
3. Συνδιαλαγή με τους άλλους (dealing with others) 

• Προδραστική συνεργασία (proactive cooperation) 
• Επιρροή και πειθώ στους άλλους (impact & convince others) 
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4. Πρόσθεση αξίας (adding value) 
• Εστίαση στα αποτελέσματα (results focus) 
• Πρωτοβουλία (initiative) 
• Καινοτομία/ανανέωση (innovation/renovation) 

 
Με το σύνολο των πολιτικών ΔΑΠ επιδιώκεται «να λειτουργεί η αλυσίδα: “performance”, 
“αξιολόγηση απόδοσης”, “ανταμοιβή” – ώστε τα “principles” και “values” να είναι κομμάτι της 
καθημερινότητας – ώστε μέσα στην εταιρία να έχουμε: “practice what you preach” – ώστε όλες τις 
κατευθύνσεις και τον τρόπο λειτουργίας για να πετύχουμε τους στόχους μας, να τα κάνουμε 
“disseminate” στις ομάδες μας» (HR87). Ακόμη, επιδιώκεται «η δημιουργία “people performance 
culture” ώστε (ι) να τοποθετούνται οι κατάλληλοι άνθρωποι με τις απαιτούμενες δεξιότητες στις 
κατάλληλες θέσεις και (ιι) να εκμεταλλεύονται τις δεξιότητες που χρειάζονται για να 
ανταποκριθούν στο έπακρο» (HR87). 
 
Η μέτρηση των γνώσεων, ικανοτήτων-δεξιοτήτων και συμπεριφορών των εργαζομένων  
(effectiveness) γίνεται μόνον μέσω της διαδικασίας αξιολόγησης της απόδοσης: «οι δεξιότητες 
και συμπεριφορές μετριούνται με το σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης – παράλληλα οι 
γνώσεις εμπλουτίζονται γιατί αυξάνονται όλα αυτά» (HR93). 
 
Την ίδια άποψη έχει και το Δ/ντικό στέλεχος γραμμής, κατά τον οποίο: «η μέτρηση γίνεται 
ατομικά, μέσω αξιολόγησης της απόδοσης» (L64) 
 
Η επιχείρηση δεν μετρά τη συμβολή της ΔΑΠ στα τελικά αποτελέσματα (impact): «όχι, δεν 
γνωρίζω αν υπάρχει τρόπος» (HR92). 
 
Για τη διαπίστωση της αποτελεσματικότητας της ΔΑΠ και των πολιτικών στο σύνολό τους: «κάθε 
2 χρόνια διαξάγεται η έρευνα “ORIGINAL and I”, μέσα από την οποία, μεταξύ άλλων, 
αξιολογούνται και οι πολιτικές τόσο επί μέρους όσο και ως σύνολο» (HR90). 
 
Κατά το Δ/ντικό στέλεχος γραμμής, «κριτήριο για τη διαπίστωση της αποτελεσματικότητας της 
ΔΑΠ είναι η επικοινωνία με τον καθένα – διαπιστώνω πιθανή δυσαρέσκεια και την 
αντιμετωπίζω» (L62). 
 
Η επιχείρηση μετρά την αποτελεσματικότητα του Τμήματος ΔΑΠ: «πρόκειται για το “maturity 
profile”, με τη βοήθεια του οποίου αξιολογείται το Τμήμα HR – το μετρούν οι άλλοι για εμάς – 
χρησιμοποιούνται ολόκληρα “σεντόνια” με πάρα πολλές κατηγορίες κριτηρίων, που όμως 
θεωρούνται “confidential” και δεν μπορούν να ανακοινωθούν» (HR94). 
 
Κατά την άποψη του Δ/ντικού στελέχους γραμμής, το Τμήμα ανθρωπίνων πόρων 
ανταποκρίνεται ως εξής: 
 

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ  (L69, 70) 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι θετική (4,5) ως προς τα ακόλουθα σημεία 
69.1 Κατανοεί τη στρατηγική της επιχείρησης 
69.2 Ανταποκρίνεται έγκαιρα σε προθεσμίες 
69.3 Κάνει τη δουλειά του όπως θα ήθελα να την κάνει 
69.4 Ανταποκρίνεται άμεσα στις ανάγκες των εσωτερικών πελατών (στελεχών πρώτης γραμμής και απλών 
εργαζομένων) και στις προσδοκίες μου όσον αφορά στο ρόλο και τα καθήκοντά του 
69.5 Μου παρέχει χρήσιμη και έγκαιρη συμβουλή σχετικά με τα θέματα ΔΑΠ 
69.6 Έχει συμβάλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης της επιχείρησης 
70.1 Πιστεύω ότι οι κατάλληλες πολιτικές ΔΑΠ μπορούν να δημιουργήσουν αποτελεσματικές συμπεριφορές για 
να πετύχουν τους στόχους του Τμήματος μου 
70.2 Θεωρώ τον εαυτό μου συνυπεύθυνο για την εφαρμογή των πολιτικών ΔΑΠ 
70.3 Θεωρώ τον εαυτό μου συνυπεύθυνο για τη δημιουργία αποτελεσματικών συμπεριφορών στα μέλη της 
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ομάδας μου προκειμένου να πετύχουν τους στόχους του Τμήματός μου 
70.5 Αυτά που κάνει το Τμήμα ανθρωπίνων πόρων με βοηθούν να πετύχω τα αποτελέσματα που θέλω 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι αρνητική (1) ως προς το ακόλουθο σημείο 
70.4 Αυτά που κάνει το Τμήμα ανθρωπίνων πόρων δίνουν έμφαση στον τύπο και όχι στην ουσία 

 
Στην επιχείρηση τηρούνται ορισμένοι δείκτες αποδοτικότητας (efficiency): «υπάρχουν 12 δείκτες 
KPI’s (key performance indicators) για το HR που θεωρούνται πολύ “confidential” και δεν 
μπορούν να ανακοινωθούν – ενδεικτικά, ορισμένοι αναφέρονται στα ακόλουθα θέματα» (HR95): 

• Ενημερότητα προγράμματος ανθρωπίνου δυναμικού (people plan on track) 
• Ενημερότητα προγράμματος διαδοχής (succession plan on track) 
• Στρατολόγηση (recruitment) 
• Έλεγχοι ασφαλείας (safety  audits) 
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04. OCTAGON 
 

 
Η OCTAGON είναι  θυγατρική πολυεθνικής εταιρίας, η οποία έχει ως αντικείμενο 
δραστηριότητας την παραγωγή και διάθεση ζαχαρωδών και σοκολάτας, με έδρα στην Αθήνα και 
μία (1) μονάδα παραγωγής στην Πελοπόννησο. Απασχολεί συνολικά 255 εργαζόμενους, οι 
οποίοι είναι κυρίως απόφοιτοι Λυκείου (44%). Ακολουθούν οι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης (39%), οι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων (13%) και οι απόφοιτοι στοιχειώδους 
εκπαίδευσης (4%). 
 
  
 
1. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
 
Τα βασικά σημεία, με τα οποία θα ασχοληθούμε, είναι: 

• η αποστολή, το όραμα και οι αξίες της επιχείρησης, 
• η ακολουθούμενη ανταγωνιστική στρατηγική, 
• η ενδεχόμενη χρήση της μεθοδολογίας των εξισορροπημένων επιδόσεων (Balanced 

Scorecard) και 
• οι απαιτήσεις της ανταγωνιστικής στρατηγικής από άποψη ικανοτήτων-δεξιοτήτων και 

συμπεριφορών των εργαζομένων. 
 
Αποστολή της εταιρίας είναι να επιτυγχάνει ανυπέρβλητες αποδόσεις για τους μετόχους της και 
ως όραμά της επιδιώκει να είναι η μεγαλύτερη και καλύτερη εταιρία στον κλάδο των ζαχαρωδών 
στον κόσμο. Βασικές αξίες της εταιρίας θεωρούνται η απόδοση, ποιότητα, σεβασμός, 
ακεραιότητα και υπευθυνότητα (HR28). 
 
Η ανταγωνιστική στρατηγική της εταιρίας  χαρακτηρίζεται από την καινοτομία (innovation) για τo 
κύριo προϊόν της (master brand), το οποίο θεωρείται ως “η ναυαρxίδα” των προϊόντων της στις 
περισσότερες αγορές διεθνώς. Μολονότι το κύριο προϊόν κυκλοφορεί σε διάφορες χώρες με 
διαφορετικές επωνυμίες, η στρατηγική είναι κοινή και βασίζεται στην καινοτομία και ποιότητα, 
τόσο στο προϊόν αυτό καθεαυτό, όσο και στη συσκευασία και στον τρόπο ζωής (life style) που 
υποστηρίζει. Ο πελάτης πληρώνει κάτι παραπάνω (premium)  για το προϊόν, το οποίο έχει ως 
κύρια χαρακτηριστικά του την αδυναμία αντίστασης (indulgence) που προκαλεί και  την δροσερή 
αναπνοή  (fresh breathing). Επί πλέον, αυτό που διαφοροποιεί τη στρατηγική της εταιρίας, ως 
προς την εμπορία (trade), είναι η εξασφάλιση των καλυτέρων θέσεων τοποθέτησης του 
προϊόντος στα σημεία πώλησης (HR19). Ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της εταιρίας 
θεωρείται η πλεονεκτική θέση που κατέχει στο παραδοσιακό κανάλι διανομής (instant 
consumption channel) των περιπτέρων (HR20). Από όλα τα ως άνω αναφερθέντα προκύπτει ότι 
η εταιρία ακολουθεί στρατηγική προϊοντικής ηγεσίας (product leadership). 
 
Η εκτέλεση της στρατηγικής δεν παρακολουθείται μέσω της μεθόδου των εξισορροπημένων 
επιδόσεων (Balanced Scorecard) αλλά με άλλες μεθόδους (HR23).  
 
Η ως άνω ανταγωνιστική στρατηγική χρειάζεται ανθρώπους  που να έχουν ως κοινό 
χαρακτηριστικό το πάθος για να μάχονται και να νικούν (passion for winning), δεδομένου ότι το 
μεγαλύτερο μερίδιο των πωλήσεων (60%) απευθύνεται στο χονδρεμπόριο, το οποίο όμως 
υποστηρίζουν οι πωλητές της εταιρίας (merchandisers) ώστε τα προϊόντα να καταλήξουν στα 
κατάλληλα σημεία της αγοράς (περίπτερα) όπου χρειάζεται μεγάλος αγώνας και επιμονή για να 
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επιτύχουν. Επίσης, θα πρέπει να έχουν αίσθημα ιδιοκτησίας (ownership), προσαρμοστικότητα 
και ομαδικότητα. Όπως ο Δ/ντής ανθρωπίνων πόρων αναφέρει χαρακτηριστικά: «τα προϊόντα τα 
δικά μας είναι “impulse purchase” που πρέπει να τα βλέπει σε προσιτά σημεία ο καταναλωτής για 
να τα αγοράσει – εκτός από το να υποστηρίζεις την “μπράντα” στον καταναλωτή, θα πρέπει να 
φέρεις το προϊόν στο κατάλληλο σημείο – αν οι “merchandisers” της εταιρίας μας δεν 
εξασφαλίσουν θέσεις στην “τρύπα” του περιπτέρου, χάθηκε για μας το παιχνίδι» (HR20). 
Πρόκειται, δηλ. για συμπεριφορές που θεωρείται ότι αντιστοιχούν στην ανταγωνιστική 
στρατηγική της προϊοντικής ηγεσίας (product leadership). 
 

Οι επιθυμητές ικανότητες και συμπεριφορές των 
εργαζομένων αντιστοιχούν στην ανταγωνιστική 
στρατηγική της: 

HR 

Λειτουργικής αριστείας (operational excellence)  
Προϊοντικής ηγεσίας (product leadership) ● 
Στενών πελατειακών σχέσεων (customer intimacy)  

 
2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΑΠ 
 
Η πολιτική διοίκησης ανθρωπίνων πόρων που εφαρμόζεται έχει ως κυρίαρχο στοιχείο την 
έμφαση στον πελατοκεντρικό προσανατολισμό και προβλέπει σχετικά λεπτομερείς περιγραφές 
καθηκόντων, συμμετοχικά συστήματα λήψης αποφάσεων κυρίως σε θέματα εργασίας και 
συνθηκών, αξιολόγηση απόδοσης εστιασμένη στα ομαδικά αποτελέσματα, έμφαση στην ίση 
μεταχείριση, χρηματικές παροχές βασισμένες στην εξυπηρέτηση των πελατών, σχετική 
εξασφάλιση της απασχόλησης και εκτεταμένη-συστηματική εκπαίδευση (HR25). Πρόκειται, δηλ. 
για μια πολιτική ΔΑΠ που θεωρείται ότι αντιστοιχεί στην ανταγωνιστική στρατηγική των  στενών 
πελατειακών σχέσεων (customer intimacy). 
 
Η μεγάλη διαφορά σε σχέση με τους κύριους ανταγωνιστές της, όσον αφορά στις πολιτικές 
διοίκησης του προσωπικού, έγκειται στο ότι οι πωλητές ανήκουν στο προσωπικό της 
επιχείρησης: «το “sales force” είναι δικό μας, ενώ οι ανταγωνιστές πάνε σε ενδιάμεσες εταιρίες, οι 
οποίες και πωλούν στην αγορά – εμείς διοικούμε άμεσα αυτό το προσωπικό – ο δικός μας 
άνθρωπος θα δώσει πολύ μεγάλη μάχη ως πωλητής και είναι επί πλέον υπεύθυνος για ένα 
μέρος των εισπράξεων – ως αποτέλεσμα, έχουμε υψηλό ποσοστό εναλλαγής προσωπικού 
(25%)» (HR24). Προς αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης, η εταιρία διαφοροποιείται από τον 
ανταγωνισμό με τη λειτουργία “Ακαδημίας Πωλήσεων”, με ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα, με 
προοδευτικό σύστημα αμοιβών για τα 2 πρώτα χρόνια, με αυστηρή διαδικασία επιλογής ώστε να 
εντοπίζεται επιτυχώς “ο κατάλληλος άνθρωπός στην κατάλληλη θέση” κ.ά. (HR24). 
 
3. ΡΟΛΟΣ Δ/ΝΤΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 
 
Τα βασικά σημεία, με τα οποία θα ασχοληθούμε, είναι: 

• ο ρόλος του Διευθυντή ανθρωπίνων πόρων, 
• η συμμετοχή του σε συλλογικά όργανα της επιχείρησης και 
• ο τρόπος αντιμετώπισής του από τα διευθυντικά στελέχη γραμμής. 

 
Ο Διευθυντής ανθρωπίνων πόρων είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και του Συμβουλίου 
Διευθυντών της εταιρίας. (HR29). Έχει 2 γραμμές αναφοράς: μια άμεση (solid line) προς τον HR 
Director Νοτίου Ευρώπης και μια διακεκομμένη (dotted line) προς τον τοπικό Γενικό Διευθυντή.  
 
Η εταιρία ζητά από αυτόν να ανταποκρίνεται στα έργα-δραστηριότητες που επιβάλλονται από τα 
κεντρικά Ευρώπης και να συμβάλει στην εφαρμογή τους σε τοπικό επίπεδο. Από τον Δ/ντή 
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ανθρωπίνων πόρων ζητείται, ως “business partner”, να δώσει λύσεις στα προβλήματα έγκαιρης 
στελέχωσης και βελτίωσης της απόδοσης των εργαζομένων: «ο πρώτος ζητά “tasks” που 
επιβάλλονται από τα κεντρικά Ευρώπης σε όλα τα θέματα αρμοδιότητάς του (π.χ. εφαρμογή ενός 
νέου συστήματος HR για τις αμοιβές, υλοποίηση συστήματος “bonus” με μικρά περιθώρια 
προσαρμογής) – ο δεύτερος μου ζητά να τον βοηθήσω στην εφαρμογή των συστημάτων που 
ζητούν απο τα κεντρικά μας, για να μην εκτεθεί και περιμένει από μένα να φροντίσω ώστε οι 
δεσμεύσεις μας να πραγματοποιηθούν» (HR26). 
 
Ο Δ/ντής ανθρωπίνων πόρων θεωρεί ότι: «η ανταπόκρισή μας στις παραπάνω απαιτήσεις είναι 
καθολική – αυτό επιτυγχάνεται με τη συνεχή ενεργοποίησή μου» (HR26). 
 
Λόγω της τρέχουσας φάσης συγχώνευσης με άλλη μεγάλη εταιρία του κλάδου, ο Δ/ντής 
ανθρωπίνων πόρων θα εξακολουθεί να έχει άμεση εμπλοκή στο σχεδιασμό της στρατηγικής και 
όπως παρατηρεί: «στο ρόλο του HR  (στρατηγικό, διοικητικό και εκτελεστικό) μεταπίπτει το βάρος 
για την αντιμετώπιση της κατάστασης - ως HR έχουμε να σκεφθούμε τις επιπτώσεις της 
στρατηγικής της νέας ενιαίας εταιρίας στα κύρια θέματα του “training”, “counseling”, 
“compensation”» (HR21).  
 
Αναφερόμενος στο ρόλο του, υποστηρίζει: «είμαι ο “initiator” όλων των θεμάτων που αφορούν 
τον ανθρώπινο παράγοντα -  υπεύθυνοι για τα θέματα προσωπικού είναι οι  προϊστάμενοι των 
εργαζομένων -  ο HR είναι εκείνος που θα δώσει τα συστήματα – ο ρόλος μου είναι να δίνω 
«κατάλληλα εργαλεία» για τον χειρισμό του ανθρώπινου παράγοντα και έχω την ευθύνη για τη 
διεξαγωγή του διαχειριστικού κομματιού του HR» (HR33). 
 
Νιώθει ισχυρός στο ρόλο του αναφέροντας χαρακτηριστικά: «αισθάνομαι ισχυρός και έχω 
“επιβιώσει” τεσσάρων (4) εξαγορών της εταιρίας - το κατάφερα με σκληρή δουλειά και λίγη τύχη, 
που χρειάζεται πάντοτε όταν οι συγκυρίες είναι δύσκολες» (HR33).  
 
Αναφερόμενος στην επιρροή που ασκεί στη λήψη αποφάσεων, την εντοπίζει: «σε όλα τα θέματα 
του HR και “government” δηλ. αν κάτι εκθέτει την εταιρία π.χ. διαφήμιση που φαίνεται 
παραπλανητική ή κάποια ενέργεια που θα δημιουργήσει θέμα ανταγωνισμού, ο χειρισμός μιας 
κρίσης που προέερχεται από ένα ατύχημα ή από ένα ελαττωματικό προϊόν – πρόκειται για 
ρόλους που μειώνουν το “aggressiveness”» (HR34). 
 
Επί πλέον, ο Δ/ντής ανθρωπίνων πόρων θεωρεί σημαντική την επιρροή που ασκεί στον Γενικό 
Διευθυντή, όταν πρωτο-αναλαμβάνει ερχόμενος στην εταιρία: «ρόλος μου είναι το στήριγμα του 
Γενικού Διευθυντή όταν αυτός είναι “newly appointed” ή όταν είναι “established” για να μην 
αποκλίνει από την αποστολή του. Αυτό το λέω γιατί είναι ελληνικό σύμπτωμα η οικειοποίηση του 
“ownership” με την πάροδο του χρόνου. Χρειάζεται να γίνονται συνεχείς διορθώσεις “fine tuning” 
για να μην εκτραπεί. Θα χαρακτήριζα την επίδρασή μου ως “influence without authority”» (HR34).  
 
Η αντιμετώπιση του Διευθυντή ανθρωπίνων πόρων από τα στελέχη γραμμής είναι γενικά καλή 
και χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Όμως, όπως σημειώνει χαρακτηριστικά: « υπάρχουν θέματα 
όπου συναντώ αντίσταση, π.χ. κλασική περίπτωση είναι όταν αυτοί πιστεύουν ότι ο υπό 
πρόσληψη υπάλληλος είναι ο κατάλληλος ενώ το HR διαφωνεί - είναι δύσκολο να πεισθούν και 
να μην επιμείνουν στην πρόσληψη όταν υπάρχει κίνδυνος να δημιουργηθεί “long-term” αρνητική 
συνέπεια - στις περιπτώσεις αυτές «ασκώ VETO» αλλιώς χρησιμοποιώ πειθώ και κάνω 
προσπάθεια συμβιβασμού - ‘Αλλο παράδειγμα είναι στην αξιολόγηση της απόδοσης, όταν 
κρίνεται κάποιος ακατάλληλος αλλά δεν συμφωνώ να προχωρήσουμε σε απομάκρυνση, 
θέλοντας να του δώσουμε μια ακόμη ευκαιρία. Το HR είναι απαιτητικό γιατί θέλει να εφαρμόζεται 
το “development plan” των ανθρώπων που είναι μια διαδικασία που απαιτεί δουλειά και 
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«στρίμωγμα» των Διευθυντών. Λένε: «ας το κάνουμε “by-pass”» αλλά το πρόβλημα επανέρχεται 
χωρίς δικλείδα ασφαλείας και προϋποθέσεις. Στις μεταξύ μας σχέσεις υπάρχει αλληλοσεβασμός 
και συνεχής υποστήριξη από μέρους μου. Τους αντιμετωπίζω «πωλησιακά» και όχι ως τυπικό 
HR» (HR32). Ένα άλλο σημείο διαφωνίας εμφανίζεται όταν «οι Line Managers θέλουν τα 
ευχάριστα και αφήνουν τα δυσάρεστα στον HR» (HR33). 
 
O Δ/ντής και τα στελέχη του Τμήματος ανθρωπίνων πόρων αντιμετωπίζονται ως “business 
partners”, από τους οποίους αναμένονται λύσεις κυρίως στα προβλήματα έγκαιρης στελέχωσης 
και βελτίωσης της απόδοσης των εργαζομένων (HR26). 
 
 
4. ΠΡΟΦΙΛ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
 
To Τμήμα ανθρωπίνων πόρων απασχολεί συνολικά 7 άτομα (2,7% της δύναμης προσωπικού). 
Μεταξύ αυτών 4 (57%) είναι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και 3 (43%) κάτοχοι 
μεταπτυχιακών τίτλων, εκ των οποίων 1 άτομο έχει εξειδικευθεί στη ΔΑΠ (HR 30). 
 
5. ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΑΠ
BOX 1 – Προτεραιότητα στις απαντήσεις των ερωτήσεων HR38, 39 και ακολουθούν σχετικές απαντήσεις σε άλλες ερωτήσεις 
 

 
Ρόλοι των στελεχών ΔΑΠ & αντίστοιχες ικανότητες 

(παρατίθενται εντός εισαγωγικών οι απόψεις του Δ/ντή ανθρωπίνων πόρων) 
 

 
Ρόλος: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ  ΕΤΑΙΡΟΣ 
Ικανότητα: ΕΚΤΕΛΕΣΗ  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
 
«Η υποστήριξή μου στην εκτέλεση της στρατηγικής γίνεται με τις κλασικές πολιτικές του “staffing”, 
“developing”, αμοιβών κλ.π» (HR22) 
 
«Τώρα με τη συγχώνευσή μας με την άλλη εταιρία, θα πρέπει να προβληματισθούμε τι “competences” θα 
έχουν οι νέοι πωλητές, υπάρχει δηλ. νέο “complexity” που θα αντιμετωπίσουμε» (HR21)  
 
«Υποστηρίζω την επίτευξη σχεδίων και στόχων των στελεχών γραμμής με πολύ “coaching” και 
συνεργασία - τους υποστηρίζω σε οτιδήποτε αφορά θέματα που σχετίζονται με ανθρώπους - τα στελέχη 
αισθάνονται ότι η απόφαση που παίρνουν είναι η μάλλον ενδεδειγμένη και προς τη σωστότερη 
κατεύθυνση - αυτό γίνεται για όλο το εύρος των πολιτικών που αναφέρονται στις προσλήψεις, αμοιβές, 
αξιολόγηση της απόδοσης, “extra bonus”, προαγωγές, απολύσεις» (HR31) 
 

 
 
 
Ρόλος: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ  ΕΙΔΗΜΩΝ  
Ικανότητα: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 
 
«Ως Δ/ντής HR, μαζί με τον Δ/ντή του Finance είμαστε θεματοφύλακες των εσωτερικών κανονισμών της 
εταιρίας – εκτός αυτού, φέρω και προσωπική ευθύνη ως μέλος του Δ.Σ. της εταιρίας» (HR22)  
 
«Είμαι ο “initiator” όλων των θεμάτων που αφορούν τον ανθρώπινο παράγοντα - ο ρόλος μου είναι να 
δίνω “κατάλληλα εργαλεία” για τον χειρισμό του ανθρώπινου παράγοντα και έχω την ευθύνη για τη 
διεξαγωγή του διαχειριστικού κομματιού του HR» (HR33) 
 
«Μέσα από το “task analysis” προσδιορίζουμε το προφίλ που θα πρέπει να έχει κάθε εργαζόμενος για τη 

Διδακτορική Διατριβή: 04. OCTAGON Χ. Ν. Πρωτόπαπας 

 
4



Συμβολή στη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων ως μέσου επίτευξης των στρατηγικών στόχων των επιχειρήσεων 

 

θέση του – εγώ φτιάχνω την αγγελία για την αναζήτηση προσωπικού με τις ικανότητες του ατόμου  που 
απαιτούνται και περιγράφω το προφίλ της θέσης σύμφωνα με το σύστημα των  8 ηγετικών 
συμπεριφορών» (HR42) 
 
«Θεωρώ ότι έχουμε πολύ επιτυχημένο “recruiting” σε όλα τα επίπεδα - με την επανάληψη εφαρμογής της 
διαδικασίας δημιουργείται το “institutional memory” - οι συμμετέχοντες στη διαδικασία αισθάνονται 
σεβασμό στο πρόσωπό μου - οι επιλογές που έγιναν ήταν επιτυχημένες και παράλληλα ανέδειξαν και 
μένα» (HR45) 
 
«Η εταιρία περιμένει από μένα να δώσω, σαν “business partner”, λύσεις στα προβλήματα έγκαιρης 
στελέχωσης και βελτίωσης της απόδοσης των εργαζομένων» (HR26) 
 

 
 
 
Ρόλος: ΥΠΕΡΜΑΧΟΣ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
Ικανότητα: ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ 
 
«Είχαμε πρόσφατα ποσοστό εναλλαγής προσωπικού (turnover) υψηλό, της τάξης του 25% - τα παιδιά (οι 
πωλητές) κουράζονται στα περίπτερα και αποχωρούν – μας απασχολεί το ερώτημα: πώς θα διαμορφωθεί 
αυτό στο μέλλον; - θα πρέπει να καθορίσουμε τι αμοιβές θα δίνουμε στο “νέο animal” των πωλήσεων για 
να διοικηθεί και να παραμείνει στην εταιρία» (HR21) 
 
«Στην αξιολόγηση της απόδοσης, όταν κρίνεται κάποιος ακατάλληλος αλλά δεν συμφωνώ να 
προχωρήσουμε σε απομάκρυνση, θέλοντας να του δώσουμε μια ακόμη ευκαιρία - το HR είναι απαιτητικό 
γιατί θέλει να εφαρμόζεται το “development plan” των ανθρώπων που είναι μια διαδικασία που απαιτεί 
“δουλειά και στρίμωγμα” των Διευθυντών» (HR32) 
 
«Συμβάλλω στη βελτίωση του ηθικού και της αφοσίωσης των υπαλλήλων εφαρμόζοντας το “role model”, 
“hard worker” και “walk around management” που σημαίνει: να είσαι δίπλα στους ανθρώπους, να 
δουλεύεις σκληρά και να κάνεις πράξη αυτά που επικαλείσαι (walk the talk). Αν δουλεύω ως το βράδι, αν 
τηρώ αυτά που λέω είναι δύσκολο οι γύρω μου να λειτουργήσουν διαφορετικά» (HR38)  
 
«Δεν χρειάζεται το επιτυχημένο στέλεχος να είναι  Einstein -  επιτυχία θέλει να είσαι κοντά στους 
ανθρώπους και να νοιαζεσαι για τα προβλήματά τους - αν αυτά που λες δεν επιβεβαιώνονται στην πράξη 
είναι σαν να μην υπάρχουν - λειτουργώ με σεμνότητα και ταπεινότητα γιατί ξέρω ότι του Έλληνα εύκολα 
“παίρνουν τα μυαλά του αέρα”» (HR38) 
 
«Υποστηρίζω την επίτευξη σχεδίων και στόχων των στελεχών γραμμής με πολύ “coaching” και 
συνεργασία» (HR31) 
 

 
 

 
Ρόλος: ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ/ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ  ΑΛΛΑΓΩΝ 
Ικανότητα: ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΑΛΛΑΓΩΝ 
 
«Τα τελευταία χρόνια οι κύκλοι εξέλιξης της εταιρίας ήταν πιο ήπιοι, ανάλογα με την ωριμότητα του 
“management team” όσον αφορά το “consensus” και το “alignment” με τη στρατηγική - παλιότερα όμως 
(2002-3) υπήρξαν προβλήματα γιατί το Management δεν ήταν ενωμένο - η πείρα μας έχει διδάξει ότι το να 
φτιάξεις ομάδα παίρνει χρόνο αλλά χρειάζεται να έχεις και τύχη - αυτό που πετύχαμε οφείλεται σε μένα ως 
HR Manager και στις πρωτοβουλίες που έχω πάρει - έχω συμβάλει πιστεύω καθοριστικά στο “change 
management” που χρειαζόμασταν με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που υλοποιήσαμε» 
(HR21) 
 
«Όταν υπάρχουν συνθήκες αλλαγής θα υπάρχει παράλληλα και σημαντική δική μου εμπλοκή στα θέματα 
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της διοίκησης των ανθρώπων και όχι μόνον σ’ αυτά» (HR22) 
 
«Θεωρώ επιτυχία μου την εφαρμογή του “change management” με την αποχώρηση από την εταιρία των 
διαπιστωμένων αδύναμων κρίκων δηλ. την μη ανοχή στη μέτρια απόδοση» (HR35) 
 
«Μια κατηγορία αλλαγών έρχεται (driven) από το εξωτερικό π.χ. η κεντρικοποίηση του Μάρκετινγκ (στην 
περίπτωση αυτή μου ζητήθηκε να βοηθήσω με τη διεξαγωγή ειδικού εκπαιδευτικού προγράμματος ώστε 
να υλοποιηθεί)» (HR39) 
 
 «Υπάρχουν, όμως, και οργανωτικές αλλαγές σε τοπικό επίπεδο (local initiatives) που τις αποφασίζουμε 
μόνοι μας - αυτό γίνεται σε επίπεδο Country Manager (Γενικού Διευθυντή) με τη συμμετοχή του HR και του 
Δ/ντή του Τμήματος που αφορά η αλλαγή - τέτοιες αλλαγές γίνονται κυρίως στο Τμήμα Πωλήσεων -  στην 
εφαρμογή της είναι καθοριστική η άποψη του HR ή σε περίπτωση διαφορετικών απόψεων στη 
Διευθυντική ομάδα, γίνεται προσπάθεια από το HR για συναινετική προσέγγιση ώστε να συμφωνήσουν 
όλοι» (HR39) 

 
 

6. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΑΠ
BOX 2 – Προτεραιότητα στις απαντήσεις των ερωτήσεων HR42 – 82 και ακολουθούν σχετικές απαντήσεις σε άλλες ερωτήσεις
 
ΓΕΝΙΚΑ 
 
Εξετάζεται η ύπαρξη διατυπωμένων πολιτικών για το ανθρώπινο δυναμικό, η προέλευσή τους 
και σε περίπτωση προέλευσης από τη μητρική εταιρία, η δυνατότητα αλλαγών ή συμπληρώσεων 
σε τοπικό επίπεδο.  

 
Υπάρχει στην επιχείρηση γραπτή πολιτική για το ανθρώπινο δυναμικό. Όλα τα θέματα της 
πολιτικής είναι αναρτημένα στο εταιρικό σύστημα Intranet, όπου γίνονται τακτικά ενημερώσεις 
των προσθηκών ή αλλαγών, ώστε να τις πληροφορούνται οι εργαζόμενοι. Επί πλέον υπάρχει 
και σχετικό βιβλιάριο “Handbook” (HR27). 
 
Οι πολιτικές ΔΑΠ είναι γενικά καθορισμένες από τη μητρική εταιρία σε διεθνές επίπεδο. Όμως 
«όσο περνάει ο καιρός έρχονται πολύ λιγότερες, λόγω της διαδικασίας ενοποίησης των 2 
εταιριών» (HR82). 
 
Οι πολιτικές ΔΑΠ και οι επ’ αυτών αλλαγές ή συμπληρώσεις γίνονται γνωστές στο προσωπικό 
αρχικά κατά τη διαδικασία της αρχικής ενημέρωσης των νεο-προσλαμβανομένων και μετέπειτα, 
ανάλογα με τις υφιστάμενες ανάγκες, με συνεχή υποστήριξη από το Τμήμα ανθρωπίνων πόρων 
(HR80, 81).  
 
«τα σχετικά με τις πολιτικές ΔΑΠ τα κάνουμε γνωστά στους εργαζόμενους κατά τη διαδικασία του 
“induction” –  ακολούθως “on a need-to-know basis” – υποστηρίζουμε τους προϊστάμενους», 
δηλ. αυτούς που χρειάζεται να εφαρμόζουν και να χειρίζονται τις διαδικασίες “on an adhoc basis” 
– όταν χρειασθούν τη βοήθειά μας θα είμαστε δίπλα τους – αν δεν απαιτεί ο ρόλος τους να 
εφαρμόζουν διαδικασίες, δεν θα δώσουμε εκτενή ενημέρωση» (HR80, 81). 

 
ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ 
 
Τα βασικά σημεία  της πολιτικής στελέχωσης, με τα οποία θα ασχοληθούμε, είναι: 

• οι απαιτούμενες κατά τη στελέχωση ικανότητες & ιδιότητες των υποψηφίων, 
• οι ακολουθούμενοι τρόποι επιλογής, 
• η καταλληλότητα των επιλεγομένων για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων και 
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• η αξιολόγηση του τρόπου επιλογής. 
 
Εντοπίζονται 8 ηγετικές συμπεριφορές (leadership imperatives) που απαιτείται να έχουν οι 
εργαζόμενοι της επιχείρησης προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι. Με την ευθύνη του Δ/ντή 
ανθρωπίνων πόρων καταρτίζονται τα προφίλ για όλες τις θέσεις εργασίας, στα οποία 
εντάσσονται κατά περίπτωση οι προαναφερθείσες συμπεριφορές (δεν υπάρχουν 
επικαιροποιημένες περιγραφές θέσεων εργασίας)» (HR42). 
 
«ξεκινάμε από το τι δουλειά θέλουμε να κάνει ο συγκεκριμένος άνθρωπος - προβληματιζόμαστε 
από το γιατί και πώς μπορεί να βοηθήσει με το έργο του στην επιτυχία της επιχείρησης - μέσα 
από το “task analysis” προσδιορίζουμε το προφίλ που θα πρέπει να έχει -απλά και όχι 
επιστημονικά - χαρακτηριστικά σημειώνω ότι για τη θέση του πωλητή θέλουμε άτομα που να 
έχουν αντοχή στην απόρριψη του πωλητή, να έχουν δύναμη να επανέλθουν την επόμενη φορά 
και να διεκδικήσουν τη σωστή θέση για την τοποθέτηση των προϊόντων της εταιρίας, να δέχονται 
την απόρριψη ως “τροφή” για επιδίωξη επιτυχίας και όχι ως αιτία εγκατάλειψης της προσπάθειας 
- το να μπορείς να “τρως πόρτα” και να μην τα παρατήσεις» (HR42). 
Συνήθως δεν προσλαμβάνονται έτοιμα και καταρτισμένα στελέχη από την αγορά εργασίας, εάν 
όμως αυτό συμβεί, δεν επιδιώκεται η προσέλκυσή τους μέσω υψηλής αμοιβής. Επιδιώκεται, 
κατά τη διαδικασία της επιλογής, να δημιουργηθούν στον υποψήφιο μοναδικές εντυπώσεις για 
το εργασιακό κλίμα, τις εντός της εταιρίας σχέσεις και τις επαγγελματικές προοπτικές του ώστε 
να διατεθεί θετικά και να προσελκυσθεί. Προς την κατεύθυνση αυτή θεωρείται ως πολύ 
υποβοηθητική η πολιτική ανοικτών θυρών του Γενικού Διευθυντή της εταιρίας (HR43). 
 
«προτιμούμε να αναπτύσσουμε ανθρώπους “from within” - αλλιώς, αν ψάχνουμε για “φτασμένο” 
στέλεχος, κάνω μια προσφορά που βρίσκεται στο Μ.Ο. αμοιβής της αγοράς, για να μην τινάξω 
στον αέρα το σύστημά μου - δεν δίνω “premium” για να φέρω αυτό το στέλεχος στην εταιρία - 
θέλω ο υποψήφιος να δημιουργήσει ένα μοναδικό “experience” από τη συνέντευξη που θα 
έχουμε μαζί του - θέλουμε να συνδυάσει τις εντυπώσεις του για το “working climate”, 
“relationships”, “career development” και να τις συνδέσει με την αμοιβή που του προτείνουμε, 
ώστε να αποτελούν ένα αποδεκτό σύνολο - θεωρούμε πολύ σημαντική για την προσέλκυση 
στελεχών την πολιτική “ανοικτής πόρτας” του Γενικού Διευθυντή για όλους, προκειμένου να 
συζητήσουν τα θέματα της δουλειάς τους με αυτόν» (HR43).  
 
Τρόποι επιλογής προσωπικού: Συνδυάζεται η χρήση των συμπεριφορικών συνεντεύξεων και 
των κέντρων αξιολόγησης: «χρησιμοποιούμε “behavioral interviews” και “assessment centres” 
για τους “graduate trainees”» (HR44).  
 
Ο τρόπος επιλογής δίνει εργαζόμενους που χρειάζεται η επιχείρηση για την επίτευξη των 
στρατηγικών στόχων δηλ. υπάρχει σύνδεση της επιλογής με τους στρατηγικούς στόχους. Αυτό 
οφείλεται στους ικανούς συνεντευξιαστές και στην επαναληπτική εφαρμογή της διαδικασίας, η 
οποία συνεχώς ενισχύεται, εμπλουτίζεται και καθιερώνεται για την αποτελεσματικότητά (HR45). 
 
«είμαστε εναρμονισμένη ομάδα συνεντευξιαστών - είμαστε “calibrated” και έχουμε κατανόηση του 
τι ψάχνουμε να βρούμε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης - θεωρώ ότι έχουμε πολύ επιτυχημένο 
“recruiting” σε όλα τα επίπεδα -  με την επανάληψη εφαρμογής της διαδικασίας δημιουργείται το 
“institutional memory” – η διαδικασία επιλογής εμπλουτίζεται συνεχώς (τους πωλητές, στο τέλος 
της διαδικασίας τους βγάζουμε στην αγορά για μια ολόκληρη ημέρα για να καταλάβουν αυτό που 
θα έχουν να αντιμετωπίσουν)» (ΗΡ45). 
 

Διδακτορική Διατριβή: 04. OCTAGON Χ. Ν. Πρωτόπαπας 

 
7



Συμβολή στη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων ως μέσου επίτευξης των στρατηγικών στόχων των επιχειρήσεων 

 

Ο τρόπος επιλογής αξιολογείται «εκ του αποτελέσματος – αν δούμε ότι οι άνθρωποι που 
προσλάβαμε έχουν προβλήματα (μειωμένη απόδοση, αποχωρήσεις) σημαίνει ότι η επιλογή τους 
δεν ήταν επιτυχημένη» (HR46). 
  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
 
Τα βασικά σημεία  της πολιτικής εκπαίδευσης & ανάπτυξης, με τα οποία θα ασχοληθούμε, είναι: 

• η προσέγγιση ανάλυσης των εκπαιδευτικών αναγκών, 
• η καταλληλότητα της πολιτικής εκπαίδευσης & ανάπτυξης για την επίτευξη των 

στρατηγικών στόχων και 
• η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 

 
Η ανάλυση των εκπαιδευτικών αναγκών βασίζεται στη διαπίστωση των απαιτουμένων 
ικανοτήτων των εργαζομένων, ανάλογα κυρίως με τη θέση και το επίπεδο ευθύνης. Σημαντική 
πηγή πληροφόρησης αποτελεί η διαδικασία της αξιολόγησης της απόδοσης, η οποία παρέχει 
στοιχεία για τα σημεία βελτίωσης και ανάπτυξης των αξιολογουμένων καθώς και οι αλλαγές 
αντικειμένου απασχόλησης των εργαζομένων. Με βάση τα στοιχεία αυτά ομαδοποιούνται οι 
εκπαιδευτικές ανάγκες και καταρτίζονται τα σχετικά προγράμματα, τα οποία διεξάγονται κυρίως 
από εσωτερικούς φορείς (Πανεπιστήμιο της OCTAGON, Ακαδημία Πωλήσεων) σε συνδυασμό 
με “on-the-job training” (HR49). 
 
«εντοπίζονται οι εκπαιδευτικές ανάγκες για τις ικανότητες που καθορίζονται από το ρόλο, το 
επίπεδο και το “seniority”   των υπαλλήλων – επίσης, από την αξιολόγηση της απόδοσης ή λόγω 
αλλαγής αντικειμένου (re-assignment) προκύπτουν και ομαδοποιούνται οι εκπαιδευτικές 
ανάγκες» (HR49) 
 
Η πολιτική εκπαίδευσης & ανάπτυξης βοηθά και υποστηρίζει την επίτευξη των στρατηγικών 
στόχων της επιχείρησης δηλ. υπάρχει σύνδεση εκπαίδευσης & ανάπτυξης με τους στρατηγικούς 
στόχους. Αυτό συμβαίνει διότι δίνεται μεγάλη έμφαση στην κάλυψη των αναγκών εκπαίδευσης & 
ανάπτυξης σύμφωνα με τις απαιτήσεις των θέσεων εργασίας και τα διαπιστωμένα σημεία 
υστέρησης στην επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων (HR50). 
 
«βοηθά λόγω της έμφασης που δίνουμε στα παραπάνω – όταν έχεις μεγάλη αποχωρητικότητα 
προσωπικού (high turnover) αντιμετωπίζεις μεγάλη ανάγκη (imperative) να καλύψεις τα κενά με 
συστηματική εκπαίδευση – το υψηλό “turnover” αποτελεί πρόσθετο λόγο για συστηματική 
εκπαίδευση που είναι προσανατολισμένη στο “performance”, δηλ. στην επίτευξη των στόχων της 
επιχείρησης» (HR50) 
 
Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων προβλέπεται μόνον για την Ακαδημία 
Πωλήσεων. Πρόκειται για «διαδικασία “post evaluation” μέσω των συμμετεχόντων που 
μεταφέρουν στο χώρο της δουλειάς τους αυτά που έμαθαν -  οι “supervisors” και οι 
εκπαιδευόμενοι καταγράφουν πράγματα που πρέπει να γίνουν και χρόνο υλοποίησης – αν στην 
πορεία διαπιστώσουμε θετικά αποτελέσματα στο χώρο δουλειάς, τότε η εκπαίδευση έχει 
επιτύχει» (HR52). 
 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 
 
Τα βασικά σημεία  της πολιτικής αξιολόγησης της απόδοσης, με τα οποία θα ασχοληθούμε, 
είναι: 

• τα εφαρμοζόμενα κριτήρια αξιολόγησης της αποδοσης, 
• ο τρόπος διεξαγωγής της συνέντευξης επαναπληροφόρησης, 
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• η καταλληλότητα του συστήματος αξιολόγησης της απόδοσης για την επίτευξη των 
στρατηγικών στόχων και 

• η αξιολόγηση της διαδικασίας αξιολόγησης της απόδοσης. 
 
Εφαρμόζεται ενιαίο σύστημα αξιολόγησης τόσο για τα στελέχη όσο και για τους υπαλλήλους και 
το λοιπό προσωπικό γραφείων. Το σύστημα περιλαμβάνει 2 κατηγορίες κριτηρίων: (i) επίτευξη 
επιχειρησιακών στόχων (TI) και (ii) επίδειξη των απαιτουμένων συμπεριφορών (ΠΩΣ). Στην 
πρώτη κατηγορία περιλαμβάνονται συγκεκριμένοι στόχοι και σημειώνεται ο βαθμός επίτευξής 
τους, ενώ στη δεύτερη κατηγορία εντοπίζονται και περιγράφονται τα ισχυρά σημεία της 
συμπεριφοράς των αξιολογουμένων καθώς και οι περιοχές εκείνες που χρειάζονται περαιτέρω 
ανάπτυξη. Από το συνδυασμό των 2 κατηγοριών κριτηρίων προκύπτει η κατάταξη της απόδοσης 
σε κλίμακα 3 βαθμίδων (υπολειπόμενη, αναμενόμενη, εξαιρετική) (HR56, 57, 58). 
 
Η συνέντευξη αναπληροφόρησης μεταξύ αξιολογητή και αξιολογουμένου γίνεται μια φορά το 
χρόνο, με τυπική διαδικασία και στο ενδιάμεσο 6μηνο με άτυπη. Όπως σημειώνει ο Δ/ντής 
ανθρωπίνων πόρων: «οι οδηγίες είναι να γίνεται συνεχώς – στις Πωλήσεις προβλέπεται να 
γίνεται σε κάθε κοινή επίσκεψη πελατών που κάνουν προϊστάμενος και υφιστάμενος μαζί (full-day 
visit) – αυτό θεωρείται ωςισχυρό “coaching tool” – οι αξιολογητές παροτρύνονται να πάρουν 
“feedback” και από άλλους με τη μέθοδο 360ο ή 180ο» (HR59). 
 
Το σύστημα αξιολόγησης βοηθά και υποστηρίζει την επίτευξη των στρατηγικών στόχων  της 
επιχείρησης, δηλ. η αξιολόγηση της απόδοσης συνδέεται με τους στρατηγικούς στόχους. Αυτό 
συμβαίνει διότι: «δεν υπάρχει βελτίωση χωρίς απόδοση – αξιολογούνται οι στόχοι (TI) και οι 
συμπεριφορές (ΠΩΣ)» (HR56). 
 
Δεν υπάρχει συγκεκριμένη προσέγγιση ή μέθοδος για την αξιολόγηση της διαδικασίας 
αξιολόγησης της απόδοσης. Η αξιολόγηση «γίνεται εκ του αποτελέσματος – τόσο από την 
επίτευξη των στόχων της εταιρίας και του κάθε Τμήματος, όσο και από την επιτυχία των πλάνων 
διαδοχής των ανθρώπων που καταρτίζονται» (HR60). 
 
ΑΜΟΙΒΕΣ 
 
Τα βασικά σημεία  της πολιτικής αμοιβών, με τα οποία θα ασχοληθούμε, είναι: 

• η προσέγγιση της αξιολόγησης έργου που ακολουθείται, 
• τα προβλεπόμενα μισθολογικά κλιμάκια, 
• η καταλληλότητα του συστήματος αμοιβών για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων και 
• η αξιολόγηση του συστήματος αμοιβών.  

 
Το σύστημα αμοιβών δεν βασίζεται στην εφαρμογή της διαδικασίας αξιολόγησης έργου αλλά την 
προσεγγίζει με έμμεσο τρόπο: «ακολουθούμε μια ενδιάμεση κατάσταση – ακολουθούμε την 
προσέγγιση του “job matching” σύμφωνα με το σύστημα μεγάλης πολυεθνικής εταιρίας 
συμβούλων – σε προαξιολογημένες θέσεις αυτής της εταιρίας εντάσσουμε όλα τα άτομα»  
(HR65). 
 
Τα μισθολογικά κλιμάκια και το ποσοστό διαφοροποίησης μεταξύ διαδοχικών μισθολογικών 
κλιμακίων δεν είναι καθορισμένα αλλά «γίνονται “driven” από την αγορά» (HR64). Η καμπύλη 
αμοιβών της εταιρίας επιδιώκεται να βρίσκεται στο επίπεδο του διαμέσου (median) της αγοράς 
(HR66). 
 
Το σύστημα αμοιβών βοηθά και υποστηρίζει την επίτευξη των στρατηγικών στόχων γιατί «οι 
αυξήσεις των αμοιβών καθορίζονται ανάλογα με την επίτευξη των στόχων του καθενός, που είναι 
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συνδεδεμένοι με τους στρατηγικούς στόχους της επιχείρησης – το σύστημα αμοιβών “bonus” 
βασίζεται στην απόδοση (performance-based pay)» (HR63).  
 
Δεν υπάρχει συγκεκριμένη προσέγγιση ή μέθοδος για την αξιολόγηση του συστήματος αμοιβών 
παρά μόνον «μέσω του “retention” των “regretted to lose colleagues” – αυτό είναι κάτι που το 
διαπιστώνουμε – το ερώτημα, όμως, πάντα πρέπει να είναι: με ποιο κόστος;» (HR68). 
 
ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
 
Το βασικό σημείο  της πολιτικής στελέχωσης, με το οποίο θα ασχοληθούμε, είναι: 

• η αξιολόγηση της πολιτικής υγιεινής & ασφάλειας  
 
Δεν γίνεται αξιολόγηση της πολιτικής υγιεινής & ασφάλειας παρά μόνον «με την παρακολούθηση 
του δείκτη ατυχημάτων που είναι μηδενικός» (HR72).  
 
ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 
 
Τα βασικά σημεία  της πολιτικής εργασιακών σχέσεων, με τα οποία θα ασχοληθούμε, είναι: 

• η διαπραγμάτευση με τα σωματεία εργαζομένων και 
• η αξιολόγηση της πολιτικής εργασιακών σχέσεων. 

 
Υπάρχει 1 σωματείο εργαζομένων, με το οποίο γίνεται διαπραγμάτευση συλλογικών συμβάσεων 
σε επίπεδο εργοστασιακό με συνεργασία του Δ/ντή ανθρωπίνων πόρων και του Δ/ντή 
Εργοστασίου (HR75,76). 
 
Δεν υπάρχει συγκεκριμένη προσέγγιση ή μέθοδος αξιολόγησης της πολιτικής εργασιακών 
σχέσεων, παρά μόνον «μέσω της εργασιακής ειρήνης – έχουμε πολύ καλές σχέσεις με το 
σωματείο εργαζομένων» (HR77). 
 
 
7. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΑΠ 
BOX 3 – Προτεραιότητα στις απαντήσεις των ερωτήσεων HR87, 88 και ακολουθούν σχετικές απαντήσεις σε άλλες ερωτήσεις 
 
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ 
 
Το σύστημα των πολιτικών ΔΑΠ της επιχείρησης είναι προσανατολισμένο και εναρμονισμένο με 
τη στρατηγική και την επίτευξη των στρατηγικών στόχων, στο σύνολό του και ιδιαίτερα στις επί 
μέρους πολιτικές που ρυθμίζουν τα θέματα στελέχωσης, εκπαίδευσης & ανάπτυξης, 
αξιολόγησης της απόδοσης και αμοιβών. 
 
Με το σύνολο των πολιτικών ΔΑΠ επιδιώκεται «η επίτευξη των στρατηγικών στόχων της εταιρίας 
και του “contract” (δέσμευση του εργαζομένου να πετύχει τους στόχους του) – με την “bottom-up 
approach” αυτό οδηγεί στο να πετύχει η εταιρία τους στόχους της» (HR87). 
 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 
 
Το σύστημα πολιτικών ΔΑΠ διαθέτει συνοχή και συνέπεια μεταξύ των επί μέρους πολιτικών διότι 
«όλες γίνονται “driven” από μια κοινή πηγή που είναι το HR - δεν μπορεί να συγκρούεται η μια με 
την άλλη γιατί ο ρόλος του HR είναι να εξασφαλίζει τη συνοχή μεταξύ τους για τον κοινό σκοπό, 
την υποστήριξη της στρατηγικής της εταιρίας» (HR88). 
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ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ 
 
Κατά την άποψη του Δ/ντή ανθρωπίνων πόρων, η επιχείρηση δεν μεταχειρίζεται διαφορετικά 
τους κατόχους θέσεων ορισμένων κατηγοριών. Αναγνωρίζει, όμως, ότι υπάρχουν 
διαφοροποιήσεις ως προς τα θέματα εκπαίδευσης και αξιολόγησης: «έχουμε 3 διακριτές ομάδες 
(Εργοστάσιο, Πωλήσεις, Λοιποί) – δεν τους μεταχειριζόμαστε διαφορετικά με την έννοια της 
διακριτικής μεταχείρισης, αλλά ανάλογα με το τι ταιριάζει στα συγκεκριμένα Τμήματα (διαφορετική 
εκπαίδευση των πωλητών, σύστημα αξιολόγησης) (HR83). 
 
8. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΔΑΠ 
BOX 4 – Προτεραιότητα στις απαντήσεις των ερωτήσεων HR91 - 100 και ακολουθούν σχετικές απαντήσεις σε άλλες ερωτήσεις 
 
Εξετάζονται τα παραδοτέα αποτελέσματα του Τμήματος ανθρωπίνων πόρων με όρους 
ικανοτήτων και συμπεριφορών των εργαζομένων  (ως “effectiveness” που αποτελεί και επιλογή 
μας). Παράλληλα, όμως, γίνεται μνεία στις επιδόσεις του από άποψη αποδοτικότητας (efficiency) 
στην ανάλωση συγκεκριμένων πόρων και επίπτωσης (impact) στα τελικά αποτελέσματα της 
επιχείρησης.  
 
Το σύνολο των πολιτικών ΔΑΠ της εταιρίας επιδιώκει τον εντοπισμό και την ανάπτυξη  των 8 
ηγετικών συμπεριφορών (leadership behaviors), ως εξής (HR42): 

• Επιθετικότητα (aggressiveness) 
• Ανάπτυξη ανθρώπων (growing people) 
• Υπευθυνότητα (accountability) 
• Ζώσα εφαρμογή των αξιών (living our values) 
• Προσαρμοστικότητα (adaptability) 
• Προωθημένη σκέψη (forward thinking) 
• Υποκίνηση (motivating) 
• Συνεργασιμότητα (collaborating) 

Με το σύνολο των πολιτικών ΔΑΠ της επιχείρησης επιδιώκεται «η επίτευξη των στρατηγικών 
στόχων της εταιρίας και του “contract” (δέσμευση του εργαζομένου να πετύχει τους στόχους του) 
– με την “bottom-up approach” αυτό οδηγεί στο να πετύχει η εταιρία τους στόχους της» (HR87). 
 
Η μέτρηση των γνώσεων, ικανοτήτων-δεξιοτήτων και συμπεριφορών των εργαζομένων  
(effectiveness) γίνεται μόνον μέσω της διαδικασίας αξιολόγησης της απόδοσης  και του 
προγράμματος διαδοχής: «η μετρηση γίνεται μέσω του συστήματος αξιολόγησης σε ατομική 
βάση και του “succession planning» (HR93). 
 
Η επιχείρηση δεν μετρά τη συμβολή της ΔΑΠ στα τελικά αποτελέσματα (impact), παρά «μόνον 
εκ του αποτελέσματος και από τη φιλοσοφία που έχουμε να ψάχνουμε – βρισκόμαστε σε συνεχή 
αναζήτηση του συγκριτικού πλεονεκτήματος σε σχέση με τον ανταγωνισμό» (HR92). 
  
Η διαπίστωση της αποτελεσματικότητας της ΔΑΠ και των πολιτικών στο σύνολό τους φαίνεται 
«από την καλή πορεία της εταιρίας – το “credit” που μας δίνουν στελέχη της μητρικής εταιρίας 
που έρχονται από το εξωτερικό, σε θέματα “commitment” – οι ξένοι που έρχονται εδώ 
διαπιστώνουν θετική στάση των εργαζομένων και ευνοϊκό εργασιακό κλίμα» (HR90). 
 
Η επιχείρηση δεν μετρά την αποτελεσματικότητα του Τμήματος ΔΑΠ (HR94) αλλά τηρεί 
ορισμένους δείκτες αποδοτικότητας (efficiency): «με κάποια κριτήρια, δηλ. πόσο γρήγορα 
βρίσκουμε “κόσμο”, συνήθως πρόκειται για τήρηση προθεσμιών (deadlines) – ειδικότερα 
παρακολουθούμε συστηματικά τους ακόλουθους δείκτες (HR Metrics)» (HR95): 
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ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
• Κόστος ανά πρόσληψη 
• Δείκτης εναλλαγής (T/O) 
• Χρόνος πλήρωσης κενής θέσης 
• Διάρκεια απασχόλησης 

 
ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ 

• Χρονική περίοδος κενής θέσης 
• Αξιολόγηση απόδοσης νεο-προσληφθέντων 
• Δείκτης εναλλαγής (Τ/Ο) νεο-προσληφθέντων 

 
ΔΙΑΚΡΑΤΗΣΗ 

• Αποτρεψιμότητα εναλλαγής 
• Διαφοροποίηση δείκτη εναλλαγής μεταξύ διαφόρων κατηγοριών θέσεων 
• Προαγωγές 
• Διακράτηση προσωπικού 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
• Κόστος  
• Κόστος ανά υπάλληλο 
• Κόστος ως % των καθαρών πωλήσεων (NSV) 
• Kόστος ως % της μισθοδοσίας 

 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

• Απουσίες  
• Αφοσίωση & Δέσμευση 

 
ΑΜΟΙΒΕΣ & ΠΑΡΟΧΕΣ 

• Κόστος ιατρο-φαρμακευτικής ασφάλισης 
• Έξοδα  

 
ΚΟΣΤΟΣ Τμήματος HR 

• Γενικά έξοδα HR 
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05. ZODIAC 
 

 
Η ZODIAC είναι  θυγατρική πολυεθνικής εταιρίας, η οποία δραστηριοποιείται στον  κλάδο των 
ταχυμεταφορών με έδρα στην Αθήνα. Απασχολεί συνολικά 300 εργαζόμενους, για το επίπεδο 
εκπαίδευσης των οποίων δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία στην εταιρία.  
 
  
1. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 
 
Τα βασικά σημεία, με τα οποία θα ασχοληθούμε, είναι: 

• η αποστολή, το όραμα και οι αξίες της επιχείρησης, 
• η ακολουθούμενη ανταγωνιστική στρατηγική, 
• η ενδεχόμενη χρήση της μεθοδολογίας των εξισορροπημένων επιδόσεων (Balanced 

Scorecard) και 
• οι απαιτήσεις της ανταγωνιστικής στρατηγικής από άποψη ικανοτήτων-δεξιοτήτων και 

συμπεριφορών των εργαζομένων. 
 
Η αποστολή της εταιρίας συνίσταται στη διατήρηση υψηλών επιπέδων εξυπηρέτησης στη 
διακίνηση αγαθών και εγγράφων σε όλο τον κόσμο, υπερβαίνοντας τις προσδοκίες των πελατών 
και προσδίδοντας αξία σ’αυτούς μέσω αποτελεσματικών λύσεων στις υπηρεσίες διανομής και 
αποθήκευσης. Το όραμά της συμπυκνώνεται στην επιθυμία της να είναι η πιο γρήγορη και 
αξιόπιστη εταιρία παροχής υπηρεσιών στο χώρο των ταχυμεταφορών καθώς επίσης στη 
φιλοδοξία να προσφέρει περισσότερα ανεβάζοντας τον πήχη των προσδοκιών πέρα από την 
απλή συμμόρφωση στις ανάγκες των πελατών, ξεπερνώντας κάθε εμπόδιο στην επιτυχία των 
στόχων της. Μεταξύ των αξιών της εταιρίας πρωτεύουσα θέση κατέχει  η ικανοποίηση των 
πελατών κάθε φορά και ακολουθεί η συνεχής βελτίωση, το πάθος για τους ανθρώπους,             
η ομαδική λειτουργία, η ειλικρίνεια, η μέτρηση της επιτυχίας και το ενδιαφέρον για την 
ανθρωπότητα (HR28). 
 
Η ανταγωνιστική στρατηγική της εταιρίας  επικεντρώνεται: (i) σε συγκεκριμένα προϊόντα, στα 
oποία δίνεται ακόμη μεγαλύτερη έμφαση (δέματα και φορτία), (ii) στην αναγνώριση 
συγκεκριμένων αγορών, (iii) στη δημιουργία μοναδικής εμπειρίας των πελατών (unique customer 
experience), (iv) στην ενίσχυση του ονόματος της ZODIAC ως προτιμητέου εργοδότη (preferred 
employer) και (v) στη διαμόρφωση ακόμη περισσότερο λιτού (lean) οργανισμού με απλούστευση 
διαδικασιών και εφαρμογή τρόπων ευφυούς (smart) λειτουργίας. Οι άξονες αυτοί  είναι 
εναρμονισμένοι με τη διεθνή στρατηγική της ZODIAC. Η διαφοροποίηση της επιχείρησης από 
τους ανταγωνιστές συνίσταται στην παροχή υπηρεσιών οδικής μεταφοράς, στην αναγνώρισή της 
ως προτιμητέου εργοδότη έναντι των άλλων εταιριών του κλάδου, στο εξειδικευμένο εύρος 
υπηρεσιών (special services), στην προστιθέμενη αξία (value added) των υπηρεσιών και στην 
προσφορά εξειδικευμένων λύσεων (product offering) στους πελάτες (HR19). Πρόκειται 
επομένως για στρατηγική στενών πελατειακών σχέσεων (customer intimacy). 
 
Η εκτέλεση της στρατηγικής παρακολουθείται με τρόπο που είναι εμπνευσμένος από τη μέθοδο 
των εξισορροπημένων επιδόσεων (Balanced Scorecard). Στο επιχειρησιακό υπόδειγμα της 
εταιρίας (business model) διακρίνονται 9 κύριες διεργασίες (key processes) που αποτελούν τους 
άξονες παρακολούθησης υλοποίησης της στρατηγικής: «το σύστημα είναι προσαρμοσμένο στο 
μοντέλο του EFQM, αναγνωρίζει τους “stakeholders” – επάνω σ’ αυτό στήνονται οι στόχοι – 
καταρτίζονται “business plans” και ορίζονται δείκτες “KPI’s” – προσπαθούμε από οργάνωση 
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βασισμένη στα “functions” να μεταβούμε στα “processes”». Οι 9 κύριες διεργασίες, 
ομαδοποιούμενες, αντιστοιχούν στις 4 κλασικές διαστάσεις της μεθόδου των εξισορροπημένων 
επιδόσεων: Χρηματοοικονομικά, Πελάτες, Εσωτερικές Διεργασίες και Μάθηση & Ανάπτυξη 
εργαζομένων (HR23).  
 
Η διαπίστωση περί της στρατηγικής της εταιρίας επιβεβαιώνεται σε μεγάλο βαθμό από την 
άποψη του Δ/ντικού στελέχους γραμμής, σύμφωνα με το οποίο:   
(i) το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα συνδέεται με την παροχή μοναδικών και εξατομικευμένων 
λύσεων στους πελάτες (θεωρείται ως κύριο χαρακτηριστικό της στρατηγικής στενών 
πελατειακών σχέσεων – customer intimacy),  
(ii) η εταιρική κουλτούρα ενθαρρύνει την ατομική αποτελεσματικότητα και δημιουργική σκέψη 
(θεωρείται ως κύριο χαρακτηριστικό της στρατηγικής προϊοντικής ηγεσίας – product leadership),  
(iii) η οργανωτική δομή διακρίνεται για την λήψη αποφάσεων στα σημεία που βρίσκονται 
πλησιέστερα στον πελάτη (θεωρείται ως κύριο χαρακτηριστικό της στρατηγικής στενών 
πελατειακών σχέσεων – customer intimacy),  
(iv) οι λειτουργικές διεργασίες στηρίζουν μια προτυποποιημένη και αυστηρά ελεγχόμενη 
παραγωγική λειτουργία (θεωρείται ως κύριο χαρακτηριστικό της στρατηγικής λειτουργικής 
αριστείας – operational excellence) και  
v) τα διοικητικά συστήματα είναι προσανατολισμένα στα αποτελέσματα της ξυπηρέτησης των 
πελατών (θεωρείται ως κύριο χαρακτηριστικό της στρατηγικής στενών πελατειακών σχέσεων – 
customer intimacy) (L10).   
 

Ακολουθούμενη ανταγωνιστική στρατηγική 
 

HR Line 

Λειτουργικής αριστείας (operational excellence)  ● 
Προϊοντικής ηγεσίας (product leadership)  ● 
Στενών πελατειακών σχέσεων (customer intimacy) ● ●●● 

 
Η ως άνω ανταγωνιστική στρατηγική χρειάζεται ανθρώπους  που να μοιράζονται τις κοινές αξίες 
της ZODIAC, να διακρίνονται για την ακεραιότητα, το πάθος για τους ανθρώπους, να επιθυμούν 
να είναι μέλη ενός οργανισμού όπου όλοι εργάζονται για κοινούς στόχους, να έχουν όρεξη για 
δουλειά, ενδιαφέρον και ομαδικό πνεύμα (HR20). Πρόκειται δηλ. για συμπεριφορές που 
θεωρείται ότι ανταποκρίνονται στο συνδυασμό των ανταγωνιστικών στρατηγικών: προϊοντικής 
ηγεσίας (product leadership) και στενών πελατειακών σχέσεων (customer intimacy). 
  
Ως αποτελεσματικές συμπεριφορές που αναμένει η εταιρία από τους εργαζόμενους, το Δ/ντικό 
στέλεχος γραμμής αναφέρει  την επίλυση προβλημάτων, την πρόκληση αμφισβητήσεων, τη 
συνεργασία μεταξύ διαφόρων Τμημάτων και την αναπτυγμένη δημιουργικότητα (L68). Πρόκειται, 
δηλ. για συμπεριφορές που θεωρείται ότι αντιστοιχούν στην ανταγωνιστική στρατηγική της 
προϊοντικής ηγεσίας (product leadership).  
 
 
 Οι επιθυμητές ικανότητες και συμπεριφορές των 

εργαζομένων αντιστοιχούν στην ανταγωνιστική 
στρατηγική της: 

HR Line 

Λειτουργικής αριστείας (operational excellence)   
Προϊοντικής ηγεσίας (product leadership) ● ● 
Στενών πελατειακών σχέσεων (customer intimacy) ●  

 
 
 
 
 
 
Από την πλευρά του, το Δ/ντικό στέλεχος γραμμής θεωρεί ότι οι εργαζόμενοι στον τομέα 
ευθύνης του  θα πρέπει να έχουν σπουδές και προσωπικές ικανότητες, δηλ, πρωτοβουλία, 
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δημιουργική σκέψη, αυστηρή προσήλωση στα καθήκοντά τους, ακριβή εκτέλεση της εργασίας 
τους σύμφωνα με την εταιρική πολιτική, ομαδικό πνεύμα (ανεξάρτητα από τη θέση που 
βρίσκονται), έντονο ενδιαφέρον για συνεργασία με τους άλλους και είναι καλοί χαρακτήρες (L11).   
Κυρίαρχο χαρακτηριστικό που θα πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι για τον τομέα ευθύνης του, 
θεωρεί την ειλικρίνεια, τις αρχές που συμφωνούν με τις εταιρικές, την ικανότητα μάθησης και 
συνεργασίας: «ειλικρίνεια – να έχουν αρχές στη ζωή τους που να συμβαδίζουν με αυτές της εταιρίας – να 
μπορούν να μάθουν πράγματα και να μην κάνουν τον “ξύπνιο” σ’ όλα για να μπορούν να 
προσφέρουν» (L22).           
 
2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΑΠ 
 
Η πολιτική διοίκησης ανθρωπίνων πόρων που εφαρμόζεται έχει ως κυρίαρχο στοιχείο την 
αξιολόγηση της απόδοσης που είναι εστιασμένη κατά κύριο λόγο στα μακροπρόθεσμα και στα 
ομαδικά αποτελέσματα, διακρίνεται για τη διάθεση πόρων για πειραματισμό, δίνει έμφαση στην 
ευελιξία-καινοτομία-ανάπτυξη νέων ιδεών, βασίζεται στη στρατολόγηση ατόμων με ειδικές 
γνώσεις-δεξιότητες για να εργάζονται με σχετική ανεξαρτησία, δεν αποκλείει την ανταμοιβή 
ακόμη και της αποτυχίας, επιδιώκει ιδιαίτερα την εσωτερική δικαιοσύνη των αμοιβών και παρέχει 
δυνατότητα στον εργαζόμενο να επιλέξει το πακέτο αμοιβής του (HR25). Πρόκειται, δηλ. για μια 
πολιτική ΔΑΠ που θεωρείται ότι αντιστοιχεί στην ανταγωνιστική στρατηγική της προϊοντικής 
ηγεσίας (product leadership).   
 
Η διαπίστωση περί της πολιτικής ΔΑΠ της εταιρίας δεν επιβεβαιώνεται από την άποψη του 
Δ/ντικού στελέχους γραμμής, σύμφωνα με το οποίο: τα διοικητικά συστήματα της εταιρίας είναι  
προσανατολισμένα στα αποτελέσματα εξυπηρέτησης των πελατών (L10) (θεωρείται ως κύριο 
χαρακτηριστικό της στρατηγικής στενών πελατειακών σχέσεων – customer intimacy). 
 

Η εφαρμοζόμενη πολιτική ΔΑΠ αντιστοιχεί με την 
ανταγωνιστική στρατηγική της: 

HR Line 

Λειτουργικής αριστείας (operational excellence)   
Προϊοντικής ηγεσίας (product leadership) ●  
Στενών πελατειακών σχέσεων (customer intimacy)  ● 

 
Συγκρινόμενη με τους κύριους ανταγωνιστές της, η εταιρία εντοπίζει σημαντικές διαφορές όσον 
αφορά στις πολιτικές διοίκησης του  προσωπικού της: «η κύρια διαφορά μας έγκειται στο καλό 
εργασιακό περιβάλλον και στη δυνατότητα που δίνουμε στους ανθρώπους μας να αναπτύξουν το 
“potential” που έχουν – επίσης, στο γεγονός ότι είμαστε πιστοποιημένοι με το σύστημα “Investors 
in People” – στη ZODIAC κυρίαρχο στοιχείο των πολιτικών διοίκησης του προσωπικού που 
εφαρμόζουμε είναι ο έντονος ανθρωποκεντρικός χαρακτήρας τους, που πιστεύω ότι μας 
διαφοροποιεί σημαντικά από τους ανταγωνιστές μας» (HR24). 
 
3. ΡΟΛΟΣ Δ/ΝΤΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 
 
Τα βασικά σημεία, με τα οποία θα ασχοληθούμε, είναι: 

• ο ρόλος του Διευθυντή ανθρωπίνων πόρων, 
• η συμμετοχή του σε συλλογικά όργανα της επιχείρησης και 
• ο τρόπος αντιμετώπισής του από τα διευθυντικά στελέχη γραμμής. 

 
Ο Διευθυντής ανθρωπίνων πόρων είναι μέλος του Συμβουλίου Διευθυντών (HR29). Αναφέρεται 
στον Γενικό διευθυντή. 
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Η εταιρία ζητά από αυτόν να συμβάλει στην υποκίνηση και δέσμευση του προσωπικού ώστε να 
βελτιώνεται η απόδοσή του και να ανταμείβεται γι΄αυτό: «να έχουμε ένα “engaged workforce” 
ώστε να έχει πολύ καλό “performance” και να ανταμείβεται γι’ αυτό - να έχουμε δηλ. ένα πολύ 
καλό “performance management system” που να αναγνωρίζει τους καλούς “performers” και να 
παίρνει κατάλληλα μέτρα γι’ αυτούς που χρειάζονται βελτίωση)». Όπως αναφέρει: «αυτό δεν το 
έχω πετύχει μόνον εγώ αλλά μαζί με όλους τους συνεργάτες, με τους οποίους μοιραζόμαστε τις 
ευθύνες (line managers, supervisors τμημάτων, staff)» (HR26). 
 
Σχετικά με το στρατηγικό του ρόλο, δεν θεωρεί ότι συμβάλλει στο σχεδιασμό της στρατηγικής, 
δεδομένου ότι η γενική κατεύθυνση (guideline) δίνεται από τη μητρική εταιρία του εξωτερικού 
αλλά η συμμετοχή του στην υλοποίηση της στρατηγικής είναι ουσιαστική: «εμείς 
προσαρμοζόμαστε στο γενικότερο πλαίσιο – ως HR συμμετέχω στα “meetings” και μπορώ να 
κατανοήσω τη στρατηγική και τους τομείς της ώστε να προσαρμόσω τη δραστηριότητά μου που 
συνδέεται με το “preferred employer” κομμάτι της στρατηγικής - σ’ αυτό συμμετέχω, δηλαδή 
φροντίδα μου είναι το τι θα γίνει στον εδώ οργανισμό για να δώσουν οι πολιτικές το αποτέλεσμα 
που προσδοκούμε - π.χ. πώς θα κάνουμε “lean” τον οργανισμό της ZODIAC Ελλάδος (αλλαγή 
συστημάτων για “efficiencies”, “cost optimization”, συστήματα) διοργανώνοντας τα απαραίτητα 
“workshops” - δηλ, ό,τι άκουγα από τους άλλους με βοήθησε να στήσω το εκπαιδευτικό πλάνο 
αυτής της χρονιάς» (HR21, 22). 
 
Ο Δ/ντής ανθρωπίνων πόρων υποστηρίζει ότι ο ρόλος του συνίσταται στο να συνεισφέρει στην 
ανάπτυξη της ηγεσίας και στη συνεχή βελτίωση των δεξιοτήτων του προσωπικού. Αισθάνεται 
μάλιστα αυτοπεποίθηση, αν και αναγνωρίζει ότι θα μπορούσε να αναπτύξει περισσότερο τις 
δικές του δεξιότητες: «ρόλος μου είναι να συνεισφέρω στο να αναπτυχθεί το “leadership” και το 
“continuous improvement” των “skills” των ανθρώπων για να επιτυγχάνει ο οργανισμός τους 
στόχους του - να κάνω “facilitate” την ανάπτυξη των ανθρώπων παρέχοντας τα απαιτούμενα 
εργαλεία, δίνοντας την αναγκαία υποστήριξη (support) και προτείνοντας τις κατάλληλες λύσεις – 
νιώθω “confident” αλλά νομίζω ότι θα μπορούσα να αναπτύξω και τα δικά μου “skills”» (HR33). 
 
Αναφερόμενος στην επιρροή που ασκεί στη λήψη αποφάσεων, την εντοπίζει: «στην επιλογή 
προσωπικού, στα θέματα “performance review”, στη λήψη αποφάσεων για ανθρώπους σε σχέση 
με την απόδοσή τους “performance” - στην πρωτοβουλία μου για κατάρτιση του εκπαιδευτικού 
πλάνου που γίνεται σε συνεργασία μου με τους Line Managers και το συμφωνούμε “cooperative” 
-  στα λοιπά  θέματα είμαι λίγο “back-stage”, μολονότι συμμετέχω στα  meetings - τα “teams” είναι 
τόσο “dynamic” στα θέματα πωλήσεων και μάρκετινγκ -  δεν έχω κατάρτιση σ’ αυτά τα θέματα - 
απεναντίας, θεωρώ ότι μπορώ να συνεισφέρω στα θέματα “customer service” και στα 
περιβαλλοντικά» (HR34) 
 
Η αντιμετώπιση του Διευθυντή ανθρωπίνων πόρων από τα στελέχη γραμμής είναι σε γενικές 
γραμμές  θετική και οι μεταξύ τους σχέσεις είναι ανοικτές και χαρακτηρίζονται ως αμοιβαίας 
εμπιστοσύνης. Όμως, υπάρχουν και περιπτώσεις που ορισμένα στελέχη εκδηλώνουν 
αντιρρήσεις στις παρεμβάσεις του, όχι λόγω αντίθεσης στο ρόλο του Τμήματος ΔΑΠ αλλά λόγω  
έλλειψης χρόνου ή δικών τους προτεραιοτήτων (HR32). 
 
«μεταξύ μας έχουμε ανοικτές σχέσεις, σχέσεις εμπιστοσύνης - ορισμένοι μπορεί να δείξουν 
κάποια αντίσταση (resistance) - αυτό συμβαίνει όταν π.χ. τρέχουν γι’ αυτούς άλλες 
προτεραιότητες που να καίνε - δεν οφείλεται γιατί δεν τους ενδιαφέρει το θέμα αλλά γιατί δεν 
θεωρούν κατάλληλη τη στιγμή (π.χ. η απεργία των φορτηγών δεν ήταν κατάλληλη περίοδος να 
τους μιλήσω για τα αποτελέσματα του “engagement survey”) - θα πρέπει να βρούμε μεταξύ μας 
τον κατάλληλο χρόνο -  “Resistance”  γιατί δεν πιστεύουν στο HR δεν υπάρχει - βλέποντας το 
πρόβλημα, προσπαθώ να απλοποιώ τις διαδικασίες (π.χ. η “paperless” διαδικασία αξιολόγησης 
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της απόδοσης) - η πίεση που δέχονται τους δημιουργεί “frustration” και θα πρέπει να τους 
βοηθήσω να κάνουμε κάτι δραστικό» (HR32)  
 
4. ΠΡΟΦΙΛ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 
 
To Τμήμα ανθρωπίνων πόρων απασχολεί συνολικά 3 άτομα (1% της δύναμης προσωπικού). 
Μεταξύ αυτών ένα άτομο (33%) είναι πτυχιούχος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και 2 (66%) είναι 
κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων, εκ των οποίων 1 άτομο έχει εξειδικευθεί στη ΔΑΠ (HR 30). 
 
5. ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΑΠ
BOX 1 – Προτεραιότητα στις απαντήσεις των ερωτήσεων HR38, 39 και ακολουθούν σχετικές απαντήσεις σε άλλες ερωτήσεις 
 

 
Ρόλοι των στελεχών ΔΑΠ & αντίστοιχες ικανότητες 

(παρατίθενται εντός εισαγωγικών οι απόψεις του Δ/ντή ανθρωπίνων πόρων) 
 

 
Ρόλος: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ  ΕΤΑΙΡΟΣ 
Ικανότητα: ΕΚΤΕΛΕΣΗ  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
 
«Ως HR συμμετέχω στα “meetings” και μπορώ να κατανοήσω τη στρατηγική και τους τομείς της ώστε να 
προσαρμόσω τη δραστηριότητά μου που συνδέεται με το “preferred employer” κομμάτι της στρατηγικής - 
σ’ αυτό συμμετέχω, δηλαδή φροντίδα μου είναι το τι θα γίνει στον εδώ οργανισμό για να δώσουν οι 
πολιτικές το αποτέλεσμα που προσδοκούμε - π.χ. πώς θα κάνουμε “lean” τον οργανισμό της ZODIAC 
Ελλάδος (αλλαγή συστημάτων για “efficiencies”, “cost optimization”, συστήματα) διοργανώνοντας τα 
απαραίτητα “workshops” - δηλ, ό,τι άκουγα από τους άλλους με βοήθησε να στήσω το εκπαιδευτικό 
πλάνο αυτής της χρονιάς» (HR21, 22).  
 
«Υποστηρίζω την επίτευξη των σχεδίων και στόχων των στελεχών γραμμής βοηθώντας τους ανθρώπους 
τους να είναι ικανοί να παράγουν αποτελέσματα - φροντίζοντας να έχουν τους ανθρώπους με τα 
κατάλληλα “skills” και στη συνέχεια προσπαθούμε να υποστηρίξουμε μέσω των HR processes. (π.χ. 
evaluation, βελτίωση) - υπάρχει αμοιβαία διάθεση για να αφιερώνω μαζί με τα στελέχη τον απαραίτητο 
χρόνο (recruitment, εκπαίδευση και σε έκτακτες περιπτώσεις εκτός “training plan”) - υπάρχει διαρκής 
επικοινωνία και αλληλοϋποστήριξη - δεν είναι οι σχέσεις γραμμένες μόνον στα χαρτιά αλλά είναι 
ουσιαστικές» (HR31) 
 
«Επηρεάζω τη λήψη αποφάσεων στα θέματα επιλογής προσωπικού, “performance review” – στη λήψη 
αποφάσεων για ανθρώπους σε σχέση με την απόδοσή τους – στην πρωτοβουλία μου για κατάρτιση του 
εκπαιδευτικού πλάνου που γίνεται σε συνεργασία με τους Line Managers και το συμφωνούμε 
“cooperative” – επίσης στα θέματα “customer service” και στα περιβαλλοντικά» (HR34) 
 

 
 
 
Ρόλος: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ  ΕΙΔΗΜΩΝ 
Ικανότητα: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 
 
«Εφαρμόζουμε σύστημα ικανοτήτων που θα πρέπει να έχουν οι εργαζόμενοι - πρόκειται για 10 “fixed 
competencies” των οποίων αναλύονται οι συμπεριφορές, οι οποίες διαφοροποιούνται ανάλογα με τη 
θέση που αφορούν - τα “competencies” που απαιτούνται για κάθε θέση εμπεριέχονται και στα αντίστοιχα 
“job descriptions” -  η εμπλοκή του HR στην εφαρμογή του συστήματος είναι ουσιαστική και διαρκής» 
(HR42) 
 
«Η διαδικασία κατάταξης των αξιολογουμένων σε ομάδες A, B, C είναι τοπική και προήλθε από την 
ZODIAC Ελλάδος - επίσης, στη διαδικασία επιλογής, το αν θα κάνουμε “additional tests” και ποια στους 
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υποψηφίους είναι δικό μας θέμα - επιδίωξή μας είναι να φέρνουμε τους ανθρώπους κοντά στους 
στόχους και τα αποτελέσματα της εταιρίας» (HR82) 
 

 
 
 
Ρόλος: ΥΠΕΡΜΑΧΟΣ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
Ικανότητα: ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ 
 
«Έχω άμεση επικοινωνία με τους Μanagers και το “middle management” (supervisors) όταν 
αντιμετωπίζουν ένα θέμα συμπεριφοράς ή απόδοσης με κάποιο άτομο - δεν περιμένουν το “feedback” 
στο τέλους του έτους, έχουμε ανοικτή γραμμή για να κάνουμε “address” άμεσα στο πρόβλημα και το 
χειρισμό των θεμάτων που παρουσιάζονται σε καθημερινή βάση» (HR31) 
 
«Συνεισφέρω στο να αναπτυχθεί το “leadership” και το “continuous improvement” των “skills” των 
ανθρώπων για να επιτυγχάνει ο οργανισμός τους στόχους του - κάνω “facilitate” την ανάπτυξη των 
ανθρώπων παρέχοντας τα απαιτούμενα εργαλεία, δίνοντας την αναγκαία υποστήριξη (support) και 
προτείνοντας τις κατάλληλες λύσεις» (HR33) 
 
«Συμβάλλω στη βελτίωση του ηθικού και της αφοσίωσης των υπαλλήλων με το να διευκολύνω το 
“communication” εντός του οργανισμού ώστε να γίνεται και να είναι αποτελεσματικό - φαίνεται ότι σ’ αυτό 
το θέμα τα πάμε πολύ καλά γιατί ένα εξωτερικό “μάτι” όπως το “Investors in People” μας αξιολογεί πολύ 
θετικά» (HR38) 
 
«Επίσης συμβάλλω με το να έχουμε δίκαιο και αποτελεσματικό “performance management”»(HR38)  
 
«Επίσης συμβάλλω φροντίζοντας συστηματικά και ενθαρρύνοντας να γίνονται “team meetings” για την 
επικοινωνία, με τη συμμετοχή της Γεν. Δ/νσης για ενημέρωση  (update) σχετικά με τα αποτελέσματα και 
διάφορα “staff meetings”, τα οποία γίνονται με τη συμμετοχή των στελεχών και την παρουσία του HR - 
φροντίζοντας να εφαρμόζονται διάφοροι τρόποι επικοινωνίας με “team meetings” είτε εντός των 
Τμημάτων είτε “cross-functional” και να αναπτύσσονται παράλληλα “feedback mechanisms”» (HR38) 
 
«Επίσης συμβάλλω με το να διασφαλίζουμε συνεχώς ίση μεταχείριση (στην επικοινωνία, αξιολόγηση 
απόδοσης, “fair pay” κ.λ.π.) - αυτά τα βλέπει ο “κόσμος” και τα αισθάνεται» (HR38) 
 
«Επίσης, ένας άλλος παράγοντας είναι να πληρώνεται ο “κόσμος” στην ώρα του - το θέμα αυτό με “καίει” 
και το παρακολουθώ στενά» (HR38) 
 
«Τα αποτελέσματα του “engagement survey” τα μοιράζομαι με τα στελέχη και τους εργαζόμενους ώστε 
να υπάρχει άμεσο “feedback”» (HR31) 
 

  
 
 
Ρόλος: ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ/ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ  ΑΛΛΑΓΩΝ 
Ικανότητα: ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΑΛΛΑΓΩΝ 
 
«Το “lean organization” ξεκίνησε από τα κεντρικά της ZODIAC και υιοθετήθηκε εδώ - πρόκειται για 
θέματα “operations management” που επηρεάζουν μεγάλο μέρος του οργανισμού -  δεν νομίζω ότι θα 
έπρεπε να έχω την υπευθυνότητα προετοιμασίας και συντονισμού των οργανωσιακών αλλαγών - εγώ θα 
έλθω μετά την λήψη της απόφασης για να δώσω την υποστήριξη που χρειάζεται με τα θέματα της 
αρμοδιότητάς μου ώστε να υλοποιηθεί η αλλαγή» (HR39) 
 
«Έχω καταφέρει να συνεργάζομαι καλά με τους Line Managers και τους supervisors - έχουμε καταφέρει, 
οι Line Managers να έχουν γίνει πολύ καλοί “people managers” - φέτος έγινε ξανά η πιστοποίηση 
“Investors in People” - έχει διαπιστωθεί ότι έχουμε πολύ ισχυρό (strong) “people management” - θεωρώ 
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ότι έχω συμβάλει καθοριστικά σ’ αυτό» (HR35) 
  

 
 
6. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΑΠ
BOX 2 – Προτεραιότητα στις απαντήσεις των ερωτήσεων HR42 – 82 και ακολουθούν σχετικές απαντήσεις σε άλλες ερωτήσεις
 
ΓΕΝΙΚΑ 
 
Εξετάζεται η ύπαρξη διατυπωμένων πολιτικών για το ανθρώπινο δυναμικό, η προέλευσή τους 
και σε περίπτωση προέλευσης από τη μητρική εταιρία, η δυνατότητα αλλαγών ή συμπληρώσεων 
σε τοπικό επίπεδο.  

 
Υπάρχει στην επιχείρηση γραπτή πολιτική για όλα τα θέματα του ανθρωπίνου δυναμικού. Οι 
πολιτικές είναι αναρτημένες στο εσωτερικό σύστημα Intranet, στο οποίο έχει πρόσβαση όλο το 
προσωπικό που διαθέτει Η/Υ. Την τρέχουσα περίοδο βρίσκεται υπό κατασκευή δίκτυο με “info-
kiosks” για χρήση και από το υπόλοιπο προσωπικό (couriers). Ακόμη, υπάρχει διαθέσιμος 
ειδικός φάκελος (folder) με σχετικό περιεχόμενο που προορίζεται για ενημέρωση των νεο-
εισερχομένων. Γίνονται συχνές παρουσιάσεις των πολιτικών στο προσωπικό με χρήση ειδικά 
σχεδιασμένου υλικού (presentation pack)(HR27). 
 
Οι πολιτικές είναι γενικά καθορισμένες σε διεθνές επίπεδο, εκτός από τη διαδικασία κατάταξης 
των αξιολογουμένων και οι δοκιμασίες των υποψηφίων κατά τη διαδικασία επιλογής που έχουν 
αναπτυχθεί τοπικά για την ZODIAC Ελλάδος (HR82). 
«ακολουθούμε τις διαδικασίες όπως αυτές καθορίζονται από τα Κεντρικά μας - όμως η διαδικασία 
κατάταξης των αξιολογουμένων σε ομάδες A, B, C είναι τοπική και προήλθε από την ZODIAC 
Ελλάδος - επίσης, στη διαδικασία επιλογής, το αν θα κάνουμε “additional tests” και ποια στους 
υποψηφίους είναι δικό μας θέμα - επιδίωξή μας είναι να φέρνουμε τους ανθρώπους κοντά στους 
στόχους και τα αποτελέσματα της εταιρίας» (HR82) 
 
Οι πολιτικές ΔΑΠ και οι αλλαγές ή συμπληρώσεις αυτών γνωστοποιούνται σε ειδικές 
συναντήσεις με το προσωπικό καθώς και μέσω των ενημερωτικών προγραμμάτων (induction) 
για τους νεο-εισερχόμενους στην εταιρία. Ακόμη, εφαρμόζονται και άλλες πρωτοβουλίες για την 
καλύτερη ενημέρωση των εργαζομένων με ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα, όπου οι 
διαδικασίες παρουσιάζονται με τη βοήθεια παραδειγμάτων (HR80, 81). 
 
ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ 
 
Τα βασικά σημεία  της πολιτικής στελέχωσης, με τα οποία θα ασχοληθούμε, είναι: 

• οι απαιτούμενες κατά τη στελέχωση ικανότητες & ιδιότητες των υποψηφίων, 
• οι ακολουθούμενοι τρόποι επιλογής, 
• η καταλληλότητα των επιλεγομένων για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων, 
• η αξιολόγηση του τρόπου επιλογής και 
• ο ρόλος του διευθυντικού στελέχους γραμμής που συμμετείχε στην έρευνα. 

 
Εντοπίζονται 10 ικανότητες (competencies) που περιλαμβάνονται στο ενισχυμένο πλαίσιο 
ικανοτήτων (Enhanced Competency Framework) και τις οποίες θα πρέπει να διαθέτουν οι 
εργαζόμενοι. Οι θέσεις εργασίας κατατάσσονται σε 2 κατηγορίες (διοικητικών στελεχών και 
υπαλλήλων άνευ υφισταμένων), για τις οποίες απαιτούνται οι εν λόγω ικανότητες, ανάλογα με 
κάθε συγκεκριμένη θέση και το επίπεδο ευθύνης όπου ανήκει.  Πρόκειται για καθορισμένες 
ικανότητες, οι οποίες εμπεριέχονται στις αντίστοιχες περιγραφές καθηκόντων (job descriptions). 
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Η εμπλοκή του Τμήματος ΔΑΠ στην εφαρμογή του συστήματος είναι ουσιαστική και 
διαρκής(HR42).   
 
«πρόκειται για 10 “fixed competencies” των οποίων αναλύονται οι συμπεριφορές, οι οποίες 
διαφοροποιούνται ανάλογα με τη θέση που αφορούν - τα “competencies” που απαιτούνται για 
κάθε θέση εμπεριέχονται και στα αντίστοιχα “job descriptions” - η εμπλοκή του HR στην 
εφαρμογή του συστήματος είναι ουσιαστική και διαρκής» (HR42) 
 
Η εταιρία αναζητά στελέχη και από το εσωτερικό της επιχείρησης και από το εξωτερικό. Η 
προσέλκυση των εξωτερικών υποψηφίων επιτυγχάνεται χάρη στο καλό εργασιακό περιβάλλον 
και στη δυνατότητα εξέλιξης εντός της εταιρία (HR43) 
 
«αναζητούμε στελέχη και από το εσωτερικό (from within) και από το εξωτερικό - τα στελέχη που 
προέρχονται από το εξωτερικό (περιορισμένος αριθμός supervisors) μας προτιμούν για το 
εργασιακό περιβάλλον και τη δυνατότητα που τους δίνουμε να αναπτύξουν το “potential” - 
πιστεύουμε ότι έχουμε ξεχωρίσει εντός της αγοράς και οι υποψήφιοι μας ξέρουν -  όταν έρχονται 
σε μας, ξέρουν για τη διαφορά μας απέναντι στους ανταγωνιστές, δηλ. ως προς τον 
ανθρωπικεντρικό χαρακτήρα της ZODIAC και τις πολιτικές που εφαρμόζει» (HR43) 
 
Τρόποι επιλογής προσωπικού: Συνδυάζεται η αρχική διαλογή των βιογραφικών σημειωμάτων με 
τη χρήση ειδικών δοκιμασιών των υποψηφίων και μια σειρά από συνεντεύξεις προκειμένου να 
καταρτισθεί ο πίνακας των επικρατεστέρων υποψηφίων για την τελική επιλογή. Δεν γίνεται 
χρήση κέντρων αξιολόγησης (HR44).  
 
«έχουμε αναπτύξει για τις περισσότερες θέσεις “τεστάκια” που δίνουμε στους υποψηφίους για 
εξέταση και που διευκολύνουν την επιλογή (αγγλικά, “brief” σενάρια και κρίσιμες συμπεριφορές) - 
για τις θέσεις του “customer service” χρησιμοποιείται ειδικό “recruitment tool”  προσαρμοσμένο 
στα “competencies” - ετοιμάζουμε μια “short list” υποψηφίων για τους supervisors - η απόφαση 
δεν παίρνεται μετά από 1 μόνον “interview” αλλά από περισσότερα, για αντικειμενικότερη 
αξιολόγηση των υποψηφίων. Στο τέλος συντάσσεται μια έκθεση κάθε συνέντευξης (interview 
summary) όπου σημειώνονται τα κύρια σημεία, όπως πλήρης αιτιολόγηση της επιλογής κ.λπ.» 
(HR44) 
 
Ο τρόπος επιλογής δίνει εργαζόμενους που χρειάζεται η επιχείρηση για την επίτευξη των 
στρατηγικών στόχων δηλ. υπάρχει σύνδεση της επιλογής με τους στρατηγικούς στόχους. Αυτό 
επιτυγχάνεται μέσω της διαπίστωσης των ικανοτήτων που απαιτείται να έχουν οι υποψήφιοι 
προκειμένου να ανταποκριθούν στα καθήκοντά της θέσης που αναλαμβάνουν αλλά κυρίως 
μέσω του εντοπισμού των δυνατοτήτων ανάπτυξης που έχουν (HR45). 
 
«το επιτυγχάνουμε σ’ένα μεγάλο ποσοστό - αποφασίζουμε για πρόσληψη ανθρώπων που 
μπορεί να χρειάζονται “development” αλλά όμως έχουν “potential” - δεν μας πειράζει ότι 
ορισμένοι θέλουν ακόμη “δουλειά” για να αναπτυχθούν - μας αρκεί όμως ότι ξέρουμε το ΤΙ 
χρειάζεται και ΠΩΣ θα το πετύχουμε μέσω του ατομικού πλάνου ανάπτυξης - βασιζόμαστε 
κυρίως στο “potential” των ανθρώπων - προσπαθούμε επίσης οι άνθρωποι που επιλέγουμε να 
αποτελούν ένα “diverse workforce”, ώστε να μπορούμε να φτιάξουμε με αυτούς “teams” που να 
έχουν πνεύμα “innovation”» (HR45) 
 
Κατά το Δ/ντικό στέλεχος γραμμής, η πολιτική στελέχωσης και οι τρόποι επιλογής βοηθούν και 
υποστηρίζουν την επίτευξη των στρατηγικών στόχων του τομέα ευθύνης του επειδή «κρίνοντας 
εκ του αποτελέσματος, πάντα υπήρχε πληθώρα επιλογών μεταξύ πολλών υποψηφίων, πάντα 
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είχα την άνεση να επιλέξω καλύτερα και βάσει του κύκλου γνωριμιών αλλά και βάσει της 
διαδικασίας που εφαρμόζουμε» (L23) 
 
Ο τρόπος επιλογής αξιολογείται γενικά και χωρίς συγκεκριμένη μέθοδο και πρόκειται να γίνει 
ειδική έρευνα για την αποτελεσματικότητα των συνεντεύξεων: «θα τρέξουμε μια εσωτερική 
έρευνα για το πόσο αποτελεσματικό είναι το “interview process” - σήμερα έχουμε μια γενική 
αίσθηση - στο “customer service” αργούμε να κλείσουμε θέσεις ενώ σε άλλες θέσεις πάμε 
καλύτερα - σήμερα έχουμε καλό “retention” στους “couriers” (HR46). 
 
Κατά το Διευθυντικό στέλεχος γραμμής, η διαδικασία επιλογής είναι πολύ αποτελεσματική λόγω 
της πληθώρας των επιλογών μεταξύ υποψηφίων και της διαδικασίας που ακολουθείται (L24). 
 
Ο κρίσιμος ρόλος του Δ/ντικού στελέχους γραμμής (συνυπευθυνότητα) εντοπίζεται στην τελική 
επιλογή, δεδομένου ότι: «συνήθως εγκρίνεται αυτό που προτείνω εγώ στον ‘functional manager” 
και στο HR» (L25). 
 

 
ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ  (L21, 26) 

Η εκτίμηση του Line Manager είναι θετική (4,5) ως προς τα ακόλουθα σημεία της πολιτικής στελέχωσης 
που εφαρμόζει η επιχείρηση 
21.1 Ανάπτυξη και παρακολούθηση περιγραφών για όλες τις θέσεις εργασίας 
21.2 Διεξαγωγή αναλύσεων ροών εργασίας 
21.4 Ανάπτυξη και υλοποίηση προγραμμάτων στρατολόγησης 
21.7 Μέριμνα διακράτησης των ικανών ατόμων 
26.1 Εφαρμογή πολύ εκτεταμένων διαδικασιών επιλογής (τεστ, συνεντεύξεις κλπ) 
26.5 Συνήθως εξετάζονται πολλοί υποψήφιοι για κάθε κενή θέση 
26.6 Η επιλογή των διευθυντικών στελεχών γίνεται εφόσον διαθέτουν χαρακτηριστικά που είναι συμβατά με το 
στρατηγικό σχέδιο της επιχείρησης 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι επιφυλακτική (3)  ως προς τα ακόλουθα σημεία της πολιτικής 
στελέχωσης που εφαρμόζει η επιχείρηση 
21.3 Ανάπτυξη του προγράμματος στελέχωσης για την κάλυψη επιχειρηματικών αναγκών 
21.5 Ανάπτυξη και υλοποίηση προγραμμάτων διαδοχής 
21.6 Διατήρηση της στελέχωσης σε επαρκή επίπεδα 
26.2 Η διοίκηση αποδίδει μεγάλη σημασία στις διαδικασίες στελέχωσης ώστε να επιλεγούν τα άριστα άτομα για 
κάθε θέση 
26.3 Συνήθως εμπλέκονται αρκετά πρόσωπα στη λήψη της απόφασης επιλογής 
26.4 Γενικά, η επιχείρηση χρειάζεται πολύ χρόνο για να επιλέξει κάποιο άτομο προς κάλυψη κενής θέσης 
26.7 Αναγνωρίζεται η ανάγκη εντοπισμού αποτελεσματικών διευθυντικών χαρακτηριστικών με μακροπρόθεσμη 
προοπτική 
26.8 Περιστασιακά γίνονται αλλαγές στα πρότυπα της στελέχωσης ώστε να διευκολυνθεί η υλοποίηση της 
στρατηγικής της επιχείρησης 

 
 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
 
Τα βασικά σημεία  της πολιτικής εκπαίδευσης & ανάπτυξης, με τα οποία θα ασχοληθούμε, είναι: 

• η προσέγγιση ανάλυσης των εκπαιδευτικών αναγκών, 
• η καταλληλότητα της πολιτικής εκπαίδευσης & ανάπτυξης για την επίτευξη των 

στρατηγικών στόχων, 
• η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και 
• ο ρόλος του διευθυντικού στελέχους γραμμής που συμμετείχε στην έρευνα. 

 
Η ανάλυση των εκπαιδευτικών αναγκών βασίζεται στο επιχειρηματικό σχέδιο καθώς και στις 
αξιολογήσεις της απόδοσης, από όπου και προκύπτει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την 
αντιμετώπιση και των γενικών αναγκών αλλά και των εκτάκτων που εμφανίζονται (HR49). 
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«όταν κάνουμε το “business plan” για την επόμενη χρονιά προκύπτουν ανάγκες για εκπαίδευση - 
καταγράφονται και μετά τις αξιολογήσεις της απόδοσης κάνουμε “review” τις εκπαιδευτικές 
ανάγκες - καταλήγουμε σε ένα “consolidated plan” που συνοδεύεται από ένα “cost estimate” - 
βλέπουμε αν είναι ρεαλιστικό (content wise), αν βρίσκεται εντός των ορίων του “budget” (budget 
wise) και το προωθούμε στη Γενική Δ/νση για έγκριση - οριστικοποιείται και χωρίζεται σε 
προτεραιότητες για υλοποίηση - συνήθως πετυχαίνουμε υλοποίηση του 80% του πλάνου - με τον 
τρόπο αυτό πιστεύουμε ότι έχουμε κάνει “capture”  τις γενικές ανάγκες του οργανισμού και τις 
έκτακτες απαιτήσεις που παρουσιάζονται» (HR49) 
 
Η πολιτική εκπαίδευσης & ανάπτυξης βοηθά και υποστηρίζει την επίτευξη των στρατηγικών 
στόχων της επιχείρησης δηλ. υπάρχει σύνδεση εκπαίδευσης & ανάπτυξης με τους στρατηγικούς 
στόχους. Αυτό συμβαίνει διότι η όλη εκπαιδευτική δραστηριότητα είναι προσαρμοσμένη στη 
στρατηγική και στους επιδιωκόμενους στόχους, όπως καθορίζονται σε κάθε χρονική περίοδο 
(HR50). 
 
«γιατί προσπαθούμε να κάνουμε “training” που να είναι σχετικό και εναρμονισμένο με το 
“business plan” και τα επιχειρηματικά θέματα που κάνουμε “focus” μέσα στην αντίστοιχη περίοδο 
- όταν είχαμε στο πλάνο μας την πρόσληψη νέων supervisors τότε κάναμε εκπαίδευση σε 
“leadership skills” - όταν προτάξαμε στρατηγικά τα “special services” τα ίδια άτομα 
εκπαιδεύθηκαν σ’ αυτό το αντικείμενο – η εκπαίδευση είχε θετικό “impact” αλλά δεν ξέρουμε 
πόσο - γενικά το “training” που κάνουμε στην ZODIAC είναι αρκετά “focused” στα στρατηγικά 
θέματα» (HR50) 
 
Κατά το Δ/ντικό στέλεχος γραμμής, η πολιτική εκπαίδευσης & ανάπτυξης βοηθά και υποστηρίζει 
την επίτευξη των στρατηγικών στόχων του τομέα ευθύνης του διότι «όσο πιο καταρτισμένος είναι 
ένας υπάλληλος τόσο πιο αποτελεσματικά μπορεί να εφαρμόσει τις πολιτικές της εταιρίας -           
η σύνδεση της εκπαίδευσης με την αξιολόγηση της απόδοσης βοηθά και υποστηρίζει την 
επίτευξη των στρατηγικών στόχων - σ’ αυτό ειδικά το θέμα η συνεργασία με το HR είναι εξαιρετική 
ώστε να βγαίνουν οι εκπαιδευτικές ανάγκες» (L29) 
 
Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων γίνεται από τους εκπαιδευόμενους με τον 
παραδοσιακό τρόπο. Επίσης, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της απόδοσης, σημειώνεται αν 
και κατά πόσο η εκπαίδευση που δέχθηκε ο αξιολογούμενος, συνέβαλε στη βελτίωση της 
απόδοσής του και των γενικοτέρων στόχων της επιχείρηση (HR52). 
 
«γίνεται αξιολόγηση από τους εκπαιδευόμενους μετά το πέρας ενός εκπαιδευτικού 
προγράμματος - επίσης, στη διαδικασία  “performance appraisal” όπου γίνεται αναφορά στο ΠΩΣ 
το “training” επηρέασε την απόδοση των ανθρώπων και ζητιέται να αναφερθούν συγκεκριμένα 
παραδείγματα - με τον τρόπο αυτό οι Managers προσπαθούν να αξιολογήσουν τη συμβολή της 
εκπαίδευσης στην επιτυχία των δεικτών KPI’s» (HR52) 
 
Κατά το Δ/ντικό στέλεχος γραμμής, τα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι αρκετά προς πολύ 
αποτελεσματικά διότι: «είναι θετικά λόγω της σύνδεσης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων με τα 
αποτελέσματα της αξιολόγησης της απόδοσης» (L32) 
 
Ο κρίσιμος ρόλος του Δ/ντικού στελέχους γραμμής (συνυπευθυνότητα) έγκειται μόνον στην 
επιλογή των ατόμων εντός του τομέα ευθύνης τους, τα οποία πρόκειται να συμμετάσχουν στα 
εκπαιδευτικά προγράμματα (L33). 
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ  (L27, 34) 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι θετική (4,5) ως προς τα ακόλουθα σημεία της πολιτικής εκπαίδευσης 
& ανάπτυξης που εφαρμόζει η επιχείρηση 
27.1 Δέσμευση της επιχείρησης για ανάπτυξη-εκπαίδευση όλου του προσωπικού  
27.2 Παροχή πληροφόρησης εξέλιξης της σταδιοδρομίας των υπαλλήλων 
27.3 Διεξαγωγή ενημερωτικών προγραμμάτων για νεο-εισερχόμενους 
27.4 Παροχή προγραμμάτων εκπαίδευσης και ανάπτυξης για βελτίωση της απόδοσης 
27.7 Η απόδοση εξετάζεται περιοδικά και εντοπίζονται ατομικές ανάγκες ανάπτυξης 
27.11 Η εκπαίδευση στην επιχείρησή μας αντιμετωπίζεται ουσιαστικά ως επένδυση και όχι ως κόστος ή ευκαιρία 
για είσπραξη επιδότησης 
34.1 Εφαρμόζονται πολύ εκτεταμένα εκπαιδευτικά προγράμματα για το προσωπικό όλων των μονάδων 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι επιφυλακτική (3)  ως προς τα ακόλουθα σημεία της πολιτικής 
εκπαίδευσης & ανάπτυξης που εφαρμόζει η επιχείρηση 
27.5 Συμμετοχή σε προγράμματα ανάπτυξης στελεχών που διεξάγουν εξωτερικοί φορείς 
27.6 Παροχή επαρκών ευκαιριών για ατομική εκπαίδευση και ανάπτυξη 
27.8 Εφαρμόζονται υψηλά πρότυπα εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
27.9 Η διοίκηση δίνει μεγάλη προτεραιότητα στις εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες 
27.10 Διεξάγεται μεγάλη ποικιλία εκπαιδευτικών προγραμμάτων για διευθυντικά στελέχη και προϊσταμένους 
34.2 Κάθε υπάλληλος δέχεται, κατά μέσο όρο, άνω των 50 ωρών τυπικής εκπαίδευσης κάθε χρόνο 
34.5 Το επίπεδο εκπαίδευσης αξιοποιείται μέσω τοποθέτησης των εκπαιδευθέντων σε ανάλογες θέσεις. 
34.6 Το επίπεδο εκπαίδευσης λαμβάνεται υπόψη κατά τις προαγωγές 
34.7 Το επίπεδο εκπαίδευσης λαμβάνεται υπόψη κατά τον καθορισμό των αμοιβών και των μισθολογικών 
αυξήσεων 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι αρνητική (1,2) ως προς τα ακόλουθα σημεία της πολιτικής αμοιβών  
που εφαρμόζει η επιχείρηση 
34.3 Κατά τη διάρκεια του προηγουμένου χρόνου, 100% του προσωπικού υπέστη εκπαίδευση 
34.4 Η διοίκηση διαθέτει και δαπανά σημαντικά χρηματικά ποσά για εκπαίδευση 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 
 
Τα βασικά σημεία  της πολιτικής αξιολόγησης της απόδοσης, με τα οποία θα ασχοληθούμε, 
είναι: 

• τα εφαρμοζόμενα κριτήρια αξιολόγησης της αποδοσης, 
• ο τρόπος διεξαγωγής της συνέντευξης επαναπληροφόρησης, 
• η καταλληλότητα του συστήματος αξιολόγησης της απόδοσης για την επίτευξη των 

στρατηγικών στόχων, 
• η αξιολόγηση της διαδικασίας αξιολόγησης της απόδοσης και 
• ο ρόλος του διευθυντικού στελέχους γραμμής που συμμετείχε στην έρευνα. 

 
Εφαρμόζεται ένα ενιαίο σύστημα αξιολόγησης, τόσο για το διευθυντικό προσωπικό (managerial) 
όσο και για το χωρίς υφιστάμενους υπαλληλικό προσωπικό (employees, couriers, αποθηκάριοι). 
Προβλέπονται 2 κατηγορίες κριτηρίων αξιολόγησης: η πρώτη περιλαμβάνει την επίτευξη κατά 
μέγιστο αριθμό 9 συγκεκριμένων επιχειρησιακών στόχων· η δεύτερη αναφέρεται στην επίτευξη 
στόχων ατομικής ανάπτυξης, εκ των οποίων τουλάχιστον ένας αναφέρεται στην ανάπτυξη μιας 
ικανότητας του πλαισίου των 10 ικανοτήτων, που χρειάζεται να έχει ο αξιολογούμενος λόγω 
θέσης και ιεραρχικού επιπέδου. Από τον συνδυασμό της αξιολόγησης, σύμφωνα με τις 2 
κατηγορίες κριτηρίων, προκύπτει ο γενικός χαρακτηρισμός της συνολικής απόδοσης στην ίδια 
5βαθμη κλίμακα. Επί πλέον, ακολουθείται η διαδικασία: “A to C review”. Δηλ. ο Δ/ντής ΔΑΠ μαζί 
με κάθε “Manager” καταγράφει ανθρώπους με γενική απόδοση “A” (ως Α performers), “B” (ως B 
performers) και “C” (ως C  performers). Mετά καθορίζονται οι ενέργειες (actions) που θα γίνουν 
για κάθε ομάδα (HR57,58). 
 
Η συνέντευξη αναπληροφόρησης μεταξύ αξιολογητή και αξιολογουμένου γίνεται με τυπικό 
τρόπο τόσο σε ετήσια όσο και σε 6μηνιαία βάση (HR59). 
 
Το σύστημα αξιολόγησης βοηθά και υποστηρίζει την επίτευξη των στρατηγικών στόχων  της 
επιχείρησης, δηλ. η αξιολόγηση της απόδοσης συνδέεται με τους στρατηγικούς στόχους. Αυτό 

Διδακτορική Διατριβή: 05. ZODIAC Χ. Ν. Πρωτόπαπας 

 
11



Συμβολή στη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων ως μέσου επίτευξης των στρατηγικών στόχων των επιχειρήσεων 

 

συμβαίνει διότι: «η επίτευξη των στόχων της εταιρίας  «σπάει» σε στόχους Τμημάτων και μετά οι 
στόχοι περνάνε ατομικά στους ανθρώπους - αν οι άνθρωποι πετύχουν την εκτέλεση των δεικτών 
KPI’s τότε συνεισφέρουν και στην επίτευξη των στόχων της εταιρίας» (HR56) 
 
Κατά το Δ/ντικό στέλεχος γραμμής, το σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης βοηθά και 
υποστηρίζει την επίτευξη των στρατηγικών στόχων του τομέα ευθύνης του διότι «αναδεικνύει τις 
αδυναμίες των υπαλλήλων -  γιατί επιβραβεύει το ό,τι καλό έχουν κάνει όλη τη χρονιά - από αυτά 
τα δύο βγαίνει μια «θετική αύρα» στο τέλος της αξιολόγησης που συμβάλλει τα μέγιστα στην όσο 
το δυνατόν καλύτερη απόδοση των υπαλλήλων» (L36) 
 
Δεν υπάρχει συγκεκριμένη προσέγγιση ή μέθοδος για την αξιολόγηση της διαδικασίας 
αξιολόγησης της απόδοσης. Προβλέπεται, όμως, η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας 
δέσμευσης των εργαζομένων στα σχετικά με την αξιολόγηση της απόδοσης σημεία, όπως 
επίσης η χρησιμοποίηση των ενδείξεων της πιστοποίησης “Investors in People”. Επί πλέον, 
χρήσιμες θεωρούνται και οι διαπιστώσεις από την εξέταση των ετησίων αξιολογήσεων της 
απόδοσης (HR60). 
 
«έχουμε “feedback” από το “engagement survey” - στο ερωτηματολόγιο της έρευνας αυτής 
υπάρχουν ερωτήσεις για την αξιολόγηση της απόδοσης (π.χ. “my supervisor evaluates me fairly” 
– ερώτηση που τίθεται στη διάσταση της ίσης μεταχείρισης) - επίσης παίρνουμε αρκετές ενδείξεις 
από την πιστοποίηση “Investors in People” - ως HR βγάζουμε πολύ χρήσιμα συμπεράσματα 
κάνοντας “review” τα έντυπα της αξιολόγησης - από αυτά βγαίνουν κάποια συμπεράσματα, όπως 
π.χ. ποια Τμήματα κάνουν καλή αξιολόγηση και ποια όχι τόσο» (HR60) 
 
Κατά το Δ/ντικό στέλεχος γραμμής, το σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης είναι αρκετά προς 
πολύ αποτελεσματικό διότι «γίνεται σωστά όλη η διαδικασία και εφόσον υλοποιείται σωστά, 
βοηθά στην ενίσχυση των δεσμών μεταξύ προϊσταμένων και υφισταμένων» (L38) 
 
Ο κρίσιμος ρόλος του Δ/ντικού στελέχους γραμμής (συνυπευθυνότητα) έγκειται στον καθορισμό 
των στόχων της ατομικής ανάπτυξης καθώς επίσης και στη βαθμολόγηση - αιτιολόγηση των 
αποτελεσμάτων (L39). 
 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ  (L35, 40) 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι θετική (4,5) ως προς  τα ακόλουθα σημεία της πολιτικής αξιολόγησης 
της απόδοσης που εφαρμόζει η επιχείρηση 
35.1 Τήρηση συστήματος τακτικής αξιολόγησης της απόδοσης 
35.2 Το σύστημα διοίκησης της απόδοσης συνδέεται άμεσα με την εκπαίδευση 
35.4 Καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια στη μέτρηση της απόδοσης των υπαλλήλων 
35.6 Οι υπάλληλοι συμμετέχουν ουσιαστικά στη στοχοθεσία και στην αξιολόγηση 
35.7 Οι προϊστάμενοι συζητούν συχνά με τους υπαλλήλους σχετικά με την ατομική τους απόδοση 
40.1 Κατά τη συζήτηση περί απόδοσης, δίνεται μεγάλη έμφαση στη μελλοντική ανάπτυξη των υπαλλήλων 
40.4 Τα βασικά στελέχη αξιολογούνται με βάση τη δυνατότητά τους να προγραμματίζουν τη δουλειά τους 
40.5 Τα βασικά στελέχη αξιολογούνται με βάση τη δυνατότητά τους να κατευθύνουν τους υφισταμένους 
40.7 Τα βασικά στελέχη αξιολογούνται με βάση τη δυνατότητά τους να εφαρμόζουν αποτελεσματικά στην πράξη 
την εκπαίδευση που έχουν υποστεί 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι επιφυλακτική (3)  ως προς τα ακόλουθα σημεία της πολιτικής 
εκπαίδευσης & ανάπτυξης που εφαρμόζει η επιχείρηση 
35.5 Χρησιμοποιούνται δυναμικά προγράμματα απόδοσης που προσαρμόζονται κάθε φορά στις ανάγκες της 
επιχείρησης 
35.8 Τα βασικά στελέχη αξιολογούνται ανάλογα με τις επιδόσεις τους στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων 
40.2 Τα βασικά στελέχη αξιολογούνται με βάση τη δυνατότητά τους να εισάγουν αλλαγές 
40.3 Τα βασικά στελέχη αξιολογούνται με βάση τη δυνατότητά τους να αναπτύσσουν υφισταμένους 
40.6 Τα βασικά στελέχη αξιολογούνται με βάση τη δυνατότητά τους να σχεδιάζουν διαδικασίες αναπληροφόρησης
40.8 Μισθολογικές αυξήσεις, προαγωγές, εκπαίδευση & ανάπτυξη και άλλες ανταμοιβές συνδέονται πολύ στενά 
με την αξιολόγηση της απόδοσης 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι αρνητική (2) ως προς τo ακόλουθo σημείo της πολιτικής αμοιβών  
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που εφαρμόζει η επιχείρηση 
35.3 Το σύστημα διοίκησης της απόδοσης συνδέεται άμεσα με τις αμοιβές 

 
ΑΜΟΙΒΕΣ 
 
Τα βασικά σημεία  της πολιτικής αμοιβών, με τα οποία θα ασχοληθούμε, είναι: 

• η προσέγγιση της αξιολόγησης έργου που ακολουθείται, 
• τα προβλεπόμενα μισθολογικά κλιμάκια, 
• η καταλληλότητα του συστήματος αμοιβών για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων, 
• η αξιολόγηση του συστήματος αμοιβών και 
• ο ρόλος του διευθυντικού στελέχους γραμμής που συμμετείχε στην έρευνα. 

 
Το σύστημα αμοιβών στην παρούσα φάση δεν βασίζεται στην αξιολόγηση έργου, η οποία 
πρόκειται να εισαχθεί προσεχώς, μετά από συνεργασία με μεγάλη πολυεθνική εταιρία 
συμβούλων (HR65). 
 
Το μισθολογικό σύστημα περιέχει 15 περίπου μισθολογικά κλιμάκια. Το ποσοστό 
διαφοροποίησης μεταξύ διαδοχικών μισθολογικών κλιμακίων δεν είναι καθορισμένο. Το όλο 
σύστημα αμοιβών τελεί υπό αναμόρφωση σε συνεργασία με μεγάλη πολυεθνική εταιρία 
συμβούλων (HR64). Η καμπύλη αμοιβών της εταιρίας επιδιώκεται να υπερβαίνει κατά τι τον 
μέσο όρο (average) της αγοράς. Ειδικά για τους managers, η καμπύλη αμοιβών επιδιώκεται να 
υπερβαίνει κατά τι το 3ο τεταρτημόριο (3rd quartile) της αγοράς (HR66). 
 
Το σύστημα αμοιβών βοηθά και υποστηρίζει την επίτευξη των στρατηγικών στόχων γιατί μέσω 
του προγράμματος μεταβλητών αμοιβών (bonus), που ισχύει μόνον για τα διευθυντικά στελέχη, 
είναι άμεσα συνδεδεμένο με την απόδοση και την επίτευξη συγκεκριμένων επιχειρησιακών 
στόχων. Για το υπόλοιπο προσωπικό δίνονται κίνητρα, τα οποία επίσης είναι συνδεδεμένα με 
τους επιδιωκόμενους στόχους (HR63). 
 
«Δεν δίνουμε “bonus” παρά μόνον στο επίπεδο του Management - για τον κύριο όγκο του 
προσωπικού πιστεύουμε στην αξία των “incentive schemes”, τα οποία διακρίνουμε σε 4 
κατηγορίες για το προσωπικό: (ι) Sales (ii) Customer Service (iii) Courier (iv) Sales Support - 
πρόκειται κυρίως για “restaurant tickets” και κουπόνια βενζίνης - τα κριτήρια είναι συνδεδεμένα με 
τους δείκτες KPI’s - στόχος μας είναι να επεκταθεί η χορήγησή τους σε όλους τους ρόλους μέχρι 
την αποθήκη – το ύψος του “bonus” μπορεί να κυμανθεί μεταξύ 20% και 40% των ετησίων 
αποδοχών των διευθυντικών στελεχών και καταβάλλεται μόνον όταν η εταιρία πιάνει τους 
στόχους της σαν χώρα» (HR63, 67)  
 
Κατά το Διευθυντικό στέλεχος γραμμής το σύστημα αμοιβών βοηθά και υποστηρίζει την επίτευξη 
των στρατηγικών στόχων του τομέα ευθύνης του διότι «αν πιστεύουν οι υπάλληλοι ότι αμείβονται 
σωστά, λειτουργούν καλύτερα - όλοι θέλουν να πάρουν παραπάνω λεφτά - πιστεύουν, όμως, ότι 
αμείβονται μέτρια - οι περισσότεροι παίρνουν αυτά που είναι λίγο πιο πάνω από τη συλλογική 
σύμβαση» (L42)  
 
Δεν υπάρχει συγκεκριμένη προσέγγιση ή μέθοδος για την αξιολόγηση του συστήματος αμοιβών. 
Εκτιμάται ότι αυτό θα γίνει εφικτό μετά την ολοκλήρωση του νέου συστήματος αμοιβών (HR68). 
 
Κατά το Διευθυντικό στέλεχος γραμμής, το σύστημα αμοιβών είναι αρκετά αποτελεσματικό διότι 
«μολονότι οι βασικές αμοιβές δεν είναι υψηλές, αντισταθμίζονται από άλλες παροχές» (L46) 
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Ο κρίσιμος ρόλος του Δ/ντικού στελέχους γραμμής (συνυπευθυνότητα) εντοπίζεται στον  
καθορισμό των ατομικών αμοιβών λόγω αξίας (merit) των υφισταμένων του, εφόσον θα 
εξακολουθήσει να καταβάλλεται όπως τα προηγούμενα χρόνια (L47). 
 

ΑΜΟΙΒΕΣ  (L41, 48) 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι θετική (4,5) ως προς τα ακόλουθα σημεία της πολιτικής αμοιβών  που 
εφαρμόζει η επιχείρηση 
41.4 Εφαρμογή προγράμματος προσθέτων παροχών 
41.5 Τα προγράμματα παροχών διακρίνονται από φιλικότητα προς τους χρήστες  
48.5 H αξιολόγηση έργου θέσης (job evaluation) που εφαρμόζεται στην επιχείρηση μας υιοθετεί ως πρώτιστο 
κριτήριο την εμπειρία 
48.6 H αξιολόγηση έργου θέσης (job evaluation) που εφαρμόζεται στην επιχείρηση μας υιοθετεί ως πρώτιστο 
κριτήριο τις ικανότητες 
48.7 Στον καθορισμό του ύψους των αμοιβών παίζει πρώτιστο ρόλο η αρχαιότητα   
48.8 Στον καθορισμό του ύψους των αμοιβών παίζει πρώτιστο ρόλο η εμπειρία 
48.9 Στον καθορισμό του ύψους των αμοιβών παίζουν πρώτιστο ρόλο οι ικανότητες 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι επιφυλακτική (3) ως προς τα ακόλουθα σημεία της πολιτικής αμοιβών  
που εφαρμόζει η επιχείρηση 
41.6 Παροχή κινήτρων βάσει απόδοσης για ατομική υποκίνηση και εστίαση στην επίτευξη των στρατηγικών 
στόχων 
41.11 Υπάρχει εκτεταμένη διαφοροποίηση αμοιβών μεταξύ των μελών του προσωπικού 
48.3 H αξιολόγηση έργου θέσης (job evaluation) που εφαρμόζεται στην επιχείρηση μας εξασφαλίζει αντικειμενική 
δομή αμοιβών  
48.11 Η πολιτική αμοιβών είναι γνωστή και κατανοητή από όλους τους εργαζόμενους 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι αρνητική (1,2) ως προς τα ακόλουθα σημεία της πολιτικής αμοιβών  
που εφαρμόζει η επιχείρηση 
41.1 Εφαρμογή δικαίου συστήματος αμοιβών για έλεγχο κόστους και διακράτηση των ικανών εργαζομένων 
41.2 Τήρηση αντικειμενικά δίκαιων αμοιβών 
41.3 Διαπίστωση των τάσεων στις αμοιβές της αγοράς εργασίας 
41.7 Οι μισθολογικές αυξήσεις, προαγωγές, εκπαίδευση και ανάπτυξη και διάφορες ανταμοιβές συνδέονται στενά 
με την αξιολόγηση της απόδοσης 
41.8 Παρέχονται υψηλά επίπεδα αμοιβών σε σύγκριση με άλλες επιχειρήσεις του ίδου κλάδου 
41.9 Η επιχείρηση συνδέει πολύ στενά τις αμοιβές με την ατομική απόδοση 
41.10 Το μισθολογικό πρόγραμμα περιστα-σιακά τροποποιείται για να ενθαρρύνει στελέχη και υπαλλήλους να 
επιτυγχάνουν στόχους 
41.12 Εφαρμόζεται πολιτική διανομής κερδών 
41.13 Εφαρμόζεται πρόγραμμα έκτακτων  χρηματικών παροχών 
48.1 Το επίπεδο αμοιβών της επιχείρησης κατά το τρέχον έτος, συγκρινόμενο με τα προηγούμενα έτη, είναι 
γενικά υψηλότερο 
48.2 Το επίπεδο αμοιβών είναι υποκινητικό για τους εργαζόμενους στην επίτευξη των στόχων 
48.4 H αξιολόγηση έργου θέσης (job evaluation) που εφαρμόζεται στην επιχείρηση μας υιοθετεί ως πρώτιστο 
κριτήριο την αρχαιότητα 
48.10 Στον καθορισμό του ύψους των αμοιβών παίζουν πρώτιστο ρόλο οι προσωπικές γνωριμίες με στελέχη της 
επιχείρησης 
48.12 Η πολιτική αμοιβών είναι ανταγωνιστική 

 
ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
 
Τα βασικά σημεία  της πολιτικής στελέχωσης, με τα οποία θα ασχοληθούμε, είναι: 

• η αξιολόγηση της πολιτικής υγιεινής & ασφάλειας και 
• ο ρόλος του διευθυντικού στελέχους γραμμής που συμμετείχε στην έρευνα. 

 
Δεν γίνεται αξιολόγηση της πολιτικής υγιεινής & ασφάλειας παρά μόνον «μέσω του δείκτη 
ατυχημάτων και άλλων παρεμφερών δεικτών που είναι αντικείμενο του “General Services 
Manager”» (HR72).  
 
Κατά το Δ/ντικό στέλεχος γραμμής, η πολιτική υγιεινής και ασφάλειας είναι πολύ αποτελεσματική 
διότι «δίνεται πολύ μεγάλη σημασία, σύμφωνα και με την διεθνή πολιτική της εταιρίας (safety first) 
- αυτή είναι μια άλλη αρχή της εταιρίας που με εκφράζει απόλυτα - η εταιρία δίνει έμφαση 
διαθέτοντας τον κατάλληλο εξοπλισμό, κάνοντας συνεχείς εκπαιδεύσεις και συχνές ιατρικές 
εξετάσεις - προσέχει πάρα πολύ αυτά τα ζητήματα» (L50). 
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Ο κρίσιμος ρόλος του Δ/ντικού στελέχους γραμμής (συνυπευθυνότητα) εντοπίζεται στην  άμεση 
και πλήρη ευθύνη για τις εγκαταστάσεις της Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τον τεχνικό 
ασφαλείας και τον ιατρό εργασίας καθώς και στην εκπαίδευση του προσωπικού σχετικά με τα 
θέματα ασφαλούς οδήγησης (L51). 
 
ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 
 
Τα βασικά σημεία  της πολιτικής εργασιακών σχέσεων, με τα οποία θα ασχοληθούμε, είναι: 

• η διαπραγμάτευση με τα σωματεία εργαζομένων, 
• η αξιολόγηση της πολιτικής εργασιακών σχέσεων και 
• ο ρόλος του διευθυντικού στελέχους γραμμής που συμμετείχε στην έρευνα. 

 
Δεν υπάρχει σωματεία εργαζομένων διότι δεν χρειάσθηκε ποτέ να συσταθεί λόγω και της 
ικανοποίησης των εργαζομένων που φαίνεται στα αποτελέσματα της έρευνας δέσμευσης 
(engagement survey) (HR75,76). 
 
Δεν υπάρχει συγκεκριμένη προσέγγιση ή μέθοδος αξιολόγησης των εργασιακών σχέσεων 
(HR77). 
 
Κατά το Δ/ντικό στέλεχος γραμμής, η πολιτική εργασιακών σχέσεων είναι αρκετά 
αποτελεσματική διότι «όταν οι εργαζόμενοι νιώθουν ότι συμμετέχουν, ότι ο προϊστάμενός τους 
τους δίνει λόγο, νιώθουν ότι είναι σημαντικοί και ότι η γνώμη τους μετράει» (L52) 
Ο κρίσιμος ρόλος του Δ/ντικού στελέχους γραμμής (συνυπευθυνότητα) εντοπίζεται σε όλα 
σχεδόν τα θέματα πληροφόρησης-ενημέρωσης των εργαζομένων για θέματα εργασίας και 
σχέδια-στόχους της επιχείρησης, σύστασης ομάδων για αντιμετώπιση προβλημάτων, παροχής 
ευκαιριών συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων, έκφρασης-αξιοποίησης γνώμης-απόψεων και 
ελεύθερης διατύπωσης παραπόνων (L53). 
 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ  (L54) 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι θετική (4,5) ως προς τα ακόλουθα σημεία της πολιτικής εργασιακών 
σχέσεων που εφαρμόζει η επιχείρηση 
54.1 Γίνεται τακτική πληροφόρηση των εργαζομένων από τα στελέχη σχετικά με τη δουλειά τους, μέσω 
συναντήσεων και ενημερώσεων 
54.2 Γίνεται επίσης τακτική ενημέρωση των εργαζομένων για τα σχέδια και τους στόχους της επιχείρησης 
54.4 Παρέχεται σ΄αυτές τις ομάδες η αναγκαία εκπαίδευση για να βελτιώνουν την αποτελεσματικότητά τους   
54.6 Οι εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν τη γνώμη και τις απόψεις τους για τα θέματα της 
δουλειάς τους 
54.7 Ζητιούνται οι απόψεις των εργαζομένων στα θέματα της δουλειάς τους 
54.9 Οι εργαζόμενοι μπορούν να εκφράζουν ελεύθερα τα παράπονά τους και τους προβληματισμούς τους 
σχετικά με τα θέματα της δουλειάς τους 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι επιφυλακτική (3) ως προς τα ακόλουθα σημεία της πολιτικής 
εργασιακών σχέσεων που εφαρμόζει η επιχείρηση 
54.3 Ενθαρρύνεται η σύσταση ομάδων εργαζομένων που συναντώνται τακτικά και ασχολούνται με προβλήματα 
σχετικά με την εργασία και την ποιότητα 
54.5 Οι εργαζόμενοι έχουν αρκετές ευκαιρίες για να συμμετέχουν σε αποφάσεις που αφορούν τα θέματα της 
δουλειάς τους 
54.8 Οι απόψεις των εργαζομένων αξιοποιούνται από την επιχείρηση 

 
7. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΑΠ 
BOX 3 – Προτεραιότητα στις απαντήσεις των ερωτήσεων HR87, 88 και ακολουθούν σχετικές απαντήσεις σε άλλες ερωτήσεις 
 
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ 
 
Το σύστημα των πολιτικών ΔΑΠ της επιχείρησης είναι προσανατολισμένο και εναρμονισμένο με 
τη στρατηγική και την επίτευξη των στρατηγικών στόχων, στο σύνολό του και ιδιαίτερα στις επί 
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μέρους πολιτικές που ρυθμίζουν τα θέματα στελέχωσης, εκπαίδευσης & ανάπτυξης, 
αξιολόγησης της απόδοσης και αμοιβών. 
 
Με το σύνολο των πολιτικών ΔΑΠ «προσπαθούμε να έχουμε “engaged”, “motivated” προσωπικό 
που να εργάζεται σαν μια ομάδα για να πετύχουμε τους στόχους της εταιρίας» (HR87). 
 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 
 
Το σύστημα πολιτικών ΔΑΠ διαθέτει συνοχή και συνέπεια μεταξύ των επί μέρους πολιτικών  
«λόγω της σύνδεσης μεταξύ “performance” και “compensation management” που επιδιώκουμε 
να πετύχουμε αναθέτοντας το σχεδιασμό της νέας πολιτικής αμοιβών σε μεγάλη πολυεθνική 
εταιρία συμβούλων - αυτό θα οδηγήσει σε ικανοποίηση των εργαζομένων, κάτι άλλωστε που 
φαίνεται γενικά και από τα αποτελέσματα του “engagement survey”» (HR88). 
 
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ 
 
Η επιχείρηση μεταχειρίζεται διαφορετικά τους κατόχους θέσεων ορισμένης κατηγορίας και 
συγκεκριμένα, τα μέλη της διευθυντικής ομάδας. Η διαφοροποίηση αναφέρεται «στη χορήγηση 
“bonus” – αυτό γίνεται λόγω της καθοριστικής συμβολής που έχουν τα στελέχη αυτού του 
επιπέδου στα αποτελέσματα της εταιρίας και στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων». Κατά την 
άποψη του Δ/ντή ανθρωπίνων πόρων, η διάκριση των υπαλλήλων με γενική απόδοση “A”, δεν 
συνιστά διαφορετική μεταχείριση, μολονότι γι’ αυτούς προβλέπονται ειδικά προγράμματα 
ανάπτυξης και συνεπώς τυγχάνουν διαφορετικής μεταχείρισης: «δεν νομίζω ότι κάνουμε 
διαφορετική μεταχείριση αν έχουμε ξεχωρίσει τους “A performers” και προβλέπουμε να τους 
αναπτύξουμε, αυτό το κάνουμε εξ ανάγκης γιατί έχουν αυξημένες δυνατότητες σε σχέση με τους 
άλλους» (HR83). 
 
8. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΔΑΠ 
BOX 4 – Προτεραιότητα στις απαντήσεις των ερωτήσεων HR91 - 100 και ακολουθούν σχετικές απαντήσεις σε άλλες ερωτήσεις 
 
Εξετάζονται τα παραδοτέα αποτελέσματα του Τμήματος ανθρωπίνων πόρων με όρους 
ικανοτήτων και συμπεριφορών των εργαζομένων  (ως “effectiveness” που αποτελεί και επιλογή 
μας). Παράλληλα, όμως, γίνεται μνεία στις επιδόσεις του από άποψη αποδοτικότητας (efficiency) 
στην ανάλωση συγκεκριμένων πόρων και επίπτωσης (impact) στα τελικά αποτελέσματα της 
επιχείρησης.  
 
Το σύνολο των πολιτικών ΔΑΠ της εταιρίας επιδιώκει τον εντοπισμό και την ανάπτυξη  των 10 
ικανοτήτων (competencies) που ανήκουν στο πρότυπο του ηγετικού πλαισίου (Enhanced 
Competency Framework), ως εξής (HR42): 

• Kατανόηση και ευχαρίστηση των πελατών (Understands & delights customers) 
• Ομαδικότητα (Is a team player) 
• Αγώνας για βελτίωση (Strives for improvement) 
• Επίδειξη επιχειρηματικής ηθικής (Demonstrates business ethics) 
• Ώθηση για αποτελέσματα (Drives for results) 
• Κατανόηση πελατών & αγορών (Understands customers & markets) 
• Δέσμευση & έμπνευση των άλλων (Engages & inspires others) 
• Προώθηση στρατηγικών αλλαγών/καινοτομιών (Drives strategic change/innovation) 
• Ανάπτυξη ταλέντων (Champions development) 
• Επίτευξη επιδόσεων μέσω ανθρώπων (Realizes performance through people) 
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Με το σύνολο των πολιτικών ΔΑΠ της επιχείρησης επιδιώκεται «να έχουμε “engaged”, 
“motivated” προσωπικό που να εργάζεται σαν μια ομάδα για να πετύχουμε τους στόχους της 
εταιρίας» (HR87). 
 
Η μέτρηση των γνώσεων, ικανοτήτων-δεξιοτήτων και συμπεριφορών των εργαζομένων  
(effectiveness) γίνεται μόνον μέσω της διαδικασίας αξιολόγησης της απόδοσης: «ατομικά, με 
“competency assessments” εντός του πλαισίου της αξιολόγησης» (HR93). 
 
Την ίδια άποψη έχει και το Δ/ντικό στέλεχος γραμμής, κατά τον οποίο η μέτρηση γίνεται «μέσω 
της αξιολόγησης της απόδοσης και των αποτελεσμάτων της» (L64). 
 
Η επιχείρηση δεν μετρά τη συμβολή της ΔΑΠ στα τελικά αποτελέσματα (impact): «δεν γνωρίζω 
τον τρόπο, με τον οποίο θα μποροόυσε να γίνει αυτό» (HR92). 
 
Για τη διαπίστωση της αποτελεσματικότητας της ΔΑΠ και των πολιτικών στο σύνολό τους: «τα 
αποτελέσματα του “engagement survey” και η πιστοποίηση “Investors in People” μας επιτρέπουν 
να πούμε ότι οι πολιτικές είναι αποτελεσματικές - επί πλέον συνηγορεί και η πιστοποίηση της 
ZODIAC δύο φορές με το πρότυπο του EFQM» (HR90). 
 
Κατά το Δ/ντικό στέλεχος γραμμής, το κυριότερο κριτήριο για τη διαπίστωση της 
αποτελεσματικότητας της ΔΑΠ είναι «η συμπεριφορά και η θετική ανταπόκριση των ανθρώπων» 
(L62). 
 
Η επιχείρηση δεν μετρά την αποτελεσματικότητα του Τμήματος ΔΑΠ: «σχετικές είναι κάποιες 
ερωτήσεις του “engagement survey” και της πιστοποίησης “Investors in People” - δεν γίνεται 
καμία μέτρηση ούτε από τους “users” των υπηρεσιών μας» (HR94). 
 
Κατά την άποψη του Δ/ντικού στελέχους γραμμής, το Τμήμα ανθρωπίνων πόρων 
ανταποκρίνεται ως εξής: 
 
 

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ  (L69, 70) 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι θετική (4,5) ως προς τα ακόλουθα σημεία 
69.1 Κατανοεί τη στρατηγική της επιχείρησης 
69.2 Ανταποκρίνεται έγκαιρα σε προθεσμίες 
70.1 Πιστεύω ότι οι κατάλληλες πολιτικές ΔΑΠ μπορούν να δημιουργήσουν αποτελεσματικές συμπεριφορές για 
να πετύχουν τους στόχους του Τμήματος μου 
70.2 Θεωρώ τον εαυτό μου συνυπεύθυνο για την εφαρμογή των πολιτικών ΔΑΠ 
70.3 Θεωρώ τον εαυτό μου συνυπεύθυνο για τη δημιουργία αποτελεσματικών συμπεριφορών στα μέλη της 
ομάδας μου προκειμένου να πετύχουν τους στόχους του Τμήματός μου 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι επιφυλακτική (3) ως προς το ακόλουθο σημείο 
69.3 Κάνει τη δουλειά του όπως θα ήθελα να την κάνει 
69.4 Ανταποκρίνεται άμεσα στις ανάγκες των εσωτερικών πελατών (στελεχών πρώτης γραμμής και απλών 
εργαζομένων) και στις προσδοκίες μου όσον αφορά στο ρόλο και τα καθήκοντά του 
69.5 Μου παρέχει χρήσιμη και έγκαιρη συμβουλή σχετικά με τα θέματα ΔΑΠ 
69.6 Έχει συμβάλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης της επιχείρησης 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι αρνητική (1,2) ως προς τα ακόλουθα σημεία 
70.4 Αυτά που κάνει το Τμήμα ανθρωπίνων πόρων δίνουν έμφαση στον τύπο και όχι στην ουσία 
70.5 Αυτά που κάνει το Τμήμα ανθρωπίνων πόρων με βοηθούν να πετύχω τα αποτελέσματα που θέλω 

 
Στην επιχείρηση τηρούνται ορισμένοι δείκτες αποδοτικότητας (efficiency): «παρακολουθούμε 
δείκτες μόνον για “recruitment”, εκπαίδευση κ.λπ. ( δείκτες HR και KPI’s» (HR95): 

• Δείκτης εθελουσίας εναλλαγής (voluntary T/O) 
• Διακράτηση νεο-προσλαμβανομένων % 
• Εσωτερικές προαγωγές έναντι συνολικών (σε θέσεις “supervisory” ή “managerial”) 
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• Μ.Ο. ημερών εκπαίδευσης ανά θέση εργασίας 
• Απουσίες προσωπικού % 
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06. HARMONY 
 

 
Η HARMONY είναι  θυγατρική πολυεθνικής εταιρίας, η οποία έχει ως αντικείμενο 
δραστηριότητας την παραγωγή και εμπορία μη αλκοολούχων ποτών, με έδρα στην Αθήνα και 
επτά (7) μονάδες παραγωγής στην Αττική, Πελοπόννησο, Μακεδονία, Θεσσαλία και Κρήτη. 
Απασχολεί συνολικά 2.500 εργαζόμενους, για το επίπεδο εκπαίδευσης των οποίων δεν 
υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία στην εταιρία. 
 
  
1. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 
 
Τα βασικά σημεία, με τα οποία θα ασχοληθούμε, είναι: 

• η αποστολή, το όραμα και οι αξίες της επιχείρησης, 
• η ακολουθούμενη ανταγωνιστική στρατηγική, 
• η ενδεχόμενη χρήση της μεθοδολογίας των εξισορροπημένων επιδόσεων (Balanced 

Scorecard) και 
• οι απαιτήσεις της ανταγωνιστικής στρατηγικής από άποψη ικανοτήτων-δεξιοτήτων και 

συμπεριφορών των εργαζομένων. 
 
Η αποστολή της εταιρίας αναφέρεται στην αναζωογόνηση των καταναλωτών, στη στενή 
συνεργασία μαζί τους, στην απόδοση υπεραξίας στους μετόχους και στην ενεργό συμβολή στην 
αναβάθμιση της ζωής των τοπικών κοινωνιών. Το όραμά της είναι να κατέχει με διαφορά την 
ηγετική θέση στον κλάδο της και να το επιτυγχάνει μέσω: εξαιρετικού ανθρωπίνου δυναμικού, 
άψογης συνεργασίας με τους πελάτες, ικανοποίησης των καταναλωτών, αναζήτησης νέων 
ευκαιριών, αποτελεσματικής οργανωτικής υποδομής, υπεροχής στη διαθεσιμότητα, προσιτής 
τιμολόγησης, ελκυστικότητας των προϊόντων και εξορθολογισμού του κόστους. Μεταξύ των 
αξιών της εταιρίας συγκαταλέγονται: ακέραιη συμπεριφορά, τήρηση των υποσχέσεων, διάκριση 
σε κάθε δραστηριότητα, συναγωνισμός και ομαδική νίκη, αξιοποίηση των ανθρώπων και 
αντιμετώπισή τους με αμεσότητα, ειλικρίνεια και σεβασμό (HR28). 
 
Η ανταγωνιστική στρατηγική της εταιρίας συνίσταται στην παραγωγή και διάθεση προϊόντων 
αρίστης ποιότητας με γνωστά και καθιερωμένα εμπορικά σήματα, πίσω από τα οποία υπάρχει 
πολύ μεγάλη έρευνα (R&D). Η στρατηγική διακρίνεται από υψηλή εστίαση στην ποιότητα και 
βεβαίως στη γεύση και στα στοιχεία αυτά διαφοροποιείται από τον ανταγωνισμό. Η χαμηλή τιμή 
δεν αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα δεδομένου ότι τα προϊόντα είναι μάλλον ακριβά. Η 
εταιρία επιδιώκει ώστε ο καταναλωτής να αντιλαμβάνεται ότι πληρώνει για την ποιότητα και τη 
διατροφική αξία των προϊόντων σε μια σωστή σχέση αξίας-τιμής (value for money) (HR19). 
Πρόκειται επομένως για στρατηγική της προϊοντικής ηγεσίας (product leadership). 
 
Η εκτέλεση της στρατηγικής παρακολουθείται μέσω μιας μεθόδου, η οποία παρομοιάζει κάπως 
με αυτή των εξισορροπημένων επιδόσεων (Balanced Scorecard). Το σύστημα που εφαρμόζει η 
εταιρία περιλαμβάνει 7 τομείς – βασικές περιοχές αποτελεσμάτων (Key Result Areas), που 
αποτελούν τους άξονες παρακολούθησης υλοποίησης της στρατηγικής. Πρόκειται για τις  
περιοχές: Μάνατζμεντ, Επιχειρηματικά/Χρηματοοικονομικά, Ανάπτυξη Ανθρώπων, Ηγεσία, 
Σχέσεις, Ανάπτυξη & Καινοτομία και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: «μια φορά την εβδομάδα 
κάνουμε “quick review”   των βασικών δεικτών απόδοσης (Key Performance Indicators - KPIs) – 
υπάρχουν 2 βασικοί στόχοι που είναι κοινοί για κάθε Manager: “Volume” και “EBIT”» (HR23).  
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Η διαπίστωση περί της στρατηγικής της εταιρίας επιβεβαιώνεται εν μέρει από την άποψη του 
Δ/ντικού στελέχους γραμμής, σύμφωνα με το οποίο: 
 
(i) το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα συνδέεται κυρίως με το κόστος (θεωρείται ως κύριο 
χαρακτηριστικό της στρατηγικής λειτουργικής αριστείας (operational excellence),  
(ii) η εταιρική κουλτούρα ενθαρρύνει την ατομική αποτελεσματικότητα και δημιουργική σκέψη 
(θεωρείται ως κύριο χαρακτηριστικό της στρατηγικής προϊοντικής ηγεσίας – product leadership),  
(iii) η οργανωτική δομή είναι χαλαρά συγκροτημένη και συνεχώς μεταβαλλόμενη (θεωρείται ως 
κύριο χαρακτηριστικό της στρατηγικής προϊοντικής ηγεσίας – product leadership),  
(iv) οι λειτουργικές διεργασίες διακρίνονται από επιμονή στα θέματα διαχείρισης των σχέσεων με 
τους πελάτες (θεωρείται ως κύριο χαρακτηριστικό της στρατηγικής στενών πελατειακών 
σχέσεων – customer intimacy) και  
v) τα διοικητικά συστήματα είναι εστιασμένα σε νόρμες (πρότυπα απόδοσης) (θεωρείται ως 
κύριο χαρακτηριστικό της στρατηγικής λειτουργικής αριστείας (operational excellence) (L10).   
 
 

 Ακολουθούμενη ανταγωνιστική στρατηγική 
 
 
 
 

 
HR Line 

Λειτουργικής αριστείας (operational excellence)  ●● 
Προϊοντικής ηγεσίας (product leadership) ● ●● 
Στενών πελατειακών σχέσεων (customer intimacy)  ● 

 
Η ως άνω ανταγωνιστική στρατηγική χρειάζεται ανθρώπους  που να πιστεύουν σ’ αυτήν, να 
ενδιαφέρονται σοβαρά για τα θέματα ποιότητας, να είναι δεσμευμένοι απέναντι στην εταιρία, να 
έχουν τα τυπικά προσόντα καθώς και τις απαιτούμενες ικανότητες ανάλογα με τη θέση: 
«χρειαζόμαστε ανθρώπους που να πιστεύουν σ’αυτήν την στρατηγική - θέλουμε πολύ σοβαρούς 
ανθρώπους στα θέματα της ποιότητας - ποιότητα σημαίνει για τους ανθρώπους μας ότι είναι 
προσεκτικοί στη δουλειά τους και δεν αφήνουν τίποτε στην τύχη» (HR20). Πρόκειται δηλ. για 
συμπεριφορές που θεωρείται ότι αντιστοιχούν στην ανταγωνιστική στρατηγική της προϊοντικής 
ηγεσίας (product leadership). 
  
Ως αποτελεσματικές συμπεριφορές που αναμένει η εταιρία από τους εργαζόμενους, το Δ/ντικό 
στέλεχος γραμμής αναφέρει την ανταλλαγή ιδεών και λύσεων, τη σκέψη και εργασία πέρα από 
όρια, την ανάπτυξη πολλαπλών δεξιοτήτων, τη δικτυακή συνεργασία και τη διαχείριση πελατών. 
(L68). Πρόκειται, δηλ. για συμπεριφορές που θεωρείται ότι αντιστοιχούν στην ανταγωνιστική 
στρατηγική των στενών πελατειακών σχέσεων (customer intimacy). 
  

Οι επιθυμητές ικανότητες και συμπεριφορές των 
εργαζομένων αντιστοιχούν στην ανταγωνιστική 
στρατηγική της: 

HR Line 

Λειτουργικής αριστείας (operational excellence)   
Προϊοντικής ηγεσίας (product leadership) ●  
Στενών πελατειακών σχέσεων (customer intimacy)  ● 

 
Από την πλευρά του, το Δ/ντικό στέλεχος γραμμής θεωρεί ότι οι εργαζόμενοι στον τομέα 
ευθύνης του πρέπει να έχουν τεχνικές γνώσεις, ευαισθησία όσον αφορά την ποιότητα και την 
ασφάλεια, να κατανοούν ότι εξυπηρετούν τους εξωτερικούς πελάτες, να είναι πολύπλευροι και 
να μπορούν να συνεισφέρουν μέσω της συμμετοχής τους σε πάσης φύσεως βελτιώσεις (L11).   
Κυρίαρχο χαρακτηριστικό που θα πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι για τον τομέα ευθύνης του, 
θεωρεί την προσαρμοστικότητα «με την έννοια ότι οι άνθρωποι, εκτός από τις γνώσεις, πρέπει να 

Διδακτορική Διατριβή: 06. HARMONY Χ. Ν. Πρωτόπαπας 

 
2



Συμβολή στη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων ως μέσου επίτευξης των στρατηγικών στόχων των επιχειρήσεων 

 

είναι πολύπλευροι, να μην είναι κολλημένοι σ’ ένα πράγμα και να προσαρμόζονται στις εκάστοτε 
συνθήκες και στα καινούρια δεδομένα» (L22).           

 
2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΑΠ 
 
Η πολιτική διοίκησης ανθρωπίνων πόρων που εφαρμόζεται έχει ως κυρίαρχο στοιχείο την 
έμφαση στον πελατοκεντρικό προσανατολισμό και δίνει έμφαση στην ίση μεταχείριση και την 
εκτεταμένη-συστηματική εκπαίδευση, βασίζεται σε σχετικά λεπτομερή περιγραφή καθηκόντων, 
περιέχει συμμετοχικά συστήματα λήψης αποφάσεων κυρίως σε θέματα εργασίας και συνθηκών, 
αξιολογεί την απόδοση με εστίαση στα ομαδικά αποτελέσματα, προβλέπει χρηματικές παροχές 
βασισμένες στην εξυπηρέτηση των πελατών και εξασφαλίζει σχετικά την απασχόληση (HR25). 
Πρόκειται, δηλ. για μια πολιτική ΔΑΠ που θεωρείται ότι αντιστοιχεί στην ανταγωνιστική 
στρατηγική των  στενών πελατειακών σχέσεων (customer intimacy). 
Η διαπίστωση περί της πολιτικής ΔΑΠ της εταιρίας δεν επιβεβαιώνεται από την άποψη του 
Δ/ντικού στελέχους γραμμής, σύμφωνα με το οποίο: τα διοικητικά συστήματα της εταιρίας είναι  
εστιασμένα σε νόρμες (πρότυπα απόδοσης) (L10) (θεωρείται ως κύριο χαρακτηριστικό της 
στρατηγικής λειτουργικής αριστείας – operational excellence). 
 

Η εφαρμοζόμενη πολιτική ΔΑΠ αντιστοιχεί με την 
ανταγωνιστική στρατηγική της: 

HR Line 

Λειτουργικής αριστείας (operational excellence)  ● 
Προϊοντικής ηγεσίας (product leadership)   
Στενών πελατειακών σχέσεων (customer intimacy) ●  

 
Συγκρινόμενη με τους κύριους ανταγωνιστές της όσον αφορά στις πολιτικές διοίκησης του 
προσωπικού της, η επιχείρηση θεωρείται ότι διαφέρει στη σαφήνεια των στόχων, στη διαρκή 
επικοινωνία σε όλα τα επίπεδα, στην αξιοκρατία, στις ευκαιρίες εξέλιξης των εργαζομένων και 
στην ανθρωποκεντρική κουλτούρα (HR24).   
 
«πρώτα απ΄όλα, έχουμε ξεκάθαρους στόχους - υπάρχει διαρκής επικοινωνία σε όλα τα επίπεδα - 
γίνονται συχνές επισκέψεις της Διοίκησης σε όλα τα εργοστάσια - οι άνθρωποι έχουν 
εμπιστοσύνη στη Διοίκηση - θεωρούν ότι ξέρουμε τι κάνουμε - πιστεύουν ότι έχουμε αξιοκρατία 
(ανοίγουμε το 90% των κενών θέσεων εσωτερικά για να εκδήλωση ενδιαφέροντος) - 
εφαρμόζουμε το “people initiative for career” που είναι πρωτοποριακό - ρωτάμε τους ανθρώπους 
μας “τι κάνεις εσύ για την εταιρία” και όχι “τι κάνει η εταιρία για σένα” - με τον τρόπο αυτό 
φτιάχτηκε μια κουλτούρα που χτίσαμε μαζί με τον Γενικό Διευθυντή με επίκεντρο τον άνθρωπο» 
(HR24).  
 
3. ΡΟΛΟΣ Δ/ΝΤΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ  
 
Τα βασικά σημεία, με τα οποία θα ασχοληθούμε, είναι: 

• ο ρόλος του Διευθυντή ανθρωπίνων πόρων, 
• η συμμετοχή του σε συλλογικά όργανα της επιχείρησης και 
• ο τρόπος αντιμετώπισής του από τα διευθυντικά στελέχη γραμμής. 

 
Ο Διευθυντής ανθρωπίνων πόρων είναι μέλος της Διευθυντικής Ομάδας της επιχείρησης 
(HR29). Αναφέρεται στον Γενικό διευθυντή.  
 
Η εταιρία ζητά από αυτόν να αντιλαμβάνεται τα επιχειρηματικά θέματα και τη στρατηγική της 
εταιρίας προκειμένου να προτείνει τις πολιτικές ΔΑΠ με τις οποίες θα διοικηθεί το προσωπικό και 
να γνωρίζει την επίπτωση που αυτές θα έχουν: «να καταλαβαίνω πολύ καλά το “business” - να 
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κατανοώ τι κάνει η εταιρία - όταν προτείνω τι θα πρέπει να κάνουμε όσον αφορά την πρόσληψη 
προσωπικού, την αξιολόγηση της απόδοσής του, την εκπαίδευση κ.λπ. - να ξέρω γιατί μιλώ και τι 
συνέπειες έχει σ’ αυτό που κάνει η επιχείρηση» (HR26).   
 
Ο Δ/ντής ανθρωπίνων πόρων θεωρεί σημαντικό να γνωρίζει την πορεία της επιχείρησης: «αν 
δεν ξέρω εγώ πού πάει η εταιρία “business wise” δεν μπορώ να πείσω τους συναδέλφους και 
όλους τους εργαζόμενους για το πού πάει» (HR26). 
 
Σχετικά με το στρατηγικό του ρόλο υποστηρίζει ότι συμβάλλει στη στρατηγική ορισμένων 
προϊόντων ως μέλος της διευθυντικής ομάδας και συμετέχει σε όλες τις παρουσιάσεις του 
Μάρκετινγκ, συμβάλλοντας στο σχεδιασμό της στρατηγικής: «παραθέτω τις απόψεις και τα 
στοιχεία μου και συμβάλλω, όπως έγινε φέτος, στη στρατηγική ορισμένων προϊόντων - το 
πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε πρόσφατα, σε στρατηγικό επίπεδο, είχε να κάνει με τον τρόπο 
συνέχισης των “brands” της εταιρίας - θεώρησα ότι ο τρόπος θα έπρεπε να είναι πιο απλός, δηλ. 
αυτό το “value for money” να το καταλαβαίνουν καλύτερα οι πελάτες - ίσως θα έπρεπε να 
κάνουμε “promotion” με χαμηλότερη τιμή - ήμουν περισσότερο “down to earth” φέτος και 
συνέβαλα έτσι στο σχεδιασμό της στρατηγικής» (HR21). 
 
Επί πλέον εμπλέκεται στην υλοποίηση της στρατηγικής μέσω της εφαρμογής των πολιτικών 
ΔΑΠ: «συμβάλλω στην εκτέλεση της στρατηγικής  από την πρόσληψη έως την απόλυση - 
ξεκινάμε από την πρόσληψη των εργαζομένων για να καταλάβουμε αν έχουν τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά που επιθυμούμε (“competences” και “skills”), πέρα από τις σπουδές που 
θεωρούμε ως “hard facts” - μετά φροντίζουμε οι άνθρωποι αυτοί να ενταχθούν σωστά (induction 
process) και να αντιληφθούν σωστά πώς λειτουργεί η επιχείρηση για να προσαρμοσθούν στο 
περιβάλλον της εταιρίας και να αποδώσουν “as soon as possible” - σημαντικό κομμάτι αποτελεί 
το “performance management”, μπαίνουνε οι στόχοι και ακολουθεί το “mid-year review” στο 
6μηνο και η  αξιολόγηση στο τέλους του χρόνου στους 7 τομείς (Key Result Areas - KRAs) - η 
αξιολόγηση μπορεί να οδηγήσει σε απολύσεις λόγω “performance” - όμως, οι απολύσεις δεν είναι 
απλές, έχουμε “grievance process” με εμπλοκή των συνδικαλιστικών οργάνων - άλλος λόγος 
απόλυσης μπορεί να είναι οικονομο-τεχνικός (το 2006 χρειάστηκε να κλείσουμε 4 εργοστάσια)» 
(HR22). 
 
Αναφερόμενος στο ρόλο του υποστηρίζει ότι αποτελεί τον συνεκτικό ιστό μεταξύ όλων των 
Τμημάτων και κύριος συντελεστής στη διαμόρφωση της κουλτούρας και τη δέσμευση των 
εργαζομένων: «ο ρόλος μου είναι αυτός του “binding glue among all functions” - και βεβαίως, 
είμαι ο «πρωτεργάτης» σε θέματα κουλτούρας και δέσμευσης των εργαζομένων μέσω της 
εφαρμογής όλων των πολιτικών (ίσης μεταχείρισης, μισθολογικών θεμάτων και παροχών) 
(HR33).  
 
Νιώθει ισχυρός στο ρόλο του λέγοντας χαρακτηριστικά: «αισθάνομαι πολύ ισχυρός, κυρίως λόγω 
της εμπιστοσύνης που απολαμβάνω από τον Γενικό Δ/ντή και τους συναδέλφους μου στο 
“Management Team” - την ίδια αίσθηση έχω όσον αφορά και όλα τα άλλα κλιμάκια, τα οποία 
ζητούν να ασχοληθώ προσωπικά με τα προβλήματά τους» (HR33). 
 
Αναφερόμενος στην επιρροή που ασκεί στη λήψη αποφάσεων, την εντοπίζει: «σε όλα τα θέματα 
που συζητούνται σε επίπεδο “Management Team” εκτός από την αύξηση τιμών των προϊόντων  
πέρα από όλα τα θέματα που σχετίζονται με το ανθρώπινο δυναμικό, επηρεάζω τη λήψη 
αποφάσεων και σε άλλα θέματα, όπως το κλείσιμο ενός εργοστασίου ή ακόμα και με την 
αξιολόγηση των επιπτώσεων από το χαμήλωμα των τιμών» (HR34) 
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Η αντιμετώπιση του Διευθυντή ανθρωπίνων πόρων από τα στελέχη γραμμής είναι γενικά θετική 
χωρίς να λείπουν και οι δυσκολίες. Αντιρρήσεις εμφανίζονται συνήθως κατά τη διαδικασία 
εσωτερικής κάλυψης των κενών θέσεων, λόγω των πολλών συνεντεύξεων που θα πρέπει να 
γίνουν, ή στα θέματα των μισθολογικών αυξήσεων. Οι μεταξύ τους σχέσεις χαρακτηρίζονται από 
σεβασμό, επειδή βασίζονται στη χρήση αντικειμενικών στοιχείων και της κοινής λογικής (HR32). 
 
«όταν κάποιοι άνθρωποι έχουν μάθει να δουλεύουν με “X” τρόπο και έρχεσαι εσύ με “X+Y”, τότε 
αντιδρούν - σήμερα, μετά από 6 χρόνια έχουν ακόμη αντιρρήσεις να ανοίγουμε εσωτερικά τη 
διαδικασία κάλυψης των κενών θέσεων και να ενεργούμε σύμφωνα με αυτήν την αντίληψη - 
πιστεύουν ότι έτσι αναγκαζόμαστε να κάνουμε περισσότερα “interviews” και να δαπανούμε χρόνο 
- επίσης, έχουν αντιρρήσεις όταν διαφωνώ με τις προτάσεις τους για μισθολογικές αυξήσεις - οι 
σχέσεις μου με τα στελέχη γραμμής είναι σχέσεις σεβασμού, γιατί χρησιμοποιώ “facts” για να 
τους πείσω, δηλ. χρησιμοποιώ την λογική, η οποία είναι αφοπλιστική συνήθως» (HR32)  
 
 
4. ΠΡΟΦΙΛ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
 
To Τμήμα ανθρωπίνων πόρων απασχολεί συνολικά 35 άτομα (1,4% της δύναμης προσωπικού). 
Μεταξύ αυτών 30 (86%) είναι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και 5 (14%) κάτοχοι 
μεταπτυχιακών τίτλων που έχουν εξειδικευθεί στη ΔΑΠ (HR 30). 
 
 
5. ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΑΠ
BOX 1 – Προτεραιότητα στις απαντήσεις των ερωτήσεων HR38, 39 & ακολουθούν σχετικές απαντήσεις σε άλλες ερωτήσεις  
 

 
Ρόλοι των στελεχών ΔΑΠ & αντίστοιχες ικανότητες 

(παρατίθενται εντός εισαγωγικών οι απόψεις του Δ/ντή ανθρωπίνων πόρων) 
 

 
Ρόλος: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ  ΕΤΑΙΡΟΣ 
Ικανότητα: ΕΚΤΕΛΕΣΗ  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
 
«Αν δεν ξέρω εγώ πού πάει η εταιρία “business wise” δεν μπορώ να πείσω τους συναδέλφους και όλους 
τους εργαζόμενους για το πού πάει» (HR26) 
 
«Συμβάλλω στην εκτέλεση της στρατηγικής, υποστηρίζοντας την επίτευξη των σχεδίων και στόχων των 
στελεχών γραμμής  από την πρόσληψη έως την απόλυση:  
- ξεκινάμε από την πρόσληψη των εργαζομένων για να καταλάβουμε αν έχουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά 
που επιθυμούμε (“competences” και “skills”)  
- μετά φροντίζουμε οι άνθρωποι αυτοί να ενταχθούν σωστά (induction process) και να αντιληφθούν 
σωστά πώς λειτουργεί η επιχείρηση για να προσαρμοσθούν στο περιβάλλον της εταιρίας και να 
αποδώσουν “as soon as possible”  
- σημαντικό κομμάτι αποτελεί το “performance management”, μπαίνουνε οι στόχοι και ακολουθεί το “mid-
year review” στο 6μηνο και η  αξιολόγηση στο τέλους του χρόνου στους 7 τομείς (Key Result Areas)  
- η αξιολόγηση μπορεί να οδηγήσει σε απολύσεις λόγω “performance” - όμως, οι απολύσεις δεν είναι 
απλές, έχουμε “grievance process” με εμπλοκή των συνδικαλιστικών οργάνων - άλλος λόγος απόλυσης 
μπορεί να είναι οικονομο-τεχνικός (το 2006 χρειάστηκε να κλείσουμε 4 εργοστάσια)» (HR22, 31) 
 
«Οι συναντήσεις  για την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων και την επίτευξη των στόχων  που 
διεξάγονται με την υποστήριξη του HR, γίνονται είτε εντός των Τμημάτων είτε μεταξύ διαφόρων Τμημάτων 
για την αντιμετώπιση μεγάλης ποικιλίας θεμάτων» (HR51) 
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Ρόλος: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ  ΕΙΔΗΜΩΝ  
Ικανότητα: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 
 
«Την έννοια του EBIT για πρώτη φορά τη συζήτησα με το Σωματείο των εργαζομένων - βάλαμε σύστημα 
SAP/II και το συζητήσαμε αναλυτικά μέσα στην εταιρία για να το καταλάβουμε» (HR26) 
 
«Επειδή είμαι “certified coach” περνώ πολλές ώρες με τον Γενικό Διευθυντή και με άλλους Διευθυντές του 
“Management Team” σε δραστηριότητες “on coaching” (εκπαιδεύθηκα στο INTERNATIONAL COACHING 
FOUNDATION στην Αγγλία με έξοδα της ΗΑRΜΟΝΥ)» (HR31) 
 
«Στο κομμάτι των Πωλήσεων τα πράγματα είναι πιο δομημένα - υπάρχει δομημένος και ολοκληρωμένος 
τρόπος - προβλέπεται “boarding plan” που έχει ήδη ξεκινήσει για τα μεγάλα στελέχη, ώστε να τους 
δίνονται τα κατάλληλα μέσα για να επιτύχουν στα καθήκοντά τους - το πρόγραμμα έχει 3μηνη διάρκεια και 
προορίζεται κυρίως για το προσωπικό γραφείων» (HR45) 
 
«Η ανάλυση των εκπαιδευτικών αναγκών γίνεται από τους “Line Managers” με τη βοήθεια του HR, 
σύμφωνα με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της απόδοσης - παλιά βλέπαμε τις ανάγκες γενικά, όπως 
π.χ. την εκπαίδευση σε “negotiations skills”, τώρα όμως δεν γίνεται έτσι - σήμερα έχει ενεργοποιηθεί ο 
ρόλος του HR σε όλα τα κομμάτια της πολιτικής προσωπικού – η εκπαίδευση είναι ένα πολύ σημαντικό 
θέμα και δεν μπορεί να αφεθεί στην τύχη της» (HR49) 
 

 
 
 
Ρόλος: ΥΠΕΡΜΑΧΟΣ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
Ικανότητα: ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ 
 
«Την έννοια του EBIT για πρώτη φορά τη συζήτησα με το Σωματείο των εργαζομένων - βάλαμε σύστημα 
SAP/II και το συζητήσαμε αναλυτικά μέσα στην εταιρία για να το καταλάβουμε - δεν είμαστε χωρισμένοι 
στο εμείς η Διοίκηση και εσείς οι εργαζόμενοι» (HR26) 
 
«Είμαστε η μόνη εταιρία που φέτος δώσαμε ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ αυξήσεις - έτσι εξοικονόμησα 1,5 εκατ. €, αλλά 
δώσαμε διατακτικές για τα SUPERMARKETS στους χαμηλόμισθους - έτσι δεν ανέβασα τη μισθολογική 
βάση ενώ αυτή η κίνηση μας κόστισε 500 χιλ. €. » (HR26)  
 
«Ο ρόλος μου είναι αυτός του “binding glue among all functions” - και βεβαίως, είμαι ο «πρωτεργάτης» σε 
θέματα δέσμευσης των εργαζομένων μέσω της εφαρμογής όλων των πολιτικών (ίσης μεταχείρισης, 
μισθολογικών θεμάτων και παροχών) (HR33)  
 
«Αισθάνομαι πολύ ισχυρός, κυρίως λόγω της εμπιστοσύνης που απολαμβάνω από τον Γενικό Δ/ντή και 
τους συναδέλφους μου στο “Management Team” - την ίδια αίσθηση έχω όσον αφορά και όλα τα άλλα 
κλιμάκια, τα οποία ζητούν να ασχοληθώ προσωπικά με τα προβλήματά τους» (HR33) 
 
«Έχω κατεφέρει την πολύ καλή σχέση με τα 7 τοπικά Σωματεία των εργαζομένων στα εργοστάσια που 
ανήκουν στην Ομοσπονδία του Κλάδου Τροφίμων και Ποτών – επίσης, τα υψηλά αποτελέσματα των 
μετρήσεων των “engagement surveys” καθώς και τη διάκριση της εταιρίας στο διαγωνισμό των “Best 
Workplaces” όπου ήλθε πρώτη για 2 συνεχείς χρονιές» (HR35) 
 
«Συμβάλλω στη βελτίωση του ηθικού και της αφοσίωσης με τη διεξαγωγή του “engagement survey” και 
την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του,  

- με τις πολιτικές HR που εφαρμόζουμε,  
- με την επικοινωνία μου εντός της εταιρίας,  
- με τις πράξεις μου και το παράδειγμα που δίνω με τη συμπεριφορά μου» (HR 38) 
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«Βάσει αυτών των στοιχείων μπορεί ένας άνθρωπος να πάρει προαγωγή σύμφωνα με το People Initiative 
Career (PIC) - γιατί είναι ευχαριστημένοι οι άνθρωποι (όπως προκύπτει από το διαγωνισμό των “Best 
Workplaces” και από έρευνες ικανοποίησης εργαζομένων) και επομένως αποτυπώνεται ένα δίκαιο 
σύστημα που καταλήγει στην αξιολόγηση των ανθρώπων - πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σύστημα 
προσδιορισμού των απαιτουμένων capabilities για κάθε θέση που εντάσσονται στις 7 βασικές περιοχές 
αποτελεσμάτων (Key Result Areas – KRA’s) και συνδέονται τελικά και με την αξιολόγηση της απόδοσης» 
(HR42)  
 

 
 
 
Ρόλος: ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ/ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ  ΑΛΛΑΓΩΝ 
Ικανότητα: ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΑΛΛΑΓΩΝ 
 
- Οι άνθρωποι έχουν εμπιστοσύνη στη Διοίκηση - θεωρούν ότι ξέρουμε τι κάνουμε - πιστεύουν ότι έχουμε 
αξιοκρατία (ανοίγουμε το 90% των κενών θέσεων εσωτερικά για να εκδήλωση ενδιαφέροντος) - 
εφαρμόζουμε το “people initiative for career” που είναι πρωτοποριακό - ρωτάμε τους ανθρώπους μας “τι 
κάνεις εσύ για την εταιρία” και όχι “τι κάνει η εταιρία για σένα” - με τον τρόπο αυτό φτιάχτηκε μια 
κουλτούρα που χτίσαμε μαζί με τον Γενικό Διευθυντή με επίκεντρο τον άνθρωπο» (HR24). 
 
«Είμαι ο “πρωτεργάτης” σε θέματα κουλτούρας μέσω της εφαρμογής όλων των πολιτικών (ίσης 
μεταχείρισης, μισθολογικών θεμάτων και παροχών)» (HR33)  
 
«Τις οργανωσιακές αλλαγές τις αποφασίζουμε στο “Management Team” ή εγώ προσωπικά και σε 
συνεργασία με τον “Function Head” κάθε Τμήματος ή μας επιβάλλονται από το “Group”, δηλ. την μητρική 
εταιρία του εξωτερικού (το κλείσιμο των 4 εργοστασίων δεν ήταν δική μας απόφαση) -     η υλοποίηση 
κάθε είδους οργανωσιακής μεταβολής γίνεται πάντοτε μετά από συνεργασία του HR και του Δ/ντή του 
Τμήματος που αφορά η αλλαγή» (HR39) 
 
«Η επιχειρούμενη εισαγωγή του συστήματος SAP που συνεπάγεται σημαντικές αλλαγές στον τρόπο 
δουλειάς του καθενός μεσω ατομικών ηλεκτρονικών υπολογιστών - πρόκειται ουσιαστικά για εισαγωγή 
νέας κουλτούρας και ο ρόλος του HR είναι να προωθήσει την απαιτούμενη μάθηση για να διαμορφωθεί 
νέα κουλτούρα - αυτό το κάνει με κάθε τρόπο ακόμη και με το “μαστίγιο” αν χρειαστεί» (HR51) 
 

 
6. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΑΠ
BOX 2 – Προτεραιότητα στις απαντήσεις των ερωτήσεων HR42 – 82 & ακολουθούν σχετικές απαντήσεις σε άλλες ερωτήσεις 
 
ΓΕΝΙΚΑ 
 
Εξετάζεται η ύπαρξη διατυπωμένων πολιτικών για το ανθρώπινο δυναμικό, η προέλευσή τους 
και σε περίπτωση προέλευσης από τη μητρική εταιρία, η δυνατότητα αλλαγών ή συμπληρώσεων 
σε τοπικό επίπεδο.  

 
Υπάρχει στην επιχείρηση γραπτή πολιτική για το ανθρώπινο δυναμικό. Όλες οι πολιτικές είναι 
αναρτημένες σε βάση δεδομένων, όπου έχουν πρόσβαση όλοι οι εργαζόμενοι μέσω του 
συστήματος Intranet της εταιρίας. Οι νεοπροσλαμβανόμενοι παίρνουν μόνον τον κώδικα 
δεοντολογίας. Τα υπόλοιπα (περί προσλήψεων, αδειών, παροχών, ασφαλιστικών 
προγραμμάτων κλπ.) τα βρίσκουν μέσω Intranet (HR27). 
 
Οι πολιτικές ΔΑΠ είναι γενικά καθορισμένες σε διεθνές επίπεδο από τη μητρική εταιρία του 
εξωτερικού, όμως, σε ορισμένα θέματα είναι δυνατόν να γίνουν προσαρμογές σύμφωνα με τα 
τοπικά δεδομένα (HR82).  
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«κάνουμε προσαρμογές, σύμφωνα με τις τοπικές ανάγκες και το τοπικό πλάνο στρατηγικής που 
έχει εγκριθεί - εισηγούμαστε στο Τμήμα Διαδικασιών (Policies & Procedures) - δεν υπάρχουν 
μεγάλα περιθώρια ελιγμών π.χ. στη διαδικασία δανείων προσωπικού [ύψος δανείου, σχέση με 
ύψος μισθοδοσίας (payroll), διάρκεια και λοιπές προϋποθέσεις] – όμως, σε ορισμένα βασικά 
θέματα δεν μπορώ να διαφοροποιηθώ καθόλου π.χ. δεν μπορώ να τρέξω το “engagement 
survey” με εταιρία άλλη από αυτή που είναι εγκεκριμένη διεθνώς, ούτε να εφαρμόσω άλλο 
σύστημα “job evaluation”» (HR82) 
 
Οι πολιτικές ΔΑΠ και οι αλλαγές ή συμπληρώσεις αυτών γίνονται γνωστές, στους μεν νεο-
εισερχόμενους μέσω των προγραμμάτων εισαγωγής (induction programs) στο δε υπόλοιπο 
προσωπικό μέσω των ηλεκτρονικών υπολογιστών τους και πρόσβασης στο σύστημα Ιntranet 
της εταιρίας. Ο έλεγχος εφαρμογής των πολιτικών ΔΑΠ ανήκει στην αρμοδιότητα του Τμήματος 
“Policies & Procedures” που ανήκει στην Οικονομική Διεύθυνση (Finance) (HR80, 81). 

 
ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ 
 
Τα βασικά σημεία  της πολιτικής στελέχωσης, με τα οποία θα ασχοληθούμε, είναι: 

• οι απαιτούμενες κατά τη στελέχωση ικανότητες & ιδιότητες των υποψηφίων, 
• οι ακολουθούμενοι τρόποι επιλογής, 
• η καταλληλότητα των επιλεγομένων για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων, 
• η αξιολόγηση του τρόπου επιλογής και 
• ο ρόλος του διευθυντικού στελέχους γραμμής που συμμετείχε στην έρευνα. 

 
Εντοπίζονται 9 ικανοτήτες (competencies) που περιλαμβάνονται στο σύστημα ικανοτήτων για 
όλο το προσωπικό της επιχείρησης. Το σύστημα αυτό εγκαταλείπεται σταδιακά κατά τη διάρκεια 
της τελευταίας 2ετίας «δεδομένου ότι δίνουμε πλέον το βάρος στα αποτελέσματα και στην 
επίτευξη των στόχων» (HR42). 
 
Παράλληλα, σύμφωνα με το σύστημα “Leadership Pipeline Initiative – LPI”, το προσωπικό 
εντάσσεται σε 7 ομάδες  ανάλογα με το ιεραρχικό επίπεδο που βρίσκεται ο καθένας. Διακρίνεται 
μια ομάδα για τους μη έχοντες υφιστάμενους (individual contributors) και έξι ομάδες για τους 
προϊστάμενους και τα διευθυντικά στελέχη ως “Managers of”: Others, Managers, Function, 
Business, Group, Enterprise. Οι απαιτούμενες ικανότητες καθορίζονται ανάλογα με το αντίστοιχο 
ιεραρχικό επίπεδο  και εντός των 7 βασικών περιοχών αποτελεσμάτων (Key Result Areas), 
όπως αποτυπώνονται στις περιγραφές καθηκόντων (job descriptions) των θέσεων εργασίας 
(HR20, 42). 
   
«έχει να κάνει με τα “job descriptions” (j.d.) των θέσεων και με τις διαδικασίες της εταιρίας - μετά 
από ενημέρωση και καθοδήγηση προς τα αρμόδια στελέχη για την εφαρμογή των 
προβλεπομένων προτύπων, το HR συμμετέχει καθ’ όλη τη διαδικασία κατάρτισης των j.d.,  
διεξαγωγής των απαιτουμένων συνεντεύξεων, οριστικοποίησης μετά από συνεργασία με τα 
διευθυντικά στελέχη και υποβολής και τελικής έγκρισης από τη Διοίκηση» (HR42) 
 
Όπως πιστεύει ο Δ/ντής ανθρωπίνου δυναμικού, τα νέα στελέχη προσελκύονται από την καλή 
φήμη της εταιρίας και την εικόνα του “employer brand” χωρίς να χρειάζεται να καταβάλει η 
εταιρία ιδιαίτερη προσπάθεια: «ο λόγος που θέλουν οι υποψήφιοι να  έλθουν στην εταιρία είναι η 
καλή φήμη που έχει και η διάκρισή της στο διαγωνισμό των “Best Workplaces” - συνήθως 
έρχονται και μας παρακαλούνε - δεν μας έχει τύχει να χρειαστούμε να προσελκύσουμε, συνήθως 
συμβαίνει το ανάποδο. Δεν έχουμε υψηλό “turnover” - υπάρχει σχετικό “job security” στην εταιρία 
– η ίδια η δουλειά κρατά τον άνθρωπο έτσι ώστε αν είσαι ευχαριστημένος, δύσκολα φεύγεις» 
(HR24, 43). 
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 Τρόποι επιλογής προσωπικού: Συνδυάζεται η χρήση ηλεκτρονικών μέσων με τις ημέρες 
καριέρας στα Πανεπιστήμια για την αρχική συλλογή βιογραφικών και ανάλογα με τη θέση 
ακολουθεί διαλογή, δομημένη συνέντευξη, συνέντευξη βάσει ικανοτήτων, εξέταση σε κέντρα 
αξιολόγησης, υποβολή σε δοκιμασίες κ.λπ.  (HR44).  
 
«χρησιμοποιούμε νέους τρόπους, όπως “facebook” - έχουμε “site” στο Internet και γενικά 
χρησιμοποιούμε πολύ τα ηλεκτρονικά “media” - αγγελίες στις εφημερίδες βάζουμε σπάνια - 
επίσης κάνουμε πολλές «ημέρες καριέρας» στα Πανεπιστήμια - ανάλογα με τη θέση, ακολουθεί 
“screening” των βιογραφικών, γίνονται “structured interviews”, επίσης “competence-based 
interviews”, “assessment centers”, “tests” - στις Πωλήσεις τα προηγούμενα συνδυάζονται με επί 
πλέον δοκιμασία για τη διαπίστωση μαθηματικής αντίληψης για τους πωλητές - χρησιμοποιούμε, 
επίσης, “recruitment agencies” για “senior” θέσεις» (HR44) 
 
Ο τρόπος επιλογής δίνει εργαζόμενους που χρειάζεται η επιχείρηση για την επίτευξη των 
στρατηγικών στόχων δηλ. υπάρχει σύνδεση της επιλογής με τους στρατηγικούς στόχους. Αυτό 
πιστεύεται ότι οφείλεται στην πολύ καλή ποιότητα της επιλογής και τη χρήση αξιόπιστων μέσων 
επιλογής, ενώ η τυχόν μη ανταπόκριση ενός υπαλλήλου ενδέχεται να οφείλεται σε ελλιπή 
διαδικασία εισαγωγής-ένταξής του. Επί πλέον, στο χώρο των Πωλήσεων προβλέπεται ειδικό 
πρόγραμμα (boarding plan) ώστε να δίδονται στα νέα στελέχη τα κατάλληλα μέσα για να 
επιτύχουν στα καθήκοντά τους (HR45). 
 
«γιατί ξέρουμε να κάνουμε καλά τη δουλειά μας - βοηθούν αυτά τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε 
- δεν είναι επιστήμη η πρόσληψη – η τελική απόφαση για την πρόσληψη λαμβάνεται από κοινού 
μεταξύ του HR και του Line, με βάση ένα “short list” που καταρτίζει το HR» (HR45) 
 
Κατά το Δ/ντικό στέλεχος γραμμής, η πολιτική στελέχωσης και οι τρόποι επιλογής βοηθούν και 
υποστηρίζουν την επίτευξη των στρατηγικών στόχων του τομέα ευθύνης του διότι «επιλέγουμε 
ανθρώπους κυρίως νέους στην ηλικία, οι οποίοι έχουν και τη δυνατότητα και ικανότητα ανέλιξης 
ιεραρχικά - κατά την επιλογή τονίζεται ότι χρειαζόμαστε ανθρώπους που να μπορούν να 
εξελιχθούν και να πάρουν περισσότερες αρμοδιότητες» (L23) 
 
Ο τρόπος επιλογής δεν αξιολογείται με συγκεκριμένο τρόπο παρά μόνον έμμεσα και γενικά, με 
τη βοήθεια στοιχείων της έρευνας δέσμευσης των υπαλλήλων ή των διαγωνισμών όπου 
συμμετέχει η εταιρία (HR46). 
 
«ως εργαλείο χρησιμοποιούμε τα αποτελέσματα του “engagement survey” και του διαγωνισμού 
“Best Workplaces”» (HR46)  
 
Κατά το Διευθυντικό στέλεχος γραμμής, η διαδικασία επιλογής είναι πολύ αποτελεσματική διότι 
εντοπίζει ανθρώπους με δυνατότητες ιεραρχικής ανέλιξης και ανάληψης περισσοτέρων 
αρμοδιοτήτων (L23, 24). 
 
Ο κρίσιμος ρόλος του Δ/ντικού στελέχους γραμμής (συνυπευθυνότητα) εντοπίζεται στην 
κατάστρωση του προγράμματος αναγκών για πρόσληψη και στη διαδικασία της τελικής επιλογής 
υποψηφίων  (L25). 
 

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ  (L21, 26) 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι θετική (4,5) ως προς τα ακόλουθα σημεία της πολιτικής στελέχωσης 
που εφαρμόζει η επιχείρηση 
21.1 Ανάπτυξη και παρακολούθηση περιγραφών για όλες τις θέσεις εργασίας 
21.2 Διεξαγωγή αναλύσεων ροών εργασίας 
26.1 Εφαρμογή πολύ εκτεταμένων διαδικασιών επιλογής (τεστ, συνεντεύξεις κλπ) 
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Η εκτίμηση του Line Manager είναι επιφυλακτική (3)  ως προς τα ακόλουθα σημεία της πολιτικής 
στελέχωσης που εφαρμόζει η επιχείρηση 
21.3 Ανάπτυξη του προγράμματος στελέχωσης για την κάλυψη επιχειρηματικών αναγκών 
21.5 Ανάπτυξη και υλοποίηση προγραμμάτων διαδοχής 
21.6 Διατήρηση της στελέχωσης σε επαρκή επίπεδα 
21.7 Μέριμνα διακράτησης των ικανών ατόμων 
26.2 Η διοίκηση αποδίδει μεγάλη σημασία στις διαδικασίες στελέχωσης ώστε να επιλεγούν τα άριστα άτομα για 
κάθε θέση 
26.3 Συνήθως εμπλέκονται αρκετά πρόσωπα στη λήψη της απόφασης επιλογής 
26.5 Συνήθως εξετάζονται πολλοί υποψήφιοι για κάθε κενή θέση 
26.6 Η επιλογή των διευθυντικών στελεχών γίνεται εφόσον διαθέτουν χαρακτηριστικά που είναι συμβατά με το 
στρατηγικό σχέδιο της επιχείρησης 
26.7 Αναγνωρίζεται η ανάγκη εντοπισμού αποτελεσματικών διευθυντικών χαρακτηριστικών με μακροπρόθεσμη 
προοπτική 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι αρνητική (1,2)  ως προς τα ακόλουθα σημεία της πολιτικής 
στελέχωσης που εφαρμόζει η επιχείρηση 
21.4 Ανάπτυξη και υλοποίηση προγραμμάτων στρατολόγησης 
26.4 Γενικά, η επιχείρηση χρειάζεται πολύ χρόνο για να επιλέξει κάποιο άτομο προς κάλυψη κενής θέσης 
26.8 Περιστασιακά γίνονται αλλαγές στα πρότυπα της στελέχωσης ώστε να διευκολυνθεί η υλοποίηση της 
στρατηγικής της επιχείρησης 

 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
 
Τα βασικά σημεία  της πολιτικής εκπαίδευσης & ανάπτυξης, με τα οποία θα ασχοληθούμε, είναι: 

• η προσέγγιση ανάλυσης των εκπαιδευτικών αναγκών, 
• η καταλληλότητα της πολιτικής εκπαίδευσης & ανάπτυξης για την επίτευξη των 

στρατηγικών στόχων, 
• η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και 
• ο ρόλος του διευθυντικού στελέχους γραμμής που συμμετείχε στην έρευνα. 

 
Η ανάλυση των εκπαιδευτικών αναγκών βασίζεται στα αποτελέσματα της αξιολόγησης της 
απόδοσης και στον εντοπισμό των ατόμων που έχουν δυνατότητα περαιτέρω εξέλιξης καθώς και 
εκείνων που χρειάζονται βελτίωση. Καταρτίζονται ατομικά πλάνα ανάπτυξης κάθε 
αξιολογουμένου, από τα οποία προκύπτει το συνολικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα της εταιρίας 
(HR49). 
 
«μετά την αξιολόγηση της απόδοσης γίνονται ατομικά πλάνα ανάπτυξης κάθε αξιολογούμενου και 
καταρτίζεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για όλους, του οποίου παρακολουθείται στη συνέχεια το 
ποσοστό υλοποίησης - κατά τη διαδικασία υλοποίησης του “people development form – PDF”, 
που περιλαμβάνεται στο φύλλο αξιολόγησης της απόδοσης, εντοπίζονται οι έχοντες δυνατότητα 
(potential) περαιτέρω εξέλιξης (promotable) και οι προς απομάκρυνση και γίνονται κατά 
περίπτωση διορθώσεις των εκπαιδευτικών αναγκών που εντάσσονται στο γενικότερο 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα» (HR49) 
 
Η πολιτική εκπαίδευσης & ανάπτυξης βοηθά και υποστηρίζει την επίτευξη των στρατηγικών 
στόχων της επιχείρησης δηλ. υπάρχει σύνδεση εκπαίδευσης & ανάπτυξης με τους στρατηγικούς 
στόχους. Αυτό συμβαίνει λόγω της άμεσης σχέσης μεταξύ εκπαιδευτικών αναγκών – ατομικής 
απόδοσης – ικανότητας επίτευξης στόχων. Επί πλέον χρησιμοποιούνται ειδικά σχεδιασμένες 
εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες που προάγουν την ικανότητα επίτευξης των στρατηγικών στόχων  
(HR50). 
 
«η πολιτική εκπαίδευσης και ανάπτυξης είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την επίτευξη των 
στρατηγικών στόχων - εφόσον οι εκπαιδευτικές ανάγκες συνδέονται με την αξιολόγηση της 
απόδοσης και την ικανότητα των ανθρώπων να εκτελέσουν την στρατηγική της επιχείρησης δια 
μέσου των στόχων που έχουν αναλάβει - επί πλέον, χρησιμοποιούμε την εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση για ανανέωση και πιστοποίηση δεξιοτήτων (skills) - διεξάγονται όμως και στρατηγικά 
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σεμινάρια του τύπου “passion to lead”  που είναι στοχευμένα ειδικά στους στρατηγικούς 
στόχους» (HR50) 
 
Κατά το Δ/ντικό στέλεχος γραμμής, η πολιτική εκπαίδευσης & ανάπτυξης βοηθά και υποστηρίζει 
την επίτευξη των στρατηγικών στόχων του τομέα ευθύνης του διότι «αποκτώνται οι νέες γνώσεις 
και από εκεί και πέρα εμείς καλούμαστε να τις μετουσιώσουμε σε πράξη στο εργοστάσιο -              
η εκπαίδευση θεωρώ ότι σε γενικές γραμμές είναι προσανατολισμένη στις τεχνικές απαιτήσεις του 
εργοστασίου -  επίσης, διότι το εκπαιδευτικό πρόγραμμα βγαίνει και μέσα από την αξιολόγηση της 
απόδοσης των ανθρώπων του εργοστασίου, άρα συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων» (L29) 
 
Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων γίνεται μόνον με τον παραδοσιακό τρόπο απο 
τους συμμετέχοντες σ’ αυτά. ‘Εμμεσες διαπιστώσεις προκύπτουν και από τα αποτελέσματα 
στους χώρους εργασίας (HR52). 
 
«μόνον με τις κλασικές αξιολογήσεις που συμπληρώνουν οι συμμετέχοντες στα εκπαιδευτικά 
προγράμματα - και φυσικά, από τα αποτελέσματα της δουλειάς που παίρνουμε - από το πόσο 
ευχαριστημένοι είναι οι συμμετέχοντες» (HR52)  
 
Κατά το Δ/ντικό στέλεχος γραμμής, τα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι πολύ αποτελεσματικά 
διότι: «είναι προσανατολισμένα στις ανάγκες του τομέα ευθύνης μου - επί πλέον, για ο,τιδήποτε 
καινούριο, υπάρχει η απαιτούμενη μεταφορά της γνώσης μέσω της εκπαίδευσης»(L32). 
 
Ο κρίσιμος ρόλος του Δ/ντικού στελέχους γραμμής (συνυπευθυνότητα) έγκειται στην κατάρτιση 
του τοπικό πλάνου εκπαίδευσης που βγαίνει μέσα από τις αξιολογήσεις άρα και στην εκτέλεση 
του συγκεκριμένου πλάνου, στην επιλογή αυτών που πρόκειται να εκπαιδευθούν και στη 
μεταφορά στην καθημερινή πρακτική των όσων μαθαίνουν οι εργαζόμενοι μέσω των 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων (L33). 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ  (L27, 34) 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι θετική (4,5) ως προς τα ακόλουθα σημεία της πολιτικής εκπαίδευσης 
& ανάπτυξης που εφαρμόζει η επιχείρηση 
27.1 Δέσμευση της επιχείρησης για ανάπτυξη-εκπαίδευση όλου του προσωπικού  
27.11 Η εκπαίδευση στην επιχείρησή μας αντιμετωπίζεται ουσιαστικά ως επένδυση και όχι ως κόστος ή ευκαιρία 
για είσπραξη επιδότησης 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι επιφυλακτική (3)  ως προς τα ακόλουθα σημεία της πολιτικής 
εκπαίδευσης & ανάπτυξης που εφαρμόζει η επιχείρηση 
27.3 Διεξαγωγή ενημερωτικών προγραμμάτων για νεο-εισερχόμενους 
27.4 Παροχή προγραμμάτων εκπαίδευσης και ανάπτυξης για βελτίωση της απόδοσης 
27.8 Εφαρμόζονται υψηλά πρότυπα εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
27.9 Η διοίκηση δίνει μεγάλη προτεραιότητα στις εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες 
27.10 Διεξάγεται μεγάλη ποικιλία εκπαιδευτικών προγραμμάτων για διευθυντικά στελέχη και προϊσταμένους 
34.1 Εφαρμόζονται πολύ εκτεταμένα εκπαιδευτικά προγράμματα για το προσωπικό όλων των μονάδων 
34.3 Κατά τη διάρκεια του προηγουμένου χρόνου, 100% του προσωπικού υπέστη εκπαίδευση 
34.4 Η διοίκηση διαθέτει και δαπανά σημαντικά χρηματικά ποσά για εκπαίδευση 
34.6 Το επίπεδο εκπαίδευσης λαμβάνεται υπόψη κατά τις προαγωγές 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι αρνητική (1,2)  ως προς τα ακόλουθα σημεία της πολιτικής 
εκπαίδευσης & ανάπτυξης που εφαρμόζει η επιχείρηση 
27.2 Παροχή πληροφόρησης εξέλιξης της σταδιοδρομίας των υπαλλήλων 
27.5 Συμμετοχή σε προγράμματα ανάπτυξης στελεχών που διεξάγουν εξωτερικοί φορείς 
27.6 Παροχή επαρκών ευκαιριών για ατομική εκπαίδευση και ανάπτυξη 
27.7 Η απόδοση εξετάζεται περιοδικά και εντοπίζονται ατομικές ανάγκες ανάπτυξης 
34.2 Κάθε υπάλληλος δέχεται, κατά μέσο όρο, άνω των 50 ωρών τυπικής εκπαίδευσης κάθε χρόνο 
34.5 Το επίπεδο εκπαίδευσης αξιοποιείται μέσω τοποθέτησης των εκπαιδευθέντων σε ανάλογες θέσεις. 
34.7 Το επίπεδο εκπαίδευσης λαμβάνεται υπόψη κατά τον καθορισμό των αμοιβών και των μισθολογικών 
αυξήσεων 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 
 
Τα βασικά σημεία  της πολιτικής αξιολόγησης της απόδοσης, με τα οποία θα ασχοληθούμε, 
είναι: 

• τα εφαρμοζόμενα κριτήρια αξιολόγησης της αποδοσης, 
• ο τρόπος διεξαγωγής της συνέντευξης επαναπληροφόρησης, 
• η καταλληλότητα του συστήματος αξιολόγησης της απόδοσης για την επίτευξη των 

στρατηγικών στόχων, 
• η αξιολόγηση της διαδικασίας αξιολόγησης της απόδοσης και 
• ο ρόλος του διευθυντικού στελέχους γραμμής που συμμετείχε στην έρευνα. 

 
Το σύστημα αξιολόγησης είναι ενιαίο για όλους. Για τα στελέχη και το προσωπικό γραφείων, το 
σύστημα βασίζεται στις 7 κύριες περιοχές αποτελεσμάτων (Key Result Areas - KRAs) αναφορικά 
με την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων σε συνδυασμό με τις απαιτούμενες ικανότητες 
(capabilities). Το σύστημα είναι λίγο διαφορετικό για τους χειριστές των γραμμών παραγωγής.  
 
Τα κριτήρια αξιολόγησης περιλαμβάνουν συγκεκριμένους στόχους, ανάλογα με τη θέση του 
αξιολογουμένου και το επίπεδο στο οποίο βρίσκεται (δηλ. ένα από τα επτά επίπεδα του 
“Leadership Pipeline Initiative – LPI”. Γίνεται ανάλυση της απόδοσης σε κάθε μια από τις κύριες 
περιοχές αποτελεσμάτων με την παράθεση των συγκεκριμένων ενεργειών και συμπεριφορών 
που επέδειξε ο αξιολογούμενος στην προσπάθειά του να επιτύχει τους αντίστοιχους στόχους. 
Καταλήγει σε βαθμολόγηση κατά περιοχή του τύπου: EP (exceptional performance), FP (full 
performance) και NYF (not yet full). Για το προσωπικό εργοστασίου το σύστημα αξιολόγησης 
βασίζεται στις περιγραφές των θέσεων εργασίας (job descriptions) και περιέχει ποιοτικά και 
ποσοτικά χαρακτηριστικά (π.χ. για τον checker αξιολογείται ο αριθμός των λαθών, για τον οδηγό 
φορτηγού αξιολογούνται τα χρηματικά πλεονάσματα-ελείμματα, για τον χειριστή μηχανημάτων 
παραγωγής αξιολογείται η ικανότητα χειρισμού περισσοτέρων μηχανημάτων, ο αριθμός των 
μηχανικών βλαβών κλ.π.). Παράλληλα, συντάσσεται το ατομικό πλάνο ανάπτυξης του 
αξιολογουμένου όπου γίνεται εστίαση στην ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων και εντοπίζονται 
περιοχές προς βελτίωση.Η παρακολούθηση της προόδου ανάπτυξης του αξιολογουμένου είναι 
διαρκής και συστηματική (HR57,58).  
 
Η συνέντευξη αναπληροφόρησης μεταξύ αξιολογητή και αξιολογουμένου γίνεται τακτικά: «μια 
φορά στους 6 μήνες μετά την έναρξη της περιόδου αξιολόγησης και μια φορά μετά την παροδο 
ενός χρόνου πάλι από την ίδια αφετηρία» (HR59). 
 
Το σύστημα αξιολόγησης βοηθά και υποστηρίζει την επίτευξη των στρατηγικών στόχων  της 
επιχείρησης, δηλ. η αξιολόγηση της απόδοσης συνδέεται με τους στρατηγικούς στόχους. Αυτό 
συμβαίνει διότι περιέχει συγκεκριμένους δείκτες που εντάσσονται στις κύριες περιοχές 
αποτελεσμάτων και απορρέουν από τους βασικούς στρατηγικούς στόχους “Volume” και “EBIT” 
(HR56, 23). 
«είναι καθαρά “scorecard-based” - με το σύστημα αξιολόγησης ξέρεις αν πας καλά και τι πρέπει 
να κάνεις - το σύστημα αξιολόγησης βοηθά στο maximum - γιατί αν καταρτισθεί σωστά μπορείς 
να πετύχεις τους ατομικούς, ομαδικούς και εταιρικούς στόχους» (HR56)  
 
«υπάρχουν 2 βασικοί στόχοι που είναι κοινοί για κάθε Manager: VOLUME και  EBIT - αυτά τα 2, 
ανά Διεύθυνση και ανά Τμήμα, σπάνε σε ό,τι θεωρούμε σημαντικό ανάλογα με την περίπτωση, 
ώστε να επιτυγχάνονται οι 2 βασικοί στόχοι» (HR23) 
 
Κατά το Δ/ντικό στέλεχος γραμμής, το σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης βοηθά και 
υποστηρίζει την επίτευξη των στρατηγικών στόχων του τομέα ευθύνης του διότι «γίνεται η 
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στοχοθέτηση στην έναρξη της χρονιάς, άρα είναι ξεκάθαρο σε όλους ποιοι είναι οι προσωπικοί 
τους στόχοι - το σύστημα αξιολόγησης, πέρα από τους στόχους περιέχει και ένα κομμάτι που έχει 
να κάνει με ικανότητες-δεξιότητες που σαφέστατα συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων» (L36). 
 
Η αξιολόγηση της διαδικασίας αξιολόγησης της απόδοσης γίνεται μόνον με έλεγχο της 
αντικειμενικότητάς της που διενεργείται από το Τμήμα οικονομικής ανάλυσης και το Τμήμα 
ανθρωπίνων πόρων. Πρόκειται για έλεγχο “calibration”1 (HR60). 
 
«η αξιολόγηση της διαδικασίας είναι αποτελεσματική για τους λόγους του “calibration” και επειδή 
στην αξιολόγηση, ως κριτής, έρχεσαι και δίνεις συγκεκριμένα παραδείγματα της συμπεριφοράς 
του αξιολογούμενου, έτσι γίνεται η αξιολόγηση όλων των capabilities των 7 key result areas που 
αντιστοιχούν στη θέση που κατέχει ο κρινόμενος, ανάλογα και με το ιεραρχικό του επίπεδο» 
(HR60) 
 
Κατά το Δ/ντικό στέλεχος γραμμής, το σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης είναι αρκετά 
αποτελεσματικό: «αυτό που θα  μπορούσε να είναι πιο θετικό, θα ήταν η ευελιξία της ως προς 
την αναπροσαρμογή των στόχων» (L38). 
 
Ο κρίσιμος ρόλος του Δ/ντικού στελέχους γραμμής (συνυπευθυνότητα) έγκειται στην 
στοχοθέτηση, στην διεξαγωγή της αξιολόγησης και στην τελική αποτίμηση των αποτελεσμάτων 
της (L39). 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ  (L35, 40) 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι θετική (4,5) ως προς τα ακόλουθα σημεία της πολιτικής αξιολόγησης 
της απόδοσης που εφαρμόζει η επιχείρηση 
35.1 Τήρηση συστήματος τακτικής αξιολόγησης της απόδοσης 
35.8 Τα βασικά στελέχη αξιολογούνται ανάλογα με τις επιδόσεις τους στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι επιφυλακτική (3) ως προς τα ακόλουθα σημεία της πολιτικής 
αξιολόγησης της απόδοσης που εφαρμόζει η επιχείρηση 
35.2 Το σύστημα διοίκησης της απόδοσης συνδέεται άμεσα με την εκπαίδευση 
35.4 Καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια στη μέτρηση της απόδοσης των υπαλλήλων 
35.5 Χρησιμοποιούνται δυναμικά προγράμματα απόδοσης που προσαρμόζονται κάθε φορά στις ανάγκες της 
επιχείρησης 
35.7 Οι προϊστάμενοι συζητούν συχνά με τους υπαλλήλους σχετικά με την ατομική τους απόδοση 
40.1 Κατά τη συζήτηση περί απόδοσης, δίνεται μεγάλη έμφαση στη μελλοντική ανάπτυξη των υπαλλήλων 
40.3 Τα βασικά στελέχη αξιολογούνται με βάση τη δυνατότητά τους να αναπτύσσουν υφισταμένους 
40.4 Τα βασικά στελέχη αξιολογούνται με βάση τη δυνατότητά τους να προγραμματίζουν τη δουλειά τους 
40.5 Τα βασικά στελέχη αξιολογούνται με βάση τη δυνατότητά τους να κατευθύνουν τους υφισταμένους 
40.7 Τα βασικά στελέχη αξιολογούνται με βάση τη δυνατότητά τους να εφαρμόζουν αποτελεσματικά στην πράξη 
την εκπαίδευση που ;έχουν υποστεί 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι αρνητική (1,2) ως προς τα ακόλουθα σημεία της πολιτικής 
αξιολόγησης της απόδοσης που εφαρμόζει η επιχείρηση 
35.3 Το σύστημα διοίκησης της απόδοσης συνδέεται άμεσα με τις αμοιβές 
35.6 Οι υπάλληλοι συμμετέχουν ουσιαστικά στη στοχοθεσία και στην αξιολόγηση 
40.2 Τα βασικά στελέχη αξιολογούνται με βάση τη δυνατότητά τους να εισάγουν αλλαγές 
40.6 Τα βασικά στελέχη αξιολογούνται με βάση τη δυνατότητά τους να σχεδιάζουν διαδικασίες αναπληροφόρησης 
40.8 Μισθολογικές αυξήσεις, προαγωγές, εκπαίδευση & ανάπτυξη και άλλες ανταμοιβές συνδέονται πολύ στενά 
με την αξιολόγηση της απόδοσης 

 
ΑΜΟΙΒΕΣ 
 
Τα βασικά σημεία  της πολιτικής αμοιβών, με τα οποία θα ασχοληθούμε, είναι: 

• η προσέγγιση της αξιολόγησης έργου που ακολουθείται, 
• τα προβλεπόμενα μισθολογικά κλιμάκια, 
• η καταλληλότητα του συστήματος αμοιβών για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων, 

                                                 
1 Καθορισμός ή διόρθωση των διαβαθμίσεων μέσου μέτρησης ή ένδειξης, βαθμονόμηση 
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• η αξιολόγηση του συστήματος αμοιβών και 
• ο ρόλος του διευθυντικού στελέχους γραμμής που συμμετείχε στην έρευνα. 

 
Το σύστημα αμοιβών βασίζεται στην εφαρμογή της διαδικασίας αξιολόγησης έργου, σύμφωνα με 
τα πρότυπα της μητρικής εταιρίας του εξωτερικού. Η διαδικασία εφαρμόζεται για όλες τις θέσεις 
από το Τμήμα ανθρωπίνων πόρων σε συνεργασία με τα στελέχη γραμμής (HR65). 
 
«η αξιολόγηση έργου γίνεται από το HR σε συνεργασία με τους Line Managers - εμπλέκεται 
άμεσα ο “Compensation & Benefits Manager”, ο οποίος συνεργάζεται με τους Διευθυντές των 
Τμημάτων για τις θέσεις του τομέα ευθύνης τους - τελική έγκριση δίνεται από εμένα και μόνον» 
(HR65) 
Το μισθολογικό σύστημα περιέχει 14 μισθολογικά κλιμάκια. Το ποσοστό διαφοροποίησης μεταξύ 
διαδοχικών μισθολογικών κλιμακίων είναι της τάξης του 15% (HR64). Η καμπύλη συνολικών 
αμοιβών (total cash) της εταιρίας επιδιώκεται να βρίσκεται μεταξύ του διαμέσου (median) και του 
3ου τεταρτημορίου (Q3) της αγοράς ενώ η καμπύλη των βασικών αμοιβών στο επίπεδο του 
διαμέσου (median) της αγοράς. Δηλ. δίνεται μεγάλη σημασία στις μεταβλητές αμοιβές (bonus) 
(HR66). 
 
Το σύστημα αμοιβών βοηθά και υποστηρίζει την επίτευξη των στρατηγικών στόχων γιατί «από 
τους 2500 εργαζόμενους, οι 1500 συμμετέχουν στο “bonus scheme” - το ύψος του “bonus” 
κυμαίνεται μεταξύ 15% και 40% των ετησίων αποδοχών ενός υπαλλήλου, ανάλογα με το “level” 
του και το ποσοστό επίτευξης των στόχων του» (HR63).  
 
Κατά το Διευθυντικό στέλεχος γραμμής το σύστημα αμοιβών βοηθά και υποστηρίζει την επίτευξη 
των στρατηγικών στόχων του τομέα ευθύνης του διότι «υπάρχει ανταμοιβή ανάλογα με την 
προσφορά (σύστημα “bonus”) και γιατί κατευθύνει τους ανθρωπους προς την επίτευξη των 
ατομικών τους στόχων» (L42).  
 
Δεν υπάρχει συγκεκριμένη προσέγγιση ή μέθοδος για την αξιολόγηση του συστήματος αμοιβών: 
«βλέποντας τις έρευνες αμοιβών και παροχών μεγάλων εταιριών συμβούλων για τις εταιρίες του 
κλαδου των “Fast Moving Consumer Goods” - η αποτελεσματικότητα φαίνεται επίσης στα 
ευρήματα της έρευνας ικανοποίησης των εργαζομένων» (HR68). 
 
Κατά το Διευθυντικό στέλεχος γραμμής, το σύστημα αμοιβών είναι αρκετά αποτελεσματικό διότι 
«οι αμοιβές κινούνται σε καλό επίπεδο μέχρι τώρα» (L46). 
 
Ο κρίσιμος ρόλος του Δ/ντικού στελέχους γραμμής (συνυπευθυνότητα) εντοπίζεται στη 
χορήγηση του “bonus” που προκύπτει άμεσα από το αποτέλεσμα της αξιολόγησης της 
απόδοσης και στη χορήγηση μισθολογικών αυξήσεων λόγω αναβάθμισης-προαγωγής (L47). 
 

ΑΜΟΙΒΕΣ  (L41, 48) 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι θετική (4,5) ως προς τα ακόλουθα σημεία της πολιτικής αμοιβών  που 
εφαρμόζει η επιχείρηση 
48.6 H αξιολόγηση έργου θέσης (job evaluation) που εφαρμόζεται στην επιχείρηση μας υιοθετεί ως πρώτιστο 
κριτήριο τις ικανότητες 
48.9 Στον καθορισμό του ύψους των αμοιβών παίζουν πρώτιστο ρόλο οι ικανότητες 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι επιφυλακτική (3) ως προς τα ακόλουθα σημεία της πολιτικής αμοιβών  
που εφαρμόζει η επιχείρηση 
41.1 Εφαρμογή δικαίου συστήματος αμοιβών για έλεγχο κόστους και διακράτηση των ικανών εργαζομένων 
41.2 Τήρηση αντικειμενικά δίκαιων αμοιβών 
41.3 Διαπίστωση των τάσεων στις αμοιβές της αγοράς εργασίας 
41.5 Τα προγράμματα παροχών διακρίνονται από φιλικότητα προς τους χρήστες  
48.2 Το επίπεδο αμοιβών είναι υποκινητικό για τους εργαζόμενους στην επίτευξη των στόχων 
48.3 H αξιολόγηση έργου θέσης (job evaluation) που εφαρμόζεται στην επιχείρηση μας εξασφαλίζει αντικειμενική 
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δομή αμοιβών  
48.5 H αξιολόγηση έργου θέσης (job evaluation) που εφαρμόζεται στην επιχείρηση μας υιοθετεί ως πρώτιστο 
κριτήριο την εμπειρία 
48.7 Στον καθορισμό του ύψους των αμοιβών παίζει πρώτιστο ρόλο η αρχαιότητα   
48.8 Στον καθορισμό του ύψους των αμοιβών παίζει πρώτιστο ρόλο η εμπειρία 
48.11 Η πολιτική αμοιβών είναι γνωστή και κατανοητή από όλους τους εργαζόμενους 
48.12 Η πολιτική αμοιβών είναι ανταγωνιστική 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι αρνητική (1,2) ως προς τα ακόλουθα σημεία της πολιτικής αμοιβών  
που εφαρμόζει η επιχείρηση 
41.4 Εφαρμογή προγράμματος προσθέτων παροχών 
41.6 Παροχή κινήτρων βάσει απόδοσης για ατομική υποκίνηση και εστίαση στην επίτευξη των στρατηγικών 
στόχων 
41.7 Οι μισθολογικές αυξήσεις, προαγωγές, εκπαίδευση και ανάπτυξη και διάφορες ανταμοιβές συνδέονται στενά 
με την αξιολόγηση της απόδοσης 
41.8 Παρέχονται υψηλά επίπεδα αμοιβών σε σύγκριση με άλλες επιχειρήσεις του ίδου κλάδου 
41.9 Η επιχείρηση συνδέει πολύ στενά τις αμοιβές με την ατομική απόδοση 
41.10 Το μισθολογικό πρόγραμμα περιστα-σιακά τροποποιείται για να ενθαρρύνει στελέχη και υπαλλήλους να 
επιτυγχάνουν στόχους 
41.11 Υπάρχει εκτεταμένη διαφοροποίηση αμοιβών μεταξύ των  μελών του προσωπικού 
41.12 Εφαρμόζεται πολιτική διανομής κερδών 
41.13 Εφαρμόζεται πρόγραμμα έκτακτων  χρηματικών παροχών 
48.1 Το επίπεδο αμοιβών της επιχείρησης κατά το τρέχον έτος, συγκρινόμενο με τα προηγούμενα έτη, είναι 
γενικά υψηλότερο 
48.4 H αξιολόγηση έργου θέσης (job evaluation) που εφαρμόζεται στην επιχείρηση μας υιοθετεί ως πρώτιστο 
κριτήριο την αρχαιότητα 
48.10 Στον καθορισμό του ύψους των αμοιβών παίζουν πρώτιστο ρόλο οι προσωπικές γνωριμίες με στελέχη της 
επιχείρησης 

 
ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
 
Τα βασικά σημεία  της πολιτικής στελέχωσης, με τα οποία θα ασχοληθούμε, είναι: 

• η αξιολόγηση της πολιτικής υγιεινής & ασφάλειας και 
• ο ρόλος του διευθυντικού στελέχους γραμμής που συμμετείχε στην έρευνα. 

 
Η αξιολόγηση της πολιτικής υγιεινής & ασφάλειας γίνεται μέσω ελέγχων της μητρικής εταιρίας 
του εξωτερικού υπό την ευθύνη του Τεχνικού Διευθυντή και υποστήριξη του Τμήματος ΔΑΠ: «οι 
άνθρωποι του HR που βρίσκονται στα εργοστάσια φροντίζουν για τα προγράμματα ελέγχων και 
τα σχετικά θέματα» (HR72).  
 
Κατά το Δ/ντικό στέλεχος γραμμής, η πολιτική υγιεινής και ασφάλειας είναι αρκετά 
αποτελεσματική αλλά «το θέμα είναι η καθημερινή εφαρμογή και το να κρατάμε σε εγρήγορση την 
ευαισθητοποίηση του “κόσμου” - αυτό είναι το πρακτικό κομμάτι της πολιτικής - γιατί υπάρχουν 
όλοι οι κανόνες και όλες οι διαδικασίες που είναι πολύ σωστές» (L50). 
 
Ο κρίσιμος ρόλος του Δ/ντικού στελέχους γραμμής (συνυπευθυνότητα) εντοπίζεται στην τήρηση 
των κανόνων ασφαλείας, καθαριότητας, αντιμετώπισης κινδύνων-εκτάκτων περιστατικών στο 
εργοστάσιο και παρακολούθησης δεικτών ασφαλείας-ατυχημάτων, ασκώντας εποπτεία στον 
Μηχανικό Ασφαλείας και συνεργαζόμενος με τον Ιατρό Εργασίας (L51). 
 
ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 
 
Τα βασικά σημεία  της πολιτικής εργασιακών σχέσεων, με τα οποία θα ασχοληθούμε, είναι: 

• η διαπραγμάτευση με τα σωματεία εργαζομένων, 
• η αξιολόγηση της πολιτικής εργασιακών σχέσεων και 
• ο ρόλος του διευθυντικού στελέχους γραμμής που συμμετείχε στην έρευνα. 
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Υπάρχουν 7 σωματεία εργαζομένων (ένα σε κάθε εργοστάσιο), με τα οποία γίνεται 
διαπραγμάτευση συλλογικών συμβάσεων σε επίπεδο εργοστασιακό, εταιρικό και κλαδικό 
(HR75,76). 
Δεν υπάρχει συγκεκριμένη προσέγγιση ή μέθοδος αξιολόγησης παρά μόνον έμμεσα μέσω της 
διαπίστωσης ύπαρξης εργασιακής ειρήνης: «στόχος μας είναι ΜΗΔΕΝ απεργίες» (HR77). 
 
Κατά το Δ/ντικό στέλεχος γραμμής, η πολιτική εργασιακών σχέσεων είναι πολύ αποτελεσματική 
«γιατί έχουμε εργασιακή ειρήνη» (L52). 
 
Ο κρίσιμος ρόλος του Δ/ντικού στελέχους γραμμής (συνυπευθυνότητα) εντοπίζεται σε όλα 
σχεδόν τα θέματα πληροφόρησης-ενημέρωσης των εργαζομένων για θέματα εργασίας και 
σχέδια-στόχους της επιχείρησης, σύστασης ομάδων για αντιμετώπιση προβλημάτων, παροχής 
ευκαιριών συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων, έκφρασης-αξιοποίησης γνώμης-απόψεων και 
ελεύθερης διατύπωσης παραπόνων (L53). 
  

ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ  (L54) 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι θετική (4,5) ως προς τα ακόλουθα σημεία της πολιτικής εργασιακών 
σχέσεων που εφαρμόζει η επιχείρηση 
54.6 Οι εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν τη γνώμη και τις απόψεις τους για τα θέματα της 
δουλειάς τους 
54.9 Οι εργαζόμενοι μπορούν να εκφράζουν ελεύθερα τα παράπονά τους και τους προβληματισμούς τους 
σχετικά με τα θέματα της δουλειάς τους 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι επιφυλακτική (3) ως προς τα ακόλουθα σημεία της πολιτικής 
εργασιακών σχέσεων που εφαρμόζει η επιχείρηση 
54.1 Γίνεται τακτική πληροφόρηση των εργαζομένων από τα στελέχη σχετικά με τη δουλειά τους, μέσω 
συναντήσεων και ενημερώσεων 
54.2 Γίνεται επίσης τακτική ενημέρωση των εργαζομένων για τα σχέδια και τους στόχους της επιχείρησης 
54.3 Ενθαρρύνεται η σύσταση ομάδων εργαζομένων που συναντώνται τακτικά και ασχολούνται με προβλήματα 
σχετικά με την εργασία και την ποιότητα 
54.4 Παρέχεται σ΄αυτές τις ομάδες η αναγκαία εκπαίδευση για να βελτιώνουν την αποτελεσματικότητά τους   
54.5 Οι εργαζόμενοι έχουν αρκετές ευκαιρίες για να συμμετέχουν σε αποφάσεις που αφορούν τα θέματα της 
δουλειάς τους 
54.7 Ζητιούνται οι απόψεις των εργαζομένων στα θέματα της δουλειάς τους 
54.8 Οι απόψεις των εργαζομένων αξιοποιούνται από την επιχείρηση 

 
7. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΑΠ 
BOX 3 – Προτεραιότητα στις απαντήσεις των ερωτήσεων HR87, 88 & ακολουθούν σχετικές απαντήσεις σε άλλες ερωτήσεις  
 
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ 
 
Το σύστημα των πολιτικών ΔΑΠ της επιχείρησης είναι προσανατολισμένο και εναρμονισμένο με 
τη στρατηγική και την επίτευξη των στρατηγικών στόχων, στο σύνολό του και ιδιαίτερα στις επί 
μέρους πολιτικές που ρυθμίζουν τα θέματα στελέχωσης, εκπαίδευσης & ανάπτυξης, 
αξιολόγησης της απόδοσης και αμοιβών. 
 
Με το σύνολο των πολιτικών ΔΑΠ επιδιώκεται «να πετύχουμε τους στόχους της εταιρίας - γιατί 
αν δεν πετύχουμε τους στόχους, δεν υπάρχουμε δηλ. η εταιρία προσπαθεί να φέρνει τις 
πωλήσεις και τα αποτελέσματα που επιδιώκει ώστε να έχει βιώσιμη ανάπτυξη» (HR87). 
 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 
 
Ακόμη, με το σύνολο των πολιτικών ΔΑΠ η επιχείρηση προσπαθεί «να προσελκύσει και να 
συγκρατήσει τα ταλέντα δηλ. να γίνει “employer brand”, να φέρεται δίκαια στο προσωπικό της και 
φυσικά να έχει δεσμευμένους τους εργαζόμενους» (HR87). 
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Το σύστημα πολιτικών ΔΑΠ διαθέτει συνοχή και συνέπεια μεταξύ των επί μέρους πολιτικών διότι 
«γι’ αυτό υπάρχει το Τμήμα των “Policies & Procedures”, το οποίο βλέπει αν οι πολιτικές 
εναρμονίζονται μεταξύ τους - είναι ένας ουσιαστικός ρόλος» (HR88). 
 
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ 
 
Κατά την άποψη του Δ/ντή ανθρωπίνων πόρων, η επιχείρηση δεν μεταχειρίζεται διαφορετικά 
τους κατόχους θέσεων ορισμένων κατηγοριών. Αναγνωρίζει, όμως, ότι υπάρχουν συγκεκριμένες 
θέσεις, οι οποίες θεωρούνται κρίσιμες (critical) και συνεπώς τα άτομα που τις κατέχουν 
τυγχάνουν ειδικής φροντίδας. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται όχι μόνον οι θέσεις που έχουν 
στρατηγική σημασία αλλά και ορισμένες άλλες που έχουν ιδιάζουσα σημασία για την επιχείρηση. 
Κοινό χαρακτηριστικό όλων είναι ότι καλύπτονται από το πρόγραμμα διαδοχής: «θέσεις “critical” 
θεωρούμε αυτές, για τις οποίες χρειάζομαι “succession”, για τον καθορισμό αυτών των θέσεων 
έχουμε ξεφύγει από το “strategic” - π.χ. ο Δ/ντής εργοστασίου στη Θεσσαλία είναι “critical”, όπως 
και ο Δ/ντής εργοστασίου στην Αττική όπου υπάρχουν οι ψυκτικές γραμμές των χυμών» (HR83). 
 
8. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΔΑΠ 
BOX 4 – Προτεραιότητα στις απαντήσεις των ερωτήσεων HR91 - 100 & ακολουθούν σχετικές απαντήσεις σε άλλες ερωτήσεις  
 
Εξετάζονται τα παραδοτέα αποτελέσματα του Τμήματος ανθρωπίνων πόρων με όρους 
ικανοτήτων και συμπεριφορών των εργαζομένων  (ως “effectiveness” που αποτελεί και επιλογή 
μας). Παράλληλα, όμως, γίνεται μνεία στις επιδόσεις του από άποψη αποδοτικότητας (efficiency) 
στην ανάλωση συγκεκριμένων πόρων και επίπτωσης (impact) στα τελικά αποτελέσματα της 
επιχείρησης.  
 
Το σύνολο των πολιτικών ΔΑΠ της εταιρίας επιδιώκει τον εντοπισμό και την ανάπτυξη 9 
ικανοτήτων (competencies), ως εξής (HR42): 

• Πάθος 
• Ηγετική ικανότητα 
• Κρίση 
• Εστιασμός 
• Επίτευξη αποτελεσμάτων 
• Ομαδικότητα 
• Επικοινωνία 
• Ανάπτυξη των ικανοτήτων οργάνωσης 
• Διαχείριση αλλαγών 

 
Με το σύνολο των πολιτικών της επιχείρησης επιδιώκεται «να πετύχουμε τους στόχους της 
εταιρίας - γιατί αν δεν πετύχουμε τους στόχους, δεν υπάρχουμε - αναλυτικότερα, η εταιρία 
προσπαθεί (1) να προσελκύσει και να συγκρατήσει τα ταλέντα, να γίνει “employer brand”, (2) να 
φέρεται δίκαια στο προσωπικό της και φυσικά (3) να έχει δεσμευμένους τους εργαζόμενους και 
(4) να φέρνει τις πωλήσεις και τα αποτελέσματα που επιδιώκει ώστε να έχει βιώσιμη ανάπτυξη»  
(HR87) 

 
Η μέτρηση των γνώσεων, ικανοτήτων-δεξιοτήτων και συμπεριφορών των εργαζομένων  
(effectiveness) γίνεται μόνον μέσω της διαδικασίας αξιολόγησης της απόδοσης: «μόνον από την 
κλίμακα της αξιολόγησης της απόδοσης» (HR93). 
 
Την ίδια ακριβώς άποψη έχει και το Δ/ντικό στέλεχος γραμμής (L64). 
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Η επιχείρηση δεν μετρά τη συμβολή της ΔΑΠ στα τελικά αποτελέσματα (impact) «δεν γνωρίζω 
πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό» (HR92). 
 
Η διαπίστωση της αποτελεσματικότητας της ΔΑΠ και των πολιτικών στο σύνολό τους φαίνεται: 
«στα αποτελέσματα των “engagement surveys” και του διαγωνισμού “Best Workplaces” - επίσης, 
με τη βοήθεια εσωτερικών ελέγχων που γίνονται “locally” αλλά αναφέρονται στο “Board” της 
εταιρίας (συνήθως με τη συνεργασία μεγάλης διεθνούς εταιρίας συμβούλων)» (HR90). 
 
Κατά το Δ/ντικό στέλεχος γραμμής, το κυριότερο κριτήριο για τη διαπίστωση της 
αποτελεσματικότητας της ΔΑΠ είναι «η επίτευξη των στόχων (ατομικών και συνολικών) και ακόμη 
περισσότερο η προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση που καταβάλλεται από όλους -                
η προσπάθεια είναι εμφανής και συνεχής, άσχετα τελικά αν επιτυγχάνονται στο 100% όλοι οι 
στόχοι» (L62). 
 
Η επιχείρηση δεν μετρά την αποτελεσματικότητα του Τμήματος ΔΑΠ: «γενικά δεν κάνουμε 
αξιολόγηση Τμημάτων - δεν έχουμε δείκτες για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας του 
Τμήματος HR, αλλά συνολικά για την εταιρία - θα μπορούσαμε να πούμε ότι αξιολογείται 
σύμφωνα με τις επιδόσεις του HR Director στις 7 κύριες περιοχές αποτελεσματικότητας (key 
result areas) και την επίτευξη των αντιστοίχων στόχων» (HR94). 
 
Δεν μας δόθηκαν τα στοιχεία για τον HR  Director της εταιρίας. Αντ’ αυτών μας δόθηκαν, 
ενδεικτικά, τα στοιχεία για τον Προϊστάμενο του Τμήματος HR ενός εργοστασίου, ως εξής: 
   
Περιοχή αποτελεσματικότητας Στόχος Ενδείξεις τελικής απόδοσης 
Μάνατζμεντ  Βελτίωση παραγωγικότητας Ανταπόκριση στις προθεσμίες 

Καθορισμός σαφών προτεραιοτήτων 
Συμμόρφωση στους ελέγχους 
Διαχείριση εξόδων Τμήματος 

Επιχειρηματικά / 
Χρηματοοικονομικά 

Εκτέλεση επιχειρηματικού σχεδίου Αποδοτικότητα σύμφωνα με τους 
στόχους ή ακόμη καλύτερη 
Επιτυχής εκτέλεση των “projects” 
Συνεργασία με άλλα Τμήματα 

Ανάπτυξη ανθρώπων Ανάπτυξη στελεχών για διαδοχή Υλοποίηση προγραμμάτων 
Αυστηρή εφαρμογή διαδικασιών 
πρόσληψης, αξιολόγησης απόδοσης 
και ανάπτυξης  

Ηγεσία Ανάπτυξη κουλτούρας αποτελεσμάτων Σαφής κοινοποίηση οδηγιών 
Γρήγορη αντιμετώπιση ατόμων με 
χαμηλή απόδοση 
Ανάπτυξη δέσμευσης εργαζομένων 

Σχέσεις Σχέσεις με σωματεία / τοπικές αρχές Αποτελεσματική συνεργασία 
Ανοικτή επικοινωνία 

Ανάπτυξη & Καινοτομία Επιτυχής εφαρμογή συστήματος SAP   Αντιστοίχιση του προσωπικού με το 
οργανόγραμμα 

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Υλοποίηση πρωτοβουλιών Επιτυχής εκτέλεση επί μέρους 
δραστηριοτήτων 
Εφαρμογή του συστήματος υγιεινής & 
ασφάλειας & περιβαλλοντικής 
διαχείρισης 

 
Κατά την άποψη του Δ/ντικού στελέχους γραμμής, το Τμήμα ανθρωπίνων πόρων 
ανταποκρίνεται ως εξής: 
 

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ  (L69, 70) 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι θετική (4,5) ως προς τα ακόλουθα σημεία 
69.1 Κατανοεί τη στρατηγική της επιχείρησης 
69.5 Μου παρέχει χρήσιμη και έγκαιρη συμβουλή σχετικά με τα θέματα ΔΑΠ 
69.6 Έχει συμβάλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης της επιχείρησης  
70.3 Θεωρώ τον εαυτό μου συνυπεύθυνο για τη δημιουργία αποτελεσματικών συμπεριφορών στα μέλη της 
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ομάδας μου προκειμένου να πετύχουν τους στόχους του Τμήματός μου 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι επιφυλακτική (3) ως προς τα ακόλουθα σημεία 
69.2 Ανταποκρίνεται έγκαιρα σε προθεσμίες 
69.3 Κάνει τη δουλειά του όπως θα ήθελα να την κάνει 
69.4 Ανταποκρίνεται άμεσα στις ανάγκες των εσωτερικών πελατών (στελεχών πρώτης γραμμής και απλών 
εργαζομένων) και στις προσδοκίες μου όσον αφορά στο ρόλο και τα καθήκοντά του 
70.1 Πιστεύω ότι οι κατάλληλες πολιτικές ΔΑΠ μπορούν να δημιουργήσουν αποτελεσματικές συμπεριφορές για 
να πετύχουν τους στόχους του Τμήματος μου 
70.2 Θεωρώ τον εαυτό μου συνυπεύθυνο για την εφαρμογή των πολιτικών ΔΑΠ 
70.5 Αυτά που κάνει το Τμήμα ανθρωπίνων πόρων με βοηθούν να πετύχω τα αποτελέσματα που θέλω  
Η εκτίμηση του Line Manager είναι αρνητική (1,2) ως προς το ακόλουθο σημείο 
70.4 Αυτά που κάνει το Τμήμα ανθρωπίνων πόρων δίνουν έμφαση στον τύπο και όχι στην ουσία 

 
Στην επιχείρηση τηρούνται ορισμένοι δείκτες αποδοτικότητας (efficiency), ως εξής» (HR95): 
  

• % Payroll over NSR (Net Sales Revenue) (μισθοδοσία έναντι καθαρών εσόδων) 
• Paid Men Months or Full Time Equivalent (ανθρωπομήνες μισθοδοσίας) 
• Overtime (υπερωρίες) 
• Regretted Turnover (ανεπιθύμητη εναλλαγή προσωπικού) 
• Non-regretted Turnover (μη ανεπιθύμητη εναλλαγή προσωπικού) 
• Turnover of High Performers (εναλλαγή ατόμων με υψηλή απόδοση 
• Absenteeism (απουσίες) 
• Sickness Rate H&S (δείκτης ασθενειών) 
• Incidence Rate H&S (δείκτης ατυχημάτων) 
• Frequence Rate H&S (δείκτης συχνότητας συμβάντων) 
• Fatalities H&S (θανατηφόρα συμβάντα) 
• Time to fill a vacancy (χρόνος κάλυψης κενής θέσης εργασίας) 
• Training hours (ώρες εκπαίδευσης) 
• Training cost (κόστος εκπαίδευσης)   
• PDF (People Development Forum) info (πληροφορίες ατομικής ανάπτυξης) 
• High Performers in Key Positions (άτομα υψηλής απόδοσης σε καίριες θέσεις) 
• Internal Promotions vs External Hire (εσωτερικές προαγωγές έναντι προσλήψεων) 
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07. NORMAL 
 

 
Η NORMAL είναι θυγατρική πολυεθνικής εταιρίας, η οποία έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας 
την παραγωγή και εμπορία καλλυντικών, προϊόντων υγιεινής και φαρμακευτικών, με έδρα την 
Αθήνα και μια (1) μονάδα παραγωγής στην Αττική. Απασχολεί συνολικά 400 εργαζόμενους, οι 
οποίοι είναι κυρίως κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων (43%) και πτυχιούχοι τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης (35%). Οι υπόλοιποι είναι απόφοιτοι Λυκείου (22%). 
 
  
1. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
 
Τα βασικά σημεία, με τα οποία θα ασχοληθούμε, είναι: 

• η αποστολή, το όραμα και οι αξίες της επιχείρησης 
• η ακολουθούμενη ανταγωνιστική στρατηγική 
• η ενδεχόμενη χρήση της μεθοδολογίας των εξισορροπημένων επιδόσεων (Balanced 

Scorecard) και 
• οι απαιτήσεις της ανταγωνιστικής στρατηγικής από άποψη ικανοτήτων-δεξιοτήτων και 

συμπεριφορών των εργαζομένων. 
 
Η εταιρία έχει ως όραμά της να είναι ηγέτης στις κατηγορίες προϊόντων που επιλέγει να 
ανταγωνισθεί, προσφέροντας καινοτόμες και επιστημονικά τεκμηριωμένες λύσεις ατομικής 
φροντίδας και θεραπείας που προάγουν την υγεία και την ποιότητα ζωής. Στο “Πιστεύω” της 
εταιρίας περιγράφονται αναλυτικά οι  αξίες της, οι οποίες αναφέρονται κατά κύριο λόγο στις 
σχέσεις της με:  

• τους πελάτες (ευθύνη απέναντί τους, ανταπόκριση στις ανάγκες τους, λογικές τιμές, 
συνεπής εκτέλεση παραγγελιών),  

• τους εργαζόμενους (σεβασμός προσωπικότητας, αξιοπρέπεια, αναγνώριση αξίας, 
αίσθημα ασφάλειας, δίκαιες αμοιβές, καλό περιβάλλον εργασίας, ενδιαφέρον για τις  
υποχρεώσεις, διατύπωση προτάσεων και παραπόνων, ίσες ευκαιρίες απασχόλησης και 
εξέλιξης), 

• την κοινωνία (υπευθυνότητα, κοινωφελείς δραστηριότητες, βελτίωση υγείας και 
εκπαίδευσης, προστασία περιβάλλοντος και φυσικών πόρων) και 

• τους μετόχους (λογικά κέρδη, πειραματισμός με νέες ιδέες, συνεχής έρευνα, καινοτόμα 
προγράμματα, νέες επενδύσεις και προϊόντα, δημιουργία αποθεματικών, εύλογο μέρισμα 
(HR28). 

 
Η ανταγωνιστική στρατηγική της εταιρίας  παγκοσμίως είναι να έχει μεγάλο εύρος 
δραστηριοτήτων σε 3 κλάδους, δηλ. στο χώρο της υγείας, των φαρμακευτικών και των 
καταναλωτικών προϊόντων. Αυτό από μόνον του αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Αν 
υπάρξει κάποιο πρόβλημα σε ένα κλάδο, τότε εξισορροπείται με τους άλλους δύο επειδή και οι 
τρεις είναι σχετικοί με την υγεία. Η εταιρία απευθύνεται στην κατανάλωση και βασίζεται στην 
επιστήμη και την υγεία για όλα τα προϊόντα της. Υπάρχει πολύ εκτεταμένη έρευνα για τη 
δημιουργία νέων προϊόντων (R&D) και η ποιοτική προσέγγιση στα προϊόντα είναι πολύ 
σημαντική. Η εταιρία επιδιώκει να έχει ηγετικά μερίδια στις κύριες κατηγορίες των προϊόντων της  
(HR19). Πρόκειται επομένως για στρατηγική προϊοντικής ηγεσίας (product leadership) με αρκετά 
στοιχεία της στρατηγικής στενών πελατειακών σχέσεων (customer intimacy). 
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Η εκτέλεση της στρατηγικής παρακολουθείται μέσω της μεθόδου των εξισορροπημένων 
επιδόσεων (Balanced Scorecard), η οποία περιλαμβάνει τις κλασικές διαστάσεις των 
Χρηματοοικονομικών (Financial), Πελατών (Market Shares), Εσωτερικών Διεργασιών (Critical 
Processes) και Μάθησης & Ανάπτυξης (Leadership) (HR23).  
 
Η διαπίστωση περί της στρατηγικής της εταιρίας επιβεβαιώνεται από την άποψη του Δ/ντικού 
στελέχους γραμμής, σύμφωνα με το οποίο:   
  
(i) το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα συνδέεται κυρίως με την προσφορά καινοτομιών (θεωρείται 
ως κύριο χαρακτηριστικό της στρατηγικής προϊοντικής ηγεσίας - product leadership),  
(ii) η εταιρική κουλτούρα ενθαρρύνει την ατομική αποτελεσματικότητα και δημιουργική σκέψη 
(θεωρείται ως κύριο χαρακτηριστικό της στρατηγικής προϊοντικής ηγεσίας – product leadership),  
(iii) η οργανωτική δομή διακρίνεται από τη λήψη αποφάσεων στα σημεία που βρίσκονται 
πλησιέστερα στον πελάτη (θεωρείται ως κύριο χαρακτηριστικό της στρατηγικής στενών 
πελατειακών σχέσεων – customer intimacy),  
(iv) οι λειτουργικές διεργασίες είναι εστιασμένες στην ανάπτυξη νέων προϊόντων (θεωρείται ως 
κύριο χαρακτηριστικό της στρατηγικής προϊοντικής ηγεσίας – product leadership) και  
v) τα διοικητικά συστήματα είναι προσανατολισμένα στα αποτελέσματα που μετρούν και 
ανταμείβουν την επιτυχία προϊόντων και πειραματισμών (θεωρείται ως κύριο χαρακτηριστικό της 
στρατηγικής προϊοντικής ηγεσίας – product leadership) (L10).    
 

Ακολουθούμενη ανταγωνιστική στρατηγική 
 

HR Line 

Λειτουργικής αριστείας (operational excellence)   
Προϊοντικής ηγεσίας (product leadership) ● ●●●● 
Στενών πελατειακών σχέσεων (customer intimacy) ● ● 

 
Η ως άνω ανταγωνιστική στρατηγική χρειάζεται ανθρώπους  που να είναι άρτιοι στις τεχνικές 
γνώσεις (functional expertise), να μπορούν να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες της αγοράς, οι τεχνικές 
και ηγετικές τους ικανότητες να συμβαδίζουν με το «Πιστεύω» της εταιρίας, δηλ. το σύνολο των 
ηθικών αξιών που ενστερνίζονται όλοι οι εργαζόμενοι και ειδικότερα τα διευθυντικά στελέχη:    
«οι αξίες είναι αυτές που καθορίζουν τι είναι σωστό και τι είναι λάθος και περιγράφουν τον τρόπο, 
με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπίζουμε τους πελάτες, εργαζόμενους, μετόχους και το κοινό - 
είναι πολύ χαρακτηριστικό της εταιρίας, το πιστεύουμε και το ζούμε σε όλες τις εκφάνσεις της 
εταιρίας - από τους ηγέτες περιμένουμε να λειτουργούν και να αποφασίζουν με βάση αυτούς τους 
κανόνες» (HR20). Πρόκειται δηλ. για συμπεριφορές που θεωρείται ότι ανταποκρίνονται στο 
συνδυασμό των ανταγωνιστικών στρατηγικών: προϊοντικής ηγεσίας (product leadership) και 
στενών πελατειακών σχέσεων (customer intimacy). 
 
Ως αποτελεσματικές συμπεριφορές που αναμένει η εταιρία από τους εργαζόμενους, το Δ/ντικό 
στέλεχος γραμμής αναφέρει την επίλυση προβλημάτων, την πρόκληση αμφισβητήσεων, τη 
συνεργασία μεταξύ διαφόρων Τμημάτων και την αναπτυγμένη δημιουργικότητα (L68). Πρόκειται, 
δηλ. για συμπεριφορές που θεωρείται ότι αντιστοιχούν στην ανταγωνιστική στρατηγική της 
προϊοντικής ηγεσίας (product leadership). 
 

Οι επιθυμητές ικανότητες και συμπεριφορές των 
εργαζομένων αντιστοιχούν στην ανταγωνιστική 
στρατηγική της: 

HR Line 

Λειτουργικής αριστείας (operational excellence)   
Προϊοντικής ηγεσίας (product leadership) ● ● 
Στενών πελατειακών σχέσεων (customer intimacy) ●  
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Από την πλευρά του, το Δ/ντικό στέλεχος γραμμής θεωρεί ότι οι εργαζόμενοι στον τομέα 
ευθύνης του, εκτός από τα βασικά προσόντα (πτυχίο, γλώσσα, Η/Υ) θα πρέπει να έχουν 
αναλυτική σκέψη (analytical skills), πολύ καλό χαρακτήρα «γιατί η εταιρία είναι πολύ 
ανθρωποκεντρική και άτομα χωρίς αυτή τη συμπεριφορά δεν μπορούν να σταθούν» και   
ηγετικές ικανότητες «γιατί η εταιρία είναι ένας οργανισμός όπου οι άνθρωποι συνεχώς 
εξελίσσονται και όλο και κάποια στιγμή μπορεί να βρεθούν σε ηγετική θέση» (L11). Κυρίαρχο 
χαρακτηριστικό που θα πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι για τον τομέα ευθύνης του, θεωρεί τον 
καλό χαρακτήρα: «θεωρώ τον χαρακτήρα Νο.1 προσόν στα στελέχη - πρέπει κάποιος να είναι 
“καλό παιδί” δηλ. να θέλει να μάθει, να συμπεριφέρεται σωστά στο χώρο εργασίας, να είναι μέλος 
της ομάδας και όχι μόνον ο εαυτός του, να βλέπει τα πράγματα “μισογεμάτα” και όχι “μισοάδεια” 
και να μην “τα παρατάει” -  η δουλειά μας είναι όλο προκλήσεις» (L22).  
 
2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΑΠ 
 
Η πολιτική διοίκησης ανθρωπίνων πόρων που εφαρμόζεται έχει ως κυρίαρχο στοιχείο την 
έμφαση στον πελατοκεντρικό προσανατολισμό και το ενδιαφέρον για την αξιολόγηση απόδοσης 
εστιασμένης στα ομαδικά αποτελέσματα, βασίζεται σε σχετικά λεπτομερή περιγραφή των 
καθηκόντων των εργαζομένων, περιέχει συμμετοχικά συστήματα λήψης αποφάσεων κυρίως στα 
θέματα εργασίας, δίνει έμφαση στην ίση μεταχείριση, προβλέπει χρηματικές παροχές 
βασισμένες στην εξυπηρέτηση των πελατών, εξασφαλίζει σχετικά την απασχόληση και επιτρέπει 
την εκτεταμένη – συστηματική εκπαίδευση (HR25). Πρόκειται, δηλ. για μια πολιτική ΔΑΠ που 
θεωρείται ότι αντιστοιχεί στην ανταγωνιστική στρατηγική των στενών πελατειακών σχέσεων 
(customer intimacy).  
 
Η διαπίστωση περί της πολιτικής ΔΑΠ της εταιρίας δεν επιβεβαιώνεται από την άποψη του 
Δ/ντικού στελέχους γραμμής, σύμφωνα με το οποίο: τα διοικητικά συστήματα της εταιρίας είναι  
προσανατολισμένα στα αποτελέσματα που μετρούν και ανταμείβουν την επιτυχία (L10) 
(θεωρείται ως κύριο χαρακτηριστικό της στρατηγικής προϊοντικής ηγεσίας (product leadership).  
 

Η εφαρμοζόμενη πολιτική ΔΑΠ αντιστοιχεί με την 
ανταγωνιστική στρατηγική της: 

HR Line 

Λειτουργικής αριστείας (operational excellence)   
Προϊοντικής ηγεσίας (product leadership)  ● 
Στενών πελατειακών σχέσεων (customer intimacy) ●  

 
Σε σύγκριση της επιχείρησης με τους κύριους ανταγωνιστές της, ως προς τις πολιτικές διοίκησης 
του προσωπικού, οι διαφορές εντοπίζονται: 

• στο “Πιστεύω”: «αποτελεί ηθική κατεύθυνση - έχουμε έτσι δημιουργήσει ιδιαίτερη 
κουλτούρα “relationship driven” εταιρία με στενά “bonds” συνεργασίας», 

• στην πρόταξη των σχέσεων έναντι των αυστηρών διεργασιών: «δεν “κολλάμε” στις 
διαδικασίες - έχουμε “person specifics” που σημαίνει ότι βασιζόμαστε στην ατομική 
διάθεση των εργαζομένων και στα αποτελέσματα των ατομικών προσπαθειών - αυτό μας 
δίνει μεγάλη ευελιξία αλλά και “complexity”», 

• στο μικρό εταιρικό περιβάλλον: «έχουμε μικρό οικογενειακό περιβάλλον με μεγάλη 
δύναμη - ο τρόπος διοίκησης είναι απόλυτα “open door”, αρκετά δημοκρατικός και 
“inclusive” δηλ. εμπλέκουμε πολύ κόσμο στο “decision making”», 

• στη συνεργασία: «ενώ έχουμε Τμήματα δηλ. “functional” οργάνωση, έχουμε δομές 
“matrix” και ομάδες “cross-functional” που επανεκπαιδεύουμε ώστε να βελτιώνουν την 
υλοποίηση της στρατηγικής στα σημεία πώλησης» και 
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• στην κουλτούρα υπευθυνότητας και προσανατολισμού στην απόδοση: «δηλ. 
μετριούμαστε στα αποτελέσματά μας (όχι στην προσπάθεια) και είμαστε ο καθένας 
“accountable” για τα αποτελέσματά του - όσο κακή και αν είναι η χρονιά» (HR24) 

 
3. ΡΟΛΟΣ Δ/ΝΤΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ  
 
Τα βασικά σημεία, με τα οποία θα ασχοληθούμε, είναι: 

• ο ρόλος του Διευθυντή ανθρωπίνων πόρων, 
• η συμμετοχή του σε συλλογικά όργανα της επιχείρησης και 
• ο τρόπος αντιμετώπισής του από τα διευθυντικά στελέχη γραμμής. 

 
Ο Διευθυντής ανθρωπίνων πόρων είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, της Διευθυντικής 
Ομάδας και συμμετρέχει σε πολυεθνικά όργανα στρατηγικής της εταιρίας, όπως “Leaders 
Forum” και “HR Leadership Team Europe” (HR29). Αναφέρεται στον Γενικό διευθυντή.  
Η εταιρία ζητά από αυτόν να βοηθήσει την επιχείρηση να φέρει αλλαγές στην οργάνωση και να 
συμβάλει στον οργανωτικό σχεδιασμό σε συνδυασμό με τη διαχείριση των ταλέντων: «δύο είναι 
τα βασικά που μου ζητά η εταιρία σε επίπεδο CEO: να μπορώ να τον βοηθήσω να φέρει αλλαγές 
στην οργάνωση, δηλ. να λειτουργήσω ως “change manager” για την υλοποίηση των αλλαγών και 
να του κάνω “challenge” ώστε να εξασφαλισθούν οι κατάλληλοι άνθρωποι για να υλοποιηθούν οι 
αλλαγές, δηλ. να του θέτω συνεχώς το ερώτημα για το πού θα κάνουμε “focus” για να φέρει αυτά 
που επιθυμεί η εταιρία» (HR26). 
 
Θεωρεί μάλιστα πολύ σημαντικό να παίζει το ρόλο της “φωνής” των εργαζομένων προς τη 
Διοίκηση της εταιρίας: «το “balance” μεταξύ “φωνής” του Management και των εργαζομένων είναι 
συνεχές - αυτό ζητά από μένα ο CEO -  αν π.χ. θέλουμε να κάνουμε “restructuring” αυτό είναι 
“φωνή” του Management - το HR θα δει πώς πρέπει να υλοποιηθεί για να μην κάνει κακό στην 
εταιρία» (HR26). 
 
Ως μέλος του Δ.Σ. και της διοικητικής ομάδας, συμμετέχει στο σχεδιασμό της στρατηγικής του 
καταναλωτικού κλάδου της εταιρίας και αποφασίζει από κοινού με τα λοιπά μέλη τη στρατηγική 
κατεύθυνση της εταιρίας: «χαράζουμε τη στρατηγική και κάνουμε “review” της στρατηγικής σε 
ετήσια βάση - τα προϊόντα έρχονται από το εξωτερικό - δεν ορίζουμε εμείς τις προϊοντικές 
στρατηγικές - εμείς, γνωρίζοντας τα δεδομένα της Ελληνικής αγοράς, καλούμαστε να επιλέξουμε 
από αυτά που έρχονται απ’ έξω για να είμαστε πετυχημένοι με ηγετικά μερίδια στην Ελληνική 
αγορά» (HR21). 
 
Επί πλέον εμπλέκεται στην υλοποίηση της στρατηγικής,  μέσω της κατάρτισης του ετησίου 
πλάνου ΔΑΠ, το οποίο περιέχει τις βασικές προτεραιότητες αναφορικά με τις επί μέρους 
πολιτικές διοίκησης του προσωπικού: «το ετήσιο HR plan που γίνεται “cascaded” από το 
business plan - έτσι προσδιορίζονται ποιες θα είναι οι βασικές στρατηγικές HR, ποια τα “key 
priorities”, ποια τα “focus areas” και ποιοι οι “drivers” – π.χ. σε μια χρονιά οικονομικής κρίσης, οι 
βασικές προτεραιότητες είναι: “employee engagement & motivation”, “talent management & 
retention” και “compensation & benefits” – π.χ. στις καλές εποχές, μπαίνουμε σε καινούριες 
αγορές νέων προϊόντων με μεγάλα περιθώρια αύξησης - είμαστε “focused” σε “recruitment 
strategies” - πρέπει να κτίσουμε τα “competencies” ως οργάνωση πίσω από τα νέα προϊόντα - 
θα ψάξουμε στην αγορά να βρούμε τα ταλέντα που χρειαζόμαστε ή θα χρησιμοποιήσουμε 
δικούς μας ανθρώπους που θα τους εκπαιδεύσουμε - θα προσαρμόσουμε το περιεχόμενο του 
HR plan ανάλογα με τις τρέχουσες ανάγκες» (HR22).  
 
Ο Δ/ντής ανθρωπίνων πόρων υποστηρίζει ότι ο ρόλος του είναι να μεταφράσει τις στρατηγικές 
της εταιρίας σε στρατηγικές ανθρωπίνου δυναμικού λειτουργώντας ως σύμβουλος της Διοίκησης 
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και “φωνή” των εργαζομένων: «να βοηθήσω την επιχείρηση να υλοποιήσει στρατηγικές και ειδικά 
να φέρει αλλαγές σ’ αυτό το περιβάλλον και να παίζω το ρόλο και του “consultant” για το 
“Management” αλλά και του “voice of employees”» (HR33). 
 
Νιώθει ισχυρός στο ρόλο του λέγοντας χαρακτηριστικά: «αισθάνομαι ισχυρός και αυτό προκύπτει 
από: (1) τα αποτελέσματα του “internal customer satisfaction survey”,(2) το “feedback” που 
παίρνω από τους “Business Partners” του Τμήματος HR και (3) το “feedback” που παίρνω από 
τους δικούς μου προσωπικούς “Business Partners” (CEO και Δ/ντές-μέλη του “Management 
Team” - Board) (HR33). 
  
Αναφερόμενος στην επιρροή που ασκεί στη λήψη αποφάσεων, την εντοπίζει στο σχεδιασμό – 
υλοποίηση της στρατηγικής και στα θέματα προσωπικού, επικοινωνίας και οργανωτικού 
σχεδιασμού: «γενικότερα επειδή είμαι “involved” ως “business leader” έχω βαρύνουσα ευθύνη 
μαζί με τους άλλους Δ/ντές - από εκεί και πέρα, το ανθρώπινο δυναμικό, το “communication” και 
το “organization design” είναι οι περιοχές όπου βαρύνει περισσότερο η θέση μου και επηρεάζω 
τη λήψη αποφάσεων - στο “Management Team” (Board) είμαστε ως “business leaders” και ως 
“function leaders” - το “expertise” του καθενός βαρύνει περισσότερο στα αντίστοιχα θέματα» 
(HR34) 
 
Η αντιμετώπιση του Διευθυντή ανθρωπίνων πόρων από τα στελέχη γραμμής είναι γενικά πολύ 
θετική, χωρίς να λείπουν οι διακυμάνσεις, σημειώνοντας ότι ο ρόλος του είναι τόσο σημαντικός 
όσο θέλει να τον κάνει ο ίδιος και εφόσον τον στηρίζει ο Γενικός Δ/ντής. Τα διευθυντικά στελέχη 
(συνήθως τα νεώτερα) βλέπουν το Τμήμα ΔΑΠ ως πολύ σημαντικό που μπορεί να τους 
βοηθήσει ουσιαστικά ενώ ορισμένα (συνήθως παλιότερα) δεν είναι τόσο συνεργάσιμα (HR32). 
 
«σήμερα η Διοίκηση πιστεύει στο HR - ο Γενικός Δ/ντής “δίνει το στίγμα” - με τον τρόπο αυτό 
“ανοίγουν οι πόρτες” και δημιουργούνται σχέσεις με τα άλλα “functions” - από εκεί και πέρα 
εναπόκειται στο πόσο πιστεύει ο κάθε Διευθυντής - ορισμένοι θεωρούν το HR πολύ σημαντικό, 
ορισμένοι (νέοι στα καθήκοντά τους) ότι το χρειάζονται σαν συμβουλάτορα λόγω έλλειψης πείρας 
και οι παλιοί το βλέπουν να “μπλέκει στα πόδια τους” - η σχέση μου με τα στελέχη γραμμής είναι 
γενικά πολύ καλή, παρόλα τα “σκαμπανεβάσματα” - θα την χαρακτήριζα ως “above average” ενώ 
με κάποιους είναι “excellent”» (HR32) 
 
Κάθε στέλεχος του Τμήματος ανθρωπίνων πόρων  έχει ρόλο “business partner” υποστηρίζοντας 
συγκεκριμένα Τμήματα της εταιρίας σε όλα τα θέματα προσωπικού και πολιτικών ΔΑΠ που 
αντιμετωπίζουν: «διαχέουμε το “business partnering” σε όλα τα επίπεδα - κάνουμε “guide” σε 
όλες τις διαδικασίες όπως πρέπει να τις τηρούν και τους κάνουμε “consult” όταν υπάρχει κάποιο 
“issue” - π.χ. στο “performance management”: (1) τους εκπαιδεύουμε πώς το κάνουν (2) τους 
οδηγούμε στην τήρηση των διαδικασιών, ότι ήλθε ο κατάλληλος χρόνος και τι πρέπει να κάνουν 
“step-by-step” και (3) όταν έχουμε έναν “low performer” είμαστε κοντά για να συμβουλέψουμε τον 
προϊστάμενό του πώς θα χειρισθεί το θέμα - το ίδιο γίνεται με το “recruiting” - ο “business partner” 
είναι εκεί για να υποστηρίξει την ομάδα και κάνει “challenge” για όλα τα θέματα» (HR31). 
 
4. ΠΡΟΦΙΛ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
 
To Τμήμα ανθρωπίνων πόρων απασχολεί συνολικά 11 άτομα (2,8% της δύναμης προσωπικού). 
Μεταξύ αυτών 4 (36%) είναι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων, εκ των οποίων 3 άτομα έχουν 
εξειδικευθεί στη ΔΑΠ (HR 30). 
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5. ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΑΠ
BOX 1 – Προτεραιότητα στις απαντήσεις των ερωτήσεων HR38, 39 & ακολουθούν σχετικές απαντήσεις σε άλλες ερωτήσεις  
  

 
Ρόλοι των στελεχών ΔΑΠ & αντίστοιχες ικανότητες 

(παρατίθενται εντός εισαγωγικών οι απόψεις του Δ/ντή ανθρωπίνων πόρων) 
 

 
Ρόλος: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ  ΕΤΑΙΡΟΣ 
Ικανότητα: ΕΚΤΕΛΕΣΗ  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
 
«Συμβάλλω στην υλοποίηση της στρατηγικής από τη στιγμή που φτιάχνουμε το 5ετές strategic plan, από 
αυτό απορρέει το ετήσιο “business plan” - υπάρχει το ετήσιο HR plan που γίνεται “cascaded” από το 
business plan - έτσι προσδιορίζονται ποιες θα είναι οι βασικές στρατηγικές HR (rewards, talent 
management), ποια τα “key priorities”, ποια τα “focus areas” και ποιοι οι “drivers”» (HR22) 
 
«Στις καλές εποχές είμαστε “focused” σε “recruitment strategies” - μπαίνουμε  σε καινούριες αγορές με 
μεγάλα περιθώρια αύξησης - πρέπει να κτίσουμε τα “competencies” ως οργάνωση πίσω από τα νέα 
προϊόντα - θα ψάξουμε στην αγορά να βρούμε τα ταλέντα για τα νέα προϊόντα που χρειαζόμαστε; θα 
χρησιμοποιήσουμε δικούς μας ανθρώπους που θα τους εκπαιδεύσουμε; πώς θα προσαρμόσουμε το 
περιεχόμενο του HR plan ανάλογα με τις τρέχουσες ανάγκες, ώστε να τα καλύπτει όλα από “recruitment” 
ως “termination”; όταν π.χ. το “turnover” του προσωπικού υπερβαίνει το 10%, τότε μπορεί να έχουμε 
πρόβλημα “retention” ή “motivation” ή άλλο»  (HR22) 
 
«Η εταιρία μου ζητά να εξασφαλίσω “organization design” σε συνδυασμό με “talent management” - ο 
CEO χρειάζεται έναν άνθρωπο, δηλ. τον επικεφαλής του HR, να του κάνει “challenge” ώστε να 
εξασφαλισθούν οι κατάλληλοι άνθρωποι για να υλοποιηθούν οι αλλαγές - δηλ. να του θέτει συνεχώς το 
ερώτημα: πού θα κάνουμε “focus” για να φέρει αυτά που επιθυμεί η εταιρία; - για να γίνει όμως αυτό, 
πρέπει να κάνεις συνεχώς “adapt” - σήμερα υπάρχουν “requirements” κρίσης και αύριο θα υπάρχουν 
“requirements” ανάπτυξης - πρέπει να μπορείς να προσαρμόζεις την οργάνωση ανάλογα» (HR26) 
 
«Ως “business partner” στην ομάδα,  ο ρόλος μου είναι να κάνω “translate” τις στρατηγικές της εταιρίας 
σε “people strategies”» (HR26) 
 
«Υποστηρίζω την επίτευξη των σχεδίων και στόχων των στελεχών γραμμής διαχέοντας το “business 
partnering” σε όλα τα επίπεδα - κάνουμε “guide” σε όλες τις διαδικασίες όπως πρέπει να τις τηρούν και 
τους κάνουμε “consult” όταν υπάρχει κάποιο “issue”» (HR31) 
 
«Επηρεάζω τη λήψη αποφάσεων στο σχεδιασμό & υλοποίηση της στρατηγικής και στα θέματα 
προσωπικού, επικοινωνίας και οργανωτικού σχεδιασμού - γενικότερα επειδή είμαι “involved” ως 
“business leader” έχω βαρύνουσα ευθύνη μαζί με τους άλλους Δ/ντές  - στο “Management Team” 
(Board) είμαστε ως “business leaders” και ως “function leaders” - το “expertise” του καθενός βαρύνει 
περισσότερο στα αντίστοιχα θέματα» (HR34) 
 
«Κάθε 3 μήνες γίνεται το “leader’s forum”, στο οποίο συμμετέχουν τα 50 στελέχη της διευρυμένης 
διοικητικής ομάδας - παρακολουθείται η πορεία της εταιρίας σε σχέση με το “strategic plan” - παίρνουμε 
το “strategic plan” και του κάνουμε ανάλυση - δουλεύουμε όλα τα πλάνα των Τμημάτων με “inclusive 
approach” που εμπλέκει όλους τους εργαζόμενους σε κάθε Τμήμα, ώστε να γίνει “defined” η στρατηγική 
κάθε Τμήματος»(HR24, 38) 
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Ρόλος: ΔΙΟΙΚΗΚΤΙΚΟΣ  ΕΙΔΗΜΩΝ  
Ικανότητα: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 
 
«Σαν δομή έχουμε φτιάξει ένα σύστημα έτσι ώστε, μέσα στο Τμήμα HR, ο καθένας από εμάς να έχει ρόλο 
“Business Partner” χωριστά για τα Τμήματα: “Sales” & “Marketing”, Εργοστάσιο, “support functions” 
(Finance κ.ά.) και CEO & “Management Team” (Board) - έτσι κάνουμε “support” σε όλους τους Line 
Managers» - όταν υπάρχει κάποιο “issue” π.χ. στο “performance management”: (1) τους εκπαιδεύουμε 
πώς το κάνουν (2) τους οδηγούμε στην τήρηση των διαδικασιών, ότι ήλθε ο κατάλληλος χρόνος και τι 
πρέπει να κάνουν “step-by-step” και (3) όταν έχουμε έναν “low performer” είμαστε κοντά για να 
συμβουλέψουμε τον προϊστάμενό του πώς θα χειρισθεί το θέμα - το ίδιο γίνεται με το “recruiting” - ο 
“business partner” είναι εκεί για να υποστηρίξει την ομάδα και κάνει “challenge” για όλα τα θέματα» 
(HR31) 
 
«Φέτος αποφασίσαμε να δώσουμε μεγάλο βάρος της εκπαίδευσης στο “performance management”, 
πρόκειται για “training” μιας ώρας που συνδυάζουμε με άλλα “meetings”» (HR40) 
 
«Αυτό που καταφέραμε ως Τμήμα HR είναι να δημιουργήσουμε “robust” και μετρήσιμες διαδικασίες για 
να κτίσουμε το “credibility” του Τμήματος HR (process & measures)» (HR35) 
 
«Η εφαρμογή της διαδικασίας αξιολόγησης έργου στις θέσεις εργασίας της εταιρίας έγινε από το HR σε 
συνεργασία με το Line (η εφαρμογή έγινε “calibrated across companies” με τη συμμετοχή του εδώ 
ιατρικού και φαρμακευτικού κλάδου της εταιρίας) - τo HR επίσης ασχολείται, αν χρειασθεί, με την 
αξιολόγηση έργου σε περίπτωση συγχώνευσης 2 θέσεων σε μια ή στην περίπτωση δημιουργίας νέων 
θέσεων εργασίας» (HR65) 
 

 
 
 
 
Ρόλος: ΥΠΕΡΜΑΧΟΣ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
Ικανότητα: ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ 
 
«Διεξάγουμε το “Credo Survey” που περιέχει 70 ερωτήσεις σε όλο το Προσωπικό και γίνεται κάθε 2 
χρόνια – ενδιάμεσα και πάλι κάθε 2 χρόνια γίνεται το “Engagement Survey” και περιέχει 10 ερωτήσεις» 
(HR23) 
 
«Παίζω το ρόλο της «φωνής των εργαζομένων» προς τη Διοίκηση της εταιρίας - αυτό δεν είναι πάντα 
εύκολο - το “balance” μεταξύ “φωνής του Management και των εργαζομένων” είναι συνεχές, αυτό ζητά 
από μένα ο CEO - αν π.χ. θέλουμε να κάνουμε “restructuring” αυτό είναι “φωνή του Management” - το 
HR θα δει πώς πρέπει να υλοποιηθεί για να μην κάνει κακό στην εταιρία» (HR26) 
 
«Σε μια χρονια σαν κι’ αυτή της κρίσης και των δύσκολων επιτεύξεων,  οι βασικές προτεραιότητες (key 
priorities) είναι:  
(1) Employee engagement & motivation                                 (2) talent management και talent retention 
(γιατί οι καλοί, όσο δύσκολη κι’ αν είναι η αγορά, υπάρχει κίνδυνος να φύγουν) και            (3) 
compensation & benefits (τι κόβεις και απαντάς σε συνδυασμό με τα προηγούμενα) - φέτος οι πωλήσεις 
δεν παίρνουν “bonus” - κοιτάμε τι θα κάνουμε για τα επόμενα 2-3 χρόνια (οι άνθρωποι χάνουν 30% του 
εισοδήματος και πώς θα το αναπληρώσουμε)» (HR22)  
 
«Ο Γενικός Δ/ντής “δίνει το στίγμα” - με τον τρόπο αυτό “ανοίγουν οι πόρτες” και δημιουργούνται σχέσεις 
με τα άλλα “functions” - από εκεί και πέρα εναπόκειται στο πόσο πιστεύει ο κάθε Διευθυντής - ορισμένοι 
θεωρούν το HR πολύ σημαντικό, ορισμένοι (νέοι στα καθήκοντά τους) ότι το χρειάζονται σαν 
συμβουλάτορα λόγω έλλειψης πείρας και οι παλιοί το βλέπουν να “μπλέκει στα πόδια τους”. - αυτούς 
τους τελευταίους τους κάνω “challenge” - βρίσκοντας χρόνο να διαθέσεις για τα προβλήματά τους και με 
τη σωστή συνεργασία πρέπει να πείσεις ότι μπορείς να βοηθήσεις πραγματικά - μόνον τα αποτελέσματα 
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πείθουν για την αξία που μπορείς να δώσεις στους άλλους» (HR32) 
 
«Παίζω το ρόλο και του “consultant” για το “management” αλλά και του “voice of employees” – 
αισθάνομαι ισχυρός και αυτό προκύπτει από τα αποτελέσματα του “internal customer survey” και το 
“feedback” που παίρνω από τους “business partners” του Τμήματός μου και εμού προσωπικά» (HR33) 
 
«Συμβάλλω στη βελτίωση του ηθικού και της αφοσίωσης των υπαλλήλων  έχοντας ενεργό συμμετοχή σε 
μια σειρά τακτικών εκδηλώσεων, τόσο για τη διοργάνωση όσο και για την εκτέλεσή τους με τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο, ώστε η επικοινωνία με τους εργαζόμενους της εταιρίας να είναι συνεχής και 
αποτελεσματική – οι εκδηλώσεις γίνονται για την παρακολούθηση της πορείας της εταιρίας, για την 
εξέλιξη της αγοράς και του κλάδου, για αναγνώριση πρωτοβουλιών (recognition program) και τιμητική 
διάκριση επιτυχημένων ατόμων ή ομάδων» (HR 38) 
 

 
 
  
 
Ρόλος: ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ/ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ  ΑΛΛΑΓΩΝ 
Ικανότητα: ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΑΛΛΑΓΩΝ 
 
«Mου ζητά ο CEO να μπορώ να τον βοηθήσω να φέρει αλλαγές στην οργάνωση (να λειτουργήσω ως 
“change manager” για την υλοποίηση των αλλαγών) - μέχρι τώρα χρειάστηκαν πολλές αλλαγές - από 
μένα ζητήθηκε το “leadership” για το “planning” και την υλοποίηση των αλλαγών - θα πρέπει να τονίσω 
επίσης ότι το “change management” που αναλαμβάνω περιλαμβάνει και πολύ μεγάλο επικοινωνιακό 
κομμάτι» (HR26, 39)  
 
 «Πολύ σημαντικός είναι και ο καινούριος ρόλος του HR τα τελευταία χρόνια (εννοώ την αλλαγή 
νοοτροπίας και τη νέα αντίληψη για το ρόλο του HR που διακρίνει τη σημερινή Διοίκηση) - έχω δει την 
NORMAL σε εποχές που είχε Management που δεν πίστευε στο HR - αντίθετα, σήμερα πιστεύει στο HR 
(κατάλληλη στελέχωση και διάθεση “resources” για να κάνει τη δουλειά του) - ο Γενικός Δ/ντής “δίνει το 
στίγμα” - με τον τρόπο αυτό “ανοίγουν οι πόρτες” και δημιουργούνται σχέσεις με τα άλλα “functions”» 
(HR32, 39) 
 
«Καταφέραμε να περάσουμε σε μια ανθρωποκεντρική κουλτούρα δομημένη με βάση ορισμένα 
“principles” - ως ΑΘΛΟ θεωρώ το “pension plan” - ταλαιπωρηθήκαμε πολλά χρόνια για να πείσουμε την 
μητρική εταιρία - υλοποιήθηκε φέτος, σε μια δύσκολη εποχή που το ασφαλιστικό μας περιβάλλον 
καταρρέει - το θεωρώ πολύ μεγάλη επιτυχία» (HR35) 
 

 
6. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΑΠ
BOX 2 – Προτεραιότητα στις απαντήσεις των ερωτήσεων HR42 – 82 & ακολουθούν σχετικές απαντήσεις σε άλλες ερωτήσεις 
 
ΓΕΝΙΚΑ 
 
Εξετάζεται η ύπαρξη διατυπωμένων πολιτικών για το ανθρώπινο δυναμικό, η προέλευσή τους 
και σε περίπτωση προέλευσης από τη μητρική εταιρία, η δυνατότητα αλλαγών ή συμπληρώσεων 
σε τοπικό επίπεδο.  

 
Υπάρχει στην επιχείρηση γραπτή πολιτική για το ανθρώπινο δυναμικό. Οι πολιτικές είναι 
διαθέσιμες μέσω του εσωτερικού συστήματος επικοινωνίας Intranet. Κατά περίπτωση γίνεται νέα 
κοινοποίηση των πολιτικών ή όταν υπάρχει εποχιακή ανάγκη. Προβλέπεται ειδικό υλικό 
ενημέρωσης των νεο-εισερχομένων, το οποίο τους παρουσιάζεται ευθύς ως αρχίσουν να 
εργάζονται στην εταιρία (HR27). 
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Οι πολιτικές ΔΑΠ είναι γενικά καθορισμένες σε διεθνές επίπεδο, όσον αφορά στις γενικές αρχές 
τους και κατά περίπτωση διαφοροποιούνται τοπικά: «οι διαδικασίες των “benefits” είναι “local” 
(π.χ. συνταξιοδοτικό πρόγραμμα) όπως και οτιδήποτε είναι “driven” από “local legislation” (π.χ. 
όροι εργασίας, αμοιβές) - τα λοιπά είναι κοινά στο “principle” και διαφοροποιούνται στο 
“implementation” (π.χ. η πολιτική για το “recognition” είναι “global” αλλά ο τρόπος εφαρμογής 
διαφοροποιείται “locally”)» (HR82). 
 
Οι πολιτικές ΔΑΠ και οι  αλλαγές ή συμπληρώσεις αυτών γίνονται γνωστές μέσω του 
συστήματος Intranet αλλά και ηλεκτρονικών κοινοποιήσεων προς τους ενδιαφερόμενους. 
Εφαρμόζονται και άλλες πρωτοβουλίες για την καλύτερη ενημέρωση των εργαζομένων, όπως  
εκπαιδεύσεις των προϊσταμένων «αλλά κυρίως μέσω εφαρμογής του θεσμού των “business 
partners”, μέσω του οποίου όλα τα στελέχη του HR εξηγούν και υποστηρίζουν “through-the-
steps” την εφαρμογή όλων των  πολιτικών εντός των Τμημάτων - η δραστηριότητα εντείνεται σε 
περιόδους που έχουμε “recruitment” ή “performance evaluation”» (HR80, 81). 
 
ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ 
 
Τα βασικά σημεία  της πολιτικής στελέχωσης, με τα οποία θα ασχοληθούμε, είναι: 

• οι απαιτούμενες κατά τη στελέχωση ικανότητες & ιδιότητες των υποψηφίων, 
• οι ακολουθούμενοι τρόποι επιλογής, 
• η καταλληλότητα των επιλεγομένων για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων, 
• η αξιολόγηση του τρόπου επιλογής και 
• ο ρόλος του διευθυντικού στελέχους γραμμής που συμμετείχε στην έρευνα. 

 
Εντοπίζονται 10 ηγετικές ικανοτήτες (competencies) που αποτελούν το πρότυπο του διεθνούς 
ηγετικού πλαισίου (Global Leadership Profile - GLP) της μητρικής εταιρίας και συνθέτουν 7 επί 
μέρους μοντέλα ικανοτήτων (functional competency models) για τους κατόχους των θέσεων 
εργασίας κάθε Τμήματος (Marketing, Sales, Finance, HR κ.ά.) (HR42) 
 
«όλο το σύστημα ικανοτήτων καθορίζεται από τη μητρική εταιρία στο εξωτερικό - δεν συμμετέχω 
στον καθορισμό του ούτε κάνω προτάσεις, γιατί το σύστημα πρέπει να είναι κοινό για ολόκληρη 
την εταιρία διεθνώς - εκείνο που κάνω είναι να συμβάλω στο να προσδιορίσουμε με τοπικά 
κριτήρια τη σημασία κάθε μιας “competency”» (HR42) 
  
Η εταιρία αναζητά στελέχη και από το εσωτερικό της επιχείρησης και από το εξωτερικό. Η 
προσέλκυση των εξωτερικών υποψηφίων επιτυγχάνεται λόγω του μεγέθους της εταιρίας, του 
καλού εργασιακού περιβάλλοντος, των προοπτικών εξέλιξης και της εταιρικής κουλτούρας: 
«κάνουμε και τα δύο, ανάλογα με τις ανάγκες - απ’ έξω θα μας έλθει κάποιος λόγω μεγέθους της 
εταιρίας μας, λόγω του δικού μας περιβάλλοντος εργασίας, λόγω των ευκαιριών εξέλιξης και 
ειδικότερα αν ο υποψήφιος είναι “mobile” και λόγω του ηθικού μας σκέλους (κουλτούρα και 
“Πιστεύω”) - ως “employer” είμαστε πάντα παρόντες σε όλες τις δραστηριότητες και εκδηλώσεις 
(career days  κ.λπ.)» (HR43). 
 
Τρόποι επιλογής προσωπικού: Συνδυάζεται η χρήση βιογραφικών σημειωμάτων, αρχικής και 
τηλεφωνικής διαλογής, ομαδικών δοκιμασιών, κέντρων αξιολόγησης, ανάθεσης “case studies” 
και διεξαγωγής ομαδικών συζητήσεων, εντοπισμού των επικρατεστέρων, διαδοχικών 
συνεντεύξεων με στελέχη ΔΑΠ και γραμμής (HR44).  
 
«χρησιμοποιούμε αυτούς τους τρόπους γιατί θέλουμε να δουμε τα “competencies” - στο 
Marketing ψάχνεις το “long-term potential” των υποψηφίων και δίνεις έμφαση στο “strategic 
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thinking” και στα “analytical skills” και αυτό μπορεί να γίνει αποτελεσματικά μόνο μέσω των  
“assessment centers”» (HR44) 
 
Ο τρόπος επιλογής δίνει εργαζόμενους που χρειάζεται η επιχείρηση για την επίτευξη των 
στρατηγικών στόχων δηλ. υπάρχει σύνδεση της επιλογής με τους στρατηγικούς στόχους. Αυτό 
διαπιστώνεται επειδή «έχουμε κάνει “benchmarking” εσωτερικά -  π.χ. όταν κάναμε προσλήψεις 
“below standards” τι αποτελέσμα είχαμε σε σχέση με άλλες προσλήψεις - έχουμε κάνει τέτοιου 
είδους αναλύσεις αλλά σταματήσαμε γιατί πλέον δεν κάνουμε προσλήψεις παρά ελάχιστα»  
(HR45). 
 
Το Δ/ντικό στέλεχος γραμμής έχει αμφιβολίες κατά πόσον η πολιτική στελέχωσης και οι τρόποι 
επιλογής βοηθούν και υποστηρίζουν την επίτευξη των στρατηγικών στόχων του τομέα ευθύνης 
του: «δεν είναι σίγουρο ότι το καταφέρνουμε - εμπλουτίσαμε τη διαδικασία με τη συνεργασία του 
“HR business partner” και αλλάζουμε το προφίλ των ανθρώπων που θέλουμε, επίσης το πώς 
επιλέγουμε με τη χρήση των “tests” και πώς ρυθμίζουμε τη ροή των συνεντεύξεων που θα 
εξασφαλίζουν πολλές οπτικές γωνίες για τον άνθρωπο που εξετάζουμε - μετά, φυσικά, θα πρέπει 
να γίνει πολύ καλή εκπαίδευση αφού μπει στον οργανισμό (διάρκειας περίπου 1 μήνα) -  μετά 
από 3 μήνες αξιολογούμε τη συμπεριφορά και το χαρακτήρα του (π.χ. του αρέσει η δουλειά; είναι 
σωστός ή «αληταράς» που θα μας κάνει «μαντάρα» στην ομάδα;) και στους 6 μήνες θα πρέπει 
να αξιολογήσουμε την απόδοσή του σύμφωνα με τις προσδοκίες μας» (L23). 
 
Ο τρόπος επιλογής αξιολογείται με τη βοήθεια σχετικών μετρήσεων του Τμήματος ΔΑΠ  που 
αναφέρονται στις προσλήψεις ταλέντων, ως εξής (HR46): 

• Ποιότητα στελέχωσης (% νεο-προσληφθέντων με μεγάλες δυνατότητες - HIPO) 
• Ταχύτητα στελέχωσης (ημέρες αντικατάστασης) 
• Ταχύτητα στελέχωσης (ημέρες παράδοσης short-list) 

 
Κατά το Διευθυντικό στέλεχος γραμμής, η διαδικασία επιλογής είναι τώρα περισσότερο 
αποτελεσματική διότι «είδαμε τα αποτελέσματα της παλιάς διαδικασίας και αλλάξαμε τις 
παραμέτρους της επιδιώκοντας το καλύτερο - φυσικά όλα βρίσκονται υπό συνεχή αξιολόγηση»  
(L24). 
 
Ο κρίσιμος ρόλος του Δ/ντικού στελέχους γραμμής (συνυπευθυνότητα) εντοπίζεται σε όλα τα 
σημεία δεδομένου ότι η όλη διαδικασία επιλογής αποτελεί τελικά δική του ευθύνη  (L25). 
 
 
 

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ  (L21, 26) 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι θετική (4,5) ως προς τα ακόλουθα σημεία της πολιτικής στελέχωσης 
που εφαρμόζει η επιχείρηση 
21.1 Ανάπτυξη και παρακολούθηση περιγραφών για όλες τις θέσεις εργασίας 
21.2 Διεξαγωγή αναλύσεων ροών εργασίας 
21.3 Ανάπτυξη του προγράμματος στελέχωσης για την κάλυψη επιχειρηματικών αναγκών 
21.4 Ανάπτυξη και υλοποίηση προγραμμάτων στρατολόγησης 
21.5 Ανάπτυξη και υλοποίηση προγραμμάτων διαδοχής 
21.6 Διατήρηση της στελέχωσης σε επαρκή επίπεδα 
21.7 Μέριμνα διακράτησης των ικανών ατόμων 
26.1 Εφαρμογή πολύ εκτεταμένων διαδικασιών επιλογής (τεστ, συνεντεύξεις κλπ) 
26.2 Η διοίκηση αποδίδει μεγάλη σημασία στις διαδικασίες στελέχωσης ώστε να επιλεγούν τα άριστα άτομα για 
κάθε θέση 
26.3 Συνήθως εμπλέκονται αρκετά πρόσωπα στη λήψη της απόφασης επιλογής 
26.5 Συνήθως εξετάζονται πολλοί υποψήφιοι για κάθε κενή θέση 
26.6 Η επιλογή των διευθυντικών στελεχών γίνεται εφόσον διαθέτουν χαρακτηριστικά που είναι συμβατά με το 
στρατηγικό σχέδιο της επιχείρησης 
26.7 Αναγνωρίζεται η ανάγκη εντοπισμού αποτελεσματικών διευθυντικών χαρακτηριστικών με μακροπρόθεσμη 
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προοπτική 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι επιφυλακτική (3)  ως προς το ακόλουθο σημείο της πολιτικής 
στελέχωσης που εφαρμόζει η επιχείρηση 
26.4 Γενικά, η επιχείρηση χρειάζεται πολύ χρόνο για να επιλέξει κάποιο άτομο προς κάλυψη κενής θέσης 
26.8 Περιστασιακά γίνονται αλλαγές στα πρότυπα της στελέχωσης ώστε να διευκολυνθεί η υλοποίηση της 
στρατηγικής της επιχείρησης 

 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
 
Τα βασικά σημεία  της πολιτικής εκπαίδευσης & ανάπτυξης, με τα οποία θα ασχοληθούμε, είναι: 

• η προσέγγιση ανάλυσης των εκπαιδευτικών αναγκών, 
• η καταλληλότητα της πολιτικής εκπαίδευσης & ανάπτυξης για την επίτευξη των 

στρατηγικών στόχων, 
• η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και 
• ο ρόλος του διευθυντικού στελέχους γραμμής που συμμετείχε στην έρευνα. 

 
Η ανάλυση των εκπαιδευτικών αναγκών γίνεται κυρίως μέσω της διαδικασίας αξιολόγησης της 
απόδοσης και περιλαμβάνει τα ακόλουθα 4 επίπεδα: «(i) με κατεύθυνση “top-down” σύμφωνα με 
τις ανάγκες της εταιρίας σε επίπεδο “process management”, (ii) ανάπτυξη των “leadership 
competences” για να “κτίσουμε leaders”, (iii) aνάπτυξη των “functional competences” και            
(iv) κάλυψη των ατομικών αναγκών (personal needs) που προκύπτουν από τη διαδικασία 
αξιολόγησης της απόδοσης» (HR49). 
  
Η πολιτική εκπαίδευσης & ανάπτυξης βοηθά και υποστηρίζει την επίτευξη των στρατηγικών 
στόχων της επιχείρησης δηλ. υπάρχει σύνδεση εκπαίδευσης & ανάπτυξης με τους στρατηγικούς 
στόχους. Αυτό συμβαίνει διότι: «από τη στιγμή που απορρέει από τη στρατηγική της 
επιχείρησης, αυτό είναι δεδομένο - σε μια “competency driven” εταιρία, όπως η NORMAL,        
τα “competencies” είναι συνδεδεμένα με τους στρατηγικούς στόχους της επιχείρησης» (HR50). 
 
Κατά το Δ/ντικό στέλεχος γραμμής, η πολιτική εκπαίδευσης & ανάπτυξης βοηθά και υποστηρίζει 
την επίτευξη των στρατηγικών στόχων του τομέα ευθύνης του διότι «το θέμα αυτό είναι 
καταλυτικό - γιατί έχουμε βάσεις δεδομένων - η στοχευμένη εκπαίδευση που κάνουμε συνδέεται 
άμεσα με τα αποτελέσματα και την επιτυχία των στόχων του καθενός» (L29). 
 
Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων γίνεται κατά το πέρας τους από τους 
συμμετέχοντες, με τον κλασικό τρόπο   (HR52). 
 
Κατά το Δ/ντικό στέλεχος γραμμής, τα εκπαιδευτικά προγράμματα μπορούν να είναι 
αποτελεσματικά, υπό προϋποθέσεις: «εξαρτάται από τον άνθρωπο και πώς τα παίρνει - αν είσαι 
άνθρωπος που θέλει να μαθαίνει τότε τα αποτελέσματα είναι πολύ θετικά - τα προγράμματα είναι 
αποτελεσματικά γιατί συνδέονται με τις πραγματικές ανάγκες και επειδή ο εκπαιδευόμενος δίνει 
αξία στην εκπαίδευση και όχι αντίστροφα» (L32). 
 
Ο κρίσιμος ρόλος του Δ/ντικού στελέχους γραμμής (συνυπευθυνότητα) εκτείνεται σε όλο το 
εύρος της διαδικασίας (L33). 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ  (L27, 34) 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι θετική (4,5) ως προς τα ακόλουθα σημεία της πολιτικής εκπαίδευσης 
& ανάπτυξης που εφαρμόζει η επιχείρηση 
27.1 Δέσμευση της επιχείρησης για ανάπτυξη-εκπαίδευση όλου του προσωπικού  
27.3 Διεξαγωγή ενημερωτικών προγραμμάτων για νεο-εισερχόμενους 
27.4 Παροχή προγραμμάτων εκπαίδευσης και ανάπτυξης για βελτίωση της απόδοσης 
27.7 Η απόδοση εξετάζεται περιοδικά και εντοπίζονται ατομικές ανάγκες ανάπτυξης 
27.8 Εφαρμόζονται υψηλά πρότυπα εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
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27.10 Διεξάγεται μεγάλη ποικιλία εκπαιδευτικών προγραμμάτων για διευθυντικά στελέχη και προϊσταμένους 
27.11 Η εκπαίδευση στην επιχείρησή μας αντιμετωπίζεται ουσιαστικά ως επένδυση και όχι ως κόστος ή ευκαιρία 
για είσπραξη επιδότησης 
34.1 Εφαρμόζονται πολύ εκτεταμένα εκπαιδευτικά προγράμματα για το προσωπικό όλων των μονάδων 
34.5 Το επίπεδο εκπαίδευσης αξιοποιείται μέσω τοποθέτησης των εκπαιδευθέντων σε ανάλογες θέσεις. 
34.6 Το επίπεδο εκπαίδευσης λαμβάνεται υπόψη κατά τις προαγωγές 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι επιφυλακτική (3)  ως προς τα ακόλουθα σημεία της πολιτικής 
εκπαίδευσης & ανάπτυξης που εφαρμόζει η επιχείρηση 
27.2 Παροχή πληροφόρησης εξέλιξης της σταδιοδρομίας των υπαλλήλων 
27.5 Συμμετοχή σε προγράμματα ανάπτυξης στελεχών που διεξάγουν εξωτερικοί φορείς  
27.6 Παροχή επαρκών ευκαιριών για ατομική εκπαίδευση και ανάπτυξη 
27.9 Η διοίκηση δίνει μεγάλη προτεραιότητα στις εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες 
34.2 Κάθε υπάλληλος δέχεται, κατά μέσο όρο, άνω των 50 ωρών τυπικής εκπαίδευσης κάθε χρόνο 
34.4 Η διοίκηση διαθέτει και δαπανά σημαντικά χρηματικά ποσά για εκπαίδευση 
34.7 Το επίπεδο εκπαίδευσης λαμβάνεται υπόψη κατά τον καθορισμό των αμοιβών και των μισθολογικών 
αυξήσεων 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι αρνητική (1,2)  ως προς το ακόλουθο σημεία της πολιτικής 
εκπαίδευσης & ανάπτυξης που εφαρμόζει η επιχείρηση 
34.3 Κατά τη διάρκεια του προηγουμένου χρόνου, 100% του προσωπικού υπέστη εκπαίδευση 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 
 
Τα βασικά σημεία  της πολιτικής αξιολόγησης της απόδοσης, με τα οποία θα ασχοληθούμε, 
είναι: 

• τα εφαρμοζόμενα κριτήρια αξιολόγησης της αποδοσης, 
• ο τρόπος διεξαγωγής της συνέντευξης επαναπληροφόρησης, 
• η καταλληλότητα του συστήματος αξιολόγησης της απόδοσης για την επίτευξη των 

στρατηγικών στόχων, 
• η αξιολόγηση της διαδικασίας αξιολόγησης της απόδοσης και 
• ο ρόλος του διευθυντικού στελέχους γραμμής που συμμετείχε στην έρευνα. 

 
Εφαρμόζεται ενιαίο για όλους σύστημα αξιολόγησης, το οποίο περιέχει 2 κατηγορίες κριτηρίων: 
(i) την επίτευξη επιχειρησιακών στόχων (ΤΙ) και (ii) την επίτευξη στόχων ατομικής ανάπτυξης 
(ΠΩΣ). Στην πρώτη κατηγορία περιλαμβάνονται επιχειρησιακοί στόχοι που ανήκουν σε βασικές 
περιοχές εστίασης της απόδοσης και ευθυγραμμίζονται με τους γενικότερους επιχειρηματικούς 
στόχους της μεθόδου των εξισορροπημένων επιδόσεων (balanced scorecard), διακρινόμενοι σε 
συνολικούς-ομαδικούς (βαρύτητα 20%-50%) και ατομικούς (βαρύτητα 40%-70%), ανάλογα με τη 
θέση του αξιολογουμένου και το επίπεδο ευθύνης. Στη δεύτερη κατηγορία εντάσσονται οι 
ηγετικές ικανότητες του “Global Leadership  Profile), μέσω της αξιολόγησης των οποίων 
εντοπίζονται οι περιοχές της επιθυμητής ατομικής ανάπτυξης του αξιολογουμένου. Από το 
συνδυασμό των δύο κατηγοριών προκύπτει η συνολική αξιολόγηση της απόδοσης. Καταρτίζεται 
πρόγραμμα ατομικής ανάπτυξης, το οποίο παρακολουθείται συστηματικά και επικαιροποιείται 
κάθε χρόνο (HR23, 57,58).  
 
Η συνέντευξη αναπληροφόρησης μεταξύ αξιολογητή και αξιολογουμένου γίνεται με συστηματικό 
τρόπο και περιλαμβάνει 5 συναντήσεις: «γίνονται 5 “conversations” ως εξής: (1) θέση στόχων 
στην αρχή του χρόνου, (2) ανασκόπηση 6μήνου (mid-year review), (3)“talent development 
discussion”, (4)τελικό “performance appraisal” και (5)“compensated discussion” - συνήθως, 
κάποια απ’ αυτά συνδυάζονται μεταξύ τους» (HR59). 
 
Το σύστημα αξιολόγησης βοηθά και υποστηρίζει την επίτευξη των στρατηγικών στόχων  της 
επιχείρησης, δηλ. η αξιολόγηση της απόδοσης συνδέεται με τους στρατηγικούς στόχους. Αυτό 
συμβαίνει διότι «η αξιολόγηση της απόδοσης βασίζεται στα “performance contracts” που είναι τα 
στρατηγικά πλάνα της εταιρίας “cascaded” σε ατομικό επίπεδο και είναι όλα “performance 
driven”» (HR56). 
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Κατά το Δ/ντικό στέλεχος γραμμής, το σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης βοηθά και 
υποστηρίζει την επίτευξη των στρατηγικών στόχων του τομέα ευθύνης επειδή «από τη στιγμή 
που είναι δομημένα, καθορισμένα και στοχευμένα αυτά που θέλουμε να πετύχουμε - από τη 
στιγμή που εστιάζουμε από την αρχή σ’ αυτό, τότε η διαδικασία αξιολόγησης είναι απλή και ξεκινά 
από σωστή βάση» (L36). 
 
Υπάρχει συγκεκριμένη προσέγγιση για την αξιολόγηση της διαδικασίας αξιολόγησης της 
απόδοσης. Πρόκειται για μια έρευνα που διεξάγεται κάθε χρόνο, μετά την ολοκλήρωση της 
αξιολόγησης, στην οποία συμμετέχουν όλοι (ως αξιολογούμενοι) επειδή «θέλουμε να 
σιγουρευτούμε ότι την κάναμε σωστά - με τη διαδικασία αυτή αξιολογούμε τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά της αξιολόγησης της απόδοσης και συγκεκριμένα: 
► Αν έγινε συνάντηση του αξιολογουμένου-προϊσταμένου για να αξιολογηθεί η ετήσια απόδοση 
► Ποιος οργάνωσε τη συνάντηση  
► Αν η συνάντηση θα βοηθήσει τον αξιολογούμενο να αποδώσει καλύτερα στο επόμενο έτος 
► Αν έχει κατανοηθεί η σύνδεση των προσωπικών με τους εταιρικούς στόχους  
► Αν έχει κατανοηθεί η σύνδεση της απόδοσής με τις αποδοχές 
► Αν έχει δοθεί γραπτή αξιολόγηση 
► Αν υπήρξε αμφίδρομη επικοινωνία κατά τη συνάντηση 
► Αν συζητήθηκε το ατομικό πρόγραμμα ανάπτυξης  
► Αν η διαδικασία αξιολόγησης βελτιώθηκε συγκριτικά με τον προηγούμενο χρόνο»(HR60). 
 
Κατά το Δ/ντικό στέλεχος γραμμής, το σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης είναι πολύ 
αποτελεσματικό επειδή «είναι αντικειμενική και αξιοκρατική (δεν μπορείς να παρερμηνεύσεις)» 
(L38). 
 
Ο κρίσιμος ρόλος του Δ/ντικού στελέχους γραμμής (συνυπευθυνότητα) εντοπίζεται σε όλα τα 
σημεία της διαδικασίας αξιολόγησης της απόδοσης (L39). 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ  (L35, 40) 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι θετική (4,5) ως προς τα ακόλουθα σημεία της πολιτικής αξιολόγησης 
της απόδοσης που εφαρμόζει η επιχείρηση 
35.1 Τήρηση συστήματος τακτικής αξιολόγησης της απόδοσης 
35.2 Το σύστημα διοίκησης της απόδοσης συνδέεται άμεσα με την εκπαίδευση 
35.3 Το σύστημα διοίκησης της απόδοσης συνδέεται άμεσα με τις αμοιβές 
35.4 Καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια στη μέτρηση της απόδοσης των υπαλλήλων 
35.5 Χρησιμοποιούνται δυναμικά προγράμματα απόδοσης που προσαρμόζονται κάθε φορά στις ανάγκες της 
επιχείρησης 
35.7 Οι προϊστάμενοι συζητούν συχνά με τους υπαλλήλους σχετικά με την ατομική τους απόδοση 
35.8 Τα βασικά στελέχη αξιολογούνται ανάλογα με τις επιδόσεις τους στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων 
40.1 Κατά τη συζήτηση περί απόδοσης, δίνεται μεγάλη έμφαση στη μελλοντική ανάπτυξη των υπαλλήλων 
40.3 Τα βασικά στελέχη αξιολογούνται με βάση τη δυνατότητά τους να αναπτύσσουν υφισταμένους 
40.4 Τα βασικά στελέχη αξιολογούνται με βάση τη δυνατότητά τους να προγραμματίζουν τη δουλειά τους 
40.5 Τα βασικά στελέχη αξιολογούνται με βάση τη δυνατότητά τους να κατευθύνουν τους υφισταμένους 
40.6 Τα βασικά στελέχη αξιολογούνται με βάση τη δυνατότητά τους να σχεδιάζουν διαδικασίες αναπληροφόρησης
40.7 Τα βασικά στελέχη αξιολογούνται με βάση τη δυνατότητά τους να εφαρμόζουν αποτελεσματικά στην πράξη 
την εκπαίδευση που ;έχουν υποστεί 
40.8 Μισθολογικές αυξήσεις, προαγωγές, εκπαίδευση & ανάπτυξη και άλλες ανταμοιβές συνδέονται πολύ στενά 
με την αξιολόγηση της απόδοσης 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι επιφυλακτική (3)  ως προς τα ακόλουθα σημεία της πολιτικής 
εκπαίδευσης & ανάπτυξης που εφαρμόζει η επιχείρηση 
35.6 Οι υπάλληλοι συμμετέχουν ουσιαστικά στη στοχοθεσία και στην αξιολόγηση 
40.2 Τα βασικά στελέχη αξιολογούνται με βάση τη δυνατότητά τους να εισάγουν αλλαγές 
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ΑΜΟΙΒΕΣ 
 
Τα βασικά σημεία  της πολιτικής αμοιβών, με τα οποία θα ασχοληθούμε, είναι: 

• η προσέγγιση της αξιολόγησης έργου που ακολουθείται, 
• τα προβλεπόμενα μισθολογικά κλιμάκια, 
• η καταλληλότητα του συστήματος αμοιβών για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων, 
• η αξιολόγηση του συστήματος αμοιβών και 
• ο ρόλος του διευθυντικού στελέχους γραμμής που συμμετείχε στην έρευνα. 

 
Το σύστημα αμοιβών βασίζεται στην εφαρμογή της διαδικασίας αξιολόγησης έργου, η οποία 
προέρχεται από τη μητρική εταιρία του εξωτερικού, αλλά εφαρμόζεται τοπικά από το Τμήμα ΔΑΠ 
σε συνεργασία με τα στελέχη γραμμής (HR65). 
 
«μας έρχεται έτοιμο το σύστημα από τη μητρική εταιρία στο εξωτερικό - η εφαρμογή του στις 
θέσεις εργασίας της εταιρίας έγινε από το HR σε συνεργασία με το Line (η εφαρμογή έγινε 
“calibrated across companies” με τη συμμετοχή του εδώ ιατρικού και φαρμακευτικού κλάδου της 
εταιρίας) - τo HR επίσης ασχολείται, αν χρειασθεί, με την αξιολόγηση έργου σε περίπτωση 
συγχώνευσης 2 θέσεων σε μια ή στην περίπτωση δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας» (HR65). 
 
Το μισθολογικό σύστημα περιέχει 10 μισθολογικά κλιμάκια. Το ποσοστό διαφοροποίησης μεταξύ 
διαδοχικών μισθολογικών κλιμακίων βρίσκεται μεταξύ 10% και 15% (HR64). Η καμπύλη 
αμοιβών της εταιρίας επιδιώκεται να βρίσκεται στο επίπεδο του διαμέσου (median) των 
ομοειδών μεγάλων πολυεθνικών εταιριών (HR66). 
 
Το σύστημα αμοιβών βοηθά και υποστηρίζει την επίτευξη των στρατηγικών στόχων γιατί «είναι 
“directly linked with performance” - ανάλογα με το αποτέλεσμα της αξιολόγησης της απόδοσης το 
“rating” οδηγεί στο αντίστοιχο “bonus” που μπορεί να κυμανθεί μεταξύ 6% και 23% των ετήσιων 
αποδοχών, ανάλογα με το “level” του υπαλλήλου» (HR63).  
 
Κατά το Διευθυντικό στέλεχος γραμμής το σύστημα αμοιβών βοηθά και υποστηρίζει την επίτευξη 
των στρατηγικών στόχων του τομέα ευθύνης του διότι «είναι πάρα πολύ καλά καθορισμένο. Δεν 
τυγχάνει παρερμηνείας - είναι μέσα σε κουτάκια: ο ρόλος σου, τα χρόνια εμπειρίας του παλιού 
έναντι του  νέου πωλητή, η αριθμητική αξιολόγηση της απόδοσης, η σύγκριση της τρέχουσας 
αμοιβής με την αγορά, η σύγκριση με την πολιτική της εταιρίας (παγκοσμίως), όταν κοιτάμε τι 
αύξηση θα δώσουμε ή “bonus” τα βλέπουμε όλα αυτά» (L42). 
 
Δεν υπάρχει συγκεκριμένη προσέγγιση ή μέθοδος για την αξιολόγηση του συστήματος αμοιβών: 
«αν γίνεται, τότε θα αφορά την εταιρία “globally”» (HR68). 
 
Κατά το Διευθυντικό στέλεχος γραμμής, το σύστημα αμοιβών είναι πολύ αποτελεσματικό διότι 
είναι καθορισμένο με σαφήνεια, είναι υποκινητικό λόγω σύνδεσης με την απόδοση και 
ικανοποιητικό (L46). 
 
Ο κρίσιμος ρόλος του Δ/ντικού στελέχους γραμμής (συνυπευθυνότητα) εντοπίζεται σε όλα τα 
σημεία εφαρμογής της πολιτικής αμοιβών  (L47). 
 

ΑΜΟΙΒΕΣ  (L41, 48) 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι θετική (4,5) ως προς τα ακόλουθα σημεία της πολιτικής αμοιβών  που 
εφαρμόζει η επιχείρηση 
41.1 Εφαρμογή δικαίου συστήματος αμοιβών για έλεγχο κόστους και διακράτηση των ικανών εργαζομένων 
41.2 Τήρηση αντικειμενικά δίκαιων αμοιβών 
41.3 Διαπίστωση των τάσεων στις αμοιβές της αγοράς εργασίας 
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41.4 Εφαρμογή προγράμματος προσθέτων παροχών 
41.5 Τα προγράμματα παροχών διακρίνονται από φιλικότητα προς τους χρήστες  
41.6 Παροχή κινήτρων βάσει απόδοσης για ατομική υποκίνηση και εστίαση στην επίτευξη των στρατηγικών 
στόχων 
41.7 Οι μισθολογικές αυξήσεις, προαγωγές, εκπαίδευση και ανάπτυξη και διάφορες ανταμοιβές συνδέονται στενά 
με την αξιολόγηση της απόδοσης 
41.8 Παρέχονται υψηλά επίπεδα αμοιβών σε σύγκριση με άλλες επιχειρήσεις του ίδου κλάδου 
41.9 Η επιχείρηση συνδέει πολύ στενά τις αμοιβές με την ατομική απόδοση 
41.10 Το μισθολογικό πρόγραμμα περιστα-σιακά τροποποιείται για να ενθαρρύνει στελέχη και υπαλλήλους να 
επιτυγχάνουν στόχους 
41.11 Υπάρχει εκτεταμένη διαφοροποίηση αμοιβών μεταξύ των μελών του προσωπικού 
41.12 Εφαρμόζεται πολιτική διανομής κερδών 
48.2 Το επίπεδο αμοιβών είναι υποκινητικό για τους εργαζόμενους στην επίτευξη των στόχων 
48.3 H αξιολόγηση έργου θέσης (job evaluation) που εφαρμόζεται στην επιχείρηση μας εξασφαλίζει αντικειμενική 
δομή αμοιβών  
48.11 Η πολιτική αμοιβών είναι γνωστή και κατανοητή από όλους τους εργαζόμενους 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι επιφυλακτική (3) ως προς τα ακόλουθα σημεία της πολιτικής αμοιβών  
που εφαρμόζει η επιχείρηση 
41.13 Εφαρμόζεται πρόγραμμα έκτακτων  χρηματικών παροχών 
48.6 H αξιολόγηση έργου θέσης (job evaluation) που εφαρμόζεται στην επιχείρηση μας υιοθετεί ως πρώτιστο 
κριτήριο τις ικανότητες 
48.12 Η πολιτική αμοιβών είναι ανταγωνιστική 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι αρνητική (1,2) ως προς τα ακόλουθα σημεία της πολιτικής αμοιβών  
που εφαρμόζει η επιχείρηση 
48.1 Το επίπεδο αμοιβών της επιχείρησης κατά το τρέχον έτος, συγκρινόμενο με τα προηγούμενα έτη, είναι 
γενικά υψηλότερο 
48.4 H αξιολόγηση έργου θέσης (job evaluation) που εφαρμόζεται στην επιχείρηση μας υιοθετεί ως πρώτιστο 
κριτήριο την αρχαιότητα 
48.5 H αξιολόγηση έργου θέσης (job evaluation) που εφαρμόζεται στην επιχείρηση μας υιοθετεί ως πρώτιστο 
κριτήριο την εμπειρία 
48.7 Στον καθορισμό του ύψους των αμοιβών παίζει πρώτιστο ρόλο η αρχαιότητα   
48.8 Στον καθορισμό του ύψους των αμοιβών παίζει πρώτιστο ρόλο η εμπειρία 
48.9 Στον καθορισμό του ύψους των αμοιβών παίζουν πρώτιστο ρόλο οι ικανότητες 
48.10 Στον καθορισμό του ύψους των αμοιβών παίζουν πρώτιστο ρόλο οι προσωπικές γνωριμίες με στελέχη της 
επιχείρησης 

 
ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
 
Τα βασικά σημεία  της πολιτικής στελέχωσης, με τα οποία θα ασχοληθούμε, είναι: 

• η αξιολόγηση της πολιτικής υγιεινής & ασφάλειας και 
• ο ρόλος του διευθυντικού στελέχους γραμμής που συμμετείχε στην έρευνα. 

 
Γίνεται αξιολόγηση της πολιτικής υγιεινής & ασφάλειας «χωριστά από το HR - επίσης γίνεται 
“audit” από ελεγκτές της μητρικής εταιρίας και συνοδεύεται από έντονο “reporting” (π.χ. 
“absence” λόγω ατυχήματος, ατυχήματα αυτοκινήτων, “absenteeism”, “smoking”, “employee 
assistance program”)» (HR72).  
 
Κατά το Δ/ντικό στέλεχος γραμμής, η πολιτική υγιεινής και ασφάλειας είναι αποτελεσματική διότι 
διασφαλίζει πολύ καλό εργασιακό κλίμα (L50). 
 
Ο κρίσιμος ρόλος του Δ/ντικού στελέχους γραμμής (συνυπευθυνότητα) εντοπίζεται στα θέματα 
ασφάλειας της οδήγησης για όλη την Ελλάδα και για όλους τους κλάδους της εταιρίας – «για τα 
θέματα καθαριότητας και ασφαλείας στο κτίριο, έχω μεν την ευθύνη αλλά την κύρια εμπλοκή 
έχουν εξειδικευμένα άτομα που υπάγονται στο HR» (L51). 
 
ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 
 
Τα βασικά σημεία  της πολιτικής εργασιακών σχέσεων, με τα οποία θα ασχοληθούμε, είναι: 

• η διαπραγμάτευση με τα σωματεία εργαζομένων, 
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• η αξιολόγηση της πολιτικής εργασιακών σχέσεων και 
• ο ρόλος του διευθυντικού στελέχους γραμμής που συμμετείχε στην έρευνα. 

 
Υπάρχουν 1 σωματεία εργαζομένων, με το οποίο γίνεται διαπραγμάτευση συλλογικών 
συμβάσεων σε εργοστασιακό επίπεδο (HR75,76). 
 
Δεν υπάρχει συγκεκριμένη προσέγγιση ή μέθοδος αξιολόγησης παρά μόνον μέσω της 
διαπίστωσης ότι υπάρχει εργασιακή ειρήνη (HR77). 
 
Κατά το Δ/ντικό στέλεχος γραμμής, η πολιτική εργασιακών σχέσεων είναι πολύ αποτελεσματική 
διότι «βοηθάει η κουλτούρα της εταιρίας - (1) πρώτα-πρώτα υπάρχει η πληροφόρηση προς τα 
κάτω και προς τα πάνω και η ανώνυμη επικοινωνία - είναι οργανωμένος ο τρόπος του να 
γνωρίζουν όλοι οι εργαζόμενοι πού πάει η εταιρία, ποιοι είναι οι στόχοι της, ποια είναι η εξέλιξή 
της, (2) η εταιρία λέει στους εργαζόμενους: “ζητώ την άποψή σου” με πολλούς τρόπους (“credo 
survey”, ανώνυμη επικοινωνία κ.λπ.). - ένα σχετικό εργαλείο είναι η διαδικασία “new ideas” για 
υποβολή προτάσεων - υπάρχουν ειδικές τηλεφωνικές γραμμές για έκφραση γνώμης από 
υπαλλήλους, εντοπισμό λάθους, αναφορά ατασθαλίας» (L52). 
  
Ο κρίσιμος ρόλος του Δ/ντικού στελέχους γραμμής (συνυπευθυνότητα) εντοπίζεται σε όλα τα 
θέματα πληροφόρησης-ενημέρωσης των εργαζομένων για θέματα εργασίας και σχέδια-στόχους 
της επιχείρησης, σύστασης ομάδων για αντιμετώπιση προβλημάτων, παροχής ευκαιριών 
συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων, έκφρασης-αξιοποίησης γνώμης-απόψεων και ελεύθερης 
διατύπωσης παραπόνων (L53). 
 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ  (L54) 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι θετική (4,5) ως προς τα ακόλουθα σημεία της πολιτικής εργασιακών 
σχέσεων που εφαρμόζει η επιχείρηση 
54.1 Γίνεται τακτική πληροφόρηση των εργαζομένων από τα στελέχη σχετικά με τη δουλειά τους, μέσω 
συναντήσεων και ενημερώσεων 
54.2 Γίνεται επίσης τακτική ενημέρωση των εργαζομένων για τα σχέδια και τους στόχους της επιχείρησης 
54.4 Παρέχεται σ΄αυτές τις ομάδες η αναγκαία εκπαίδευση για να βελτιώνουν την αποτελεσματικότητά τους   
54.5 Οι εργαζόμενοι έχουν αρκετές ευκαιρίες για να συμμετέχουν σε αποφάσεις που αφορούν τα θέματα της 
δουλειάς τους 
54.6 Οι εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν τη γνώμη και τις απόψεις τους για τα θέματα της 
δουλειάς τους 
54.7 Ζητιούνται οι απόψεις των εργαζομένων στα θέματα της δουλειάς τους 
54.8 Οι απόψεις των εργαζομένων αξιοποιούνται από την επιχείρηση 
54.9 Οι εργαζόμενοι μπορούν να εκφράζουν ελεύθερα τα παράπονά τους και τους προβληματισμούς τους 
σχετικά με τα θέματα της δουλειάς τους 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι επιφυλακτική (3) ως προς το ακόλουθο σημείο της πολιτικής 
εργασιακών σχέσεων που εφαρμόζει η επιχείρηση 
54.3 Ενθαρρύνεται η σύσταση ομάδων εργαζομένων που συναντώνται τακτικά και ασχολούνται με προβλήματα 
σχετικά με την εργασία και την ποιότητα 

 
7. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΑΠ 
BOX 3 – Προτεραιότητα στις απαντήσεις των ερωτήσεων HR87, 88 & ακολουθούν σχετικές απαντήσεις σε άλλες ερωτήσεις  
 
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ 
 
Το σύστημα των πολιτικών ΔΑΠ της επιχείρησης είναι προσανατολισμένο και εναρμονισμένο με 
τη στρατηγική και την επίτευξη των στρατηγικών στόχων, στο σύνολό του και ιδιαίτερα στις επί 
μέρους πολιτικές που ρυθμίζουν τα θέματα στελέχωσης, εκπαίδευσης & ανάπτυξης, 
αξιολόγησης της απόδοσης και αμοιβών. 
 
Με το σύνολο των πολιτικών ΔΑΠ επιδιώκεται «“alignment” με τη στρατηγική της εταιρίας» 
(HR87). 
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ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 
 
Ακόμη, με το σύνολο των πολιτικών ΔΑΠ της επιχείρησης επιδιώκεται «ίση μεταχείριση των 
εργαζομένων και διαφάνεια» (HR87). 
 
Το σύστημα πολιτικών ΔΑΠ διαθέτει συνοχή και συνέπεια μεταξύ των επί μέρους πολιτικών διότι 
«πρόκειται για δοκιμασμένες πρακτικές που αποτελούν ένα σύστημα, στη μητρική και στις 
θυγατρικές και βασίζονται στην πείρα τη δική μας στην NORMAL» (HR88). 
 
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ 
 
Κατά την άποψη του Δ/ντή ανθρωπίνων πόρων, η επιχείρηση δεν μεταχειρίζεται διαφορετικά 
τους κατόχους θέσεων ορισμένων κατηγοριών. Αναγνωρίζει, όμως, ότι υπάρχουν συγκεκριμένα 
άτομα, τα οποία θεωρούνται σημαντικά και συνεπώς αντιμετωπίζονται με ειδικό τρόπο, κυρίως 
στα θέματα εκπαίδευσης & ανάπτυξης, αξιολόγησης της απόδοσης, αμοιβών & παροχών και 
διαχείρισης ταλέντων. Πρόκειται για τα άτομα που έχουν μεγάλες δυνατότητες εξέλιξης (high 
potential – HIPO), η διαφορετική μεταχείριση των οποίων γίνεται στο πλαίσιο των πολιτικών 
ΔΑΠ, διότι «στην εταιρία είναι “critical” το “fairness” και η διαφάνεια» (HR83). 
 
8. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΔΑΠ 
BOX 4 – Προτεραιότητα στις απαντήσεις των ερωτήσεων HR91 - 100 & ακολουθούν σχετικές απαντήσεις σε άλλες ερωτήσεις  
 
Εξετάζονται τα παραδοτέα αποτελέσματα του Τμήματος ανθρωπίνων πόρων με όρους 
ικανοτήτων και συμπεριφορών των εργαζομένων  (ως “effectiveness” που αποτελεί και επιλογή 
μας). Παράλληλα, όμως, γίνεται μνεία στις επιδόσεις του από άποψη αποδοτικότητας (efficiency) 
στην ανάλωση συγκεκριμένων πόρων και επίπτωσης (impact) στα τελικά αποτελέσματα της 
επιχείρησης.  
 
Το σύνολο των πολιτικών ΔΑΠ της εταιρίας επιδιώκει τον εντοπισμό και την ανάπτυξη  των 10 
ηγετικών ικανοτήτων (competencies) που ανήκουν στο πρότυπο του ηγετικού πλαισίου (Global 
Leadership Profile), ως εξής HR42): 
  

• Αξίες του “Πιστεύω” (Credo Values) 
▫ Ακεραιότητα & Ενέργειες σύμφωνες με το “Πιστεύω” (Integrity & Credo-based Actions) 

 
• Εστίαση στον Πελάτη (Customer Focus) 

▫ Προσανατολισμός σε Αποτελέσματα & Απόδοση (Results & Performance Driven) 
▫ Αίσθηση του Επείγοντος (Sense of Urgency) 

 
• Καινοτομικές Λύσεις (Innovative Solutions) 

▫ Στρατηγική Σκέψη (Strategic Thinking) 
▫ Προσανατολισμός στη γενική Εικόνα (Big Picture Orientation) 
▫ Διανοητική Περιέργεια (Intellectual Curiosity) 
▫ Συνετή Ανάληψη Κινδύνων (Prudent Risk Taking) 

 
• Ανάπτυξη Ταλέντων (Talent Development) 

▫ Ανάπτυξη Οργανισμού & Ταλέντων (Organization & Talent Development) 
▫ Συνεργασία & Ομαδικότητα (Collaborating & Teaming) 
▫ Αυτογνωσία & Προσαρμοστικότητα (Self Awareness & Adaptability) 
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Με το σύνολο των πολιτικών της επιχείρησης επιδιώκεται «“alignment” με τη στρατηγική της 
εταιρίας, ίση μεταχείριση των εργαζομένων και διαφάνεια» (HR87). 
 
Η μέτρηση των γνώσεων, ικανοτήτων-δεξιοτήτων και συμπεριφορών των εργαζομένων  
(effectiveness) γίνεται μόνον μέσω της διαδικασίας αξιολόγησης της απόδοσης: «σε ατομική 
βάση με τη βοήθεια της αξιολόγησης της απόδοσης - κάνουμε επίσης “evaluation” των 
“competences” ορισμένων ατόμων για “development purposes” (μέθοδος των 360ο)» (HR93). 
 
Την ίδια ακριβώς άποψη έχει και το Δ/ντικό στέλεχος γραμμής (L64). 
 
Η επιχείρηση δεν μετρά τη συμβολή της ΔΑΠ στα τελικά αποτελέσματα (impact) «δεν είμαι 
σίγουρος ότι αυτό θα μπορούσε να γίνει» (HR92). 
 
Η διαπίστωση της αποτελεσματικότητας της ΔΑΠ και των πολιτικών στο σύνολό τους γίνεται 
μέσω «του “employee satisfaction” που προκύπτει από το “credo survey” και με τα αποτελέσματα 
της εταιρίας» (HR90). 
 
Κατά το Δ/ντικό στέλεχος γραμμής, το κυριότερο κριτήριο για τη διαπίστωση της 
αποτελεσματικότητας της ΔΑΠ  είναι «να γίνεται ένα ανώνυμο “survey” για τη διαχείριση της 
σχετικής πολιτικής» όπως στην περίπτωση της αξιολόγησης της απόδοσης (L62). 
 
Η επιχείρηση μετρά την αποτελεσματικότητα του Τμήματος ΔΑΠ: «με τη βοήθεια των μετρήσεων 
του  “HR Customer Satisfaction Survey” που γίνεται κάθε χρόνο με τη συμμετοχή του CEO και 
των Δ/ντών-μελών του “Management Team” – Board - η μέτρηση γίνεται με τη βοήθεια 5βαθμης 
κλίμακας και τα βασικά ερωτήματα που τίθενται αναφέρονται στα εξής θέματα: 
 
► Ικανοποίηση από τις ακόλουθες υπηρεσίες που παρέχει το HR:

• Στελέχωση 
• Εκπαίδευση 
• Αμοιβές & παροχές (εταιρικά αυτοκίνητα, άδειες απουσίας, ασφαλιστικά προγρ/τα κ.λπ.) 
• Διαχείριση ταλέντων (αξιολόγηση απόδοσης, πλάνα ανάπτυξης κ.λπ.) 
• Εργασιακές σχέσεις & υπηρεσίες προς τους υπαλλήλους 
• Διαχείριση των υπαλλήλων προσωρινής απασχόλησης 
• Λοιπά (νομικά θέματα, “Credo survey” κλπ) 

 
► Κάλυψη των προσδοκιών/αναγκών των χρηστών από άποψη: 

• Ποιότητας αποτελεσμάτων 
• Χρόνου 
• Συνεργασίας και επικοινωνίας 

 
► Βαθμός στον οποίο τα στελέχη του HR που παρέχουν τις υπηρεσίες: 

• Διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις 
• Είναι πρόθυμα και δεσμεύονται να ανταποκριθούν στα αιτήματα 
• Είναι προσανατολισμένα στους ανθρώπους 
• Έχουν εστίαση στους πελάτες 
• Είναι προσανατολισμένα στις διεργασίες 
• Μπορούν ως “business partners” να κατανοήσουν τις ανάγκες  

 
► Συνολική ανταπόκριση του Τμήματος HR στις υπευθυνότητες του ρόλου του
 
► Γενική αξιολόγηση του Τμήματος HR » (HR94). 
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Κατά την άποψη του Δ/ντικού στελέχους γραμμής, το Τμήμα ανθρωπίνων πόρων 
ανταποκρίνεται ως εξής: 
 

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ  (L69, 70) 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι θετική (4,5) ως προς τα ακόλουθα σημεία 
69.1 Κατανοεί τη στρατηγική της επιχείρησης 
69.2 Ανταποκρίνεται έγκαιρα σε προθεσμίες 
69.3 Κάνει τη δουλειά του όπως θα ήθελα να την κάνει 
69.4 Ανταποκρίνεται άμεσα στις ανάγκες των εσωτερικών πελατών (στελεχών πρώτης γραμμής και απλών 
εργαζομένων) και στις προσδοκίες μου όσον αφορά στο ρόλο και τα καθήκοντά του 
69.5 Μου παρέχει χρήσιμη και έγκαιρη συμβουλή σχετικά με τα θέματα ΔΑΠ 
69.6 Έχει συμβάλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης της επιχείρησης  
70.1 Πιστεύω ότι οι κατάλληλες πολιτικές ΔΑΠ μπορούν να δημιουργήσουν αποτελεσματικές συμπεριφορές για 
να πετύχουν τους στόχους του Τμήματος μου 
70.2 Θεωρώ τον εαυτό μου συνυπεύθυνο για την εφαρμογή των πολιτικών ΔΑΠ 
70.3 Θεωρώ τον εαυτό μου συνυπεύθυνο για τη δημιουργία αποτελεσματικών συμπεριφορών στα μέλη της 
ομάδας μου προκειμένου να πετύχουν τους στόχους του Τμήματός μου 
70.5 Αυτά που κάνει το Τμήμα ανθρωπίνων πόρων με βοηθούν να πετύχω τα αποτελέσματα που θέλω 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι επιφυλακτική (1,2) ως προς το ακόλουθο σημείο 
70.4 Αυτά που κάνει το Τμήμα ανθρωπίνων πόρων δίνουν έμφαση στον τύπο και όχι στην ουσία 

 
Στην επιχείρηση τηρούνται ορισμένοι δείκτες αποδοτικότητας (efficiency): «παρακολουθούμε 
συστηματικά τους ακόλουθους δείκτες “HR Dashboard”» (HR95): 
  
ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΤΑΛΕΝΤΩΝ 

• Ποιότητα στελέχωσης (% νεο-προσληφθέντων με μεγάλες δυνατότητες - HIPO) 
• Ταχύτητα στελέχωσης (ημέρες αντικατάστασης) 
• Ταχύτητα στελέχωσης (ημέρες παράδοσης short-list) 

ΔΙΑΚΡΑΤΗΣΗ 
• Εναλλαγή προσωπικού (Τ/Ο) 
• Regretted losses (T/O) 
• Σύνολο προσωπικού (ανθρωποδύναμη) 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 
• % υπαλλήλων που έχουν Η/Υ 
• % υπαλλήλων που έχουν αξιολόγηση της απόδοσης 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
• Εκτέλεση εκπαιδευτικού προγράμματος (% πρωτοβουλιών και/ή budget) 
• Εκτέλεση πλάνων ανάπτυξης υπαλλήλων με μεγάλες δυνατότητες (HIPO) 
• % εκπαιδευθέντος προσωπικού 
• % προϋπολογισμού που διατίθεται για τα άτομα με μεγάλες δυνατότητες (ΗΙΡΟ) 
• Ποιότητα εκπαίδευσης (αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων) 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
• % υλοποίησης του προγράμματος για την έρευνα “credo survey” 
• Μέτρηση της έρευνας “credo survey” (Μ.Ο. βαθμολογίας διαφόρων κατηγοριών) 
• Δείκτης (index) δέσμευσης της έρευνας “credo survey” 
• Δείκτης (index) εξισορρόπησης εργασιακής – οικογενειακής ζωής (W/L balance) 

ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
• Δείκτης ατυχημάτων 

S & DP 
• Leadership capability (% of LT as 6+ performers) 
• Leadership capability (% of LT as 3+ potential) 
• RN/RL for critical positions 

HR Excellence 
• Συνολική βαθμολογία της έρευνας “HR Customer Satisfaction Survey” (ερώτ. Νο.94) 
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08. RIGHT 
 

 
Η RIGHT είναι θυγατρική πολυεθνικής εταιρίας, η οποία έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας την 
παραγωγή, προώθηση και διάθεση φαρμάκων, με έδρα την Αθήνα και μια (1) μονάδα 
παραγωγής στην Αττική. Απασχολεί συνολικά 353 εργαζόμενους, οι οποίοι είναι κυρίως 
πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (46%) και απόφοιτοι Λυκείου – επαγγελματικών σχολών 
(38%). Οι υπόλοιποι είναι κυρίως κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων (14%). 

  
1. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 
 
Τα βασικά σημεία, με τα οποία θα ασχοληθούμε, είναι: 

• η αποστολή, το όραμα και οι αξίες της επιχείρησης 
• η ακολουθούμενη ανταγωνιστική στρατηγική 
• η ενδεχόμενη χρήση της μεθοδολογίας των εξισορροπημένων επιδόσεων (Balanced 

Scorecard) και 
• οι απαιτήσεις της ανταγωνιστικής στρατηγικής από άποψη ικανοτήτων-δεξιοτήτων και 

συμπεριφορών των εργαζομένων. 
 
Η φιλοσοφία της εταιρίας στηρίζεται στην αξία μέσω καινοτομίας. Όραμά της είναι να βρίσκεται 
στην κορυφή της διεθνούς φαρμακευτικής αγοράς μέσω της καινοτομίας σε όλους τους τομείς 
δραστηριότητας, της αλλαγής ως ευκαιρίας για βελτίωση – πρόοδο και του χαμηλοτέρου 
κόστους παραγωγής στον κλάδο. Θεμελιώδεις αρχές της εταιρίας είναι: η ηγεσία 
(υπερασπιζόμαστε αυτό που πιστεύουμε και εμπνέουμε τους άλλους να κάνουν το ίδιο) και η 
μάθηση (βρίσκουμε καινούριους και καλύτερους τρόπους για να κάνουμε τη δουλειά μας, 
αναζητώντας γνώση και έμπνευση). Από αυτές απορρέουν οι υπόλοιπες αξίες: πρωτοβουλία, 
συνεργασία & ομαδικότητα, δέσμευση & ανάπτυξη, προσανατολισμός στα αποτελέσματα, 
διαφορετικότητα και ηθική συμπεριφορά (HR28). 
 
Η ανταγωνιστική στρατηγική της εταιρίας βασίζεται στην έρευνα (research-driven) και αυτό 
εκτιμάται από την ιατρική κοινότητα. Πάγια επιλογή της εταιρίας ήταν και είναι η επένδυση στην 
έρευνα, με προσγειωμένο τρόπο, χωρίς εντυπωσιακές κινήσεις αλλά με σταθερότητα και 
πραγματιστική αντίληψη. Τα φάρμακά της καλύπτουν συγκεκριμένες θεραπευτικές περιοχές 
(π.χ. εγκεφαλικών παθήσεων, διαβήτη, πάρκινσον κλ.π.). Ως αγορές θεωρούνται οι αρρώστιες. 
Αντίστοιχα και οι άλλες εταιρίες έχουν φάρμακα στις ίδιες περιοχές. Συμβαίνει μάλιστα να 
υπάρχουν συνεργασίες μεταξύ εταιριών σε ορισμένες φαρμακευτικές περιοχές (co-production, 
co-marketing) ενώ σε άλλες περιοχές οι ίδιες εταιρίες να είναι μεταξύ τους ανταγωνιστές (HR19).  
 
Ο Δ/ντής ανθρωπίνων πόρων πιστεύει ότι: «ένα σημαντικό θέμα που δεν έχει απαντηθεί ακόμη 
είναι αν το φάρμακο είναι εμπόρευμα ή υπηρεσία (π.χ. το φάρμακο για τον καρκίνο: είναι το 
φάρμακο που πουλάμε μόνον ή είναι η διαρκής σχέση με τον ασθενή, ο καθορισμός μιας τιμής 
που να μπορεί να καλυφθεί από τον ίδιο ή/και τους αρμόδιους φορείς και η συνεχής σχέση μαζί 
του καθόλη τη διάρκεια εξέλιξης ή ίασης της νόσου;)» (HR22). Είναι εύλογο, επομένως, να 
δεχθούμε ότι πρόκειται για στρατηγική προϊοντικής ηγεσίας (product leadership), η οποία 
συνδυάζεται σε κάποιο βαθμό με τη στρατηγική στενών πελατειακών σχέσεων (customer 
intimacy). 
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Η εκτέλεση της στρατηγικής παρακολουθείται μέσω της μεθόδου των εξισορροπημένων 
επιδόσεων (Balanced Scorecard), η οποία έχει επιβληθεί από τη μητρική εταιρία του εξωτερικού 
για κάθε  λειτουργία της επιχείρησης: «η εφαρμογή της μεθόδου είναι υποχρεωτική για κάθε 
“function” - τα κεντρικά μας στο εξωτερικό μας λένε: εμείς σας καθορίζουμε το σύστημα και εσείς 
μας στέλνετε τα στοιχεία - εφαρμόζεται σε όλες τις λειτουργίες (Operations, Finance, HR κ.λπ.)» 
(HR23).  
 
Η διαπίστωση περί της στρατηγικής της εταιρίας επιβεβαιώνεται εν μέρει από την άποψη του 
Δ/ντικού στελέχους γραμμής, σύμφωνα με το οποίο:   
 
(i) το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα συνδέεται με την παροχή μοναδικών και εξατομικευμένων 
λύσεων στους πελάτες (θεωρείται ως κύριο χαρακτηριστικό της στρατηγικής στενών 
πελατειακών σχέσεων – customer intimacy),  
(ii) η εταιρική κουλτούρα ενθαρρύνει την ατομική αποτελεσματικότητα και τη δημιουργική σκέψη 
(θεωρείται ως κύριο χαρακτηριστικό της στρατηγικής προϊοντικής ηγεσίας – product leadership),  
(iii) η οργανωτική δομή διακρίνεται από τη λήψη αποφάσεων στα σημεία που βρίσκονται 
πλησιέστερα στον πελάτη (θεωρείται ως κύριο χαρακτηριστικό της στρατηγικής στενών 
πελατειακών σχέσεων – customer intimacy),  
(iv) οι λειτουργικές διεργασίες δίνουν μεγάλη έμφαση στη διαχείριση των σχέσεων με τους 
πελάτες (θεωρείται ως κύριο χαρακτηριστικό της στρατηγικής στενών πελατειακών σχέσεων – 
customer intimacy) και  
v) τα διοικητικά συστήματα είναι εστιασμένα σε νόρμες (πρότυπα απόδοσης) (θεωρείται ως 
κύριο χαρακτηριστικό της στρατηγικής λειτουργικής αριστείας – operational excellence)  (L10).      
  

Ακολουθούμενη ανταγωνιστική στρατηγική 
 

HR Line 

Λειτουργικής αριστείας (operational excellence)  ● 
Προϊοντικής ηγεσίας (product leadership) ● ● 
Στενών πελατειακών σχέσεων (customer intimacy)  ●●● 

 
Η ως άνω ανταγωνιστική στρατηγική χρειάζεται ανθρώπους με καλή εκπαίδευση (education) στα 
θέματα υγείας, μεγάλη υπευθυνότητα (accountability) για τον εαυτό τους και τη δουλειά τους, οι 
οποίοι να εργάζονται ανεξάρτητα και να έχουν καινοτόμο (innovative) τρόπο σκέψης,  (HR20). 
Πρόκειται δηλ. για συμπεριφορές που θεωρείται ότι αντιστοιχούν στην ανταγωνιστική στρατηγική 
της προϊοντικής ηγεσίας (product leadership). 
 
Ως αποτελεσματικές συμπεριφορές που αναμένει η εταιρία από τους εργαζόμενους, το Δ/ντικό 
στέλεχος γραμμής αναφέρει την ανταλλαγή ιδεών και λύσεων, τη σκέψη και εργασία πέρα από 
όρια, την ανάπτυξη πολλαπλών δεξιοτήτων, τη δικτυακή συνεργασία και τη διαχείριση πελατών. 
(L68). Πρόκειται, δηλ. για συμπεριφορές που θεωρείται ότι αντιστοιχούν στην ανταγωνιστική 
στρατηγική των στενών πελατειακών σχέσεων (customer intimacy) 
  

Οι επιθυμητές ικανότητες και συμπεριφορές των 
εργαζομένων αντιστοιχούν στην ανταγωνιστική 
στρατηγική της: 

HR Line 

Λειτουργικής αριστείας (operational excellence)   
Προϊοντικής ηγεσίας (product leadership) ●  
Στενών πελατειακών σχέσεων (customer intimacy)  ● 

 
Από την πλευρά του, το Δ/ντικό στέλεχος γραμμής θεωρεί ότι οι εργαζόμενοι στον τομέα 
ευθύνης του «πρέπει να έχουν συνάφεια με το χώρο του φαρμάκου δηλ. της υγείας γενικότερα - 
να είναι κοντά στο πνεύμα και την κουλτούρα της εταιρίας, γι’ αυτό επιλέγουμε νέα άτομα για να 
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τους πλάσουμε ευκολότερα - επίσης, γι’ αυτό θέλουμε και τις σχετικές σπουδές για να μπορέσουν 
να μεταδώσουν σωστά μηνύματα στους πελάτες μας» (L11).   Κυρίαρχο χαρακτηριστικό που θα 
πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι για τον τομέα ευθύνης του, θεωρεί τη διάθεση για εργασία,  
ανήσυχο πνεύμα, καινοτομική σκέψη και αξιοπιστία: «να έχουν όρεξη για δουλειά, ανήσυχο 
πνεύμα που να διερευνούν και να ψάχνουν πράγματα που θα βοηθήσουν και αυτούς και εμάς με 
καινοτομικές προτάσεις και σίγουρα να είναι άξιοι εμπιστοσύνης σε σχέση με εμένα, την ομάδα, 
τους πελάτες και να έχουν πνεύμα συνεργασίας» (L22).           
 
2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΑΠ 
 
Η πολιτική διοίκησης ανθρωπίνων πόρων που εφαρμόζεται έχει ως κυρίαρχο στοιχείο την 
έμφαση στην ευελιξία-καινοτομία-ανάπτυξη νέων ιδεών, προβλέπει στρατολόγηση ατόμων με 
ειδικές γνώσεις-δεξιότητες για να εργάζονται με σχετική ανεξαρτησία, επιτρέπει τη διάθεση 
πόρων για πειραματισμό, δεν αποκλείει την ανταμοιβή ακόμη και της αποτυχίας, προβλέπει 
αξιολόγηση της απόδοσης εστιασμένη στα μακροπρόθεσμα αλλά και στα ομαδικά 
αποτελέσματα, επιδιώκει ιδιαίτερα την εσωτερική δικαιοσύνη των αμοιβών και παρέχει 
δυνατότητα στον εργαζόμενο να επιλέξει το πακέτο αμοιβής του (HR25). Πρόκειται, δηλ. για 
πολιτική ΔΑΠ που θεωρείται ότι αντιστοιχεί στην ανταγωνιστική στρατηγική της προϊοντικής 
ηγεσίας (product leadership).   
 
Η διαπίστωση περί της πολιτικής ΔΑΠ της εταιρίας δεν επιβεβαιώνεται από την άποψη του 
Δ/ντικού στελέχους γραμμής, σύμφωνα με το οποίο: τα διοικητικά συστήματα της εταιρίας είναι  
εστιασμένα σε νόρμες (πρότυπα απόδοσης) (θεωρείται ως κύριο χαρακτηριστικό της 
στρατηγικής λειτουργικής αριστείας – operational excellence) (L10).  
 

Η εφαρμοζόμενη πολιτική ΔΑΠ αντιστοιχεί με την 
ανταγωνιστική στρατηγική της: 

HR Line 

Λειτουργικής αριστείας (operational excellence)  ● 
Προϊοντικής ηγεσίας (product leadership) ●  
Στενών πελατειακών σχέσεων (customer intimacy)   

 
Συγκρινόμενη με τους κύριους ανταγωνιστές της, όσον αφορά στις πολιτικές διοίκησης του 
προσωπικού της, η εταιρία διαφοροποιείται στην οργανωτική δομή ένταξης των ιατρικών 
επισκεπτών που διαμορφώνει καλό εργασιακό κλίμα με υψηλές αποδόσεις, δίνει στους 
εργαζόμενους τη δυνατότητα πρωτοβουλιών και παρέμβασης στα επιχειρηματικά θέματα και 
διατηρεί σχετικά υψηλό επίπεδο αμοιβών: «μειώσαμε το επίπεδο του “Sales Manager” και 
δημιουργήσαμε αναταράξεις που έφεραν το “majority” που είναι οι ιατρικοί επισκέπτες - η αλλαγή 
αυτή έφερε εκπληκτικό κλίμα και πολύ υψηλές αποδόσεις, με αποτέλεσμα να ξεχωρίζουμε αρκετά 
στην αγορά - μεταχειριζόμαστε τους ανθρώπους ανάλογα με τη σημαντικότητα της δουλειάς τους 
- έχουν τη δυνατότητα να παίρνουν πρωτοβουλίες και να παρεμβαίνουν στο “business” - είμαστε 
μέσα στις 3 πρώτες εταιρίες του κλάδου που αμείβουν καλύτερα τους ιατρικούς επισκέπτες - οι 
άλλες εταιρίες, μπορεί να δίνουν περισσότερα “benefits” αλλά οι άνθρωποι προτιμούν να έλθουν 
για να εργασθούν στην RIGHT» (HR24). 
 
3. ΡΟΛΟΣ Δ/ΝΤΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ  
 
Τα βασικά σημεία, με τα οποία θα ασχοληθούμε, είναι: 

• ο ρόλος του Διευθυντή ανθρωπίνων πόρων, 
• η συμμετοχή του σε συλλογικά όργανα της επιχείρησης και 
• ο τρόπος αντιμετώπισής του από τα διευθυντικά στελέχη γραμμής. 
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Ο Διευθυντής ανθρωπίνων πόρων είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και του Συμβουλίου 
Διευθυντών (HR29). Αναφέρεται στον τοπικό Πρόεδρο Δ.Σ.  
 
Η εταιρία ζητά από αυτόν να παρακολουθεί το κόστος της ΔΑΠ, να εξυπηρετεί τις 
επιχειρηματικές ανάγκες μέσω σωστής στελέχωσης, ανάπτυξης της ηγεσίας, υποστήριξης της 
κουλτούρας υψηλής απόδοσης,  ανάπτυξης της δέσμευσης των εργαζομένων, ενίσχυσης των 
προτεραιοτήτων των πελατών και προώθησης των αλλαγών: «μου ζητά να έχω το νου μου στα 
κόστη του HR (Τμήματος και εταιρίας) και να έχω καλά αποτελέσματα σε μια σειρά πραγμάτων 
που να εξυπηρετούν το “business” (όπως το “right person in the right position on the right time”), 
να αναπτύσσουμε το “leadership”, την κουλτούρα “high-performance”, το “engagement” των 
ανθρώπων, να ενισχύουμε τα “customer priorities”, να προωθούμε τις αλλαγές - στα “processes” 
μας ζητά συστήματα καθοδήγησης και ανάπτυξης ανθρώπων» (HR26). 
 
Δεν συμβάλλει στο σχεδιασμό της στρατηγικής, δεδομένου ότι «δεν υπάρχει σχεδιασμός 
στρατηγικής στην Ελλάδα – το φάρμακο προορίζεται αυστηρά για συγκεκριμένες ασθένειες - δεν 
φτιάχνουμε στρατηγική εδώ – δεν παίρνουμε στρατηγικές πρωτοβουλίες – όλα είναι αυστηρά 
προδιαγεγραμμένα» (HR21).  
 
Όμως, εμπλέκεται στην  υλοποίηση της στρατηγικής «συμβάλλοντας στην πρόσληψη 
ανθρώπων (recruitment) με τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά, στο οργανωτικό “development” και 
πάρα πολύ στο “development” των ανθρώπων - “world wide” η ενασχόληση του HR είναι να 
πετύχουν οι “businesses” άρα συμβάλλει στην εξυπηρέτηση του “business”» (HR21). Όπως 
χαρακτηριστικά λέγει: «εφαρμόzουμε τις τακτικές υλοποίησης των στρατηγικών με λεπτομερή 
βήματα - o “marketeer” του φαρμάκου δεν έχει καμιά σχέση με αυτόν μιας εταιρίας άλλου κλάδου 
- στρατηγική μας είναι ο τρόπος με τον οποίο θέλει η μητρική εταιρία να κινηθούμε στην αγορά - 
δική μας φροντίδα είναι να κρατήσουμε τους ταλαντούχους στην αγορά και να έχουμε επιτυχία σ’ 
αυτό» (HR22). 
  
Ο Δ/ντής ανθρωπίνων πόρων πιστεύει ότι ο ρόλος του είναι σημαντικός λόγω των 
πρωτοβουλιών που έχει πάρει κατά το παρελθόν: «έχουμε κάνει πράγματα που ακόμη η 
ελληνική αγορά ονειρεύεται να κάνει - π.χ. τη δημιουργία του νέου ρόλου “Market Sales Liaison – 
MSL” που μιλά ως γιατρός προς γιατρό για να τον πείσει για αγορά συγκεκριμένων φαρμάκων -  
το εφαρμόζουμε εδώ και 10 χρόνια και είναι κάτι που το έχω δημιουργήσει εγώ» (HR33). Νιώθει 
ισχυρός στο ρόλο του προσθέτοντας: «αισθάνομαι ισχυρός απέναντι στις απαιτήσεις που είναι 
πολλές και κρίσιμες» (HR33). 
 
Αναφερόμενος στην επιρροή που ασκεί στη λήψη αποφάσεων, την εντοπίζει: «στα θέματα 
ανθρωπίνου δυναμικού - σε όλα τα θέματα διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού, από πρόσληψη 
έως απόλυση, δηλ. για τα πάντα - παλιότερα επηρέαζα τη λήψη αποφάσεων και στο “business” 
και μάλιστα στο “core business”, δηλ. πώς θα προωθήσουμε ένα φάρμακο» (HR34). 
 
Η αντιμετώπιση του Διευθυντή ανθρωπίνων πόρων από τα στελέχη γραμμής αναφέρεται ως 
πολύ καλή χωρίς όμως να λείπουν οι μεταξύ τους διαφωνίες: «χαρακτηριστικό είναι αυτό που 
μου λένε: “σε μισούμε αλλά σε αγαπάμε ταυτόχρονα και σε θέλουμε κοντά μας” - oι σχέσεις μου 
μαζί τους είναι πολύ καλές - το θέμα είναι να τους πείσω, εφόσον και εγώ πιστεύω ότι το 
συγκεκριμένο είναι σωστό - επιδιώκω να συμφωνήσουμε και να το εφαρμόσουμε από κοινού, 
γιατί το “accountability” στο “business” βαραίνει περισσότερο αυτούς και όχι εμένα» (HR32).  
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4. ΠΡΟΦΙΛ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
 
To Τμήμα ανθρωπίνων πόρων απασχολεί συνολικά 5 άτομα (1,5% της δύναμης προσωπικού). 
Μεταξύ αυτών 2 άτομα (40%) είναι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και 1 άτομο  (20%) 
είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου, χωρίς να έχει εξειδικευθεί στη ΔΑΠ (HR 30). 
 
5. ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΑΠ
BOX 1 – Προτεραιότητα στις απαντήσεις των ερωτήσεων HR38, 39 & ακολουθούν σχετικές απαντήσεις σε άλλες ερωτήσεις  
 

 
Ρόλοι των στελεχών ΔΑΠ & αντίστοιχες ικανότητες 

(παρατίθενται εντός εισαγωγικών οι απόψεις του Δ/ντή ανθρωπίνων πόρων) 
 

 
Ρόλος: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ  ΕΤΑΙΡΟΣ 
Ικανότητα: ΕΚΤΕΛΕΣΗ  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
 
«Συμβάλλω στην  υλοποίηση της στρατηγικής με την πρόσληψη ανθρώπων (recruitment) που έχουν τα 
απαιτούμενα χαρακτηριστικά, με το οργανωτικό “development” και πάρα πολύ με το “development” των 
ανθρώπων - “world wide” η ενασχόληση του HR είναι να πετύχουν οι “businesses” άρα συμβάλλει στην 
εξυπηρέτηση του “business”»(HR21) 
 
«Εφαρμόzουμε τις τακτικές υλοποίησης των στρατηγικών με λεπτομερή βήματα - o “marketeer” του 
φαρμάκου δεν έχει καμιά σχέση με αυτόν μιας εταιρίας άλλου κλάδου - στρατηγική μας είναι ο τρόπος με 
τον οποίο θέλει η μητρική εταιρία να κινηθούμε στην αγορά - δική μας φροντίδα είναι να κρατήσουμε τους 
ταλαντούχους στην αγορά και να έχουμε επιτυχία σ’ αυτό» (HR22) 
  
«Υποστηρίζω την επίτευξη των σχεδίων και στόχων των στελεχών γραμμής, κυρίως στηρίζοντάς τους 
στον τρόπο που σκέπτονται και διαχειρίζονται τις υποθέσεις που έχουν σχέση με το ανθρώπινο δυναμικό 
- π.χ. όταν έχουμε ένα νέο προϊόν, επικοινωνώ με τους Marketing και Sales Managers και τους λέγω: 
“έχετε βάλει τους καλύτερους ανθρώπους μας στις αγορές για να υποστηρίξουν το νέο προϊόν; μήπως 
χρειάζεται να προσλάβουμε κάποιους και να ενισχύσουμε τους δικούς μας;”» (HR31) 
 
«Επηρεάζω τη λήψη αποφάσεων στα θέματα ανθρωπίνου δυναμικού - σε όλα τα θέματα διαχείρισης 
ανθρωπίνου δυναμικού, από πρόσληψη έως απόλυση, δηλ. για τα πάντα - παλιότερα επηρέαζα τη λήψη 
αποφάσεων και στο “business” και μάλιστα στο “core business”, δηλ. πώς θα προωθήσουμε ένα 
φάρμακο» (HR34) 
 

  
 
 
Ρόλος: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ  ΕΙΔΗΜΩΝ  
Ικανότητα: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 
 
«Δική μας φροντίδα είναι να κρατήσουμε τους ταλαντούχους στην αγορά και να έχουμε επιτυχία σ’ αυτό - 
παρακολουθούμε τις επιδόσεις των ανθρώπων μας σε δύο άξονες: “results” και “soft issues” δηλ. 
ανάπτυξη ικανοτήτων - αν οι εργαζόμενοι φέρουν μόνον “results” και όχι “soft issues” τότε «είμαστε 
χαμένοι» (HR22) 
 
«Έκανα πράξη ό,τι λέει ο Drucker - οι ιατρικοί επισκέπτες δούλευαν 20 ώρες την ημέρα και παίρνανε 
όλοι τα ίδια λεφτά - αυτό που έκανα ήταν να αφαιρέσω 2 “layers” (sales supervisors) και ενίσχυσα τους 
ιατρικούς επισκέπτες βάζοντας ορισμένους “coaches” για τις επισκέψεις - πρόκειται για εφαρμογή των 
αρχών του Mάνατζμεντ στην πράξη» (HR35)  
 
«Έχουμε φτιάξει σύστημα με “competencies” που προήλθαν από εργαζόμενους (top performers) - τους 

Διδακτορική Διατριβή: 08. RIGHT Χ. Ν. Πρωτόπαπας 

 
5



Συμβολή στη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων ως μέσου επίτευξης των στρατηγικών στόχων των επιχειρήσεων 

 

θέσαμε ερωτήματα, όπως: «πώς κάνετε καλύτερα τη δουλειά σας» και δουλέψαμε με τη βοήθεια ειδικού 
συμβούλου (consultant) -  τώρα, προσπαθούμε να προσαρμόσουμε το ελληνικό σύστημα στο διεθνές 
σύστημα της RIGHT - την προσπάθεια αυτή την υποστηρίζει το HR με τους ανθρώπους του και 
ασχολείται άμεσα με την προσαρμογή που προανέφερα» (HR42) 
 
«Όλες οι θέσεις έχουν αξιολογηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία αξιολόγησης έργου - το HR έχει άμεση 
εμπλοκή, με τη βοήθεια μεγάλης πολυεθνικής εταιρίας συμβούλων κάνουμε συχνό “validation” των 
αξιολογήσεων με την εμπλοκή των Διευθυντών για τις θέσεις που ανήκουν στο χώρο ευθύνης τους» 
(HR65). 
 

 
 
 
Ρόλος: ΥΠΕΡΜΑΧΟΣ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
Ικανότητα: ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ 
 
«Στα “processes” μας η εταιρία μου ζητά συστήματα καθοδήγησης και ανάπτυξης ανθρώπων - λόγω του 
ότι δουλεύω πάνω από 20 χρόνια στην εταιρία, έχω περάσει πολλά στάδια, έχω αναμειχθεί στο 
παρελθόν στο “business” και ο επηρεασμός  που ασκώ είναι υψηλός, τόσο εντός της εταιρίας όσο και 
εκτός αυτής, μέσω των δεσμών που διατηρώ με τους HR Directors των άλλων εταιριών του κλάδου» 
(HR26) 
 
«Τα στελέχη γραμμής μου λένε χαρακτηριστικά:“σε μισούμε αλλά σε αγαπάμε ταυτόχρονα και σε θέλουμε 
κοντά μας” - oι σχέσεις μου μαζί τους είναι πολύ καλές - το θέμα είναι να τους πείσω, εφόσον και εγώ 
πιστεύω ότι το συγκεκριμένο είναι σωστό - επιδιώκω να συμφωνήσουμε και να το εφαρμόσουμε από 
κοινού, γιατί το “accountability” στο “business” βαραίνει περισσότερο αυτούς και όχι εμένα» (HR32) 
 
«Πολλές φορές τους βλέπω να έχουν μπλοκαριστεί στη σκέψη και τους βοηθώ να την ξεκαθαρίσουν - 
εγώ είμαι HR του “business” και όχι των ανθρώπων μόνον - αυτό που έχει σημασία είναι ότι δεν 
επιβάλλω την άποψή μου - χρειάζεται, όμως, να καταναλώσω ενέργεια για να κάμψω την αντίσταση των 
στελεχών γραμμής και να χειρισθώ αποτελεσματικά τα “egos” τους» (HR31) 
 
«Συμβάλλω στη βελτίωση του ηθικού και της αφοσίωσης των εργαζομένων με την έννοια της ενίσχυσης 
της εικόνας της εταιρίας και διαμόρφωσης των προθέσεων της εταιρίας απέναντι σ’ αυτούς και στο 
πρόσωπό τους» (HR38) 
 
«Εδώ στην Ελλάδα κοιτάς να βελτιώσεις τον τρόπο διοίκησης των Managers και να καταλάβουν οι 
άνθρωποι μέσα από τον τρόπο διοίκησης τι περιμένει η εταιρία απ’ αυτούς -  π.χ. λέω συχνά στους 
ανθρώπους: «αν δεν γίνετε “superstars” στις επιδόσεις σας θα έχετε πρόβλημα» - από την αντιμετώπιση 
αυτή υπάρχει ικανοποίηση των εργαζομένων στην πλειοψηφία τους - φροντίζω να γνωρίζουν πολύ καλά 
τι πρόκειται να γίνει - τους τονίζω πάντα το “accountability” τους και ότι πρέπει να αναπτύξουν οι ίδιοι τον 
εαυτό τους από μόνοι τους - με τον τρόπο αυτό κερδίζουμε την εμπιστοσύνη των ανθρώπων» (HR38) 
 
 “Γίνονται απολύσεις και φεύγει ο “κόσμος” ευχαριστημένος από το γραφείο μου, όπου τους ανακοίνωσα 
την απόφαση για απόλυση - τους μιλώ ειλικρινά και τους εξηγώ την πραγματικότητα, για ποιο λόγο 
φεύγουνε, πώς θα σχεδιάσουν τη ζωή τους και τους ρωτώ αν θέλουν βοήθεια για να τους τη δώσω - εδώ 
θα πρέπει να πω ότι “δεν ακουμπάμε τα πακέτα” των άλλων εταιριών, οι οποίες δίνουν ενδεχομένως 
περισσότερα οικονομικά οφέλη στους απολυόμενους - το μυστικό είναι, επίσης, το τι γίνεται με αυτούς 
που μένουν στην εταιρία - αυτοί, λοιπόν, βλέπουν ότι η εταιρία αντιμετωπίζει το προσωπικό της με τρόπο 
δίκαιο» (HR 38) 
 
«Καθιέρωσα να γίνονται συναντήσεις όπου ο κάθε υπεύθυνος περιοχής παρουσιάζε τα επιτεύγματά του 
και προκαλούσα την άμιλλα μεταξύ τους - ως αποτέλεσμα, αυξήθηκε η παραγωγικότητα - έστησα αυτή τη 
διαδικασία, η οποία συνεχίσθηκε χωρίς να είμαι προσωπικά παρών» (HR35) 
 
«Oδηγηθήκαμε σε δημιουργία εμπιστοσύνης προς την εταιρία και το Management, η δημιουργία 
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εμπιστοσύνης είναι πολύ σημαντική - γιατί, αντίθετα, όσο υποβιβάζεις τον εργαζόμενο ως πολίτη β’ 
διαλογής τόσο το χειρότερο - αν ο ιατρικός επισκέπτης θεωρήσει ότι αυξάνεται το “employability” του, 
παραμένει στην εταιρία και δεν φεύγει κανένας - χαρακτηριστικά έχω να πω ότι ο δικός μας ιατρικός 
επισκέπτης πήγαινε στα Νοσοκομεία ως “άρχοντας” σε σχέση με τους ιατρικούς επισκέπτες των άλλων 
εταιριών - oι δικοί μας πήγαιναν μόνοι τους και των άλλων εταιριών υπό την άμεση εποπτεία των 
προϊσταμένων τους - αυτό το επίτευγμα με γέμισε με ικανοποίηση» (HR35) 
 

 
 
 
Ρόλος: ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ/ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ  ΑΛΛΑΓΩΝ 
Ικανότητα: ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΑΛΛΑΓΩΝ 
 
«’Εχουμε κάνει πράγματα που ακόμη η ελληνική αγορά ονειρεύεται να κάνει - π.χ. τη δημιουργία του 
νέου ρόλου “Market Sales Liaison – MSL” που μιλά ως γιατρός προς γιατρό για να τον πείσει για αγορά 
συγκεκριμένων φαρμάκων -  το εφαρμόζουμε εδώ και 10 χρόνια και είναι κάτι που το έχω δημιουργήσει 
εγώ» (HR33) 
 
«Οι οργανωσιακές αλλαγές προέρχονται από το “Corporate” με κατεύθυνση “top-down” και υλοποιούνται 
σε συνεργασία του HR με τους Line Managers - το “accountability” το έχουν αυτοί - εγώ βοηθάω να 
πετύχει η εταιρία σ’ αυτό που σχεδιάζει να κάνει» (HR39) 
 

 
 
6. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΑΠ
BOX 2 – Προτεραιότητα στις απαντήσεις των ερωτήσεων HR42 – 82 & ακολουθούν σχετικές απαντήσεις σε άλλες ερωτήσεις 
 
ΓΕΝΙΚΑ 
 
Εξετάζεται η ύπαρξη διατυπωμένων πολιτικών για το ανθρώπινο δυναμικό, η προέλευσή τους 
και σε περίπτωση προέλευσης από τη μητρική εταιρία, η δυνατότητα αλλαγών ή συμπληρώσεων 
σε τοπικό επίπεδο.  

 
Υπάρχει στην επιχείρηση γραπτή πολιτική για το ανθρώπινο δυναμικό, η οποία έχει αναρτηθεί 
σε βάση δεδομένων του εσωτερικού συστήματος επικοινωνίας της εταιρίας (Intranet) για χρήση 
από τους εργαζόμενους που έχουν δικό τους Η/Υ. Επίσης, προβλέπεται η χορήγηση σχετικού 
υλικού (induction pack) στους νεοπροσλαμβανόμενους (διαδικασίες προσλήψεων, συμμετοχής 
σε εκπαιδευτικά προγράμματα κλπ.) (HR27). 
 
Οι πολιτικές ΔΑΠ είναι γενικά καθορισμένες σε διεθνές επίπεδο από τη μητρική εταιρία με 
ελάχιστα περιθώρια τοπικής ευελιξίας: «ευελιξία έχουμε λίγο, μόνον στα θέματα των “benefits”, 
στα άλλα όχι» (HR82) 
 
Οι πολιτικές ΔΑΠ και οι αλλαγές ή συμπληρώσεις αυτών  κοινοποιούνται διαρκώς μέσω του 
συστήματος Intranet αλλά λαμβάνονται και άλλες πρωτοβουλίες για την καλύτερη ενημέρωση 
των εργαζομένων: «κατά καιρούς χρειάζεται “φρεσκάρισμα” της ενημέρωσης με ειδικά 
προγράμματα και συναντήσεις που επιμελείται το HR» (HR80, 81).  
 
ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ
 
Τα βασικά σημεία  της πολιτικής στελέχωσης, με τα οποία θα ασχοληθούμε, είναι: 

• οι απαιτούμενες κατά τη στελέχωση ικανότητες & ιδιότητες των υποψηφίων, 
• οι ακολουθούμενοι τρόποι επιλογής, 

Διδακτορική Διατριβή: 08. RIGHT Χ. Ν. Πρωτόπαπας 

 
7



Συμβολή στη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων ως μέσου επίτευξης των στρατηγικών στόχων των επιχειρήσεων 

 

• η καταλληλότητα των επιλεγομένων για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων, 
• η αξιολόγηση του τρόπου επιλογής και 
• ο ρόλος του διευθυντικού στελέχους γραμμής που συμμετείχε στην έρευνα. 

 
Εντοπίζονται 12 ικανότητες (competencies) που αποτελούν το σύστημα ιδιοτήτων της εταιρίας. 
Προήλθαν από εργαζόμενους με υψηλή απόδοση (top performers), στους οποίους τέθηκε  το 
ερώτημα για το πώς κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους. Η διαδικασία έγινε με την υποστήριξη 
εξωτερικού συμβούλου και κατέληξε στο εν λόγω σύστημα. Οι ικανότητες αυτές έχουν 
συμπεριληφθεί και στο σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης, δεν έχουν όμως ενταχθεί στις 
περιγραφές καθηκόντων (job descriptions) των θέσεων εργασίας, για λόγους ευελιξίας (HR42). 
 
Όπως πιστεύει ο Δ/ντής ανθρωπίνων πόρων, τα υποψήφια στελέχη προσελκύονται λόγω 
γνώσης της φήμης της εταιρίας στην αγορά και σε ειδικές περιπτώσεις καλών προοπτικών 
εξέλιξης, λόγω και της αυξημένης αμοιβής: «θα τον προσελκύσουμε και θα μας επιλέξει από την 
αντίληψη που έχει στην αγορά, ότι δηλ. είμαστε ειλικρινείς και εξηγούμε τα πάντα σε έναν 
υποψήφιο πριν έλθει να δουλέψει σε μας - αν ο υποψήφιος μας ”κάνει πολύ” τότε θα του 
δώσουμε καλή αμοιβή και κυρίως άν έχει “potential” για μελλοντική εξέλιξη (δεν δίνουμε 
παράλογα υψηλή αμοιβή αλλά ενισχυμένη αρκετά σε σχέση με αυτό που έπαιρνε στην 
προηγούμενη δουλειά του)» (HR43). 
 
Τρόποι επιλογής προσωπικού: Συνδυάζεται η χρήση βιογραφικών σημειωμάτων, αρχικής 
διαλογής, ψυχομετρικών δοκιμασιών, συνεντεύξεων, κέντρων αξιολόγησης και εξωτερικών 
συμβούλων: «γίνεται αρχικό “screening” των βιογραφικών και ακολουθούν “tests” που γίνονται 
με ευθύνη του HR (χρησιμοποιούμε ψυχομετρικά τεστ διαφόρων εταιριών) - καταλήγουμε σε μια 
“short list” και η τελική επιλογή γίνεται μετά από “interviews” - γιά μεγάλα στελέχη 
χρησιμοποιούμε “assessment centers” ή ”outsourcing” με τη βοήθεια εξωτερικών συμβούλων» 
(HR44).  
 
Ο τρόπος επιλογής δίνει εργαζόμενους που χρειάζεται η επιχείρηση για την επίτευξη των 
στρατηγικών στόχων δηλ. υπάρχει σύνδεση της επιλογής με τους στρατηγικούς στόχους. Αυτό 
οφείλεται «στον τρόπο επιλογής, όπου τα “interviews” είναι εξαντλητικά και περιέχουν πολλά 
“case studies” – έχουμε επιτυχία θα έλεγα κατά 90%» (HR45). 
 
Κατά το Δ/ντικό στέλεχος γραμμής, η πολιτική στελέχωσης και οι τρόποι επιλογής βοηθούν και 
υποστηρίζουν την επίτευξη των στρατηγικών στόχων του τομέα ευθύνης του διότι «τα κριτήρια 
είναι τέτοια ώστε στους ανθρώπους που θα επιλέξουμε είμαστε πάρα πολύ κοντά ή σχεδόν το 
πετυχαίνουμε πάντα, στο να ανταποκριθούν δηλ. στα καθήκοντά τους» (L23). 
Ο τρόπος επιλογής δεν αξιολογείται παρά μόνον έμμεσα «εκ του αποτελέσματος της δουλειάς 
αυτών που έχουμε προσλάβει» (HR46). 
 
Κατά το Διευθυντικό στέλεχος γραμμής, η διαδικασία επιλογής είναι πάρα πολύ επιτυχής λόγω 
των κριτηρίων που βοηθούν στην επιλογή ατόμων που ανταποκρίνονται στα καθήκοντά τους  
(L24). 
 
Ο κρίσιμος ρόλος του Δ/ντικού στελέχους γραμμής (συνυπευθυνότητα) εντοπίζεται στην αρχική 
πρόταση κάλυψης μιας κενής θέσης, στην διαδικασία επιλογής και λήψης της τελικής απόφασης 
από κοινού με τη Δ/νση ανθρωπίνων πόρων: «στις συνεντεύξεις για άτομα από την αγορά [τους 
βλέπω 1-2 φορές εγώ, κάποιος από το Τμήμα ανθρωπίνων πόρων, θα ακολουθήσει μια 
συνάντηση για να παραθέσουμε τις απόψεις μας (εγώ και το HR) και μετά συνέντευξη και δική 
μου και του HR] - συναποφασίζουμε μαζί» (L25). 
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ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ  (L21, 26) 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι θετική (4,5) ως προς τα ακόλουθα σημεία της πολιτικής στελέχωσης 
που εφαρμόζει η επιχείρηση 
21.1 Ανάπτυξη και παρακολούθηση περιγραφών για όλες τις θέσεις εργασίας 
21.2 Διεξαγωγή αναλύσεων ροών εργασίας 
21.3 Ανάπτυξη του προγράμματος στελέχωσης για την κάλυψη επιχειρηματικών αναγκών 
21.4 Ανάπτυξη και υλοποίηση προγραμμάτων στρατολόγησης 
21.5 Ανάπτυξη και υλοποίηση προγραμμάτων διαδοχής 
21.6 Διατήρηση της στελέχωσης σε επαρκή επίπεδα 
21.7 Μέριμνα διακράτησης των ικανών ατόμων 
26.1 Εφαρμογή πολύ εκτεταμένων διαδικασιών επιλογής (τεστ, συνεντεύξεις κλπ) 
26.2 Η διοίκηση αποδίδει μεγάλη σημασία στις διαδικασίες στελέχωσης ώστε να επιλεγούν τα άριστα άτομα για 
κάθε θέση 
26.5 Συνήθως εξετάζονται πολλοί υποψήφιοι για κάθε κενή θέση 
26.6 Η επιλογή των διευθυντικών στελεχών γίνεται εφόσον διαθέτουν χαρακτηριστικά που είναι συμβατά με το 
στρατηγικό σχέδιο της επιχείρησης 
26.7 Αναγνωρίζεται η ανάγκη εντοπισμού αποτελεσματικών διευθυντικών χαρακτηριστικών με μακροπρόθεσμη 
προοπτική 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι επιφυλακτική (3)  ως προς τα ακόλουθα σημεία της πολιτικής 
στελέχωσης που εφαρμόζει η επιχείρηση 
26.3 Συνήθως εμπλέκονται αρκετά πρόσωπα στη λήψη της απόφασης επιλογής 
26.4 Γενικά, η επιχείρηση χρειάζεται πολύ χρόνο για να επιλέξει κάποιο άτομο προς κάλυψη κενής θέσης  
Η εκτίμηση του Line Manager είναι αρνητική (1,2) ως προς το ακόλουθο σημείο της πολιτικής 
στελέχωσης  που εφαρμόζει η επιχείρηση 
26.8 Περιστασιακά γίνονται αλλαγές στα πρότυπα της στελέχωσης ώστε να διευκολυνθεί η υλοποίηση της 
στρατηγικής της επιχείρησης 

 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
 
Τα βασικά σημεία  της πολιτικής εκπαίδευσης & ανάπτυξης, με τα οποία θα ασχοληθούμε, είναι: 

• η προσέγγιση ανάλυσης των εκπαιδευτικών αναγκών, 
• η καταλληλότητα της πολιτικής εκπαίδευσης & ανάπτυξης για την επίτευξη των 

στρατηγικών στόχων, 
• η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και 
• ο ρόλος του διευθυντικού στελέχους γραμμής που συμμετείχε στην έρευνα. 

 
Η ανάλυση των εκπαιδευτικών αναγκών προκύπτει από τη διαδικασία αξιολόγησης της 
απόδοσης και ειδικότερα από τα ατομικά προγράμματα ανάπτυξης των αξιολογουμένων. Αφού 
γίνει η ομαδοποίηση των στοιχείων, συντάσσεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο 
υλοποιείται με φροντίδα του Τμήματος ανθρωπίνων πόρων: «η ανάλυση γίνεται μέσα από τη 
διαδικασία της αξιολόγησης μεταξύ προϊσταμένων και εργαζομένων και τη συμφωνία που 
καταλήγουν σχετικά με τα ατομικά προγράμματα ανάπτυξης - τα στοιχεία καταγράφονται 
ηλεκτρονικά και μεταβιβάζονται στα Κεντρικά, όπου γίνεται η συγκέντρωση και καταρτίζεται το 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα - εμείς εδώ στο HR βοηθούμε στην υλοποίηση των εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων - δεν αναφερόμαστε μόνον σε τυπικά προγράμματα που γίνονται στην αίθουσα 
διδασκαλίας (class-room training) αλλά και προγράμματα επί τόπου εκπαίδευσης (on-the-job 
training), σε άλλη θέση εντός της ελληνικής εταιρίας ή σε άλλη χώρα» (HR49). 
  
Η πολιτική εκπαίδευσης & ανάπτυξης βοηθά και υποστηρίζει την επίτευξη των στρατηγικών 
στόχων της επιχείρησης δηλ. υπάρχει σύνδεση εκπαίδευσης & ανάπτυξης με τους στρατηγικούς 
στόχους. Αυτό συμβαίνει διότι «γίνεται καλός συνδυασμός της πολιτικής εκπαίδευσης και 
ανάπτυξης με τις στρατηγικές προτεραιότητες και άμεση σύνδεσή της με την αξιολόγηση της 
απόδοσης» (HR50). 
 
Κατά το Δ/ντικό στέλεχος γραμμής, η πολιτική εκπαίδευσης & ανάπτυξης βοηθά και υποστηρίζει 
την επίτευξη των στρατηγικών στόχων του τομέα ευθύνης του διότι «είναι προς την πλευρά που 
εμείς θέλουμε - οι άνθρωποί μας είναι ενημερωμένοι και εκπαιδευμένοι ώστε να λειτουργούν 
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προς την κατεύθυνση που θέλουμε - η εκπαίδευση είναι προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις αυτές» 
(L29). 
 
Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων γίνεται μόνον από τους συμμετέχοντες και 
καλύπτει τις απόψεις τους για το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος: «επιπλέον, 
περιέχει ένα προτεινόμενο πλάνο δράσης για την αποτελεσματική μεταφορά των γνώσεων, 
εμπειριών, ικανοτήτων και δεξιοτήτων στις απαιτήσεις του ρόλου των συμμετεχόντων» (HR52). 
Κατά το Δ/ντικό στέλεχος γραμμής, τα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι αποτελεσματικά διότι: 
«είναι προγράμματα συνδεδεμένα με τις ανάγκες, με την καθημερινότητα και το όραμα της 
εταιρίας» (L32). 
 
Ο κρίσιμος ρόλος του Δ/ντικού στελέχους γραμμής (συνυπευθυνότητα) έγκειται στον εντοπισμό  
των εκπαιδευτικών αναγκών και στην ένταξη των εργαζομένων του Τμήματός του στις ομάδες 
των εκπαιδευομένων (L33). 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ  (L27, 34) 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι θετική (4,5) ως προς τα ακόλουθα σημεία της πολιτικής εκπαίδευσης 
& ανάπτυξης που εφαρμόζει η επιχείρηση 
27.1 Δέσμευση της επιχείρησης για ανάπτυξη-εκπαίδευση όλου του προσωπικού  
27.2 Παροχή πληροφόρησης εξέλιξης της σταδιοδρομίας των υπαλλήλων 
27.3 Διεξαγωγή ενημερωτικών προγραμμάτων για νεο-εισερχόμενους 
27.4 Παροχή προγραμμάτων εκπαίδευσης και ανάπτυξης για βελτίωση της απόδοσης 
27.5 Συμμετοχή σε προγράμματα ανάπτυξης στελεχών που διεξάγουν εξωτερικοί φορείς 
27.6 Παροχή επαρκών ευκαιριών για ατομική εκπαίδευση και ανάπτυξη 
27.7 Η απόδοση εξετάζεται περιοδικά και εντοπίζονται ατομικές ανάγκες ανάπτυξης 
27.8 Εφαρμόζονται υψηλά πρότυπα εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
27.9 Η διοίκηση δίνει μεγάλη προτεραιότητα στις εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες 
27.10 Διεξάγεται μεγάλη ποικιλία εκπαιδευτικών προγραμμάτων για διευθυντικά στελέχη και προϊσταμένους 
27.11 Η εκπαίδευση στην επιχείρησή μας αντιμετωπίζεται ουσιαστικά ως επένδυση και όχι ως κόστος ή ευκαιρία 
για είσπραξη επιδότησης 
34.1 Εφαρμόζονται πολύ εκτεταμένα εκπαιδευτικά προγράμματα για το προσωπικό όλων των μονάδων 
34.2 Κάθε υπάλληλος δέχεται, κατά μέσο όρο, άνω των 50 ωρών τυπικής εκπαίδευσης κάθε χρόνο 
34.3 Κατά τη διάρκεια του προηγουμένου χρόνου, 100% του προσωπικού υπέστη εκπαίδευση 
34.4 Η διοίκηση διαθέτει και δαπανά σημαντικά χρηματικά ποσά για εκπαίδευση 
34.5 Το επίπεδο εκπαίδευσης αξιοποιείται μέσω τοποθέτησης των εκπαιδευθέντων σε ανάλογες θέσεις. 
34.6 Το επίπεδο εκπαίδευσης λαμβάνεται υπόψη κατά τις προαγωγές 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι επιφυλακτική (3)  ως προς τα ακόλουθο σημείο της πολιτικής 
εκπαίδευσης & ανάπτυξης που εφαρμόζει η επιχείρηση 
34.7 Το επίπεδο εκπαίδευσης λαμβάνεται υπόψη κατά τον καθορισμό των αμοιβών και των μισθολογικών 
αυξήσεων 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 
 
Τα βασικά σημεία  της πολιτικής αξιολόγησης της απόδοσης, με τα οποία θα ασχοληθούμε, 
είναι: 

• τα εφαρμοζόμενα κριτήρια αξιολόγησης της αποδοσης, 
• ο τρόπος διεξαγωγής της συνέντευξης επαναπληροφόρησης, 
• η καταλληλότητα του συστήματος αξιολόγησης της απόδοσης για την επίτευξη των 

στρατηγικών στόχων, 
• η αξιολόγηση της διαδικασίας αξιολόγησης της απόδοσης και 
• ο ρόλος του διευθυντικού στελέχους γραμμής που συμμετείχε στην έρευνα. 

 
Υπάρχει ενιαία φιλοσοφία, η οποία είναι η ίδια για όλους. Παρακολουθούνται οι επιδόσεις των 
ανθρώπων σε δύο άξονες: (i) επίτευξη αποτελεσμάτων (results) και (ii) ανάπτυξη ικανοτήτων 
(soft issues). Συνεπώς, τo σύστημα αξιολόγησης περιέχει 2 κατηγορίες κριτηρίων: Στην πρώτη 
κατηγορία περιλαμβάνονται οι επιδόσεις στο περιεχόμενο της εργασίας (core job results) και επί 
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πλέον οι επιτεύξεις επιχειρησιακών στόχων (goals results) αλλά μόνον για τα διευθυντικά και 
λοιπά στελέχη, δηλ. το ΤΙ πρέπει να κάνει ο αξιολογούμενος σύμφωνα με το ρόλο που του έχει 
ανατεθεί και ΤΙ πρέπει να επιτύχει σύμφωνα με τους στόχους που έχει αναλάβει. Στη δεύτερη 
κατηγορία εντάσσονται οι επιδόσεις στην ανάπτυξη ικανοτήτων, δηλ. το ΠΩΣ ο αξιολογούμενος 
διεκπεραιώνει το ρόλο που έχει αναλάβει και ΠΩΣ επιτυγχάνει τα αναμενόμενα αποτελέσματα 
εκτέλεσης στόχων. Από το συνδυασμό των δύο κατηγοριών προκύπτει η συνολική αξιολόγηση 
της απόδοσης σε 5βαθμη που μετατρέπεται και σε 3βαθμη κλίμακα. Καταρτίζεται πρόγραμμα 
ατομικής ανάπτυξης, το οποίο παρακολουθείται συστηματικά και επικαιροποιείται κάθε χρόνο 
ανάλογα με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης (HR22, 57,58).  
 
Η συνέντευξη αναπληροφόρησης μεταξύ αξιολογητή και αξιολογουμένου είναι υποχρεωτική για 
όλους και γίνεται στην αρχή της περιόδου με τη συμφωνία των στόχων, στο 6μηνο (mid-year) για 
εξέταση προόδου και τυχόν δυσκολιών και στο τέλος του χρόνου κατά την τελική αξιολόγηση της 
απόδοσης (HR59). 
Το σύστημα αξιολόγησης βοηθά και υποστηρίζει την επίτευξη των στρατηγικών στόχων  της 
επιχείρησης, δηλ. η αξιολόγηση της απόδοσης συνδέεται με τους στρατηγικούς στόχους. Αυτό 
συμβαίνει διότι «εξετάζει και αξιολογεί την συνολική απόδοση ενός εργαζομένου που συνίσταται: 
(ι) στην επίδοσή του σε σχέση με το ΤΙ πρέπει να κάνει και να επιτύχει και (ιι) στο ΠΩΣ 
διεκπεραιώνει το ρόλο του και επιτυγχάνει τα αναμενόμενα αποτελέσματα» (HR56). 
 
Κατά το Δ/ντικό στέλεχος γραμμής, το σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης βοηθά και 
υποστηρίζει την επίτευξη των στρατηγικών στόχων του τομέα ευθύνης του διότι «υποκινεί τους 
ανθρώπους στην επίτευξη των στόχων σε συνδυασμό και με την προσδοκώμενη ανταμοιβή 
(ηθική ή “bonus”)» (L36). 
 
Δεν υπάρχει συγκεκριμένη προσέγγιση ή μέθοδος για την αξιολόγηση της διαδικασίας 
αξιολόγησης της απόδοσης. Προβλέπονται, όμως, έλεγχοι που «γίνονται από το HR και 
ειδικότερα αν είναι “qualified” οι στόχοι, αν έχουν εκπαιδευθεί σωστά οι άνθρωποι σύμφωνα με 
τις διαπιστώσεις και τις ανάγκες που προέρχονται από τη διαδικασία της αξιολόγησης της 
απόδοσης» (HR60). 
 
Κατά το Δ/ντικό στέλεχος γραμμής, το σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης είναι πολύ 
αποτελεσματικό διότι «φαίνεται και από την ικανοποίηση των ανθρώπων που προκύπτει μέσα 
από τη δουλειά τους - επειδή συνδέεται με τους στόχους» (L38). 
 
Ο κρίσιμος ρόλος του Δ/ντικού στελέχους γραμμής (συνυπευθυνότητα) έγκειται στον καθορισμό 
των στόχων, στη συνέντευξη αξιολόγησης και στον εντοπισμό των εκπαιδευτικών και 
αναπτυξιακών αναγκών (L39). 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ  (L35, 40) 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι θετική (4,5) ως προς τα ακόλουθα σημεία της πολιτικής αξιολόγησης 
της απόδοσης που εφαρμόζει η επιχείρηση 
35.1 Τήρηση συστήματος τακτικής αξιολόγησης της απόδοσης 
35.2 Το σύστημα διοίκησης της απόδοσης συνδέεται άμεσα με την εκπαίδευση 
35.4 Καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια στη μέτρηση της απόδοσης των υπαλλήλων 
35.5 Χρησιμοποιούνται δυναμικά προγράμματα απόδοσης που προσαρμόζονται κάθε φορά στις ανάγκες της 
επιχείρησης 
35.6 Οι υπάλληλοι συμμετέχουν ουσιαστικά στη στοχοθεσία και στην αξιολόγηση 
35.7 Οι προϊστάμενοι συζητούν συχνά με τους υπαλλήλους σχετικά με την ατομική τους απόδοση 
35.8 Τα βασικά στελέχη αξιολογούνται ανάλογα με τις επιδόσεις τους στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων 
40.1 Κατά τη συζήτηση περί απόδοσης, δίνεται μεγάλη έμφαση στη μελλοντική ανάπτυξη των υπαλλήλων 
40.2 Τα βασικά στελέχη αξιολογούνται με βάση τη δυνατότητά τους να εισάγουν αλλαγές 
40.3 Τα βασικά στελέχη αξιολογούνται με βάση τη δυνατότητά τους να αναπτύσσουν υφισταμένους 
40.4 Τα βασικά στελέχη αξιολογούνται με βάση τη δυνατότητά τους να προγραμματίζουν τη δουλειά τους 
40.5 Τα βασικά στελέχη αξιολογούνται με βάση τη δυνατότητά τους να κατευθύνουν τους υφισταμένους 
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40.6 Τα βασικά στελέχη αξιολογούνται με βάση τη δυνατότητά τους να σχεδιάζουν διαδικασίες αναπληροφόρησης
40.7 Τα βασικά στελέχη αξιολογούνται με βάση τη δυνατότητά τους να εφαρμόζουν αποτελεσματικά στην πράξη 
την εκπαίδευση που ;έχουν υποστεί 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι επιφυλακτική (3) ως προς τα ακόλουθα σημεία της πολιτικής 
αξιολόγησης της απόδοσης που εφαρμόζει η επιχείρηση 
35.3 Το σύστημα διοίκησης της απόδοσης συνδέεται άμεσα με τις αμοιβές 
40.8 Μισθολογικές αυξήσεις, προαγωγές, εκπαίδευση & ανάπτυξη και άλλες ανταμοιβές συνδέονται πολύ στενά 
με την αξιολόγηση της απόδοσης 

 
ΑΜΟΙΒΕΣ 
 
Τα βασικά σημεία  της πολιτικής αμοιβών, με τα οποία θα ασχοληθούμε, είναι: 

• η προσέγγιση της αξιολόγησης έργου που ακολουθείται, 
• τα προβλεπόμενα μισθολογικά κλιμάκια, 
• η καταλληλότητα του συστήματος αμοιβών για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων, 
• η αξιολόγηση του συστήματος αμοιβών και 
• ο ρόλος του διευθυντικού στελέχους γραμμής που συμμετείχε στην έρευνα. 

 
Το σύστημα αμοιβών βασίζεται στην εφαρμογή της διαδικασίας αξιολόγησης έργου: «όλες οι 
θέσεις έχουν αξιολογηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία αυτή - το HR έχει άμεση εμπλοκή, με τη 
βοήθεια μεγάλης πολυεθνικής εταιρίας συμβούλων κάνουμε συχνό “validation” των 
αξιολογήσεων με την εμπλοκή των Διευθυντών για τις θέσεις που ανήκουν στο χώρο ευθύνης 
τους» (HR65). 
 
Το μισθολογικό σύστημα περιέχει 10 μισθολογικά κλιμάκια. Το ποσοστό διαφοροποίησης μεταξύ 
διαδοχικών μισθολογικών κλιμακίων είναι της τάξης του  15% (HR64). Η καμπύλη αμοιβών της 
εταιρίας επιδιώκεται να βρίσκεται άνω του 3ου τεταρτημορίου (3rd quartile) της αγοράς, σύμφωνα 
με τις τρέχουσες έρευνες αμοιβών (HR66). 
 
Το σύστημα αμοιβών βοηθά και υποστηρίζει την επίτευξη των στρατηγικών στόχων «λόγω του 
“bonus”, η καταβολή του οποίου συνδέεται άμεσα με την επίτευξη των στόχων - κυμαίνεται μεταξύ 
5% και 25% επί των ετησίων αποδοχών των δικαιουμένων» (HR63).  
 
Κατά το Διευθυντικό στέλεχος γραμμής το σύστημα αμοιβών βοηθά και υποστηρίζει την επίτευξη 
των στρατηγικών στόχων του τομέα ευθύνης του διότι «το σύστημα είναι πάντα ένα ξεχωριστό 
κίνητρο» (L42).  
 
Δεν υπάρχει συγκεκριμένη προσέγγιση ή μέθοδος για την αξιολόγηση του συστήματος αμοιβών 
(HR68). 
 
Κατά το Διευθυντικό στέλεχος γραμμής, το σύστημα αμοιβών είναι πολύ αποτελεσματικό διότι 
«συνδέεται με την απόδοση και τη γενικότερη ικανοποίηση των εργαζομένων και το 
συναισθηματικό δέσιμο  που έχουν με τη δουλειά που κάνουν και την εταιρία όπου δουλεύουν» 
(L46). 
 
Ο κρίσιμος ρόλος του Δ/ντικού στελέχους γραμμής (συνυπευθυνότητα) εντοπίζεται στην 
εφαρμογή του όλου συστήματος αμοιβών (L47). 
 

ΑΜΟΙΒΕΣ  (L41, 48) 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι θετική (4,5) ως προς τα ακόλουθα σημεία της πολιτικής αμοιβών  που 
εφαρμόζει η επιχείρηση 
41.1 Εφαρμογή δικαίου συστήματος αμοιβών για έλεγχο κόστους και διακράτηση των ικανών εργαζομένων 
41.2 Τήρηση αντικειμενικά δίκαιων αμοιβών 
41.3 Διαπίστωση των τάσεων στις αμοιβές της αγοράς εργασίας 
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41.4 Εφαρμογή προγράμματος προσθέτων παροχών 
41.5 Τα προγράμματα παροχών διακρίνονται από φιλικότητα προς τους χρήστες  
41.6 Παροχή κινήτρων βάσει απόδοσης για ατομική υποκίνηση και εστίαση στην επίτευξη των στρατηγικών 
στόχων 
41.7 Οι μισθολογικές αυξήσεις, προαγωγές, εκπαίδευση και ανάπτυξη και διάφορες ανταμοιβές συνδέονται στενά 
με την αξιολόγηση της απόδοσης 
41.8 Παρέχονται υψηλά επίπεδα αμοιβών σε σύγκριση με άλλες επιχειρήσεις του ίδου κλάδου 
41.9 Η επιχείρηση συνδέει πολύ στενά τις αμοιβές με την ατομική απόδοση 
41.12 Εφαρμόζεται πολιτική διανομής κερδών 
41.13 Εφαρμόζεται πρόγραμμα έκτακτων  χρηματικών παροχών 
48.2 Το επίπεδο αμοιβών είναι υποκινητικό για τους εργαζόμενους στην επίτευξη των στόχων 
48.3 H αξιολόγηση έργου θέσης (job evaluation) που εφαρμόζεται στην επιχείρηση μας εξασφαλίζει αντικειμενική 
δομή αμοιβών 
48.6 H αξιολόγηση έργου θέσης (job evaluation) που εφαρμόζεται στην επιχείρηση μας υιοθετεί ως πρώτιστο 
κριτήριο τις ικανότητες 
48.9 Στον καθορισμό του ύψους των αμοιβών παίζουν πρώτιστο ρόλο οι ικανότητες 
48.11 Η πολιτική αμοιβών είναι γνωστή και κατανοητή από όλους τους εργαζόμενους 
48.12 Η πολιτική αμοιβών είναι ανταγωνιστική 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι επιφυλακτική (3) ως προς τα ακόλουθα σημεία της πολιτικής αμοιβών  
που εφαρμόζει η επιχείρηση 
41.10 Το μισθολογικό πρόγραμμα περιστασιακά τροποποιείται για να ενθαρρύνει στελέχη και υπαλλήλους να 
επιτυγχάνουν στόχους 
41.11 Υπάρχει εκτεταμένη διαφοροποίηση αμοιβών μεταξύ των μελών του προσωπικού 
48.4 H αξιολόγηση έργου θέσης (job evaluation) που εφαρμόζεται στην επιχείρηση μας υιοθετεί ως πρώτιστο 
κριτήριο την αρχαιότητα 
48.5 H αξιολόγηση έργου θέσης (job evaluation) που εφαρμόζεται στην επιχείρηση μας υιοθετεί ως πρώτιστο 
κριτήριο την εμπειρία 
48.8 Στον καθορισμό του ύψους των αμοιβών παίζει πρώτιστο ρόλο η εμπειρία 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι αρνητική (1,2) ως προς τα ακόλουθα σημεία της πολιτικής αμοιβών  
που εφαρμόζει η επιχείρηση 
48.1 Το επίπεδο αμοιβών της επιχείρησης κατά το τρέχον έτος, συγκρινόμενο με τα προηγούμενα έτη, είναι 
γενικά υψηλότερο 
48.7 Στον καθορισμό του ύψους των αμοιβών παίζει πρώτιστο ρόλο η αρχαιότητα   
48.10 Στον καθορισμό του ύψους των αμοιβών παίζουν πρώτιστο ρόλο οι προσωπικές γνωριμίες με στελέχη της 
επιχείρησης 

 
ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
 
Τα βασικά σημεία  της πολιτικής στελέχωσης, με τα οποία θα ασχοληθούμε, είναι: 

• η αξιολόγηση της πολιτικής υγιεινής & ασφάλειας και 
• ο ρόλος του διευθυντικού στελέχους γραμμής που συμμετείχε στην έρευνα. 

 
Η αξιολόγηση της πολιτικής υγιεινής & ασφάλειας γίνεται μόνον με ελέγχους που διενεργεί η 
μητρική εταιρία (HR72).  
 
Κατά το Δ/ντικό στέλεχος γραμμής, η πολιτική υγιεινής και ασφάλειας είναι αποτελεσματική διότι 
«βρίσκεται στο πλαίσιο των “standards” της εταιρίας διεθνώς, που μπορώ να πω ότι είναι πολύ 
αυστηρότερα από τα ελληνικά» (L50). 
 
Κρίσιμος ρόλος του Δ/ντικού στελέχους γραμμής (συνυπευθυνότητα) δεν εντοπίζεται, αλλά 
περιορίζεται μόνον σε θέματα εφαρμογής (πυρασφάλεια, αντιμετώπιση εκτάκτων συνθηκών 
κλ.π)  (L51). 
 
ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 
 
Τα βασικά σημεία  της πολιτικής εργασιακών σχέσεων, με τα οποία θα ασχοληθούμε, είναι: 

• η διαπραγμάτευση με τα σωματεία εργαζομένων, 
• η αξιολόγηση της πολιτικής εργασιακών σχέσεων και 
• ο ρόλος του διευθυντικού στελέχους γραμμής που συμμετείχε στην έρευνα. 
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Υπάρχουν ένα σωματείο εργαζομένων, με το οποίο γίνεται διαπραγμάτευση συλλογικών 
συμβάσεων σε εργοστασιακό επίπεδο (HR75,76). 
 
Δεν υπάρχει συγκεκριμένη προσέγγιση ή μέθοδος αξιολόγησης παρά μόνον μέσω διαπίστωσης 
της εργασιακής ειρήνης (HR77). 
 
Κατά το Δ/ντικό στέλεχος γραμμής, η πολιτική εργασιακών σχέσεων είναι πάρα πολύ 
αποτελεσματική «γιατί βγαίνει μέσα από τη συμμετοχή των ανθρώπων» (L52). 
 
Ο κρίσιμος ρόλος του Δ/ντικού στελέχους γραμμής (συνυπευθυνότητα) εντοπίζεται σε όλα τα 
θέματα πληροφόρησης-ενημέρωσης των εργαζομένων για θέματα εργασίας και σχέδια-στόχους 
της επιχείρησης, σύστασης ομάδων για αντιμετώπιση προβλημάτων, παροχής ευκαιριών 
συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων, έκφρασης-αξιοποίησης γνώμης-απόψεων και ελεύθερης 
διατύπωσης παραπόνων (L53). 
 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ  (L54) 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι θετική (4,5) ως προς όλα τα σημεία της πολιτικής εργασιακών 
σχέσεων που εφαρμόζει η επιχείρηση 
54.1 Γίνεται τακτική πληροφόρηση των εργαζομένων από τα στελέχη σχετικά με τη δουλειά τους, μέσω 
συναντήσεων και ενημερώσεων 
54.2 Γίνεται επίσης τακτική ενημέρωση των εργαζομένων για τα σχέδια και τους στόχους της επιχείρησης 
54.4 Παρέχεται σ΄αυτές τις ομάδες η αναγκαία εκπαίδευση για να βελτιώνουν την αποτελεσματικότητά τους   
54.5 Οι εργαζόμενοι έχουν αρκετές ευκαιρίες για να συμμετέχουν σε αποφάσεις που αφορούν τα θέματα της 
δουλειάς τους 
54.6 Οι εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν τη γνώμη και τις απόψεις τους για τα θέματα της 
δουλειάς τους 
54.7 Ζητιούνται οι απόψεις των εργαζομένων στα θέματα της δουλειάς τους 
54.8 Οι απόψεις των εργαζομένων αξιοποιούνται από την επιχείρηση 
54.9 Οι εργαζόμενοι μπορούν να εκφράζουν ελεύθερα τα παράπονά τους και τους προβληματισμούς τους 
σχετικά με τα θέματα της δουλειάς τους 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι επιφυλακτική (3) ως προς το ακόλουθο σημείο της πολιτικής 
εργασιακών σχέσεων που εφαρμόζει η επιχείρηση 
54.3 Ενθαρρύνεται η σύσταση ομάδων εργαζομένων που συναντώνται τακτικά και ασχολούνται με προβλήματα 
σχετικά με την εργασία και την ποιότητα 

 
7. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΑΠ 
BOX 3 – Προτεραιότητα στις απαντήσεις των ερωτήσεων HR87, 88 & ακολουθούν σχετικές απαντήσεις σε άλλες ερωτήσεις  
 
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ 
 
Το σύστημα των πολιτικών ΔΑΠ της επιχείρησης είναι προσανατολισμένο και εναρμονισμένο με 
τη στρατηγική και την επίτευξη των στρατηγικών στόχων, στο σύνολό του και ιδιαίτερα στις επί 
μέρους πολιτικές που ρυθμίζουν τα θέματα στελέχωσης, εκπαίδευσης & ανάπτυξης, 
αξιολόγησης της απόδοσης και αμοιβών. 
 
Με το σύνολο των πολιτικών ΔΑΠ επιδιώκεται «η επιτυχία του “business” και των στρατηγικών 
στόχων» (HR87). 
 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 
 
Το σύστημα πολιτικών ΔΑΠ διαθέτει συνοχή και συνέπεια μεταξύ των επί μέρους πολιτικών διότι 
«έχουν δουλευθεί με τον καιρό - εξάλλου, υπάρχει η συνεχής δική μου παρουσία τα τελευταία 21 
χρόνια που εξασφαλίζει αυτή τη συνοχή» (HR88). 
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ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ 
 
Kατά την άποψη του Δ/ντή ανθρωπίνων πόρων, η επιχείρηση δεν μεταχειρίζεται διαφορετικά 
τους κατόχους θέσεων ορισμένων κατηγοριών.Όπως, μάλιστα, λέγει χαρακτηριστικά: «ούτε καν 
περνά από το μυαλό μας» (HR83). Αναγνωρίζει, όμως, ότι υπάρχουν συγκεκριμένα άτομα, τα 
οποία θεωρούνται σημαντικά και συνεπώς αντιμετωπίζονται με ειδικό τρόπο, κυρίως στα θέματα 
αμοιβών & παροχών. Πρόκειται για τα άτομα που έχουν μεγάλες δυνατότητες εξέλιξης (high 
potential), η διαφορετική μεταχείριση των οποίων γίνεται στο πλαίσιο των πολιτικών ΔΑΠ (HR22, 
35, 43). 
 
8. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΔΑΠ 
BOX 4 – Προτεραιότητα στις απαντήσεις των ερωτήσεων HR91 - 100 & ακολουθούν σχετικές απαντήσεις σε άλλες ερωτήσεις  
 
Εξετάζονται τα παραδοτέα αποτελέσματα του Τμήματος ανθρωπίνων πόρων με όρους 
ικανοτήτων και συμπεριφορών των εργαζομένων  (ως “effectiveness” που αποτελεί και επιλογή 
μας). Παράλληλα, όμως, γίνεται μνεία στις επιδόσεις του από άποψη αποδοτικότητας (efficiency) 
στην ανάλωση συγκεκριμένων πόρων και επίπτωσης (impact) στα τελικά αποτελέσματα της 
επιχείρησης.  
 
Το σύνολο των πολιτικών ΔΑΠ της εταιρίας επιδιώκει τον εντοπισμό και την ανάπτυξη των 12 
ιδιοτήτων του συστήματος των “competencies” που είναι οι εξής  (HR42):  

• Προσανατολισμός στον πελάτη 
• Συνεργασία και Ομαδικότητα  
• Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα 
• Πρωτοβουλία 
• Καθοδήγηση / Ανάπτυξη των ανθρώπων 
• Ηγεσία 
• Συνθετική σκέψη 
• Επικοινωνία / Επιρροή 
• Αναλυτική σκέψη 
• Προσαρμοστικότητα 
• Προθυμία για μάθηση 
• Αυτοέλεγχος 

 
Οι ως άνω ιδιότητες ήδη βρίσκονται υπό αναθεώρηση, λόγω προσαρμογής του ελληνικού 
συστήματος στο διεθνές πλαίσιο της RIGHT (HR42). Ήδη, στη διαδικασία αξιολόγησης της 
απόδοσης έχουν αντικατασταθεί ως εξής: 
 

Στελέχη 
• Καθορίζουν την κατεύθυνση (Set Direction) 
• Ηγούνται της καινοτομίας (Lead Innovation) 
• Ηγούνται ανθρώπων (Lead People) 
• Ηγούνται και διαχειρίζονται αλλαγές (Lead & Manage Change) 
• Φέρνουν αποτελέσματα (Deliver Results) 
 
Λοιπό προσωπικό 
• Παίρνουμε πρωτοβουλίες; (Are we taking the initiative?) 
• Είμαστε συνδεδεμένοι μεταξύ μας; (Are we connected?) 
• Αναπτυσσόμαστε όλοι μαζί; (Are we growing together?) 
• Φέρνουμε αποτελέσματα; (Are we getting results?) 
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Με το σύνολο των πολιτικών της επιχείρησης επιδιώκεται «η επιτυχία του “business” και των 
στρατηγικών στόχων» (HR87). 
 
Η μέτρηση των γνώσεων, ικανοτήτων-δεξιοτήτων και συμπεριφορών των εργαζομένων  
(effectiveness) γίνεται μόνον μέσω της διαδικασίας αξιολόγησης της απόδοσης (HR93). 
 
Την ίδια άποψη έχει και το Δ/ντικό στέλεχος γραμμής (L64). 
 
Η επιχείρηση δεν μετρά τη συμβολή της ΔΑΠ στα τελικά αποτελέσματα (impact) «δεν νομίζω ότι 
είναι εφικτό» (HR92). 
 
Κριτήριο για τη διαπίστωση της αποτελεσματικότητας της ΔΑΠ και των πολιτικών στο σύνολό 
τους θεωρείται «η πολύ καλή πορεία της εταιρίας και τα αποτελέσματά της (κάποιες πολιτικές θα 
μορούσαν να είναι πιο χαλαρές και κάποιες άλλες όχι)» (HR90). 
 
Κατά το Δ/ντικό στέλεχος γραμμής, το κυριότερο κριτήριο για τη διαπίστωση της 
αποτελεσματικότητας της ΔΑΠ είναι έμμεσο: «ότι πετυχαίνουμε τους στόχους μας – μέσα από 
την καθημερινότητα των διαδικασιών που γίνονται και τον τρόπο λειτουργίας της εταιρίας» (L62). 
 
Η επιχείρηση δεν μετρά την αποτελεσματικότητα του Τμήματος ΔΑΠ, όμως τώρα έχει ζητηθεί 
από τη μητρική εταιρία του εξωτερικού «να εφαρμόσουμε HR metrics» (HR94). 
 
Κατά την άποψη του Δ/ντικού στελέχους γραμμής, το Τμήμα ανθρωπίνων πόρων 
ανταποκρίνεται ως εξής: 
 

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ  (L69, 70) 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι θετική (4,5) ως προς τα ακόλουθα σημεία 
69.1 Κατανοεί τη στρατηγική της επιχείρησης 
69.2 Ανταποκρίνεται έγκαιρα σε προθεσμίες 
69.3 Κάνει τη δουλειά του όπως θα ήθελα να την κάνει 
69.4 Ανταποκρίνεται άμεσα στις ανάγκες των εσωτερικών πελατών (στελεχών πρώτης γραμμής και απλών 
εργαζομένων) και στις προσδοκίες μου όσον αφορά στο ρόλο και τα καθήκοντά του 
69.5 Μου παρέχει χρήσιμη και έγκαιρη συμβουλή σχετικά με τα θέματα ΔΑΠ 
69.6 Έχει συμβάλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης της επιχείρησης  
70.1 Πιστεύω ότι οι κατάλληλες πολιτικές ΔΑΠ μπορούν να δημιουργήσουν αποτελεσματικές συμπεριφορές για 
να πετύχουν τους στόχους του Τμήματος μου 
70.2 Θεωρώ τον εαυτό μου συνυπεύθυνο για την εφαρμογή των πολιτικών ΔΑΠ 
70.3 Θεωρώ τον εαυτό μου συνυπεύθυνο για τη δημιουργία αποτελεσματικών συμπεριφορών στα μέλη της 
ομάδας μου προκειμένου να πετύχουν τους στόχους του Τμήματός μου 
70.5 Αυτά που κάνει το Τμήμα ανθρωπίνων πόρων με βοηθούν να πετύχω τα αποτελέσματα που θέλω 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι αρνητική (1,2) ως προς το ακόλουθο σημείο 
70.4 Αυτά που κάνει το Τμήμα ανθρωπίνων πόρων δίνουν έμφαση στον τύπο και όχι στην ουσία 

 
 
Στην επιχείρηση δεν τηρούνται δείκτες αποδοτικότητας (efficiency) της ΔΑΠ (HR95). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Διδακτορική Διατριβή: 08. RIGHT Χ. Ν. Πρωτόπαπας 

 
16



Συμβολή στη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων ως μέσου επίτευξης των στρατηγικών στόχων των επιχειρήσεων 

 

 
 

09. ROSEBUD 
 

 
Η ROSEBUD είναι θυγατρική πολυεθνικής εταιρίας, η οποία έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας 
την προώθηση και διανομή φαρμακευτικών προϊόντων, με έδρα την Αθήνα. Απασχολεί συνολικά 
200 εργαζόμενους, οι οποίοι είναι κυρίως κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων (67%) και πτυχιούχοι 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (19%). Οι υπόλοιποι είναι απόφοιτοι Λυκείου (14%). 
 
 
1. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
 
Τα βασικά σημεία, με τα οποία θα ασχοληθούμε, είναι: 

• η αποστολή, το όραμα και οι αξίες της επιχείρησης, 
• η ακολουθούμενη ανταγωνιστική στρατηγική, 
• η ενδεχόμενη χρήση της μεθοδολογίας των εξισορροπημένων επιδόσεων (Balanced 

Scorecard) και 
• οι απαιτήσεις της ανταγωνιστικής στρατηγικής από άποψη ικανοτήτων-δεξιοτήτων και 

συμπεριφορών των εργαζομένων. 
 
Αποστολή της εταιρίας ειναι η ανάπτυξη και διάθεση καινοτόμων, υψηλής ποιότητας 
φαρμακευτικών προϊόντων και υπηρεσιών με στόχο την βελτίωση της ποιότητας ζωής των 
ασθενών σε όλο τον κόσμο. Το όραμά της συμπυκνώνεται στην επιθυμία της να είναι η πιο 
αξιόπιστη εταιρία υγείας στον κόσμο, δίνοντας έμφαση στη βελτίωση της ανθρώπινης ζωής. 
 
Στο “Πιστεύω” της εταιρίας περιγράφονται αναλυτικά οι  αξίες της, οι οποίες αναφέρονται κατά 
κύριο λόγο στις σχέσεις της με:  

• τους πελάτες (ευθύνη απέναντί τους, ανταπόκριση στις ανάγκες τους, λογικές τιμές, 
συνεπής εκτέλεση παραγγελιών),  

• τους εργαζόμενους (σεβασμός προσωπικότητας, αξιοπρέπεια, αναγνώριση αξίας, 
αίσθημα ασφάλειας, δίκαιες αμοιβές, καλό περιβάλλον εργασίας, ενδιαφέρον για τις  
υποχρεώσεις, διατύπωση προτάσεων και παραπόνων, ίσες ευκαιρίες απασχόλησης και 
εξέλιξης), 

• την κοινωνία (υπευθυνότητα, κοινωφελείς δραστηριότητες, βελτίωση υγείας και 
εκπαίδευσης, προστασία περιβάλλοντος και φυσικών πόρων) και 

• τους μετόχους (λογικά κέρδη, πειραματισμός με νέες ιδέες, συνεχής έρευνα, καινοτόμα 
προγράμματα, νέες επενδύσεις και προϊόντα, δημιουργία αποθεματικών, εύλογο μέρισμα 
(HR28). 

 
Η ανταγωνιστική στρατηγική της εταιρίας ειναι διαφορετική, ανάλογα με το προϊόν. (i) Στα 
προϊόντα που βρίσκονται στο τέλος του κύκλου ζωής (late life cycle) γίνεται προσπάθεια 
διατήρησης των μεριδίων και αντιπαράθεσης στα “generics” του ανταγωνισμού. (ii) Στα προϊόντα 
που φέρνουν ανάπτυξη (growth)  δίνεται έμφαση στην επιστημονικότητα (πρόκειται για αμιγώς 
φάρμακα, νοσοκομειακά και μη) και παρέχονται περισσότερες πληροφορίες στους γιατρούς για 
σχετικές έρευνες και μελέτες που έχουν γίνει. Στα νοσοκομειακά φάρμακα αυτό είναι ακόμη πιο 
έντονο (όπως στα περιστατικά πολλαπλού μελανώματος) και υπάρχει άμεση συμπαράσταση σε 
κάθε περιστατικό με επιστημονική προσέγγιση. (iii) Στα νέα προϊόντα ασκείται πιο επιθετική 
πολιτική. Γίνεται μεγαλύτερη επένδυση σε ενέργειες Μάρκετινγκ και εκδηλώνεται έντονη 
παρουσία σε ιατρικά συνέδρια καθώς και επικέντρωση των προσπαθειών προς τους 
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διαμορφωτές γνώμης (opinion leaders). Συνολικά, ως κύριο διαφοροποιητικό στοιχείο της 
στρατηγικής έναντι του ανταγωνισμού θεωρείται η επιστημονική στήριξη των προϊόντων (HR19). 
Πρόκειται επομένως για στρατηγική προϊοντικής ηγεσίας (product leadership) με αρκετά στοιχεία 
της στρατηγικής στενών πελατειακών σχέσεων (customer intimacy).  
 
Η εκτέλεση της στρατηγικής παρακολουθείται μέσω της μεθόδου των εξισορροπημένων 
επιδόσεων (Balanced Scorecard) (HR23).  
 
Η διαπίστωση περί της στρατηγικής της εταιρίας επιβεβαιώνεται εν μέρει από την άποψη του 
Δ/ντικού στελέχους γραμμής, σύμφωνα με το οποίο:   
(i) το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα συνδέεται κυρίως με την παροχή μοναδικών και 
εξατομικευμένων λύσεων στους πελάτες (θεωρείται ως κύριο χαρακτηριστικό της στρατηγικής 
στενών πελατειακών σχέσεων – customer intimacy),  
(ii) η εταιρική κουλτούρα ενθαρρύνει την ατομική αποτελεσματικότητα και δημιουργική σκέψη 
(θεωρείται ως κύριο χαρακτηριστικό της στρατηγικής προϊοντικής ηγεσίας – product leadership),  
(iii) η οργανωτική δομή διακρίνεται από τη λήψη αποφάσεων στα σημεία που βρίσκονται 
πλησιέστερα στον πελάτη (θεωρείται ως κύριο χαρακτηριστικό της στρατηγικής στενών 
πελατειακών σχέσεων – customer intimacy),  
(iv) οι λειτουργικές διεργασίες στηρίζουν προτυποποιημένη και αυστηρά ελεγχόμενη 
παραγωγική λειτουργία (θεωρείται ως κύριο χαρακτηριστικό της στρατηγικής λειτουργικής 
αριστείας – operational excellence) και  
v) τα διοικητικά συστήματα είναι προσανατολισμένα στα αποτελέσματα που μετρούν και 
ανταμείβουν την επιτυχία προϊόντων και πειραματισμών (θεωρείται ως κύριο χαρακτηριστικό της 
στρατηγικής προϊοντικής ηγεσίας – product leadership)  (L10).    
  

Ακολουθούμενη ανταγωνιστική στρατηγική 
 

HR Line 

Λειτουργικής αριστείας (operational excellence)  ● 
Προϊοντικής ηγεσίας (product leadership) ● ●● 
Στενών πελατειακών σχέσεων (customer intimacy) ● ●● 

 
Η ως άνω ανταγωνιστική στρατηγική χρειάζεται ανθρώπους προσανατολισμένους στο 
αποτέλεσμα και στον πελάτη, οι οποίοι να έχουν την ικανότητα να εντοπίσουν τις πραγματικές 
ανάγκες του επαγγελματία υγείας (ιατρού), να  έχουν την αίσθηση του επείγοντος για να 
αντιδρούν γρήγορα στις αλλαγές και να μπορούν να λειτουργούν σε πολύ αυστηρό πλαίσιο 
δεοντολογίας και ηθικής (HR20). Πρόκειται δηλ. για συμπεριφορές που θεωρείται ότι 
αντιστοιχούν στην ανταγωνιστική στρατηγική των στενών πελατειακών σχέσεων (customer 
intimacy). 
 
Ως αποτελεσματικές συμπεριφορές που αναμένει η εταιρία από τους εργαζόμενους, το Δ/ντικό 
στέλεχος γραμμής αναφέρει την ανταλλαγή ιδεών και λύσεων, τη σκέψη και εργασία πέρα από 
όρια, την ανάπτυξη πολλαπλών δεξιοτήτων, τη δικτυακή συνεργασία και τη διαχείριση πελατών. 
(L68). Πρόκειται, δηλ. για συμπεριφορές που θεωρείται ότι αντιστοιχούν στην ανταγωνιστική 
στρατηγική των στενών πελατειακών σχέσεων (customer intimacy). 
  

Οι επιθυμητές ικανότητες και συμπεριφορές των 
εργαζομένων αντιστοιχούν στην ανταγωνιστική 
στρατηγική της: 

HR Line 

Λειτουργικής αριστείας (operational excellence)   
Προϊοντικής ηγεσίας (product leadership)   
Στενών πελατειακών σχέσεων (customer intimacy) ● ● 

 

Διδακτορική Διατριβή: 09. ROSEBUD Χ. Ν. Πρωτόπαπας 

 
2



Συμβολή στη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων ως μέσου επίτευξης των στρατηγικών στόχων των επιχειρήσεων 

 

Από την πλευρά του, το Δ/ντικό στέλεχος γραμμής θεωρεί ότι οι εργαζόμενοι στον τομέα 
ευθύνης του χρειάζεται να έχουν πολύ καλή επιστημονική κατάρτιση, υψηλό δείκτη επικοινωνίας 
για να μεταδώσουν τα μηνύματα στους γιατρούς και άλλους “stakeholders”, υψηλή αίσθηση του 
επείγοντος, να είναι προσανατολισμένοι στο αποτέλεσμα και στον πελάτη (να έχουν 
πελατοκεντρική αντίληψη), να κινούνται σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον με ευελιξία 
και να μπορούν να ανταποκρίνονται σ’ αυτό με υψηλό δείκτη ομαδικότητας και συνεργασίας 
(L11). Κυρίαρχο χαρακτηριστικό που θα πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι για τον τομέα ευθύνης 
του, θεωρεί το υψηλό επαγγελματικό ήθος «γιατί αυτό μπορεί να συμπεριλάβει πολλά πράγματα 
- από τη στιγμή που έχω όλες τις διαδικασίες, τους ανθρώπους που χρειάζομαι και τους 
απαραίτητους πόρους, αυτό το χαρακτηριστικό μπορεί να μου φέρει αποτελέσματα» (L22). 
 
2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΑΠ 
 
Η πολιτική διοίκησης ανθρωπίνων πόρων που εφαρμόζεται έχει ως κυρίαρχο στοιχείο την 
αξιολόγηση της απόδοσης εστιασμένη στα μακροπρόθεσμα αλλά και στα ομαδικά 
αποτελέσματα, δίνει έμφαση στην ευελιξία-καινοτομία-ανάπτυξη νέων ιδεών, προβλέπει 
στρατολόγηση ατόμων με ειδικές γνώσεις-δεξιότητες για να εργάζονται με σχετική ανεξαρτησία, 
επιτρέπει τη διάθεση πόρων για πειραματισμό, δεν αποκλείει την ανταμοιβή ακόμη και της 
αποτυχίας, επιδιώκει ιδιαίτερα την εσωτερική δικαιοσύνη των αμοιβών και παρέχει δυνατότητα 
στον εργαζόμενο να επιλέξει το πακέτο αμοιβής του (HR25). Πρόκειται, δηλ. για πολιτική ΔΑΠ 
που θεωρείται ότι αντιστοιχεί στην ανταγωνιστική στρατηγική της προϊοντικής ηγεσίας (product 
leadership).   
 
Η διαπίστωση περί της πολιτικής ΔΑΠ της εταιρίας επιβεβαιώνεται από την άποψη του Δ/ντικού 
στελέχους γραμμής, σύμφωνα με το οποίο: τα διοικητικά συστήματα της εταιρίας είναι 
προσανατολισμένα στα αποτελέσματα που μετρούν και ανταμείβουν την επιτυχία προϊόντων και 
πειραματισμών (L10) (θεωρείται ως κύριο χαρακτηριστικό της στρατηγικής προϊοντικής ηγεσίας 
(product leadership). 
 

Η εφαρμοζόμενη πολιτική ΔΑΠ αντιστοιχεί με την 
ανταγωνιστική στρατηγική της: 

HR Line 

Λειτουργικής αριστείας (operational excellence)   
Προϊοντικής ηγεσίας (product leadership) ● ● 
Στενών πελατειακών σχέσεων (customer intimacy)   

 
Συγκρινόμενη με τους κύριους ανταγωνιστές της, ως προς τις πολιτικές διοίκησης του 
προσωπικού της, η εταιρία διαφοροποιείται στην μεγάλη εμπλοκή των στελεχών γραμμής στη 
διοίκηση του ανθρωπίνου δυναμικού και στο γεγονός ότι οι κενές θέσεις επιδιώκεται να 
καλύπτονται εσωτερικά. Αυτό οδηγεί σε αυξημένη δέσμευση των εργαζομένων προς την εταιρία, 
σύμφωνα με εσωτερική έρευνα: «παλιά ήταν ο υψηλός μισθός, που είχαμε στόχο μας μαζί με τις 
καλύτερες παροχές - σήμερα εμπλέκουμε πάρα πολύ τους Line Managers και τους 
ενδυναμώνουμε στη διοίκηση του “κόσμου” - το 2008 έδωσα μεγάλη έμφαση σ’ αυτό, γιατί 
ανακάλυψα ότι όλες τις διαδικασίες τις έτρεχε το HR - μέσα σε 3 χρόνια το “engagement index” 
των ανθρώπων από 60% ανέβηκε στο 90% - είχαμε ανακοινώσει ότι θα φύγει “κόσμος” και παρ’ 
όλα αυτά είδαμε αύξηση στον δείκτη» (HR24). 
 
3. ΡΟΛΟΣ Δ/ΝΤΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ  
 
Τα βασικά σημεία, με τα οποία θα ασχοληθούμε, είναι: 

• ο ρόλος του Διευθυντή ανθρωπίνων πόρων, 
• η συμμετοχή του σε συλλογικά όργανα της επιχείρησης και 
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• ο τρόπος αντιμετώπισής του από τα διευθυντικά στελέχη γραμμής. 
 
Ο Διευθυντής ανθρωπίνων πόρων είναι μέλος της Διοικητικής Ομάδας της εταιρίας (HR29). Έχει 
2 γραμμές αναφοράς: μια άμεση (solid line) προς τον HR Vice President Director Ευρώπης και 
μια διακεκομμένη (dotted line) προς τον τοπικό Διευθύνοντα Σύμβουλο.  
  
Η εταιρία ζητά από αυτόν να εξασφαλίσει τη δέσμευση των υπαλλήλων απέναντι στην εταιρία, τη 
διαδοχή των διευθυντικών στελεχών και τη διακράτηση των ταλέντων: «το ένα που ζητά από 
μένα έχει να κάνει με το “engagement”, δηλ. να το διατηρούμε σε υψηλά επίπεδα - επίσης, είναι η 
ανάπτυξη του “pipeline” δηλ. να αναπτύξουμε στελέχη που θα διαδεχθούν τα μέλη της Διοικητικής 
Ομάδας καθώς και η διακράτηση των ταλέντων» (HR26). 
 
Σχετικά με το στρατηγικό του ρόλο, αναφέρει ότι δεν συμβάλλει στο σχεδιασμό της στρατηγικής 
των προϊόντων που είναι μέρος του συνόλου της εταιρικής στρατηγικής, αλλά συμμετέχει στην 
κατάστρωση του ετησίου επιχειρηματικού πλάνου της εταιρίας: «είναι ομαδική δουλειά της 
Διοικητικής Ομάδας - έχοντας όλοι μαζί συμφωνήσει και επικοινωνήσει τους στόχους των 
πωλήσεων, ο κάθε Director θέτει τους δικούς του στόχους και δημιουργεί το δικό του “scorecard” 
Ένα κομμάτι του “Business Scorecard” έχει να κάνει με εταιρικούς στόχους, ένα με ατομικούς  και 
ένα με συνδυασμό τους με τις ικανότητες (competencies) βάσει συμπεριφορών» (HR21). 
 
Επί πλέον, εμπλέκεται στην υλοποίηση της στρατηγικής, μέσω της εφαρμογής των πολιτικών 
ΔΑΠ: «σε ό,τι αφορά το Τμήμα μου, έχοντας πάρει τους στόχους, τους “σπάω” σε επίπεδο 
Διεύθυνσης και συνεργατών μου - αναλαμβάνω την ευθύνη και αναθέτω στα μέλη της ομάδας 
μου - οι στόχοι των μελών της ομάδας συμβάλλουν στην επίτευξη των δικών μου στόχων ως 
Τμήματος - εδώ εντάσσεται η εφαρμογή όλων των πολιτικών διοίκησης του ανθρωπίνου 
δυναμικού για την επιτυχία του στρατηγικού πλάνου της εταιρίας» (HR22). 
 
Ο Δ/ντής ανθρωπίνων πόρων βλέπει το ρόλο του: «υποστηρικτικό και διευκολυντικό – σαν να 
είμαι αυτός που θα βοηθήσει να υλοποιηθεί η στρατηγική μέσα από τους ανθρώπους - είμαι 
αυτός που θα δώσει εργαλεία στους Managers για να διοικήσουν τους ανθρώπους και να φέρουν 
μέσω αυτών αποτελέσματα - θα έλεγα ότι ο ρόλος μου είναι και λίγο «ψυχο-θεραπευτικός» - αν 
κάποιος ομοιόβαθμός μου (peer) έχει παράπονο ότι ένα στέλεχός του δεν συνεργάζεται καλά 
μαζί του, θα έλθει για να μοιραστεί το πρόβλημα μαζί μου και να αναζητήσουμε την κατάλληλη 
λύση»(HR33). 
 
Αναφερόμενος στην επιρροή που ασκεί στη λήψη αποφάσεων, την εντοπίζει: «σε ό,τι έχει να 
κάνει με τους ανθρώπους (recruitment, αναδιοργανώσεις, αξιολόγηση της απόδοσης με έντονα 
συμβουλευτικό και καταλυτικό ρόλο) - επίσης, σε εσωτερική επιλογή υποψηφίων για προαγωγή, 
όπου πέρα από την άποψη του αρμοδίου Διευθυντή, επηρεάστηκε η απόφαση από τη δική μου 
θέση, η οποία αποδείχθηκε τελικά και σωστή» (HR34) 
 
Η αντιμετώπιση του Διευθυντή ανθρωπίνων πόρων από τα στελέχη γραμμής είναι γενικά 
ικανοποιητική, χωρίς να λείπουν οι δυσκολίες, που οφείλονται κυρίως στο ότι είναι 
απασχολημένοι με άλλα καθήκοντα και η διοίκηση των ανθρώπων δεν φαίνεται να αποτελεί 
πρώτη προτεραιότητα γι’ αυτούς: «βασική δυσκολία είναι ότι το Μάνατζμεντ των ανθρώπων δεν 
αποτελεί πρώτη προτεραιότητα των Line Managers, λίγοι είναι αυτοί που το έχουν - χρειάζεται 
κυνηγητό - πρέπει να τους πείσεις για την αξία σου, οπότε τους έχεις κερδίσει - συνήθως, όταν 
χρειάζεται να τους απασχολήσεις σου λένε: είμαι πολύ “busy” και δεν προλαβαίνω - γενικά οι 
σχέσεις μου μαζί τους είναι καλές - με βλέπουν σαν “partner”» (HR32)  
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Τα στελέχη του Τμήματος ανθρωπίνων πόρων υποστηρίζουν συγκεκριμένα Τμήματα της 
εταιρίας, ως  “business partners” . Η υποστήριξη είναι ολοκληρωμένη και αναφέρεται σε όλες τις 
διαδικασίες προσωπικού (προσλήψεις, “training”, “performance management”) (HR26). 
 
4. ΠΡΟΦΙΛ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
 
To Τμήμα ανθρωπίνων πόρων απασχολεί συνολικά 4 άτομα (2% της δύναμης προσωπικού). 
Μεταξύ αυτών 2 (50%) είναι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και 1 (25%) κάτοχος 
μεταπτυχιακού τίτλου στη ΔΑΠ (HR 30). 
 
5. ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΑΠ
BOX 1 – Προτεραιότητα στις απαντήσεις των ερωτήσεων HR38, 39 & ακολουθούν σχετικές απαντήσεις σε άλλες ερωτήσεις  
 

 
Ρόλοι των στελεχών ΔΑΠ & αντίστοιχες ικανότητες 

(παρατίθενται εντός εισαγωγικών οι απόψεις του Δ/ντή ανθρωπίνων πόρων) 
 

 
Ρόλος: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ  ΕΤΑΙΡΟΣ 
Ικανότητα: ΕΚΤΕΛΕΣΗ  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
 
«Συμβάλλω στην υλοποίηση της στρατηγικής, μέσω της εφαρμογής των πολιτικών ΔΑΠ - σε ό,τι αφορά 
το Τμήμα μου, έχοντας πάρει τους στόχους, τους “σπάω” σε επίπεδο Διεύθυνσης και συνεργατών μου - 
αναλαμβάνω την ευθύνη και αναθέτω στα μέλη της ομάδας μου - οι στόχοι των μελών της ομάδας 
συμβάλλουν στην επίτευξη των δικών μου στόχων ως Τμήματος - εδώ εντάσσεται η εφαρμογή όλων των 
πολιτικών διοίκησης του ανθρωπίνου δυναμικού για την επιτυχία του στρατηγικού πλάνου της εταιρίας» 
(HR22)  
 
«Υποστηρίζω την επίτευξη των σχεδίων και στόχων των στελεχών γραμμής ξεκινώντας από το 
σχεδιασμό της οργάνωσής τους, είμαστε πάντα κοντά για το καλύτερο σχήμα οργανωτικής δομής και να 
βρούμε ποιος είναι κατάλληλος για κάθε θέση - επίσης σε θέματα ανάπτυξης ανθρώπων, προτείνοντας 
“creative” λύσεις λόγω κόστους του “training” - σε θέματα διαδοχής, να προετοιμάσουμε τους επόμενους 
“leaders” - και σε πολύ πρακτικά θέματα του κύκλου αξιολόγησης της απόδοσης πάμε «χέρι-χεράκι» 
(“feedback”, συζητήσεις, μεγάλη έμφαση στα ταλέντα, εστίαση στους έχοντες “high potential” - HIPOs) - 
και μετά δίνουμε υποστήριξη σε ό,τι έχει να κάνει με τα λοιπά της διαχείρισης των ανθρώπων ( 
“recruitment”, “benefits” κλπ.)» (HR31) 
 
 «Επηρεάζω τη λήψη αποφάσεων σε ό,τι έχει να κάνει με τους ανθρώπους (recruitment, 
αναδιοργανώσεις, αξιολόγηση της απόδοσης με έντονα συμβουλευτικό και καταλυτικό ρόλο) - επίσης, σε 
εσωτερική επιλογή υποψηφίων για προαγωγή» (HR34)
 

 
 
 
Ρόλος: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ  ΕΙΔΗΜΩΝ  
Ικανότητα: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 
 
«Καταφέρνω να έχω επιτυχημένα “partnerships” με τους άλλους Διευθυντές και τους προϊστάμενους που 
υπάγονται σ’ αυτούς - ένα στέλεχος του HR υποστηρίζει τα Τμήματα Sales και Marketing σε όλες τις 
διαδικασίες (προσλήψεις, “training”, “performance management”) ολοκληρωμένα - εγώ, ως HR Director, 
καλύπτω όλα τα υπόλοιπα Τμήματα της εταιρίας -  αυτό το “business partnership” είναι πολύ σημαντικό, 
γιατί οι στόχοι μου δεν εξαρτώνται από μένα αλλά από τους άλλους για να τους φέρω - χωρίς 
συνεργασίες δεν γίνεται αυτό» (HR26) 
 
«Eίμαι αυτός που θα δώσει εργαλεία στους Managers για να διοικήσουν τους ανθρώπους και να φέρουν 
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μέσω αυτών αποτελέσματα» (HR33) 
 
«Έχουμε “generic job descriptions” που συνδέονται με τα 10 “competencies” - εγώ συμβάλλω στην 
αντιστοίχηση των 10 με τα “generic descriptions”, σε συνεργασία με τους Line Managers - βαρύνουσα 
είναι η άποψη του HR, αναγνωρίζεται δηλ. η δική μας “επιστημονικότητα”» (HR42) 
 
«Τα “calibrations” που κάνουμε μας βοηθούν εν μέρει στην αξιολόγηση της διαδικασίας - το HR κάνει 
“review” όλα τα φύλλα αξιολόγησης ανά Τμήμα μαζί με τον Director κάθε Τμήματος - συζητάμε μεταξύ 
μας και συμφωνούμε -  γίνεται έλεγχος μεταξύ στόχων και βαθμολογίας (π.χ. ότι για όλους η βαθμολογία 
5 σημαίνει το ίδιο πράγμα) -  κάνουμε “calibration” και για τους Διευθυντές μαζί με τον Γενικό Δ/ντή - όλοι 
είμαστε “aware” για το ποιοι είναι οι “top performers”» (HR60) 

 
 
 
Ρόλος: ΥΠΕΡΜΑΧΟΣ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
Ικανότητα: ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ 
 
«Σήμερα εμπλέκουμε πάρα πολύ τους Line Managers και τους ενδυναμώνουμε στη διοίκηση του 
“κόσμου” -  το 2008 έδωσα μεγάλη έμφαση σ’ αυτό, γιατί ανακάλυψα ότι όλες τις διαδικασίες τις έτρεχε το 
HR» (HR24) 
 
«Μέσα σε 3 χρόνια το “engagement index” των ανθρώπων από 60% ανέβηκε στο 90% - είχαμε 
ανακοινώσει ότι θα φύγει “κόσμος” και παρ’ όλα αυτά είδαμε αύξηση στον δείκτη (η Διοίκηση άλλαξε το 
τέλος του 2007 με αρχές του 2008)» (HR24) 
 
 «Θα έλεγα ότι ο ρόλος μου είναι και λίγο «ψυχο-θεραπευτικός» - αν κάποιος ομοιόβαθμός μου (peer) 
έχει παράπονο ότι ένα στέλεχός του δεν συνεργάζεται καλά μαζί του, θα έλθει για να μοιραστεί το 
πρόβλημα μαζί μου και να αναζητήσουμε την κατάλληλη λύση» (HR33) 
 
«Συμβάλλω στη βελτίωση του ηθικού και της αφοσίωσης 
πιστεύοντας πάρα πολύ στο προσωπικό παράδειγμα (role model), δηλ. δεν ζητάμε από άλλους να 
κάνουν πράγματα που δεν κάνουμε εμείς - προσπαθώ να είμαι πιο κοντά στους ανθρώπους - με το 
προσωπικό των Γραφείων αυτό δεν είναι δύσκολο ως προς το προσωπικό των Πωλήσεων, συμμετέχω 
στις επισκέψεις σε πελάτες και στα “meetings” των πωλήσεων - παρακολουθώ προϊοντικές 
παρουσιάσεις και βρίσκω ευκαιρία να μιλήσω για τα θέματα HR (και τυπικά και “informally”) - έτσι 
συμβάλλω με το να είμαι ορατός και προσβάσιμος» (HR 38) 
 
«Διεξαγωγή των ερευνών “credo survey” και “employee engagement survey” »(HR90) 
 

 
 
 
Ρόλος: ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ/ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ  ΑΛΛΑΓΩΝ 
Ικανότητα: ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΑΛΛΑΓΩΝ 
 
«Στα δύσκολα έρχονται και ζητούν τη βοήθειά μου και με εμπλέκουν - δόθηκε από μένα μεγάλη σημασία 
στο ρόλο των Managers - απέκτησε άλλη βαρύτητα και αυτό “οφείλεται σε μένα εν πολλοίς” -  για μένα ο 
“ultimate στόχος” είναι την ευθύνη για το “people management”  να την έχει το “Line”  και όχι το HR» 
(HR32) 
 
«Οι αποφάσεις έρχονται κυρίως από τα κεντρικά μας του εξωτερικού και άλλες παίρνονται σε επίπεδο 
Διοικητικής Ομάδας - η εμπλοκή μου συνίσταται στη συνεργασία μου με τους αρμόδιους Δ/ντες για την 
υλοποίηση, έχοντας στην άμεση φροντίδα μου τον χειρισμό των σχετικών με τους ανθρώπους θεμάτων - 
ειδικά την περίοδο αυτή που βρισκόμαστε σε αναδιοργάνωση προς την κεντροποίηση δομών και 
συστημάτων, η εμπλοκή μου είναι άμεση και συνεχής» (HR39) 
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6. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΑΠ
BOX 2 – Προτεραιότητα στις απαντήσεις των ερωτήσεων HR42 – 82 & ακολουθούν σχετικές απαντήσεις σε άλλες ερωτήσεις (L21 – 55)
 
ΓΕΝΙΚΑ 
 
Εξετάζεται η ύπαρξη διατυπωμένων πολιτικών για το ανθρώπινο δυναμικό, η προέλευσή τους 
και σε περίπτωση προέλευσης από τη μητρική εταιρία, η δυνατότητα αλλαγών ή συμπληρώσεων 
σε τοπικό επίπεδο.  

 
Υπάρχει στην επιχείρηση γραπτή πολιτική για το ανθρώπινο δυναμικό. Οι πολιτικές ΔΑΠ είναι 
διαθέσιμες σε ειδική βάση δεδομένων που είναι εγκατεστημένη στο σύστημα Intranet  της 
εταιρίας. Επίσης δίδεται σχετικό υλικό (info-pack) στους νεο-εισερχόμενους (HR27). 
 
Οι πολιτικές ΔΑΠ είναι γενικά καθορισμένες σε διεθνές επίπεδο, αλλά υπάρχουν αρκετές 
δυνατότητες προσαρμογών στα τοπικά δεδομένα: «στην πολιτική αμοιβών, όπου έχουμε “global” 
σύστημα, δεν έχουμε περιθώρια προσαρμογών - το σύστημα “performance management” το 
έχουμε στήσει εμείς αποκλειστικά - εδώ υπάρχει απόλυτη ελευθερία υπό την έγκριση των 
κεντρικών μας - όλες οι πολιτικές πάνε για κεντρικοποίηση με την εδώ αδελφή εταιρία του 
διεθνούς Ομίλου μας». (HR82) 
 
Οι πολιτικές ΔΑΠ και οι αλλαγές ή συμπληρώσεις αυτών είναι διαθέσιμες στο σύστημα Intranet, 
όπου αναρτώνται όλες οι ενημερώσεις αλλά παίρνονται και άλλες πρωτοβουλίες για την 
καλύτερη ενημέρωση των εργαζομένων μέσω της τεχνολογίας (e-mails) και παρουσιάσεων από 
στελέχη του Τμήματος ανθρωπίνων πόρων: «επί πλέον υποστηρίζουμε τους προϊστάμενους σε 
κάθε ευκαιρία και σε όλα τα “meetings” που γίνονται γενικώς ή ειδικώς στην εταιρία» (HR80, 81). 

 
ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ 
 
Τα βασικά σημεία  της πολιτικής στελέχωσης, με τα οποία θα ασχοληθούμε, είναι: 

• οι απαιτούμενες κατά τη στελέχωση ικανότητες & ιδιότητες των υποψηφίων, 
• οι ακολουθούμενοι τρόποι επιλογής, 
• η καταλληλότητα των επιλεγομένων για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων, 
• η αξιολόγηση του τρόπου επιλογής και 
• ο ρόλος του διευθυντικού στελέχους γραμμής που συμμετείχε στην έρευνα. 

 
Εντοπίζονται 10 ηγετικές ικανοτήτες (competencies) που αποτελούν το πρότυπο του διεθνούς 
ηγετικού πλαισίου (Global Leadership Profile - GLP) της μητρικής εταιρίας, οι οποίες συνδέονται 
με τις περιγραφές καθηκόντων των θέσεων εργασίας (job description) (HR42). 
 
«δεν έχει γίνει πολύ αναλυτική δουλειά - έχουμε “generic job descriptions” που συνδέονται με τα 
10 “competencies” - εγώ συμβάλλω στην αντιστοίχηση των 10 με τα “generic descriptions”, σε 
συνεργασία με τους Line Managers - βαρύνουσα είναι η άποψη του HR, αναγνωρίζεται δηλ. η 
δική μας “επιστημονικότητα”» (HR42) 
 
Κατά την άποψη του Δ/ντή ανθρωπίνων πόρων, οι υποψήφιοι προσελκύονται από το 
επιστημονικό προφίλ της εταιρίας, τον αυστηρό κώδικα δεοντολογίας, τη φροντίδα της εταιρίας 
προς τους εργαζόμενους και γενικά την καλή φήμη της στην αγορά. Κατά προτίμηση, οι κενές 
θέσεις καλύπτονται από άτομα που ήδη βρίσκονται στο εσωτερικό της εταιρίας (HR43, 24). 
 
«θεωρώ ότι προσελκύονται από το προφίλ της εταιρίας που είναι πιο επιστημονικό και το γεγονός 
ότι λειτουργούμε με αυστηρό κώδικα δεοντολογίας - αυτά είναι τα πιο ισχυρά “selling points” που 
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μας διαφοροποιούν από τον ανταγωνισμό - παλιότερα δίναμε και καλύτερο μισθό - αυτό που 
βλέπουν οι υποψήφιοι στην εταιρία μας είναι η φροντίδα που δείχνουμε προς τους εργαζόμενους 
- είμαστε πολύ προστατευτικοί με έντονο το στοιχείο της οικογένειας - το γνωρίζουν οι υποψήφιοι 
εκ των προτέρων αν πάρουν “reference” και μαθαίνοντας αυτά που ακούγονται στην αγορά» 
(HR43) 
 
«όποιες θέσεις έχουν “ανοίξει”, καλύπτονται εσωτερικά – μολονότι γινόμαστε πιο “flat”, δίνουμε 
ευκαιρίες στους ανθρώπους να εξελιχθούν» (HR24) 
 
Τρόποι επιλογής προσωπικού: Συνδυάζεται η χρήση βιογραφικών σημειωμάτων, αρχικής 
διαλογής , συνεντεύξεων και κατά περίπτωση κέντρων αξιολόγησης: «κάνουμε “screening” 
βιογραφικών, “interviews” (“behavioural” ή “competency-based”) - οι πρώτες συνεντεύξεις 
γίνονται από το HR - καταλήγουμε σε “short list” με τους επικρατέστερους υποψήφιους - ητελική 
απόφαση παίρνεται από τους Line Managers και το HR – “assessment centers” χρησιμοποιούμε 
μόνον για εσωτερικές αξιολογήσεις υποψηφίων» (HR44). 
 
Ο τρόπος επιλογής δίνει εργαζόμενους που χρειάζεται η επιχείρηση για την επίτευξη των 
στρατηγικών στόχων δηλ. υπάρχει σύνδεση της επιλογής με τους στρατηγικούς στόχους διότι 
«κάνουμε στοχευμένες συνεντεύξεις - ορίζουμε σωστά αυτό που ζητάμε και με σαφήνεια - 
επιλέγουμε τα CV που πληρούν τις προϋποθέσεις - οι συνεντεύξεις είναι πολύ στοχευμένες στα 
“competencies” που έχουμε ορίσει για τη θέση - το γεγονός ότι εμπλέκεται το HR και το Line δίνει 
πολύ καλό αποτέλεσμα (το HR βλέπει αν ο άνθρωπος ταιριάζει με την κουλτούρα της εταιρίας 
και ο Line Manager κοιτά αν έχει τα “skills” που χρειάζονται για τη δουλειά και αν έχει τη χημεία 
για να συνεργασθεί)(HR45). 
 
Κατά το Δ/ντικό στέλεχος γραμμής, η πολιτική στελέχωσης και οι τρόποι επιλογής βοηθούν και 
υποστηρίζουν την επίτευξη των στρατηγικών στόχων του τομέα ευθύνης του διότι «είναι πολυ-
επίπεδη (δεν γίνεται μόνον από έναν άνθρωπο) και οι άνθρωποι που εμπλέκονται έχουν 
διαφορετικούς ρόλους στην εταιρία» (L23). 
  
Ο τρόπος επιλογής δεν αξιολογείται με συγκεκριμένο τρόπο, παρά μόνον γενικά: «ουσιαστικά 
αξιολογείται εκ του αποτελέσματος στην απόδοση, συμπεριφορά και στην παραμονή εντός της 
εταιρίας» (HR46).  
 
Κατά το Διευθυντικό στέλεχος γραμμής, η διαδικασία επιλογής είναι αποτελεσματική κατά 70% 
διότι «μπορεί να καταλήγει στον αποκλεισμό ατόμων που έχουν διαφορετική κουλτούρα από 
αυτήν που εμείς ως άτομα έχουμε αναπτύξει στην εταιρία όλα τα χρόνια που βρισκόμαστε σ’ 
αυτήν - έτσι, ενώ επιδοκιμάζουμε το “diversity”, τελικά, λόγω του τρόπου επιλογής, δεν το 
εισάγουμε στην εταιρία» (L24). 
Ο κρίσιμος ρόλος του Δ/ντικού στελέχους γραμμής (συνυπευθυνότητα) εντοπίζεται στη 
διαδικασία εξέτασης και τελικής επιλογής των υποψηφίων (L25). 
 

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ  (L21, 26) 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι θετική (4,5) ως προς τα ακόλουθα σημεία της πολιτικής στελέχωσης 
που εφαρμόζει η επιχείρηση 
21.1 Ανάπτυξη και παρακολούθηση περιγραφών για όλες τις θέσεις εργασίας 
21.2 Διεξαγωγή αναλύσεων ροών εργασίας 
21.3 Ανάπτυξη του προγράμματος στελέχωσης για την κάλυψη επιχειρηματικών αναγκών 
21.4 Ανάπτυξη και υλοποίηση προγραμμάτων στρατολόγησης 
21.5 Ανάπτυξη και υλοποίηση προγραμμάτων διαδοχής 
21.6 Διατήρηση της στελέχωσης σε επαρκή επίπεδα 
21.7 Μέριμνα διακράτησης των ικανών ατόμων 
26.1 Εφαρμογή πολύ εκτεταμένων διαδικασιών επιλογής (τεστ, συνεντεύξεις κλπ) 
26.2 Η διοίκηση αποδίδει μεγάλη σημασία στις διαδικασίες στελέχωσης ώστε να επιλεγούν τα άριστα άτομα για 
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κάθε θέση 
26.3 Συνήθως εμπλέκονται αρκετά πρόσωπα στη λήψη της απόφασης επιλογής 
26.5 Συνήθως εξετάζονται πολλοί υποψήφιοι για κάθε κενή θέση 
26.6 Η επιλογή των διευθυντικών στελεχών γίνεται εφόσον διαθέτουν χαρακτηριστικά που είναι συμβατά με το 
στρατηγικό σχέδιο της επιχείρησης 
26.7 Αναγνωρίζεται η ανάγκη εντοπισμού αποτελεσματικών διευθυντικών χαρακτηριστικών με μακροπρόθεσμη 
προοπτική 
26.8 Περιστασιακά γίνονται αλλαγές στα πρότυπα της στελέχωσης ώστε να διευκολυνθεί η υλοποίηση της 
στρατηγικής της επιχείρησης 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι επιφυλακτική (3)  ως προς το ακόλουθο σημείο της πολιτικής 
στελέχωσης που εφαρμόζει η επιχείρηση 
26.4 Γενικά, η επιχείρηση χρειάζεται πολύ χρόνο για να επιλέξει κάποιο άτομο προς κάλυψη κενής θέσης 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
 
Τα βασικά σημεία  της πολιτικής εκπαίδευσης & ανάπτυξης, με τα οποία θα ασχοληθούμε, είναι: 

• η προσέγγιση ανάλυσης των εκπαιδευτικών αναγκών, 
• η καταλληλότητα της πολιτικής εκπαίδευσης & ανάπτυξης για την επίτευξη των 

στρατηγικών στόχων, 
• η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και 
• ο ρόλος του διευθυντικού στελέχους γραμμής που συμμετείχε στην έρευνα. 

 
Η ανάλυση των εκπαιδευτικών αναγκών βασίζεται στα ατομικά πλάνα ανάπτυξης των 
εργαζομένων (Individual Development Plan) ανάλογα με τα αποτελέσματα της διαδικασίας 
αξιολόγησης της απόδοσης : «πρώτη έμφαση δίνουμε στα ταλέντα (HIPOs) και σε σχέση με το 
ΠΟΥ τους βλέπουμε και σε ΠΟΙΑ θέση στοχεύουμε να τους προωθήσουμε μέσα στα επόμενα  3-
5 χρόνια - μετά βλέπουμε τις υπόλοιπες εκπαιδευτικές ανάγκες, προσπαθώντας να τις 
ομαδοποιήσουμε όπου είναι δυνατό - γι’ αυτό συνεργαζόμαστε με κάθε Line Manager - 
λειτουργούμε πολύ στοχευμένα - δεν κάνουμε “training” για το “training”» (HR49). 
  
Η πολιτική εκπαίδευσης & ανάπτυξης βοηθά και υποστηρίζει την επίτευξη των στρατηγικών 
στόχων της επιχείρησης δηλ. υπάρχει σύνδεση εκπαίδευσης & ανάπτυξης με τους στρατηγικούς 
στόχους. Αυτό συμβαίνει διότι «είναι πράγματι συνδεδεμένη με την απόδοση και τη διαδικασία 
αξιολόγησής της - κατ’ αρχήν φροντίζουμε τα ταλέντα μας και μετά το υπόλοιπο “pipeline” της 
διαδοχής των στελεχών» (HR50). 
 
Κατά το Δ/ντικό στέλεχος γραμμής, η πολιτική εκπαίδευσης & ανάπτυξης βοηθά και υποστηρίζει 
την επίτευξη των στρατηγικών στόχων του τομέα ευθύνης του επειδή «οι άνθρωποι 
εκπαιδεύονται επάνω στις πραγματικές τους ανάγκες και όχι στις γενικές - γιατί γίνεται 
εξατομίκευση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων ώστε να καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες 
αυτών που τα παρακολουθούν - γιατί οι ανάγκες είναι συνδεδεμένες άμεσα με τους στόχους και ο 
εντοπισμός των αναγκών γίνεται σε σχέση με την επίτευξη των στόχων αυτών» (L29). 
 
Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων γίνεται από τους εκπαιδευόμενους, αμέσως 
μετά τη διεξαγωγή τους και αναφέρεται στην αποτελεσματικότητα του και «ειδικότερα στο αν το 
περιεχόμενό τους είχε άμεση σχέση με την εργασία του συμμετέχοντος και αν αυτός είναι ικανός 
να εκτελέσει τα καθήκοντά του αξιοποιώντας τις γνώσεις που απεκόμισε -  επίσης, στο τέλος κάθε 
χρόνου γίνεται μια συνολική αξιολόγηση της εκπαίδευσης που έλαβε κάθε εργαζόμενος και πόσο 
ικανοποιημένος ήταν από την ποιότητα της εκπαίδευσης, την απόκτηση νέων γνώσεων – 
ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και την αντιστοίχιση της παρεχόμενης γνώσης με το ρόλο/θέση του» 
(HR52). 
 
Κατά το Δ/ντικό στέλεχος γραμμής, τα εκπαιδευτικά προγράμματα «που γίνονται από πλευράς 
HR ανταποκρίνονται στις ανάγκες και στις στρατηγικές κατευθύνσεις - χρήζει, όμως, βελτίωσης η 
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εκπαίδευση για την επιστημονική κατάρτιση των ιατρικών επισκεπτών και τη γενικότερη κατάρτιση 
στα θέματα Πωλήσεων και Μάρκετινγκ» (HR32). 
 
Ο κρίσιμος ρόλος του Δ/ντικού στελέχους γραμμής (συνυπευθυνότητα) έγκειται μόνον στον 
εντοπισμό των ανθρώπων που χρειάζονται εκπαίδευση και των αντιστοίχων αναγκών τους  
(L33). 
 

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ  (L27, 34) 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι θετική (4,5) ως προς τα ακόλουθα σημεία της πολιτικής εκπαίδευσης 
& ανάπτυξης που εφαρμόζει η επιχείρηση 
27.1 Δέσμευση της επιχείρησης για ανάπτυξη-εκπαίδευση όλου του προσωπικού  
27.2 Παροχή πληροφόρησης εξέλιξης της σταδιοδρομίας των υπαλλήλων 
27.3 Διεξαγωγή ενημερωτικών προγραμμάτων για νεο-εισερχόμενους 
27.4 Παροχή προγραμμάτων εκπαίδευσης και ανάπτυξης για βελτίωση της απόδοσης 
27.5 Συμμετοχή σε προγράμματα ανάπτυξης στελεχών που διεξάγουν εξωτερικοί φορείς 
27.6 Παροχή επαρκών ευκαιριών για ατομική εκπαίδευση και ανάπτυξη 
27.7 Η απόδοση εξετάζεται περιοδικά και εντοπίζονται ατομικές ανάγκες ανάπτυξης 
27.8 Εφαρμόζονται υψηλά πρότυπα εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
27.9 Η διοίκηση δίνει μεγάλη προτεραιότητα στις εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες 
27.10 Διεξάγεται μεγάλη ποικιλία εκπαιδευτικών προγραμμάτων για διευθυντικά στελέχη και προϊσταμένους 
27.11 Η εκπαίδευση στην επιχείρησή μας αντιμετωπίζεται ουσιαστικά ως επένδυση και όχι ως κόστος ή ευκαιρία 
για είσπραξη επιδότησης 
34.5 Το επίπεδο εκπαίδευσης αξιοποιείται μέσω τοποθέτησης των εκπαιδευθέντων σε ανάλογες θέσεις. 
34.6 Το επίπεδο εκπαίδευσης λαμβάνεται υπόψη κατά τις προαγωγές 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι επιφυλακτική (3)  ως προς τα ακόλουθα σημεία της πολιτικής 
εκπαίδευσης & ανάπτυξης που εφαρμόζει η επιχείρηση 
34.1 Εφαρμόζονται πολύ εκτεταμένα εκπαιδευτικά προγράμματα για το προσωπικό όλων των μονάδων 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι αρνητική (1,2)  ως προς τα ακόλουθα σημεία της πολιτικής 
εκπαίδευσης & ανάπτυξης που εφαρμόζει η επιχείρηση 
34.2 Κάθε υπάλληλος δέχεται, κατά μέσο όρο, άνω των 50 ωρών τυπικής εκπαίδευσης κάθε χρόνο 
34.3 Κατά τη διάρκεια του προηγουμένου χρόνου, 100% του προσωπικού υπέστη εκπαίδευση 
34.4 Η διοίκηση διαθέτει και δαπανά σημαντικά χρηματικά ποσά για εκπαίδευση 
34.7 Το επίπεδο εκπαίδευσης λαμβάνεται υπόψη κατά τον καθορισμό των αμοιβών και των μισθολογικών 
αυξήσεων 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 
 
Τα βασικά σημεία  της πολιτικής αξιολόγησης της απόδοσης, με τα οποία θα ασχοληθούμε, 
είναι: 

• τα εφαρμοζόμενα κριτήρια αξιολόγησης της αποδοσης, 
• ο τρόπος διεξαγωγής της συνέντευξης επαναπληροφόρησης, 
• η καταλληλότητα του συστήματος αξιολόγησης της απόδοσης για την επίτευξη των 

στρατηγικών στόχων, 
• η αξιολόγηση της διαδικασίας αξιολόγησης της απόδοσης και 
• ο ρόλος του διευθυντικού στελέχους γραμμής που συμμετείχε στην έρευνα. 

 
Υπάρχει ένα ενιαίο σύστημα αξιολόγησης που είναι κοινό για όλους, το οποίο περιέχει 2 
κατηγορίες κριτηρίων: (i) την επίτευξη εταιρικών στόχων και (ii) την επίδειξη απαιτουμένων 
ικανοτήτων. Στην πρώτη κατηγορία περιλαμβάνονται συγκεκριμένοι στόχοι που είναι 
ευθυγραμμισμένοι με τους γενικότερους επιχειρησιακούς στόχους της εταιρίας, διακρινόμενοι σε 
συνολικούς-ομαδικούς (βαρύτητα για τα δ/ντικά στελέχη 30% - για λοιπούς 10%) και ατομικούς 
(βαρύτητα για τα δ/ντικά στελέχη 70% - για λοιπούς 90%), ανάλογα με τη θέση του 
αξιολογουμένου και το επίπεδο ευθύνης. Στη δεύτερη κατηγορία εντάσσονται οι ηγετικές 
ικανότητες του “Global Leadership  Profile”, μέσω της αξιολόγησης των οποίων εντοπίζονται οι 
περιοχές της επιθυμητής ατομικής ανάπτυξης του αξιολογουμένου. Από το συνδυασμό των δύο 
κατηγοριών προκύπτει η συνολική αξιολόγηση της απόδοσης. Καταρτίζεται πρόγραμμα ατομικής 
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ανάπτυξης, το οποίο παρακολουθείται συστηματικά και επικαιροποιείται κάθε χρόνο (HR21, 23, 
57,58).  
 
Η συνέντευξη αναπληροφόρησης μεταξύ αξιολογητή και αξιολογουμένου γίνεται συστηματικά, 
τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο (HR59). 
Το σύστημα αξιολόγησης βοηθά και υποστηρίζει την επίτευξη των στρατηγικών στόχων  της 
επιχείρησης, δηλ. η αξιολόγηση της απόδοσης συνδέεται με τους στρατηγικούς στόχους. Αυτό 
συμβαίνει διότι «οι στόχοι εξειδικεύονται (cascaded) από πάνω προς τα κάτω - μέρος των 
στόχων περιλαμβάνεται στο “Scorecard” του ατόμου σύμφωνα με τους γενικούς εταιρικούς 
στόχους (company goals)» (HR56). 
 
Κατά το Δ/ντικό στέλεχος γραμμής, το σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης βοηθά και 
υποστηρίζει την επίτευξη των στρατηγικών στόχων του τομέα ευθύνης του διότι  «είναι πολύ 
διαφανές - είναι ορατό στον καθένα και οι Δ/ντές των Τμημάτων και οι προϊστάμενοι βασίζουν όλο 
το πλάνο ανάπτυξης των ανθρώπων και την επίτευξη των αποτελεσμάτων πάνω στα μετρικά 
συστήματα της απόδοσης» (L36). 
 
Η αξιολόγηση της διαδικασίας αξιολόγησης της απόδοσης γίνεται μόνον με έλεγχο 
αντικειμενικότητας (calibration1), που γίνεται με ευθύνη του Τμήματος ΔΑΠ σε συνεργασία με τα 
διευθυντικά στελέχη των άλλων Τμημάτων (HR60). 
 
«τα “calibrations” που κάνουμε μας βοηθούν εν μέρει - το HR κάνει “review” όλα τα φύλλα 
αξιολόγησης ανά Τμήμα μαζί με τον Director κάθε Τμήματος - συζητάμε μεταξύ μας και 
συμφωνούμε -  γίνεται έλεγχος μεταξύ στόχων και βαθμολογίας (π.χ. ότι για όλους η βαθμολογία 
5 σημαίνει το ίδιο πράγμα) -  κάνουμε “calibration” και για τους Διευθυντές μαζί με τον Γενικό 
Δ/ντή - όλοι είμαστε “aware” για το ποιοι είναι οι “top performers”» (HR60) 
 
Κατά το Δ/ντικό στέλεχος γραμμής, το σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης είναι ιδιαίτερα 
αποτελεσματικό διότι «έχω τη δυνατότητα να δίνω “feedback” έχοντας προκαθορίσει τα 
“standards” που πρέπει να έχει ο εργαζόμενος, ώστε να κάνει “match” με τη βαθμολογία - άρα 
εξασφαλίζω αντικειμενικότητα και διαφάνεια που θεωρώ απαραίτητα στην αξιολόγηση της 
απόδοσης» (L38). 
 
Ο κρίσιμος ρόλος του Δ/ντικού στελέχους γραμμής (συνυπευθυνότητα) έγκειται σε όλα τα σημεία 
της διαδικασίας αξιολόγησης (καθορισμός στόχων, εκτίμηση της απόδοσης βάσει κριτηρίων, 
εντοπισμός αδυναμικών προς βελτίωση, κατάρτιση πλάνου ανάπτυξης αξιολογουμένου) (L39). 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ  (L35, 40) 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι θετική (4,5) ως προς όλα τα σημεία της πολιτικής αξιολόγησης της 
απόδοσης που εφαρμόζει η επιχείρηση 
35.1 Τήρηση συστήματος τακτικής αξιολόγησης της απόδοσης 
35.2 Το σύστημα διοίκησης της απόδοσης συνδέεται άμεσα με την εκπαίδευση 
35.3 Το σύστημα διοίκησης της απόδοσης συνδέεται άμεσα με τις αμοιβές 
35.4 Καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια στη μέτρηση της απόδοσης των υπαλλήλων 
35.5 Χρησιμοποιούνται δυναμικά προγράμματα απόδοσης που προσαρμόζονται κάθε φορά στις ανάγκες της 
επιχείρησης 
35.6 Οι υπάλληλοι συμμετέχουν ουσιαστικά στη στοχοθεσία και στην αξιολόγηση 
35.7 Οι προϊστάμενοι συζητούν συχνά με τους υπαλλήλους σχετικά με την ατομική τους απόδοση 
35.8 Τα βασικά στελέχη αξιολογούνται ανάλογα με τις επιδόσεις τους στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων 
40.1 Κατά τη συζήτηση περί απόδοσης, δίνεται μεγάλη έμφαση στη μελλοντική ανάπτυξη των υπαλλήλων 
40.2 Τα βασικά στελέχη αξιολογούνται με βάση τη δυνατότητά τους να εισάγουν αλλαγές 
40.3 Τα βασικά στελέχη αξιολογούνται με βάση τη δυνατότητά τους να αναπτύσσουν υφισταμένους 
40.4 Τα βασικά στελέχη αξιολογούνται με βάση τη δυνατότητά τους να προγραμματίζουν τη δουλειά τους 

                                                 
1Καθορισμός ή διόρθωση των διαβαθμίσεων μέσου μέτρησης ή ένδειξης, βαθμονόμηση 
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40.5 Τα βασικά στελέχη αξιολογούνται με βάση τη δυνατότητά τους να κατευθύνουν τους υφισταμένους 
40.6 Τα βασικά στελέχη αξιολογούνται με βάση τη δυνατότητά τους να σχεδιάζουν διαδικασίες αναπληροφόρησης
40.7 Τα βασικά στελέχη αξιολογούνται με βάση τη δυνατότητά τους να εφαρμόζουν αποτελεσματικά στην πράξη 
την εκπαίδευση που ;έχουν υποστεί 
40.8 Μισθολογικές αυξήσεις, προαγωγές, εκπαίδευση & ανάπτυξη και άλλες ανταμοιβές συνδέονται πολύ στενά 
με την αξιολόγηση της απόδοσης 

 
ΑΜΟΙΒΕΣ 
 
Τα βασικά σημεία  της πολιτικής αμοιβών, με τα οποία θα ασχοληθούμε, είναι: 

• η προσέγγιση της αξιολόγησης έργου που ακολουθείται, 
• τα προβλεπόμενα μισθολογικά κλιμάκια, 
• η καταλληλότητα του συστήματος αμοιβών για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων, 
• η αξιολόγηση του συστήματος αμοιβών και 
• ο ρόλος του διευθυντικού στελέχους γραμμής που συμμετείχε στην έρευνα. 

 
Το σύστημα αμοιβών βασίζεται στην εφαρμογή της διαδικασίας αξιολόγησης έργου, την οποία 
διαχειρίζεται η κεντρική υπηρεσία ΔΑΠ της μητρικής εταιρίας  (HR65). 
 
Δεν είναι σαφώς προσδιορισμένος ο αριθμός των μισθολογικών κλιμακίων. Το ποσοστό, όμως,  
διαφοροποίησης μεταξύ διαδοχικών μισθολογικών κλιμακίων εκτιμάται ότι θα πρέπει να είναι της 
τάξης του  25% (HR64). Η καμπύλη αμοιβών της εταιρίας επιδιώκεται να βρίσκεται στο επίπεδο 
του διαμέσου (median) της αγοράς (HR66). 
 
Το σύστημα αμοιβών βοηθά και υποστηρίζει την επίτευξη των στρατηγικών στόχων διότι             
«περιλαμβάνει σύστημα “bonus” που συνδέει την επίτευξη στόχων με τις αμοιβές για το σύνολο 
του προσωπικού της εταιρίας - (1) το”bonus” που αφορά το Τμήμα Πωλήσεων (ιατρικοί 
επισκέπτες και προϊστάμενοί τους) συνδέεται άμεσα με την επίτευξη των στόχων των πωλήσεων 
και κυμαίνεται ετησίως από 5.000€ (για επίτεξη 90%) έως 10.000€ (για επίτευξη 100%) - (2) το 
“executive compensation” που αφορά όλους τους άλλους κυμαίνεται, ανάλογα με τη θέση και το 
βαθμό επίτευξης των στόχων, από 7% έως 23% των ετησίων αποδοχών» (HR63).  
 
Κατά το Διευθυντικό στέλεχος γραμμής το σύστημα αμοιβών βοηθά και υποστηρίζει την επίτευξη 
των στρατηγικών στόχων του τομέα ευθύνης του διότι «κατ’ αρχήν είναι παρακινητικό -μεγάλο 
κομάτι του συστήματος αμοιβών είναι τα “bonuses” που είναι κλιμακωτά - από μόνο του, το 
σύστημα αμοιβών είναι μια “extra” παρακίνηση - επίσης, οι αυξήσεις είναι συνδεδεμένες με την 
απόδοση, όπως και η τελική αξιολόγηση των ανθρώπων» (L42).  
 
Δεν υπάρχει συγκεκριμένη προσέγγιση ή μέθοδος για την αξιολόγηση του συστήματος αμοιβών 
(HR68). 
 
Κατά το Διευθυντικό στέλεχος γραμμής, το σύστημα αμοιβών είναι αποτελεσματικό διότι «τα 
“bonuses” είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικά, είναι συνδεδεμένα 100% με την απόδοση άρα με το 
αποτέλεσμα» (L46). 
 
Ο κρίσιμος ρόλος του Δ/ντικού στελέχους γραμμής (συνυπευθυνότητα) εντοπίζεται στον  
καθορισμό της κλίμακας των “bonuses” και στην έγκριση καταβολής στους ανθρώπους (L47). 
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ΑΜΟΙΒΕΣ  (L41, 48) 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι θετική (4,5) ως προς τα ακόλουθα σημεία της πολιτικής αμοιβών  που 
εφαρμόζει η επιχείρηση 
41.1 Εφαρμογή δικαίου συστήματος αμοιβών για έλεγχο κόστους και διακράτηση των ικανών εργαζομένων 
41.2 Τήρηση αντικειμενικά δίκαιων αμοιβών 
41.3 Διαπίστωση των τάσεων στις αμοιβές της αγοράς εργασίας 
41.5 Τα προγράμματα παροχών διακρίνονται από φιλικότητα προς τους χρήστες  
41.6 Παροχή κινήτρων βάσει απόδοσης για ατομική υποκίνηση και εστίαση στην επίτευξη των στρατηγικών 
στόχων 
41.7 Οι μισθολογικές αυξήσεις, προαγωγές, εκπαίδευση και ανάπτυξη και διάφορες ανταμοιβές συνδέονται στενά 
με την αξιολόγηση της απόδοσης 
41.9 Η επιχείρηση συνδέει πολύ στενά τις αμοιβές με την ατομική απόδοση 
41.10 Το μισθολογικό πρόγραμμα περιστα-σιακά τροποποιείται για να ενθαρρύνει στελέχη και υπαλλήλους να 
επιτυγχάνουν στόχους 
41.11 Υπάρχει εκτεταμένη διαφοροποίηση αμοιβών μεταξύ των μελών του προσωπικού  
41.13 Εφαρμόζεται πρόγραμμα έκτακτων  χρηματικών παροχών 
48.1 Το επίπεδο αμοιβών της επιχείρησης κατά το τρέχον έτος, συγκρινόμενο με τα προηγούμενα έτη, είναι 
γενικά υψηλότερο 
48.2 Το επίπεδο αμοιβών είναι υποκινητικό για τους εργαζόμενους στην επίτευξη των στόχων 
48.3 H αξιολόγηση έργου θέσης (job evaluation) που εφαρμόζεται στην επιχείρηση μας εξασφαλίζει αντικειμενική 
δομή αμοιβών  
48.6  H αξιολόγηση έργου θέσης (job evaluation) που εφαρμόζεται στην επιχείρηση μας υιοθετεί ως πρώτιστο 
κριτήριο τις ικανότητες 
48.9 Στον καθορισμό του ύψους των αμοιβών παίζουν πρώτιστο ρόλο οι ικανότητες 
48.11 Η πολιτική αμοιβών είναι γνωστή και κατανοητή από όλους τους εργαζόμενους 
48.12 Η πολιτική αμοιβών είναι ανταγωνιστική 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι επιφυλακτική (3) ως προς τα ακόλουθα σημεία της πολιτικής αμοιβών  
που εφαρμόζει η επιχείρηση 
41.4 Εφαρμογή προγράμματος προσθέτων παροχών 
41.8 Παρέχονται υψηλά επίπεδα αμοιβών σε σύγκριση με άλλες επιχειρήσεις του ίδου κλάδου 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι αρνητική (1,2) ως προς τα ακόλουθα σημεία της πολιτικής αμοιβών  
που εφαρμόζει η επιχείρηση 
41.12 Εφαρμόζεται πολιτική διανομής κερδών 
48.4 H αξιολόγηση έργου θέσης (job evaluation) που εφαρμόζεται στην επιχείρηση μας υιοθετεί ως πρώτιστο 
κριτήριο την αρχαιότητα 
48.5 H αξιολόγηση έργου θέσης (job evaluation) που εφαρμόζεται στην επιχείρηση μας υιοθετεί ως πρώτιστο 
κριτήριο την εμπειρία 
48.7 τον καθορισμό του ύψους των αμοιβών παίζει πρώτιστο ρόλο η αρχαιότητα   Σ
48.8  Στον καθορισμό του ύψους των αμοιβών παίζει πρώτιστο ρόλο η εμπειρία 
48.10  Στον καθορισμό του ύψους των αμοιβών παίζουν πρώτιστο ρόλο οι προσωπικές γνωριμίες με στελέχη της 
επιχείρησης 

ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
 
Τα βασικά σημεία  της πολιτικής στελέχωσης, με τα οποία θα ασχοληθούμε, είναι: 

• η αξιολόγηση της πολιτικής υγιεινής & ασφάλειας και 
• ο ρόλος του διευθυντικού στελέχους γραμμής που συμμετείχε στην έρευνα. 

 
Η αξιολόγηση της πολιτικής υγιεινής & ασφάλειας γίνεται «από τα κεντρικά μας – περνάμε 
“audits” κάθε χρόνο και σε κάθε τι» (HR72).  
 
Κατά το Δ/ντικό στέλεχος γραμμής, η πολιτική υγιεινής και ασφάλειας είναι αρκετά 
αποτελεσματική διότι «καλύπτει τα θέματα υγιεινής λόγω συνθηκών καθαριότητας, ασφαλείας 
λόγω συνθηκών ελέγχου και εκπαίδευσης στην οδηγική συμπεριφορά» (L50). 
 
Ο κρίσιμος ρόλος του Δ/ντικού στελέχους γραμμής (συνυπευθυνότητα) εντοπίζεται μόνον: «στο 
κομμάτι της ασφάλειας στην οδηγική συμπεριφορά» (L51). 
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ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 
 
Τα βασικά σημεία  της πολιτικής εργασιακών σχέσεων, με τα οποία θα ασχοληθούμε, είναι: 

• η διαπραγμάτευση με τα σωματεία εργαζομένων, 
• η αξιολόγηση της πολιτικής εργασιακών σχέσεων και 
• ο ρόλος του διευθυντικού στελέχους γραμμής που συμμετείχε στην έρευνα. 

 
Δεν υπάρχει σωματείο εργαζομένων, διότι η ύπαρξή του δεν ήταν αναγκαία (HR75,76). 
 
Δεν υπάρχει συγκεκριμένη προσέγγιση ή μέθοδος αξιολόγησης της πολιτικής εργασιακών 
σχέσεων (HR77). 
 
Κατά το Δ/ντικό στέλεχος γραμμής, η πολιτική εργασιακών σχέσεων είναι ιδιαίτερα 
αποτελεσματική «επειδή υπάρχει συμμετοχή των εργαζομένων και εμπλοκή στις διαδικασίες της 
εταιρίας» (L52). 
 
Ο κρίσιμος ρόλος του Δ/ντικού στελέχους γραμμής (συνυπευθυνότητα) εντοπίζεται σε όλα τα 
θέματα πληροφόρησης-ενημέρωσης των εργαζομένων για θέματα εργασίας και σχέδια-στόχους 
της επιχείρησης, σύστασης ομάδων για αντιμετώπιση προβλημάτων, παροχής ευκαιριών 
συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων, έκφρασης-αξιοποίησης γνώμης-απόψεων και ελεύθερης 
διατύπωσης παραπόνων (L53). 
 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ  (L54) 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι θετική (4,5) ως προς όλα τα σημεία της πολιτικής εργασιακών 
σχέσεων που εφαρμόζει η επιχείρηση 
54.1 Γίνεται τακτική πληροφόρηση των εργαζομένων από τα στελέχη σχετικά με τη δουλειά τους, μέσω 
συναντήσεων και ενημερώσεων 
54.2 Γίνεται επίσης τακτική ενημέρωση των εργαζομένων για τα σχέδια και τους στόχους της επιχείρησης 
54.3 Ενθαρρύνεται η σύσταση ομάδων εργαζομένων που συναντώνται τακτικά και ασχολούνται με προβλήματα 
σχετικά με την εργασία και την ποιότητα 
54.4 Παρέχεται σ΄αυτές τις ομάδες η αναγκαία εκπαίδευση για να βελτιώνουν την αποτελεσματικότητά τους   
54.5 Οι εργαζόμενοι έχουν αρκετές ευκαιρίες για να συμμετέχουν σε αποφάσεις που αφορούν τα θέματα της 
δουλειάς τους 
54.6 Οι εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν τη γνώμη και τις απόψεις τους για τα θέματα της 
δουλειάς τους 
54.7 Ζητιούνται οι απόψεις των εργαζομένων στα θέματα της δουλειάς τους 
54.8 Οι απόψεις των εργαζομένων αξιοποιούνται από την επιχείρηση 
54.9 Οι εργαζόμενοι μπορούν να εκφράζουν ελεύθερα τα παράπονά τους και τους προβληματισμούς τους 
σχετικά με τα θέματα της δουλειάς τους 

 
7. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΑΠ 
BOX 3 – Προτεραιότητα στις απαντήσεις των ερωτήσεων HR87, 88 & ακολουθούν σχετικές απαντήσεις σε άλλες ερωτήσεις (L60) 
 
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ 
 
Το σύστημα των πολιτικών ΔΑΠ της επιχείρησης είναι προσανατολισμένο και εναρμονισμένο με 
τη στρατηγική και την επίτευξη των στρατηγικών στόχων, στο σύνολό του και ιδιαίτερα στις επί 
μέρους πολιτικές που ρυθμίζουν τα θέματα στελέχωσης, εκπαίδευσης & ανάπτυξης, 
αξιολόγησης της απόδοσης και αμοιβών. 
 
Με το σύνολο των πολιτικών ΔΑΠ επιδιώκεται «να φέρουμε τα αποτελέσματά μας και να 
πετύχουμε τους στρατηγικούς στόχους» (HR87). 
 
 
 

Διδακτορική Διατριβή: 09. ROSEBUD Χ. Ν. Πρωτόπαπας 

 
14



Συμβολή στη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων ως μέσου επίτευξης των στρατηγικών στόχων των επιχειρήσεων 

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 
 
Ακόμη, με το σύνολο των πολιτικών ΔΑΠ της επιχείρησης επιδιώκεται «να αξιοποιήσουμε τις 
ικανότητες και δυνατότητες των ανθρώπων μας, να έχουμε ίση μεταχείριση, να επιβραβεύουμε 
και να αναγνωρίζουμε την υψηλή απόδοση, να προσελκύουμε τους καλύτερους για μας 
ανθρώπους, να διατηρούμε τα ταλέντα μας και να έχουμε υψηλό “engagement”» (HR87). 
 
Το σύστημα πολιτικών ΔΑΠ διαθέτει συνοχή και συνέπεια μεταξύ των επί μέρους πολιτικών διότι 
«όλα βγαίνουν από μια κοινή βάση, τη φιλοσοφία της μητρικής εταιρίας, ξεκινώντας απο το 
“Πιστεύω” και το πώς επιχειρεί η εταιρία - προσαρμογή στις στρατηγικές απαιτήσεις φέρνει τη 
συνοχή - ξεκινάμε από την ανάγκη και πώς θα την καλύψουμε και όχι αντίστροφα» (HR88). 
 
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ 
 
Κατά την άποψη του Δ/ντή ανθρωπίνων πόρων, η επιχείρηση δεν μεταχειρίζεται διαφορετικά 
τους κατόχους θέσεων ορισμένων κατηγοριών. Αναγνωρίζει, όμως, ότι υπάρχουν συγκεκριμένα 
άτομα, τα οποία θεωρούνται σημαντικά και συνεπώς αντιμετωπίζονται με ειδικό τρόπο, κυρίως 
στα θέματα πολιτικής αμοιβών & παροχών και διαχείρισης ταλέντων. Πρόκειται για τα άτομα που 
έχουν μεγάλες δυνατότητες εξέλιξης (high potential – HIPO), η διαφορετική μεταχείριση των 
οποίων γίνεται στο πλαίσιο των πολιτικών ΔΑΠ (HR83). 
 
 
8. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΔΑΠ 
BOX 4 – Προτεραιότητα στις απαντήσεις των ερωτήσεων HR91 - 100 & ακολουθούν σχετικές απαντήσεις σε άλλες ερωτήσεις (L63, 69) 
 
Εξετάζονται τα παραδοτέα αποτελέσματα του Τμήματος ανθρωπίνων πόρων με όρους 
ικανοτήτων και συμπεριφορών των εργαζομένων  (ως “effectiveness” που αποτελεί και επιλογή 
μας). Παράλληλα, όμως, γίνεται μνεία στις επιδόσεις του από άποψη αποδοτικότητας (efficiency) 
στην ανάλωση συγκεκριμένων πόρων και επίπτωσης (impact) στα τελικά αποτελέσματα της 
επιχείρησης.  
 
Το σύνολο των πολιτικών ΔΑΠ της εταιρίας επιδιώκει τον εντοπισμό και την ανάπτυξη  των 10 
ηγετικών ικανοτήτων (competencies) που ανήκουν στο πρότυπο του ηγετικού πλαισίου (Global 
Leadership Profile), ως εξής HR42): 
  

• Αξίες του “Πιστεύω” (Credo Values) 
▫ Ακεραιότητα & Ενέργειες σύμφωνες με το “Πιστεύω” (Integrity & Credo-based Actions) 

 
• Εστίαση στον Πελάτη (Customer Focus) 

▫ Προσανατολισμός σε Αποτελέσματα & Απόδοση (Results & Performance Driven) 
▫ Αίσθηση του Επείγοντος (Sense of Urgency) 

 
• Καινοτομικές Λύσεις (Innovative Solutions) 

▫ Στρατηγική Σκέψη (Strategic Thinking) 
▫ Προσανατολισμός στη γενική Εικόνα (Big Picture Orientation) 
▫ Διανοητική Περιέργεια (Intellectual Curiosity) 
▫ Συνετή Ανάληψη Κινδύνων (Prudent Risk Taking) 

 
• Ανάπτυξη Ταλέντων (Talent Development) 

▫ Ανάπτυξη Οργανισμού & Ταλέντων (Organization & Talent Development) 
▫ Συνεργασία & Ομαδικότητα (Collaborating & Teaming) 
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▫ Αυτογνωσία & Προσαρμοστικότητα (Self Awareness & Adaptability) 
 
Με το σύνολο των πολιτικών της επιχείρησης επιδιώκεται «να φέρουμε τα αποτελέσματά μας και 
να πετύχουμε τους στρατηγικούς στόχους και παράλληλα να αξιοποιήσουμε τις ικανότητες και 
δυνατότητες των ανθρώπων μας, να έχουμε ίση μεταχείριση, να επιβραβεύουμε και να 
αναγνωρίζουμε την υψηλή απόδοση, να προσελκύουμε τους καλύτερους για μας ανθρώπους, να 
διατηρούμε τα ταλέντα μας και να έχουμε υψηλό “engagement”» (HR87). 
 
Η μέτρηση των γνώσεων, ικανοτήτων-δεξιοτήτων και συμπεριφορών των εργαζομένων  
(effectiveness) γίνεται μόνον μέσω της διαδικασίας αξιολόγησης της απόδοσης και σε ατομική 
βάση (HR93). 
 
Την ίδια άποψη έχει και το Δ/ντικό στέλεχος γραμμής: «σε ατομική βάση σύμφωνα με την 
αξιολόγηση της απόδοσης. στο “mid-year evaluation” κάνω έλεγχο κατανομής με τη χρήση της 
καμπύλης Gauss και βλέπω πού βρίσκονται οι άνθρωποί μου - στην απεικόνιση αυτή προσπαθώ 
να συμπεριλάβω την απόδοση, τις ικανότητες, τα προσόντα και τις δυνατότητες εξέλιξης - 
συμπεριλαμβάνω και τους 4 παράγοντες σε μια καμπύλη που παρακολουθώ» (L64). 
 
Η επιχείρηση δεν μετρά τη συμβολή της ΔΑΠ στα τελικά αποτελέσματα (impact) «δεν νομίζω ότι 
μπορεί να γίνει» (HR92). 
 
Για τη διαπίστωση της αποτελεσματικότητας της ΔΑΠ και των πολιτικών στο σύνολό τους, 
χρησιμοποιούνται ως κριτήρια: «οι θετικές διαπιστώσεις από τις έρευνες “Credo survey” και 
“employee engagement survey” και τα αποτελέσματα της εταιρίας» (HR90). 
 
Κατά το Δ/ντικό στέλεχος γραμμής, το κυριότερο κριτήριο για τη διαπίστωση της 
αποτελεσματικότητας της ΔΑΠ είναι «το “feedback” που παίρνω από τους ανθρώπους, από την  
αγορά και εν κατακλείδι από τα αποτελέσματα του τομέα ευθύνης μου» (L62). 
 
Η επιχείρηση μετρά την αποτελεσματικότητα του Τμήματος ΔΑΠ: «με τα κλασικά “metrics” που 
μπαίνουν στο δικό μου “Scorecard”, όπως: 

• Ποσοστό % δέσμευσης υπαλλήλων (Employee engagement % - survey) 
• Ποσοστό % διακράτησης ταλέντων (Talent retention %) 
• Διαδοχή στελεχών (Pipeline succession) 
• Αναδιάρθρωση έργων (Project restructuring) 
• Διαδικασίες μισθολογικού προγράμματος (Compensation plan procedures) 
• Διαδικασίες διοίκησης της απόδοσης (Performance mgt procedures) 
• Ανάπτυξη ομάδας Τμήματος ΔΑΠ (HR team development)» (HR94). 

 
Κατά την άποψη του Δ/ντικού στελέχους γραμμής, το Τμήμα ανθρωπίνων πόρων 
ανταποκρίνεται ως εξής: 
 

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ  (L69, 70) 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι θετική (4,5) ως προς τα ακόλουθα σημεία 
69.1 Κατανοεί τη στρατηγική της επιχείρησης 
69.2 Ανταποκρίνεται έγκαιρα σε προθεσμίες 
69.3 Κάνει τη δουλειά του όπως θα ήθελα να την κάνει 
69.4 Ανταποκρίνεται άμεσα στις ανάγκες των εσωτερικών πελατών (στελεχών πρώτης γραμμής και απλών 
εργαζομένων) και στις προσδοκίες μου όσον αφορά στο ρόλο και τα καθήκοντά του 
69.5 Μου παρέχει χρήσιμη και έγκαιρη συμβουλή σχετικά με τα θέματα ΔΑΠ 
69.6 Έχει συμβάλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης της επιχείρησης  
70.1 Πιστεύω ότι οι κατάλληλες πολιτικές ΔΑΠ μπορούν να δημιουργήσουν αποτελεσματικές συμπεριφορές για 
να πετύχουν τους στόχους του Τμήματος μου 
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70.2 Θεωρώ τον εαυτό μου συνυπεύθυνο για την εφαρμογή των πολιτικών ΔΑΠ 
70.3 Θεωρώ τον εαυτό μου συνυπεύθυνο για τη δημιουργία αποτελεσματικών συμπεριφορών στα μέλη της 
ομάδας μου προκειμένου να πετύχουν τους στόχους του Τμήματός μου 
70.5 Αυτά που κάνει το Τμήμα ανθρωπίνων πόρων με βοηθούν να πετύχω τα αποτελέσματα που θέλω 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι επιφυλακτική (3) ως προς το ακόλουθο σημείο 
70.4 Αυτά που κάνει το Τμήμα ανθρωπίνων πόρων δίνουν έμφαση στον τύπο και όχι στην ουσία 

 
Στην επιχείρηση τηρούνται ορισμένοι δείκτες αποδοτικότητας (efficiency), ως εξής (HR95): 
  

• Διαφορετική σύνθεση προσωπικού (Diversity  - male/female) 
• Εναλλαγή προσωπικού (Turnover) 
• Μη επιθυμητές αποχωρήσεις (Regretted losses) 
• Απουσίες (Absenteeism) 
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10. ROYAL 

 
 
Η ROYAL είναι θυγατρική πολυεθνικής εταιρίας, η οποία έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας την 
εισαγωγή, προώθηση και διάθεση φαρμάκων, με έδρα την Αθήνα. Απασχολεί συνολικά 150 
εργαζόμενους, οι οποίοι είναι κυρίως πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (61%) και κάτοχοι 
μεταπτυχιακών τίτλων (27%). Οι υπόλοιποι είναι απόφοιτοι Λυκείου (12%). 

  
1. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 
 
Τα βασικά σημεία, με τα οποία θα ασχοληθούμε, είναι: 

• η αποστολή, το όραμα και οι αξίες της επιχείρησης, 
• η ακολουθούμενη ανταγωνιστική στρατηγική, 
• η ενδεχόμενη χρήση της μεθοδολογίας των εξισορροπημένων επιδόσεων (Balanced 

Scorecard) και 
• οι απαιτήσεις της ανταγωνιστικής στρατηγικής από άποψη ικανοτήτων-δεξιοτήτων και 

συμπεριφορών των εργαζομένων. 
 
Αποστολή της εταιρίας είναι η ανακάλυψη, ανάπτυξη και παροχή καινοτόμων φαρμάκων που 
συμβάλλουν στην αποτελεσματική αντιμετώπιση σοβαρών ασθενειών. Το όραμά της 
προσδιορίζεται από την επιθυμία να είναι μια δυναμική και συνεχώς αναπτυσσόμενη εταιρία, 
εδραιωμένη στην κορυφή του φαρμακευτικού κλάδου. Μεταξύ των αξιών της εταιρίας 
εντάσσονται η επικοινωνία, αξιοκρατία, εμπιστοσύνη, καινοτομία, ευθύνη & σεβασμός απέναντι 
στον άνθρωπο και άριστη ποιότητα (HR28). 
 
Η ανταγωνιστική στρατηγική της εταιρίας αναφέρεται στην εξέλιξη προϊόντων που είναι 
καινοτόμα και απευθύνονται σε ιατρικές ανάγκες που δεν έχουν καλυφθεί. Η εταιρία στοχεύει 
μόνον σε σοβαρές ασθένειες και περιορίζεται αυστηρώς και μόνον στα φαρμακευτικά προϊόντα. 
Κυρίαρχο στοιχείο της στρατηγικής της εταιρίας θεωρείται η καινοτομία (π.χ. για το μεταστατικό 
μελάνωμα υπάρχει νέο προϊόν που είναι καινοτόμο). Επίσης, η εταιρία βασίζεται και στα 
βιολογικά φάρμακα, για την παραγωγή των οποίων χρησιμοποιούνται στοιχεία της φύσης και όχι 
παραγόμενα εργαστηριακώς (HR19). Πρόκειται επομένως για στρατηγική προϊοντικής ηγεσίας 
(product leadership). 
 
Η εκτέλεση της στρατηγικής παρακολουθείται μέσω της μεθόδου των εξισορροπημένων 
επιδόσεων (Balanced Scorecard) αλλά μόνον στα ανώτερα επίπεδα της μητρικής εταιρίας: 
«δυστυχώς μόνον σε ανώτερα επίπεδα – η μέθοδος εφαρμόζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο (στα 
κεντρικά μας) ανά προϊόν και ανά “function” - δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο για την τοπική αγορά - 
μας ζητούν στοιχεία για την “Balanced Scorecard” της Ευρώπης και έχουμε αρχίσει να 
λειτουργούμε με αυτό το σκεπτικό - πρόκειται για την κλασική μέδοθο των Kaplan & Norton - αν 
μας ζητηθεί, μπορούμε εύκολα να την εφαρμόσουμε και “locally” - δεν χρησιμοποιούμε καμία 
παραλλαγή της μεθόδου ούτε εξειδικευμένη αφαρμογή της για το χώρο του HR» (HR23).  
 
Η διαπίστωση περί της στρατηγικής της εταιρίας επιβεβαιώνεται εν μέρει από την άποψη του 
Δ/ντικού στελέχους γραμμής, σύμφωνα με το οποίο:   
 
(i) το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα συνδέεται με την προσφορά καινοτομιών (θεωρείται ως κύριο 
χαρακτηριστικό της στρατηγικής προϊοντικής ηγεσίας – product leadership),  
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(ii) η εταιρική κουλτούρα επιτρέπει την εξουσιοδότηση για επίλυση προβλημάτων στο 
χαμηλότερο δυνατό ιεραρχικό επίπεδο (θεωρείται ως κύριο χαρακτηριστικό της στρατηγικής 
στενών πελατειακών σχέσεων – customer intimacy),  
(iii) η οργανωτική δομή διακρίνεται από τη λήψη αποφάσεων στα σημεία που βρίσκονται 
πλησιέστερα στον πελάτη (θεωρείται ως κύριο χαρακτηριστικό της στρατηγικής στενών 
πελατειακών σχέσεων – customer intimacy),  
(iv) οι λειτουργικές διεργασίες δίνουν μεγάλη έμφαση στη διαχείριση των σχέσεων με τους 
πελάτες (θεωρείται ως κύριο χαρακτηριστικό της στρατηγικής στενών πελατειακών σχέσεων – 
customer intimacy) και  
v) τα διοικητικά συστήματα είναι προσανατολισμένα στα αποτελέσματα που μετρούν και 
ανταμείβουν την επιτυχία προϊόντων και πειραματισμών (θεωρείται ως κύριο χαρακτηριστικό της 
στρατηγικής προϊοντικής ηγεσίας – product leadership)  (L10).    
 

Ακολουθούμενη ανταγωνιστική στρατηγική 
 

HR Line 

Λειτουργικής αριστείας (operational excellence)   
Προϊοντικής ηγεσίας (product leadership) ● ●● 
Στενών πελατειακών σχέσεων (customer intimacy)  ●●● 

 
Η ως άνω ανταγωνιστική στρατηγική χρειάζεται ανθρώπους  με επιστημονικό υπόβαθρο, να 
μπορούν να προωθήσουν το προϊόν μέσω των γνώσεών τους, να αντιλαμβάνονται τη 
στρατηγική της εταιρίας, να διαθέτουν επιχειρηματική ευφυϊα, να έχουν δεξιότητες πωλήσεων και 
πολύ καλή επικοινωνία. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Δ/ντής ανθρωπίνων πόρων: «σήμερα 
ο ιατρικός επισκέπτης δεν μπορεί να είναι ένας απλός εργαζόμενος με σπουδές Λυκείου και 
εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις - σήμερα χρειαζόμαστε υποψήφιους με πτυχίο ιατρικής 
ή παρεμφερές - θέλουμε να έχουν “scientific background”, να μπορούν να μιλήσουν με ιατρικούς 
όρους - χρειαζόμαστε ανθρώπους που να έχουν ικανότητα να μεταφέρουν την επιστημονική 
γνώση στον πελάτη για να προωθήσουν το προϊόν - να αντιλαμβάνονται τη στρατηγική της 
εταιρίας στην Ελλάδα και διεθνώς, να έχουν “business acumen” καθώς επίσης να διαθέτουν 
“sales skills” του 21ου αιώνα και όχι πλέον να βασίζονται στη δυνατότητα επηρεασμού των ιατρών 
με δώρα και άλλα παρεμφερή μέσα - δίνουμε, επίσης, μεγάλη έμφαση στη γνώση της Αγγλικής 
γλώσσας λόγω της μεγάλης γραπτής επικοινωνίας» (HR20). Πρόκειται δηλ. για συμπεριφορές 
που θεωρείται ότι ανταποκρίνονται στο συνδυασμό των ανταγωνιστικών στρατηγικών: 
προϊοντικής ηγεσίας (product leadership) και στενών πελατειακών σχέσεων (customer intimacy).  
 
Ως αποτελεσματικές συμπεριφορές που αναμένει η εταιρία από τους εργαζόμενους, το Δ/ντικό 
στέλεχος γραμμής αναφέρει την ανταλλαγή ιδεών και λύσεων, τη σκέψη και εργασία πέρα από 
όρια, την ανάπτυξη πολλαπλών δεξιοτήτων, τη δικτυακή συνεργασία και τη διαχείριση πελατών. 
(L68). Πρόκειται, δηλ. για συμπεριφορές που θεωρείται ότι αντιστοιχούν στην ανταγωνιστική 
στρατηγική των στενών πελατειακών σχέσεων (customer intimacy) 
  
 Οι επιθυμητές ικανότητες και συμπεριφορές των 

εργαζομένων αντιστοιχούν στην ανταγωνιστική 
στρατηγική της: 

HR Line 

Λειτουργικής αριστείας (operational excellence)   
Προϊοντικής ηγεσίας (product leadership) ●  
Στενών πελατειακών σχέσεων (customer intimacy) ● ● 

 
 
 
 
 
 
Από την πλευρά του, το Δ/ντικό στέλεχος γραμμής θεωρεί ότι οι εργαζόμενοι στον τομέα 
ευθύνης του πρέπει να εστιάζουν στην τήρηση των διαδικασιών, να έχουν ευχέρεια αντίληψης, 
να είναι προδραστικοί, επικοινωνιακοί, να έχουν ευελιξία και να αντιλαμβάνονται τους κινδύνους:  
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«υπάρχει αυστηρό πλαίσιο κανόνων και συμβάσεων - θέλουμε ευκολία αντίληψης και τήρηση 
των διαδικασιών - είμαστε υποστηρικτικό Τμήμα και ουσιαστικά είμαστε για να βοηθήσουμε τους 
“business partners” να πιάνουν τους στόχους τους, στο να προωθούν σωστά τα προϊόντα στην 
αγορά - χρειαζόμαστε ανθρώπους που να είναι προδραστικοί - πρέπει να είναι επικοινωνιακοί - 
όλα πρέπει να γίνονται σ’ ένα πλαίσιο που να μην παραλύσει το “business” - άρα χρειάζονται και 
ευελιξία καθώς και να αντιλαμβάνονται το ρίσκο» (L11). Κυρίαρχο χαρακτηριστικό που θα πρέπει 
να έχουν οι υποψήφιοι για τον τομέα ευθύνης του, θεωρεί τον συνδυασμό ευελιξίας (flexibility) 
και εύκολης προσαρμογής σε διαδικασίες. (L22)           
 
2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΑΠ 
 
Η πολιτική διοίκησης ανθρωπίνων πόρων που εφαρμόζεται έχει ως κυρίαρχο στοιχείο την 
έμφαση στον πελατοκεντρικό προσανατολισμό και βασίζεται σε σχετικά λεπτομερή περιγραφή 
καθηκόντων, περιέχει συμμετοχικά συστήματα λήψης αποφάσεων κυρίως σε θέματα εργασίας 
και συνθηκών, αξιολογεί την απόδοση με εστίαση στα ομαδικά αποτελέσματα, δίνει έμφαση στην 
ίση μεταχείριση, προβλέπει χρηματικές παροχές βασισμένες στην εξυπηρέτηση των πελατών, 
εξασφαλίζει σχετικά την απασχόληση και καλύπτει την εκτεταμένη-συστηματική εκπαίδευση 
(HR25). Πρόκειται, δηλ. για μια πολιτική ΔΑΠ που θεωρείται ότι αντιστοιχεί στην ανταγωνιστική 
στρατηγική των  στενών πελατειακών σχέσεων (customer intimacy). 
 
Η διαπίστωση περί της πολιτικής ΔΑΠ της εταιρίας δεν επιβεβαιώνεται από την άποψη του 
Δ/ντικού στελέχους γραμμής, σύμφωνα με το οποίο: τα διοικητικά συστήματα της εταιρίας είναι  
προσανατολισμένα στα αποτελέσματα που μετρούν και ανταμείβουν την επιτυχία προϊόντων και 
πειραματισμών (L10) (θεωρείται ως κύριο χαρακτηριστικό της στρατηγικής προϊοντικής ηγεσίας 
– product leadership).  
 

Η εφαρμοζόμενη πολιτική ΔΑΠ αντιστοιχεί με την 
ανταγωνιστική στρατηγική της: 

HR Line 

Λειτουργικής αριστείας (operational excellence)   
Προϊοντικής ηγεσίας (product leadership)  ● 
Στενών πελατειακών σχέσεων (customer intimacy) ●  

 
Συγκρινόμενη με τους κύριους ανταγωνιστές της, η επιχείρηση δεν διαφέρει ως προς τις 
πολιτικές διοίκησης του προσωπικού της: «θέλω να πιστεύω ότι δεν ξεχωρίζουμε σε τίποτε - δεν 
είναι “rocket science - π.χ. το “performance appraisal” είναι κλασικό - το ίδιο ισχύει και για τις 
προσλήψεις, όπου κάνουμε “minimum” μια δομημένη συνέντευξη - ακολουθούμε “best practices” 
των μεγάλων εταιριών και των ανταγωνιστών μας - π.χ. έχουμε “competency model” όπως και 
αυτές» (HR24). 
 
3. ΡΟΛΟΣ Δ/ΝΤΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ  
 
Τα βασικά σημεία, με τα οποία θα ασχοληθούμε, είναι: 

• ο ρόλος του Διευθυντή ανθρωπίνων πόρων, 
• η συμμετοχή του σε συλλογικά όργανα της επιχείρησης και 
• ο τρόπος αντιμετώπισής του από τα διευθυντικά στελέχη γραμμής. 

 
Ο Διευθυντής ανθρωπίνων πόρων είναι μέλος του Δ.Σ και του Συμβουλίου Διευθυντών (HR29). 
Έχει 2 γραμμές αναφοράς: μια άμεση (solid line) προς τον HR Vice President Ευρώπης και μια 
διακεκομμένη (dotted line) προς τον τοπικό Γενικό Διευθυντή.  
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Η εταιρία ζητά από αυτόν την υποστήριξη εκτέλεσης της στρατηγικής μέσω των πολιτικών 
προσωπικού, τη δημιουργία και συντήρηση ευχάριστου, παραγωγικού και αποδοτικού 
εργασιακού κλίματος και τη δημιουργία κουλτούρας περισσότερο συμβατής με τη διεθνή: «πριν 
το 2010 η κουλτούρα ήταν επηρεασμένη από την προηγούμενη Διοίκηση που ήταν παραδοσιακή 
- το νέο στύλ διοίκησης είναι πιο επικοινωνιακό (π.χ. εγώ ως HR Director βγαίνω στην αγορά 
μαζί με τους ιατρικούς επισκέπτες, κάνουμε κοινές επισκέψεις πελατών, συνομιλώ μαζί τους και 
προσπαθώ να ανοίξω τα κανάλια επικοινωνίας) - θα χρειαστεί χρόνος γιατί οι άνθρωποι 
“φοβούνται να ανοιχτούν” - ο νέος μας Γεν. Δ/ντής και εγώ έχουμε πιο ανοικτή νοοτροπία που 
μπορούμε να περάσουμε τα μηνύματα στους ανθρώπους» (HR26). 
 
Θεωρεί μάλιστα ότι το πιο δύσκολο μέρος τους εγχειρήματος είναι «να περάσουμε το νέο πνεύμα 
στο “Operating Committee” - oρισμένοι έχουν ακόμη ιεραρχική νοοτροπία - αν πετύχει η 
προσπάθειά μας θα είναι και το πιο αποδοτικό επίπεδο - όλα ξεκινούν από την κορυφή – αν η 
επικοινωνία δεν είναι αποτελεσματική, δεν μπορούμε να περιμένουμε να τη διορθώσουν οι 
παρακάτω» (HR26). 
 
Δεν συμβάλλει στο σχεδιασμό της στρατηγικής, δεδομένου ότι αυτή καθορίζεται από τη μητρική 
εταιρία του εξωτερικού. Έχει, όμως, εμπλοκή στην υλοποίησή της: «το “implementation” ξεκινά 
από εκεί που πρέπει να καταλάβω ποιο είναι το “implication” της στρατηγικής, δηλ. να σκεφθώ 
πόσους εργαζόμενους χρειαζόμαστε, για ποιες θέσεις, τι εμπειρίες-ικανότητες-δεξιότητες-
συμπεριφορές θα έχουν, ώστε να εκτελέσουν τη στρατηγική επιτυχημένα - μετά εξετάζω τι 
χρειάζομαι για όλα τα Τμήματα που υποστηρίζω - για μένα όλα ξεκινούν από τη σωστή 
πρόσληψη - έχω δει καταστάσεις, όπου ορισμένοι άνθρωποι να έχουν “πλασαρισθεί ως θεοί” και 
μετά οι ίδιοι οι προϊστάμενοι που τους επέλεξαν να μη τους θέλουν και να ζητούν την απόλυσή 
τους» (HR22). 
  
Ο Δ/ντής ανθρωπίνων πόρων υποστηρίζει ότι ο ρόλος του είναι συμβουλευτικός και προσθέτει: 
«θα συζητήσω με έναν Business Unit Director κάποιες προσαρμογές ή αλλαγές που θέλει να 
κάνει - κλασική περίπτωση είναι να εξετάζουμε τα “life-cycle phases” των προϊόντων και να 
βλέπουμε πού κινούνται τα επίπεδα των ιατρικών επισκεπτών - αν είμαστε στη φάση μείωσης του 
προϊόντος, ο ρόλος μου είναι να συμβουλεύσω επάνω στις επιπτώσεις που αυτό θα έχει στους 
ανθρώπους και στην εφαρμογή των νομικών διαδικασιών αλλά και στην ανάπτυξη του 
“motivation” -  έχω το “challenge” να δέχομαι συχνά προβληματισμούς και ερωτήματα: “τι μου 
προτείνεις να κάνω;” -  προσπαθώ και τους βρίσκω λύσεις» (HR31, 33). 
 
Αναφερόμενος στην επιρροή που ασκεί στη λήψη αποφάσεων, την εντοπίζει: «σε όλα τα θέματα 
που σχετίζονται με τους ανθρώπους - π.χ. μείωση αριθμού των ιατρικών επισκεπτών, να 
διώξουμε κάποιον λόγω κακής απόδοσης, στελέχωση (δύσκολα να προσληφθεί κάποιος για τον 
οποίο έχω αντίρρηση) - θεωρώ ότι έχω VETO στις προσλήψεις και στο μισθό (τα σχετικά με το 
“bonus” καθορίζονται αυτομάτως από τη βαθμίδα και το σχετικό πλάνο)» (HR34). 
 
Η αντιμετώπιση του Διευθυντή ανθρωπίνων πόρων από τα στελέχη γραμμής είναι ιδιόμορφη, 
δεδομένου ότι βλέπουν το ρόλο του Τμήματος μάλλον ως διοικητικό παρά ως επιχειρηματικό:  
«η δυσκολία είναι ότι το HR το βλέπουν ότι έχει ρόλο ως “administration”,  δηλ. του ζητούν: “κάνε 
συμβάσεις” ή “δώσε λεφτά για να απολύσω” - η έννοια του “business partner” είναι λίγο άγνωστη 
- θέλουν από μένα “να κάνω τα δυσάρεστα δηλ. απολύσεις” και “τα ευχάριστα τα κρατούν για τον 
εαυτό τους” - ακόμη και σε περιπτώσεις ανακοίνωσης προαγωγών η στάση ορισμένων είναι: “ό,τι 
μου αρέσει το κάνω εγώ και ό,τι αποφασίσω θα το εκτελέσει το HR” - στόχος μου είναι να 
συνεργαστώ μαζί τους σωστά και από κοινού να βρούμε λύσεις» (HR32).    
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Ο Δ/ντής ανθρωπίνων πόρων πιστεύει ότι θα πρέπει «ο ρόλος του HR να μετεξελιχθεί σε 
“business partner” - για να το καταφέρω αυτό χρειάζεται “να πάρω την επιχείρηση από το χεράκι” 
- δεν σκοπεύω να εφαρμόσω άμεσα τα πρότυπα που είχαμε στο εξωτερικό γιατί θα προκληθούν 
αντιδράσεις - θέλει σταδιακή εξέλιξη για να μεταβούμε από τη μια κατάσταση στην άλλη» (HR33). 
  
4. ΠΡΟΦΙΛ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
 
To Τμήμα ανθρωπίνων πόρων απασχολεί συνολικά 4 άτομα (2,7% της δύναμης προσωπικού). 
Μεταξύ αυτών 1 άτομο (25%) είναι πτυχιούχος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και 3 άτομα (75%) 
είναι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων, εκ των οποίων 2 έχουν εξειδικευθεί στη ΔΑΠ (HR 30). 
 
5. ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΑΠ
BOX 1 – Προτεραιότητα στις απαντήσεις των ερωτήσεων HR38, 39 & ακολουθούν σχετικές απαντήσεις σε άλλες ερωτήσεις  
 

 
Ρόλοι των στελεχών ΔΑΠ & αντίστοιχες ικανότητες 

(παρατίθενται εντός εισαγωγικών οι απόψεις του Δ/ντή ανθρωπίνων πόρων) 
 

 
Ρόλος: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ  ΕΤΑΙΡΟΣ 
Ικανότητα: ΕΚΤΕΛΕΣΗ  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
 
«Την εκτέλεση της στρατηγικής την υποστηρίζω με την κατάλληλη στελέχωση, μάθηση και ανάπτυξη, 
διαχείριση της απόδοσης - για μένα όλα ξεκινούν από τη σωστή πρόσληψη - έχω δει καταστάσεις, όπου 
ορισμένοι άνθρωποι να έχουν “πλασαρισθεί ως θεοί” και μετά οι ίδιοι οι προϊστάμενοι που τους επέλεξαν 
να μη τους θέλουν και να ζητούν την απόλυσή τους» (HR22) 
 
«Με το κάθε Business Unit και τον αντίστοιχο Director κοιτάζουμε τι χρειάζεται στο χώρο του, τι κενά 
έχουμε, θα καλύψουμε τις κενές θέσεις από το εσωτερικό της εταιρίας ή από έξω στην αγορά, ώστε να 
εμπλουτίσουμε τις δεξιότητες των ανθρώπων μας - κάνουμε συνδυασμό και των 2 πηγών» (HR22)  
 
«Yποστηρίζω την επίτευξη των σχεδίων και στόχων των στελεχών γραμμής - κλασική περίπτωση είναι 
να εξετάζουμε τα “life-cycle phases” των προϊόντων και να βλέπουμε πού κινούνται τα επίπεδα των 
ιατρικών επισκεπτών - αν είμαστε στη φάση μείωσης του προϊόντος, ο ρόλος μου είναι να συμβουλεύσω 
επάνω στις επιπτώσεις που αυτό θα έχει στους ανθρώπους και στην εφαρμογή των νομικών διαδικασιών 
αλλά και στην ανάπτυξη του “motivation”  - έχω το “challenge” να δέχομαι συχνά προβληματισμούς και 
ερωτήματα: “τι μου προτείνεις να κάνω;” - προσπαθώ και τους βρίσκω λύσεις - τι θα κάνουμε στη φάση 
πτώσης ενός άλλου προϊόντος;» (HR31) 
 
«Επηρεάζω τη λήψη αποφάσεων σε όλα τα θέματα που σχετίζονται με τους ανθρώπους - π.χ. μείωση 
αριθμού των ιατρικών επισκεπτών, να διώξουμε κάποιον λόγω κακής απόδοσης, στελέχωση (δύσκολα 
να προσληφθεί κάποιος για τον οποίο έχω αντίρρηση) - θεωρώ ότι έχω VETO στις προσλήψεις και στο 
μισθό (τα σχετικά με το “bonus” καθορίζονται αυτομάτως από τη βαθμίδα και το σχετικό πλάνο)» (HR34). 
 

 
 
 
Ρόλος: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ  ΕΙΔΗΜΩΝ  
Ικανότητα: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 
 
«Διορθώσαμε το σύστημα “bonus” για τους ιατρικούς επισκέπτες επειδή δεν ήταν καλά σχεδιασμένο και 
οι άνθρωποι δεν πετύχαιναν τους στόχους και κάναμε πιο ρεαλιστικό το πλάνο του συστήματος» (HR26) 
 
«Στο “competency-based interview” εξετάζονται  οι 6 απαιτούμενες συμπεριφορές και βλέπουμε πώς οι 
υποψήφιοι χειρίζονται τα θέματα της δουλειάς τους και πώς αντιμετωπίζουν δύσκολες καταστάσεις - έχει 
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σημασία να διαπιστώσουμε το πώς συμπεριφέρονται και όχι τόσο το τι ξέρουν να κάνουν - υπάρχουν 
“job descriptions” που ενσωματώνουν το μίγμα των 6 συμπεριφορών σε 3 επίπεδα σε σχέση με τις 
απαιτήσεις: ανεπαρκής, πλήρης, υπερέχων» (HR42) 
 

 
 
 
Ρόλος: ΥΠΕΡΜΑΧΟΣ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
Ικανότητα: ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ 
 
«Ξεκινήσαμε “project” κοινωνικής ευθύνης στην εταιρία  
και προωθήσαμε το “involvement” των εργαζομένων μέσω της διαδικασίας της κοινωνικής ευθύνης και 
την εμπλοκή τους σε επιτροπές» (HR26)  
 
«Η συμβολή μου επίσης επικεντρώνεται στην ιδέα του “total reward” και στην εφαρμογή της καθώς και 
στο πώς καταφέρνουμε να κρατάμε τον εργαζόμενο ικανοποιημένο» (HR22) 
 
«Συμβάλλω στη βελτίωση του ηθικού και της αφοσίωσης του προσωπικού με την επικοινωνία 
οποιουδήποτε ζητήματος αφορά τους εργαζόμενους - το ότι βγαίνω προσωπικά στην αγορά μαζί με τους 
ιατρικούς επισκέπτες, συμμετέχω σε γεύματα με τα διάφορα Τμήματα, έχω την πόρτα μου ανοικτή σε 
όλους, φροντίζω να βλέπουν στην πράξη οι άνθρωποι ότι εννοώ αυτά που λέω, θέλω να 
συμπεριφέρομαι ταυτόχρονα ως HR Director και ως μέλος της Διευθυντικής Ομάδας - (παλιότερα, ο HR 
Director ήταν φόβητρο: “αν σε καλούσε στο γραφείο του φοβόσουν ότι κάτι κακό θα γίνει”)» (HR 38) 
 

 
 
 
Ρόλος: ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ/ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ  ΑΛΛΑΓΩΝ 
Ικανότητα: ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΑΛΛΑΓΩΝ 
 
«Έχουμε αναλάβει τη δημιουργία κουλτούρας περισσότερο συμβατής με την διεθνή - πριν το 2010 η 
κουλτούρα ήταν επηρεασμένη από την προηγούμενη Διοίκηση που ήταν παραδοσιακή - το νέο στύλ 
διοίκησης είναι πιο επικοινωνιακό (π.χ. εγώ ως HR Director βγαίνω στην αγορά μαζί με τους ιατρικούς 
επισκέπτες, κάνουμε κοινές επισκέψεις πελατών, συνομιλώ μαζί τους και προσπαθώ να ανοίξω τα 
κανάλια επικοινωνίας) - θα χρειαστεί χρόνος γιατί οι άνθρωποι “φοβούνται να ανοιχτούν” (HR26) 
 
«Θεωρώ ως επίτευγμα άξιο λόγου, το άνοιγμα των καναλιών επικοινωνίας μεταξύ Διοίκησης και του 
λοιπού προσωπικού - με βάση το “feedback” που παίρνω από το ανθρώπινο δυναμικό, φαίνεται ότι η 
επικοινωνία βελτιώνεται  (ο προηγούμενος Γενικός Δ/ντής δεν συναναστρεφόταν τα μέλη της 
Διευθυντικής Ομάδας, ως μέλη ενός οργάνου της εταιρίας) - οι Δ/ντές δεν έχουν συνηθίσει να 
λειτουργούν παρά ως Managers του Τμήματός τους μόνον -  “κλείνονται στο καβούκι τους” και έτσι 
επηρεάζονται όλες οι σχέσεις -  το στάδιο του ανοίγματος της επικοινωνίας  σε επίπεδο Διευθυντικής 
Ομάδας είναι ακόμη πρώιμο» (HR35) 
 
«Ο νέος μας Γενικός Δ/ντής (local) έχει άλλη νοοτροπία για το ρόλο μου και ενθαρρύνει και τους άλλους 
να τον εφαρμόζουν - αυτό είναι το “challenge” - ακόμη βρισκόμαστε στο στάδιο να ανακαλύπτουμε ο ένας 
τον άλλο - βρισκόμαστε σε μια διαδικασία “relationships building” - ορισμένοι μας βλέπουν ότι θέλουμε να 
ξηλώσουμε τα τοπικά πράγματα το “challenge” είναι να υπερνικήσουμε την αντίληψη ότι ο ρόλος του HR 
είναι διαδικαστικός και ότι απλώς εκτελεί ό,τι του ζητούν οι άλλοι» (HR32) 
 
«Την προετοιμασία, εισαγωγή και συντονισμό των αλλαγών κάνει ο εκάστοτε αρμόδιος Δ/ντής Τμήματος 
- o συντονισμός γίνεται από το HR μόνο στο σκέλος που σχετίζεται με ανθρώπους (όχι συνολική αλλά 
συμπληρωματική ευθύνη) - συμμετέχω στο σκεπτικό αλλαγής της δομής και ενεργά για το πώς θα 
εξελιχθεί στο μέλλον» (HR39) 
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6. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΑΠ
BOX 2 – Προτεραιότητα στις απαντήσεις των ερωτήσεων HR42 – 82 & ακολουθούν σχετικές απαντήσεις σε άλλες ερωτήσεις 
 
ΓΕΝΙΚΑ 
 
Εξετάζεται η ύπαρξη διατυπωμένων πολιτικών για το ανθρώπινο δυναμικό, η προέλευσή τους 
και σε περίπτωση προέλευσης από τη μητρική εταιρία, η δυνατότητα αλλαγών ή συμπληρώσεων 
σε τοπικό επίπεδο.  

 
Υπάρχει στην επιχείρηση γραπτή πολιτική για το ανθρώπινο δυναμικό, η οποία είναι 
διασκορπισμένη «σε διάφορα “folders” στον “server” της εταιρίας - θέλει ψάξιμο για να βρεις κάτι -  
πρώτο βήμα είναι η ανανέωση του Intranet – η διαδικασία ξεκίνησε για να γίνει “accessible” - 
ορισμένες πολιτικές θέλουν “review” ή αντικατάσταση βάσει αλλαγών και νομοθετικών εξελίξεων - 
είναι όλες θεωρητικά διαθέσιμες αλλά πρακτικά δύσκολο να βρεθούν - το αντίστοιχο “corporate” 
πακέτο είναι διαθέσιμο “on-line”» (HR27). 
  
Οι πολιτικές ΔΑΠ είναι γενικά καθορισμένες σε διεθνές επίπεδο εκτός από τα προγράμματα 
“bonus” και ομαδικής ασφάλισης προσωπικού που προσαρμόζονται στα τοπικά δεδομένα 
(HR82). 
«όλες οι πολιτικές έρχονται από τη μητρική εταιρία εκτός από το “bonus” των ιατρικών 
επισκεπτών και τα προγράμματα ομαδικής ασφάλισης (ιατρο-φαρμακευτικό, ζωής, 
συνταξιοδοτικό)» (HR82) 
 
Οι πολιτικές ΔΑΠ και αλλαγές ή συμπληρώσεις αυτών, σε επίπεδο μητρικής εταιρίας, βρίσκονται 
διαθέσιμες στο σύστημα Corporate Intranet: «σήμερα βρίσκεται σε εξέλιξη η οργάνωση βάσης 
δεδομένων για τις τοπικές πολιτικές - οι εργαζόμενοι χρειάζονται ενθάρρυνση για να βρίσκουν 
αυτό που θέλουν - όταν γίνονται αλλαγές (π.χ. στο συνταξιοδοτικό) κοινοποιούνται σε ομαδικό 
επίπεδο και “face-to-face”  από το HR και μετά ακολουθεί έγγραφη υποστήριξη – επί πλέον 
γίνονται ειδικές ενημερώσεις και “ad-hoc” εκπαιδεύσεις στους προϊστάμενους με την ευθύνη του 
HR» (HR80, 81).  
 
ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ 
 
Τα βασικά σημεία  της πολιτικής στελέχωσης, με τα οποία θα ασχοληθούμε, είναι: 

• οι απαιτούμενες κατά τη στελέχωση ικανότητες & ιδιότητες των υποψηφίων, 
• οι ακολουθούμενοι τρόποι επιλογής, 
• η καταλληλότητα των επιλεγομένων για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων, 
• η αξιολόγηση του τρόπου επιλογής και 
• ο ρόλος του διευθυντικού στελέχους γραμμής που συμμετείχε στην έρευνα. 

  
Εντοπίζονται 6 συμπεριφορές (behaviors) που αποτελούν τον βασικό πυρήνα συμπεριφορών 
(Core Behaviors)  που απαιτείται να έχουν οι εργαζόμενοι ανάλογα με τη θέση που κατέχουν και 
το επίπεδο ευθύνης τους. Οι συμπεριφορές είναι κοινές για όλους και περιγράφονται με τις 
αντίστοιχες ενδείξεις, οι οποίες εξεικεύονται για 2 ομάδες εργαζομένων: τα στελέχη που έχουν 
υφιστάμενους (Managers of People) X και τους λοιπούς υπαλλήλους (Individual Contributors) 
και ενσωματώνονται στις περιγραφές καθηκόντων (job descriptions) των θέσεων εργασίας 
(HR42). 
 
«στο “competency-based interview” εξετάζονται αυτές οι συμπεριφορές και βλέπουμε πώς οι 
υποψήφιοι χειρίζονται τα θέματα της δουλειάς τους και πώς αντιμετωπίζουν δύσκολες 
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καταστάσεις - έχει σημασία να διαπιστώσουμε το πώς συμπεριφέρονται και όχι τόσο το τι ξέρουν 
να κάνουν - υπάρχουν “job descriptions” που ενσωματώνουν το μίγμα των 6 συμπεριφορών σε 3 
επίπεδα σε σχέση με τις απαιτήσεις: ανεπαρκής, πλήρης, υπερέχων» (HR42) 
 
Όπως πιστεύει ο Δ/ντής ανθρωπίνων πόρων, τα υποψήφια στελέχη προσελκύονται από το μη 
χρηματικό τμήμα της συνολικής αμοιβής, την εξισορρόπηση εργασιακής και οικογενειακής ζωής, 
την εταιρική κοινωνική ευθύνη, την εκπαίδευση & ανάπτυξη, τη διαχείριση ταλέντων αλλά και 
από τη στρατηγική της εταιρίας, τη φήμη και τα αποτελέσματά της: «τo “ατού” μας δεν είναι τα 
λεφτά - αυτά που μας διαφοροποιούν είναι: (1) το υπόλοιπο κομμάτι του “total reward”, το οποίο 
γνωρίζουν οι υποψήφιοι και από την εταιρία Συμβούλων που αναλαμβάνει την πρόσληψη 
στελεχών και από το HR κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων - δίνουμε έμφαση στο “Work-Life 
Balance”, στην εταιρική κοινωνική ευθύνη, στο “learning & development” σε όλες τις μορφές, στο 
“talent management” και (2) η στρατηγική και αποστολή της εταιρίας, ότι εστιάζουμε σε καινοτόμα 
προϊόντα και ικανοποιούμε ΑΚΑΛΥΠΤΕΣ ιατρικές ανάγκες και η φήμη της εταιρίας σε παγκόσμιο 
επίπεδο για τις δραστηριότητές της και τα οικονομικά της αποτελέσματα» (HR43) 
 
Τρόποι επιλογής προσωπικού: Συνδυάζεται η χρήση βιογραφικών σημειωμάτων, αρχικής 
διαλογής, συνεντεύξεων βάσει ικανοτήτων ενώπιον επιτροπής και κέντρων αξιολόγησης κατά 
περίπτωση (HR44).  
 
«γίνεται αρχικό “screening”, ακολουθούν “competency-based interviews” ενώπιον “panel” στο 
οποίο συμμετέχει και το HR, χρησιμοποιούνται “assessment centers” ανάλογα με την θέση που 
πρόκειται να καλυφθεί , συμπληρώνεται μια “short list” των καλυτέρων υποψηφίων και γίνεται η 
τελική επιλογή» (HR44) 
  
Ο τρόπος επιλογής δίνει εργαζόμενους που χρειάζεται η επιχείρηση για την επίτευξη των 
στρατηγικών στόχων δηλ. υπάρχει σύνδεση της επιλογής με τους στρατηγικούς στόχους επειδή 
«ο τρόπος που χρησιμοποιούμε δίνει ανθρώπους ικανούς για την υλοποίηση της στρατηγικής για 
το λόγο ότι βασίζεται στα “competencies” που ελέγχουν τις επιθυμητές συμπεριφορές - από όσες 
περιπτώσεις γνωρίζω, νομίζω ότι η αποτυχία των προσλήψεων οφειλόταν σε θέματα 
συμπεριφοράς - ακόμη, αν εξετάσουμε τις περιπτώσεις των ιατρικών επισκεπτών που 
απολύθηκαν λόγω “performance”, θα διαπιστώσουμε ότι τελικά αυτό έγινε για λόγους 
συμπεριφοράς» (HR45). 
 
Κατά το Δ/ντικό στέλεχος γραμμής, η πολιτική στελέχωσης και οι τρόποι επιλογής βοηθούν και 
υποστηρίζουν την επίτευξη των στρατηγικών στόχων του τομέα ευθύνης του διότι «ψυχολογικά 
οι άνθρωποι, όταν επενδύεις σ΄αυτούς, το αναγνωρίζουν και το ανταποδίδουν - απαιτεί 
περισσότερο κόπο να επενδύσεις στους ανθρώπους για να τους αναπτύξεις παρά να εισαγάγεις 
έτοιμο υλικό απ’ έξω - τους λέω: “πρέπει να νιώθετε σαν να πρόκειται αύριο να πάρετε τη θέση 
μου” - αυτή η προσέγγιση “μοτιβάρει” τους ανθρώπους και η καθημερινή και συνεχής στήριξη σ’ 
αυτούς (open-door policy)» (L23). 
 
Ο τρόπος επιλογής δεν αξιολογείται με συγκεκριμένο τρόπο, αλλά έμμεσα «με βάση το 
αποτέλεσμα» (HR46). 
 
Κατά το Διευθυντικό στέλεχος γραμμής, η διαδικασία επιλογής είναι πολύ αποτελεσματική διότι  
«έχει αποδειχθεί στην πράξη -  προσπάθησα να αναγνώσω την επιθυμία τους να αναπτυχθούν 
οι ίδιοι και να απομακρύνω τις επιφυλάξεις τους και τα ερίσματα που έχουν στο κεφάλι τους ως 
προερχόμενοι από άλλους χώρους» (L24). 
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Ο κρίσιμος ρόλος του Δ/ντικού στελέχους γραμμής (συνυπευθυνότητα) εντοπίζεται σε όλη τη 
διαδικασία της στελέχωσης: «έχω καθοριστικό ρόλο - με την αλλαγή της Διοίκησης έφυγε η 
επιλογή και η απόφαση της στελέχωσης από το HR που γινόταν κεντρικά»  (L25). 
 

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ  (L21, 26) 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι θετική (4,5) ως προς τα ακόλουθα σημεία της πολιτικής στελέχωσης 
που εφαρμόζει η επιχείρηση 
21.2 Διεξαγωγή αναλύσεων ροών εργασίας 
21.3 Ανάπτυξη του προγράμματος στελέχωσης για την κάλυψη επιχειρηματικών αναγκών 
21.4 Ανάπτυξη και υλοποίηση προγραμμάτων στρατολόγησης 
21.5 Ανάπτυξη και υλοποίηση προγραμμάτων διαδοχής 
21.7 Μέριμνα διακράτησης των ικανών ατόμων 
26.1 Εφαρμογή πολύ εκτεταμένων διαδικασιών επιλογής (τεστ, συνεντεύξεις κλπ) 
26.2 Η διοίκηση αποδίδει μεγάλη σημασία στις διαδικασίες στελέχωσης ώστε να επιλεγούν τα άριστα άτομα για 
κάθε θέση 
26.3 Συνήθως εμπλέκονται αρκετά πρόσωπα στη λήψη της απόφασης επιλογής 
26.4 Γενικά, η επιχείρηση χρειάζεται πολύ χρόνο για να επιλέξει κάποιο άτομο προς κάλυψη κενής θέσης 
26.5 Συνήθως εξετάζονται πολλοί υποψήφιοι για κάθε κενή θέση 
26.6 Η επιλογή των διευθυντικών στελεχών γίνεται εφόσον διαθέτουν χαρακτηριστικά που είναι συμβατά με το 
στρατηγικό σχέδιο της επιχείρησης 
26.7 Αναγνωρίζεται η ανάγκη εντοπισμού αποτελεσματικών διευθυντικών χαρακτηριστικών με μακροπρόθεσμη 
προοπτική 
26.8 Περιστασιακά γίνονται αλλαγές στα πρότυπα της στελέχωσης ώστε να διευκολυνθεί η υλοποίηση της 
στρατηγικής της επιχείρησης 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι επιφυλακτική (3)  ως προς το ακόλουθο σημείο της πολιτικής 
στελέχωσης που εφαρμόζει η επιχείρηση 
21.6 Διατήρηση της στελέχωσης σε επαρκή επίπεδα 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι αρνητική (1,2)  ως προς το ακόλουθο σημείο της πολιτικής 
στελέχωσης που εφαρμόζει η επιχείρηση 
21.1 Ανάπτυξη και παρακολούθηση περιγραφών για όλες τις θέσεις εργασίας 

 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
 
Τα βασικά σημεία  της πολιτικής εκπαίδευσης & ανάπτυξης, με τα οποία θα ασχοληθούμε, είναι: 

• η προσέγγιση ανάλυσης των εκπαιδευτικών αναγκών, 
• η καταλληλότητα της πολιτικής εκπαίδευσης & ανάπτυξης για την επίτευξη των 

στρατηγικών στόχων, 
• η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και 
• ο ρόλος του διευθυντικού στελέχους γραμμής που συμμετείχε στην έρευνα. 

 
Η ανάλυση των εκπαιδευτικών αναγκών βασίζεται σε καθιερωμένη διαδικασία: «γίνεται το 
κλασικό “training needs analysis” - κάνουμε συζήτηση για τις προκλήσεις της εταιρίας, τι 
χρειάζεται να αντιμετωπίσει  και τι κενά υπάρχουν με βάση το “gap analysis”, τι παρεμβάσεις 
χρειάζεται να γίνουν - έχουμε και  τις “ad-hoc” περιπτώσεις (π.χ. σεμινάρια των προϊσταμένων 
για τα βασικά του “performance management”) - στη διαδικασία εντάσσουμε και τα ατομικά 
“development plans” βάσει της αξιολόγησης της απόδοσης» (HR49). 
 
Η πολιτική εκπαίδευσης & ανάπτυξης βοηθά και υποστηρίζει την επίτευξη των στρατηγικών 
στόχων της επιχείρησης δηλ. υπάρχει σύνδεση εκπαίδευσης & ανάπτυξης με τους στρατηγικούς 
στόχους. Αυτό συμβαίνει διότι «σιγουρευόμαστε ότι έχουμε τις δεξιότητες που χρειαζόμαστε, σε 
ομαδικό επίπεδο, για να  υλοποιηθεί η στρατηγική της εταιρίας» (HR50). 
 
Κατά το Δ/ντικό στέλεχος γραμμής, η πολιτική εκπαίδευσης & ανάπτυξης βοηθά και υποστηρίζει 
την επίτευξη των στρατηγικών στόχων του τομέα ευθύνης του «κυρίως μέσω τεχνικών που σου 
δίνει – γι’ αυτό πρέπει να είναι η εκπαίδευση πολύ εξειδικευμένη (ανά “function”)» (L29). 
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Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων γίνεται με τον γνωστό τυπικό τρόπο από τους 
αξιολογούμενους, κατά το πέρας των προγραμμάτων (HR52). 
 
Κατά το Δ/ντικό στέλεχος γραμμής, τα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι αποτελεσματικά αλλά 
υπάρχει ακόμη περιθώριο γα βελτίωση, δηλ. με περισσότερη  εξειδίκευση ανά λειτουργία 
(function) (L32). 
 
Ο κρίσιμος ρόλος του Δ/ντικού στελέχους γραμμής (συνυπευθυνότητα) έγκειται μόνον στα 
θέματα ανάθεσης καθηκόντων στο πλαίσιο της πολιτικής ανάπτυξης των ατόμων του Τμήματος  
(L33). 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ  (L27, 34) 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι θετική (4,5) ως προς τα ακόλουθα σημεία της πολιτικής εκπαίδευσης 
& ανάπτυξης που εφαρμόζει η επιχείρηση 
27.2 Παροχή πληροφόρησης εξέλιξης της σταδιοδρομίας των υπαλλήλων 
27.4 Παροχή προγραμμάτων εκπαίδευσης και ανάπτυξης για βελτίωση της απόδοσης 
27.7 Η απόδοση εξετάζεται περιοδικά και εντοπίζονται ατομικές ανάγκες ανάπτυξης 
27.8 Εφαρμόζονται υψηλά πρότυπα εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
27.11 Η εκπαίδευση στην επιχείρησή μας αντιμετωπίζεται ουσιαστικά ως επένδυση και όχι ως κόστος ή ευκαιρία 
για είσπραξη επιδότησης 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι επιφυλακτική (3)  ως προς τα ακόλουθα σημεία της πολιτικής 
εκπαίδευσης & ανάπτυξης που εφαρμόζει η επιχείρηση 
27.1 Δέσμευση της επιχείρησης για ανάπτυξη-εκπαίδευση όλου του προσωπικού  
27.3 Διεξαγωγή ενημερωτικών προγραμμάτων για νεο-εισερχόμενους 
27.5 Συμμετοχή σε προγράμματα ανάπτυξης στελεχών που διεξάγουν εξωτερικοί φορείς 
27.6 Παροχή επαρκών ευκαιριών για ατομική εκπαίδευση και ανάπτυξη 
27.9 Η διοίκηση δίνει μεγάλη προτεραιότητα στις εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες 
34.1 Εφαρμόζονται πολύ εκτεταμένα εκπαιδευτικά προγράμματα για το προσωπικό όλων των μονάδων 
34.2 Κάθε υπάλληλος δέχεται, κατά μέσο όρο, άνω των 50 ωρών τυπικής εκπαίδευσης κάθε χρόνο 
34.4 Η διοίκηση διαθέτει και δαπανά σημαντικά χρηματικά ποσά για εκπαίδευση 
34.5 Το επίπεδο εκπαίδευσης αξιοποιείται μέσω τοποθέτησης των εκπαιδευθέντων σε ανάλογες θέσεις. 
34.6 Το επίπεδο εκπαίδευσης λαμβάνεται υπόψη κατά τις προαγωγές 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι αρνητική (1,2)  ως προς τα ακόλουθα σημεία της πολιτικής 
εκπαίδευσης & ανάπτυξης που εφαρμόζει η επιχείρηση 
27.10 Διεξάγεται μεγάλη ποικιλία εκπαιδευτικών προγραμμάτων για διευθυντικά στελέχη και προϊσταμένους 
34.3 Κατά τη διάρκεια του προηγουμένου χρόνου, 100% του προσωπικού υπέστη εκπαίδευση 
34.7 Το επίπεδο εκπαίδευσης λαμβάνεται υπόψη κατά τον καθορισμό των αμοιβών και των μισθολογικών 
αυξήσεων 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 
 
Τα βασικά σημεία  της πολιτικής αξιολόγησης της απόδοσης, με τα οποία θα ασχοληθούμε, 
είναι: 

• τα εφαρμοζόμενα κριτήρια αξιολόγησης της αποδοσης, 
• ο τρόπος διεξαγωγής της συνέντευξης επαναπληροφόρησης, 
• η καταλληλότητα του συστήματος αξιολόγησης της απόδοσης για την επίτευξη των 

στρατηγικών στόχων, 
• η αξιολόγηση της διαδικασίας αξιολόγησης της απόδοσης και 
• ο ρόλος του διευθυντικού στελέχους γραμμής που συμμετείχε στην έρευνα. 

 
Το σύστημα αποβλέπει στην επίτευξη υψηλής απόδοσης και αποδίδει την ίδια έμφαση: (i) στα 
αποτελέσματα (στο ΤΙ επιτυγχάνεται) και (ii) στις βασικές συμπεριφορές (στο ΠΩΣ 
επιτυγχάνονται οι στόχοι). Εφαρμόζεται ενιαίο για όλους σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης, 
το οποίο περιέχει 2 κατηγορίες κριτηρίων: Στην πρώτη κατηγορία περιλαμβάνονται 
επιχειρηματικοί στόχοι (objectives) με τις αντίστοιχες βαρύτητες, ανάλογα με τη σπουδαιότητά 
τους. Στη δεύτερη κατηγορία εντάσσονται οι βασικές συμπεριφορές (core behaviors). Η 
αξιολόγηση γίνεται αναλυτικά για κάθε κριτήριο στην 3βαθμη κλίμακα (ανεπαρκής – πλήρης – 
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υπερέχων) . Ανάλογα με τα κενά που διαπιστώνονται, καταρτίζεται και συμφωνείται το πλάνο 
ατομικής ανάπτυξης του αξιολογουμένου (personal development plan), η υλοποίηση του οποίου 
παρακολουθείται συστηματικά (HR57,58).  
 
Η συνέντευξη αναπληροφόρησης μεταξύ αξιολογητή και αξιολογουμένου: «προβλέπει 3 βήματα:          
(i) στην αρχή του έτους συμφωνούνται σαφείς στόχοι μεταξύ προϊσταμένου και αξιολογουμένου 
(ii) στο 6μηνο γίνεται συζήτηση και αξιολόγηση της προόδου εκτέλεσης των στόχων και 
επαναπληροφόρηση για την μέχρι τότε απόδοση και το ετήσιο πλάνο ανάπτυξης του 
αξιολογουμένου και (iii) στο τέλος του έτους συζητιούνται τα επιτεύγματα εκτέλεσης των στόχων 
ως προς τα αποτελέσματα και τις βασικές συμπεριφορές - πέρα από την τυπική διαδικασία, 
ενθαρρύνουμε το “feedback” διαρκούντος του χρόνου» (HR59). 
 
Το σύστημα αξιολόγησης βοηθά και υποστηρίζει την επίτευξη των στρατηγικών στόχων  της 
επιχείρησης, δηλ. η αξιολόγηση της απόδοσης συνδέεται με τους στρατηγικούς στόχους. Αυτό 
συμβαίνει διότι εντοπίζονται τα κενά ως προς τις δεξιότητες, ενημερώνεται ο εργαζόμενος για την 
απόδοσή του στην προσπάθεια επίτευξης των στόχων προκειμένου να βελτιωθεί και δίνεται 
ισχυρή βάση για τη διαχείριση ταλέντων και τις μετακινήσεις στελεχών στο πλαίσιο του πλάνου 
διαδοχής (HR56). 
 
«βοηθά γιατί: (i) πετυχαίνει την ανάδειξη των κενών (gaps) στις δεξιότητες των ανθρώπων          
(ii) δίνεται “feedback” στον εργαζόμενο σχετικά με την απόδοσή του και η ευκαιρία να βελτιωθεί - 
η επίτευξη των στόχων είναι “essential” γιατί στο σύστημα αξιολόγησης γίνεται άμεση σύνδεση 
της απόδοσης με τους στρατηγικούς στόχους και τα “competences” (iii) για το “talent 
management” όλες οι μετακινήσεις βασίζονται σ’ αυτό το σύστημα - γίνεται άμεση σύνδεση με την 
πολιτική της στελέχωσης - σχετικό είναι και το “succession planning” και η ετοιμότητα των 
ανθρώπων βάσει των “development plans”» (HR56) 
 
Κατά το Δ/ντικό στέλεχος γραμμής, το σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης βοηθά και 
υποστηρίζει την επίτευξη των στρατηγικών στόχων του τομέα ευθύνης του διότι «εκεί 
αναγνωρίζονται τα κενά - έχουμε 3 κύκλους αξιολόγησης (στοχοθεσία, “mid-year”, τέλος χρόνου) 
και υπάρχει έντονη συζήτηση σ’ αυτά τα διαστήματα - αυτές οι συγκεκριμένες ημερομηνίες 
βοηθούν πάρα πολύ στην τήρηση του συστήματος και στη βελτίωση της απόδοσης 
(χρησιμοποιούμε ηλεκτρονικό  σύστημα που κλειδώνει στις συγκεκριμένες προθεσμίες) -  όταν 
κάνεις τακτικές συζητήσεις, δεν κινδυνεύεις να βρεθείς προ εκπλήξεων στο τέλος δηλ. στην τελική 
αξιολόγηση» (L36). 
 
Η προσέγγιση για την αξιολόγηση της διαδικασίας αξιολόγησης της απόδοσης περιλαμβάνει 
ελέγχους για την έκταση εφαρμογής της διαδικασίας, για την κατάρτιση και εφαρμογή των 
ατομικών πλάνων ανάπτυξης, για την ποιότητα των ποσοτικών στόχων και για την   
αντικειμενικότητα (calibration1) της διαδικασίας (HR60). 
 
«μετά την αξιολόγηση βλέπουμε πόσο καλά εκτελέστηκε η διαδικασία - αν αξιολογήθηκαν 100% 
όλοι - κάνουμε “audit” των “development plans” (αν υπάρχουν αυτά τα πλάνα, αν είναι καλά 
στοχευμένα, αν εφαρμόζονται και αν χρησιμοποιούνται στο “training needs analysis”) - επίσης, 
γίνεται έλεγχος ποιότητας των “objectives” με τον γνωστό κανόνα “SMART” [όπου εμείς έχουμε 
προσθέσει το αρχικό “Α” (Aligned) και o κανόνας γίνεται “ASMART”] - κάνουμε “calibration” για 
όλες τις αξιολογήσεις» (HR60) 
 

                                                 
1Καθορισμός ή διόρθωση των διαβαθμίσεων μέσου μέτρησης ή ένδειξης, βαθμονόμηση 
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Κατά το Δ/ντικό στέλεχος γραμμής, το σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης είναι εξαιρετικά 
αποτελεσματικό διότι «γίνεται πολύ απτά η καταγραφή των προβλημάτων, όχι θεωρητικά αλλά 
πρακτικά, με επικέντρωση στους πραγματικούς στόχους - ξέρει τι έχει να περιμένει ο 
εργαζόμενος - μετριέται με βάση τους στόχους - είναι απλή η λογική, δεν είναι “πυρηνική 
φυσική”» (L38) 

 
Ο κρίσιμος ρόλος του Δ/ντικού στελέχους γραμμής (συνυπευθυνότητα) έγκειται στην αξιολόγηση 
αυτή καθεαυτή και στις επαφές – συνέντευξη με τους αξιολογούμενους «σύμφωνα με τους 3 
κύκλους αλλά και συχνότερα (επιβάλλεται και καθημερινά αν είναι δυνατόν)» (L39). 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ  (L35, 40) 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι θετική (4,5) ως τα ακόλουθα σημεία της πολιτικής αξιολόγησης της 
απόδοσης που εφαρμόζει η επιχείρηση 
35.1 Τήρηση συστήματος τακτικής αξιολόγησης της απόδοσης 
35.3 Το σύστημα διοίκησης της απόδοσης συνδέεται άμεσα με τις αμοιβές 
35.4 Καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια στη μέτρηση της απόδοσης των υπαλλήλων 
35.5 Χρησιμοποιούνται δυναμικά προγράμματα απόδοσης που προσαρμόζονται κάθε φορά στις ανάγκες της 
επιχείρησης 
35.6 Οι υπάλληλοι συμμετέχουν ουσιαστικά στη στοχοθεσία και στην αξιολόγηση 
35.7 Οι προϊστάμενοι συζητούν συχνά με τους υπαλλήλους σχετικά με την ατομική τους απόδοση 
35.8 Τα βασικά στελέχη αξιολογούνται ανάλογα με τις επιδόσεις τους στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων 
40.1 Κατά τη συζήτηση περί απόδοσης, δίνεται μεγάλη έμφαση στη μελλοντική ανάπτυξη των υπαλλήλων 
40.2 Τα βασικά στελέχη αξιολογούνται με βάση τη δυνατότητά τους να εισάγουν αλλαγές 
40.3 Τα βασικά στελέχη αξιολογούνται με βάση τη δυνατότητά τους να αναπτύσσουν υφισταμένους 
40.4 Τα βασικά στελέχη αξιολογούνται με βάση τη δυνατότητά τους να προγραμματίζουν τη δουλειά τους 
40.5 Τα βασικά στελέχη αξιολογούνται με βάση τη δυνατότητά τους να κατευθύνουν τους υφισταμένους 
40.6 Τα βασικά στελέχη αξιολογούνται με βάση τη δυνατότητά τους να σχεδιάζουν διαδικασίες αναπληροφόρησης
40.8 Μισθολογικές αυξήσεις, προαγωγές, εκπαί-δευση & ανάπτυξη και άλλες ανταμοιβές συνδέονται πολύ στενά 
με την αξιολόγηση της απόδοσης 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι επιφυλακτική (3) ως τα ακόλουθα σημεία της πολιτικής αξιολόγησης 
της απόδοσης που εφαρμόζει η επιχείρηση 
35.2 Το σύστημα διοίκησης της απόδοσης συνδέεται άμεσα με την εκπαίδευση 
40.7 Τα βασικά στελέχη αξιολογούνται με βάση τη δυνατότητά τους να εφαρμόζουν αποτελεσματικά στην πράξη 
την εκπαίδευση που έχουν υποστεί 

 
 
ΑΜΟΙΒΕΣ 
 
Τα βασικά σημεία  της πολιτικής αμοιβών, με τα οποία θα ασχοληθούμε, είναι: 

• η προσέγγιση της αξιολόγησης έργου που ακολουθείται, 
• τα προβλεπόμενα μισθολογικά κλιμάκια, 
• η καταλληλότητα του συστήματος αμοιβών για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων, 
• η αξιολόγηση του συστήματος αμοιβών και 
• ο ρόλος του διευθυντικού στελέχους γραμμής που συμμετείχε στην έρευνα. 

 
Το σύστημα αμοιβών βασίζεται στην εφαρμογή της διαδικασίας αξιολόγησης έργου, την οποία 
διαχειρίζεται κεντρικά η επιχείρηση: «μόνον με την φροντίδα των Headquarters Ευρώπης – εμείς 
μόνον τους δίνουμε στοιχεία που χρειάζονται» (HR65). 
 
Το μισθολογικό σύστημα περιέχει 5 μισθολογικά κλιμάκια. Το ποσοστό διαφοροποίησης μεταξύ 
διαδοχικών μισθολογικών κλιμακίων είναι της τάξης του 20% έως 25% (HR64). Η καμπύλη 
αμοιβών της εταιρίας επιδιώκεται να βρίσκεται στο επίπεδο του διαμέσου (median) της 
φαρμακευτικής αγοράς, σύμφωνα με τις τρέχουσες έρευνες αμοιβών (HR66). 
 
Το σύστημα αμοιβών βοηθά και υποστηρίζει την επίτευξη των στρατηγικών στόχων «μέσω 
“motivation” των εργαζομένων - οι εργαζόμενοι θέλουν να νιώθουν ότι η ανταμοιβή τους 
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ανταποκρίνεται σ’ αυτό που νομίζουν (perceive) ότι προσφέρουν - γιατί γίνεται σύνδεση των 
αμοιβών με την επίτευξη των στόχων και των σωστών συμπεριφορών σε κάθε θέση (ΤΙ 
επιτυγχάνεται και ΠΩΣ επιτυγχάνεται) – γίνεται σύνδεση του συστήματος “bonus” με την επίτευξη 
των στόχων – το “bonus” κυμαίνεται μεταξύ 8% και 25% των ετησίων αποδοχών, ανάλογα με τη 
θέση και το βαθμό επίτευξης των στόχων» (HR63, 67).  
 
Κατά το Διευθυντικό στέλεχος γραμμής το σύστημα αμοιβών βοηθά και υποστηρίζει την επίτευξη 
των στρατηγικών στόχων του τομέα ευθύνης του διότι «είναι καθοριστικό – πέρα από το κίνητρο 
του καλού εργασιακού περιβάλλοντος που είναι επίσης καθοριστικό, το σύστημα αμοιβών είναι το 
άμεσα πιο σημαντικό κίνητρο, αν όχι στο ίδιο, τουλάχιστον στο επόμενο επίπεδο - επίσης, λόγω 
της άμεσης σύνδεσης των “bonuses” με την επίτευξη των ατομικών στόχων» (L42).  
 
Η προσέγγιση για την αξιολόγηση του συστήματος αμοιβών, πέραν της εμπλοκής της μητρικής 
εταιρίας, περιλαμβάνει τοπικό έλεγχο της πολιτικής “bonus” και της γενικότερης πολιτικής 
αμοιβών σε σχέση με τις άλλες εταιρίες του  κλάδου: «γίνεται κεντρικά από την μητρική εταιρία - 
η αξιολόγηση, όμως, της πολιτικής του “bonus” των ιατρικών επισκεπτών γίνεται τοπικά - κοιτάμε 
αν βοήθησε και αν υποστήριξε τις ανάγκες του “life-cycle” των προϊόντων του τρέχοντος και του 
επομένου χρόνου - επίσης γίνεται ανεπίσημο “survey” μεταξύ των Τμημάτων HR των τοπικών 
φαρμακευτικών εταιριών» (HR68). 
 
Κατά το Διευθυντικό στέλεχος γραμμής, το σύστημα αμοιβών είναι αρκετά αποτελεσματικό διότι 
«οι αμοιβές είναι στο “firm-market value” και ίσως πάνω απ’ αυτό - νομίζω ότι είμαστε μια σχετικά 
καλο-πληρωμένη εταιρία, ειδικά για τους καιρούς που διανύουμε» (L46). 
 
Κρίσιμος ρόλος του Δ/ντικού στελέχους γραμμής (συνυπευθυνότητα) δεν εντοπίζεται σύμφωνα 
με τα τρέχοντα δεδομένα: «δεν γνωρίζω τι συμμετοχή θα έχω στο “pay-review” σύμφωνα με τις 
αλλαγές που γίνονται» (L47). 
 

ΑΜΟΙΒΕΣ  (L41, 48) 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι θετική (4,5) ως προς τα ακόλουθα σημεία της πολιτικής αμοιβών  που 
εφαρμόζει η επιχείρηση 
41.4 Εφαρμογή προγράμματος προσθέτων παροχών 
41.6 Παροχή κινήτρων βάσει απόδοσης για ατομική υποκίνηση και εστίαση στην επίτευξη των στρατηγικών 
στόχων 
41.11 Υπάρχει εκτεταμένη διαφοροποίηση αμοιβών μεταξύ των μελών του προσωπικού 
41.12 Εφαρμόζεται πολιτική διανομής κερδών 
48.2 Το επίπεδο αμοιβών είναι υποκινητικό για τους εργαζόμενους στην επίτευξη των στόχων 
48.6 H αξιολόγηση έργου θέσης (job evaluation) που εφαρμόζεται στην επιχείρηση μας υιοθετεί ως πρώτιστο 
κριτήριο τις ικανότητες 
48.8 Στον καθορισμό του ύψους των αμοιβών παίζει πρώτιστο ρόλο η εμπειρία 
48.9 Στον καθορισμό του ύψους των αμοιβών παίζουν πρώτιστο ρόλο οι ικανότητες 
48.12 Η πολιτική αμοιβών είναι ανταγωνιστική 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι επιφυλακτική (3) ως προς τα ακόλουθα σημεία της πολιτικής αμοιβών  
που εφαρμόζει η επιχείρηση 
41.5 Τα προγράμματα παροχών διακρίνονται από φιλικότητα προς τους χρήστες  
41.8 Παρέχονται υψηλά επίπεδα αμοιβών σε σύγκριση με άλλες επιχειρήσεις του ίδου κλάδου 
48.3 H αξιολόγηση έργου θέσης (job evaluation) που εφαρμόζεται στην επιχείρηση μας εξασφαλίζει αντικειμενική 
δομή αμοιβών  
48.5 H αξιολόγηση έργου θέσης (job evaluation) που εφαρμόζεται στην επιχείρηση μας υιοθετεί ως πρώτιστο 
κριτήριο την εμπειρία 
48.11 Η πολιτική αμοιβών είναι γνωστή και κατανοητή από όλους τους εργαζόμενους 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι αρνητική (1,2) ως προς τα ακόλουθα σημεία της πολιτικής αμοιβών  
που εφαρμόζει η επιχείρηση 
41.1 Εφαρμογή δικαίου συστήματος αμοιβών για έλεγχο κόστους και διακράτηση των ικανών εργαζομένων 
41.2 Τήρηση αντικειμενικά δίκαιων αμοιβών 
41.3 Διαπίστωση των τάσεων στις αμοιβές της αγοράς εργασίας 
41.7 Οι μισθολογικές αυξήσεις, προαγωγές, εκπαίδευση και ανάπτυξη και διάφορες ανταμοιβές συνδέονται στενά 
με την αξιολόγηση της απόδοσης 
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41.9 Η επιχείρηση συνδέει πολύ στενά τις αμοιβές με την ατομική απόδοση 
41.10 Το μισθολογικό πρόγραμμα περιστα-σιακά τροποποιείται για να ενθαρρύνει στελέχη και υπαλλήλους να 
επιτυγχάνουν στόχους 
41.13 Εφαρμόζεται πρόγραμμα έκτακτων  χρηματικών παροχών 
48.1 Το επίπεδο αμοιβών της επιχείρησης κατά το τρέχον έτος, συγκρινόμενο με τα προηγούμενα έτη, είναι 
γενικά υψηλότερο 
48.4 H αξιολόγηση έργου θέσης (job evaluation) που εφαρμόζεται στην επιχείρηση μας υιοθετεί ως πρώτιστο 
κριτήριο την αρχαιότητα 
48.7 Στον καθορισμό του ύψους των αμοιβών παίζει πρώτιστο ρόλο η αρχαιότητα   
48.10 Στον καθορισμό του ύψους των αμοιβών παίζουν πρώτιστο ρόλο οι προσωπικές γνωριμίες με στελέχη της 
επιχείρησης 

 
ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
 
Τα βασικά σημεία  της πολιτικής στελέχωσης, με τα οποία θα ασχοληθούμε, είναι: 

• η αξιολόγηση της πολιτικής υγιεινής & ασφάλειας και 
• ο ρόλος του διευθυντικού στελέχους γραμμής που συμμετείχε στην έρευνα. 

Δεν γίνεται αξιολόγηση της πολιτικής υγιεινής & ασφάλειας (HR72).  
 
Κατά το Δ/ντικό στέλεχος γραμμής, η πολιτική υγιεινής και ασφάλειας είναι αρκετά 
αποτελεσματική διότι «έχουμε σύγχρονες εγκαταστάσεις (νέο κτίριο) που τηρούν όλους τους 
κανόνες ασφαλείας - οι κανόνες, όπως ορίζονται, είναι οι ευρωπαϊκοί και είναι επίσης σύμφωνοι 
και με τα διεθνή πρότυπα της εταιρίας» (L50). 
 
Ο κρίσιμος ρόλος του Δ/ντικού στελέχους γραμμής (συνυπευθυνότητα) εντοπίζεται στο 
συντονισμό των αναφορών ασφαλείας του κτιρίου γραφείων: «έχω το συντονισμό του EHS 
(Environment, Health & Safety) – ο συντονισμός αφορά τις αναφορές (reports) σε σχέση με 
ασφάλεια κτιρίου, ατυχήματα εργαζομένων, υγιεινή κτιρίου, πυρασφάλεια, φυσικές καταστροφές»  
(L51). 
 
ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 
 
Τα βασικά σημεία  της πολιτικής εργασιακών σχέσεων, με τα οποία θα ασχοληθούμε, είναι: 

• η διαπραγμάτευση με τα σωματεία εργαζομένων, 
• η αξιολόγηση της πολιτικής εργασιακών σχέσεων και 
• ο ρόλος του διευθυντικού στελέχους γραμμής που συμμετείχε στην έρευνα. 

 
Δεν υπάρχει σωματείο εργαζομένων επειδή ούτε χρειάσθηκε ούτε ζητήθηκε ποτέ από το 
προσωπικό (HR75,76). 
 
Δεν υπάρχει συγκεκριμένη προσέγγιση ή μέθοδος αξιολόγησης της πολιτικης εργασιακών 
σχέσεων (HR77). 
 
Κατά το Δ/ντικό στέλεχος γραμμής, η πολιτική εργασιακών σχέσεων είναι πολύ αποτελεσματική 
διότι «η διαφάνεια και η ελεύθερη έκφραση της γνώμης πάντα εκτιμώνται από τους  
εργαζόμενους και δεν αντίκεινται στην τήρηση της ιεραρχίας - θεωρώ ότι η τελική λήψη 
αποφάσεων από την Διοίκηση είναι πιο ορθή όταν βασίζεται σε γνωμοδότηση και από άλλους» 
(L52). 
 
Ο κρίσιμος ρόλος του Δ/ντικού στελέχους γραμμής (συνυπευθυνότητα) εντοπίζεται σε όλα τα 
θέματα πληροφόρησης-ενημέρωσης των εργαζομένων για θέματα εργασίας και σχέδια-στόχους 
της επιχείρησης, σύστασης ομάδων για αντιμετώπιση προβλημάτων, παροχής ευκαιριών 
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συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων, έκφρασης-αξιοποίησης γνώμης-απόψεων και ελεύθερης 
διατύπωσης παραπόνων (L53). 
 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ  (L54) 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι θετική (4,5) ως προς τα ακόλουθα σημεία της πολιτικής εργασιακών 
σχέσεων που εφαρμόζει η επιχείρηση 
54.1 Γίνεται τακτική πληροφόρηση των εργαζομένων από τα στελέχη σχετικά με τη δουλειά τους, μέσω 
συναντήσεων και ενημερώσεων 
54.2 Γίνεται επίσης τακτική ενημέρωση των εργαζομένων για τα σχέδια και τους στόχους της επιχείρησης 
54.3 Ενθαρρύνεται η σύσταση ομάδων εργαζομένων που συναντώνται τακτικά και ασχολούνται με προβλήματα 
σχετικά με την εργασία και την ποιότητα 
54.5 Οι εργαζόμενοι έχουν αρκετές ευκαιρίες για να συμμετέχουν σε αποφάσεις που αφορούν τα θέματα της 
δουλειάς τους 
54.6 Οι εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν τη γνώμη και τις απόψεις τους για τα θέματα της 
δουλειάς τους 
54.7 Ζητιούνται οι απόψεις των εργαζομένων στα θέματα της δουλειάς τους 
54.8 Οι απόψεις των εργαζομένων αξιοποιούνται από την επιχείρηση 
54.9 Οι εργαζόμενοι μπορούν να εκφράζουν ελεύθερα τα παράπονά τους και τους προβληματισμούς τους 
σχετικά με τα θέματα της δουλειάς τους 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι επιφυλακτική (3) ως προς το ακόλουθο σημείο της πολιτικής 
εργασιακών σχέσεων που εφαρμόζει η επιχείρηση 
54.4 Παρέχεται σ΄αυτές τις ομάδες η αναγκαία εκπαίδευση για να βελτιώνουν την αποτελεσματικότητά τους   

 
 
7. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΑΠ 
BOX 3 – Προτεραιότητα στις απαντήσεις των ερωτήσεων HR87, 88 & ακολουθούν σχετικές απαντήσεις σε άλλες ερωτήσεις  
 
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ 
 
Το σύστημα των πολιτικών ΔΑΠ της επιχείρησης είναι προσανατολισμένο και εναρμονισμένο με 
τη στρατηγική και την επίτευξη των στρατηγικών στόχων, στο σύνολό του και ιδιαίτερα στις επί 
μέρους πολιτικές που ρυθμίζουν τα θέματα στελέχωσης, εκπαίδευσης & ανάπτυξης, 
αξιολόγησης της απόδοσης και αμοιβών. 
 
Με το σύνολο των πολιτικών ΔΑΠ επιδιώκεται «η επίτευξη των στόχων της εταιρίας - η εκτέλεση 
της στρατηγικής, σε παγκόσμιο και τοπικό επίπεδο - όχι να έχουμε μόνο ικανοποιημένους 
ανθρώπους αλλά γιατί έτσι αποδίδουν καλύτερα» (HR87). 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 
 
Το σύστημα πολιτικών ΔΑΠ διαθέτει συνοχή και συνέπεια μεταξύ των επί μέρους πολιτικών διότι 
«έχουν σχεδιασθεί έχοντας υπόψη η μια την άλλη - ακολουθούν τη λογική συνέχεια του “life-
cycle” κάθε εργαζομένου - δεν σχεδιάζονται “in isolation” αλλά με το σκεπτικό πώς σχετίζουμε τις 
συμπεριφορές των ανθρώπων με την επίτευξη των στόχων, πώς τροφοδοτεί η μια πολιτική την 
άλλη - επίσης, η συνοχή οφείλεται στο δομημένο σύστημα πολιτικών της μητρικής εταιρίας σε 
“global level”» (HR88). 
 
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ 
 
Κατά την άποψη του Δ/ντή ανθρωπίνων πόρων, η επιχείρηση δεν μεταχειρίζεται διαφορετικά 
τους κατόχους θέσεων ορισμένων κατηγοριών. Αναγνωρίζει, όμως, ότι υπάρχουν συγκεκριμένα 
άτομα, τα οποία θεωρούνται σημαντικά και συνεπώς αντιμετωπίζονται με ειδικό τρόπο, κυρίως 
στα θέματα αξιολόγησης απόδοσης, πολιτικής αμοιβών & παροχών και διαχείρισης ταλέντων. 
Πρόκειται για τα άτομα που έχουν μεγάλες δυνατότητες εξέλιξης (high potential ), η διαφορετική 
μεταχείριση των οποίων γίνεται στο πλαίσιο των πολιτικών ΔΑΠ: «επιδίωξή μας είναι να μην 
υπάρχει “differentiation” ως πολιτική, εκτός από το “disproportionate investment in big talents” - 
αυτό, όμως, γίνεται βάσει αρχών και κανόνων που ισχύουν για όλους - επίσης» (HR83). 
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8. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΔΑΠ 
BOX 4 – Προτεραιότητα στις απαντήσεις των ερωτήσεων HR91 - 100 & ακολουθούν σχετικές απαντήσεις σε άλλες ερωτήσεις  
 
Εξετάζονται τα παραδοτέα αποτελέσματα του Τμήματος ανθρωπίνων πόρων με όρους 
ικανοτήτων και συμπεριφορών των εργαζομένων  (ως “effectiveness” που αποτελεί και επιλογή 
μας). Παράλληλα, όμως, γίνεται μνεία στις επιδόσεις του από άποψη αποδοτικότητας (efficiency) 
στην ανάλωση συγκεκριμένων πόρων και επίπτωσης (impact) στα τελικά αποτελέσματα της 
επιχείρησης.  
 
Το σύνολο των πολιτικών ΔΑΠ της εταιρίας επιδιώκει τον εντοπισμό και την ανάπτυξη των 6 
συμπεριφορών (behaviors) που αποτελούν τον βασικο πυρήνα συμπεριφορών (Core Behaviors) 
που απαιτείται να έχουν οι εργαζόμενοι, ως εξής (HR42): 
 

• Ηγείται στρατηγικά (Leads Strategically) 
• Οδηγεί την απόδοση (Drives Performance) 
• Καινοτομεί (Innovates) 
• Ασπάζεται την ομαδικότητα (Embraces Teamwork) 
• Επικοινωνεί ευθέως (Communicates Directly) 
• Αναπτύσσει και ενεργοποιεί τους ανθρώπους (Develops and Energizes People) 

 
Με το σύνολο των πολιτικών της επιχείρησης επιδιώκεται «η επίτευξη των στόχων της εταιρίας - 
η εκτέλεση της στρατηγικής, σε παγκόσμιο και τοπικό επίπεδο - όχι να έχουμε μόνο 
ικανοποιημένους ανθρώπους αλλά γιατί έτσι αποδίδουν καλύτερα» (HR87). 
 
Η μέτρηση των γνώσεων, ικανοτήτων-δεξιοτήτων και συμπεριφορών των εργαζομένων  
(effectiveness) γίνεται μόνον μέσω της διαδικασίας αξιολόγησης της απόδοσης: « δεν γίνεται 
συστηματικά - σε ατομική βάση μέσω αξιολόγησης της απόδοσης - σε ομαδική βάση, σε 
“functional” επίπεδο» (HR93). 
 
Την ίδια άποψη έχει και το Δ/ντικό στέλεχος γραμμής, κατά τον οποίο η μέτρηση γίνεται: 
«ατομικά, μέσω της αξιολόγησης της απόδοσης και έμμεσα από την ικανοποίηση των 
εσωτερικών πελατών και των εξωτερικών» (L64). 
 
Η επιχείρηση δεν μετρά τη συμβολή της ΔΑΠ στα τελικά αποτελέσματα (impact), αλλά το 
διαπιστώνει έμμεσα από την πορεία των πωλήσεων (HR92). 
 
Η διαπίστωση της αποτελεσματικότητας της ΔΑΠ και των πολιτικών στο σύνολό τους: «δεν 
γίνεται με ποσοτικά κριτήρια αλλά εμπειρικά - και αυτά που επιδιώκει μια πολιτική δεν ξέρω αν 
μετριούνται (π.χ. το “motivation”) - τελικά το μέτρο είναι οι πωλήσεις - αν κάνουμε παρεμβάσεις 
για να υποστηρίξουμε τις πωλήσεις και δεν φέρνουμε αποτελέσματα, τότε έχουμε αποτύχει - μια 
παρέμβαση στο Μάρκετινγκ “αξιολογείται” από τις εντυπώσεις για το Μάρκετινγκ που 
σχηματίζουν οι ιατρικοί επισκέπτες - είναι οι εσωτερικοί πελάτες του Μάρκετινγκ» (HR90). 
 
Κατά το Δ/ντικό στέλεχος γραμμής, το κυριότερο κριτήριο για τη διαπίστωση της 
αποτελεσματικότητας της ΔΑΠ είναι: «η αποτελεσματικότητα των ανθρώπων και η καλή διάθεσή 
τους, το χαμόγελό τους» (L62). 
 
Η επιχείρηση δεν μετρά την αποτελεσματικότητα του Τμήματος ΔΑΠ: «αποτελεί μελλοντικό μου 
στόχο – θα με βοηθήσει να δείξω τι κάνω στην Ελλάδα» (HR94). 
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Κατά την άποψη του Δ/ντικού στελέχους γραμμής, το Τμήμα ανθρωπίνων πόρων 
ανταποκρίνεται ως εξής: 
 

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ  (L69, 70) 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι θετική (4,5) ως προς τα ακόλουθα σημεία 
69.1 Κατανοεί τη στρατηγική της επιχείρησης 
69.2 Ανταποκρίνεται έγκαιρα σε προθεσμίες 
69.3 Κάνει τη δουλειά του όπως θα ήθελα να την κάνει 
69.4 Ανταποκρίνεται άμεσα στις ανάγκες των εσωτερικών πελατών (στελεχών πρώτης γραμμής και απλών 
εργαζομένων) και στις προσδοκίες μου όσον αφορά στο ρόλο και τα καθήκοντά του 
69.6 Έχει συμβάλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης της επιχείρησης  
70.1 Πιστεύω ότι οι κατάλληλες πολιτικές ΔΑΠ μπορούν να δημιουργήσουν αποτελεσματικές συμπεριφορές για 
να πετύχουν τους στόχους του Τμήματος μου 
70.2 Θεωρώ τον εαυτό μου συνυπεύθυνο για την εφαρμογή των πολιτικών ΔΑΠ 
70.3 Θεωρώ τον εαυτό μου συνυπεύθυνο για τη δημιουργία αποτελεσματικών συμπεριφορών στα μέλη της 
ομάδας μου προκειμένου να πετύχουν τους στόχους του Τμήματός μου 
70.5 Αυτά που κάνει το Τμήμα ανθρωπίνων πόρων με βοηθούν να πετύχω τα αποτελέσματα που θέλω 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι επιφυλακτική (3) ως προς το ακόλουθο σημείο 
69.5 Μου παρέχει χρήσιμη και έγκαιρη συμβουλή σχετικά με τα θέματα ΔΑΠ 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι αρνητική (1,2) ως προς το ακόλουθο σημείο 
70.4 Αυτά που κάνει το Τμήμα ανθρωπίνων πόρων δίνουν έμφαση στον τύπο και όχι στην ουσία 

 
Στην επιχείρηση δεν τηρούνται δείκτες αποδοτικότητας (efficiency) της ΔΑΠ (HR95): 
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11. REVIVAL 

 
 
Η REVIVAL είναι θυγατρική πολυεθνικής εταιρίας, η οποία έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας 
την προώθηση και διάθεση φαρμάκων, με έδρα την Αθήνα. Απασχολεί συνολικά 320 
εργαζόμενους, οι οποίοι είναι κυρίως πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (43%) και απόφοιτοι 
Λυκείου – επαγγελματικών σχολών (35%). Οι υπόλοιποι είναι κυρίως κάτοχοι μεταπτυχιακών 
τίτλων (22%). 
 
  
1. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 
 
Τα βασικά σημεία, με τα οποία θα ασχοληθούμε, είναι: 

• η αποστολή, το όραμα και οι αξίες της επιχείρησης, 
• η ακολουθούμενη ανταγωνιστική στρατηγική, 
• η ενδεχόμενη χρήση της μεθοδολογίας των εξισορροπημένων επιδόσεων (Balanced 

Scorecard) και 
• οι απαιτήσεις της ανταγωνιστικής στρατηγικής από άποψη ικανοτήτων-δεξιοτήτων και 

συμπεριφορών των εργαζομένων. 
 
Αποστολή της εταιρίας είναι να αποτελεί μια κορυφαία εταιρία παγκοσμίως στον τομέα της 
υγείας, το αντικείμενο της οποίας συμβάλλει στην ευημερία του κόσμου. Παρέχει καινοτόμα 
φαρμακευτικά προϊόντα, εμβόλια, θεραπείες καθώς και καταναλωτικά και κτηνιατρικά προϊόντα 
που συμβάλλουν στη βελτίωση της υγείας και του ευ ζην. Το όραμά της ταυτίζεται με την 
επιθυμία της να είναι η πρώτη φαρμακευτική εταιρία στον κόσμο και μεταξύ των 3 πρώτων 
φαρμακευτικών εταιριών στην Ελλάδα. Οι αξίες της εταιρίας περιλαμβάνουν τους 3 άξονες της 
νέας εταιρικής κουλτούρας που είναι: (i) εστίαση στον πελάτη, (ii) θάρρος & τόλμη και (iii) 
γρήγορη, πειθαρχημένη λήψη αποφάσεων (HR28). 
 
Η ανταγωνιστική στρατηγική της εταιρίας ασκείται εντός του πλαισίου που ορίζει η νομοθεσία και 
βασίζεται στην παροχή φαρμακευτικών προϊόντων, τα οποία στην πλειονότητά τους 
χαρακτηρίζονται από μοναδικότητα και καινοτομία, στοχεύοντας στην καλύτερη ποιότητα ζωής 
του ασθενούς. Τα καινοτόμα φάρμακα είναι προϊόντα βιοτεχνολογίας, είναι συνήθως ακριβότερα 
(διαφέρουν κατά πολύ ως προς την έρευνα και τον τρόπο παραγωγής) και καλύπτουν το 60% 
των πωλήσεων της εταιρίας. Τα λοιπά προϊόντα είναι φθηνότερα από τα αντίστοιχα του 
ανταγωνισμού και καλύπτουν το 40% των πωλήσεων. Ο ανταγωνισμός βάσει τιμής έρχεται σε 
δεύτερη μοίρα, δεδομένου ότι η τιμή δεν αποτελεί πρωτεύοντα και καθοριστικό παράγοντα 
ανταγωνισμού. Η προώθηση γίνεται κυρίως μέσω ενός εταιρικού ιστοτόπου (site), όπου 
προσκαλούνται οι γιατροί να δουν και να ενημερωθούν για την σοβαρή έρευνα που βρίσκεται 
πίσω από τις δραστηριότητες της εταιρίας (HR19). Πρόκειται επομένως, κατά κύριο λόγο, για 
στρατηγική προϊοντικής ηγεσίας (product leadership). 
 
Η εκτέλεση της στρατηγικής παρακολουθείται μέσω της μεθόδου των εξισορροπημένων 
επιδόσεων (Balanced Scorecard). Έχει εισαχθεί στην εταιρία προσφάτως και συνδέει τους 
στόχους από το επίπεδο του Προέδρου μέχρι τον τελευταίο εργαζόμενο. Περιλαμβάνει τις εξής 4 
περιοχές αποτελεσμάτων, οι οποίες αντιστοιχούν με τις κλασικές διαστάσεις της μεθόδου: 
Χρηματοοικονομικά, Πελάτες, Εσωτερικές Διεργασίες και Κουλτούρα (HR23).  
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Η διαπίστωση περί της στρατηγικής της εταιρίας επιβεβαιώνεται εν μέρει από την άποψη του 
Δ/ντικού στελέχους γραμμής, σύμφωνα με το οποίο:   
 
(i) το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα συνδέεται με την προσφορά καινοτομιών (θεωρείται ως κύριο 
χαρακτηριστικό της στρατηγικής προϊοντικής ηγεσίας – product leadership),  
(ii) η εταιρική κουλτούρα επιτρέπει την εξουσιοδότηση για επίλυση προβλημάτων στο 
χαμηλότερο δυνατό ιεραρχικό επίπεδο (θεωρείται ως κύριο χαρακτηριστικό της στρατηγικής 
στενών πελατειακών σχέσεων – customer intimacy),  
(iii) η οργανωτική δομή διακρίνεται από τη λήψη αποφάσεων στα σημεία που βρίσκονται 
πλησιέστερα στον πελάτη (θεωρείται ως κύριο χαρακτηριστικό της στρατηγικής στενών 
πελατειακών σχέσεων – customer intimacy),  
(iv) οι λειτουργικές διεργασίες δίνουν μεγάλη έμφαση στη διαχείριση των σχέσεων με τους 
πελάτες (θεωρείται ως κύριο χαρακτηριστικό της στρατηγικής στενών πελατειακών σχέσεων – 
customer intimacy) και  
v) τα διοικητικά συστήματα είναι προσανατολισμένα στα αποτελέσματα που μετρούν και 
ανταμείβουν την επιτυχία προϊόντων και πειραματισμών (θεωρείται ως κύριο χαρακτηριστικό της 
στρατηγικής προϊοντικής ηγεσίας – product leadership)  (L10).      
 

Ακολουθούμενη ανταγωνιστική στρατηγική 
 

HR Line 

Λειτουργικής αριστείας (operational excellence)   
Προϊοντικής ηγεσίας (product leadership) ● ●● 
Στενών πελατειακών σχέσεων (customer intimacy)  ●●● 

 
Η ως άνω ανταγωνιστική στρατηγική χρειάζεται ανθρώπους  με υπόβαθρο που θα τους 
επιτρέπει να κινούνται στην επιστημονική υποστήριξη των προϊόντων, να μπορούν να 
ενημερωθούν και να συμβουλεύουν τους γιατρούς στα ιατρικά θέματα, να είναι θετικοί στην 
αλλαγή, να μπορούν να αλλάζουν καθήκοντα και κατηγορίες προϊόντος, να έχουν 
αποτελεσματική πειθώ έναντι των γιατρών και των διοικητικών στελεχών νοσοκομείων, να έχουν 
ευχέρεια στις επαγγελματικές παρουσιάσεις και να μπορούν να ανταποκριθούν στο νέο ρόλο του 
“stakeholder manager” αντί του παραδοσιακού πωλητή (HR20). Πρόκειται δηλ. για 
συμπεριφορές που θεωρείται ότι ανταποκρίνονται στο συνδυασμό των ανταγωνιστικών 
στρατηγικών: προϊοντικής ηγεσίας (product leadership) και στενών πελατειακών σχέσεων 
(customer intimacy). 
 
Ως αποτελεσματικές συμπεριφορές που αναμένει η εταιρία από τους εργαζόμενους, το Δ/ντικό 
στέλεχος γραμμής αναφέρει την ανταλλαγή ιδεών και λύσεων, τη σκέψη και εργασία πέρα από 
όρια, την ανάπτυξη πολλαπλών δεξιοτήτων, τη δικτυακή συνεργασία και τη διαχείριση πελατών. 
(L68). Πρόκειται, δηλ. για συμπεριφορές που θεωρείται ότι αντιστοιχούν στην ανταγωνιστική 
στρατηγική των στενών πελατειακών σχέσεων (customer intimacy). 
 

Οι επιθυμητές ικανότητες και συμπεριφορές των 
εργαζομένων αντιστοιχούν στην ανταγωνιστική 
στρατηγική της: 

HR Line 

Λειτουργικής αριστείας (operational excellence)   
Προϊοντικής ηγεσίας (product leadership) ●  
Στενών πελατειακών σχέσεων (customer intimacy) ● ● 

 
Από την πλευρά του, το Δ/ντικό στέλεχος γραμμής θεωρεί ότι οι εργαζόμενοι στον τομέα 
ευθύνης του θα πρέπει να είναι προσανατολισμένοι στη δράση, να διαθέτουν υψηλή 
συναισθηματική νοημοσύνη για να διαχειρίζονται τους πελάτες, να έχουν αίσθηση αυτο-
βελτίωσης, να αυτο-δεσμεύονται για τα αποτελέσματα, να έχουν “ανοικτό μυαλό” και να είναι 
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ευέλικτοι (L11). Ως κυρίαρχο χαρακτηριστικό που θα πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι για τον 
τομέα ευθύνης του, θεωρεί την επιθυμία για εργασία: «θεωρώ σαν βάση το χαρακτηριστικό του 
υποψηφίου που “θέλει πολύ να δουλέψει” δηλ. να είναι άνθρωπος προσανατολισμένος στη 
δουλειά και στα αποτελέσματα (results-oriented) - να “καίγεται” να πιάσει τους στόχους του» 
(L22).           
 
2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΑΠ 
 
Η πολιτική διοίκησης ανθρωπίνων πόρων που εφαρμόζεται έχει ως κυρίαρχο στοιχείο την 
έμφαση στον πελατοκεντρικό προσανατολισμό και βασίζεται σε σχετικά λεπτομερή περιγραφή 
καθηκόντων, περιέχει συμμετοχικά συστήματα λήψης αποφάσεων κυρίως σε θέματα εργασίας 
και συνθηκών, αξιολογεί την απόδοση με εστίαση στα ομαδικά αποτελέσματα, δίνει έμφαση στην 
ίση μεταχείριση, προβλέπει χρηματικές παροχές βασισμένες στην εξυπηρέτηση των πελατών, 
εξασφαλίζει σχετικά την απασχόληση και καλύπτει την εκτεταμένη-συστηματική εκπαίδευση 
(HR25). Πρόκειται, δηλ. για μια πολιτική ΔΑΠ που θεωρείται ότι αντιστοιχεί στην ανταγωνιστική 
στρατηγική των  στενών πελατειακών σχέσεων (customer intimacy). 
 
Η διαπίστωση περί της πολιτικής ΔΑΠ της εταιρίας δεν επιβεβαιώνεται από την άποψη του 
Δ/ντικού στελέχους γραμμής, σύμφωνα με το οποίο: τα διοικητικά συστήματα της εταιρίας είναι  
προσανατολισμένα στα αποτελέσματα που μετρούν και ανταμείβουν την επιτυχία προϊόντων και 
πειραματισμών (L10) (θεωρείται ως κύριο χαρακτηριστικό της στρατηγικής προϊοντικής ηγεσίας 
– product leadership).  
 

Η εφαρμοζόμενη πολιτική ΔΑΠ αντιστοιχεί με την 
ανταγωνιστική στρατηγική της: 

HR Line 

Λειτουργικής αριστείας (operational excellence)   
Προϊοντικής ηγεσίας (product leadership)  ● 
Στενών πελατειακών σχέσεων (customer intimacy) ●  

 
Συγκρινόμενη με τους κύριους ανταγωνιστές της, ως προς τις πολιτικές διοίκησης του 
προσωπικού της, η εταιρία διαφοροποιείται στο εσωτερικό περιβάλλον ανοικτής επικοινωνίας, 
στην έμφαση που δίνει στην αξιολόγηση της απόδοσης, στην ανάπτυξη των ανθρώπων μέσω 
αλλαγής ρόλων και στην επιβεβαίωση στην πράξη των ηγετικών συμπεριφορών της εταιρίας με 
δικαιοσύνη και διαφάνεια: «διαφέρουμε στο “open-door policy” που έχουμε για να ακούσουμε 
ό,τιδήποτε απασχολεί τους εργαζόμενους και θέλουν να μας πουν - δίνουμε μεγάλη σημασία 
στην αξιολόγηση της απόδοσης, με την οποία δίνουμε ευκαιρίες στους ανθρώπους να 
αναπτυχθούν -  κατά την περίοδο 2008-2010 άλλαξαν θέσεις 85 άτομα, όχι ιεραρχικά κατ’ 
ανάγκη, αλλά για τη δική τους ανάπτυξη - έτσι έχεις ικανοποιημένους εργαζόμενους και χαμηλό 
“turnover” -όταν συζητούνται οι ηγετικές συμπεριφορές, οι εργαζόμενοι τις βλέπουν και να 
υλοποιούνται στην πράξη - ό,τι κάνουμε γίνεται πάντα με γνώμονα τη δικαιοσύνη και τη 
διαφάνεια» (HR24). 
 
3. ΡΟΛΟΣ Δ/ΝΤΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ  
 
Τα βασικά σημεία, με τα οποία θα ασχοληθούμε, είναι: 

• ο ρόλος του Διευθυντή ανθρωπίνων πόρων, 
• η συμμετοχή του σε συλλογικά όργανα της επιχείρησης και 
• ο τρόπος αντιμετώπισής του από τα διευθυντικά στελέχη γραμμής. 
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Ο Διευθυντής ανθρωπίνων πόρων είναι μέλος   του Συμβουλίου Διευθυντών (HR29). Έχει 2 
γραμμές αναφοράς: μια άμεση (solid line) προς τον HR Director Ευρώπης και μια διακεκομμένη 
(dotted line) προς τον τοπικό Διευθύνοντα Σύμβουλο.  
 
Η εταιρία ζητά από αυτόν να επιτυγχάνει τους στόχους του, να συμβάλει στη δέσμευση των 
εργαζομένων, να υποστηρίζει την εταιρική κουλτούρα, να εξασφαλίζει την τήρηση της εργατικής 
νομοθεσίας και την προστασία των προσωπικών δεδομένων: «ζητά αυτά από τα οποία  κρίνομαι 
σύμφωνα με την “Scorecard”,  ζητά “employee engagement”, να εφαρμόζεται η κουλτούρα της 
εταιρίας, να ακολουθείται 100% η εργατική νομοθεσία - μου έχει επίσης ανατεθεί ο τομέας των 
“data privacy” που περιλαμβάνει πολλά θέματα HR» (HR26). 
 
 
Σχετικά με το στρατηγικό του ρόλο, αναφέρει ότι λαμβάνει μέρος στην ενημέρωση που γίνεται 
στο Συμβούλιο Διευθυντών (Executive Team) και ως μέλος του συμμετέχει στο στρατηγικό 
σχεδιασμό: «μπορεί να με συμβουλευθούν και οι άλλοι Δ/ντές στο σχεδιασμό της γενικότερης και 
της δικής τους στρατηγικής» (HR21).  
 
Επί πλέον, εμπλέκεται στην υλοποίηση της στρατηγικής και σε συνεργασία με τα διευθυντικά 
στελέχη εντοπίζει τις ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό για την προώθηση κάθε προϊόντος, 
φροντίζει για την προσέλκυση και επιλογή υποψηφίων, την εκπαίδευση και ένταξη τους στην 
ομάδα και τις αμοιβές και παροχές τους: «αν η στρατηγική είναι να λανσάρουμε ένα νέο προϊόν 
και χρειαζόμαστε ιατρικούς επισκέπτες, τότε σε συνεργασία με τον Manager του Business Unit 
του προϊόντος, εντοπίζουμε τα χαρακτηριστικά και τον αριθμό των ατόμων που θα προσληφθούν 
- ακολουθεί η προσέλκυση και επιλογή, η εκπαίδευση και η ένταξη στην ομάδα - άλλο θέμα που 
θα μας απασχολήσει είναι το πώς θα αμειφθούν αυτοί οι άνθρωποι,  οι παροχές είναι πολύ 
σημαντικές (κίνητρα και “bonus”) - θα πρέπει να σχεδιασθούν σωστά για να φέρουμε τα 
αποτελέσματα που θέλουμε» (HR22). 
 
Ο Δ/ντής ανθρωπίνων πόρων υποστηρίζει ότι ο ρόλος του είναι σημαντικός: «είμαι η “μάνα του 
λόχου” και το ακούω αυτό από τους πάντες - είμαι “σημείο αναφοράς” - αισθάνομαι πολύ ισχυρός 
- μετρά πάρα πολύ η γνώμη μου και από τους ομοιόβαθμούς μου και από τον τοπικό 
Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον Regional HR Director Ευρώπης - αυτή τη στιγμή έχω στην ευθύνη 
μου και 7 άλλες χώρες, των οποίων υποστηρίζω το HR (π.χ. τους δίνω εγκρίσεις μισθών από τη 
θέση μου στην Ελλάδα)» (HR33). 
 
Αναφερόμενος στην επιρροή που ασκεί στη λήψη αποφάσεων, την εντοπίζει: «σε όλες τις 
προσλήψεις όλων των επιπέδων, στα θέματα παροχών (μισθοί, “bonus”, κίνητρα), στις 
τοποθετήσεις, προαγωγές, στα θέματα αξιολόγησης της απόδοσης μέσω της διαδικασίας 
“calibration”» (HR34). 
 
Η αντιμετώπιση του Διευθυντή ανθρωπίνων πόρων από τα στελέχη γραμμής είναι θετική, χωρίς 
να λείπουν και ορισμένες δυσκολίες λόγω διαφωνιών στα θέματα αξιολόγησης των ατόμων με 
εξαιρετική απόδοση ή διαχείρισης ταλέντων: «στο “performance management” θα πρέπει κάθε 
Τμήμα να ακολουθεί τον περιορισμό της κανονικής κατανομής “bell-type curve” - τα στελέχη 
γραμμής λένε συχνά ότι δεν έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν αυτόν τον περιορισμό λόγω της 
αρχικής επιλογής αρίστων συνεργατών - στο “talent management” συχνά μου λένε ότι κάποιο 
άτομο έχει μεν “potential” εξέλιξης αλλά δεν δέχονται να ισχύει και η προϋπόθεση του “mobility”   
(που όμως δεν διαθέτει) από το φόβο ότι αν δεν τον εντάξουμε στην κατηγορία των ταλέντων, θα 
τον χάσουμε από τον ανταγωνισμό - υπάρχει πολύ καλή επικοινωνία και συνεργασία ανάμεσα σε 
μένα και τα στελέχη γραμμής - μπορούν να δεχθούν ό,τι τους πω και να συμφωνήσουν - είμαι 
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πολλές φορές ο συνδετικός κρίκος μεταξύ τους - εγώ καλούμαι να παίξω το ρόλο του μεσολαβητή 
για να κατεβάσω τους τόνους και να βοηθήσω στην καλή επικοινωνία» (HR32).  
 
4. ΠΡΟΦΙΛ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
 
To Τμήμα ανθρωπίνων πόρων απασχολεί συνολικά 4 άτομα (1,3% της δύναμης προσωπικού). 
Μεταξύ αυτών 3 (75%) είναι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Δεν υπάρχουν άτομα με 
μεταπτυχιακές σπουδές ούτε εξειδίκευση στη ΔΑΠ (HR 30). 
 
5. ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΑΠ
BOX 1 – Προτεραιότητα στις απαντήσεις των ερωτήσεων HR38, 39 & ακολουθούν σχετικές απαντήσεις σε άλλες ερωτήσεις  
 

 
Ρόλοι των στελεχών ΔΑΠ & αντίστοιχες ικανότητες 

(παρατίθενται εντός εισαγωγικών οι απόψεις του Δ/ντή ανθρωπίνων πόρων) 
 

 
Ρόλος: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ  ΕΤΑΙΡΟΣ 
Ικανότητα: ΕΚΤΕΛΕΣΗ  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
 
«Εμπλέκομαι στην υλοποίηση της στρατηγικής και σε συνεργασία με τα διευθυντικά στελέχη εντοπίζω τις 
ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό για την προώθηση κάθε προϊόντος, φροντίζω για την προσέλκυση και 
επιλογή υποψηφίων, την εκπαίδευση και ένταξη τους στην ομάδα και τις αμοιβές και παροχές τους: «αν 
η στρατηγική είναι να λανσάρουμε ένα νέο προϊόν και χρειαζόμαστε ιατρικούς επισκέπτες, τότε σε 
συνεργασία με τον Manager του Business Unit του προϊόντος, εντοπίζουμε τα χαρακτηριστικά και τον 
αριθμό των ατόμων που θα προσληφθούν - ακολουθεί η προσέλκυση και επιλογή, η εκπαίδευση και η 
ένταξη στην ομάδα - άλλο θέμα που θα μας απασχολήσει είναι το πώς θα αμειφθούν αυτοί οι άνθρωποι,  
οι παροχές είναι πολύ σημαντικές (κίνητρα και “bonus”) - θα πρέπει να σχεδιασθούν σωστά για να 
φέρουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε» (HR22). 
 
«Yποστηρίζω την επίτευξη των σχεδίων και στόχων των στελεχών γραμμής αφού σχεδιασθεί η 
στρατηγική από το “Executive Team” - στα κομμάτια που άπτονται του ανθρωπίνου δυναμικού με καλούν 
να παρέμβω - ένας τρόπος υποστήριξης είναι μέσω του “talent management”, άλλος είναι μέσω του 
“performance management”, άλλος είναι μέσω του σχεδιασμού των “bonuses” και των “incentives” (π.χ. 
ταξίδι μιας ομάδας για “team building” ή όταν πρόκειται να βραβεύσουμε την επίτευξη του αποτελέσματος 
κάποιων υπαλλήλων εντός του πλαισίου των 7 συμπεριφορών οπότε χρειάζεται η δικιά μου εμπλοκή για 
τον εντοπισμό των ανθρώπων και την υλοποίηση της βράβευσης)» (HR31)  
 
«Eπηρεάζω τη λήψη αποφάσεων σε όλες τις προσλήψεις όλων των επιπέδων, στα θέματα παροχών 
(μισθοί, “bonus”, κίνητρα), στις τοποθετήσεις, προαγωγές, στα θέματα αξιολόγησης της απόδοσης μέσω 
της διαδικασίας “calibration”» (HR34). 
 

  
 
 
Ρόλος: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ  ΕΙΔΗΜΩΝ 
Ικανότητα: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 
 
«Είμαι ο άνθρωπος που θέλω να τηρώ τη συμμόρφωση στους κανόνες και έχω πάρει σχετικό έπαινο 
από τη μητρική εταιρία -  το αντικείμενο αυτό περιλαμβάνει την προστασία των προσωπικών δεδομένων - 
η έρευνα “REVIVAL voice” μας έδωσε στο θέμα αυτό βαθμολογία 96% (score) - άρα το έχουμε πετύχει - 
ήταν μοναδικό “score” μεταξύ των άλλων χωρών του διεθνούς ομίλου της εταιρίας. Το μυστικό είναι η 
ανοικτή επικοινωνία, διαφάνεια και ειλικρίνεια σε ό,τι κάνουμε. Αυτά από τη σκοπιά μου έχουν κτίσει την 
εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου. “We walk the talk”. Έχω κεντρικό ρόλο στην όλη προσπάθεια για τα 
παραπάνω» (HR26) 
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«Σχετικά με το “talent management” θέλω να διευκρινίσω ότι διακρίνουμε 3 κατηγορίες ανθρώπων: (1) οι 
άνθρωποι που έχουν δυναμικό εξέλιξης (potential) +2 επίπεδα από σήμερα και που θα πρέπει να είναι 
“mobile”, απαραίτητη προϋπόθεση για να μετακινηθούν στο εξωτερικό (2) αυτοί που έχουν δυναμικό 
εξέλιξης +1 επίπεδο παραπάνω και (3)  αυτοί που έχουν “critical skills”, δηλ. δεν έχουν δυναμικό εξέλιξης 
+1 ή +2 αλλά έχουν εξειδικευμένη γνώση και κρίσιμες δεξιότητες έτσι ώστε να θεωρείται απώλεια για την 
εταιρία η αποχώρησή τους -  θεωρώ ότι αυτή η κατηγοριοποίηση περιλαμβάνει μεγάλο κύκλο ανθρώπων 
και δεν περιορίζεται μόνον στους “high-flyers” όπως συνέβαινε παλιότερα» (HR31) 
 
«Σημαντικό σημείο με το οποίο αξιολογούμε τον υποψήφιο, είναι αυτό που αναφέρεται στο “pipeline” της 
διαδοχής - γιατί δεν θα τον προσλάβουμε για μια μόνον χρονική στιγμή, αλλά υπάρχει μπροστά μας ζωή 
και συνέχεια της εταιρίας - μας ενδιαφέρουν οι προοπτικές για “development” που έχει, το “career path” 
που θα ακολουθήσει και το “talent management” με το οποίο θα τον διαχειρισθούμε εφόσον 
προσληφθεί» (HR43) 
 

 
 
 
Ρόλος: ΥΠΕΡΜΑΧΟΣ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
Ικανότητα: ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ 
 
«Το μυστικό είναι η ανοικτή επικοινωνία, διαφάνεια και ειλικρίνεια σε ό,τι κάνουμε - αυτά από τη σκοπιά 
μου έχουν κτίσει την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου - “We walk the talk” - έχω κεντρικό ρόλο στην όλη 
προσπάθεια για τα παραπάνω» (HR26) 
 
«Είμαι η “μάνα του λόχου” και το ακούω αυτό από τους πάντες - είμαι “σημείο αναφοράς” - αισθάνομαι 
πολύ ισχυρός - μετρά πάρα πολύ η γνώμη μου και από τους ομοιόβαθμούς μου και από τον τοπικό 
Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον Regional HR Director Ευρώπης» (HR33) 
 
«Το 2007 εξαγοράσαμε μια φαρμακευτική εταιρία 60 ατόμων - κάναμε πλάνο πόσους θέλουμε να 
παραμείνουν στη νέα εταιρία - είχα σημαντικό ρόλο στην αξιολόγησή τους και στην απόλυση 40 
ανθρώπων που θα έπρεπε να φύγουν - και τις 40 περιπτώσεις τις χειρίσθηκα μόνος μου με τεράστια 
επιτυχία, χωρίς καμία διένεξη και δημιουργώντας καλή αίσθηση σε όσους έμειναν στην εταιρία - οι 
αποφάσεις αυτές χαρακτηρίσθηκαν από δικαιοσύνη και διαφάνεια και ήταν κάτι που έγινε γενικώς 
αποδεκτό - πρόκειται για μια πολύ αξιοπρεπή συμπεριφορά της εταιρίας σε όσους έχαναν τη δουλειά 
τους» (HR35) 
 
«Συμβάλλω στη βελτίωση του ηθικού και της αφοσίωσης με την υποστήριξη της ανοικτής επικοινωνίας - 
οι εργαζόμενοι ξέρουν ότι, για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζουν, πρώτα θα μιλήσουν με τον 
προϊστάμενό τους - αν δεν βρουν λύση ή δεν εισακουσθούν, ξέρουν ότι θα βρουν εδώ στο HR “πόρτα 
ανοικτή” -  ξέρουν ότι δεν θα τους εκθέσω και ότι δεν θα γυρίσει σ’ αυτούς ως σφάλμα το ότι έρχονται σε 
μένα για το πρόβλημά τους - δεν αποθαρρύνουμε τους ανθρώπους να έρχονται στο HR και το λέμε αυτό 
στους Line Managers - μια καλή ευκαιρία είναι η διαδικασία του “job posting”, ζητώντας π.χ. 
υποψηφιότητες από το εσωτερικό της εταιρίας για την ομάδα προϊόντων βιοτεχνολογίας, βλέπω τους 
ενδιαφερόμενους και τους ρωτώ τα “γιατί” και “πώς” και έτσι βγαίνουν ενδιαφέροντα στοιχεία για τη 
σχέση με τους προϊστάμενούς τους και για το τι δεν πάει καλά» (HR 38) 
 
«Διεξάγουμε έρευνα 2 φορές το χρόνο με τίτλο: “REVIVAL voice” (φωνή των εργαζομένων) που μετρά 
και αυτή τον παράγοντα  “culture & employee engagement” (HR93). 
 

 
 
 
Ρόλος: ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ/ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ  ΑΛΛΑΓΩΝ 
Ικανότητα: ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΑΛΛΑΓΩΝ 
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«Κάνουμε εκπαίδευση στο  “personal branding”, δηλ. σχετικά με το πώς στέκεσαι, πώς ντύνεσαι, πώς 
γράφεις, πώς επικοινωνείς - το “feedback” που έχουμε από τους ανθρώπους είναι πολύ καλό - 
διαπιστώθηκε από έρευνα εταιρίας συμβούλων ότι “σημείο αναφοράς” των εργαζομένων είναι το δικό 
μου πρόσωπο» (HR26) 
 
«Οι ρόλοι είναι καθορισμένοι από τη μητρική εταιρία, η οποία και καθορίζει τον συνολικό αριθμό του 
προσωπικού, το ποσοστό που θα πρέπει να μειωθεί (π.χ. 10%) και το συγκεκριμένο χώρο στον οποίο θα 
γίνει η μείωση (π.χ. Πωλήσεις) - αφού λάβουμε αυτές τις οδηγίες, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση γίνεται 
από 3 μέρη (Γενικός Δ/ντής, Οικονομικός Δ/ντής και HR Director) - καθορίζεται από ποιες ομάδες 
Πωλήσεων θα γίνει η μείωση του 10% (π.χ. προϊόντων βιοτεχνολογίας ή αλλεργίας) και παρεμβάλλεται 
και άλλο Τμήμα (Sales & Marketing Support)  που υποδεικνύει την κατανομή της μείωσης βάσει των 
δεδομένων της αγοράς - εγώ συμμετέχω με τους Line στην επιλογή των ατομικών περιπτώσεων και στη 
διαχείρισή τους - Όχι, δεν έχω ευθύνη εξ ολοκλήρου για τις αλλαγές» (HR39) 
 

 
6. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΑΠ
BOX 2 – Προτεραιότητα στις απαντήσεις των ερωτήσεων HR42 – 82 & ακολουθούν σχετικές απαντήσεις σε άλλες ερωτήσεις 
 
ΓΕΝΙΚΑ 
 
Εξετάζεται η ύπαρξη διατυπωμένων πολιτικών για το ανθρώπινο δυναμικό, η προέλευσή τους 
και σε περίπτωση προέλευσης από τη μητρική εταιρία, η δυνατότητα αλλαγών ή συμπληρώσεων 
σε τοπικό επίπεδο.  

 
Υπάρχει στην επιχείρηση γραπτή πολιτική για το ανθρώπινο δυναμικό, η οποία είναι διαθέσιμη 
σε ηλεκτρονική μορφή (data base) εντός του συστήματος επικοινωνίας της εταιρίας (Intranet). 
Στους νεο-προσλαμβανόμενους δίνεται ειδικό υλικό (employee handbook) που περιέχει γενικές 
πληροφορίες για την εταιρία, τα προϊόντα, τη στρατηγική της και τις βασικές πολιτικές ΔΑΠ προς 
ενημέρωση των εργαζομένων (HR27). 
 
Οι πολιτικές ΔΑΠ είναι γενικά καθορισμένες σε διεθνές επίπεδο και προσαρμόζονται στις τοπικές 
συνθήκες: «όλες οι πολιτικές είναι βασισμένες στην πολιτική του “Corporate” και προσαρμόζονται 
στην ελληνική πραγματικότητα - όταν πάρουμε κάποια νέα πολιτική από τα Κεντρικά μας, την 
βλέπουν πρώτα οι νομικοί και γίνεται “screening” με το “criminal background” και ακολουθεί η 
προσαρμογή της στα τοπικά δεδομένα - υπάρχουν και τοπικές πρωτοβουλίες που συνδέονται με 
τις “corporate” πολιτικές, όπως π.χ. το σύστημα “bonus” των ιατρικών επισκεπτών – η αντίστοιχη 
πολιτική σε τοπικό επίπεδο καθορίζεται βλέποντας και το τοπικό “market practice” για να είμαστε 
ανταγωνιστικοί» (HR82). 
    
Οι πολιτικές ΔΑΠ και οι αλλαγές ή συμπληρώσεις αυτών είναι διαθέσιμες στο σύτημα Intranet  
αλλά εφαρμόζονται και άλλες πρωτοβουλίες για την καλύτερη ενημέρωση των εργαζομένων: 
«γίνεται εκπαίδευση “orientation” των νεο-εισερχομένων σε όλες τις πολιτικές - κάθε χρόνο στις 
συναντήσεις με τους εργαζόμενους γίνεται υπενθύμιση - ακόμη, γίνονται και ειδικά σεμινάρια για 
“ad-hoc” θέματα, όπως η διαδικασία αξιολόγησης της απόδοσης» (HR80, 81). 
  
ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ 
 
Τα βασικά σημεία  της πολιτικής στελέχωσης, με τα οποία θα ασχοληθούμε, είναι: 

• οι απαιτούμενες κατά τη στελέχωση ικανότητες & ιδιότητες των υποψηφίων, 
• οι ακολουθούμενοι τρόποι επιλογής, 
• η καταλληλότητα των επιλεγομένων για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων, 
• η αξιολόγηση του τρόπου επιλογής και 
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• ο ρόλος του διευθυντικού στελέχους γραμμής που συμμετείχε στην έρευνα. 
 
Εντοπίζονται 7 ηγετικές συμπεριφορές (behaviors) που εντάσσονται στο πλαίσιο ικανοτήτων της 
εταιρίας (leadership behaviors), τις οποίες απαιτείται να έχουν οι εργαζόμενοι ανάλογα με τη 
θέση που κατέχουν και το επίπεδο ευθύνης τους. Οι συμπεριφορές είναι κοινές για όλους και 
περιγράφονται με τις αντίστοιχες ενδείξεις, οι οποίες εξειδικεύονται για 3 ομάδες εργαζομένων: 
τα ανώτερα εκτελεστικά στελέχη (Senior Executives), τα στελέχη που έχουν υφισταμένους 
(Managers) και τους λοιπούς υπαλλήλους (Individual Contributors), αναλύονται σε 3 επίπεδα 
ανάλογα με τις απαιτήσεις (υπό ανάπτυξη, πλήρης, εξαιρετικός) και συμπεριλαμβάνονται στις 
περιγραφές καθηκόντων (job descriptions) των θέσεων εργασίας (HR42). 
 
Όπως πιστεύει ο Δ/ντής ανθρωπίνων πόρων, τα υποψήφια στελέχη προσελκύονται λόγω των 
προοπτικών ιεραρχικής εξέλιξης και ανάπτυξης, των πλεονεκτημάτων της διαχείρισης ταλέντων 
και του καλού εργασιακού κλίματος της εταιρίας: «εμείς (HR και Γενικός Δ/ντής) θα δώσουμε 
γενικά το στίγμα του υποψηφίου στελέχους προκειμένου να ενταχθεί στην εταιρία - σημαντικό 
σημείο με το οποίο αξιολογούμε τον υποψήφιο, είναι αυτό που αναφέρεται στο “pipeline” της 
διαδοχής - μας ενδιαφέρουν οι προοπτικές για “development” που έχει, το “career path” που θα 
ακολουθήσει και το “talent management” με το οποίο θα τον διαχειρισθούμε – ο υποψήφιος τα 
μαθαίνει αυτά από την αγορά σε συνδυασμό με τις πληροφορίες που έχει για το εσωτερικό κλίμα 
της εταιρίας - δεν προσπαθούμε να τον προσελκύσουμε δίνοντάς του λεφτά - πολιτική της 
εταιρίας είναι οι αμοιβές μας να βρίσκονται στο “median” της αγοράς» (HR43). 
 
Τρόποι επιλογής προσωπικού: Συνδυάζεται η χρήση βιογραφικών σημειωμάτων, αρχικής 
διαλογής, διαδοχικών δομημένων συνεντεύξεων και κέντρων αξιολόγησης: «γίνεται αρχικό 
“screening” από το HR, μετά κάνουμε διαδοχικά “structured interviews” που είναι “behavioural” 
και χρησιμοποιούμε “assessment centers” - ακολουθούμε αυτή τη διαδικασία για να 
διαπιστώσουμε την ύπαρξη των 7 συμπεριφορών» (HR44). 
 
Ο τρόπος επιλογής δίνει εργαζόμενους που χρειάζεται η επιχείρηση για την επίτευξη των 
στρατηγικών στόχων δηλ. υπάρχει σύνδεση της επιλογής με τους στρατηγικούς στόχους «λόγω 
του τρόπου επιλογής που συνδέεται με τις επιθυμητές συμπεριφορές και τα “competencies” των 
υποψηφίων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της στρατηγικής»  (HR45). 
 
Κατά το Δ/ντικό στέλεχος γραμμής, η πολιτική στελέχωσης και οι τρόποι επιλογής βοηθούν και 
υποστηρίζουν την επίτευξη των στρατηγικών στόχων του τομέα ευθύνης του αρκετά αλλά όχι 
άριστα: «δεν θάβαζα βαθμό “5” – o τρόπος είναι αρκετά καλός, όχι ο καλύτερος - θα ήθελα να 
συμετέχει και ένας σύμβουλος επιχειρήσεων στην πρόσληψη ενός PSR (πωλητή) - θα βοηθούσε 
περισσότερο επειδή ο στόχος μας είναι η τελειότητα» (L23). 
 
Ο τρόπος επιλογής δεν αξιολογείται παρά μόνον έμμεσα, εκ του αποτελέσματος (HR46). 
 
Κατά το Διευθυντικό στέλεχος γραμμής, η διαδικασία επιλογής «θα μπορούσε να είναι και 
αποτελεσματικότερη - δεν είναι τόσο σημαντικές κατα τη γνώμη μου οι διαδικασίες όσο το υλικό 
που υπάρχει στην εταιρία από προηγούμενες διαδικασίες πρόσληψης» (L24). 
 
Ο κρίσιμος ρόλος του Δ/ντικού στελέχους γραμμής (συνυπευθυνότητα) εντοπίζεται στη 
διαδικασία των συνεντεύξεων και στην τελική επιλογή (L25). 
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ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ  (L21, 26) 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι θετική (4,5) ως προς τα ακόλουθα σημεία της πολιτικής στελέχωσης 
που εφαρμόζει η επιχείρηση 
21.1 Ανάπτυξη και παρακολούθηση περιγραφών για όλες τις θέσεις εργασίας 
21.3 Ανάπτυξη του προγράμματος στελέχωσης για την κάλυψη επιχειρηματικών αναγκών 
21.7 Μέριμνα διακράτησης των ικανών ατόμων 
26.2 Η διοίκηση αποδίδει μεγάλη σημασία στις διαδικασίες στελέχωσης ώστε να επιλεγούν τα άριστα άτομα για 
κάθε θέση 
26.6 Η επιλογή των διευθυντικών στελεχών γίνεται εφόσον διαθέτουν χαρακτηριστικά που είναι συμβατά με το 
στρατηγικό σχέδιο της επιχείρησης 
26.7 Αναγνωρίζεται η ανάγκη εντοπισμού αποτελεσματικών διευθυντικών χαρακτηριστικών με μακροπρόθεσμη 
προοπτική 
26.8 Περιστασιακά γίνονται αλλαγές στα πρότυπα της στελέχωσης ώστε να διευκολυνθεί η υλοποίηση της 
στρατηγικής της επιχείρησης 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι επιφυλακτική (3)  ως προς τα ακόλουθα σημεία της πολιτικής 
στελέχωσης που εφαρμόζει η επιχείρηση 
21.2 Διεξαγωγή αναλύσεων ροών εργασίας 
21.4 Ανάπτυξη και υλοποίηση προγραμμάτων στρατολόγησης 
21.5 Ανάπτυξη και υλοποίηση προγραμμάτων διαδοχής 
21.6 Διατήρηση της στελέχωσης σε επαρκή επίπεδα 
26.1 Εφαρμογή πολύ εκτεταμένων διαδικασιών επιλογής (τεστ, συνεντεύξεις κλπ) 
26.3 Συνήθως εμπλέκονται αρκετά πρόσωπα στη λήψη της απόφασης επιλογής 
26.4 Γενικά, η επιχείρηση χρειάζεται πολύ χρόνο για να επιλέξει κάποιο άτομο προς κάλυψη κενής θέσης 
26.5 Συνήθως εξετάζονται πολλοί υποψήφιοι για κάθε κενή θέση 

 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
 
Τα βασικά σημεία  της πολιτικής εκπαίδευσης & ανάπτυξης, με τα οποία θα ασχοληθούμε, είναι: 

• η προσέγγιση ανάλυσης των εκπαιδευτικών αναγκών, 
• η καταλληλότητα της πολιτικής εκπαίδευσης & ανάπτυξης για την επίτευξη των 

στρατηγικών στόχων, 
• η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και 
• ο ρόλος του διευθυντικού στελέχους γραμμής που συμμετείχε στην έρευνα. 

 
Η ανάλυση των εκπαιδευτικών αναγκών βασίζεται στην αξιολόγηση της απόδοσης και στην 
ειδική παρακολούθηση των κενών μεταξύ των διαφόρων επιπέδων των ιατρικών επισκεπτών. 
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εμπλουτίζεται και από ειδικές περιπτώσεις: «η ανάλυση γίνεται 
μέσω του “performance management” - άλλος τρόπος είναι το “professional pathway” για το 
προσωπικό των Πωλήσεων (80% του ανθρωπίνου δυναμικού), όπου βλέπουμε τα “gaps” μεταξύ 
των διαφόρων επιπέδων των ιατρικών επισκεπτών. Γίνεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα βάσει του 
στρατηγικού πλάνου, ενισχύεται με όσα είπαμε και εμπλουτίζεται με έκτακτες (ad-hoc) 
περιπτώσεις» (HR49). 
 
Η πολιτική εκπαίδευσης & ανάπτυξης βοηθά και υποστηρίζει την επίτευξη των στρατηγικών 
στόχων της επιχείρησης δηλ. υπάρχει σύνδεση εκπαίδευσης & ανάπτυξης με τους στρατηγικούς 
στόχους. Αυτό συμβαίνει διότι «οι πωλήσεις είναι στρατηγικά “aligned” με την πολιτική 
εκπαίδευσης και ανάπτυξης – η REVIVAL είναι εξαιρετική σ’ αυτά» (HR50). 
 
Κατά το Δ/ντικό στέλεχος γραμμής, η πολιτική εκπαίδευσης & ανάπτυξης βοηθά και υποστηρίζει 
την επίτευξη των στρατηγικών στόχων του τομέα ευθύνης του διότι «όλα συνδέονται με τους 
στόχους - αν δεν αναπτύξω τις ικανότητες των ανθρώπων, αν δεν τους εκπαιδεύσω και δεν τους 
αναπτύξω, ΠΩΣ θα έρχονται συνέχεια και πιο απαιτητικοί και πιο προκλητικοί στόχοι σε ένα 
συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον; - άλλο ήταν το προφίλ του πωλητή τα προηγούμενα χρόνια 
και άλλο θα είναι αύριο» (L29). 
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Δεν γίνεται αξιολόγηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων: «επειδή όλα έρχονται από την 
μητρική εταιρία, δεν μας απασχολεί η αξιολόγησή τους - είναι όλα “tailor-made” και στοχευμένα» 
(HR52).  
 
Κατά το Δ/ντικό στέλεχος γραμμής, τα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι πολύ αποτελεσματικά 
λόγω: «εξαιρετικού περιεχομένου και αποτελεσματικότητας που εξαρτάται από τον τρόπο που ο 
κάθε Manager μεταφέρει στη δουλειά του αυτά που μαθαίνει και υποστηρίζεται από την εταιρία - 
βέβαια, θα μπορούσαν να γίνουν και καλύτερα» (L32). 
 
Ο κρίσιμος ρόλος του Δ/ντικού στελέχους γραμμής (συνυπευθυνότητα) έγκειται στον εντοπισμό  
των αναγκών εκπαίδευσης των ανθρώπων, στον προγραμματισμό και στην υλοποίηση των 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σε πολλά από τα οποία είναι και εισηγητής (L33). 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ  (L27, 34) 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι θετική (4,5) ως προς τα ακόλουθα σημεία της πολιτικής εκπαίδευσης 
& ανάπτυξης που εφαρμόζει η επιχείρηση 
27.1 Δέσμευση της επιχείρησης για ανάπτυξη-εκπαίδευση όλου του προσωπικού  
27.4 Παροχή προγραμμάτων εκπαίδευσης και ανάπτυξης για βελτίωση της απόδοσης  
27.5 Συμμετοχή σε προγράμματα ανάπτυξης στελεχών που διεξάγουν εξωτερικοί φορείς 
27.6 Παροχή επαρκών ευκαιριών για ατομική εκπαίδευση και ανάπτυξη 
27.8 Εφαρμόζονται υψηλά πρότυπα εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
27.9 Η διοίκηση δίνει μεγάλη προτεραιότητα στις εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες 
27.11 Η εκπαίδευση στην επιχείρησή μας αντιμετωπίζεται ουσιαστικά ως επένδυση και όχι ως κόστος ή ευκαιρία 
για είσπραξη επιδότησης 
34.1 Εφαρμόζονται πολύ εκτεταμένα εκπαιδευτικά προγράμματα για το προσωπικό όλων των μονάδων 
34.2 Κάθε υπάλληλος δέχεται, κατά μέσο όρο, άνω των 50 ωρών τυπικής εκπαίδευσης κάθε χρόνο 
34.3 Κατά τη διάρκεια του προηγουμένου χρόνου, 100% του προσωπικού υπέστη εκπαίδευση 
34.4 Η διοίκηση διαθέτει και δαπανά σημαντικά χρηματικά ποσά για εκπαίδευση 
34.6 Το επίπεδο εκπαίδευσης λαμβάνεται υπόψη κατά τις προαγωγές 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι επιφυλακτική (3)  ως προς τα ακόλουθα σημεία της πολιτικής 
εκπαίδευσης & ανάπτυξης που εφαρμόζει η επιχείρηση 
27.2 Παροχή πληροφόρησης εξέλιξης της σταδιοδρομίας των υπαλλήλων 
27.3 Διεξαγωγή ενημερωτικών προγραμμάτων για νεο-εισερχόμενους 
27.7 Η απόδοση εξετάζεται περιοδικά και εντοπίζονται ατομικές ανάγκες ανάπτυξης 
27.10 Διεξάγεται μεγάλη ποικιλία εκπαιδευτικών προγραμμάτων για διευθυντικά στελέχη και προϊσταμένους 
34.5 Το επίπεδο εκπαίδευσης αξιοποιείται μέσω τοποθέτησης των εκπαιδευθέντων σε ανάλογες θέσεις. 
34.7 Το επίπεδο εκπαίδευσης λαμβάνεται υπόψη κατά τον καθορισμό των αμοιβών και των μισθολογικών 
αυξήσεων 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 
 
Τα βασικά σημεία  της πολιτικής αξιολόγησης της απόδοσης, με τα οποία θα ασχοληθούμε, 
είναι: 

• τα εφαρμοζόμενα κριτήρια αξιολόγησης της αποδοσης, 
• ο τρόπος διεξαγωγής της συνέντευξης επαναπληροφόρησης, 
• η καταλληλότητα του συστήματος αξιολόγησης της απόδοσης για την επίτευξη των 

στρατηγικών στόχων, 
• η αξιολόγηση της διαδικασίας αξιολόγησης της απόδοσης και 
• ο ρόλος του διευθυντικού στελέχους γραμμής που συμμετείχε στην έρευνα. 

 
Υπάρχει ένα ενιαίο σύστημα αξιολόγησης που είναι κοινό για όλους, το οποίο περιέχει 2 
κατηγορίες κριτηρίων: (i) την επίτευξη επιχειρησιακών στόχων (performance objectives), δηλ. ΤΙ 
επιτεύγματα αναμένονται από τον αξιολογούμενο σύμφωνα με τους στόχους της “balanced 
scorecard” και (ii) την επίτευξη στόχων διαχείρισης ανθρώπων (people management objectives), 
δηλ. ΠΩΣ εφάρμοσε ο αξιολογούμενος τις προβλεπόμενες ηγετικές συμπεριφορές στην 
προσπάθειά του. Στην πρώτη κατηγορία περιλαμβάνονται 3-5 στόχοι που ευθυγραμμίζονται με 
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τις περιοχές μεγάλης προτεραιότητας και επίπτωσης για κάθε συγκεκριμένη θέση. Στη δεύτερη 
κατηγορία εντάσσονται 2-3 στόχοι που  περιγράφουν πώς επιτυγχάνονται τα επιχειρησιακά 
αποτελέσματα μέσω των ηγετικών συμπεριφορών (leadership behaviors). Από το συνδυασμό 
των δύο κατηγοριών προκύπτει η συνολική αξιολόγηση της απόδοσης σε 5βαθμη κλίμακα, η 
οποία αντιστοιχίζεται με την καμπύλη κανονικής κατανομής (bell-type curve). Καταρτίζεται πλάνο 
ατομικής βοήθειας/υποστήριξης για βελτίωση/ενίσχυση του αξιολογουμένου ενόψει επίτευξης 
των στόχων (HR42, 57,58).  
 
Η συνέντευξη αναπληροφόρησης μεταξύ αξιολογητή και αξιολογουμένου γίνεται δύο φορές το 
χρόνο σύμφωνα με την τυπική διαδικασία και άτυπα, πολύ συχνότερα (HR59). 
 
Το σύστημα αξιολόγησης βοηθά και υποστηρίζει την επίτευξη των στρατηγικών στόχων  της 
επιχείρησης, δηλ. η αξιολόγηση της απόδοσης συνδέεται με τους στρατηγικούς στόχους. Αυτό 
συμβαίνει διότι «το ίδιο το σύστημα κάνει σαφείς και ξεκάθαρους τους στόχους - ο νέος τρόπος 
του “Balanced Scorecard” βοηθά να γίνουν οι στόχοι ξεκάθαροι σ΄όλη την εταιρία - όταν γίνεται η 
σύνδεση απόδοσης και αμοιβών, φαίνεται στους ανθρώπους ότι αυτά είναι αλληλένδετα» 
(HR56). 
 
Κατά το Δ/ντικό στέλεχος γραμμής, το σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης βοηθά και 
υποστηρίζει την επίτευξη των στρατηγικών στόχων του τομέα ευθύνης του «(1) με το να είναι 
δίκαιο, διαφανές και κοινό για όλους (2) με τον εντοπισμό του ΠΟΥ βρίσκεται ο κάθε εργαζόμενος 
και ΠΟΥ πρέπει να πάει και (3) επειδή συνδέεται με τους στόχους και τις απαραίτητες δεξιότητες 
των ανθρώπων» (L36). 
 
Η προσέγγιση για την αξιολόγηση της διαδικασίας αξιολόγησης της απόδοσης περιορίζεται στον 
έλεγχο αντικειμενικότητας (calibration1): «μόνο μέσω της διαδικασίας “calibration” για τη 
διαπίστωση της αντιστοίχισης μεταξύ κρίσεων και βαθμολογίας των κριτηρίων» (HR60). 
 
Κατά το Δ/ντικό στέλεχος γραμμής, το σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης είναι πάρα πολύ 
αποτελεσματικό διότι «είναι δίκαιο, διαφανές, κοινό για όλους – καθοδηγεί τον εργαζόμενο και 
συνδέει στόχους και δεξιότητες» (L38, 36). 
 
Ο κρίσιμος ρόλος του Δ/ντικού στελέχους γραμμής (συνυπευθυνότητα) έγκειται στην υλοποίηση 
της διαδικασίας (αξιολόγηση και συνεντεύξεις)  (L39). 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ  (L35, 40) 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι θετική (4,5) ως προς τα ακόλουθα σημεία της πολιτικής αξιολόγησης 
της απόδοσης που εφαρμόζει η επιχείρηση 
35.1 Τήρηση συστήματος τακτικής αξιολόγησης της απόδοσης 
35.2 Το σύστημα διοίκησης της απόδοσης συνδέεται άμεσα με την εκπαίδευση 
35.3 Το σύστημα διοίκησης της απόδοσης συνδέεται άμεσα με τις αμοιβές 
35.4 Καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια στη μέτρηση της απόδοσης των υπαλλήλων 
35.5 Χρησιμοποιούνται δυναμικά προγράμματα απόδοσης που προσαρμόζονται κάθε φορά στις ανάγκες της 
επιχείρησης 
35.6 Οι υπάλληλοι συμμετέχουν ουσιαστικά στη στοχοθεσία και στην αξιολόγηση 
35.7 Οι προϊστάμενοι συζητούν συχνά με τους υπαλλήλους σχετικά με την ατομική τους απόδοση 
35.8 Τα βασικά στελέχη αξιολογούνται ανάλογα με τις επιδόσεις τους στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων 
40.1 Κατά τη συζήτηση περί απόδοσης, δίνεται μεγάλη έμφαση στη μελλοντική ανάπτυξη των υπαλλήλων 
40.4 Τα βασικά στελέχη αξιολογούνται με βάση τη δυνατότητά τους να προγραμματίζουν τη δουλειά τους 
40.5 Τα βασικά στελέχη αξιολογούνται με βάση τη δυνατότητά τους να κατευθύνουν τους υφισταμένους 
40.6 Τα βασικά στελέχη αξιολογούνται με βάση τη δυνατότητά τους να σχεδιάζουν διαδικασίες αναπληροφόρησης
40.7 Τα βασικά στελέχη αξιολογούνται με βάση τη δυνατότητά τους να εφαρμόζουν αποτελεσματικά στην πράξη 

                                                 
1Καθορισμός ή διόρθωση των διαβαθμίσεων μέσου μέτρησης ή ένδειξης, βαθμονόμηση 
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την εκπαίδευση που ;έχουν υποστεί 
40.8 Μισθολογικές αυξήσεις, προαγωγές, εκπαίδευση & ανάπτυξη και άλλες ανταμοιβές συνδέονται πολύ στενά 
με την αξιολόγηση της απόδοσης 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι επιφυλακτική (3)  ως προς τα ακόλουθα σημεία της πολιτικής 
αξιολόγησης της απόδοσης που εφαρμόζει η επιχείρηση 
40.2 Τα βασικά στελέχη αξιολογούνται με βάση τη δυνατότητά τους να εισάγουν αλλαγές 
40.3 Τα βασικά στελέχη αξιολογούνται με βάση τη δυνατότητά τους να αναπτύσσουν υφισταμένους 

 
ΑΜΟΙΒΕΣ 
 
Τα βασικά σημεία  της πολιτικής αμοιβών, με τα οποία θα ασχοληθούμε, είναι: 

• η προσέγγιση της αξιολόγησης έργου που ακολουθείται, 
• τα προβλεπόμενα μισθολογικά κλιμάκια, 
• η καταλληλότητα του συστήματος αμοιβών για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων, 
• η αξιολόγηση του συστήματος αμοιβών και 
• ο ρόλος του διευθυντικού στελέχους γραμμής που συμμετείχε στην έρευνα. 

 
Το σύστημα αμοιβών προς το παρόν αναθεωρείται σύμφωνα με τα πρότυπα της νέας μητρικής 
εταιρίας. Θα βασισθεί στην εφαρμογή της διαδικασίας αξιολόγησης έργου, η οποία θα διεξαχθεί 
από το Τμήμα ΔΑΠ και υπό την ευθύνη του Διευθυντή ανθρωπίνων πόρων (HR65). 
 
Το μισθολογικό σύστημα βρίσκεται υπό αναμόρφωση. Το προηγούμενο καθεστώς προέβλεπε 4 
μισθολογικά κλιμάκια με ποσοστό διαφοροποίησης 25% μεταξύ διαδοχικών μισθολογικών 
κλιμακίων. Η νέα μητρική εταιρία υιοθετεί 14 μισθολογικά κλιμάκια, αλλά το όλο θέμα είναι ακόμη 
υπό εξέλιξη (HR64). Η καμπύλη αμοιβών της εταιρίας επιδιώκεται να βρίσκεται στο επίπεδο του 
διαμέσου (median) της αγοράς των αμιγώς φαρμακευτικών εταιριών (HR66). 
 
Το σύστημα αμοιβών βοηθά και υποστηρίζει την επίτευξη των στρατηγικών στόχων «λόγω του 
ότι το “bonus” είναι συνδεδεμένο με την απόδοση βάσει του συστήματος αξιολόγησης της 
απόδοσης - έχουμε σύστημα “pay-for-perfornance” - το μοίρασμα των συνδεδεμένων με την 
απόδοση αμοιβών γίνεται σύμφωνα με την καμπάνα της κανονικής κατανομής – το “bonus” 
κυμαίνεται μεταξύ 5% και 25% των ετησίων αποδοχών των δικαιουμένων» (HR63, 67).  
 
Κατά το Διευθυντικό στέλεχος γραμμής το σύστημα αμοιβών βοηθά και υποστηρίζει καθοριστικά 
την επίτευξη των στρατηγικών στόχων του τομέα ευθύνης του διότι «το σύστημα “bonus” και 
μισθολογικών αυξήσεων “merit” είναι άμεσα συνδεδεμένο με την απόδοση και την επίτευξη των 
στόχων» (L42).  
 
Δεν υπάρχει συγκεκριμένη προσέγγιση ή μέθοδος για την αξιολόγηση του συστήματος αμοιβών 
(HR68). 
 
Κατά το Διευθυντικό στέλεχος γραμμής, το σύστημα αμοιβών είναι πολύ αποτελεσματικό διότι 
«το σχήμα “bonus” είναι από τα καλά της αγοράς - οι μισθοί θεωρώ ότι είναι σε αξιοπρεπές 
επίπεδο και οι αυξήσεις κινούνται σε λογικά πλαίσια (η εταιρία ποτέ δεν είπε μέχρι τώρα: ΜΗΔΕΝ 
αυξήσεις – και αν το πει θα έχει κάποιο λόγο)» (L46). 
 
Ο κρίσιμος ρόλος του Δ/ντικού στελέχους γραμμής (συνυπευθυνότητα) εντοπίζεται στον 
σχεδιασμό του συστήματος “bonus” και στην εφαρμογή του  (L47). 
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ΑΜΟΙΒΕΣ  (L41, 48) 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι θετική (4,5) ως προς τα ακόλουθα σημεία της πολιτικής αμοιβών  που 
εφαρμόζει η επιχείρηση 
41.1 Εφαρμογή δικαίου συστήματος αμοιβών για έλεγχο κόστους και διακράτηση των ικανών εργαζομένων 
41.2 Τήρηση αντικειμενικά δίκαιων αμοιβών 
41.4 Εφαρμογή προγράμματος προσθέτων παροχών 
41.5 Τα προγράμματα παροχών διακρίνονται από φιλικότητα προς τους χρήστες  
41.6 Παροχή κινήτρων βάσει απόδοσης για ατομική υποκίνηση και εστίαση στην επίτευξη των στρατηγικών 
στόχων 
41.7 Οι μισθολογικές αυξήσεις, προαγωγές, εκπαίδευση και ανάπτυξη και διάφορες ανταμοιβές συνδέονται στενά 
με την αξιολόγηση της απόδοσης 
41.9 Η επιχείρηση συνδέει πολύ στενά τις αμοιβές με την ατομική απόδοση 
41.11 Υπάρχει εκτεταμένη διαφοροποίηση αμοιβών μεταξύ των μελών του προσωπικού 
41.13 Εφαρμόζεται πρόγραμμα έκτακτων  χρηματικών παροχών 
48.2 Το επίπεδο αμοιβών είναι υποκινητικό για τους εργαζόμενους στην επίτευξη των στόχων 
48.3 H αξιολόγηση έργου θέσης (job evaluation) που εφαρμόζεται στην επιχείρηση μας εξασφαλίζει αντικειμενική 
δομή αμοιβών  
48.6 H αξιολόγηση έργου θέσης (job evaluation) που εφαρμόζεται στην επιχείρηση μας υιοθετεί ως πρώτιστο 
κριτήριο τις ικανότητες 
48.9 Στον καθορισμό του ύψους των αμοιβών παίζουν πρώτιστο ρόλο οι ικανότητες 
48.11 Η πολιτική αμοιβών είναι γνωστή και κατανοητή από όλους τους εργαζόμενους 
48.12 Η πολιτική αμοιβών είναι ανταγωνιστική 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι επιφυλακτική (3) ως προς τα ακόλουθα σημεία της πολιτικής αμοιβών  
που εφαρμόζει η επιχείρηση 
41.3 Διαπίστωση των τάσεων στις αμοιβές της αγοράς εργασίας 
41.8 Παρέχονται υψηλά επίπεδα αμοιβών σε σύγκριση με άλλες επιχειρήσεις του ίδου κλάδου 
48.1 Το επίπεδο αμοιβών της επιχείρησης κατά το τρέχον έτος, συγκρινόμενο με τα προηγούμενα έτη, είναι 
γενικά υψηλότερο 
48.7 Στον καθορισμό του ύψους των αμοιβών παίζει πρώτιστο ρόλο η αρχαιότητα   
48.8 Στον καθορισμό του ύψους των αμοιβών παίζει πρώτιστο ρόλο η εμπειρία 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι αρνητική (1,2) ως προς τα ακόλουθα σημεία της πολιτικής αμοιβών  
που εφαρμόζει η επιχείρηση 
41.10 Το μισθολογικό πρόγραμμα περιστασιακά τροποποιείται για να ενθαρρύνει στελέχη και υπαλλήλους να 
επιτυγχάνουν στόχους 
41.12 Εφαρμόζεται πολιτική διανομής κερδών 
48.4 H αξιολόγηση έργου θέσης (job evaluation) που εφαρμόζεται στην επιχείρηση μας υιοθετεί ως πρώτιστο 
κριτήριο την αρχαιότητα 
48.5 H αξιολόγηση έργου θέσης (job evaluation) που εφαρμόζεται στην επιχείρηση μας υιοθετεί ως πρώτιστο 
κριτήριο την εμπειρία 
48.10 Στον καθορισμό του ύψους των αμοιβών παίζουν πρώτιστο ρόλο οι προσωπικές γνωριμίες με στελέχη της 
επιχείρησης 

 
ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
 
Τα βασικά σημεία  της πολιτικής στελέχωσης, με τα οποία θα ασχοληθούμε, είναι: 

• η αξιολόγηση της πολιτικής υγιεινής & ασφάλειας και 
• ο ρόλος του διευθυντικού στελέχους γραμμής που συμμετείχε στην έρευνα. 

 
Η αξιολόγηση της πολιτικής υγιεινής & ασφάλειας γίνεται μόνον «με “audits” από το εξωτερικό 
και με πολύ αυστηρά κριτήρια» (HR72).  
 
Κατά το Δ/ντικό στέλεχος γραμμής, η πολιτική υγιεινής και ασφάλειας είναι πολύ αποτελεσματική 
διότι «έχουμε ιατρό εργασίας και μεταξύ άλλων κάνουμε τακτικά ”check-up” - στα θέματα 
ασφαλείας η εταιρία δίνει ιδιαίτερη προσοχή - τώρα ξεκινά ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης για την 
ασφαλή οδήγηση που αρχικά θα γίνει μέσω υπολογιστή» (L50). 
 
Το Δ/ντικό στέλεχος γραμμής δεν πιστεύει ότι έχει κρίσιμο ρόλο (συνυπευθυνότητα) στην 
πολιτική υγιεινής και ασφάλειας  (L51). 
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ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 
 
Τα βασικά σημεία  της πολιτικής εργασιακών σχέσεων, με τα οποία θα ασχοληθούμε, είναι: 

• η διαπραγμάτευση με τα σωματεία εργαζομένων, 
• η αξιολόγηση της πολιτικής εργασιακών σχέσεων και 
• ο ρόλος του διευθυντικού στελέχους γραμμής που συμμετείχε στην έρευνα. 

 
Δεν υπάρχει  σωματείο εργαζομένων επειδή δεν προέκυψε ανάγκη για συνδικαλισμό του 
προσωπικού (HR75,76). 
 
Δεν υπάρχει συγκεκριμένη προσέγγιση ή μέθοδος αξιολόγησης των εργασιακών σχέσεων 
(HR77). 
 
Κατά το Δ/ντικό στέλεχος γραμμής, η πολιτική εργασιακών σχέσεων είναι πολύ αποτελεσματική 
διότι δίνει την ευκαιρία «σε κάποιο μέλος της ομάδας να πάρει πρωτοβουλίες, να μπορεί να  
δεσμευθεί εφόσον έχει συμμετοχή, να αναπτύσσεται και άρα εγώ να μπορώ να αξιοποιήσω όλες 
τις δυνατότητές του» (L52). 
 
Ο κρίσιμος ρόλος του Δ/ντικού στελέχους γραμμής (συνυπευθυνότητα) εντοπίζεται σε όλα τα 
θέματα πληροφόρησης-ενημέρωσης των εργαζομένων για θέματα εργασίας και σχέδια-στόχους 
της επιχείρησης, σύστασης ομάδων για αντιμετώπιση προβλημάτων, παροχής ευκαιριών 
συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων, έκφρασης-αξιοποίησης γνώμης-απόψεων και ελεύθερης 
διατύπωσης παραπόνων (L53). 
 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ  (L54) 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι θετική (4,5) ως προς τα ακόλουθα σημεία της πολιτικής εργασιακών 
σχέσεων που εφαρμόζει η επιχείρηση 
54.1 Γίνεται τακτική πληροφόρηση των εργαζομένων από τα στελέχη σχετικά με τη δουλειά τους, μέσω 
συναντήσεων και ενημερώσεων 
54.2 Γίνεται επίσης τακτική ενημέρωση των εργαζομένων για τα σχέδια και τους στόχους της επιχείρησης 
54.5 Οι εργαζόμενοι έχουν αρκετές ευκαιρίες για να συμμετέχουν σε αποφάσεις που αφορούν τα θέματα της 
δουλειάς τους 
54.6 Οι εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν τη γνώμη και τις απόψεις τους για τα θέματα της 
δουλειάς τους 
54.7 Ζητιούνται οι απόψεις των εργαζομένων στα θέματα της δουλειάς τους 
54.8 Οι απόψεις των εργαζομένων αξιοποιούνται από την επιχείρηση 
54.9 Οι εργαζόμενοι μπορούν να εκφράζουν ελεύθερα τα παράπονά τους και τους προβληματισμούς τους 
σχετικά με τα θέματα της δουλειάς τους 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι επιφυλακτική (3) ως προς τα ακόλουθα σημεία της πολιτικής 
εργασιακών σχέσεων που εφαρμόζει η επιχείρηση 
54.3 Ενθαρρύνεται η σύσταση ομάδων εργαζομένων που συναντώνται τακτικά και ασχολούνται με προβλήματα 
σχετικά με την εργασία και την ποιότητα 
54.4 Παρέχεται σ΄αυτές τις ομάδες η αναγκαία εκπαίδευση για να βελτιώνουν την αποτελεσματικότητά τους   

 
7. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΑΠ 
BOX 3 – Προτεραιότητα στις απαντήσεις των ερωτήσεων HR87, 88 & ακολουθούν σχετικές απαντήσεις σε άλλες ερωτήσεις 
 
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ 
 
Το σύστημα των πολιτικών ΔΑΠ της επιχείρησης είναι προσανατολισμένο και εναρμονισμένο με 
τη στρατηγική και την επίτευξη των στρατηγικών στόχων, στο σύνολό του και ιδιαίτερα στις επί 
μέρους πολιτικές που ρυθμίζουν τα θέματα στελέχωσης, εκπαίδευσης & ανάπτυξης, 
αξιολόγησης της απόδοσης και αμοιβών. 
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Με το σύνολο των πολιτικών ΔΑΠ επιδιώκεται «να πετύχουμε ώστε ο HR να είναι “business 
partner” και να συμβάλλει ουσιαστικά στο τελικό αποτέλεσμα της εταιρίας τηρώντας τη 
νομοθεσία» (HR87). 
 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 
 
Το σύστημα πολιτικών ΔΑΠ διαθέτει συνοχή και συνέπεια μεταξύ των επί μέρους πολιτικών διότι 
«κάθε φορά που κάνουμε μια καινούρια πολιτική, αυτή συνδέεται με τα προηγούμενα - υπάρχει 
διεθνές πλαίσιο, το οποίο εξασφαλίζει τη συνοχή των πολιτικών» (HR88). 
 
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ 
 
Η επιχείρηση μεταχειρίζεται διαφορετικά τους κατόχους θέσεων ορισμένων κατηγοριών. 
Πρόκειται για τα μέλη της ομάδας των προϊόντων βιοτεχνολογίας, το αποτέλεσμα των οποίων 
είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την εταιρία: «η ομάδα αυτή τυγχάνει λίγο καλύτερης αμοιβής και 
έχουμε καθορίσει να είμαστε ελαστικοί απέναντί τους - αν δίνουμε σ’ αυτούς, ως επίλεκτους, αντί 
για αύξηση 3% που παίρνουν όλοι, αύξηση 3,5% (αποδέχομαι ότι η διαφορά του 0,5%, είναι μια 
σωστή κίνηση) - δεν έχουμε έτσι το ρίσκο να χάσουμε τους καλούς - είναι μια διαφορά που δεν 
κάνει θόρυβο και δεν κινδυνεύουμε μ’ αυτήν να εκτεθούμε - είναι δικαιολογημένη “business 
decision”» (HR83). 
 
8. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΔΑΠ 
BOX 4 – Προτεραιότητα στις απαντήσεις των ερωτήσεων HR91 - 100 & ακολουθούν σχετικές απαντήσεις σε άλλες ερωτήσεις (L63, 69) 
 
Εξετάζονται τα παραδοτέα αποτελέσματα του Τμήματος ανθρωπίνων πόρων με όρους 
ικανοτήτων και συμπεριφορών των εργαζομένων  (ως “effectiveness” που αποτελεί και επιλογή 
μας). Παράλληλα, όμως, γίνεται μνεία στις επιδόσεις του από άποψη αποδοτικότητας (efficiency) 
στην ανάλωση συγκεκριμένων πόρων και επίπτωσης (impact) στα τελικά αποτελέσματα της 
επιχείρησης.  
 
Το σύνολο των πολιτικών ΔΑΠ της εταιρίας επιδιώκει τον εντοπισμό και την ανάπτυξη  των 7 
ηγετικών συμπεριφορών (leadership behaviors), που είναι οι ακόλουθες (HR42): 
  

• Λαμβάνουμε Άμεσες και Πειθαρχημένες Αποφάσεις  
(Make Rapid, Disciplined Decisions)  

• Χτίζουμε Ταλέντα  
(Build Talent) 

• Συμπεριφερόμαστε με Γενναιότητα και Θάρρος  
(Act with Candor & Courage) 

• Επιδεικνύουμε Ηθική και Ακεραιότητα  
(Demonstrate Ethics & Integrity) 

• Καλλιεργούμε τη Συνεργασία  
(Foster Collaboration) 

• Εστιάζουμε στους Πελάτες και τους Ασθενείς  
(Focus on Customers and Patients) 

• Φέρνουμε Αποτελέσματα  
(Drive Results) 

 
Με το σύνολο των πολιτικών της επιχείρησης επιδιώκεται «να πετύχουμε ώστε ο HR να είναι 
“business partner” και να συμβάλλει ουσιαστικά στο τελικό αποτέλεσμα της εταιρίας τηρώντας τη 
νομοθεσία» (HR87). 
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Η μέτρηση των γνώσεων, ικανοτήτων-δεξιοτήτων και συμπεριφορών των εργαζομένων  
(effectiveness) γίνεται «μέσω της balanced scorecard» δεδομένου ότι «μεταξύ των στόχων που 
έχουν αναλάβει τα στελέχη, συμπεριλαμβάνεται για όλους και με συντελεστή βαρύτητας 12%       
ο στόχος της “τοποθέτησης, ανάπτυξης και διακράτησης ταλαντούχων ατόμων” (Assign, Develop 
and Retain Key Talent) που εντάσσεται στην 4η περιοχή (CULTURE) - αυτό και μόνο δείχνει τη 
σύνδεση της μεθόδου με τη διοίκηση του ανθρωπίνου δυναμικού και τη σημασία που δίνει η 
εταιρία στο κομμάτι αυτό - επίσης διεξάγεται έρευνα 2 φορές το χρόνο με τίτλο: “REVIVAL voice” 
που μετρά και αυτή τον παράγοντα  “culture & employee engagement” (HR93). 
 
Το Δ/ντικό στέλεχος γραμμής έχει την άποψη ότι η ως άνω μέτρηση γίνεται «σε ατομική βάση, 
σύμφωνα με την αξιολόγηση της απόδοσης των εργαζομένων» (L64). 
 
Η επιχείρηση δεν μετρά τη συμβολή της ΔΑΠ στα τελικά αποτελέσματα (impact): «δεν ξέρω αν 
μπορεί να γίνει:» (HR92). 
 
Η αποτελεσματικότητα της ΔΑΠ και των πολιτικών στο σύνολό τους διαπιστώνεται «από τα 
αποτελέσματα του “ REVIVAL voice survey” και από το καλό κλίμα εντός της εταιρίας» (HR90). 
 
Κατά το Δ/ντικό στέλεχος γραμμής, το κυριότερο κριτήριο για τη διαπίστωση της 
αποτελεσματικότητας της ΔΑΠ είναι η δική του κρίση: «αφού εγώ είμαι αυτός που τις υλοποιώ, 
κρίνω και ότι με βοηθούν στο αποτέλεσμα που επιδιώκω να πετύχω» (L62). 
 
Η επιχείρηση μετρά την αποτελεσματικότητα του Τμήματος ΔΑΠ, όπως και κάθε άλλης 
λειτουργίας (HR94): «για κάθε “function” δημιουργούνται ειδικές “Scorecards”, με τις οποίες 
εναρμονίζονται οι στόχοι με τους γενικότερους στρατηγικούς εταιρικούς στόχους - η “Scorecard” 
για το HR περιλαμβάνει τις εξής περιοχές με τους αντίστοιχους στόχους και τους εντός 
παρενθέσεων συντελεστές βαρύτητας»: 

• Αποτελέσματα πελατών (Client Outcomes): Υποστήριξη πελατών/αναδιοργάνωση (25%) 
• Αποτελέσματα πελατών (Client Outcomes): Ανάπτυξη κουλτούρας και Δέσμευσης (15%) 
• Αποτελέσματα HR (HR Outcomes): Εναρμόνιση & υποστήριξη Αμοιβών, Παροχών, 

Πολιτικών και Προγραμμάτων ΔΑΠ (15%) 
• Αποτελέσματα HR (HR Outcomes): Διαχείριση ταλέντων, Διαφορετικότητα, Ανάπτυξη & 

Στελέχωση (25%) 
• Διοίκηση προσωπικού (People Management): Οργάνωση Τμήματος HR, ενίσχυση 

παρεχομένων υπηρεσιών (10%) 
• Διατήρηση κεκτημένης ταχύτητας (Sustain Momentum): Διαχείριση αλλαγών (10%) 

 
Κατά την άποψη του Δ/ντικού στελέχους γραμμής, το Τμήμα ανθρωπίνων πόρων 
ανταποκρίνεται ως εξής: 
 

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ  (L69, 70) 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι θετική (4,5) ως προς τα ακόλουθα σημεία 
69.1 Κατανοεί τη στρατηγική της επιχείρησης 
69.2 Ανταποκρίνεται έγκαιρα σε προθεσμίες 
69.3 Κάνει τη δουλειά του όπως θα ήθελα να την κάνει 
69.4 Ανταποκρίνεται άμεσα στις ανάγκες των εσωτερικών πελατών (στελεχών πρώτης γραμμής και απλών 
εργαζομένων) και στις προσδοκίες μου όσον αφορά στο ρόλο και τα καθήκοντά του 
69.5 Μου παρέχει χρήσιμη και έγκαιρη συμβουλή σχετικά με τα θέματα ΔΑΠ 
69.6 Έχει συμβάλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης της επιχείρησης  
70.1 Πιστεύω ότι οι κατάλληλες πολιτικές ΔΑΠ μπορούν να δημιουργήσουν αποτελεσματικές συμπεριφορές για 
να πετύχουν τους στόχους του Τμήματος μου 
70.2 Θεωρώ τον εαυτό μου συνυπεύθυνο για την εφαρμογή των πολιτικών ΔΑΠ 
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70.3 Θεωρώ τον εαυτό μου συνυπεύθυνο για τη δημιουργία αποτελεσματικών συμπεριφορών στα μέλη της 
ομάδας μου προκειμένου να πετύχουν τους στόχους του Τμήματός μου 
70.5 Αυτά που κάνει το Τμήμα ανθρωπίνων πόρων με βοηθούν να πετύχω τα αποτελέσματα που θέλω 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι επιφυλακτική (3) ως προς το ακόλουθο σημείο 
70.4 Αυτά που κάνει το Τμήμα ανθρωπίνων πόρων δίνουν έμφαση στον τύπο και όχι στην ουσία 

 
 
Στην επιχείρηση δεν τηρούνται δείκτες αποδοτικότητας (efficiency) της ΔΑΠ (HR95). 
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12. HOPE 

 
 
Η HOPE είναι  θυγατρική πολυεθνικής εταιρίας, η οποία έχει ως αντικείμενο 
δραστηριότητας την εισαγωγή και εμπορία αλκοολούχων ποτών, με έδρα στην Αθήνα. 
Απασχολεί συνολικά 200 εργαζόμενους, οι οποίοι είναι κυρίως πτυχιούχοι τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης (55%) και κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων (35%). Οι υπόλοιποι είναι 
απόφοιτοι Λυκείου και επαγγελματικών σχολών (10%). 
 
  
1. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 
 
Τα βασικά σημεία, με τα οποία θα ασχοληθούμε, είναι: 

• η αποστολή, το όραμα και οι αξίες της επιχείρησης, 
• η ακολουθούμενη ανταγωνιστική στρατηγική, 
• η ενδεχόμενη χρήση της μεθοδολογίας των εξισορροπημένων επιδόσεων (Balanced 

Scorecard) και 
• οι απαιτήσεις της ανταγωνιστικής στρατηγικής από άποψη ικανοτήτων-δεξιοτήτων και 

συμπεριφορών των εργαζομένων. 
  
Το όραμά της εταιρίας αντικατοπτρίζει το σκοπό της που είναι να γιορτάζει τη ζωή, κάθε μέρα, σε 
όλη τη γη, υπεύθυνα. Ο σκοπός ορίζει πώς θέλει η εταιρία να επιδρά στον καταναλωτή, στην 
αγορά και στην κοινωνία, στο περιβάλλον μέσα στο οποίο εντάσσει τα προϊόντα της, στις αρχές 
και στις αξίες με τις οποίες θέλει να λειτουργεί και να αναπτύσσεται. Οι εταιρικές αξίες βρίσκονται 
στην καρδιά της δράσης, θέτουν το πλαίσιο για τους εταιρικούς κανονισμούς και εμπνέουν τις 
πράξεις του καθενός. Οι αξίες είναι: πάθος για τον καταναλωτή, εκτίμηση, διεκδίκηση της 
επιτυχίας, υπευθυνότητα και συνεχής βελτίωση. Φιλοδοξία της είναι να αναγνωρισθεί ως η 
κορυφαία εταιρία καταναλωτικών προϊόντων στην Ελλάδα (HR28). 
 
Η ανταγωνιστική στρατηγική της εταιρίας καλύπτει τα υψηλής κλάσης αλκοολούχα ποτά 
(premium spirits) και όχι τα φθηνά, επιδιώκει να δημιουργεί μάρκες που ενθουσιάζουν τους 
καταναλωτές και βασίζεται στην καινοτομία. Μεταξύ άλλων, εστιάζει στην πελατοκεντρική 
προσέγγιση της αγοράς και στην προώθηση της υπεύθυνης κατανάλωσης των προϊόντων. Ως 
αδιαμφισβήτητος ηγέτης στην ελληνική αγορά αλκοολούχων ποτών, η εταιρία επενδύει 
συστηματικά στην προσπάθεια διατήρησης θετικού ρόλου για τα αλκοολούχα ποτά μέσα στην 
κοινωνική ζωή των Ελλήνων, ώστε η μετρημένη κατανάλωση αλκοολούχων ποτών να 
εντάσσεται ως μια προσφιλής και ευχάριστη εμπειρία, στο πλαίσιο ενός ισορροπημένου 
“lifestyle”» (HR19). Πρόκειται επομένως για στρατηγική προϊοντικής ηγεσίας (product 
leadership), η οποία συνδυάζεται με τη στρατηγική στενών πελατειακών σχέσεων (customeri 
intimacy). 
 
Η εκτέλεση της στρατηγικής παρακολουθείται μέσω της μεθόδου των εξισορροπημένων 
επιδόσεων (Balanced Scorecard), η οποία περιλαμβάνει στόχους και αντίστοιχες μετρήσεις 7 
περιοχών (Χρηματοοικονομική, Εφοδιασμός, ανάπτυξη Πελατών, ανάπτυξη βασικών Αγορών, 
Καινοτομία, Έλεγχος/Συμμόρφωση & Φήμη, Άνθρωποι). Οι εν λόγω περιοχές αντιστοιχούν στις 
4 διαστάσεις της κλασικής μεθόδου των Kaplan & Norton (Χρηματοοικονομικά, Πελάτες, 
Εσωτερικές Διεργασίες, Μάθηση & Ανάπτυξη. Η στοχοθέτηση και καθιέρωση μετρήσεων, από το 
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εταιρικό επίπεδο κατέρχεται σε όλες τις θέσεις ευθύνης (διευθυντικών στελεχών, προϊσταμένων 
κ.λπ.) μέσω της διαδικασίας αξιολόγησης της απόδοσης: «δεν γίνεται διάχυση αυτούσιων 
ατομικών “balanced scorecards” στα διάφορα διοικητικά επίπεδα, αλλά ενσωμάτωση της λογικής 
της μεθόδου στη διαδικασία αξιολόγησης της απόδοσης και ενημέρωση της στοχοθεσίας που 
περιέχει (δηλ. τα “WHATs” των ατομικών φύλλων αξιολόγησης της απόδοσης θα “παντρευτούν” 
με τα αντίστοιχα της εταιρικής Balanced Scorecard» (HR23).  
 
Η διαπίστωση περί της στρατηγικής της εταιρίας επιβεβαιώνεται σχεδόν πλήρως από την άποψη 
του Δ/ντικού στελέχους γραμμής, σύμφωνα με το οποίο: 
   
(i) το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα συνδέεται με την προσφορά καινοτομιών (θεωρείται ως κύριο 
χαρακτηριστικό της στρατηγικής προϊοντικής ηγεσίας – product leadership),  
(ii) η εταιρική κουλτούρα ενθαρρύνει την ατομική αποτελεσματικότητα και δημιουργική σκέψη 
(θεωρείται ως κύριο χαρακτηριστικό της στρατηγικής προϊοντικής ηγεσίας – product leadership),  
(iii) η οργανωτική δομή διακρίνεται από τη λήψη αποφάσεων στα σημεία που βρίσκονται 
πλησιέστερα στον πελάτη (θεωρείται ως κύριο χαρακτηριστικό της στρατηγικής στενών 
πελατειακών σχέσεων – customer intimacy),  
(iv) οι λειτουργικές διεργασίες είναι εστιασμένες στην ανάπτυξη νέων προϊόντων (θεωρείται ως 
κύριο χαρακτηριστικό της στρατηγικής προϊοντικής ηγεσίας – product leadership) και  
(v) τα διοικητικά συστήματα είναι εστιασμένα σε νόρμες (πρότυπα απόδοσης) (θεωρείται ως 
κύριο χαρακτηριστικό της στρατηγικής λειτουργικής αριστείας – operational excellence)  (L10).    
 

Ακολουθούμενη ανταγωνιστική στρατηγική 
 

HR Line 

Λειτουργικής αριστείας (operational excellence)  ● 
Προϊοντικής ηγεσίας (product leadership) ● ●●● 
Στενών πελατειακών σχέσεων (customer intimacy)  ● 

 
Η ως άνω ανταγωνιστική στρατηγική χρειάζεται ανθρώπους  που πρέπει να είναι αυθεντικοί και 
από αυτό προκύπτει το θεμελιώδες για την εταιρία στοιχείο της διαφορετικότητας. Λόγω του 
προσανατολισμού στην απόδοση, χρειάζεται επίσης δημιουργικότητα, ταχύτητα ανταπόκρισης 
και ευελιξία: «ξεκινώντας από το ότι ο εργαζόμενος πρέπει να είναι αυθεντικός, προκύπτει το 
θεμελιώδες για μας στοιχείο που είναι η διαφορετικότητα - θέλουμε “diversity” - είναι ένα στοιχείο 
που θα κάνει την εταιρία ακόμη πιο αποτελεσματική – η HOPE είναι οργανισμός “performance 
driven” και αυτό είναι πολύ ουσιαστικό για μας, επίσης, είναι οργανισμός που κινητοποιείται πίσω 
από “brands” - επομένως, χρειάζεται οι άνθρωποί μας να έχουν δημιουργικότητα, ταχύτητα 
ανταπόκρισης και ευελιξία (agility)» (HR20). Πρόκειται δηλ. για συμπεριφορές που θεωρείται ότι 
αντιστοιχούν στην ανταγωνιστική στρατηγική της προϊοντικής ηγεσίας (product leadership). 
 
Ως αποτελεσματικές συμπεριφορές που αναμένει η εταιρία από τους εργαζόμενους, το Δ/ντικό 
στέλεχος γραμμής αναφέρει την επίλυση προβλημάτων, την πρόκληση αμφισβητήσεων, τη 
συνεργασία μεταξύ διαφόρων Τμημάτων και την αναπτυγμένη δημιουργικότητα (L68). Πρόκειται, 
δηλ. για συμπεριφορές που θεωρείται ότι αντιστοιχούν στην ανταγωνιστική στρατηγική της 
προϊοντικής ηγεσίας (product leadership). 
  

Οι επιθυμητές ικανότητες και συμπεριφορές των 
εργαζομένων αντιστοιχούν στην ανταγωνιστική 
στρατηγική της: 

HR Line 

Λειτουργικής αριστείας (operational excellence)   
Προϊοντικής ηγεσίας (product leadership) ● ● 
Στενών πελατειακών σχέσεων (customer intimacy)   
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Από την πλευρά του, το Δ/ντικό στέλεχος γραμμής θεωρεί ότι οι εργαζόμενοι στον τομέα 
ευθύνης του χρειάζονται: αντίληψη, ακαδημαϊκό επίπεδο, διεισδυτική ικανότητα, υψηλή 
συναισθηματική νοημοσύνη, κοινωνικότητα, διαφορετικότητα, επιθυμία για μάθηση, εξέλιξη και 
ανάπτυξη: «δεν μπορούμε να έχουμε ανθρώπους χωρίς κοινωνική ανάμιξη, συναναστροφές και 
φυσικά δεν μπορεί να είναι ρατσιστές που απεχθάνονται τη διαφορετικότητα και τους 
διαφορετικούς ανθρώπους - υπάρχουν και πράγματα που συνθέτουν τα προηγούμενα, όπως: 
διάθεση να μαθαίνουν συνέχεια, διάθεση του “νικητή”, που να θέλουν να αναπτύξουν τον εαυτό 
τους, να τον εξελίξουν με όραμα μετά από μερικά χρόνια - πρέπει τα “θέλω” τους να είναι πολύ 
πιο ισχυρά από τα “πρέπει”» (L11). Κυρίαρχο χαρακτηριστικό που θα πρέπει να έχουν οι 
υποψήφιοι για τον τομέα ευθύνης του, είναι ο συμβατός τους χαρακτήρας με την κουλτούρα της 
εταιρίας και η νοοτροπία – “δίψα” του νικητή (L22).           
 
2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΑΠ 
   
Η πολιτική διοίκησης ανθρωπίνων πόρων που εφαρμόζεται έχει ως κυρίαρχο στοιχείο την 
έμφαση στην ευελιξία-καινοτομία-ανάπτυξη νέων ιδεών, προβλέπει στρατολόγηση ατόμων με 
ειδικές γνώσεις-δεξιότητες για να εργάζονται με σχετική ανεξαρτησία, επιτρέπει τη διάθεση 
πόρων για πειραματισμό, δεν αποκλείει την ανταμοιβή ακόμη και της αποτυχίας, περιλαμβάνει 
αξιολόγηση της απόδοσης εστιασμένη στα μακροπρόθεσμα αλλά και στα ομαδικά 
αποτελέσματα, επιδιώκει ιδιαίτερα την εσωτερική δικαιοσύνη των αμοιβών και παρέχει 
δυνατότητα στον εργαζόμενο να επιλέξει το πακέτο αμοιβής του (HR25). Πρόκειται, δηλ. για 
πολιτική ΔΑΠ που θεωρείται ότι αντιστοιχεί στην ανταγωνιστική στρατηγική της προϊοντικής 
ηγεσίας (product leadership).   
 
Η διαπίστωση περί της πολιτικής ΔΑΠ της εταιρίας δεν επιβεβαιώνεται από την άποψη του 
Δ/ντικού στελέχους γραμμής, σύμφωνα με το οποίο: τα διοικητικά συστήματα της εταιρίας είναι  
εστιασμένα σε νόρμες (πρότυπα απόδοσης) (L10) (θεωρείται ως κύριο χαρακτηριστικό της 
στρατηγικής λειτουργικής αριστείας – customer intimacy). 
 

Η εφαρμοζόμενη πολιτική ΔΑΠ αντιστοιχεί με την 
ανταγωνιστική στρατηγική της: 

HR Line 

Λειτουργικής αριστείας (operational excellence)  ● 
Προϊοντικής ηγεσίας (product leadership) ●  
Στενών πελατειακών σχέσεων (customer intimacy)   

 
Συγκρινόμενη με τους κύριους ανταγωνιστές της, όσον αφορά  στις πολιτικές διοίκησης του 
προσωπικού της, η εταιρία διαφοροποιείται στο ότι διαχειρίζεται ταλέντα και ομάδες ώστε να 
προσφέρει καινοτομία σε όλα τα επίπεδα, τόσο στην προσφορά προϊόντων όσο και στο 
εργασιακό περιβάλλον: «η αίσθηση που εγώ έχω είναι ότι η μεγάλη διαφορά της HOPE έγκειται 
σε μια διαφορετική φιλοσοφία, δηλ. ποια είναι η εταιρία, πώς λειτουργούμε με τις αξίες μας και ότι 
αυτό παίζει τεράστιο ρόλο στην αξιολόγηση του έργου του καθενός - αν δεν λειτουργεί κανείς σ’ 
αυτό το πλαίσιο δεν θα μπορεί και να αναπτυχθεί - αυτό κάνει τη μεγάλη διαφορά» (HR24). 
 
3. ΡΟΛΟΣ Δ/ΝΤΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ  
 
Τα βασικά σημεία, με τα οποία θα ασχοληθούμε, είναι: 

• ο ρόλος του Διευθυντή ανθρωπίνων πόρων, 
• η συμμετοχή του σε συλλογικά όργανα της επιχείρησης και 
• ο τρόπος αντιμετώπισής του από τα διευθυντικά στελέχη γραμμής. 
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Ο Διευθυντής ανθρωπίνων πόρων είναι μέλος του Συμβουλίου Διευθυντών και παρευρίσκεται 
στις συνεδριασεις του Δ.Σ. χωρίς δικαίωμα ψήφου. Συμμετέχει, επίσης, στο νοτιο-ευρωπαϊκό 
όργανο στρατηγικής της μητρικής εταιρίας “HR Leadership Team (HR29). Έχει 2 γραμμές 
αναφοράς: μια άμεση (solid line) προς τον HR Director Νοτίου Ευρώπης και μια διακεκομμένη 
(dotted line) προς τον τοπικό Γενικό Διευθυντή.  
 
Η εταιρία ζητά από αυτόν να έχει την ευθύνη δημιουργίας και υλοποίησης του συνόλου της 
στρατηγικής ανθρωπίνων πόρων για 2 επιχειρηματικές μονάδες (SBUs), αξιοποιώντας όλα τα 
διεθνώς διαθέσιμα μέσα και μεθόδους, κατανοώντας τις ανάγκες του οργανισμού και 
συνεργαζόμενος με όλα τα Τμήματα της εταιρίας: «έχω την ευθύνη για τη δημιουργία και 
υλοποίηση του συνόλου της στρατηγικής ανθρωπίνου δυναμικού για 2 Business Units (Ελλάδα 
και Τουρκία) - ως “HR function” πρέπει να διασφαλίσω ότι αξιοποιώ όλα τα εργαλεία, διαδικασίες 
και μεθόδους που υπάρχουν στο HR ανά τον κόσμο, προκειμένου η HOPE να υλοποιήσει τη 
στρατηγική της, να κατανοήσω τις ανάγκες του οργανισμού και τα δύο να τα παντρέψω με λογική 
και συνάφεια - για να το κάνω σημαίνει ότι είμαι σε θέση να συνεργασθώ με όλα τα “functions” της 
εταιρίας» (HR26). 
 
Σχετικά με το στρατηγικό του ρόλο, αναφέρει ότι συμμετέχει στο στρατηγικό σχεδιασμό ως μέλος 
της διοικητικής ομάδας και συναποφασίζει επί των διαφόρων θεμάτων. Ο ρόλος του Δ/ντή 
ανθρωπίνων πόρων, στη φάση αυτή, είναι να συμβάλει στην εξέταση των υπό συζήτηση 
στρατηγικών επιλογών με το πρίσμα των απαιτήσεων που εγείρουν σχετικά με το προσωπικό 
της εταιρίας, τις ικανότητες και τον τρόπο διοίκησής του: «ως HR Director, συμμετέχω στο 
Management Team που εξετάζει διάφορα θέματα στρατηγικής και συναποφασίζει – ο 
σχεδιασμός γίνεται σε πολλά επίπεδα, θα συζητήσουμε και με τις εταιρίες της HOPE σε άλλες 
χώρες και με τα κεντρικά μας της Ευρώπης - σε αποφάσεις που αφορούν δεσμεύσεις για τη 
στρατηγική, το Management Team Ελλάδος θα είναι υπεύθυνο και για την υλοποίηση - ο δικός 
μου λόγος ύπαρξης είναι να επιτρέψω στον οργανισμό να επιτύχει την απόδοση που θέλει και να 
πραγματοποιήσει τις βλέψεις του μέσα από το σχεδιασμό όλου του κομματιού που αναφέρεται 
στο ανθρώπινο δυναμικό και στο εργασιακό περιβάλλον - άρα, απαντώ σε ερωτήματα: αν 
θέλουμε να κάνουμε μια στρατηγική επιλογή, τι σημαίνει αυτό από άποψη ανθρώπων, 
ικανοτήτων και διοίκησής τους» (HR21). 
 
Επί πλέον, εμπλέκεται στην υλοποίηση της στρατηγικής μέσω του οργανωτισκού σχεδιασμού 
και των πολιτικών ΔΑΠ που αναφέρονται σε θέματα στελέχωσης, διαχείρισης ταλέντων, 
ανάπτυξης, αμοιβών και δέσμευσης των εργαζομένων: «συμβάλλω πρώτα απ’ όλα με το κομμάτι 
του οργανωτικού σχεδιασμού - ακολουθεί το “recruitment”, “talent management”, “development”, 
“rewards” και το “engagement” των ανθρώπων - συμβάλλω υποστηρίζοντας τον κύκλο του 
“performance management” και την εφαρμογή του συστήματος - ένα μεγάλο κομμάτι της 
συμβολής μου έχει να κάνει με την ανάπτυξη ηγεσίας και το “people management” (αποτελούν 
μέρη του “development” με ιδιαίτερη βαρύτητα), τις σχέσεις με τους εργαζόμενους (δηλ. τα 
“standard” πράγματα που πρέπει να κάνεις έτσι και αλλιώς)» (HR22). 
    
Ο Δ/ντής ανθρωπίνων πόρων πιστεύει ότι ο κύριος ρόλος του είναι να εξασφαλίζει ότι η 
επιχείρηση έχει τους ταλαντούχους ανθρώπους που χρειάζεται για να εκτελέσει τη στρατηγική 
της. Αισθάνεται ισχυρός και θεωρεί απαραίτητη την ικανότητά του να επηρεάζει τα σημαντικά 
πρόσωπα που λαμβάνουν τις κρίσιμες αποφάσεις: «ο βασικός μου ρόλος είναι να εξασφαλίζω 
ότι ο οργανισμός έχει το ταλέντο που χρειάζεται για να υλοποιήσει τις στρατηγικές επιδιώξεις που 
έχει τώρα και στο μέλλον - αισθάνομαι ισχυρός, με την έννοια ότι ο οργανισμός δεν θα μου θέσει 
περιορισμούς στο τι μπορώ να προτείνω - από την άλλη μεριά, όμως, το πόσο τα πράγματα θα 
προχωρήσουν έχει σχέση με την ικανότητά μου να επηρεάζω τους “stakeholders” που 
εμπλέκονται στη λήψη των αποφάσεων - θα πρέπει να έχω φροντίσει να καλύψω το κόστος και 
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να προβλέψω τις πιθανές αντιδράσεις - αυτό το λέμε “alignment” που είναι εξίσου σημαντικό με το 
πλάνο που θέλεις να υλοποιήσεις» (HR33). 
 
Αναφερόμενος στην επιρροή που ασκεί στη λήψη αποφάσεων, την εντοπίζει: «στο “overhead 
budget”, στη στελέχωση, στις μετακινήσεις, προαγωγές, οργανωτικές αλλαγές, αμοιβές συνολικά, 
στην αξιολόγηση ανθρώπων, ακόμη και πιο “senior” στελεχών - υπάρχει το “calibration” όπου 
εξετάζεται από ένα ιεραρχικό επίπεδο η αξιολόγηση του αμέσως πιο κάτω - σ’ αυτό το “process” 
το “facilitation” γίνεται από το HR – έτσι ισορροπεί όλο το σύστημα - είμαστε οι “gate keepers” της 
διαδικασίας αλλά έχουμε και συγκεκριμένη άποψη για τους ανθρώπους και ουσιαστικό ρόλο» 
(HR34) 
 
Η αντιμετώπιση του Διευθυντή ανθρωπίνων πόρων από τα στελέχη γραμμής είναι θετική, 
δεδομένου ότι ο ανθρώπινος παράγοντας έχει υψηλή προτεραιότητα για την εταιρία και συνεπώς 
η υποστήριξη των στελεχών από το Τμήμα ΔΑΠ είναι και επιβεβλημένη και αναμενόμενη. Οι 
δυσκολίες που παρουσιάζονται, οφείλονται στη στενότητα του χρόνου από πλευράς των 
στελεχών, οπότε χρειάζεται ευελιξία, με την βοήθεια της οποίας τα προβλήματα συνήθως 
επιλύονται. Πηγή εντάσεων μπορεί να αποτελέσει και η διαφορά αντίληψης ως προς την 
προοπτική των θεμάτων προσωπικού, η οποία για το Τμήμα ΔΑΠ είναι πιο μακροπρόθεσμη 
από αυτήν των διευθυντικών στελεχών. Γενικά η μεταξύ τους σχέση χαρακτηρίζεται ως καλής 
συνεργασίας και εμπιστοσύνης (HR32). 
 
«στην HOPE το κομμάτι “people agenda” έχει βαρύνουσα σημασία για τον οργανισμό - με αυτήν 
την έννοια, η αποδοχή μας από τον υπόλοιπο οργανισμό είναι κατ’ αρχήν υψηλή και αυτονόητη. - 
όταν έρχεται ο HR να σε υποστηρίξει, το δέχεσαι γιατί απ’ αυτό εξαρτάται και η δική σου επιτυχία 
- δυσκολίες υπάρχουν υπό την στενότητα του χρόνου - οφείλουμε, όμως, και εμείς να έχουμε 
ευελιξία γιατί είμαστε σε κατάσταση συνεργασίας μαζί με τα στελέχη γραμμής - μαζί θα 
προτεραιοποιήσουμε τα θέματα που αφορούν το προσωπικό, τα περισσότερα προβλήματα σ’ 
αυτό το πλαίσιο λύνονται - εδώ έχω να κάνω μια παρατήρηση: τα θέματα που εμείς ως HR 
αποσκοπούμε είναι ευρύτερα και πιο μακρο-πρόθεσμα σε σχέση με αυτά που απασχολούν τους 
Line Managers. (π.χ. η καταλληλότητα κάποιου εργαζομένου σε ευρύτερο ορίζοντα και όχι μόνον 
στο στενό πλαίσιο ενός Τμήματος), εμείς θα προσπαθήσουμε να “φωτίσουμε” και άλλους άξονες, 
o εργαζόμενος-ταλέντο δεν ανήκει αποκλειστικά σ’ έναν Line Manager αλλά γενικότερα στην 
εταιρία - εντάσεις μπορεί να έχουμε αλλά σιγά-σιγά η οπτική των δύο μερών προσεγγίζει - 
βρισκόμαστε σε πάρα πολύ καλή σχέση συνεργασίας και εμπιστοσύνης με τους Line Managers 
ώστε να ανοιχθούν σε μας και να μας μιλήσουν για τα προβλήματά τους - αυτό είναι κάτι που 
κερδίζεται ανά άνθρωπο και ανά περίπτωση» (HR32).  
 
Δύο στελέχη του Τμήματος ανθρωπίνων πόρων έχουν κατανεμημένη δικαιοδοσία σε 
συγκεκριμένα Τμήματα της εταιρίας και με αυτόν τον τρόπο, ως “business partners” παρέχουν 
συνεχή βοήθεια και συμπαράσταση στα στελέχη γραμμής προκειμένου να εφαρμόσουν 
καλύτερα τις πολιτικές ΔΑΠ στα τρέχοντα θέματα που αντιμετωπίζουν (HR31). 
 
4. ΠΡΟΦΙΛ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
 
To Τμήμα ανθρωπίνων πόρων απασχολεί συνολικά 4 άτομα (2% της δύναμης προσωπικού). 
Είναι όλοι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων, εκ των οποίων τα 3 άτομα έχουν εξειδικευθεί στη ΔΑΠ 
(HR 30). 
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5. ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΑΠ
BOX 1 – Προτεραιότητα στις απαντήσεις των ερωτήσεων HR38, 39 & ακολουθούν σχετικές απαντήσεις σε άλλες ερωτήσεις  
 

 
Ρόλοι των στελεχών ΔΑΠ & αντίστοιχες ικανότητες 

(παρατίθενται εντός εισαγωγικών οι απόψεις του Δ/ντή ανθρωπίνων πόρων) 
 

 
Ρόλος: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ  ΕΤΑΙΡΟΣ 
Ικανότητα: ΕΚΤΕΛΕΣΗ  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
    
«Ο δικός μου λόγος ύπαρξης είναι να επιτρέψω στον οργανισμό να επιτύχει την απόδοση που θέλει και 
να πραγματοποιήσει τις βλέψεις του μέσα από το σχεδιασμό όλου του κομματιού που αναφέρεται στο 
ανθρώπινο δυναμικό και στο εργασιακό περιβάλλον - άρα, απαντώ σε ερωτήματα: αν θέλουμε να 
κάνουμε μια στρατηγική επιλογή, τι σημαίνει αυτό από άποψη ανθρώπων, ικανοτήτων και διοίκησής 
τους» (HR21) 
 
«Συμβάλλω στην υλοποίηση της στρατηγικής  πρώτα απ’ όλα με το κομμάτι του οργανωτικού 
σχεδιασμού - ακολουθεί το “recruitment”, “talent management”, “development”, “rewards” και το 
“engagement” των ανθρώπων - συμβάλλω υποστηρίζοντας τον κύκλο του “performance management” 
και την εφαρμογή του συστήματος - ένα μεγάλο κομμάτι της συμβολής μου έχει να κάνει με την ανάπτυξη 
ηγεσίας και το “people management” (αποτελούν μέρη του “development” με ιδιαίτερη βαρύτητα), τις 
σχέσεις με τους εργαζόμενους (δηλ. τα “standard” πράγματα που πρέπει να κάνεις έτσι και αλλιώς)» 
(HR22) 
 
«Yποστηρίζω την επίτευξη των σχεδίων και στόχων των στελεχών γραμμής ως εξής: (i) με  την 
κατανόηση των στόχων, την αντλούμε μέσω συζητήσεων (meeting εμπορικού σχεδιασμού), όπου 
προκύπτουν ανάγκες οργανωτικές και στελέχωσης - συμμετέχω όπου με χρειάζονται (ii) δύο από τους 
ανθρώπους μου βλέπουν τις Πωλήσεις και τον υπόλοιπο οργανισμό, είτε έχουν κατ’ ιδίαν συναντήσεις με 
τους Line Managers (το ένα ενημερώνει το άλλο). Έτσι, έχοντας αυξήσει την κατανόηση, μπαίνουμε σε 
παρεμβάσεις οργανωτικού επιπέδου, όπως π.χ. να αλλάξουμε το «στήσιμο» μιας ομάδας, να αλλάξουμε 
ρόλους, να ανανεώσουμε στελέχη (όχι κατ’ ανάγκη απευθείας από την αγορά) (iii) ένα άλλο κομμάτι 
“ongoing” υποστήριξης είναι το συνεχές “coaching” των Line Managers από εμένα και τους συνεργάτες 
μου (iv) ως  “business partner” βοηθώ τα στελέχη γραμμής σε όλα τα θέματα που σχετίζονται με τους 
ανθρώπους (στελέχωση, αξιολόγηση απόδοσης, αμοιβές, κουλτούρα κλπ.) (HR31) 
 
«Επηρεάζω τη λήψη αποφάσεων στα θέματα “overhead budget”, στη στελέχωση, στις μετακινήσεις, 
προαγωγές, οργανωτικές αλλαγές, αμοιβές συνολικά, στην αξιολόγηση ανθρώπων, ακόμη και πιο 
“senior” στελεχών» (HR34) 
 

 
 
 
Ρόλος: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ  ΕΙΔΗΜΩΝ  
Ικανότητα: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 
 
«Συμβάλλω υποστηρίζοντας τον κύκλο του “performance management” και την εφαρμογή του 
συστήματος - ένα μεγάλο κομμάτι της συμβολής μου έχει να κάνει με την ανάπτυξη ηγεσίας και το 
“people management” (αποτελούν μέρη του “development” με ιδιαίτερη βαρύτητα» (HR22) 
 
«Στην αξιολόγηση ανθρώπων, ακόμη και πιο “senior” στελεχών - υπάρχει το “calibration” όπου 
εξετάζεται από ένα ιεραρχικό επίπεδο η αξιολόγηση του αμέσως πιο κάτω - σ’ αυτό το “process” το 
“facilitation” γίνεται από το HR – έτσι ισορροπεί όλο το σύστημα - είμαστε οι “gate keepers” της 
διαδικασίας αλλά έχουμε και συγκεκριμένη άποψη για τους ανθρώπους και ουσιαστικό ρόλο» (HR34) 
 
«Θεωρώ ότι αναπτύχθηκε σεβασμός για τον τρόπο λειτουργίας της ομάδας μου και δημιουργήθηκε, 
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επίσης, η αίσθηση ότι η ομάδα αυτή έχει σαν απόλυτη προτεραιότητα το “performance” - είμαστε εδώ για 
το “business” και όχι για άλλο λόγο - είναι μια φιλοσοφία της ομάδας μας που είναι ορατή σε όλο τον 
οργανισμό γιατί έχουμε μικρούς χρόνους ανταπόκρισης στις ανάγκες του - επίσης, έχουμε διανύσει 
μεγάλη έκταση εδάφους στο “people management”, το πώς κατανοώ το ρόλο των  Managers και τις 
απαιτήσεις» (HR35) 
 
«Δύο  από τους ανθρώπους μου βλέπουν τις Πωλήσεις και τον υπόλοιπο οργανισμό, είτε έχουν κατ’ 
ιδίαν συναντήσεις με τους Line Managers (το ένα ενημερώνει το άλλο) - έτσι, έχοντας αυξήσει την 
κατανόηση, μπαίνουμε σε παρεμβάσεις οργανωτικού επιπέδου, όπως π.χ. να αλλάξουμε το “στήσιμο” 
μιας ομάδας, να αλλάξουμε ρόλους, να ανανεώσουμε στελέχη (όχι κατ’ ανάγκη απευθείας από την αγορά  
- ως “business partner” βοηθώ τα στελέχη γραμμής σε όλα τα θέματα που σχετίζονται με τους 
ανθρώπους (στελέχωση, αξιολόγηση απόδοσης, αμοιβές, κουλτούρα κλπ.) - στεκόμαστε δίπλα στα 
Τμήματα της εταιρίας και παριστάμεθα στις δραστηριότητές τους ως “HR functional experts” αλλά και 
ως έχοντες γνώση και “expertise” στα θέματα του αντιστοίχου τομέα που υποστηρίζουμε» (HR31)   
 
«Το σύστημα των απαιτουμένων συμπεριφορών και δεξιοτήτων μας δόθηκε έτοιμο από το εξωτερικό και 
είναι κοινό για την HOPE διεθνώς - επειδή είναι ανοικτό σε ερμηνείες και παραδείγματα, δεν αισθάνομαι 
άσχημα - υπάρχει ελευθερία στην κατάρτιση των “role profiles” όπου μεταφέρονται οι αξίες μας και 
καταγράφονται οι απαιτούμενες ικανότητες - η εμπλοκή μου στην εφαρμογή αυτού του συστήματος είναι 
διαρκής, άμεση και ουσιαστική» (HR42) 
 

 
 
 
Ρόλος: ΥΠΕΡΜΑΧΟΣ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
Ικανότητα: ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ 
 
«Βρισκόμαστε σε πάρα πολύ καλή σχέση συνεργασίας και εμπιστοσύνης με τους Line Managers ώστε 
να ανοιχθούν σε μας και να μας μιλήσουν για τα προβλήματά τους - αυτό είναι κάτι που κερδίζεται ανά 
άνθρωπο και ανά περίπτωση» (HR32). 
 
«Συμβάλλω στη βελτίωση του ηθικού και της αφοσίωσης των εργαζομένων (i) μέσα από το “action 
planning” γύρω από τις διαπιστώσεις του “values survey” – η έρευνα “τρέχει” από εξωτερικό φορέα για 
όλη την εταιρία διεθνώς - παίρνοντας τα αποτελέσματα λειτουργούμε ως “facilitators” - βοηθάμε τα 
στελέχη να τα επεξεργασθούν, να τα μοιρασθούν με τις ομάδες τους και να καταρτίσουν πλάνα ενεργειών 
προκειμένου να βελτιωνόμαστε - είναι η πιο ουσιαστική και δομημένη παρέμβαση του HR - εμείς 
ενεργοποιούμε τα πλάνα και τα υποδεικνύουμε» (HR38)  
 
«Συνέχεια του προηγουμένου είναι (ii) να αφουγκραζόμαστε όσο καλύτερα μπορούμε την κατάσταση 
μέσα στον οργανισμό (να ακούμε προβληματισμούς ανθρώπων, να φιλτράρουμε τα ερεθίσματα κλπ.) - 
είναι μια άτυπη και συνεχής διαδικασία» (HR 38) 
 

 
 
 
 
Ρόλος: ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ/ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ  ΑΛΛΑΓΩΝ 
Ικανότητα: ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΑΛΛΑΓΩΝ 
 
«Τα θέματα που εμείς ως HR αποσκοπούμε είναι ευρύτερα και πιο μακρο-πρόθεσμα σε σχέση με αυτά 
που απασχολούν τους Line Managers. (π.χ. η καταλληλότητα κάποιου εργαζομένου σε ευρύτερο 
ορίζοντα και όχι μόνον στο στενό πλαίσιο ενός Τμήματος), εμείς θα προσπαθήσουμε να “φωτίσουμε” και 
άλλους άξονες, o εργαζόμενος-ταλέντο δεν ανήκει αποκλειστικά σ’ έναν Line Manager αλλά γενικότερα 
στην εταιρία» (HR32) 
 
«Εμείς προετοιμάζουμε, εισάγουμε και συντονίζουμε τις οργανωσιακές αλλαγές  σε συνεργασία με τους 
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Line Managers - θα  μπορούσε, όμως, κάτι να ξεκινήσει και με επιταγή της Γενικής Δ/νσης (π.χ να 
μειώσουμε το μέγεθος του οργανισμού) - πρέπει να συνεργασθώ με το Line για να δούμε πώς θα 
υλοποιηθεί - το αποτέλεσμα θα βγεί με συνεργασία και συναπόφαση - η βοήθεια που παρέχουμε είναι 
συνεχής καθόλη τη διάρκεια της υλοποίησης, ώστε η βοήθεια εκτέλεσης να προέρχεται από το 
ανθρώπινο δυναμικό της εταιρίας» (HR39) 
 

 
 
6. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΑΠ
BOX 2 – Προτεραιότητα στις απαντήσεις των ερωτήσεων HR42 – 82 & ακολουθούν σχετικές απαντήσεις σε άλλες ερωτήσεις 
 
ΓΕΝΙΚΑ 
 
Εξετάζεται η ύπαρξη διατυπωμένων πολιτικών για το ανθρώπινο δυναμικό, η προέλευσή τους 
και σε περίπτωση προέλευσης από τη μητρική εταιρία, η δυνατότητα αλλαγών ή συμπληρώσεων 
σε τοπικό επίπεδο.  

 
Υπάρχει στην επιχείρηση γραπτή πολιτική για το ανθρώπινο δυναμικό, η οποία είναι αναρτημένη 
και διαθέσιμη στο εσωτερικό δίκτυο επικοινωνίας (Intranet) και τα βασικά της σημεία 
περιλαμβάνονται στο υλικό (induction package) που δίνεται στους νεο-εισερχόμενους στην 
εταιρία. Επίσης, υπάρχει και κώδικας επιχειρηματικής δεοντολογίας “code of business ethics” 
(HR27). 
 
Οι πολιτικές ΔΑΠ είναι γενικά καθορισμένες σε διεθνές επίπεδο, όμως υπάρχουν ορισμένα 
περιθώρια προσαρμογών στις τοπικές συνθήκες σε θέματα παροχών και ομαδικής ασφάλισης 
του προσωπικού: «οι κύριες πολιτικές έρχονται από τη μητρική εταιρία και δεν επιδέχονται 
αλλαγές - περιθώρια διαφοροποιήσεων έχουμε μόνον σε πολιτικές με έντονο τοπικό χαρακτήρα 
(όπως π.χ. για τα θέματα “travel & expenses”) καθώς και στα ομαδικά ασφαλιστικά προγράμματα 
του προσωπικού» (HR82). 
 
Οι πολιτικές ΔΑΠ και οι αλλαγές ή συμπληρώσεις αυτών κοινοποιούνται μέσω αναρτήσεων στο 
εσωτερικό σύστημα Intranet της εταιρίας αλλά εφαρμόζονται και άλλες πρωτοβουλίες για την 
καλύτερη ενημέρωση των εργαζομένων μέσω σεμιναρίων που διοργανώνονται από το Τμήμα 
ΔΑΠ (ως “policy owner”). Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και τα προγράμματα είναι ενισχυμένα όταν 
απευθύνονται στα στελέχη, λόγω της διοικητικής ευθύνης που έχουν έναντι των απλών 
εργαζομένων (HR80, 81). 
ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ 
 
Τα βασικά σημεία  της πολιτικής στελέχωσης, με τα οποία θα ασχοληθούμε, είναι: 

• οι απαιτούμενες κατά τη στελέχωση ικανότητες & ιδιότητες των υποψηφίων, 
• οι ακολουθούμενοι τρόποι επιλογής, 
• η καταλληλότητα των επιλεγομένων για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων, 
• η αξιολόγηση του τρόπου επιλογής και 
• ο ρόλος του διευθυντικού στελέχους γραμμής που συμμετείχε στην έρευνα. 

 
Εντοπίζονται οι συμπεριφορές και δεξιότητες που θα πρέπει να έχουν οι εργαζόμενοι και οι 
οποίες περιλαμβάνονται στο σύστημα “HOPE Capabilities/Leadership Standard”.Tο σύστημα 
προήλθε από την μητρική εταιρία του εξωτερικού και είναι κοινό για όλες τις θυγατρικές της 
HOPE διεθνώς. Πρόκειται: (i) για τις 6 ηγετικές συμπεριφορές / δεξιότητες (leadership standards) 
που συνθέτουν το πρότυπο ηγεσίας και αναμένονται από όλα τα ηγετικά στελέχη του 
οργανισμού και (ii) τις 6 απλές συμπεριφορές και δεξιότητες (capabilities) που είναι επιθυμητές 
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για όλους τους εργαζόμενους του οργανισμού. Οι ως άνω συμπεριφορές και δεξιότητες, 
ανάλογα με τη θέση και το επίπεδο ευθύνης, λαμβάνονται υπόψη και ενσωματώνονται στα 
προφίλ των θέσεων εργασίας (role profiles) (HR42). 
 
Όπως πιστεύει ο Δ/ντής ανθρωπίνων πόρων, τα υποψήφια στελέχη προσελκύονται κατά κύριο 
λόγο από τις καλές προοπτικές σταδιοδρομίας και δευτερευόντως από τις προσφερόμενες 
υψηλές αποδοχές: «ο πρώτος τρόπος είναι σε σχέση με την εξέλιξη της καριέρας του - να 
κατανοήσει γιατί είναι καλός ο ρόλος που θα αναλάβει, ποια θα είναι η εξέλιξή του μέσα στην 
εταιρία και πώς το δικό του “aspiration” βρίσκει καλό πλαίσιο εντός της HOPE - πολύ δευτερεύον 
είναι να του γίνει μια καλή οικονομική πρόταση για να βελτιώσει τους οικονομικούς όρους της 
απασχόλησής του» (HR43). 
 
Τρόποι επιλογής προσωπικού: Συνδυάζεται η χρήση βιογραφικών σημειωμάτων, αρχικών 
συνεντεύξεων και κέντρων αξιολόγησης (ομαδικές ασκήσεις, παρουσιάσεις, υπόδυση ρόλων, 
διάφορες δοκιμασίες, μελέτες περιπτώσεων – case studies): «η διαδικασία προσέλκυσης, 
αξιολόγησης και επιλογής προσωπικού παρέχει στα στελέχη που θα υλοποιήσουν την πρόσληψη  
(Line Managers και HR) πρότυπα εργαλεία, οδηγίες και προτάσεις - τα διάφορα μέσα που 
χρησιμοποιούνται συχνά και σε συνδυασμό μεταξύ τους είναι: αρχικές συνεντεύξεις με 
εκπρόσωπο του HR, δομημένες συνεντεύξεις με τον αντίστοιχο Line Manager, κέντρα 
αξιολόγησης (assessment centers) που περιλαμβάνουν: ομαδικές ασκήσεις, “presentations” και 
“role plays”, τεστ (verbal – numerical) που μπορούν να διεξαχθούν και ηλεκτρονικά (on-line), 
“case studies” για το αντίστοιχο Τμήμα – λειτουργία» (HR44). 
 
Ο τρόπος επιλογής δίνει εργαζόμενους που χρειάζεται η επιχείρηση για την επίτευξη των 
στρατηγικών στόχων δηλ. υπάρχει σύνδεση της επιλογής με τους στρατηγικούς στόχους. Αυτό 
οφείλεται στον κρίσιμο ρόλο του αμέσου προϊσταμένου που συμμετέχει στην επιλογή καθώς και 
στη χρήση των συγκεκριμένων τρόπων επιλογής, μέσω των οποίων βεβαιώνεται, κατά το 
δυνατόν, η ανταπόκριση των υποψηφίων στο ρόλο που πρόκειται να αναλάβουν (HR45). 
 
«η επιτυχία έγκειται στο ότι: (i) η ευθύνη για την ανάπτυξη του συγκεκριμένου ανθρώπου που 
επιλέγεται, εξαρχής βρίσκεται στον Line Manager, ο οποίος είναι και ο βασικός υπεύθυνος για 
την επιλογή - αν ο Line Manager δεν είναι γνώστης και δεν δεσμεύεται να τον συμβουλεύσει και 
να του κάνει το σωστό πλάνο ένταξης και ανάπτυξης στον οργανισμό τότε τα αποτελέσματα δεν 
θα είναι καλά – η δέσμευση του Line Manager είναι αυτή που παίζει πρωτεύοντα ρόλο - είναι 
αυτός που θα ενεργοποιήσει τις ικανότητες του εργαζoμένου για “fit” με το “role profile” και τις 
“capabilities” και (ii) με τη χρήση αυτών των τρόπων αξιολόγησης και επιλογής βεβαιώνουμε, 
κατά το μέγιστο δυνατό, πώς οι υποψήφιοι θα ανταποκριθούν με επιτυχία στο ρόλο τους, τόσο 
αναφορικά με την τεχνική τους κατάρτιση όσο και σε σχέση με την ανάπτυξή τους εντός του 
ευρύτερου οργανισμού και μέσα από το “Hope Capabilities/Leadership Standard”» (HR45) 
 
Κατά το Δ/ντικό στέλεχος γραμμής, η πολιτική στελέχωσης και οι τρόποι επιλογής βοηθούν και 
υποστηρίζουν την επίτευξη των στρατηγικών στόχων του τομέα ευθύνης του διότι: «για να 
καταλήξουμε σ’ αυτό το σύστημα, σημαίνει ότι το έχει αποδεχθεί η εταιρία σε παγκόσμιο επίπεδο - 
υπάρχουν υψηλά “standards”, τα οποία λαμβάνονται υπόψη - υπάρχει το “Hope Challenge” που 
δίνει τη δυνατότητα σε ένα υποψήφιο να δουλέψει στην εταιρία για μερικές μέρες και να φέρει σε 
πέρας κάποιο “task” - μετά, έρχεται πίσω και του βάζουμε μερικές ερωτήσεις (για τα προϊόντα της 
HOPE, τι θα μπορούσε να γίνει καλύτερα σε μια κάβα ποτών κ.λπ.) - έτσι δείχνει ο καθένας τις 
ικανότητές του και γίνεται συνεκτίμηση του αποτελέσματος του “interview” που είχε με άλλα 
στελέχη και με το HR, ή του αποτελέσματος από σχετικά “tests” που έχει κάνει - με τα πολλά 
φίλτρα που χρησιμοποιούμε, το ποσοστό της αποτυχίας βρίσκεται κάτω από το 15% - το άριστα 
δεν μπορούμε να το πετύχουμε» (L23). 
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Ο τρόπος επιλογής αξιολογείται «με την παρακολούθηση της εξέλιξης του κάθε εργαζομένου σε 
βάθος χρόνου» (HR46). 
 
Κατά το Διευθυντικό στέλεχος γραμμής, η διαδικασία επιλογής είναι πολύ αποτελεσματική διότι 
«έχει δημιουργηθεί με υψηλά πρότυπα, εφαρμόζεται με επιτυχία σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι 
ουσιαστική και συνδυάζει διαδοχικά “interviews” με σχετικά “tests”, δηλ. χρησιμοποιούμε πολλά 
φίλτρα που έχουν ποσοστό επιτυχίας πάνω από το 85% έως 90%»  (L24). 
 
Ο κρίσιμος ρόλος του Δ/ντικού στελέχους γραμμής (συνυπευθυνότητα) εντοπίζεται στην τελική 
επιλογή: «αφού κοιτάξω την “short list” συνήθως των 3-4 επικρατεστέρων υποψηφίων, θα 
επιλέξω σε συνεργασία με το HR» (L25). 
 

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ  (L21, 26) 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι θετική (4,5) ως προς τα ακόλουθα σημεία της πολιτικής στελέχωσης 
που εφαρμόζει η επιχείρηση 
21.1 Ανάπτυξη και παρακολούθηση περιγραφών για όλες τις θέσεις εργασίας 
21.2 Διεξαγωγή αναλύσεων ροών εργασίας 
21.3 Ανάπτυξη του προγράμματος στελέχωσης για την κάλυψη επιχειρηματικών αναγκών 
21.4 Ανάπτυξη και υλοποίηση προγραμμάτων στρατολόγησης 
21.5 Ανάπτυξη και υλοποίηση προγραμμάτων διαδοχής 
21.6 Διατήρηση της στελέχωσης σε επαρκή επίπεδα 
21.7 Μέριμνα διακράτησης των ικανών ατόμων 
26.1 Εφαρμογή πολύ εκτεταμένων διαδικασιών επιλογής (τεστ, συνεντεύξεις κλπ) 
26.2 Η διοίκηση αποδίδει μεγάλη σημασία στις διαδικασίες στελέχωσης ώστε να επιλεγούν τα άριστα άτομα για 
κάθε θέση 
26.3 Συνήθως εμπλέκονται αρκετά πρόσωπα στη λήψη της απόφασης επιλογής 
26.5 Συνήθως εξετάζονται πολλοί υποψήφιοι για κάθε κενή θέση 
26.6 Η επιλογή των διευθυντικών στελεχών γίνεται εφόσον διαθέτουν χαρακτηριστικά που είναι συμβατά με το 
στρατηγικό σχέδιο της επιχείρησης 
26.7 Αναγνωρίζεται η ανάγκη εντοπισμού αποτελεσματικών διευθυντικών χαρακτηριστικών με μακροπρόθεσμη 
προοπτική 
26.8 Περιστασιακά γίνονται αλλαγές στα πρότυπα της στελέχωσης ώστε να διευκολυνθεί η υλοποίηση της 
στρατηγικής της επιχείρησης 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι αρνητική (1,2)  ως προς το ακόλουθο σημείο της πολιτικής 
στελέχωσης που εφαρμόζει η επιχείρηση 
26.4 Γενικά, η επιχείρηση χρειάζεται πολύ χρόνο για να επιλέξει κάποιο άτομο προς κάλυψη κενής θέσης 

 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
 
Τα βασικά σημεία  της πολιτικής εκπαίδευσης & ανάπτυξης, με τα οποία θα ασχοληθούμε, είναι: 

• η προσέγγιση ανάλυσης των εκπαιδευτικών αναγκών, 
• η καταλληλότητα της πολιτικής εκπαίδευσης & ανάπτυξης για την επίτευξη των 

στρατηγικών στόχων, 
• η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και 
• ο ρόλος του διευθυντικού στελέχους γραμμής που συμμετείχε στην έρευνα. 

 
Η ανάλυση των εκπαιδευτικών αναγκών βασίζεται  σε μια σειρά πηγών, που είναι αυτή καθεαυτή 
η στρατηγική, οι ανάγκες των εργαζομένων στις θέσεις που κατέχουν, τα αποτελέσματα της 
εξιολόγησης της απόδοσης και τα ευρήματα της έρευνας αξιών: «η ανάλυση των εκπαιδευτικών 
αναγκών γίνεται με βάση τις απαιτήσεις της στρατηγικής της HOPE, τις ανάγκες των 
εργαζομένων ανάλογα με τη θέση και το επίπεδο ευθύνης και φυσικά σύμφωνα με τις 
διαπιστώσεις της διαδικασίας αξιολόγησης της απόδοσης - επίσης η ανάλυση τροφοδοτείται και 
συνδυάζεται από το “action plan” σχετικά με τις διαπιστώσεις του “values survey”» (HR49). 
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Η πολιτική εκπαίδευσης & ανάπτυξης βοηθά και υποστηρίζει την επίτευξη των στρατηγικών 
στόχων της επιχείρησης δηλ. υπάρχει σύνδεση εκπαίδευσης & ανάπτυξης με τους στρατηγικούς 
στόχους. Αυτό συμβαίνει διότι «είναι συνδεδεμένη με τη στρατηγική της επιχείρησης και τις 
πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων, όπως προκύπτουν από την αξιολόγηση της απόδοσής 
τους και την επίτευξη των στόχων τους παράλληλα με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους - γιατί 
το ευρύ φάσμα εσωτερικών εκπαιδεύσεων αλλά και η συνεργασία μας με εξωτερικούς 
εκπαιδευτικούς φορείς καλύπτουν συγκεκριμένες και εξειδικευμένες ανάγκες (ανάπτυξη κρισίμων 
δεξιοτήτων, τεχνικές διαπραγματεύσεων, πωλήσεων κ.λπ.) - στο θέμα αυτό συμβάλλει και η 
“Hope Academy” που είναι μια ηλεκτρονική πλατφόρμα, μέσω της οποίας κάθε εργαζόμενος έχει 
πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό και μπορεί να παρακολουθήσει “on-line” μαθήματα σε θέματα 
αιχμής και κρσίμου ενδιαφέροντος για την HOPE» (HR50). 
 
Κατά το Δ/ντικό στέλεχος γραμμής, η πολιτική εκπαίδευσης & ανάπτυξης βοηθά και υποστηρίζει 
την επίτευξη των στρατηγικών στόχων του τομέα ευθύνης του διότι «η HOPE λειτουργεί με 
δομημένο τρόπο όσον αφορά τις πωλήσεις (έχει συγκεκριμένο τρόπο προσέγγισης των πελατών, 
θέσης στόχων, αξιολόγησης του βαθμού αποτελεσματικότητας κ.λπ.) και εκπαιδεύει τους 
ανθρώπους της προς αυτή την κατεύθυνση - οι άνθρωποι που μπορούν να αναλύσουν τις 
πληροφορίες, να δομήσουν ένα πλάνο της αγοράς, σαφώς επηρεάζουν τα αποτελέσματα και την 
επίτευξη των στόχων» (L29). 
 
Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων γίνεται «με τον κλασικό τρόπο αξιολόγησης 
των προγραμμάτων από τους συμμετέχοντες»  (HR52). 
 
Κατά το Δ/ντικό στέλεχος γραμμής, τα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι αποτελεσματικά διότι: 
«δίνουν τη δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να αναλύσουν σωστά τις πληροφορίες και να 
δομήσουν ένα πλάνο της αγοράς – γιατί η εκπαίδευση είναι απόλυτα συνυφασμένη με τα θέματα 
της δουλειάς μας» (L32). 
 
Ο κρίσιμος ρόλος του Δ/ντικού στελέχους γραμμής (συνυπευθυνότητα) έγκειται στον εντοπισμό  
των εκπαιδευτικών αναγκών ανά εργαζόμενο, στη συμφωνία με το Τμήμα ΔΑΠ σχετικά με τις εν 
λόγω ανάγκες και στη δημιουργία του πλάνου υλοποίησης των εκπαιδεύσεων με τον κατάλληλο 
χρονικό προγραμματισμό (L33). 
 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ  (L27, 34) 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι θετική (4,5) ως προς τα ακόλουθα σημεία της πολιτικής εκπαίδευσης 
& ανάπτυξης που εφαρμόζει η επιχείρηση 
27.1 Δέσμευση της επιχείρησης για ανάπτυξη-εκπαίδευση όλου του προσωπικού  
27.2 Παροχή πληροφόρησης εξέλιξης της σταδιοδρομίας των υπαλλήλων 
27.3 Διεξαγωγή ενημερωτικών προγραμμάτων για νεο-εισερχόμενους 
27.4 Παροχή προγραμμάτων εκπαίδευσης και ανάπτυξης για βελτίωση της απόδοσης 
27.5 Συμμετοχή σε προγράμματα ανάπτυξης στελεχών που διεξάγουν εξωτερικοί φορείς 
27.7 Η απόδοση εξετάζεται περιοδικά και εντοπίζονται ατομικές ανάγκες ανάπτυξης 
27.8 Εφαρμόζονται υψηλά πρότυπα εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
27.9 Η διοίκηση δίνει μεγάλη προτεραιότητα στις εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες 
27.10 Διεξάγεται μεγάλη ποικιλία εκπαιδευτικών προγραμμάτων για διευθυντικά στελέχη και προϊσταμένους 
27.11 Η εκπαίδευση στην επιχείρησή μας αντιμετωπίζεται ουσιαστικά ως επένδυση και όχι ως κόστος ή ευκαιρία 
για είσπραξη επιδότησης 
34.3 Κατά τη διάρκεια του προηγουμένου χρόνου, 100% του προσωπικού υπέστη εκπαίδευση 
34.4 Η διοίκηση διαθέτει και δαπανά σημαντικά χρηματικά ποσά για εκπαίδευση 
34.5 Το επίπεδο εκπαίδευσης αξιοποιείται μέσω τοποθέτησης των εκπαιδευθέντων σε ανάλογες θέσεις. 
34.6 Το επίπεδο εκπαίδευσης λαμβάνεται υπόψη κατά τις προαγωγές 
34.7 Το επίπεδο εκπαίδευσης λαμβάνεται υπόψη κατά τον καθορισμό των αμοιβών και των μισθολογικών 
αυξήσεων 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι επιφυλακτική (3)  ως προς τα ακόλουθα σημεία της πολιτικής 
εκπαίδευσης & ανάπτυξης που εφαρμόζει η επιχείρηση 
27.6 Παροχή επαρκών ευκαιριών για ατομική εκπαίδευση και ανάπτυξη
34.1 Εφαρμόζονται πολύ εκτεταμένα εκπαιδευτικά προγράμματα για το προσωπικό όλων των μονάδων 
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 Η εκτίμηση του Line Manager είναι αρνητική (1,2)  ως προς το ακόλουθο σημείο της πολιτικής 
εκπαίδευσης & ανάπτυξης που εφαρμόζει η επιχείρηση 
34.2 Κάθε υπάλληλος δέχεται, κατά μέσο όρο, άνω των 50 ωρών τυπικής εκπαίδευσης κάθε χρόνο  

 
 
 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 
 
Τα βασικά σημεία  της πολιτικής αξιολόγησης της απόδοσης, με τα οποία θα ασχοληθούμε, 
είναι: 

• τα εφαρμοζόμενα κριτήρια αξιολόγησης της αποδοσης, 
• ο τρόπος διεξαγωγής της συνέντευξης επαναπληροφόρησης, 
• η καταλληλότητα του συστήματος αξιολόγησης της απόδοσης για την επίτευξη των 

στρατηγικών στόχων, 
• η αξιολόγηση της διαδικασίας αξιολόγησης της απόδοσης και 
• ο ρόλος του διευθυντικού στελέχους γραμμής που συμμετείχε στην έρευνα. 

 
Υπάρχει ένα ενιαίο σύστημα αξιολόγησης που είναι κοινό για όλους, το οποίο περιέχει 2 πτυχές 
της απόδοσης με τις αντίστοιχες κατηγορίες κριτηρίων: (i) την επίτευξη επιχειρησιακών στόχων 
(objectives) και των βασικών παραδοτέων που αναμένονται από τον αξιολογούμενο, δηλ. 
καλύπτεται το ΤΙ της απόδοσης και (ii) την εξέταση των δυνατών και αδυνάτων σημείων του 
αξιολογουμένου, στο πλαίσιο των βασικών δεξιοτήτων και συμπεριφορών της HOPE, στην 
προσπάθεια να εκτιμηθεί η καταλληλότητα του τρόπου  με τον οποίο αυτός προσπαθεί να 
επιτύχει τους στόχους του, δηλ. καλύπτεται το ΠΩΣ της απόδοσης. Στην πρώτη κατηγορία 
περιλαμβάνονται 5 συγκεκριμένοι στόχοι που ευθυγραμμίζονται με το ετήσιο στρατηγικό σχέδιο 
για την εταιρία / το Τμήμα / την ομάδα, ώστε να ανταποκρίνονται και να εξειδικεύουν τους 
στόχους της εταιρικής “balanced scorecard” στο επίπεδο του αξιολογουμένου. Στη δεύτερη 
κατηγορία εντοπίζονται τα δυνατά σημεία και τα σημεία προς ανάπτυξη του αξιολογουμένου, 
σύμφωνα με το περιεχόμενου του αντιστοίχου προφίλ της θέσης (role profile). Από το 
συνδυασμό των δύο κατηγοριών προκύπτει η συνολική αξιολόγηση της απόδοσης σε 4βαθμη 
κλίμακα. Καταρτίζεται πλάνο ανάπτυξης του αξιολογουμένου, που περιέχει τομείς 
προτεραιότητας, επιδιωκόμενα αποτελέσματα και συγκεκριμένες ενέργειες βελτίωσης (HR23, 
57,58).  
     
Η συνέντευξη αναπληροφόρησης μεταξύ αξιολογητή και αξιολογουμένου γίνεται στις εξής 
φάσεις: «στην αρχή της χρονιάς γίνεται η πρώτη συζήτηση μεταξύ αξιολογουμένου και Line 
Manager με σκοπό να εναρμονιστούν οι εταιρικοί στόχοι με τις προσωπικές φιλοδοξίες και τις 
δεσμεύσεις απόδοσης και συνεργασίας του αξιολογουμένου - κατά τη διάρκεια του χρόνου,            
η συζήτηση αυτή επαναλαμβάνεται, εμπλουτίζεται με τυχόν νέα στοιχεία και παρακολουθείται η 
πορεία υλοποίησης των δεσμεύσεων - σ’ αυτές τις συζητήσεις, που οπωσδήποτε 
επαναλαμβάνονται μετά τους 6 μήνες (interim) και στο τέλος του χρόνου (year-end), γίνονται 
ξεκάθαροι οι στόχοι του καθενός αλλά και η υποστήριξη που θα πρέπει να λάβει για να καταφέρει 
να ανταπεξέλθει με επιτυχία στις απαιτήσεις του ρόλου του - είναι μια διαδικασία αμοιβαίας 
ειλικρινείας και εμπιστοσύνης, με σκοπό την επίτευξη των ετησίων στόχων αλλά και την 
επαγγελματική ανάπτυξη του αξιολογουμένου» (HR59). 
 
Το σύστημα αξιολόγησης βοηθά και υποστηρίζει την επίτευξη των στρατηγικών στόχων  της 
επιχείρησης, δηλ. η αξιολόγηση της απόδοσης συνδέεται με τους στρατηγικούς στόχους. Αυτό 
συμβαίνει διότι «η όλη διαδικασία συνδέεται ευθέως με την επίτευξη των ατομικών στόχων και 
μέσω αυτών με τους συνολικούς στρατηγικούς στόχους της επιχείρησης - γιατί αξιολογεί τις 
δεξιότητες των ανθρώπων με σκοπό την ανάπτυξή τους και την βελτίωση της απόδοσής τους 
προς την κατεύθυνση των στρατηγικών στόχων» (HR56). 
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Κατά το Δ/ντικό στέλεχος γραμμής, το σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης βοηθά και 
υποστηρίζει την επίτευξη των στρατηγικών στόχων του τομέα ευθύνης του διότι «υπάρχει 
ξεκάθαρο πλαίσο στοχοθέτησης και οι άνθρωποι έχουν συμμετάσχει στον καθορισμό των επί 
μέρους στόχων και ξέρουν τι πρέπει να κάνουν – γιατί τότε θεωρώ ότι το σύστημα αξιολόγησης 
της απόδοσης είναι από μόνο του ένα ισχυρό εργαλείο παρακίνησης» (L36). 
 
Δεν υπάρχει συγκεκριμένη προσέγγιση ή μέθοδος για την αξιολόγηση της διαδικασίας 
αξιολόγησης της απόδοσης. Όμως, «γίνεται κατά καιρούς “audit” της διαδικασίας - κάθε 1-2 
χρόνια γίνεται τυχαία επιλογή δείγματος 20 φύλλων αξιολόγησης και ελέγχεται η ποιότητα της 
δουλειάς που έχει γίνει» (HR60). Επίσης, «υπάρχει και το calibration1, όπου εξετάζεται από ένα 
ιεραρχικό επίπεδο η αξιολόγηση του αμέσως πιο κάτω – σ’ αυτό το “process” το “facilitation” 
γίνεται από το HR» (HR34). 
 
Κατά το Δ/ντικό στέλεχος γραμμής, το σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης είναι πολύ 
αποτελεσματικό διότι «υπάρχει ξεκάθαρο πλαίσιο στοχοθέτησης – οι άνθρωποι έχουν 
συμμετάσχει στον καθορισμό των στόχων και ξέρουν τι πρέπει να κάνουν» (L38). 
 
Ο κρίσιμος ρόλος του Δ/ντικού στελέχους γραμμής (συνυπευθυνότητα) χαρακτηρίζεται από τον 
ίδιο ως «ουσιαστικός παντού (στοχοθέτηση, αξιολόγηση, calibration) – είναι καθοριστικός» (L39). 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ  (L35, 40) 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι θετική (4,5) ως προς όλα τα σημεία της πολιτικής αξιολόγησης της 
απόδοσης που εφαρμόζει η επιχείρηση 
35.1 Τήρηση συστήματος τακτικής αξιολόγησης της απόδοσης 
35.2 Το σύστημα διοίκησης της απόδοσης συνδέεται άμεσα με την εκπαίδευση 
35.3 Το σύστημα διοίκησης της απόδοσης συνδέεται άμεσα με τις αμοιβές 
35.4 Καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια στη μέτρηση της απόδοσης των υπαλλήλων 
35.5 Χρησιμοποιούνται δυναμικά προγράμματα απόδοσης που προσαρμόζονται κάθε φορά στις ανάγκες της 
επιχείρησης 
35.6 Οι υπάλληλοι συμμετέχουν ουσιαστικά στη στοχοθεσία και στην αξιολόγηση 
35.7 Οι προϊστάμενοι συζητούν συχνά με τους υπαλλήλους σχετικά με την ατομική τους απόδοση 
35.8 Τα βασικά στελέχη αξιολογούνται ανάλογα με τις επιδόσεις τους στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων 
40.1 Κατά τη συζήτηση περί απόδοσης, δίνεται μεγάλη έμφαση στη μελλοντική ανάπτυξη των υπαλλήλων 
40.2 Τα βασικά στελέχη αξιολογούνται με βάση τη δυνατότητά τους να εισάγουν αλλαγές 
40.3 Τα βασικά στελέχη αξιολογούνται με βάση τη δυνατότητά τους να αναπτύσσουν υφισταμένους 
40.4 Τα βασικά στελέχη αξιολογούνται με βάση τη δυνατότητά τους να προγραμματίζουν τη δουλειά τους 
40.5 Τα βασικά στελέχη αξιολογούνται με βάση τη δυνατότητά τους να κατευθύνουν τους υφισταμένους 
40.6 Τα βασικά στελέχη αξιολογούνται με βάση τη δυνατότητά τους να σχεδιάζουν διαδικασίες αναπληροφόρησης
40.7 Τα βασικά στελέχη αξιολογούνται με βάση τη δυνατότητά τους να εφαρμόζουν αποτελεσματικά στην πράξη 
την εκπαίδευση που ;έχουν υποστεί 
40.8 Μισθολογικές αυξήσεις, προαγωγές, εκπαίδευση & ανάπτυξη και άλλες ανταμοιβές συνδέονται πολύ στενά 
με την αξιολόγηση της απόδοσης 

 
ΑΜΟΙΒΕΣ 
 
Τα βασικά σημεία  της πολιτικής αμοιβών, με τα οποία θα ασχοληθούμε, είναι: 

• η προσέγγιση της αξιολόγησης έργου που ακολουθείται, 
• τα προβλεπόμενα μισθολογικά κλιμάκια, 
• η καταλληλότητα του συστήματος αμοιβών για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων, 
• η αξιολόγηση του συστήματος αμοιβών και 
• ο ρόλος του διευθυντικού στελέχους γραμμής που συμμετείχε στην έρευνα. 

 

                                                 
1Καθορισμός ή διόρθωση των διαβαθμίσεων μέσου μέτρησης ή ένδειξης, βαθμονόμηση 
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Το σύστημα αμοιβών δεν βασίζεται στην εφαρμογή της διαδικασίας αξιολόγησης έργου: «το 
συζητάμε τώρα - είναι δύσκολο να καταλήξουμε σε κοινά αποτελέσματα «βαροποιήσεως» ρόλων 
μεταξύ των διαφόρων χωρών, όπου δραστηριοποιείται η HOPE»  (HR65). 
 
Το μισθολογικό σύστημα περιέχει 4 μισθολογικά κλιμάκια με μεγάλο εύρος. Υπάρχει αδυναμία 
προσδιρισμού του ποσοστού διαφοροποίησης μεταξύ διαδοχικών μισθολογικών κλιμακίων 
(HR64). Η καμπύλη αμοιβών της εταιρίας επιδιώκεται να βρίσκεται στο επίπεδο του διαμέσου 
(median) της αγοράς (HR66). 
 
Το σύστημα αμοιβών βοηθά και υποστηρίζει την επίτευξη των στρατηγικών στόχων διότι « ένα 
μέρος της αμοιβής είναι το “bonus” που είναι συνυφασμένο με την απόδοση (ατομική και 
εταιρική), σε χωριστά κομμάτια (components), το πρώτο καταβάλλεται αν η εταιρία πιάνει το 
στόχο της και το δεύτερο με την επίτευξη του ατομικού στόχου - το ύψος του “bonus” μπορεί να 
κυμανθεί μεταξύ 2% και 25% των ετησίων αποδοχών των δικαιούχων να το λάβουν - ακόμη, 
προβλέπεται η ετήσια διαδικασία του “salary review”, η οποία πέρυσι έδωσε μισθολογική 
αναπροσαρμογή κατά Μ.Ο. 4% που κατανεμήθηκε στο προσωπικό σε διάφορα ποσοστά 
ανάλογα και με την απόδοση του καθενός» (HR63).  
 
Κατά το Διευθυντικό στέλεχος γραμμής το σύστημα αμοιβών βοηθά και υποστηρίζει την επίτευξη 
των στρατηγικών στόχων του τομέα ευθύνης του διότι «υπάρχει το “bonus system” που έχει να 
κάνει με 3μηνη στοχοθέτηση ποσοτικών και ποιοτικών στόχων - προσπαθούμε συνεχώς να το 
βελτιώνουμε ώστε να είναι συμβατό με τις ανάγκες και απαιτήσεις της εταιρίας και της αγοράς και 
να είναι αποδεκτό από όλους τους εργαζόμενους» (L42).  
 
Δεν υπάρχει συγκεκριμένη προσέγγιση ή μέθοδος για την αξιολόγηση του συστήματος αμοιβών. 
Όμως, «γίνεται “rewards review” με τη μορφή “audit” σε συνεργασία και με την ευθύνη του 
“Rewards Team” Ευρώπης» (HR68). 
 
Κατά το Διευθυντικό στέλεχος γραμμής, το σύστημα αμοιβών είναι αρκετά αποτελεσματικό διότι 
«και μόνον ότι το επανεξετάζουμε για να είναι συμβατό με τη στρατηγική, δείχνει και τη 
σημαντικότητα που έχει» (L46). 
 
Ο κρίσιμος ρόλος του Δ/ντικού στελέχους γραμμής (συνυπευθυνότητα) εντοπίζεται «συνολικά,  
από τη δημιουργία της πολιτικής αμοιβών μέχρι την υλοποίησή της - είμαστε πολύ ξεκάθαροι στο 
τι σημαίνει επίτευξη στόχων, τι σημαίνει κριτήριο μέτρησης και πώς η απόδοση συνδέεται με τις 
αμοιβές ώστε να μην υπάρχει αμφιβολία σε κανένα εργαζόμενο» (L47). 
 

ΑΜΟΙΒΕΣ  (L41, 48) 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι θετική (4,5) ως προς τα ακόλουθα σημεία της πολιτικής αμοιβών  που 
εφαρμόζει η επιχείρηση 
41.1 Εφαρμογή δικαίου συστήματος αμοιβών για έλεγχο κόστους και διακράτηση των ικανών εργαζομένων 
41.2 Τήρηση αντικειμενικά δίκαιων αμοιβών 
41.3 Διαπίστωση των τάσεων στις αμοιβές της αγοράς εργασίας 
41.4 Εφαρμογή προγράμματος προσθέτων παροχών 
41.5 Τα προγράμματα παροχών διακρίνονται από φιλικότητα προς τους χρήστες  
41.6 Παροχή κινήτρων βάσει απόδοσης για ατομική υποκίνηση και εστίαση στην επίτευξη των στρατηγικών 
στόχων 
41.7 Οι μισθολογικές αυξήσεις, προαγωγές, εκπαίδευση και ανάπτυξη και διάφορες ανταμοιβές συνδέονται στενά 
με την αξιολόγηση της απόδοσης 
41.8 Παρέχονται υψηλά επίπεδα αμοιβών σε σύγκριση με άλλες επιχειρήσεις του ίδου κλάδου 
41.9 Η επιχείρηση συνδέει πολύ στενά τις αμοιβές με την ατομική απόδοση 
41.10 Το μισθολογικό πρόγραμμα περιστα-σιακά τροποποιείται για να ενθαρρύνει στελέχη και υπαλλήλους να 
επιτυγχάνουν στόχους 
48.1 Το επίπεδο αμοιβών της επιχείρησης κατά το τρέχον έτος, συγκρινόμενο με τα προηγούμενα έτη, είναι 
γενικά υψηλότερο 
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48.2 Το επίπεδο αμοιβών είναι υποκινητικό για τους εργαζόμενους στην επίτευξη των στόχων 
48.6 H αξιολόγηση έργου θέσης (job evaluation) που εφαρμόζεται στην επιχείρηση υιοθετεί ως πρώτιστο κριτήριο 
τις ικανότητες 
48.9 Στον καθορισμό του ύψους των αμοιβών παίζουν πρώτιστο ρόλο οι ικανότητες 
48.11 Η πολιτική αμοιβών είναι γνωστή και κατανοητή από όλους τους εργαζόμενους 
48.12 Η πολιτική αμοιβών είναι ανταγωνιστική 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι επιφυλακτική (3) ως προς τα ακόλουθα σημεία της πολιτικής αμοιβών  
που εφαρμόζει η επιχείρηση 
41.12 Εφαρμόζεται πολιτική διανομής κερδών 
41.13 Εφαρμόζεται πρόγραμμα έκτακτων  χρηματικών παροχών 
48.3 H αξιολόγηση έργου θέσης (job evaluation) που εφαρμόζεται στην επιχείρηση μας εξασφαλίζει αντικειμενική 
δομή αμοιβών 
48.5 H αξιολόγηση έργου θέσης (job evaluation) που εφαρμόζεται στην επιχείρηση μας υιοθετεί ως πρώτιστο 
κριτήριο την εμπειρία 
48.7 Στον καθορισμό του ύψους των αμοιβών παίζει πρώτιστο ρόλο η αρχαιότητα   
48.8 Στον καθορισμό του ύψους των αμοιβών παίζει πρώτιστο ρόλο η εμπειρία 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι αρνητική (1,2) ως προς τα ακόλουθα σημεία της πολιτικής αμοιβών  
που εφαρμόζει η επιχείρηση 
41.11 Υπάρχει εκτεταμένη διαφοροποίηση αμοιβών μεταξύ των μελών του προσωπικού 
48.4 H αξιολόγηση έργου θέσης (job evaluation) που εφαρμόζεται στην επιχείρηση μας υιοθετεί ως πρώτιστο 
κριτήριο την αρχαιότητα 
48.10 Στον καθορισμό του ύψους των αμοιβών παίζουν πρώτιστο ρόλο οι προσωπικές γνωριμίες με στελέχη της 
επιχείρησης 

 
ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
 
Τα βασικά σημεία  της πολιτικής στελέχωσης, με τα οποία θα ασχοληθούμε, είναι: 

• η αξιολόγηση της πολιτικής υγιεινής & ασφάλειας και 
• ο ρόλος του διευθυντικού στελέχους γραμμής που συμμετείχε στην έρευνα. 

 
Δεν γίνεται αξιολόγηση της πολιτικής υγιεινής & ασφάλειας, η οποία εμπίπτει στην αρμοδιότητα 
άλλου Τμήματος (Facilities) (HR72).  
 
Κατά το Δ/ντικό στέλεχος γραμμής, η πολιτική υγιεινής και ασφάλειας είναι πάρα πολύ 
αποτελεσματική διότι «μετά από ελέγχους που γίνονται (ως τοπικό Κατάστημα), παίρνουμε το 
απόλυτο 100% της βαθμολογίας - ειδικότερα, η ασφάλεια έχει να κάνει με τους χώρους εργασίας 
από άποψη πυρασφαλείας, χειρισμού συσκευών, ταχύτητα εκκένωσης κτιρίου και επικοινωνίας 
των σχετικών πληροφοριών - επίσης, πολύ σημαντική είναι η ασφάλεια οδήγησης των πωλητών, 
για την οποία η εταιρία φροντίζει μέσω ειδικού συμβολαίου ομαδικής ασφάλισης για τους 
οδηγούς και τις οικογένειές τους, ακόμη και για το χρόνο εκτός εργασίας – η υγιεινή περιλαμβάνει 
πολιτικές προστασίας της υγείας με ιδιαίτερα μεγάλη προληπτική δράση ασθενειών (όπως π.χ. 
στην περίπτωση της νόσου των χοίρων) – η εταιρία είναι πολύ δυνατή στα θέματα αυτά» (L50). 
 
Ο κρίσιμος ρόλος του Δ/ντικού στελέχους γραμμής (συνυπευθυνότητα) εντοπίζεται στην   
εφαρμογή της πολιτικής υγιεινής και ασφάλειας: «είμαι ο “leader” με ένα βοηθό μου εντός του 
Καταστήματος -ανήκω στην ομάδα διαχείρισης κρίσεων για τη Βόρεια Ελλάδα και συμμετέχω στις 
συναντήσεις εντός της εταιρίας για τα θέματα αυτά» (L51). 
 
ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 
 
Τα βασικά σημεία  της πολιτικής εργασιακών σχέσεων, με τα οποία θα ασχοληθούμε, είναι: 

• η διαπραγμάτευση με τα σωματεία εργαζομένων, 
• η αξιολόγηση της πολιτικής εργασιακών σχέσεων και 
• ο ρόλος του διευθυντικού στελέχους γραμμής που συμμετείχε στην έρευνα. 
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Δεν υπάρχει σωματείο εργαζομένων διότι «δεν χρειάσθηκε – δεν φέραμε ποτέ τον “κόσμο” στη 
λογική και στην ανάγκη να προστατέψει τα εργασιακά θέματα» (HR75,76). 
 
Δεν υπάρχει συγκεκριμένη προσέγγιση ή μέθοδος αξιολόγησης παρά μόνον μέσω της έρευνας  
αξιών που διεξάγεται μεταξύ των εργαζομένων της εταιρίας: «στην HOPE έχουμε δεσμευθεί πως 
κάθε εργαζόμενος θα έχει ευκαιρίες να εκφράσει ελεύθερα τις απόψεις και τις ιδέες του - 
ενθαρρύνουμε το διάλογο και την ανταλλαγή “feedback” - οι άνθρωποί μας μπορούν μέσω του 
“values survey” να μοιραστούν κάθε χρόνο τις απόψεις τους σχετικά με το πώς βιώνουν τις αξίες 
της εταιρίας – η αξιολόγηση της πολιτικής εργασιακών σχέσεων προκύπτει έμμεσα από την 
αποτύπωση του “engagement” των εργαζομένων μέσω απαντήσεων σε ερωτήσεις σχετικές με τη 
συμμετοχή τους στις αποφάσεις, στην ελευθερία να εκφράσουν απόψεις και ιδέες, στο κλίμα 
ανοικτής επικοινωνίας κ.λπ.» (HR77). 
 
Κατά το Δ/ντικό στέλεχος γραμμής, η πολιτική εργασιακών σχέσεων είναι πολύ αποτελεσματική 
διότι «είμαστε εταιρία πολυεθνική, με αυστηρές διαδικασίες, που κάνει τον άνθρωπο να 
εμπλέκεται ώστε να πει την άποψή του, να επηρεάσει (μέσω”values survey”, διαγωνισμού “Best 
Places to Work”, “feedback” 360ο) - επίσης υπάρχουν συναντήσεις που μπορεί ο εργαζόμενος να 
θέσει ερωτήσεις και να λάβει απαντήσεις - υπάρχει δυνατότητα συνεχούς επικοινωνίας με “e-
mails” - έχουμε ανοικτή επικοινωνία με δυνατότητα προτάσεων και έκφρασης γνώμης ακόμη και 
εκδήλωσης δυσαρέσκειας» (L52). 
 
Ο κρίσιμος ρόλος του Δ/ντικού στελέχους γραμμής (συνυπευθυνότητα) εντοπίζεται στο «να δίνω 
το παράδειγμα έκφρασης αντίθεσης ή διαφορετικής άποψης - έτσι ενθαρρύνονται να το κάνουν 
και οι άλλοι - είναι θέμα κουλτούρας μου - επιδιώκω να ακούγονται όλες οι απόψεις αλλά να 
καταλήγουμε σε κοινή απόφαση: “όχι να είναι οι άνθρωποι ανδρείκελα και να καταλήγουν να είναι 
απλοί ρολίστες”» (L53).    
 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ  (L54) 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι θετική (4,5) ως προς όλα τα σημεία της πολιτικής εργασιακών 
σχέσεων που εφαρμόζει η επιχείρηση 
54.1 Γίνεται τακτική πληροφόρηση των εργαζομένων από τα στελέχη σχετικά με τη δουλειά τους, μέσω 
συναντήσεων και ενημερώσεων 
54.2 Γίνεται επίσης τακτική ενημέρωση των εργαζομένων για τα σχέδια και τους στόχους της επιχείρησης 
54.3 Ενθαρρύνεται η σύσταση ομάδων εργαζομένων που συναντώνται τακτικά και ασχολούνται με προβλήματα 
σχετικά με την εργασία και την ποιότητα 
54.4 Παρέχεται σ΄αυτές τις ομάδες η αναγκαία εκπαίδευση για να βελτιώνουν την αποτελεσματικότητά τους   
54.5 Οι εργαζόμενοι έχουν αρκετές ευκαιρίες για να συμμετέχουν σε αποφάσεις που αφορούν τα θέματα της 
δουλειάς τους 
54.6 Οι εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν τη γνώμη και τις απόψεις τους για τα θέματα της 
δουλειάς τους 
54.7 Ζητιούνται οι απόψεις των εργαζομένων στα θέματα της δουλειάς τους 
54.8 Οι απόψεις των εργαζομένων αξιοποιούνται από την επιχείρηση 
54.9 Οι εργαζόμενοι μπορούν να εκφράζουν ελεύθερα τα παράπονά τους και τους προβληματισμούς τους 
σχετικά με τα θέματα της δουλειάς τους 

 
7. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΑΠ 
BOX 3 – Προτεραιότητα στις απαντήσεις των ερωτήσεων HR87, 88 & ακολουθούν σχετικές απαντήσεις σε άλλες ερωτήσεις  
 
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ 
 
Το σύστημα των πολιτικών ΔΑΠ της επιχείρησης είναι προσανατολισμένο και εναρμονισμένο με 
τη στρατηγική και την επίτευξη των στρατηγικών στόχων, στο σύνολό του και ιδιαίτερα στις επί 
μέρους πολιτικές που ρυθμίζουν τα θέματα στελέχωσης, εκπαίδευσης & ανάπτυξης, 
αξιολόγησης της απόδοσης και αμοιβών. 
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Με το σύνολο των πολιτικών ΔΑΠ επιδιώκεται «να διασφαλισθεί ότι οι στρατηγικές λειτουργούν 
υπέρ της απόδοσης που θέλει ο οργανισμός» (HR87). 
 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 
 
Ακόμη, με το σύνολο των πολιτικών ΔΑΠ της επιχείρησης επιδιώκεται «να διασφαλισθεί ότι η 
απόδοση κατορθώνεται με τον τρόπο που ο οργανισμός θέλει να το πετύχει, δηλ. με υπεύθυνο 
τρόπο και αρχές που είναι κοινές για όλους και καθορίζουν με λεπτομέρεια και συνέπεια το πώς 
επιχειρούμε» (HR87). 
      
Το σύστημα πολιτικών ΔΑΠ διαθέτει συνοχή και συνέπεια μεταξύ των επί μέρους πολιτικών διότι 
«οι πολιτικές διαμορφώνονται κεντρικά και έχουν πολύπλευρο “input” - επιπλέον υπάρχει μακρά 
ιστορική εξέλιξη, η οποία διαμορφώνει ενιαίο και συνεκτικό σύνολο» (HR88). 
 
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ 
 
Kατά την άποψη του Δ/ντή ανθρωπίνων πόρων, η επιχείρηση δεν μεταχειρίζεται διαφορετικά 
τους κατόχους θέσεων ορισμένων κατηγοριών (HR83).Αναγνωρίζει, όμως, αναφέροντας πολύ 
συχνά ότι υπάρχουν συγκεκριμένα άτομα, τα οποία θεωρούνται σημαντικά και συνεπώς 
αντιμετωπίζονται με ειδικό τρόπο, κυρίως στα θέματα ανάπτυξής τους.Πρόκειται για τα άτομα 
που χαρακτηρίζονται ως ταλέντα και έχουν μεγάλες δυνατότητες εξέλιξης (high potential), η 
διαφορετική μεταχείριση των οποίων γίνεται στο πλαίσιο των πολιτικών ΔΑΠ: (HR19, 32, 33, 44, 
48) 
 
8. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΔΑΠ 
BOX 4 – Προτεραιότητα στις απαντήσεις των ερωτήσεων HR91 - 100 & ακολουθούν σχετικές απαντήσεις σε άλλες ερωτήσεις  
 
Εξετάζονται τα παραδοτέα αποτελέσματα του Τμήματος ανθρωπίνων πόρων με όρους 
ικανοτήτων και συμπεριφορών των εργαζομένων  (ως “effectiveness” που αποτελεί και επιλογή 
μας). Παράλληλα, όμως, γίνεται μνεία στις επιδόσεις του από άποψη αποδοτικότητας (efficiency) 
στην ανάλωση συγκεκριμένων πόρων και επίπτωσης (impact) στα τελικά αποτελέσματα της 
επιχείρησης.  
 
Το σύνολο των πολιτικών ΔΑΠ της εταιρίας επιδιώκει τον εντοπισμό και την ανάπτυξη των 
συμπεριφορών και δεξιοτήτων που θα πρέπει να έχουν οι εργαζόμενοι σύμφωνα με το σύστημα 
“HOPE Capabilities/Leadership Standard”. Πρόκειται: (i) για τις 6 ηγετικές συμπεριφορές / 
δεξιότητες (leadership standards) που συνθέτουν το πρότυπο ηγεσίας και αναμένονται από όλα 
τα ηγετικά στελέχη του οργανισμού και (ii) τις 6 απλές συμπεριφορές και δεξιότητες (capabilities) 
που είναι επιθυμητές για όλους τους εργαζόμενους του οργανισμού, ως εξής (HR42): 
  
Hope Capabilities Hope Leadership Standards 

• Να είσαι αυθεντικός 
• Να βρίσκεις λύσεις 
• Να ταυτίζεσαι με το σκοπό της HOPE 

 
• Να καθοδηγείς τους ανθρώπους 

προς την επιτυχία 
• Να πετυχαίνεις υψηλή απόδοση με 

συνέπεια και συνέχεια 
• Να αναπτύσσεις τον εαυτό σου 

• Να είσαι αυθεντικός 
• Να δημιουργείς ευκαιρίες 
• Να κάνεις πραγματικότητα το σκοπό 

της HOPE 
• Να δημιουργείς για τους ανθρώπους 

σου τις συνθήκες επιτυχίας 
• Να πετυχαίνεις υψηλή απόδοση με 

συνέπεια και συνέχεια 
• Να αναπτύσσεις τον εαυτό σου 
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Με το σύνολο των πολιτικών της επιχείρησης επιδιώκεται να επιτευχθεί «ότι οι στρατηγικές 
λειτουργούν υπέρ της απόδοσης που θέλει ο οργανισμός και ότι αυτό γίνεται με τον τρόπο που 
θέλει να το πετύχει, δηλ. με υπεύθυνο τρόπο και αρχές που είναι κοινές για όλους και καθορίζουν 
με λεπτομέρεια και συνέπεια το πώς επιχειρούμε» (HR87). 
 
Η μέτρηση των γνώσεων, ικανοτήτων-δεξιοτήτων και συμπεριφορών των εργαζομένων  
(effectiveness) γίνεται ατομικά και ανά λειτουργία, εντός των πλαισίων σταδιοδρομίας: «γίνεται 
ανά “function” - υπάρχουν “career frameworks” που περιλαμβάνουν βαθμίδες και αντίστοιχες 
δεξιότητες - η μέτρηση γίνεται σε ατομική βάση και για να βοηθήσει στον προβληματισμό σχετικά 
με το πώς θα εξελιχθεί ο κάθε άνθρωπος στην εταιρία» (HR93). 
 
Κατά την άποψη του Δ/ντικού στελέχους γραμμής, η μέτρηση γίνεται παράλληλα «με την 
επίσημη αξιολόγηση της απόδοσης - έχουμε μια “agenda” συναντήσεων με τους ανθρώπους του 
τομέα ευθύνης μου “man-to-man” - υπάρχουν δεσμεύσεις των προϊσταμένων για την πρόοδο 
που αφορά την προσωπική ανάπτυξη των εργαζομένων για να παίρνει κάθε εργαζόμενος 
“feedback” βελτίωσης από τους άλλους - είναι πλαναρισμένο και όχι “ad-hoc” - αυτό γίνεται μια 
φορά το μήνα και ξέχωρα από την μέτρηση των αποτελεσμάτων επίτευξης των ποιοτικών και 
ποσοτικών στόχων» (L64). 
 
Η επιχείρηση μετρά τη συμβολή της ΔΑΠ στα τελικά αποτελέσματα (impact) «μόνον μέσω του 
Scorecard, εκεί μπορεί να γίνει καλή αποτύπωση - και το “value survey” και η διάκριση της 
εταιρίας ως “Best Workplace” εκτιμούν αυτή τη συμβολή, μέσω του “correlation” μεταξύ 
“engagement” και αποτελέσματος» (HR92). 
 
«ένα κομμάτι της Balanced Scorecard αναφέρεται στους ανθρώπους και περιλαμβάνει τις εξής 7 
ενότητες» (HR23): 

• ποιότητα εφαρμογής διαδικασίας αξιολόγησης της απόδοσης (P4G), ολοκλήρωση 
εφαρμογής του προγράμματος “coaching”  για όλους τους “people managers”, βάθος των 
“succession plans” για όλες τις βασικές θέσεις (key roles) και τα ταλέντα (talent pools). 

• δείκτης ηγεσίας (leadership index) βάσει της εσωτερικής έρευνας αξιών (values survey) 
• δείκτης υπερ-δέσμευσης (super-engagement) βάσει της εσωτερικής έρευνας αξιών 

(values survey) 
• βαθμός ένταξης και διαφορετικότητας (induction & diversity) 
• κατάταξη σύμφωνα με το διαγωνισμό “Great Place to Work” 
• βαθμός διακράτησης προσωπικού (retention rate) 
• μέσος χρόνος κάλυψης κενών θέσεων (ave lead time to fill vacancies 

 
Για τη διαπίστωση της αποτελεσματικότητας της ΔΑΠ και των πολιτικών στο σύνολό τους: «σε 
τοπικό επίπεδο δεν κάνουμε τέτοια διαπίστωση, η οποία γίνεται, όμως, συνολικά και εντός του 
διεθνούς “HR function” της HOPE» (HR90). 
 
Κατά το Δ/ντικό στέλεχος γραμμής, το κυριότερο κριτήριο για τη διαπίστωση της 
αποτελεσματικότητας της ΔΑΠ είναι «ότι η εταιρία, μέσω των πολιτικών της, βοηθά τους 
εργαζόμενους να κάνουν απερίσπαστα τη δουλειά τους και να πετυχαίνουν τους στόχους τους - 
αυτό είναι και το κριτήριο της αποτελεσματικότητας των πολιτικών» (L62). 
 
Η επιχείρηση μετρά την αποτελεσματικότητα του Τμήματος ΔΑΠ «με κάποιους από τους δείκτες 
του Scorecard (“retention rate, “average lead time to fill vacancies”) - κυρίως, όμως, μέσω 
ποιοτικού “feedback” στο πλαίσιο του “performance review”» (HR94). 
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Κατά την άποψη του Δ/ντικού στελέχους γραμμής, το Τμήμα ανθρωπίνων πόρων 
ανταποκρίνεται ως εξής: 
 

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ  (L69, 70) 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι θετική (4,5) ως προς τα ακόλουθα σημεία 
69.1 Κατανοεί τη στρατηγική της επιχείρησης 
69.2 Ανταποκρίνεται έγκαιρα σε προθεσμίες 
69.3 Κάνει τη δουλειά του όπως θα ήθελα να την κάνει 
69.4 Ανταποκρίνεται άμεσα στις ανάγκες των εσωτερικών πελατών (στελεχών πρώτης γραμμής και απλών 
εργαζομένων) και στις προσδοκίες μου όσον αφορά στο ρόλο και τα καθήκοντά του 
69.5 Μου παρέχει χρήσιμη και έγκαιρη συμβουλή σχετικά με τα θέματα ΔΑΠ 
69.6 Έχει συμβάλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης της επιχείρησης  
70.1 Πιστεύω ότι οι κατάλληλες πολιτικές ΔΑΠ μπορούν να δημιουργήσουν αποτελεσματικές συμπεριφορές για 
να πετύχουν τους στόχους του Τμήματος μου 
70.2 Θεωρώ τον εαυτό μου συνυπεύθυνο για την εφαρμογή των πολιτικών ΔΑΠ 
70.3 Θεωρώ τον εαυτό μου συνυπεύθυνο για τη δημιουργία αποτελεσματικών συμπεριφορών στα μέλη της 
ομάδας μου προκειμένου να πετύχουν τους στόχους του Τμήματός μου 
70.5 Αυτά που κάνει το Τμήμα ανθρωπίνων πόρων με βοηθούν να πετύχω τα αποτελέσματα που θέλω 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι επιφυλακτική (3) ως προς το ακόλουθο σημείο 
70.4 Αυτά που κάνει το Τμήμα ανθρωπίνων πόρων δίνουν έμφαση στον τύπο και όχι στην ουσία 

 
Στην επιχείρηση τηρούνται ορισμένοι δείκτες αποδοτικότητας (efficiency):, όπως: «στοιχεία 
“exit”, αρχεία μετακινήσεων, ανάλυση του “diversity” (ηλικία, φύλο, “level”)» (HR95): 
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13. NATURAL 

 
 
Η NATURAL είναι θυγατρική πολυεθνικής εταιρίας, η οποία έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας 
την εισαγωγή και διάθεση καλλυντικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων, με έδρα την Αθήνα. 
Απασχολεί συνολικά 120 εργαζόμενους, οι οποίοι είναι κυρίως πτυχιούχοι τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης (43%) και απόφοιτοι Λυκείου – επαγγελματικών σχολών (37%). Οι υπόλοιποι είναι 
κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων (12%) και απόφοιτοι στοιχειώδους εκπαίδευσης (8%). 
 
  
1. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 
 
Τα βασικά σημεία, με τα οποία θα ασχοληθούμε, είναι: 

• η αποστολή, το όραμα και οι αξίες της επιχείρησης, 
• η ακολουθούμενη ανταγωνιστική στρατηγική, 
• η ενδεχόμενη χρήση της μεθοδολογίας των εξισορροπημένων επιδόσεων (Balanced 

Scorecard) και 
• οι απαιτήσεις της ανταγωνιστικής στρατηγικής από άποψη ικανοτήτων-δεξιοτήτων και 

συμπεριφορών των εργαζομένων. 
 
Η αποστολή της εταιρίας είναι να αυξάνει συνεχώς το μερίδιο αγοράς και την εγγύτητά της με 
τους πελάτες σε παγκόσμιο επίπεδο. Όραμά της αποτελεί να είναι παγκόσμιος ηγέτης με 
ισχυρές μπράντες και καινοτομικά προϊόντα. Στις αξίες της εταιρίας συγκαταλέγονται, η 
καινοτομία και συνεχής βελτίωση, η εστίαση στον πελάτη, το ομαδικό πνεύμα, η ανοικτή 
επικοινωνία, ηγεσία, εντιμότητα και εμπιστοσύνη, ο σεβασμός στον άνθρωπο και στο 
περιβάλλον (HR28). 
 
Η ανταγωνιστική στρατηγική της εταιρίας βασίζεται στην καινοτομία βάσει έρευνας και 
ανάπτυξης (R&D) που γίνεται στη μητρική εταιρία του εξωτερικού με συνεχείς πειραματισμούς. 
Στις τιμές της επιδιώκει να είναι ανταγωνιστική, επειδή απευθύνεται στην ευρεία κατανάλωση και 
προσφέρει τα προϊόντα της σε φθηνότερες τιμές από τα αντίστοιχα του ανταγωνισμού (HR19). 
Πρόκειται επομένως κατά κύριο λόγο για στρατηγική προϊοντικής  ηγεσίας (product leadership), 
η οποία συνδυάζεται με στοιχεία της στρατηγικής στενών πελατειακών σχέσεων (customer 
intimacy). 
 
Η εκτέλεση της στρατηγικής παρακολουθείται μέσω της μεθόδου των εξισορροπημένων 
επιδόσεων (Balanced Scorecard), αλλά μόνον σε επίπεδο μητρικής εταιρίας: «την μέθοδο αυτή 
την έχει η μητρική εταιρία - εμείς στέλνουμε στοιχεία που θα συμπεριληφθούν από τη μητρική 
εταιρία στη σχετική διαδικασία». Από το υλικό που προσκομίσθηκε, προκύπτει ότι τα στοιχεία 
που παρακολουθούνται τοπικά, ως περιεχόμενο της “NATURAL Hellas Scorecard”, εμπίπτουν 
μόνο στις διαστάσεις των Χρηματοοικονομικών και των Πελατών (HR23).  
 
Η διαπίστωση περί της στρατηγικής της εταιρίας επιβεβαιώνεται εν μέρει από την άποψη του 
Δ/ντικού στελέχους γραμμής, σύμφωνα με το οποίο:   
 
(i) το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα συνδέεται κυρίως με την παροχή μοναδικών και 
εξατομικευμένων λύσεων στους πελάτες (θεωρείται ως κύριο χαρακτηριστικό της στρατηγικής 
στενών πελατειακών σχέσεων – customer intimacy),  
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(ii) η εταιρική κουλτούρα ενθαρρύνει την ατομική αποτελεσματικότητα και δημιουργική σκέψη 
(θεωρείται ως κύριο χαρακτηριστικό της στρατηγικής προϊοντικής ηγεσίας – product leadership),  
(iii) η οργανωτική δομή διακρίνεται από αυστηρότητα (θεωρείται ως κύριο χαρακτηριστικό της 
στρατηγικής λειτουργικής αριστείας – operational excellence),  
(iv) οι λειτουργικές διεργασίες δίνουν μεγάλη έμφαση στη διαχείριση των σχέσεων με τους 
πελάτες (θεωρείται ως κύριο χαρακτηριστικό της στρατηγικής στενών πελατειακών σχέσεων – 
customer intimacy) και  
v) τα διοικητικά συστήματα είναι είναι εστιασμένα σε νόρμες (πρότυπα απόδοσης) (θεωρείται ως 
κύριο χαρακτηριστικό της στρατηγικής λειτουργικής αριστείας – operational excellence) (L10).       
 

Ακολουθούμενη ανταγωνιστική στρατηγική 
 

HR Line 

Λειτουργικής αριστείας (operational excellence)  ●● 
Προϊοντικής ηγεσίας (product leadership) ● ● 
Στενών πελατειακών σχέσεων (customer intimacy) ● ●● 

 
Η ως άνω ανταγωνιστική στρατηγική χρειάζεται ανθρώπους  αφοσιωμένους στην επιχείρηση, 
που να είναι προσανατολισμένοι στην απόδοση και να διακρίνονται για καινοτομική αντίληψη, 
θετική προδιάθεση στις αλλαγές, ανταγωνιστικό πνεύμα, έμπνευση, δυναμισμό, ευελιξία και 
ευχέρεια μετακινήσεων:«ξεκινώντας από το “loyalty”, οι “core” απαιτήσεις μας είναι: “performance 
orientation”, “innovation”, “change”, “conflict”, “inspiration”, “courage”  - εφαρμόζουμε το “talent 
management” που θέλει άτομα πολύ δυναμικά και ανταγωνιστικά ώστε να είναι “assertive” και  
“flexible” με την έννοια της ικανότητας να αλλάζουν Τμήματα κάνοντας “rotation” (μέσω “career 
management” όχι μόνον εντός Ελλάδος αλλά και στο εξωτερικό με “international assignments”) - 
θέλουμε να είναι “mobile” σε ποσοστό 150% - θέλουμε οι άνθρωποί μας να σκέφτονται “out of the 
box” και να κάνουν “challenge” στο “environment”» (HR20). Πρόκειται δηλ. για συμπεριφορές 
που θεωρείται ότι αντιστοιχούν στην ανταγωνιστική στρατηγική της προϊοντικής ηγεσίας (product 
leadership). 
 
Ως αποτελεσματικές συμπεριφορές που αναμένει η εταιρία από τους εργαζόμενους, το Δ/ντικό 
στέλεχος γραμμής αναφέρει την επίλυση προβλημάτων, την πρόκληση αμφισβητήσεων, τη 
συνεργασία μεταξύ διαφόρων Τμημάτων και την αναπτυγμένη δημιουργικότητα (L68). Πρόκειται, 
δηλ. για συμπεριφορές που θεωρείται ότι αντιστοιχούν στην ανταγωνιστική στρατηγική της 
προϊοντικής ηγεσίας (product leadership). 
  

Οι επιθυμητές ικανότητες και συμπεριφορές των 
εργαζομένων αντιστοιχούν στην ανταγωνιστική 
στρατηγική της: 

HR Line 

Λειτουργικής αριστείας (operational excellence)   
Προϊοντικής ηγεσίας (product leadership) ● ● 
Στενών πελατειακών σχέσεων (customer intimacy)   

 
Από την πλευρά του, το Δ/ντικό στέλεχος γραμμής θεωρεί ότι οι εργαζόμενοι στον τομέα 
ευθύνης του, εκτός από τα τυπικά προσόντα (πτυχίο, αγγλικά, Η/Υ και βασικές γνώσεις) θα 
πρέπει να έχουν ορισμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά: «να είναι ειλικρινείς, να έχουν όρεξη για 
δουλειά, να θέλουν μέσα από τη δουλειά τους να αναπτυχθούν και προσωπικά και επαγγελματικά 
- το να έχουν καινοτόμες ιδέες, χρειάζεται μεν αλλά αποκτάται με την εμπειρία σιγά-σιγά και αφού 
μάθουν τα προϊόντα, τους πελάτες και τις ιδιαιτερότητες της αγοράς της Βορείου Ελλάδος» (L11). 
Κυρίαρχο χαρακτηριστικό που θα πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι για τον τομέα ευθύνης του, 
θεωρεί την συνέπεια: «π.χ. στην τήρηση του μηνιαίου προγράμματος επισκέψεων στους πελάτες, 
στην εκτέλεση των εντολών που τους δίνω, στο “follow-up”» (L22).           
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2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΑΠ 
 
Η πολιτική διοίκησης ανθρωπίνων πόρων που εφαρμόζεται έχει ως κυρίαρχο στοιχείο την 
έμφαση στον πελατοκεντρικό προσανατολισμό και βασίζεται σε σχετικά λεπτομερή περιγραφή 
καθηκόντων, περιέχει συμμετοχικά συστήματα λήψης αποφάσεων κυρίως σε θέματα εργασίας 
και συνθηκών, αξιολογεί την απόδοση με εστίαση στα ομαδικά αποτελέσματα, δίνει έμφαση στην 
ίση μεταχείριση, προβλέπει χρηματικές παροχές βασισμένες στην εξυπηρέτηση των πελατών, 
εξασφαλίζει σχετικά την απασχόληση και καλύπτει την εκτεταμένη-συστηματική εκπαίδευση 
(HR25). Πρόκειται, δηλ. για μια πολιτική ΔΑΠ που θεωρείται ότι αντιστοιχεί στην ανταγωνιστική 
στρατηγική των  στενών πελατειακών σχέσεων (customer intimacy). 
 
Η διαπίστωση περί της πολιτικής ΔΑΠ της εταιρίας δεν επιβεβαιώνεται από την άποψη του 
Δ/ντικού στελέχους γραμμής, σύμφωνα με το οποίο: τα διοικητικά συστήματα της εταιρίας είναι  
εστιασμένα σε νόρμες (πρότυπα απόδοσης) (L10) (θεωρείται ως κύριο χαρακτηριστικό της 
στρατηγικής λειτουργικής αριστείας – customer intimacy). 
 

Η εφαρμοζόμενη πολιτική ΔΑΠ αντιστοιχεί με την 
ανταγωνιστική στρατηγική της: 

HR Line 

Λειτουργικής αριστείας (operational excellence)  ● 
Προϊοντικής ηγεσίας (product leadership)   
Στενών πελατειακών σχέσεων (customer intimacy) ●  

 
Συγκρινόμενη με τους κύριους ανταγωνιστές της, όσον αφορά στις πολιτικές διοίκησης του 
προσωπικού της, η εταιρία διαφοροποιείται λόγω της έμφασης που δίνει στον άνθρωπο και στη 
διαφορετικότητα, λόγω του καλού εργασιακού κλίματος και της καλής οργάνωσης: «έχουμε 
περισσότερο ανθρώπινο κομμάτι απ΄αυτούς - εμείς τον κοιτάμε τον άνθρωπο σε βάθος - νομίζω 
ότι οι ανταγωνιστές μας είναι απρόσωποι - επίσης διαφέρουμε στο ότι έχουμε καλό εργασιακό 
κλίμα, Διαφέρουμε στο ότι θέλουμε να φέρουμε ανθρώπους από τον ανταγωνισμό στην εταιρία 
μας, ως νέο αίμα που θα ταρακουνήσει τα νερά και θα φέρει διαφορετικές απόψεις με “challenge” 
των καθιερωμένων πραγμάτων – επίσης, έχουμε πολύ μεγάλη οργάνωση και τα άτομα που τους 
αρέσει η οργάνωση “βρίσκουν εδώ τη χαρά τους”» (HR24). 
 
3. ΡΟΛΟΣ Δ/ΝΤΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ  
 
Τα βασικά σημεία, με τα οποία θα ασχοληθούμε, είναι: 

• ο ρόλος του Διευθυντή ανθρωπίνων πόρων, 
• η συμμετοχή του σε συλλογικά όργανα της επιχείρησης και 
• ο τρόπος αντιμετώπισής του από τα διευθυντικά στελέχη γραμμής. 

 
Ο Διευθυντής ανθρωπίνων πόρων είναι μέλος  του Διοικητικού Συμβουλίου και του Συμβουλίου 
Διευθυντών (HR29). Έχει 2 γραμμές αναφοράς: μια άμεση (solid line) προς τον τοπικό 
Διευθύνοντα Σύμβουλο & Γενικό Διευθυντή και μια διακεκομμένη (dotted line) προς τον HR 
Business Partner Ευρώπης.  
 
Η εταιρία ζητά από αυτόν να εξασφαλίζει ότι η εταιρία διαθέτει άριστο προσωπικό και να 
φροντίζει για την ομαλή πραγματοποίηση των αναγκαίων αλλαγών, ενισχύοντας την υποκίνηση 
και την ομαδικότητα των ανθρώπων: «μέσα σ’ όλο το “change” (στρατηγική, “restructuring”, 
αλλαγές), η εταιρία μου ζητά να διακρατήσουμε τους καλύτερους, να προσλάβουμε τους 
καλύτερους, να γίνονται οι αλλαγές όσο πιο ομαλά είναι δυνατό (περιλαμβάνοντας όλο το 
απαραίτητο “coaching” και τα διάφορα ειδικά “workshops”) και μετά να «μαζευτεί» ο οργανισμός 
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πάλι και να γίνει “motivation” των ανθρώπων για την επίτευξη των στόχων και για το “team 
building” (γιατί στις αλλαγές “σπάει” η ομάδα)» (HR26). 
 
Σχετικά με το στρατηγικό του ρόλο αναφέρει ότι συμμετέχει στο σχεδιασμό της στρατηγικής, 
θεωρώντας ότι γνωρίζει πολύ καλά τα επιχειρηματικά θέματα, για τα οποία ενημερώνεται 
συνεχώς αλλά γνωρίζει επίσης και τον οργανισμό από άποψη ανθρώπων: «συμμετέχω πλήρως 
και ισότιμα με τα άλλα διευθυντικά στελέχη στη λήψη της απόφασης – ξέρω πολύ καλά το 
“business” (όλα τα Τμήματα), ενημερώνομαι και για το τι γίνεται έξω στη μητρική εταιρία και 
γενικότερα στο εξωτερικό περιβάλλον (“legal”, “economic” κ.λπ.) – γνωρίζω επίσης πολύ καλά 
τον οργανισμό από άποψη ανθρώπων, ξέρω πολύ καλά το “audience” και ξέρω τι έχω να πάρω 
από τους ανθρώπους» (HR21). 
 
Επί πλέον εμπλέκεται στην υλοποίηση της στρατηγικής μέσω εφαρμογής των πολιτικών για τη 
διαχείρηση ταλέντων, διοίκηση της απόδοσης, σχέση απόδοσης-αμοιβών, ανάπτυξη 
προσωπικού, διαδοχή στελεχών, καθοδήγηση εργαζομένων και πραγματοποίηση αλλαγών: «τα 
πρώτα που τρέχουμε είναι το “talent management” και το “performance management” - επίσης, 
εξετάζουμε τη σχέση “performance” και “reward” ώστε να γίνει πιο δυναμική - επικεντρωνόμαστε 
στο “performance orientation” - δουλεύουμε πολύ συστηματικά στο “calibration” των 
αξιολογήσεων απόδοσης για τον εντοπισμό των ταλέντων καθώς και αυτών που είναι “stable 
contributors” ή “bad performers” - συμβάλλω, επίσης, μέσω των “development plans”, των 
“career paths” και της άσκησης από μέρους μου “coaching” σε όλα τα επίπεδα, ακόμη και στα 
διευθυντικά στελέχη με τον τρόπο μου, παίζω δηλ. “integral” ρόλο – συμβάλλω επίσης μέσω του 
“change management” δηλ. της αλλαγής κουλτούρας και “mentality” που είναι το πιο δύσκολο - 
έχουμε, επίσης, το “restructuring” που τρέχουμε και κάποια άλλα “projects” στα Τμήματα που 
έχουν μειώσεις (υπολογίζω ότι ξοδεύω το 50% του χρόνου μου εργαζόμενη σε “coaching” για 
“dismissals” ή “voluntary” αποχωρήσεις, “retirements” και τα σχετικά θέματα)» (HR22). 
 
Ο Δ/ντής ανθρωπίνων πόρων πιστεύει ότι ο ρόλος του είναι να συνδέει τις πολιτικές ΔΑΠ και να 
ολοκληρώνει την εφαρμογή τους στα Τμήματα της εταιρίας, ενσωματώνοντάς τα, με την έννοια 
αυτή, σε ενιαίο σύνολο (integral) και θεωρεί την επικοινωνία ως πολύ σημαντικό στοιχείο στην 
εκτέλεση αυτού του ρόλου: «ο ρόλος μου είναι “integral” - επίσης, θεωρώ ότι το HR δεν πρέπει 
να είναι κλεισμένο σε ένα γραφείο και να ασχολείται με τα διαδικαστικά - πρέπει να έχει 
επικοινωνία με όλους, με το σωματείο - άρα το κομμάτι της επικοινωνίας είναι πολύ δυνατό και το 
να “διαφημίζουμε”, με την καλή έννοια, το έργο μας - στα “meetings” που γίνονται, διαπιστώνουν 
και οι Line Managers ποια θέματα διαχειρίζεται και με τι ασχολείται το HR και εντυπωσιάζονται, 
με αποτέλεσμα να γίνονται περισσότερο συνεργάσιμοι - αισθάνομαι πολύ καλά με αυτό το ρόλο - 
όχι γιατί “ευλογώ τα γένια μου” αλλά γιατί παίρνω θετικό “feedback” από τη Γενική Δ/νση, τη 
μητρική εταιρία του εξωτερικού και τα Διευθυντικά στελέχη - δεν παίρνω “θυμιατήρι να 
θυμιάζομαι” και απολαμβάνω εκτίμησης από τη μητρική εταιρία - είναι κάτι που το “κερδίζεις με 
την αξία σου”, δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη - όταν έρχεται στο HR άτομο από την 
Αποθήκη για να συζητήσει το πρόβλημά του, αυτό σημαίνει ότι το HR έχει κερδίσει την 
εμπιστοσύνη των εργαζομένων» (HR33). 
 
Αναφερόμενος στην επιρροή που ασκεί στη λήψη αποφάσεων, την εντοπίζει: «στο “recruitment”, 
“training & development”, “career development”, “bad performance” και “action”, μισθολογικά και 
παροχές - αποφάσεις σε στρατηγικό επίπεδο που αφορούν το “training” και “workshops” 
εστιασμένα στις αλλαγές ή τη δημιουργία νέας πολιτικής αμοιβών» (HR34) 
 
Η αντιμετώπιση του Διευθυντή ανθρωπίνων πόρων από τα στελέχη γραμμής είναι θετική αφού 
προηγήθηκε ένα αρχικό διάστημα, κατά το οποίο εργάσθηκε σκληρά για να δημιουργήσει το 
Τμήμα ανθρωπίνων πόρων και να αποδείξει τη χρησιμότητά του: «όταν ήλθα στην εταιρία δεν 
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είχαν τότε HR, είχαν ατονήσει τα συστήματα εδώ - έκανα μεγάλη προσπάθεια από το “scratch” 
για να “μαζέψω τα πράγματα” - από τότε άρχισαν να μας υπολογίζουν - θεωρώ ότι επειδή 
υπάρχει “support” από τον Γενικό Δ/ντή και την μητρική εταιρία με συγκροτημένο Τμήμα HR, το 
μήνυμα είναι σαφές, ότι δηλ. υπάρχει αναγνωρισμένος ρόλος του HR - δυσκολίες δεν συναντώ 
γιατί, παρ’ όλα αυτά, αν “ξελασκάρει το σύστημα” δίνω προτεραιότητα στο “business” - η σχέση 
μου μαζί τους είναι πολύ καλή, χρειάζεται, όμως, κτίσιμο ομαδικότητας επειδή έχουν μπει και 
νούρια μέλη στη διευθυντική ομάδα» (HR32, 33).  
 
4. ΠΡΟΦΙΛ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
 
To Τμήμα ανθρωπίνων πόρων απασχολεί συνολικά 4 άτομα (3,3% της δύναμης προσωπικού). 
Μεταξύ αυτών 3 (75%) είναι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων με εξειδίκευση στη ΔΑΠ. 
 
5. ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΑΠ
BOX 1 – Προτεραιότητα στις απαντήσεις των ερωτήσεων HR38, 39 & ακολουθούν σχετικές απαντήσεις σε άλλες ερωτήσεις  
 

 
Ρόλοι των στελεχών ΔΑΠ & αντίστοιχες ικανότητες 

(παρατίθενται εντός εισαγωγικών οι απόψεις του Δ/ντή ανθρωπίνων πόρων) 
 

 
Ρόλος: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ  ΕΤΑΙΡΟΣ 
Ικανότητα: ΕΚΤΕΛΕΣΗ  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
 
«Συμβάλλω στην υλοποίηση της στρατηγικής με το “talent management” και το “performance 
management” - επίσης, εξετάζουμε τη σχέση “performance” και “reward” ώστε να γίνει πιο δυναμική - 
επικεντρωνόμαστε στο “performance orientation” - συμβάλλω, επίσης, μέσω των “development plans”, 
των “career paths” και της άσκησης από μέρους μου “coaching” σε όλα τα επίπεδα, ακόμη και στα 
διευθυντικά στελέχη με τον τρόπο μου, παίζω δηλ. “integral” ρόλο» (HR22). 
  
«Υποστηρίζω την επίτευξη των σχεδίων και στόχων των στελεχών γραμμής γνωρίζοντας τη στρατηγική 
τους από την αρχή και τις ανάγκες τους σε προσωπικό καθώς και τις περιοχές προς επίλυση 
προβλημάτων (άτομα ή “procedures”) και τις αρμοδιότητες των ανθρώπων που έχουν - από το σημείο 
αυτό κοιτάζω να έχω επαφή, βασισμένη στην ομαδικότητα και προσπαθώ να είμαι πολύ καλός “listener” 
ώστε να ακούω τις ανάγκες τους και να ανταποκρίνομαι με τον καλύτερο τρόπο - από την άλλη μεριά, 
όμως, λειτουργώ δυναμικά για να τους σταματήσω (όταν πρέπει) σε ορισμένα πράγματα - δεν είμαι 
“servant” αλλά “equal partner” - τους υποστηρίζω με όλες τις πολιτικές – διαδικασίες  και ιδιαίτερα με 
“talent management” , “coaching” “performance management” κ.ά.» (HR31) 
 
«Επηρεάζω τη λήψη αποφάσεων στα θέματα “recruitment”, “training & development”, “career 
development”, “bad performance” και “action”, μισθολογικά και παροχές - αποφάσεις σε στρατηγικό 
επίπεδο που αφορούν το “training” και “workshops” εστιασμένα στις αλλαγές ή τη δημιουργία νέας 
πολιτικής αμοιβών» (HR34) 
 

 
 
 
Ρόλος: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ  ΕΙΔΗΜΩΝ  
Ικανότητα: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 
 
«Δουλεύουμε πολύ συστηματικά στο “calibration” των αξιολογήσεων απόδοσης για τον εντοπισμό των 
ταλέντων καθώς και αυτών που είναι “stable contributors” ή “bad performers”» (HR22) 
 
«Όταν ήλθα στην εταιρία πριν 5 χρονια δεν είχαν τότε HR, είχαν ατονήσει τα συστήματα εδώ – έκανα 
μεγάλη προσπάθεια από το “scratch” για να “μαζέψω τα πράγματα”» (HR33) 
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«Έδωσα λύση σε παλιό “pension scheme” που έπρεπε να το σπάσω σε 2 σκέλη, να βρω νέο “provider” 
και να πάρω τα λεφτά από την προηγούμενη ασφαλιστική εταιρία (πολύπλοκο θέμα και με πολλές 
πτυχές) - τελικά καταφέραμε και πήραμε € 600.000 και μάλιστα λίγο πριν κλείσει η εν λόγω εταιρία» 
(HR35)  
 
«Tο σύστημα ικανοτήτων το προσαρμόσαμε και το μεταφράσαμε στα τοπικά δεδομένα αλλά παραμένει 
ως “Guideline” της μητρικής εταιρίας του εξωτερικού - η εμπλοκή του HR είναι άμεση και καθολική, όσον 
αφορά την εφαρμογή του συστήματος» (HR42) 
 

 
 
 
Ρόλος: ΥΠΕΡΜΑΧΟΣ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
Ικανότητα: ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ 
 
«Συμβάλλω μέσω των “development plans”, των “career paths” και της άσκησης από μέρους μου 
“coaching” σε όλα τα επίπεδα, ακόμη και στα διευθυντικά στελέχη με τον τρόπο μου» (HR22) 
 
«Υπολογίζω ότι ξοδεύω το 50% του χρόνου μου εργαζόμενη σε “coaching” για “dismissals” ή “voluntary” 
αποχωρήσεις, “retirements” και τα σχετικά θέματα)» (HR22) 
  
«Παίρνω θετικό “feedback” από τη Γενική Δ/νση, τη μητρική εταιρία του εξωτερικού και τα Διευθυντικά 
στελέχη - δεν παίρνω “θυμιατήρι να θυμιάζομαι” και απολαμβάνω εκτίμησης από τη μητρική εταιρία - είναι 
κάτι που το “κερδίζεις με την αξία σου”, δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη - όταν έρχεται στο HR 
άτομο από την Αποθήκη για να συζητήσει το πρόβλημά του, αυτό σημαίνει ότι το HR έχει κερδίσει την 
εμπιστοσύνη των εργαζομένων» (HR33) 
 
«Συμβάλλω στη βελτίωση του ηθικού και της αφοσίωσης των εργαζομένων -  αυτό χρειάζεται, ειδικά την 
τρέχουσα περίοδο που υπάρχει μεγάλη ανασφάλεια - σέβομαι τους ανθρώπους και επικοινωνώ μαζί 
τους με σεβασμό - όταν έχεις κάτι δυσάρεστο, το δέχονται καλύτερα - φροντίζω να κάνω “motivation” και 
στους άμεσους συνεργάτες και σε κάποιους άλλους, όπως τα ταλέντα - μπορεί να γίνει με απλά 
πράγματα - επίσης, “motivation” κάνουμε μέσω εκπαιδευτικών “workshops”, οι άνθρωποι εκτιμούν το 
γεγονός ότι παίρνουν γνώση» (HR 38) 
 
«Διαπραγματεύομαι συλλογική σύμβαση » (HR76) 
 
«Η αξιολόγηση της πολιτικής εργασιακών σχέσεων γίνεται μέσω έρευνας  ικανοποίησης – δέσμευσης 
των εργαζομένων που διεξάγεται κάθε 2 χρόνια»  (HR77) 
 

 
 
 
Ρόλος: ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ/ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ  ΑΛΛΑΓΩΝ 
Ικανότητα: ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΑΛΛΑΓΩΝ 
 
«Συμβάλλω μέσω του “change management” δηλ. της αλλαγής κουλτούρας και “mentality” που είναι το 
πιο δύσκολο - έχουμε, επίσης, το “restructuring” που τρέχουμε και κάποια άλλα “projects” στα Τμήματα 
που έχουν μειώσεις (υπολογίζω ότι ξοδεύω το 50% του χρόνου μου εργαζόμενη σε “coaching” για 
“dismissals” ή “voluntary” αποχωρήσεις, “retirements” και τα σχετικά θέματα)» (HR22) 
 
«Στα θέματα των οργανωσιακών αλλαγών, τον πρώτο λόγο (επάνω χέρι) έχει η μητρική εταιρία του 
εξωτερικού - μετά είναι ο Γενικός Δ/ντής και μετά το Management Team όπου αποφασίζουμε όλοι μας – 
η υλοποίηση γίνεται με δική μου συμμετοχή, υποβολή προτάσεων και εμπλοκή στην εκτέλεση, σε 
συνεργασία με τους Line Managers - έχω συμμετοχικό και υποστηρικτικό ρόλο – “παίζω εγώ μπάλα” για 
να μειώσω τη δύναμη και να υλοποιήσω το “ποιοι θα φύγουν”» (ΗR39)  
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6. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΑΠ
BOX 2 – Προτεραιότητα στις απαντήσεις των ερωτήσεων HR42 – 82 & ακολουθούν σχετικές απαντήσεις σε άλλες ερωτήσεις
 
ΓΕΝΙΚΑ 
 
Εξετάζεται η ύπαρξη διατυπωμένων πολιτικών για το ανθρώπινο δυναμικό, η προέλευσή τους 
και σε περίπτωση προέλευσης από τη μητρική εταιρία, η δυνατότητα αλλαγών ή συμπληρώσεων 
σε τοπικό επίπεδο.  

 
Υπάρχει στην επιχείρηση γραπτή πολιτική για το ανθρώπινο δυναμικό. Οι επί μέρους πολιτικές 
είναι διαθέσιμες μέσω του Intranet της εταιρίας. Επίσης, τα βασικά σημεία περιλαμβάνονται στον 
ενημερωτικό οδηγό που δίνεται από το Τμήμα ανθρωπίνων πόρων στους νεο-εισερχόμενους 
σύμφωνα με τη σχετική διαδικασία (induction). Ακόμη, υπάρχει ο κώδικας συμπεριφοράς (Code 
of Contact) που αποτελεί εμπιστευτικό κείμενο της εταιρίας και σήμερα βρίσκεται στο στάδιο της 
μετάφρασης για να χρησιμοποιηθεί τοπικά (HR27). 
 
Οι πολιτικές ΔΑΠ είναι γενικά καθορισμένες σε διεθνές επίπεδο από τη μητρική εταιρία. Σε 
συγκεκριμένες περιπτώσεις είναι εφικτή η προσαρμογή στα τοπικά δεδομένα: «οι πολιτικές 
έρχονται από τη μητρική εταιρία και είναι “standard” - όμως, μπορώ και επιβάλλεται να κάνω 
προσαρμογές σύμφωνα με το Ελληνικό νομικό πλαίσιο και την τοπική κουλτούρα - τομείς που 
γίνονται τέτοιες προσαρμογές είναι συνήθως οι πολιτικές “bonus”, αμοιβών & παροχών 
γενικότερα και τα προγράμματα ομαδικής ασφάλισης του προσωπικού» (HR82). 
Οι πολιτικές ΔΑΠ και οι αλλαγές ή συμπληρώσεις αυτών γίνονται μέσω γραπτών μηνυμάτων και 
διάχυσης στο εσωτερικό της εταιρίας δια του συστήματος Intranet και των πινάκων 
ανακοινώσεων αλλά εφαρμόζονται και άλλες πρωτοβουλίες για την καλύτερη ενημέρωση των 
εργαζομένων, όπως συναντήσεις προσωπικού με ευθύνη του Τμήματος ΔΑΠ και επικοιννωνία 
με τον Γενικο Δ/ντή. Επί πλέον, προκειμένου για τα στελέχη «κάνουμε ειδικές διατμηματικές 
συναντήσεις, όπου τους εκπαιδεύουμε και τους εξηγούμε κρίσιμα θέματα των πολιτικών 
προσωπικού» (HR80, 81). 
 
ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ 
 
Τα βασικά σημεία  της πολιτικής στελέχωσης, με τα οποία θα ασχοληθούμε, είναι: 

• οι απαιτούμενες κατά τη στελέχωση ικανότητες & ιδιότητες των υποψηφίων, 
• οι ακολουθούμενοι τρόποι επιλογής, 
• η καταλληλότητα των επιλεγομένων για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων, 
• η αξιολόγηση του τρόπου επιλογής και 
• ο ρόλος του διευθυντικού στελέχους γραμμής που συμμετείχε στην έρευνα. 

 
Εντοπίζονται 28 ικανοτήτες (competencies), ενταγμένες σε 5 κατηγορίες του συστήματος 
ικανοτήτων της εταιρίας  “Passion for Success”, τις οποίες προβλέπεται να έχουν οι εργαζόμενοι, 
ανάλογα με τη θέση και το επίπεδο ευθύνης. Εξ αυτών, 7 θεωρούνται υποχρεωτικές 
(compulsory criteria). Το σύστημα αποτελεί κατεύθυνση (guideline) της μητρικής εταιρίας και έχει 
προσαρμοσθεί στα τοπικά δεδομένα, υπό την άμεση και καθολική εμπλοκή του Τμήματος 
ανθρωπίνων πόρων (HR42).   
 
Όπως πιστεύει ο Δ/ντής ανθρωπίνων πόρων, τα υποψήφια στελέχη προσελκύονται μέσω  του 
προγράμματος στρατολόγησης, λόγω της φήμης της εταιρίας και της κουλτούρας της, των 
ευκαιριών σταδιοδρομίας και σε ορισμένες περιπτώσεις λόγω αυξημένου μισθού: «την περίοδο 
αυτή τρέχουμε ένα “employer branding project” και κάνουμε κινήσεις με Πανεπιστήμια, την 
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AIESEC κ.λπ. - πολύ πριν έλθει σε μας ο υποψήφιος, τον κάνουμε “attract” λέγοντας την αλήθεια, 
περιγράφουμε την κουλτούρα για να δούμε αν ταιριάζει, αφού δούμε τα “competencies” και το 
“technical” (γνώσεις στο αντικείμενο, σπουδές, εκπαιδευτικά προγράμματα) - κάποιες φορές 
επηρεάζουμε ένα καλό υποψήφιο με αυξημένο μισθό (όταν κάποιος υπερέχει ή θέλουμε να τον 
τραβήξουμε από τον ανταγωνισμό) - μπορεί να τον δελεάσουμε με ευκαιρίες καριέρας, 
“international assignments” κ.λπ. που τον ενδιαφέρουν πολύ» (HR43). 
 
Τρόποι επιλογής προσωπικού: Συνδυάζεται η χρήση βιογραφικών σημειωμάτων μέσω 
ηλεκτρονικής υποβολής, αρχικής διαλογής, ομαδικών συνεντεύξεων, κέντρων αξιολόγησης και 
εξωτερικών συμβούλων επιλογής: «αναζητούμε προσωπικό μέσω του Internet, με αγγελίες στις 
εφημερίδες,  ηλεκτρονική υποβολή βιογραφικών, κάνουμε τηλεφωνικό “screening”, “testing” για 
δεύτερο “screening”, “group interviews”, “assessment centers” για κάποιες θέσεις, 
χρησιμοποίηση συμβούλων και “head hunters” για άλλες θέσεις. Καταλήγουμε σε “short list” που 
βλέπει ο HR με τον άμεσα ενδιαφερόμενο Διευθυντή και με τον Γενικό Δ/ντή για κάποια “levels”» 
(HR44). 
 
Ο τρόπος επιλογής δίνει εργαζόμενους που χρειάζεται η επιχείρηση για την επίτευξη των 
στρατηγικών στόχων δηλ. υπάρχει σύνδεση της επιλογής με τους στρατηγικούς στόχους διότι 
«χρησιμοποιούμε όλες τις μεθόδους - τα “assessment centers” πάνε πολύ αντικειμενικά - επίσης, 
στα “group interviews” εμπλέκονται αρκετά άτομα (συνήθως 5) οπότε υπάρχει συναπόφαση για 
την επιλογή και έτσι βγάζεις καλύτερα αποτελέσματα - επίσης, γιατί η επιλογή βασίζεται στη 
διαπίστωση των “core skills & competencies”» (HR45). 
 
Κατά το Δ/ντικό στέλεχος γραμμής, η πολιτική στελέχωσης και οι τρόποι επιλογής βοηθούν και 
υποστηρίζουν την επίτευξη των στρατηγικών στόχων του τομέα ευθύνης του διότι «σύμφωνα με 
τη διαδικασία, ο τρόπος που ζητώ τα προσόντα και ο αφαιρετικός αποκλεισμός άλλων, μας 
βοηθά να εντοπίσουμε ανθρώπους που έχουν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που συνδέονται 
άμεσα με την ικανότητά τους να πετυχαίνουν τους στόχους που αναλαμβάνουν» (L23). 
 
Ο τρόπος επιλογής αξιολογείται με τη βοήθεια ορισμένων δεικτών και τη χρήση ειδικών 
συνεντεύξεων είτε κατά το 6μηνο των νεο-προσληφθέντων είτε κατά την έξοδο των 
αποχωρούντων (HR46): «υπάρχουν στοιχεία δεικτών (κόστος, πηγές, ανθρωπο-ώρες για 
“selection”, χρόνος παραμονής των ανθρώπων στην εταιρία και “metrics” μέσα από το 
πρόγραμμα “employer branding”) - βλέπουμε πόσο καιρό έμεινε κάποιος και πότε έφυγε - στους 
6 μήνες μετά την πρόσληψη κάνουμε “probational interview” από τον άμεσο Δ/ντή του και το 
“τσεκάρω” εγώ μαζί με το άτομο, έτσι βγαίνουν και ανάγκες για “development” και “areas for 
improvement” - επίσης, κάνουμε και “exit interviews”» (HR46).  
 
Κατά το Διευθυντικό στέλεχος γραμμής, η διαδικασία επιλογής είναι πολύ αποτελεσματική διότι 
«δεν μου έχει τύχει να προσλάβουμε άνθρωπο και να πέσουμε εντελώς έξω στην εκτίμησή μας»  
(L24). 
 
Ο κρίσιμος ρόλος του Δ/ντικού στελέχους γραμμής (συνυπευθυνότητα) εντοπίζεται κατά τη 
συνέντευξη και στην διαμόρφωση προσωπικής άποψης για τους υποψήφιους (L25). 
 

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ  (L21, 26) 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι θετική (4,5) ως προς τα ακόλουθα σημεία της πολιτικής στελέχωσης 
που εφαρμόζει η επιχείρηση 
21.3 Ανάπτυξη του προγράμματος στελέχωσης για την κάλυψη επιχειρηματικών αναγκών 
21.4 Ανάπτυξη και υλοποίηση προγραμμάτων στρατολόγησης 
21.5 Ανάπτυξη και υλοποίηση προγραμμάτων διαδοχής 
21.7 Μέριμνα διακράτησης των ικανών ατόμων 
26.1 Εφαρμογή πολύ εκτεταμένων διαδικασιών επιλογής (τεστ, συνεντεύξεις κλπ) 
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26.2 Η διοίκηση αποδίδει μεγάλη σημασία στις διαδικασίες στελέχωσης ώστε να επιλεγούν τα άριστα άτομα για 
κάθε θέση 
26.4 Γενικά, η επιχείρηση χρειάζεται πολύ χρόνο για να επιλέξει κάποιο άτομο προς κάλυψη κενής θέσης 
26.5 Συνήθως εξετάζονται πολλοί υποψήφιοι για κάθε κενή θέση 
26.6 Η επιλογή των διευθυντικών στελεχών γίνεται εφόσον διαθέτουν χαρακτηριστικά που είναι συμβατά με το 
στρατηγικό σχέδιο της επιχείρησης 
26.7 Αναγνωρίζεται η ανάγκη εντοπισμού αποτελεσματικών διευθυντικών χαρακτηριστικών με μακροπρόθεσμη 
προοπτική 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι επιφυλακτική (3)  ως προς τα ακόλουθα σημεία της πολιτικής 
στελέχωσης που εφαρμόζει η επιχείρηση 
21.2 Διεξαγωγή αναλύσεων ροών εργασίας 
21.6 Διατήρηση της στελέχωσης σε επαρκή επίπεδα 
26.3 Συνήθως εμπλέκονται αρκετά πρόσωπα στη λήψη της απόφασης επιλογής 
26.8 Περιστασιακά γίνονται αλλαγές στα πρότυπα της στελέχωσης ώστε να διευκολυνθεί η υλοποίηση της 
στρατηγικής της επιχείρησης 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι αρνητική (1,2)  ως προς το ακόλουθο σημείο της πολιτικής 
στελέχωσης που εφαρμόζει η επιχείρηση 
21.1 Ανάπτυξη και παρακολούθηση περιγραφών για όλες τις θέσεις εργασίας 

 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
 
Τα βασικά σημεία  της πολιτικής εκπαίδευσης & ανάπτυξης, με τα οποία θα ασχοληθούμε, είναι: 

• η προσέγγιση ανάλυσης των εκπαιδευτικών αναγκών, 
• η καταλληλότητα της πολιτικής εκπαίδευσης & ανάπτυξης για την επίτευξη των 

στρατηγικών στόχων, 
• η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και 
• ο ρόλος του διευθυντικού στελέχους γραμμής που συμμετείχε στην έρευνα. 

 
Η ανάλυση των εκπαιδευτικών αναγκών βασίζεται κατά κύριο λόγο στα αποτελέσματα της 
διαδικασίας αξιολόγησης της απόδοσης, ανάλογα με τους στόχους και τις απαιτούμενες 
ικανότητες. Ακολουθεί η ομαδοποίηση των εκπαιδευτικών αναγκών και η κατάρτιση του 
εκπαιδευτικού προγράμματος, η κοστολόγησή του και η ανάθεση της διεξαγωγής του είτε σε 
εσωτερικές πηγές είτε σε εξωτερικούς φορείς (HR49). 
 
Η πολιτική εκπαίδευσης & ανάπτυξης βοηθά και υποστηρίζει την επίτευξη των στρατηγικών 
στόχων της επιχείρησης δηλ. υπάρχει σύνδεση εκπαίδευσης & ανάπτυξης με τους στρατηγικούς 
στόχους διότι «βασιζόμαστε σε “competencies” και σε ανάγκες που εντοπίζουμε στρατηγικά - 
επίσης βοηθά και υποστηρίζει, όταν θέλουμε να διαμορφώσουμε “mentality” βάσει κουλτούρας» 
(HR50). 
 
Κατά το Δ/ντικό στέλεχος γραμμής, η πολιτική εκπαίδευσης & ανάπτυξης βοηθά και υποστηρίζει 
την επίτευξη των στρατηγικών στόχων του τομέα ευθύνης του διότι «τα σεμινάρια για τους 
πωλητές είναι ειδικά σχεδιασμένα για να τους βοηθήσουν να πετύχουν τους στόχους τους - γιατί 
στο τέλος αυτό είναι το νόημα, να πιάνεις τους στόχους σου» (L29). 
 
Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων τελεί υπό εξέταση: «στήσαμε ένα “application” 
για πρώτη φορά, που όμως δεν έχει λειτουργήσει ακόμη, βρίσκεται υπό διαμόρφωση» (HR52). 
 
Κατά το Δ/ντικό στέλεχος γραμμής, τα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι πολύ αποτελεσματικά 
διότι: «μαθαίνεις καινούριους τρόπους πώλησης και τρόπους συμπεριφοράς» (L32). 
 
Ο κρίσιμος ρόλος του Δ/ντικού στελέχους γραμμής (συνυπευθυνότητα) έγκειται στον εντοπισμό  
των εκπαιδευτικών αναγκών των ατόμων του Τμήματός του και στην απλή συμβολή στη 
διαμόρφωση του προγράμματος εκπαίδευσης (L33). 
 

Διδακτορική Διατριβή: 13. NATURAL Χ. Ν. Πρωτόπαπας 

 
9



Συμβολή στη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων ως μέσου επίτευξης των στρατηγικών στόχων των επιχειρήσεων 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ  (L27, 34) 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι θετική (4,5) ως προς τα ακόλουθα σημεία της πολιτικής εκπαίδευσης 
& ανάπτυξης που εφαρμόζει η επιχείρηση 
27.7 Η απόδοση εξετάζεται περιοδικά και εντοπίζονται ατομικές ανάγκες ανάπτυξης 
34.5 Το επίπεδο εκπαίδευσης αξιοποιείται μέσω τοποθέτησης των εκπαιδευθέντων σε ανάλογες θέσεις. 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι επιφυλακτική (3)  ως προς τα ακόλουθα σημεία της πολιτικής 
εκπαίδευσης & ανάπτυξης που εφαρμόζει η επιχείρηση 
27.1 Δέσμευση της επιχείρησης για ανάπτυξη-εκπαίδευση όλου του προσωπικού  
27.2 Παροχή πληροφόρησης εξέλιξης της σταδιοδρομίας των υπαλλήλων 
27.3 Διεξαγωγή ενημερωτικών προγραμμάτων για νεο-εισερχόμενους 
27.4 Παροχή προγραμμάτων εκπαίδευσης και ανάπτυξης για βελτίωση της απόδοσης 
27.6 Παροχή επαρκών ευκαιριών για ατομική εκπαίδευση και ανάπτυξη 
27.8 Εφαρμόζονται υψηλά πρότυπα εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
27.9 Η διοίκηση δίνει μεγάλη προτεραιότητα στις εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες 
27.10 Διεξάγεται μεγάλη ποικιλία εκπαιδευτικών προγραμμάτων για διευθυντικά στελέχη και προϊσταμένους 
27.11 Η εκπαίδευση στην επιχείρησή μας αντιμετωπίζεται ουσιαστικά ως επένδυση και όχι ως κόστος ή ευκαιρία 
για είσπραξη επιδότησης 
34.6 Το επίπεδο εκπαίδευσης λαμβάνεται υπόψη κατά τις προαγωγές 
34.7 Το επίπεδο εκπαίδευσης λαμβάνεται υπόψη κατά τον καθορισμό των αμοιβών και των μισθολογικών 
αυξήσεων 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι αρνητική (1,2)  ως προς τα ακόλουθα σημεία της πολιτικής 
εκπαίδευσης & ανάπτυξης που εφαρμόζει η επιχείρηση 
27.5 Συμμετοχή σε προγράμματα ανάπτυξης στελεχών που διεξάγουν εξωτερικοί φορείς 
34.1 Εφαρμόζονται πολύ εκτεταμένα εκπαιδευτικά προγράμματα για το προσωπικό όλων των μονάδων 
34.2 Κάθε υπάλληλος δέχεται, κατά μέσο όρο, άνω των 50 ωρών τυπικής εκπαίδευσης κάθε χρόνο 
34.3 Κατά τη διάρκεια του προηγουμένου χρόνου, 100% του προσωπικού υπέστη εκπαίδευση 
34.4 Η διοίκηση διαθέτει και δαπανά σημαντικά χρηματικά ποσά για εκπαίδευση 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 
 
Τα βασικά σημεία  της πολιτικής αξιολόγησης της απόδοσης, με τα οποία θα ασχοληθούμε, 
είναι: 

• τα εφαρμοζόμενα κριτήρια αξιολόγησης της αποδοσης, 
• ο τρόπος διεξαγωγής της συνέντευξης επαναπληροφόρησης, 
• η καταλληλότητα του συστήματος αξιολόγησης της απόδοσης για την επίτευξη των 

στρατηγικών στόχων, 
• η αξιολόγηση της διαδικασίας αξιολόγησης της απόδοσης και 
• ο ρόλος του διευθυντικού στελέχους γραμμής που συμμετείχε στην έρευνα. 

 
Εφαρμόζεται ένα ενιαίο σύστημα αξιολόγησης που είναι κοινό για όλους (εκτός αποθηκαρίων), 
το οποίο περιέχει 3 κατηγορίες κριτηρίων: (i) την επίτευξη των στόχων που έχουν ανατεθεί στον 
αξιολογούμενο, (ii) την εκτέλεση των κυρίων καθηκόντων - αρμοδιοτήτων της θέσης του και      
(iii) την επίδειξη των 7 υποχρεωτικών ικανοτήτων (core criteria). Από το συνδυασμό των τριών 
κατηγοριών προκύπτει η συνολική αξιολόγηση της απόδοσης σε 4βαθμη κλίμακα. Παράλληλα με 
την αξιολόγηση συντάσσεται το ατομικό πλάνο ανάπτυξης του αξιολογουμένου (HR56, 57,58).  
 
Η συνέντευξη αναπληροφόρησης μεταξύ αξιολογητή και αξιολογουμένου γίνεται σε ετήσια βάση: 
«εμείς ως HR κάνουμε “reminder” και “follow-up”» (HR59). 
 
Το σύστημα αξιολόγησης βοηθά και υποστηρίζει την επίτευξη των στρατηγικών στόχων  της 
επιχείρησης, δηλ. η αξιολόγηση της απόδοσης συνδέεται με τους στρατηγικούς στόχους. Αυτό 
συμβαίνει διότι «κοιτάμε τα “key objectives”, τα “key responsibilities” και τα 7 “compulsory criteria” 
όσον αφορά το χρόνο που τελειώνει. Κάνουμε συμφωνία υπαλλήλου και προϊσταμένου  για τον 
επόμενο χρόνο και συμφωνούμε επίσης και το κομμάτι του “development” και “career pathing”, 
όπου βλέπουμε το “potential” και το “mobility” του αξιολογουμένου» (HR56). 
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Κατά το Δ/ντικό στέλεχος γραμμής, το σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης βοηθά και 
υποστηρίζει την επίτευξη των στρατηγικών στόχων του τομέα ευθύνης του διότι  «όταν ξέρεις ότι 
κάποιος θα σε αξιολογήσει μια φορά το χρόνο και ενδιάμεσα στο 6μηνο, δεν εφησυχάζεις και 
είσαι συνεχώς “alert” - γνωρίζοντας ότι πίσω από αυτή την αξιολόγηση παίζεται το αν θα πας μια 
θέση παραπάνω ή θα πάρεις μεγαλύτερη αύξηση ή ακόμα-ακόμα αν θα παραμείνεις στην εταιρία 
- οπότε, όλα αυτά σε κάνουν να δουλεύεις καθημερινά» (L36). 
 
Δεν υπάρχει συγκεκριμένη προσέγγιση ή μέθοδος για την αξιολόγηση της διαδικασίας 
αξιολόγησης της απόδοσης: «γίνεται έμμεσα μέσω του calibration1 της διαδικασίας» (HR60). 
 
Κατά το Δ/ντικό στέλεχος γραμμής, το σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης είναι αρκετά 
αποτελεσματικό διότι «έχει αρκετά καλά πλαίσια, δηλαδή κριτήρια σωστά και όχι άσχετα - γιατί 
είναι καλά σχεδιασμένη και επεξηγηματική για την κατανόηση του περιεχομένου του φύλλου 
αξιολόγησης» (L38). 
 
Ο κρίσιμος ρόλος του Δ/ντικού στελέχους γραμμής (συνυπευθυνότητα) έγκειται στην διατύπωση 
της άποψης για τα αποτελέσματα των πωλητών και στην αξιολόγησή τους, καθώς και στον 
εντοπισμό των εκπαιδευτικών τους αναγκών (L39). 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ  (L35, 40) 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι θετική (4,5) ως προς όλα τα σημεία της πολιτικής αξιολόγησης της 
απόδοσης που εφαρμόζει η επιχείρηση 
35.1 Τήρηση συστήματος τακτικής αξιολόγησης της απόδοσης 
35.3 Το σύστημα διοίκησης της απόδοσης συνδέεται άμεσα με τις αμοιβές 
35.4 Καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια στη μέτρηση της απόδοσης των υπαλλήλων 
35.7 Οι προϊστάμενοι συζητούν συχνά με τους υπαλλήλους σχετικά με την ατομική τους απόδοση 
35.8 Τα βασικά στελέχη αξιολογούνται ανάλογα με τις επιδόσεις τους στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων 
40.1 Κατά τη συζήτηση περί απόδοσης, δίνεται μεγάλη έμφαση στη μελλοντική ανάπτυξη των υπαλλήλων 
40.2 Τα βασικά στελέχη αξιολογούνται με βάση τη δυνατότητά τους να εισάγουν αλλαγές 
40.3 Τα βασικά στελέχη αξιολογούνται με βάση τη δυνατότητά τους να αναπτύσσουν υφισταμένους 
40.4 Τα βασικά στελέχη αξιολογούνται με βάση τη δυνατότητά τους να προγραμματίζουν τη δουλειά τους 
40.5 Τα βασικά στελέχη αξιολογούνται με βάση τη δυνατότητά τους να κατευθύνουν τους υφισταμένους 
40.7 Τα βασικά στελέχη αξιολογούνται με βάση τη δυνατότητά τους να εφαρμόζουν αποτελεσματικά στην πράξη 
την εκπαίδευση που ;έχουν υποστεί 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι επιφυλακτική (3) ως προς τα ακόλουθα σημεία της πολιτικής 
αξιολόγησης της απόδοσης που εφαρμόζει η επιχείρηση 
35.2 Το σύστημα διοίκησης της απόδοσης συνδέεται άμεσα με την εκπαίδευση 
35.5 Χρησιμοποιούνται δυναμικά προγράμματα απόδοσης που προσαρμόζονται κάθε φορά στις ανάγκες της 
επιχείρησης 
35.6 Οι υπάλληλοι συμμετέχουν ουσιαστικά στη στοχοθεσία και στην αξιολόγηση 
40.6 Τα βασικά στελέχη αξιολογούνται με βάση τη δυνατότητά τους να σχεδιάζουν διαδικασίες αναπληροφόρησης
40.8 Μισθολογικές αυξήσεις, προαγωγές, εκπαίδευση & ανάπτυξη και άλλες ανταμοιβές συνδέονται πολύ στενά 
με την αξιολόγηση της απόδοσης 

 
ΑΜΟΙΒΕΣ 
 
Τα βασικά σημεία  της πολιτικής αμοιβών, με τα οποία θα ασχοληθούμε, είναι: 

• η προσέγγιση της αξιολόγησης έργου που ακολουθείται, 
• τα προβλεπόμενα μισθολογικά κλιμάκια, 
• η καταλληλότητα του συστήματος αμοιβών για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων, 
• η αξιολόγηση του συστήματος αμοιβών και 
• ο ρόλος του διευθυντικού στελέχους γραμμής που συμμετείχε στην έρευνα. 

 

                                                 
1Καθορισμός ή διόρθωση των διαβαθμίσεων μέσου μέτρησης ή ένδειξης, βαθμονόμηση 
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Το σύστημα αμοιβών δεν βασίζεται προς το παρόν στην εφαρμογή της διαδικασίας αξιολόγησης 
έργου: «με οδηγία της μητρικής εταιρίας πρόκειται να εφαρμοσθεί – προβλέπεται η άμεση 
εμπλοκή του HR στο ειδικό “project”»  (HR65). 
 
Το μισθολογικό σύστημα περιέχει 10 - 12 μισθολογικά κλιμάκια. Το ποσοστό διαφοροποίησης 
μεταξύ διαδοχικών μισθολογικών κλιμακίων δεν είναι καθορισμένο (HR64). Η καμπύλη αμοιβών 
της εταιρίας επιδιώκεται να βρίσκεται στο επίπεδο του μέσου όρου (average) της αγοράς 
(HR66). 
 
Το σύστημα αμοιβών βοηθά και υποστηρίζει την επίτευξη των στρατηγικών στόχων διότι 
«έχουμε πακέτο που ανταμείβει περισσότερο τους “high-performers” και τα ταλέντα – 
εφαρμόζουμε το σύστημα “pay-for-performance” -  η καταβολή του “bonus” που συνδέεται άμεσα 
με την απόδοση κυμαίνεται από 5% έως 22% των ετησίων αποδοχών» (HR63, 67).  
 
Κατά το Διευθυντικό στέλεχος γραμμής το σύστημα αμοιβών βοηθά και υποστηρίζει την επίτευξη 
των στρατηγικών στόχων του τομέα ευθύνης του διότι «το να έχεις ένα στόχο να “κυνηγήσεις” και 
ένα “bonus” πίσω από αυτό το στόχο, είναι αυτό που σε κάνει να αυξήσεις τις πωλήσεις σου - 
επειδή τα “bonuses” και οι στόχοι μας είναι ΚΑΙ ατομικοί ΚΑΙ ομαδικοί, αυτό μας κάνει να 
λειτουργούμε σαν ομάδα για να αυξήσουμε τις πωλήσεις» (L42).  
 
Δεν υπάρχει συγκεκριμένη προσέγγιση ή μέθοδος για την αξιολόγηση του συστήματος αμοιβών: 
«δεν γίνεται συστηματικά - όμως, μέσα από “comments” και συζητήσεις έχω να συνδυάσω πολλά 
πράγματα (“legal” πλαίσιο, σωματείο, έλεγχος αν βρισκόμαστε στην “average curve” της 
αγοράς)» (HR68). 
  
Κατά το Διευθυντικό στέλεχος γραμμής, το σύστημα αμοιβών είναι αρκετά αποτελεσματικό διότι 
«μέσω του “bonus” οδηγεί στην επίτευξη των στόχων» (L46). 
 
Το Δ/ντικό στέλεχος γραμμής  δεν νομίζει ότι έχει κρίσιμο ρόλο (συνυπευθυνότητα) στα θέματα 
της πολιτικής αμοιβών (L47). 
 

ΑΜΟΙΒΕΣ  (L41, 48) 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι θετική (4,5) ως προς τα ακόλουθα σημεία της πολιτικής αμοιβών  που 
εφαρμόζει η επιχείρηση 
41.4 Εφαρμογή προγράμματος προσθέτων παροχών 
41.5 Τα προγράμματα παροχών διακρίνονται από φιλικότητα προς τους χρήστες  
41.6 Παροχή κινήτρων βάσει απόδοσης για ατομική υποκίνηση και εστίαση στην επίτευξη των στρατηγικών 
στόχων 
41.7 Οι μισθολογικές αυξήσεις, προαγωγές, εκπαίδευση και ανάπτυξη και διάφορες ανταμοιβές συνδέονται στενά 
με την αξιολόγηση της απόδοσης 
41.9 Η επιχείρηση συνδέει πολύ στενά τις αμοιβές με την ατομική απόδοση 
41.10 Το μισθολογικό πρόγραμμα περιστα-σιακά τροποποιείται για να ενθαρρύνει στελέχη και υπαλλήλους να 
επιτυγχάνουν στόχους 
48.2 Το επίπεδο αμοιβών είναι υποκινητικό για τους εργαζόμενους στην επίτευξη των στόχων 
48.6 H αξιολόγηση έργου θέσης (job evaluation) που εφαρμόζεται στην επιχείρηση μας υιοθετεί ως πρώτιστο 
κριτήριο τις ικανότητες 
48.9 Στον καθορισμό του ύψους των αμοιβών παίζουν πρώτιστο ρόλο οι ικανότητες 
48.11 Η πολιτική αμοιβών είναι γνωστή και κατανοητή από όλους τους εργαζόμενους 
48.12 Η πολιτική αμοιβών είναι ανταγωνιστική 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι επιφυλακτική (3) ως προς τα ακόλουθα σημεία της πολιτικής αμοιβών  
που εφαρμόζει η επιχείρηση 
41.1 Εφαρμογή δικαίου συστήματος αμοιβών για έλεγχο κόστους και διακράτηση των ικανών εργαζομένων 
41.2 Τήρηση αντικειμενικά δίκαιων αμοιβών 
41.3 Διαπίστωση των τάσεων στις αμοιβές της αγοράς εργασίας 
41.8 Παρέχονται υψηλά επίπεδα αμοιβών σε σύγκριση με άλλες επιχειρήσεις του ίδου κλάδου 
41.11 Υπάρχει εκτεταμένη διαφοροποίηση αμοιβών μεταξύ των μελών του προσωπικού 
48.3 H αξιολόγηση έργου θέσης (job evaluation) που εφαρμόζεται στην επιχείρηση μας εξασφαλίζει αντικειμενική 
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δομή αμοιβών  
48.5 H αξιολόγηση έργου θέσης (job evaluation) που εφαρμόζεται στην επιχείρηση μας υιοθετεί ως πρώτιστο 
κριτήριο την εμπειρία 
48.8 Στον καθορισμό του ύψους των αμοιβών παίζει πρώτιστο ρόλο η εμπειρία 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι αρνητική (1,2) ως προς τα ακόλουθα σημεία της πολιτικής αμοιβών  
που εφαρμόζει η επιχείρηση 
41.12 Εφαρμόζεται πολιτική διανομής κερδών 
41.13 Εφαρμόζεται πρόγραμμα έκτακτων  χρηματικών παροχών 
48.1 Το επίπεδο αμοιβών της επιχείρησης κατά το τρέχον έτος, συγκρινόμενο με τα προηγούμενα έτη, είναι 
γενικά υψηλότερο 
48.4 H αξιολόγηση έργου θέσης (job evaluation) που εφαρμόζεται στην επιχείρηση μας υιοθετεί ως πρώτιστο 
κριτήριο την αρχαιότητα 
48.7 Στον καθορισμό του ύψους των αμοιβών παίζει πρώτιστο ρόλο η αρχαιότητα   
48.10 Στον καθορισμό του ύψους των αμοιβών παίζουν πρώτιστο ρόλο οι προσωπικές γνωριμίες με στελέχη της 
επιχείρησης 

 
ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
 
Τα βασικά σημεία  της πολιτικής στελέχωσης, με τα οποία θα ασχοληθούμε, είναι: 

• η αξιολόγηση της πολιτικής υγιεινής & ασφάλειας και 
• ο ρόλος του διευθυντικού στελέχους γραμμής που συμμετείχε στην έρευνα. 

 
Δεν γίνεται αξιολόγηση της πολιτικής υγιεινής & ασφάλειας: «δεν γίνεται με συστηματικό τρόπο – 
μόνον έμμεσα, μέσω του δείκτη ατυχημάτων» (HR72).  
 
Κατά το Δ/ντικό στέλεχος γραμμής, η πολιτική υγιεινής και ασφάλειας είναι αποτελεσματική:  
«νομίζω ότι η εταιρία είναι ευαίσθητη στα θέματα αυτά, αλλά δεν γνωρίζω λεπτομέρειες» (L50). 
 
Το Δ/ντικό στέλεχος γραμμής  δεν νομίζει ότι έχει κρίσιμο ρόλο (συνυπευθυνότητα) στα θέματα 
της πολιτικής υγιεινής και ασφάλειας (L51). 
 
ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 
 
Τα βασικά σημεία  της πολιτικής εργασιακών σχέσεων, με τα οποία θα ασχοληθούμε, είναι: 

• η διαπραγμάτευση με τα σωματεία εργαζομένων, 
• η αξιολόγηση της πολιτικής εργασιακών σχέσεων και 
• ο ρόλος του διευθυντικού στελέχους γραμμής που συμμετείχε στην έρευνα. 

Υπάρχει  σωματείο εργαζομένων, με τα οποία γίνεται διαπραγμάτευση συλλογικών συμβάσεων 
σε επιχειρησιακό επίπεδο (HR75,76). 
 
Δεν υπάρχει συγκεκριμένη προσέγγιση ή μέθοδος αξιολόγησης των εργασιακών σχέσεων παρά 
μόνον μέσω έρευνας ικανοποίησης – δέσμευσης των εργαζομένων που διεξάγεται ανά 2ετία 
(HR77). 
Κατά το Δ/ντικό στέλεχος γραμμής, η πολιτική εργασιακών σχέσεων είναι πολύ αποτελεσματική 
«επειδή γίνονται όσα αναφέρονται στην επόμενη ερώτηση» (L52). 
 
Ο κρίσιμος ρόλος του Δ/ντικού στελέχους γραμμής (συνυπευθυνότητα) εντοπίζεται σχεδόν σε 
όλα τα θέματα πληροφόρησης-ενημέρωσης των εργαζομένων για θέματα εργασίας και σχέδια-
στόχους της επιχείρησης, σύστασης ομάδων για αντιμετώπιση προβλημάτων, παροχής 
ευκαιριών συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων, έκφρασης-αξιοποίησης γνώμης-απόψεων και 
ελεύθερης διατύπωσης παραπόνων (L53). 
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ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ  (L54) 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι θετική (4,5) ως προς όλα τα σημεία της πολιτικής εργασιακών 
σχέσεων που εφαρμόζει η επιχείρηση 
54.1 Γίνεται τακτική πληροφόρηση των εργαζομένων από τα στελέχη σχετικά με τη δουλειά τους, μέσω 
συναντήσεων και ενημερώσεων 
54.2 Γίνεται επίσης τακτική ενημέρωση των εργαζομένων για τα σχέδια και τους στόχους της επιχείρησης 
54.3 Ενθαρρύνεται η σύσταση ομάδων εργαζομένων που συναντώνται τακτικά και ασχολούνται με προβλήματα 
σχετικά με την εργασία και την ποιότητα 
54.5 Οι εργαζόμενοι έχουν αρκετές ευκαιρίες για να συμμετέχουν σε αποφάσεις που αφορούν τα θέματα της 
δουλειάς τους 
54.6 Οι εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν τη γνώμη και τις απόψεις τους για τα θέματα της 
δουλειάς τους 
54.7 Ζητιούνται οι απόψεις των εργαζομένων στα θέματα της δουλειάς τους 
54.8 Οι απόψεις των εργαζομένων αξιοποιούνται από την επιχείρηση 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι επιφυλακτική (3) ως προς τα ακόλουθα σημεία της πολιτικής 
εργασιακών σχέσεων που εφαρμόζει η επιχείρηση 
54.4 Παρέχεται σ΄αυτές τις ομάδες η αναγκαία εκπαίδευση για να βελτιώνουν την αποτελεσματικότητά τους   
54.9 Οι εργαζόμενοι μπορούν να εκφράζουν ελεύθερα τα παράπονά τους και τους προβληματισμούς τους 
σχετικά με τα θέματα της δουλειάς τους 

 
 
7. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΑΠ 
BOX 3 – Προτεραιότητα στις απαντήσεις των ερωτήσεων HR87, 88 & ακολουθούν σχετικές απαντήσεις σε άλλες ερωτήσεις  
 
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ 
 
Το σύστημα των πολιτικών ΔΑΠ της επιχείρησης είναι προσανατολισμένο και εναρμονισμένο με 
τη στρατηγική και την επίτευξη των στρατηγικών στόχων, στο σύνολό του και ιδιαίτερα στις επί 
μέρους πολιτικές που ρυθμίζουν τα θέματα στελέχωσης, εκπαίδευσης & ανάπτυξης, 
αξιολόγησης της απόδοσης και αμοιβών. 
 
Με το σύνολο των πολιτικών ΔΑΠ επιδιώκεται «να πετυχαίνουμε τους στρατηγικούς στόχους της 
εταιρίας» (HR87). 
 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 
 
Ακόμη, με το σύνολο των πολιτικών ΔΑΠ της επιχείρησης επιδιώκεται «να είμαστε οργανωμένοι 
και να μην δουλεύουμε σε “administrative” πράγματα - να γίνουν “minimum” τα “administrative”» 
(HR87). 
 
Το σύστημα πολιτικών ΔΑΠ διαθέτει συνοχή και συνέπεια μεταξύ των επί μέρους πολιτικών διότι 
«έχουμε κοινά “competencies” σε όλες τις πολιτικές και μεθόδους - όταν τυχόν επικαλύπτει ή 
αντιστρατεύεται η μια την άλλη, ακολουθούμε κοινό τρόπο που συγκεράζει τις όποιες διαφορές» 
(HR88). 
 
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ 
 
Η επιχείρηση μεταχειρίζεται διαφορετικά ορισμένα άτομα, τα οποία θεωρούνται σημαντικά ή/και 
άξια φροντίδας και συνεπώς αντιμετωπίζονται με ιδιαίτερο τρόπο. Πρόκειται για τα ταλαντούχα 
άτομα με υψηλές επιδόσεις (high performers) και τους χαμηλόμισθους. Η διαφορετική 
μεταχείριση των μεν πρώτων γίνεται μέσω του συστήματος “bonus” και των δευτέρων μέσω των 
γενικών αυξήσεων (HR83). 
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8. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΔΑΠ 
BOX 4 – Προτεραιότητα στις απαντήσεις των ερωτήσεων HR91 - 100 & ακολουθούν σχετικές απαντήσεις σε άλλες ερωτήσεις  
 
Εξετάζονται τα παραδοτέα αποτελέσματα του Τμήματος ανθρωπίνων πόρων με όρους 
ικανοτήτων και συμπεριφορών των εργαζομένων  (ως “effectiveness” που αποτελεί και επιλογή 
μας). Παράλληλα, όμως, γίνεται μνεία στις επιδόσεις του από άποψη αποδοτικότητας (efficiency) 
στην ανάλωση συγκεκριμένων πόρων και επίπτωσης (impact) στα τελικά αποτελέσματα της 
επιχείρησης.  
 
Το σύνολο των πολιτικών ΔΑΠ της εταιρίας επιδιώκει τον εντοπισμό και την ανάπτυξη  των 28 
ικανοτήτων (competencies) που ανήκουν στο σύστημα ηγεσίας της εταιρίας και είναι ενταγμένες 
σε 5 κατηγορίες. Οι 7 ικανότητες (core criteria) είναι υποχρεωτικές (σημειώνονται με έντονη 
γραφή και αριθμούνται 1-7) ως εξής (HR42): 
       

 Go for Growth (Με Στόχο την Ανάπτυξη) 
o Analytical Thinking (Αναλυτική Σκέψη) 
o Competitiveness (Ανταγωνιστικότητα) 
o 1. Performance Orientation (Επικέντρωση στην Απόδοση) 
o Customer Orientation (Επικέντρωση στον Πελάτη) 
o Strategic Thinking (Στρατηγικός Συλλογισμός) 
o Pragmatism (Πραγματισμός) 
o Quality Consciousness (Συναίσθηση της Ποιότητας) 
 

 Innovate Your Business (Καινοτομία) 
o Creativity (Δημιουργικότητα) 
o Visionary Thinking (Διορατική Σκέψη) 
o 2. Promotion of Change (Προώθηση της Αλλαγής) 
o 3. Innovation Management (Διαχείριση Καινοτομίας) 
o Eagerness to Learn (Προθυμία για Μάθηση) 
 

 Take the Lead (Παίρνοντας την Ηγεσία) 
o Integrity (Ακεραιότητα) 
o Perseverance (Υπομονή στις Αντιξοότητες) 
o Employee Development (Ανάπτυξη Εργαζομένων) 
o 4. Initiative (Πρωτοβουλία) 
o 5. Inspiration (Έμπνευση) 
o Loyalty and Identification (Πίστη & Αναγνώριση) 

 
 Share your Views (Επικοινωνία Απόψεων) 

o Communication Skills (Δεξιότητα Επικοινωνίας) 
o Relationship Building (Χτίσιμο Σχέσεων) 
o 6. Conflict Management (Διαχείριση Συγκρούσεων) 
o Self-reflection (Αυτογνωσία) 
o Appreciation of others’ Views (Σεβασμός της Γνώμης των άλλων) 
 

 Care for Culture (Επικέντρωση στην Κουλτούρα) 
o 7. Courage (Θάρρος) 
o Utilizing Synergies (Αξιοποίηση Συνεργιών) 
o Managing Diversity (Διαχείριση της Διαφορετικότητας) 
o Spirit of Adventure (Πνεύμα Περιπέτειας) 
o Coping with Complexity (Διαχείριση της Πολυπλοκότητας) 

 
Με το σύνολο των πολιτικών της επιχείρησης επιδιώκεται «να είμαστε οργανωμένοι και να μην 
δουλεύουμε σε “administrative” πράγματα - να γίνουν “minimum” τα “administrative” - στόχος μας 
είναι να πετυχαίνουμε τους στρατηγικούς στόχους της εταιρίας» (HR87). 
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Η μέτρηση των γνώσεων, ικανοτήτων-δεξιοτήτων και συμπεριφορών των εργαζομένων  
(effectiveness) γίνεται μόνον σε ατομική βάση και μέσω της διαδικασίας αξιολόγησης της 
απόδοσης: «σκέφτομαι να “βγάλω” δείκτες ανά κατηγορία “ταλέντων” (απόδοσης) σε κάθε Τμήμα 
- αυτό μπορεί να γίνει ορίζοντας ως “Α” τους “high performenrs”, “B” τους “stable” και “C” τους 
“bad performenrs” - αν δεις αυτές τις κατηγορίες ανά Τμήμα, μπορείς να οδηγηθείς σε “actions”» 
(HR93). 
 
Την ίδια άποψη έχει και το Δ/ντικό στέλεχος γραμμής, κατά τον οποίο η μέτρηση γίνεται: «μόνον 
με προσωπική μου άποψη και σύμφωνα με τη διαδικασία της αξιολόγησης της απόδοσης» (L64). 
 
Η επιχείρηση δεν μετρά τη συμβολή της ΔΑΠ στα τελικά αποτελέσματα (impact): «δεν έχω 
απάντηση γιατί το ζήτημα αυτό μας απασχολεί και θέλουμε να κάνουμε κάτι - γι’ αυτό με 
ενδιαφέρει να δω τα ευρήματα της έρευνάς σας - θάθελα να μπορώ να απαντήσω σε ερωτήματα 
όπως: Πώς συνδέεται η επένδυση στην εκπαίδευση με τα αποτελέσματα; Πόσο “training” 
χαλάσαμε σε σχέση με τα κέρδη και τι σημαίνει αυτό;» (HR92). 
 
Για τη διαπίστωση της αποτελεσματικότητας της ΔΑΠ και των πολιτικών στο σύνολό τους, ως 
κριτήριο θεωρείται η επίτευξη των στρατηγικών στόχων: «πέρα από τα “metrics”, για να είναι 
καταγεγραμμένο το αποτέλεσμα, το τελικό κριτήριο είναι αν στο τέλος της ημέρας πετυχαίνουμε 
τις πωλήσεις και τους στρατηγικούς στόχους» (HR90). 
 
Κατά το Δ/ντικό στέλεχος γραμμής, το μόνο κριτήριο για τη διαπίστωση της 
αποτελεσματικότητας της ΔΑΠ είναι «η επίτευξη των στόχων και αποτελεσμάτων» (L62). 
 
Η επιχείρηση δεν μετρά την αποτελεσματικότητα του Τμήματος ΔΑΠ: «αλλά νομίζω ότι η 
παρακολούθηση ορισμένων δεικτών είναι χρήσιμη και επαρκής» (HR94). 
 
Κατά την άποψη του Δ/ντικού στελέχους γραμμής, το Τμήμα ανθρωπίνων πόρων 
ανταποκρίνεται ως εξής: 
 

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ  (L69, 70) 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι θετική (4,5) ως προς τα ακόλουθα σημεία 
69.1 Κατανοεί τη στρατηγική της επιχείρησης 
69.2 Ανταποκρίνεται έγκαιρα σε προθεσμίες 
70.1 Πιστεύω ότι οι κατάλληλες πολιτικές ΔΑΠ μπορούν να δημιουργήσουν αποτελεσματικές συμπεριφορές για 
να πετύχουν τους στόχους του Τμήματος μου 
70.2 Θεωρώ τον εαυτό μου συνυπεύθυνο για την εφαρμογή των πολιτικών ΔΑΠ 
70.3 Θεωρώ τον εαυτό μου συνυπεύθυνο για τη δημιουργία αποτελεσματικών συμπεριφορών στα μέλη της 
ομάδας μου προκειμένου να πετύχουν τους στόχους του Τμήματός μου 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι επιφυλακτική (3) ως προς τα ακόλουθα σημεία 
69.3 Κάνει τη δουλειά του όπως θα ήθελα να την κάνει 
69.4 Ανταποκρίνεται άμεσα στις ανάγκες των εσωτερικών πελατών (στελεχών πρώτης γραμμής και απλών 
εργαζομένων) και στις προσδοκίες μου όσον αφορά στο ρόλο και τα καθήκοντά του 
69.6 Έχει συμβάλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης της επιχείρησης  
70.5 Αυτά που κάνει το Τμήμα ανθρωπίνων πόρων με βοηθούν να πετύχω τα αποτελέσματα που θέλω 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι αρνητική (1,2) ως προς τα ακόλουθα σημεία 
69.5 Μου παρέχει χρήσιμη και έγκαιρη συμβουλή σχετικά με τα θέματα ΔΑΠ 
70.4 Αυτά που κάνει το Τμήμα ανθρωπίνων πόρων δίνουν έμφαση στον τύπο και όχι στην ουσία 

 
Στην επιχείρηση τηρούνται ορισμένοι δείκτες αποδοτικότητας (efficiency), ως εξής (HR95): 

• % employee turnover (% εναλλαγή προσωπικού) 
• % regretted losses (% ανεπιθύμητες αποχωρήσεις) 
• % employees per Department (% υπαλλήλων ανά Τμήμα) 
• Average age per Department (μέση ηλικία ανά Τμήμα) 
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• % average days lost due to absence (% μ.ο. χαμένων ημερών λόγω απουσίας) 
• Recruitment Cost (κόστος στελέχωσης) 
• Cost per hiring (κόστος ανά πρόσληψη) 
• Timeframe per hiring (χρονικό πλαίσιο πρόσληψης) 
• % vacancies filled internally (% κενών θέσεων που καλύπτονται εκ των έσω) 
• Average time to fill vacancies (μέσος χρόνος κάλυψης κενών θέσεων) 
• % training participants per Department (% εκπαιδευομένων ανά Τμήμα) 
• Training participants per level (εκπαιδευόμενοι ανά επίπεδο) 
• Training spend vs. payroll spend (δαπάνες εκπαίδευσης προς ύψος μισθοδοσίας) 
• Training hours (ώρες εκπαίδευσης) 
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14. RADIANT 
 

 
Η RADIANT είναι θυγατρική πολυεθνικής εταιρίας, η οποία έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας 
την εισαγωγή, προώθηση και διάθεση φαρμακευτικών προϊόντων, με έδρα την Αθήνα. 
Απασχολεί συνολικά 285 εργαζόμενους, οι οποίοι είναι κυρίως πτυχιούχοι τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης (58%) και απόφοιτοι Λυκείου (23%). Οι υπόλοιποι είναι κάτοχοι μεταπτυχιακών 
τίτλων (19%). 
 
  
1. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
 
Τα βασικά σημεία, με τα οποία θα ασχοληθούμε, είναι: 

• η αποστολή, το όραμα και οι αξίες της επιχείρησης, 
• η ακολουθούμενη ανταγωνιστική στρατηγική, 
• η ενδεχόμενη χρήση της μεθοδολογίας των εξισορροπημένων επιδόσεων (Balanced 

Scorecard) και 
• οι απαιτήσεις της ανταγωνιστικής στρατηγικής από άποψη ικανοτήτων-δεξιοτήτων και 

συμπεριφορών των εργαζομένων. 
 
Η αποστολή της εταιρίας καλύπτει την παροχή καινοτομικών προϊόντων μέσω δημιουργικού 
Μάρκετινγκ και διαφοροποιημένων υπηρεσιών για την αντιμετώπιση ακάλυπτων ιατρικών 
αναγκών, διατηρώντας και αυξάνοντας παράλληλα τα έσοδα και την κερδοφορία της. 
Οραματίζεται να είναι η πρώτη επιλογή υγειονομικής φροντίδας των πελατών στις βασικές 
θεραπευτικές περιοχές. Οι αξίες της εταιρίας περιλαμβάνουν την πρωτοπορία ως προς την 
επιστήμη και τη διάθεση στην αγορά, τις επιτεύξεις ως προς τα πελατοκεντρικά αποτελεσματα 
και την παγκόσμια απόδοση, τη μέριμνα ως προς τη βελτίωση της ανθρώπινης ζωής και την 
αντοχή στο χρόνο ως προς τη δέσμευση και το σκοπό της (HR28). 
 
Η ανταγωνιστική στρατηγική της εταιρίας καλύπτει 4 κύριους προϊοντικούς κλάδους (divisions): 
φάρμακα, διαγνωστικά μηχανήματα, διαβητολογικούς μετρητές και προϊόντα κλινικής διατροφής. 
Κοινά χαρακτηριστικά όλων των κλάδων είναι το εξαιρετικά υψηλό επίπεδο της παρεχόμενης 
εξυπηρέτησης, η στόχευση στην παρεχόμενη υπηρεσία και στην ουσία δράσης του προϊόντος, η 
αυστηρή συμμόρφωση με τους κανόνες ηθικής, ο σεβασμός κατά την προσέγγιση του πελάτη  
και η κυριαρχία του ανθρώπινου παράγοντα στην επαφή με τον πελάτη (interface) και στην 
προώθηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας (HR19). Πρόκειται επομένως για στρατηγική 
στενών πελατειακών σχέσεων (customer intimacy) παράλληλα με τη στρατηγική προϊοντικής 
ηγεσίας (product leadership) λόγω φύσης της δραστηριότητας της εταιρίας. 
 
Η εκτέλεση της στρατηγικής παρακολουθείται μέσω της μεθόδου των εξισορροπημένων 
επιδόσεων (Balanced Scorecard): «είναι γνωστή μέθοδος, εφαρμόζεται ως μοντέλο διοίκησης 
μόνον στον κλάδο των φαρμάκων -  δεν θα έλεγα ότι είναι κάτι που ο μέσος εργαζόμενος της 
εταιρίας είναι εξοικειωμένος με την έννοιά του ή με το “process” – τo μοντέλο συνδέεται με 
μετρήσεις που αφορούν τους ανθρώπους - έχουμε συγκεκριμένους στόχους για “development” 
ανθρώπων, είτε υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ανάπτυξη συστημάτων είτε 
“processes”, διεργασιών και διαδικασιών» (HR23). 
 
Η εταιρική Balanced Scorecard έχει την κλασική δομή της μεθόδου των Kaplan & Norton με τις 
εξής 4 διαστάσεις: Χρηματοοικονομική απόδοση, Πελατειακή/αγοραία απόδοση, Λειτουργική 
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απόδοση, και Άνθρωποι & Μάθηση PEOPLE & LEARNING και την αντίστοιχη στοχοθεσία 
(HR23).  
 
Η διαπίστωση περί της στρατηγικής της εταιρίας επιβεβαιώνεται από την άποψη του Δ/ντικού 
στελέχους γραμμής, σύμφωνα με το οποίο:   
 
(i) το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα συνδέεται με την προσφορά καινοτομιών (θεωρείται ως κύριο 
χαρακτηριστικό της στρατηγικής προϊοντικής ηγεσίας – product leadership),  
(ii) η εταιρική κουλτούρα επιτρέπει την εξουσιοδότηση για επίλυση προβλημάτων στο 
χαμηλότερο δυνατό ιεραρχικό επίπεδο (θεωρείται ως κύριο χαρακτηριστικό της στρατηγικής 
στενών πελατειακών σχέσεων – customer intimacy),  
(iii) η οργανωτική δομή διακρίνεται από τη λήψη αποφάσεων στα σημεία που βρίσκονται 
πλησιέστερα στον πελάτη (θεωρείται ως κύριο χαρακτηριστικό της στρατηγικής στενών 
πελατειακών σχέσεων – customer intimacy),  
(iv) οι λειτουργικές διεργασίες δίνουν μεγάλη έμφαση στη διαχείριση των σχέσεων με τους 
πελάτες (θεωρείται ως κύριο χαρακτηριστικό της στρατηγικής στενών πελατειακών σχέσεων – 
customer intimacy) και  
v) τα διοικητικά συστήματα είναι προσανατολισμένα στα αποτελέσματα που μετρούν και 
ανταμείβουν την επιτυχία προϊόντων και πειραματισμών (θεωρείται ως κύριο χαρακτηριστικό της 
στρατηγικής προϊοντικής ηγεσίας – product leadership)  (L10).      
 

Ακολουθούμενη ανταγωνιστική στρατηγική 
 

HR Line 

Λειτουργικής αριστείας (operational excellence)   
Προϊοντικής ηγεσίας (product leadership) ● ●● 
Στενών πελατειακών σχέσεων (customer intimacy) ● ●●● 

 
Η ως άνω ανταγωνιστική στρατηγική χρειάζεται ανθρώπους  με επαρκή επιστημονική κατάρτιση, 
πρωτοβουλία, ευελιξία, φιλοδοξία, δυνατότητες εξέλιξης και ισχυρές ηθικές αξίες: «θέλουμε να 
έχουν (i) πολύ μεγάλη επάρκεια στην επιστημονική κατάρτιση (βιολόγοι, χημικοί, χημικοί 
μηχανικοί και ευρύτερα να ανήκουν στο χώρο των επαγγελμάτων υγείας), (ii) αναπτυγμένη 
πρωτοβουλία, (iii) ευελιξία και ουσιαστικά να είναι φιλόδοξοι, με “potential” για διάφορες θέσεις 
στην εταιρία που εντοπίζουμε μέσω του “recruitment strategy” και (iv) να έχουν “strong ethical 
values system” γιατί η εταιρία, λόγω του ότι προωθεί τα προϊόντα με ισχυρά “competencies”, 
χρειάζεται να έχουν το ίδιο ισχυρή υποδομή για να ανταποκριθούν» (HR20). Πρόκειται δηλ. για 
συμπεριφορές που θεωρείται ότι ανταποκρίνονται στο συνδυασμό των ανταγωνιστικών 
στρατηγικών: προϊοντικής ηγεσίας (product leadership) και στενών πελατειακών σχέσεων 
(customer intimacy). 
 
Ως αποτελεσματικές συμπεριφορές που αναμένει η εταιρία από τους εργαζόμενους, το Δ/ντικό 
στέλεχος γραμμής αναφέρει την ανταλλαγή ιδεών και λύσεων, τη σκέψη και εργασία πέρα από 
όρια, την ανάπτυξη πολλαπλών δεξιοτήτων, τη δικτυακή συνεργασία και τη διαχείριση πελατών. 
(L68). Πρόκειται, δηλ. για συμπεριφορές που θεωρείται ότι αντιστοιχούν στην ανταγωνιστική 
στρατηγική των στενών πελατειακών σχέσεων (customer intimacy). 
  

Οι επιθυμητές ικανότητες και συμπεριφορές των 
εργαζομένων αντιστοιχούν στην ανταγωνιστική 
στρατηγική της: 

HR Line 

Λειτουργικής αριστείας (operational excellence)   
Προϊοντικής ηγεσίας (product leadership) ●  
Στενών πελατειακών σχέσεων (customer intimacy) ● ● 
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Από την πλευρά του, το Δ/ντικό στέλεχος γραμμής θεωρεί ότι οι εργαζόμενοι στον τομέα 
ευθύνης του χρειάζεται να έχουν πτυχίο κατά προτίμηση θετικών επιστημών, κοινωνική αγωγή, 
καλλιέργεια, ευχάριστη προσωπικότητα, ευχέρεια λόγου, συνέπεια, αυξημένη απόδοση, 
φιλότιμο, τιμιότητα και προβληματισμό για τον τομέα της εργασίας τους (L11). Κυρίαρχο 
χαρακτηριστικό που θα πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι για τον τομέα ευθύνης του, θεωρεί την 
κοινωνική αγωγή: «γιατί οι πελάτες μας έχουν επίπεδο από μέσο μέχρι πολύ υψηλό (από 
αγροτικό ιατρό χωρίς ειδικότητα μέχρι καθηγητή Πανεπιστημίου) - θα πρέπει να μπορούν να 
σταθούν ανάλογα και να δείξουν τον αντίστοιχο σεβασμό» (L22).           
 
2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΑΠ 
 
Η πολιτική διοίκησης ανθρωπίνων πόρων που εφαρμόζεται έχει ως κυρίαρχο στοιχείο την 
έμφαση στην ευελιξία-καινοτομία-ανάπτυξη νέων ιδεών, προβλέπει στρατολόγηση ατόμων με 
ειδικές γνώσεις-δεξιότητες για να εργάζονται με σχετική ανεξαρτησία, επιτρέπει τη διάθεση 
πόρων για πειραματισμό, δεν αποκλείει την ανταμοιβή ακόμη και της αποτυχίας, περιλαμβάνει 
αξιολόγηση της απόδοσης εστιασμένη στα μακροπρόθεσμα αλλά και στα ομαδικά 
αποτελέσματα, επιδιώκει ιδιαίτερα την εσωτερική δικαιοσύνη των αμοιβών και παρέχει 
δυνατότητα στον εργαζόμενο να επιλέξει το πακέτο αμοιβής του (HR25). Πρόκειται, δηλ. για 
πολιτική ΔΑΠ που θεωρείται ότι αντιστοιχεί στην ανταγωνιστική στρατηγική της προϊοντικής 
ηγεσίας (product leadership).   
 
Η διαπίστωση περί της πολιτικής ΔΑΠ της εταιρίας επιβεβαιώνεται από την άποψη του Δ/ντικού 
στελέχους γραμμής, σύμφωνα με το οποίο: τα διοικητικά συστήματα της εταιρίας είναι 
προσανατολισμένα στα αποτελέσματα που μετρούν και ανταμείβουν την επιτυχία προϊόντων και 
πειραματισμών (L10) (θεωρείται ως κύριο χαρακτηριστικό της στρατηγικής προϊοντικής ηγεσίας 
– product leadership).  
 

Η εφαρμοζόμενη πολιτική ΔΑΠ αντιστοιχεί με την 
ανταγωνιστική στρατηγική της: 

HR Line 

Λειτουργικής αριστείας (operational excellence)   
Προϊοντικής ηγεσίας (product leadership) ● ● 
Στενών πελατειακών σχέσεων (customer intimacy)   

 
Συγκρινόμενη με τους κύριους ανταγωνιστές της, όσον αφορά στις πολιτικές διοίκησης του 
προσωπικού της, η εταιρία διαφοροποιείται στην έμφαση που δίνει στην ανάπτυξη των 
ανθρώπων, στο φιλικό και ανθρωποκεντρικό εργασιακό κλίμα και στην ιδιαίτερη φροντίδα για 
την πολιτική αμοιβών και παροχών: «(i) δίνουμε μεγάλη έμφαση στην ανάπτυξη των ανθρώπων 
– ο σχεδιασμός είναι να έχουμε προσλήψεις  ανθρώπων με “high-potential”, οι οποίοι να 
μπορούν να αναπτυχθούν σε πολλές κατευθύνσεις (ii) καλλιεργούμε ένα επιχειρησιακό – 
εργασιακό κλίμα που είναι πολύ φιλικό και ανθρωποκεντρικό (iii) δίνουμε μεγάλη έμφαση στη 
σύνθεση των αμοιβών και παροχών που μας διαφοροποιεί ως προς τη στόχευση αυτής της 
στρατηγικής - έτσι, έχουμε ως αποτέλεσμα στην ενότητα “compensation” να είμαστε 
ανταγωνιστικοί αλλά στο κομμάτι των “benefits” έχουμε να κάνουμε με την έμφαση στον 
εργαζόμενο, στην οικογένεια και στα παιδιά του με πιο εστιασμένο τρόπο (δένει με τις αξίες της 
εταιρίας και το “caring philosophy)» (HR24). 
 
3. ΡΟΛΟΣ Δ/ΝΤΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ  
 
Τα βασικά σημεία, με τα οποία θα ασχοληθούμε, είναι: 

• ο ρόλος του Διευθυντή ανθρωπίνων πόρων, 
• η συμμετοχή του σε συλλογικά όργανα της επιχείρησης και 
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• ο τρόπος αντιμετώπισής του από τα διευθυντικά στελέχη γραμμής. 
 
Ο Διευθυντής ανθρωπίνων πόρων είναι μέλος  του Συμβουλίου Διευθυντών και συμμετέχει σε 
όργανα στρατηγικής, όπως “European - Regional HR Meeting” και “Brand Teams” (HR29). Έχει 
2 γραμμές αναφοράς: μια άμεση (solid line) προς τον HR Director Νοτίου Ευρώπης και μια 
διακεκομμένη (dotted line) προς τον τοπικό Γενικό Διευθυντή  ή τους Division Country Managers.  
 
Η εταιρία ζητά από αυτόν να εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο ανθρώπων που να καλύπτουν τις 
ανάγκες, να εγγυώνται τη συνέχεια της εταιρίας μέσω διαχείρισης ταλέντων και να είναι 
ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα: «ζητά να δίνω υψηλό επίπεδο ανθρώπων (resources) οι 
οποίοι: (ι) καλύπτουν ανά πάσα στιγμή τις επιχειρησιακές ανάγκες της εταιρίας (ιι) εξασφαλίζουν 
τη συνέχεια της εταιρίας (μέσα από το “talent management”) και (ιιι) είναι ικανοποιημένοι από την 
αποτελεσματικότητα της επιχειρηματικής δραστηριότητας και των επιτεύξεων» (HR26). 
  
Σχετικά με το στρατηγικό του ρόλο αναφέρει ότι συμμετέχει στο στρατηγικό σχεδιασμό ενόψει και 
των προσφάτων αλλαγών που συμβαίνουν στην φαρμακευτική αγορά: «το HR είναι από την 
αρχή “involved” στον στρατηγικό σχεδιασμό, όσον αφορά τη διαμόρφωση του οργανισμού και την 
οριστικοποίηση του οργανωτικού σχεδιασμού, δηλ. συμμετέχω ενεργά στα “workshops” για τη 
διαμόρφωση του νέου οργανισμού, ενόψει των τελευταίων αλλαγών - η αγορά φεύγει από τον 
αμιγώς εμπορικό χαρακτήρα και μεταβαίνει σ’ ένα πλαίσιο διαμόρφωσης όπου άλλοι 
“stakeholders” αναδεικνύονται ως κυρίαρχοι (πέραν των ιατρών είναι οι Διοικήσεις των 
Νοσοκομείων, Ασφαλιστικά Ταμεία, Υπουργείο Υγείας, ενώσεις ασθενών κ.λπ.)» (HR21). 
 
Επί πλέον, εμπλέκεται στην υλοποίηση της στρατηγικής προτείνοντας συγκεκριμένους τρόπους 
διοίκησης του προσωπικού που αποβλέπουν στη εξασφάλιση των αναγκαίων δεξιοτήτων των 
εργαζομένων και στην άριστη διαχείριση των πόρων για την επίτευξη των εταιρικών στόχων. 
Συμβάλλει μέσω των αναγκαίων πολιτικών που διευκολύνουν την εκτέλεση της στρατηγικής: 
«παίρνοντας γενικότερη κατεύθυνση για το πού κινείται η αγορά, το δικό μου “contribution” είναι 
να σχεδιάσουμε και να προτείνουμε συγκεκριμένους τρόπους ανάπτυξης και διαχείρισης των 
ανθρωπίνων πόρων της εταιρίας, προκειμένου να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα – 
πρέπει να δούμε ποια ανάπτυξη δεξιοτήτων μας χρειάζεται και πώς θα κάνουμε τη διαχείριση των 
“resources” έτσι ώστε να έρχεται το άριστο αποτέλεσμα» (HR21), «με τη διαμόρφωση πολιτικών 
και διαδικασιών που υλοποιούν τις στρατηγικές όπως έχουν χαραχθεί – δηλ. όταν θέλω να βρω 
συγκεκριμένο προφίλ ανθρώπων, κάνω πολιτικές επάνω στο “recruitment”, “selection”, “learning 
& development”, “compensation & benefits”, οι οποίες υλοποιούν τη στρατηγική που έχει 
χαραχθεί (όλα αποτελούν μέρος του “performance development”)» (HR22). 
 
Ο Δ/ντής ανθρωπίνων πόρων θεωρεί τον εαυτό του ως επιχειρηματικό εταίρο (business partner) 
και υποστηρίζει ότι ο ρολος του έγκειται στην εξασφάλιση του κατάλληλου προσωπικού, ώστε να 
επιτυγχάνονται οι εταιρικοί στόχοι: «ρόλος μου είναι να εξασφαλίζω ότι η εταιρία διαθέτει ανά 
πάσα στιγμή το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό, άρτια εκπαιδευμένο και κινητοποιημένο, που να 
παρέχει τους τεθέντες στόχους αποτελεσμάτων - μέσα από τις διαδικασίες, θεωρώ ότι είμαι 
“business partner” σε πολύ υψηλό επίπεδο - γενικότερα, το HR στην RADIANT είναι “key internal 
stakeholder” - πρίν ανακοινωθεί οτιδήποτε από το Management (που αφορά τον οργανισμό, 
κουλτούρα, φιλοσοφία λειτουργίας, ανθρώπους) και πριν βγει προς τα έξω, περνάει πρώτα από 
το HR συμβουλευτικά (ως “filtering”)» (HR33). 
 
Αναφερόμενος στην επιρροή που ασκεί στη λήψη αποφάσεων, την χαρακτηρίζει καθοριστική και 
την εντοπίζει: «στα θέματα επιλογής, αμοιβών, ανάπτυξης ανθρώπων, αναδιοργάνωσης και 
ανασχεδιασμού των λειτουργιών του οργανισμού και στελέχωσής του - αυτός ο επηρεασμός είναι 
καταλυτικός (δεν προχωρά κάποιο από τα θέματα αυτά χωρίς τη συναίνεσή μου) - μπαίνουμε σε 
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διεργασία ανοικτής διαπραγμάτευσης απόψεων για να βρεθεί λύση - όλο το κομμάτι που αφορά 
την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, ενώ δεν ανήκει στα άμεσα καθήκοντά μου, μπορώ να πω ότι το 
επηρεάζω σε μεγάλο βαθμό - το θέμα επίσης της εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας 
(media) και “crisis management”» (HR34). 
 
Η αντιμετώπιση του Διευθυντή ανθρωπίνων πόρων από τα στελέχη γραμμής είναι θετική αφού 
προηγήθηκε ένα αρχικό διάστημα, στο οποίο απέδειξε εμπράκτως την χρησιμότητά του. Οι 
κυριότερες δυσκολίες που παρουσιάζονται, προέρχονται από αδυναμία των διευθυντικών 
στελεχών να πειθαρχήσουν σε ορισμένες συμμετοχικές δραστηριότητες ή στην τήρηση 
προθεσμιών με το αιτιολογικό της έλλειψης χρόνου και ενασχόλησής τους με κρίσιμα θέματα. Οι 
μεταξύ τους σχέσεις θεωρούνται αρμονικές και η αναζήτηση υποστήριξης των στελεχών είναι 
συχνή (HR32).  
 
«όταν πρωτοήλθα στην εταιρία, έπρεπε να πείσω τους Line Managers ότι μπορώ να προσθέσω 
αξία στη δουλειά τους και το κατόρθωσα δίνοντας το “support” και τις λύσεις στα προβλήματα 
που εξασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία και το “motivation” των ανθρώπων στη δουλειά τους -
κυριότερη δυσκολία είναι να κάνεις τους Line Managers να πειθαρχήσουν σε συγκεκριμένες 
πρωτοβουλίες (συμμετοχές και τήρηση προθεσμιών) - χειρίζομαι το πρόβλημα μέσα από 
προσέγγιση που αναδεικνύει το “value”, δηλ. αποσαφηνίζω τη σύνδεση αποτελεσματικότητας της 
καθημερινής λειτουργίας τους με την συγκεκριμένη πρωτοβουλία του HR - πρέπει να αποδεικνύω 
ότι είμαι “business partner” - πρέπει “να μπω στο μεδούλι τους” ότι συνδέω το θέμα με λειτουργίες 
και αποτελέσματα για να βλέπουν το “value” - ποτέ δεν χρησιμοποιώ ως επιχείρημα το “πρέπει” 
αλλά αναφέρομαι στη στρατηγική αξία της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας - κάνω δηλ. “filtering”  
σε τοπικούς όρους στο χώρο ευθύνης των Line Managers - οι σχέσεις συνεργασίας μαζί τους 
είναι αρμονικές - με αισθάνονται σαν αναπόσπαστο μέλος μιας ομάδας και επιδιώκουν την 
προσωπική καθοδήγηση ή συμβουλευτική υποστήριξη από μένα πριν τη λήψη μιας δύσκολης 
απόφασης ή την εκδήλωση μιας κρίσιμης επικοινωνίας» (HR32)  
 
4. ΠΡΟΦΙΛ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
 
To Τμήμα ανθρωπίνων πόρων απασχολεί συνολικά 3 άτομα (1% της δύναμης προσωπικού). 
Μεταξύ αυτών 1 άτομο (33%) είναι πτυχιούχος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και 2 άτομα (66%) 
είναι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων, εκ των οποίων 1 άτομο έχει εξειδικευθεί στη ΔΑΠ (HR 30). 
 
5. ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΑΠ
BOX 1 – Προτεραιότητα στις απαντήσεις των ερωτήσεων HR38, 39 & ακολουθούν σχετικές απαντήσεις σε άλλες ερωτήσεις  
 

 
Ρόλοι των στελεχών ΔΑΠ & αντίστοιχες ικανότητες 

(παρατίθενται εντός εισαγωγικών οι απόψεις του Δ/ντή ανθρωπίνων πόρων) 
 

 
Ρόλος: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ  ΕΤΑΙΡΟΣ 
Ικανότητα: ΕΚΤΕΛΕΣΗ  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
 
«Παίρνοντας γενικότερη κατεύθυνση για το πού κινείται η αγορά, το δικό μου “contribution” είναι να 
σχεδιάσουμε και να προτείνουμε συγκεκριμένους τρόπους ανάπτυξης και διαχείρισης των ανθρωπίνων 
πόρων της εταιρίας, προκειμένου να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα – πρέπει να δούμε ποια 
ανάπτυξη δεξιοτήτων μας χρειάζεται και πώς θα κάνουμε τη διαχείριση των “resources” έτσι ώστε να 
έρχεται το άριστο αποτέλεσμα» (HR21) 
 
«Συμβάλλω στην εκτέλεση της στρατηγικής με τη διαμόρφωση πολιτικών και διαδικασιών που υλοποιούν 
τις στρατηγικές όπως έχουν χαραχθεί – δηλ. όταν θέλω να βρω συγκεκριμένο προφίλ ανθρώπων, κάνω 
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πολιτικές επάνω στο “recruitment”, “selection”, “learning & development”, “compensation & benefits”, οι 
οποίες υλοποιούν τη στρατηγική που έχει χαραχθεί (όλα αποτελούν μέρος του “performance 
development”)» (HR22). 
 
«Υποστηρίζω την επίτευξη των σχεδίων και στόχων των στελεχών γραμμής με (1) συμμετοχή σε όλα τα 
“meetings” των Τμημάτων της εταιρίας για να δω στάσεις, συμπεριφορές και εικόνες ανθρώπων, με 
σκοπό την κατανόηση των ανθρώπων και την αξιοποίησή τους περαιτέρω, μετά από συνεργασία με τους 
αντίστοιχους Line Managers και (2) διοργάνωση “workshops”, σε συνεργασία με τους Line Managers για 
συγκεκριμένα “improvement plans” που έχουν προκύψει από τα 2 “surveys” που διεξάγουμε (ερώτηση 
Νο. 24). Εκεί είναι πιο δημιουργικός ο ρόλος μου, παρεμβαίνω για να διατυπώσω τη φιλοσοφία του HR, 
την κουλτούρα της εταιρίας και την ερμηνεία των διαφόρων απόψεων που ακούγονται, όσον αφορά τη 
σύνδεσή τους με τα επιχειρηματικά αποτελέσματα.  
(3) με τη βοήθεια των πολιτικών HR υποστηρίζω τους Line Managers για να λύσουν τα προβλήματα που 
εντοπίζονται στους 2 βασικούς άξονες που προανέφερα και να επιφέρουν τα προσδοκώμενα 
αποτελέσματα του “business”» (HR31) 
 
«Επηρεάζω καθοριστικά τη λήψη αποφάσεων στα θέματα επιλογής, αμοιβών, ανάπτυξης ανθρώπων, 
αναδιοργάνωσης και ανασχεδιασμού των λειτουργιών του οργανισμού και στελέχωσής του - αυτός ο 
επηρεασμός είναι καταλυτικός     (δεν προχωρά κάποιο από τα θέματα αυτά χωρίς τη συναίνεσή μου) - 
μπαίνουμε σε διεργασία ανοικτής διαπραγμάτευσης απόψεων για να βρεθεί λύση - όλο το κομμάτι που 
αφορά την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, ενώ δεν ανήκει στα άμεσα καθήκοντά μου, μπορώ να πω ότι το 
επηρεάζω σε μεγάλο βαθμό - το θέμα επίσης της εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας (media) και 
“crisis management”» (HR34). 
 

  
 
 
Ρόλος: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ  ΕΙΔΗΜΩΝ  
Ικανότητα: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 
 
«Μέσα από τις διαδικασίες, θεωρώ ότι είμαι “business partner” σε πολύ υψηλό επίπεδο - γενικότερα, το 
HR στην RADIANT είναι “key internal stakeholder” - πρίν ανακοινωθεί οτιδήποτε από το Management 
(που αφορά τον οργανισμό, κουλτούρα, φιλοσοφία λειτουργίας, ανθρώπους) και πριν βγει προς τα έξω, 
περνάει πρώτα από το HR συμβουλευτικά (ως “filtering”)» (HR33). 
 
«Είμαι ο εκπαιδευτής επάνω στο “performance model” - ο “supervisor” εκπαιδεύεται από εμένα - σε όλες 
τις παρουσιάσεις μου για διάφορα θέματα, κάνω συνεχείς αναφορές  στο “performance excellence” (δηλ. 
στην αξιολόγηση απόδοσης) - το έντυπο, αφού συμφωνηθεί από τις 2 πλευρές, υπογράφεται από τους 2 
και τον Manager του αξιολογητή - αν υπάρχει διαφωνία, εμπλέκεται και ο Manager του αξιολογητή - ο HR 
εμπλέκεται σε σοβαρές περιπτώσεις που υπάρχει προστριβή - το “original” καταλήγει στον φάκελο του 
HR, ο οποίος βλέπει τον τρόπο υλοποίησης της διαδικασίας και δίνει “feedback” σχετικά (control 
mechanism)» (HR59) 
 
«Εφαρμόζουμε τη διαδικασία αξιολόγησης έργου με τη βοήθεια και υποστήριξη εξωτερικού συμβούλου, 
του οποίου έχει υιοθετηθεί η μέθοδος “job evaluation” - γενικά, το σχετικό ερωτηματολόγιο 
συμπληρώνουν ο κάτοχος κάθε θέσης και ο προϊστάμενός του, γίνεται “approval” από το HR και 
επανέρχεται ο σύμβουλος για πιθανές προσαρμογές» (HR65). 
 

 
 
 
Ρόλος: ΥΠΕΡΜΑΧΟΣ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
Ικανότητα: ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ 
 
«Δίνουμε μεγάλη έμφαση στη σύνθεση των αμοιβών και παροχών που μας διαφοροποιεί ως προς τη 
στόχευση αυτής της στρατηγικής. Η στρατηγική “compensation + benefits” πρέπει να είναι “consistent” με 
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τη γενική ανθρωποκεντρική της εταιρίας. Έτσι, έχουμε ως αποτέλεσμα στην ενότητα “compensation” να 
είμαστε ανταγωνιστικοί αλλά στο κομμάτι των “benefits” έχουμε να κάνουμε με την έμφαση στον 
εργαζόμενο, στην οικογένεια και στα παιδιά του με πιο εστιασμένο τρόπο (δένει με τις αξίες της εταιρίας 
και το “caring philosophy)» (HR24) 
 
«Το εργασιακό κλίμα παρακολουθείται μέσω 2 “surveys”: (i)Το πρώτο είναι το  “Internal Performance 
Culture survey” που αποτελεί εργαλείο της RADIANT παγκοσμίως και διεξάγεται κάθε 2 χρόνια - με 
βάση τα αποτελέσματά του, γίνονται αναλύσεις και καταρτίζονται “action plans” για περαιτέρω βελτίωση 
του κλίματος - περιέχει πολλές υποδιαστάσεις που περιγράφουν όλο το εύρος του επιχειρησιακού 
κλίματος και περιβάλλοντος (leadership, learning & development, values κλπ.) (ii)Το δεύτερο είναι το 
“Best Workplaces survey” -μεταξύ των δύο υπάρχει “overlap” αλλά το δεύτερο είναι περισσότερο 
“satisfaction survey”» (HR24) 
 
«Συμβάλλω στη βελτίωση του ηθικού και της αφοσίωσης των εργαζομένων προσπαθώντας να είμαι 
κοντά τους, να κατανοώ και να συναισθάνομα τα “challenges” της δουλειάς τους και να τους αναδεικνύω 
με ποιο τρόπο η εταιρία είναι δίπλα τους για να τους βοηθήσει - τονώνοντας με τον τρόπο αυτό το 
αίσθημα της ομαδικής προσπάθειας για την επίτευξη των αποτελεσμάτων» (HR 38) 
 

 
 
 
Ρόλος: ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ/ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ  ΑΛΛΑΓΩΝ 
Ικανότητα: ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΑΛΛΑΓΩΝ 
 
«Υπάρχει μια επεξεργασία σεναρίων, η οποία ως πρωτοβουλία/σκέψη μπορεί να προκύπτει από 
οποιοδήποτε “direct report” της Γεν. Δ/νσης δηλ. από οποιονδήποτε Director της εταιρίας που καταλήγει 
στο HR προκειμένου να αναλυθεί περαιτέρω όσον αφορά τα “implications” που θα έχει για τους 
ανθρώπους και το “business” - συνήθως, τα σενάρια ξεκινούν από το HR σε συνεργασία με την Γενική 
Δ/νση - σε κάθε περίπτωση συμμετέχω στο “communication plan” και στην υλοποίηση μαζί με τον 
αντίστοιχο Line Manager ή τον Γενικό Δ/ντή - το “communication plan” θεωρείται στην εταιρία πολύ “key” 
θέμα και όχι μόνον για τις περιπτώσεις των αλλαγών» (HR39) 
  

 
 
6. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΑΠ
BOX 2 – Προτεραιότητα στις απαντήσεις των ερωτήσεων HR42 – 82 & ακολουθούν σχετικές απαντήσεις σε άλλες ερωτήσεις 
 
ΓΕΝΙΚΑ 
 
Εξετάζεται η ύπαρξη διατυπωμένων πολιτικών για το ανθρώπινο δυναμικό, η προέλευσή τους 
και σε περίπτωση προέλευσης από τη μητρική εταιρία, η δυνατότητα αλλαγών ή συμπληρώσεων 
σε τοπικό επίπεδο.  

 
Υπάρχει στην επιχείρηση γραπτή πολιτική για το ανθρώπινο δυναμικό. Οι πολιτικές και 
διαδικασίες είναι διαθέσιμες μέσω του “Quality Management System” που είναι εγκατεστημένο 
στους Η/Υ όλων των εργαζομένων και εμπλουτίζεται συνεχώς σε τοπικό επίπεδο. Σε διεθνές 
επίπεδο, μέσω του Intranet, υπάρχει πρόσβαση στο πλήρες πλαίσιο (framework) των πολιτικών 
ΔΑΠ. Τα κύρια σημεία των βασικών πολιτικών περιλαμβάνονται στο υλικό (induction - orientation 
pack) που δίνεται στους νεο-προσλαμβανόμενους μαζί με άλλα στοιχεία που αναφέρονται 
γενικότερα την εταιρία (αγορά, προϊόντα, κανονισμοί κλπ.) (HR27). 
 
Οι πολιτικές ΔΑΠ είναι γενικά καθορισμένες σε διεθνές ενώ προσαρμογές στα τοπικά δεδομένα 
γίνονται σε περιορισμένη κλίμακα: «οι πολιτικές έρχονται έτοιμες από τη μητρική εταιρία και δεν 
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επιδέχονται αλλαγές - προσαρμογές γίνονται μόνον στις πολιτικές “health & safety”, “data 
privacy”, “bonus schemes” και ομαδικά προγράμματα ασφάλισης προσωπικού» (HR82). 
 
Οι πολιτικές ΔΑΠ και οι αλλαγές ή συμπληρώσεις αυτών είναι εγκαθίστανται στους Η/Υ για να 
είναι προσβάσιμες από όλους, αλλά λαμβάνονται και άλλες πρωτοβουλίες για την καλύτερη 
ενημέρωση των εργαζομένων, όπως ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα του Τμήματος 
ανθρωπίνων πόρων όπου και όταν απαιτούνται (HR80). 
 
ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ 
 
Τα βασικά σημεία  της πολιτικής στελέχωσης, με τα οποία θα ασχοληθούμε, είναι: 

• οι απαιτούμενες κατά τη στελέχωση ικανότητες & ιδιότητες των υποψηφίων, 
• οι ακολουθούμενοι τρόποι επιλογής, 
• η καταλληλότητα των επιλεγομένων για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων, 
• η αξιολόγηση του τρόπου επιλογής και 
• ο ρόλος του διευθυντικού στελέχους γραμμής που συμμετείχε στην έρευνα. 

 
Εντοπίζονται 2 ενότητες ικανοτήτων (competences) των εργαζομένων. Η πρώτη ενότητα 
περιλαμβάνει 5 βασικές ικανότητες (core competences) που πρέπει να έχουν όλοι (στελέχη και 
απλοί υπάλληλοι) – πρόκειται για γενικές ιδιότητες που χρειάζεται ένας εργαζόμενος για να 
λειτουργεί αποτελεσματικά στο ρόλο του. Η δεύτερη ενότητα περιέχει 6 ηγετικές ικανότητες 
(leadership competences) που πρέπει να διαθέτουν αυτοί που ασκούν διοίκηση και έχουν 
υφιστάμενους. Οι ικανότητες του ως άνω συστήματος εξειδικεύονται στα φύλλα αξιολόγησης της 
απόδοσης και εμπεριέχονται στα “role profiles” των θέσεων εργασίας (HR42). 
 
Όπως πιστεύει ο Δ/ντής ανθρωπίνων πόρων, τα υποψήφια στελέχη προσελκύονται από τη 
φήμη της εταιρίας ως προτιμητέου εργοδότη (employer of choice), το καλό εργασιακό 
περιβάλλον, τις ευκαιρίες ανάπτυξης των εργαζομένων και τις αμοιβές και παροχές που 
προσφέρει (HR43). 
Τρόποι επιλογής προσωπικού: Συνδυάζεται η χρήση βιογραφικών σημειωμάτων, συνεντεύξεων, 
κέντρων αξιολόγησης, δοκιμασιών (tests) και εξωτερικών συμβούλων επιλογής (HR44).  
 
Ο τρόπος επιλογής δίνει εργαζόμενους που χρειάζεται η επιχείρηση για την επίτευξη των 
στρατηγικών στόχων δηλ. υπάρχει σύνδεση της επιλογής με τους στρατηγικούς στόχους. Αυτό 
διαπιστώνεται «από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και τα αποτελέσματα που επιτυγχάνουν 
- φαίνεται από την επιβεβαίωση των “expectations” για τους ανθρώπους στην πράξη - φαίνεται 
από την πορεία των αποτελεσμάτων όπως εμφανίζονται στην αξιολόγηση της απόδοσης και στην 
εν γένει επιτυχή ανταπόκριση σε όλες τις απαιτήσεις της εταιρίας, τοπικά και διεθνώς» (HR45). 
 
Κατά το Δ/ντικό στέλεχος γραμμής, η πολιτική στελέχωσης και οι τρόποι επιλογής βοηθούν και 
υποστηρίζουν την επίτευξη των στρατηγικών στόχων του τομέα ευθύνης του διότι «προσπαθώ 
να δω τον υποψήφιο στην αίθουσα συναντήσεων των γραφείων μας μαζί με όλα τα άλλα μέλη 
της υπάρχουσας ομάδας πωλητών και προϊσταμένων - να κρίνω αν μπορεί να συγχνωτισθεί και 
να συνεργασθεί μαζί τους - προσπαθούμε να βρούμε ανθρώπους που ταιριάζουν στο προφίλ της 
εταιρίας» (L23). 
 
Δεν υπάρχει συγκεκριμένη προσέγγιση ή μέθοδος για την αξιολόγηση του τρόπου επιλογής: 
«αναπτύσσεται τώρα ένα εργαλείο μέσα στη διαδικασία της επιλογής, το οποίο εμπλέκει εκτός 
από το HR και τον “hiring Manager” (αυτόν για το Τμήμα του οποίου γίνεται η επιλογή), από τον 
οποίο θα ζητά στο τέλος της διαδικασίας να την αξιολογήσει» (HR46).  
 

Διδακτορική Διατριβή: 14. RADIANT Χ. Ν. Πρωτόπαπας 

 
8



Συμβολή στη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων ως μέσου επίτευξης των στρατηγικών στόχων των επιχειρήσεων 

 

Κατά το Διευθυντικό στέλεχος γραμμής, η διαδικασία επιλογής είναι πολύ αποτελεσματική διότι  
«περνά από το “κόσκινο” τους υποψήφιους (συμμετέχουμε: εγώ, ο Δ/ντής HR, ο Δ/ντής 
Πωλήσεων)» (L24). 
 
Ο κρίσιμος ρόλος του Δ/ντικού στελέχους γραμμής (συνυπευθυνότητα) εντοπίζεται στη  
δημιουργία του πίνακα επικρατεστέρων υποψηφίων (short list) και στην τελική επιλογή του 
προσλαμβανομένου (L25). 
 

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ  (L21, 26) 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι θετική (4,5) ως προς τα ακόλουθα σημεία της πολιτικής στελέχωσης 
που εφαρμόζει η επιχείρηση 
21.1 Ανάπτυξη και παρακολούθηση περιγραφών για όλες τις θέσεις εργασίας 
21.2 Διεξαγωγή αναλύσεων ροών εργασίας 
21.3 Ανάπτυξη του προγράμματος στελέχωσης για την κάλυψη επιχειρηματικών αναγκών 
21.4 Ανάπτυξη και υλοποίηση προγραμμάτων στρατολόγησης 
21.5 Ανάπτυξη και υλοποίηση προγραμμάτων διαδοχής 
21.6 Διατήρηση της στελέχωσης σε επαρκή επίπεδα 
21.7 Μέριμνα διακράτησης των ικανών ατόμων 
26.2 Η διοίκηση αποδίδει μεγάλη σημασία στις διαδικασίες στελέχωσης ώστε να επιλεγούν τα άριστα άτομα για 
κάθε θέση 
26.3 Συνήθως εμπλέκονται αρκετά πρόσωπα στη λήψη της απόφασης επιλογής 
26.5 Συνήθως εξετάζονται πολλοί υποψήφιοι για κάθε κενή θέση 
26.6 Η επιλογή των διευθυντικών στελεχών γίνεται εφόσον διαθέτουν χαρακτηριστικά που είναι συμβατά με το 
στρατηγικό σχέδιο της επιχείρησης 
26.7 Αναγνωρίζεται η ανάγκη εντοπισμού αποτελεσματικών διευθυντικών χαρακτηριστικών με μακροπρόθεσμη 
προοπτική 
26.8 Περιστασιακά γίνονται αλλαγές στα πρότυπα της στελέχωσης ώστε να διευκολυνθεί η υλοποίηση της 
στρατηγικής της επιχείρησης 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι επιφυλακτική (3)  ως προς το ακόλουθο σημείο της πολιτικής 
στελέχωσης που εφαρμόζει η επιχείρηση 
26.1 Εφαρμογή πολύ εκτεταμένων διαδικασιών επιλογής (τεστ, συνεντεύξεις κλπ) 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι αρνητική (1,2)  ως προς το ακόλουθο σημείο της πολιτικής 
στελέχωσης που εφαρμόζει η επιχείρηση 
26.4 Γενικά, η επιχείρηση χρειάζεται πολύ χρόνο για να επιλέξει κάποιο άτομο προς κάλυψη κενής θέσης 

 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
 
Τα βασικά σημεία  της πολιτικής εκπαίδευσης & ανάπτυξης, με τα οποία θα ασχοληθούμε, είναι: 

• η προσέγγιση ανάλυσης των εκπαιδευτικών αναγκών, 
• η καταλληλότητα της πολιτικής εκπαίδευσης & ανάπτυξης για την επίτευξη των 

στρατηγικών στόχων, 
• η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και 
• ο ρόλος του διευθυντικού στελέχους γραμμής που συμμετείχε στην έρευνα. 

 
Η ανάλυση των εκπαιδευτικών αναγκών υποστηρίζεται από ειδική διαδικασία που καταγράφει τις 
εκπαιδευτικές ανάγκες μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της απόδοσης. Επί πλέον 
λαμβάνονται υπόψη και άλλες κατηγορίες, όπως (i) τεχνική εκπαίδευση ιατρών στα προϊόντα     
(ii) εκπαίδευση παρεχόμενη από το Τμήμα ΔΑΠ που καλύπτει ανάγκες ανάπτυξης ηγετικών και 
άλλων δεξιοτήτων διαφόρων ομάδων εργαζομένων και (iii) εξατομικευμένη εκπαίδευση και 
ανάπτυξη κυρίως των ταλέντων της εταιρίας (HR49). 
 
Η πολιτική εκπαίδευσης & ανάπτυξης βοηθά και υποστηρίζει την επίτευξη των στρατηγικών 
στόχων της επιχείρησης δηλ. υπάρχει σύνδεση εκπαίδευσης & ανάπτυξης με τους στρατηγικούς 
στόχους. Αυτό συμβαίνει διότι «εφόσον η καταγραφή των αναγκών έχει γίνει με ρεαλιστικό 
τρόπο, τότε καλύπτει τις ανάγκες και άρα ανεβάζει την παραγωγικότητα ή αποδοτικότητα του 
ανθρώπου που εκπαιδεύεται - στη μέτρηση του πώς μια εκπαίδευση επηρεάζει την απόδοση, 
ξεκινάμε με πρώτη αξιολόγηση του προγράμματος από τον εκπαιδευόμενο και παρακολουθούμε 
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μέσα από τη διαδικασία της αξιολόγησης πώς επηρεάσθηκε η απόδοσή του – δεν έχουμε ένα 
μετρητικό (metric) για την επίπτωση στο ROI» (HR50). 
 
Κατά το Δ/ντικό στέλεχος γραμμής, η πολιτική εκπαίδευσης & ανάπτυξης βοηθά και υποστηρίζει 
την επίτευξη των στρατηγικών στόχων του τομέα ευθύνης του διότι«(i) βοηθά τους εργαζόμενους 
να οργανώσουν την εμπειρία τους και τη σκέψη τους επάνω στα θέματα της δουλειάς τους         
(ii) τους βοηθά να κρίνουν ότι αυτό που κάνουν είναι σωστό και, αν είναι λάθος, να κοιτάξουν 
πώς θα το διορθώσουν και (iii) τους προτείνει μια νέα τεχνική που θα βελτιώσει τα αποτελέσματά 
τους» (L29). 
 
Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων γίνεται από τους ίδιους τους εκπαιδευόμενους 
και παρακολουθείται πώς επηρεάζονται οι επιδόσεις τους μέσω της διαδικασίας αξιολόγησης της 
απόδοσης  (HR52). 
 
Κατά το Δ/ντικό στέλεχος γραμμής, τα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι πολύ αποτελεσματικά 
διότι: «πάντα υπάρχει κάτι να κερδίσουμε εφόσον τα σεμινάρια είναι, και είναι, καλά σχεδιασμένα, 
διότι αναφέρονται σε πραγματικά προβλήματα και είναι εφαρμοσμένα στις εκπαιδευτικές ανάγκες 
των ιατρικών επισκεπτών, όπως προκύπτουν από την αξιολόγηση της απόδοσής τους, άρα 
έχουν επιτυχία» (L32). 
 
Ο κρίσιμος ρόλος του Δ/ντικού στελέχους γραμμής (συνυπευθυνότητα) έγκειται στη διάγνωση 
των εκπαιδευτικών αναγκών και την διεξαγωγή πρακτικής εκπαίδευσης στα θέματα της περιοχής 
ευθύνης του  (L19, 33). 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ  (L27, 34) 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι θετική (4,5) ως προς τα ακόλουθα σημεία της πολιτικής εκπαίδευσης 
& ανάπτυξης που εφαρμόζει η επιχείρηση 
27.1 Δέσμευση της επιχείρησης για ανάπτυξη-εκπαίδευση όλου του προσωπικού  
27.2 Παροχή πληροφόρησης εξέλιξης της σταδιοδρομίας των υπαλλήλων 
27.3 Διεξαγωγή ενημερωτικών προγραμμάτων για νεο-εισερχόμενους 
27.4 Παροχή προγραμμάτων εκπαίδευσης και ανάπτυξης για βελτίωση της απόδοσης 
27.5 Συμμετοχή σε προγράμματα ανάπτυξης στελεχών που διεξάγουν εξωτερικοί φορείς 
27.6 Παροχή επαρκών ευκαιριών για ατομική εκπαίδευση και ανάπτυξη 
27.7 Η απόδοση εξετάζεται περιοδικά και εντοπίζονται ατομικές ανάγκες ανάπτυξης 
27.8 Εφαρμόζονται υψηλά πρότυπα εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
27.9 Η διοίκηση δίνει μεγάλη προτεραιότητα στις εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες 
27.10 Διεξάγεται μεγάλη ποικιλία εκπαιδευτικών προγραμμάτων για διευθυντικά στελέχη και προϊσταμένους 
27.11 Η εκπαίδευση στην επιχείρησή μας αντιμετωπίζεται ουσιαστικά ως επένδυση και όχι ως κόστος ή ευκαιρία 
για είσπραξη επιδότησης 
34.1 Εφαρμόζονται πολύ εκτεταμένα εκπαιδευτικά προγράμματα για το προσωπικό όλων των μονάδων 
34.4 Η διοίκηση διαθέτει και δαπανά σημαντικά χρηματικά ποσά για εκπαίδευση 
34.5 Το επίπεδο εκπαίδευσης αξιοποιείται μέσω τοποθέτησης των εκπαιδευθέντων σε ανάλογες θέσεις. 
34.6 Το επίπεδο εκπαίδευσης λαμβάνεται υπόψη κατά τις προαγωγές 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι αρνητική (1,2)  ως προς τα ακόλουθα σημεία της πολιτικής 
εκπαίδευσης & ανάπτυξης που εφαρμόζει η επιχείρηση 
34.2 Κάθε υπάλληλος δέχεται, κατά μέσο όρο, άνω των 50 ωρών τυπικής εκπαίδευσης κάθε χρόνο 
34.3 Κατά τη διάρκεια του προηγουμένου χρόνου, 100% του προσωπικού υπέστη εκπαίδευση 
34.7 Το επίπεδο εκπαίδευσης λαμβάνεται υπόψη κατά τον καθορισμό των αμοιβών και των μισθολογικών 
αυξήσεων 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 
 
Τα βασικά σημεία  της πολιτικής αξιολόγησης της απόδοσης, με τα οποία θα ασχοληθούμε, 
είναι: 

• τα εφαρμοζόμενα κριτήρια αξιολόγησης της αποδοσης, 
• ο τρόπος διεξαγωγής της συνέντευξης επαναπληροφόρησης, 
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• η καταλληλότητα του συστήματος αξιολόγησης της απόδοσης για την επίτευξη των 
στρατηγικών στόχων, 

• η αξιολόγηση της διαδικασίας αξιολόγησης της απόδοσης και 
• ο ρόλος του διευθυντικού στελέχους γραμμής που συμμετείχε στην έρευνα. 

 
Υπάρχει ένα ενιαίο σύστημα αξιολόγησης που είναι κοινό για όλους, το οποίο περιέχει 3 
κατηγορίες κριτηρίων: (i) την εκτέλεση των βασικών καθηκόντων της θέσης (core job 
responsibilities), δηλ. την ανταπόκριση του αξιολογουμένου σ’ αυτά που αναμένονται απ’ αυτόν 
σύμφωνα με το προφίλ της θέσης του (ii) την επίτευξη των στόχων (goals) που του έχουν 
ανατεθεί και (iii) την επίδειξη συγκεκριμένων ικανοτήτων (competences) όταν πρόκειται για 
στελέχη. Στην πρώτη κατηγορία περιλαμβάνονται 1-6 κύριες υπευθυνότητες (key job 
responsibilities). Στη δεύτερη κατηγορία εντάσσονται 1-8 στόχοι και αναμενόμενα αποτελέσματα 
(goals and expected outcomes). Στην τρίτη κατηγορία περιέχονται 1-6 ικανότητες 
(competences). Από το συνδυασμό των τριών κατηγοριών προκύπτει η συνολική αξιολόγηση 
της απόδοσης σε 4βαθμη κλίμακα. Του συστήματος αυτού έχουν γίνει παραλλαγές για το 
προσωπικό ορισμένων Τμημάτων (Πωλήσεων, Μάρκετινγκ) με ενοποίηση κατηγοριών 
κριτηρίων και περαιτέρω ανάλυση των απαιτουμένων συμπεριφορών (HR56, 57,58).  
 
Η συνέντευξη αναπληροφόρησης μεταξύ αξιολογητή και αξιολογουμένου γίνεται τουλάχιστον     
2 φορές κάθε χρόνο (στο 6μηνο και στο τέλος του χρόνου): «τη μια φορά (6μηνο) δίνεις 
“feedback” πώς πάει η απόδοση - στο τέλος του χρόνου έχουμε “self-assessment” και σε τακτή 
ημερομηνία προσέρχεται ο εργαζόμενος σε συνάντηση με τον προϊστάμενό του, όπου γίνεται η 
συζήτηση και δίνεται το “feedback”» (HR59). 
 
Το σύστημα αξιολόγησης βοηθά και υποστηρίζει την επίτευξη των στρατηγικών στόχων  της 
επιχείρησης, δηλ. η αξιολόγηση της απόδοσης συνδέεται με τους στρατηγικούς στόχους. Αυτό 
συμβαίνει διότι «είναι ολοκληρωμένο και καλύπτει τις 3 διαστάσεις που αξιολογούμε, δηλ. 
υπευθυνότητες, στόχους και ικανότητες» (HR56). 
 
Κατά το Δ/ντικό στέλεχος γραμμής, το σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης βοηθά και 
υποστηρίζει την επίτευξη των στρατηγικών στόχων του τομέα ευθύνης του διότι «γίνεται η 
σύνδεση των αποτελεσμάτων με τις αμοιβές, μέσω του σύστήματος “bonus”» (L36). 
 
Δεν υπάρχει συγκεκριμένη προσέγγιση ή μέθοδος για την αξιολόγηση της διαδικασίας 
αξιολόγησης της απόδοσης: «θα έλεγα ότι μέσα από ερωτήσεις του “culture survey” μπορείς να 
βγάλεις έμμεσα συμπεράσματα - επίσης και από τη διαδικασία των “Best Workplaces” και τα 
“workshops” που κάνουμε για συζήτηση επί των αποτελεσμάτων - δεν έχουμε ειδική διαδικασία» 
(HR60). 
 
Κατά το Δ/ντικό στέλεχος γραμμής, το σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης είναι αρκετά 
αποτελεσματικό διότι «επισημαίνει αδυναμίες του πωλητού, για τις οποίες του μπαίνει ο στόχος 
για βελτίωσή του μέσα στον επόμενο χρόνο - γιατί έχει συγκεκριμένα νούμερα αποτελεσμάτων 
που πρέπει να φέρει και είναι ξεκάθαροι οι ποσοστικοί στόχοι - κάθε μήνα παρακολουθούμε πού 
βρίσκεται ο καθένας στην κάλυψη των ποσοτικών του στόχων» (L38). 
 
Ο κρίσιμος ρόλος του Δ/ντικού στελέχους γραμμής (συνυπευθυνότητα) έγκειται στον καθορισμό 
των στόχων και στη διαδικασία αξιολόγησης της απόδοσης αυτή καθ’ εαυτή (L19, 39). 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ  (L35, 40) 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι θετική (4,5) ως προς όλα τα σημεία της πολιτικής αξιολόγησης της 
απόδοσης που εφαρμόζει η επιχείρηση 
35.1 Τήρηση συστήματος τακτικής αξιολόγησης της απόδοσης 
35.2 Το σύστημα διοίκησης της απόδοσης συνδέεται άμεσα με την εκπαίδευση 
35.3 Το σύστημα διοίκησης της απόδοσης συνδέεται άμεσα με τις αμοιβές 
35.4 Καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια στη μέτρηση της απόδοσης των υπαλλήλων 
35.5 Χρησιμοποιούνται δυναμικά προγράμματα απόδοσης που προσαρμόζονται κάθε φορά στις ανάγκες της 
επιχείρησης 
35.6 Οι υπάλληλοι συμμετέχουν ουσιαστικά στη στοχοθεσία και στην αξιολόγηση 
35.7 Οι προϊστάμενοι συζητούν συχνά με τους υπαλλήλους σχετικά με την ατομική τους απόδοση 
35.8 Τα βασικά στελέχη αξιολογούνται ανάλογα με τις επιδόσεις τους στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων 
40.1 Κατά τη συζήτηση περί απόδοσης, δίνεται μεγάλη έμφαση στη μελλοντική ανάπτυξη των υπαλλήλων 
40.3 Τα βασικά στελέχη αξιολογούνται με βάση τη δυνατότητά τους να αναπτύσσουν υφισταμένους 
40.4 Τα βασικά στελέχη αξιολογούνται με βάση τη δυνατότητά τους να προγραμματίζουν τη δουλειά τους 
40.5 Τα βασικά στελέχη αξιολογούνται με βάση τη δυνατότητά τους να κατευθύνουν τους υφισταμένους 
40.6 Τα βασικά στελέχη αξιολογούνται με βάση τη δυνατότητά τους να σχεδιάζουν διαδικασίες αναπληροφόρησης
40.7 Τα βασικά στελέχη αξιολογούνται με βάση τη δυνατότητά τους να εφαρμόζουν αποτελεσματικά στην πράξη 
την εκπαίδευση που ;έχουν υποστεί 
40.8 Μισθολογικές αυξήσεις, προαγωγές, εκπαίδευση & ανάπτυξη και άλλες ανταμοιβές συνδέονται πολύ στενά 
με την αξιολόγηση της απόδοσης 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι επιφυλακτική (3) ως προς το ακόλουθο σημείο της πολιτικής 
αξιολόγησης της απόδοσης που εφαρμόζει η επιχείρηση 
40.2 Τα βασικά στελέχη αξιολογούνται με βάση τη δυνατότητά τους να εισάγουν αλλαγές 

 
ΑΜΟΙΒΕΣ 
 
Τα βασικά σημεία  της πολιτικής αμοιβών, με τα οποία θα ασχοληθούμε, είναι: 

• η προσέγγιση της αξιολόγησης έργου που ακολουθείται, 
• τα προβλεπόμενα μισθολογικά κλιμάκια, 
• η καταλληλότητα του συστήματος αμοιβών για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων, 
• η αξιολόγηση του συστήματος αμοιβών και 
• ο ρόλος του διευθυντικού στελέχους γραμμής που συμμετείχε στην έρευνα. 

 
Το σύστημα αμοιβών βασίζεται στην εφαρμογή της διαδικασίας αξιολόγησης έργου, την οποία 
διαχειρίζεται ο Δ/ντής ανθρωπίνων πόρων: «με τη βοήθεια και υποστήριξη εξωτερικού 
συμβούλου, του οποίου έχει υιοθετηθεί η μέθοδος “job evaluation” - γενικά, το σχετικό 
ερωτηματολόγιο συμπληρώνουν ο κάτοχος κάθε θέσης και ο προϊστάμενός του, γίνεται 
“approval” από το HR και επανέρχεται ο σύμβουλος για πιθανές προσαρμογές» (HR65). 
 
Το μισθολογικό σύστημα περιέχει 24 μισθολογικά κλιμάκια. Το ποσοστό διαφοροποίησης μεταξύ 
διαδοχικών μισθολογικών κλιμακίων κυμαίνεται μεταξύ 15% και 25% (HR64). Η καμπύλη 
αμοιβών της εταιρίας επιδιώκεται να βρίσκεται στο επίπεδο του διαμέσου (median) της αγοράς. 
Για ορισμένες περιπτώσεις, όπως τα ταλέντα, επιδιώκεται κυρίως το επίπεδο του 3ου 
τεταρτημορίου (Q3) και λιγότερο του 9ου δεκατημορίου (D9) της αγοράς (HR66). 
 
Το σύστημα αμοιβών βοηθά και υποστηρίζει την επίτευξη των στρατηγικών στόχων γιατί 
«συνδέεται με την απόδοση και έχει δομηθεί με βάση τα στοιχεία της αγοράς που εξασφαλίζουν 
την ανταγωνιστικότητά του – υπάρχει συγκεκριμένο “bonus scheme” και σχετικό “matrix” όπου 
συνδέεται η ατομική απόδοση και επίτευξη των στόχων με τις αμοιβές – το “bonus” μπορεί να 
κυμανθεί από 20% έως 35% των ετησίων αποδοχών των δικαιουμένων να το πάρουν» (HR63, 
67).  
 
Κατά το Διευθυντικό στέλεχος γραμμής το σύστημα αμοιβών βοηθά και υποστηρίζει την επίτευξη 
των στρατηγικών στόχων του τομέα ευθύνης του διότι «κινητοποιεί τους ανθρώπους - την 
τελευταία χρονιά που ήταν δύσκολη, μολονότι δεν πιάστηκαν όλοι οι στόχοι ακριβώς, η εταιρία 
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έδωσε σε όλους ένα “bonus” (έστω και εικονικό) ανάλογα με την επιτυχία του καθενός˙ για να 
αισθανθούν ασφαλείς στη δύσκολη αυτή κατάσταση που γίνονται πολλές απολύσεις προσωπικού 
από τις άλλες εταιρίες (από τη δική μας εταιρία έφυγαν πολύ λίγοι)» (L42).  
 
Δεν υπάρχει συγκεκριμένη προσέγγιση ή μέθοδος για την αξιολόγηση του συστήματος αμοιβών: 
«θα έλεγα πάλι, μέσα από ερωτήσεις του “culture survey” μπορείς να βγάλεις έμμεσα 
συμπεράσματα - επίσης και από τη διαδικασία των “Best Workplaces” και τα “workshops” που 
κάνουμε για συζήτηση επί των αποτελεσμάτων - επίσης, με συζητήσεις “one-to-one” με τους 
εργαζόμενους - δεν έχουμε ειδική διαδικασία» (HR68). 
  
Κατά το Διευθυντικό στέλεχος γραμμής, το σύστημα αμοιβών είναι πολύ αποτελεσματικό διότι 
«με την έννοια του πακέτου, περιλαμβάνει (εκτός από μισθό και “bonus”) και άλλες παροχές, 
όπως δωρεάν διαμονή σε σπίτια στις καλοκαιρινές διακοπές, ομαδικό πρόγραμμα ασφάλισης 
προσωπικού, εταιρικό αυτοκίνητο κ.λπ. - είναι αποτελεσματικό γιατί συνδέεται με την απόδοση  
των εργαζομένων» (L46). 
 
Ο κρίσιμος ρόλος του Δ/ντικού στελέχους γραμμής (συνυπευθυνότητα) εντοπίζεται στην 
κατανομή των γενικών μισθολογικών αυξήσεων στο προσωπικό του (L47). 
 

ΑΜΟΙΒΕΣ  (L41, 48) 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι θετική (4,5) ως προς τα ακόλουθα σημεία της πολιτικής αμοιβών  που 
εφαρμόζει η επιχείρηση 
41.1 Εφαρμογή δικαίου συστήματος αμοιβών για έλεγχο κόστους και διακράτηση των ικανών εργαζομένων 
41.2 Τήρηση αντικειμενικά δίκαιων αμοιβών 
41.3 Διαπίστωση των τάσεων στις αμοιβές της αγοράς εργασίας 
41.4 Εφαρμογή προγράμματος προσθέτων παροχών 
41.5 Τα προγράμματα παροχών διακρίνονται από φιλικότητα προς τους χρήστες  
41.6 Παροχή κινήτρων βάσει απόδοσης για ατομική υποκίνηση και εστίαση στην επίτευξη των στρατηγικών 
στόχων 
41.7 Οι μισθολογικές αυξήσεις, προαγωγές, εκπαίδευση και ανάπτυξη και διάφορες ανταμοιβές συνδέονται στενά 
με την αξιολόγηση της απόδοσης 
41.8 Παρέχονται υψηλά επίπεδα αμοιβών σε σύγκριση με άλλες επιχειρήσεις του ίδου κλάδου 
41.10 Το μισθολογικό πρόγραμμα περιστα-σιακά τροποποιείται για να ενθαρρύνει στελέχη και υπαλλήλους να 
επιτυγχάνουν στόχους 
48.1 Το επίπεδο αμοιβών της επιχείρησης κατά το τρέχον έτος, συγκρινόμενο με τα προηγούμενα έτη, είναι 
γενικά υψηλότερο 
48.2 Το επίπεδο αμοιβών είναι υποκινητικό για τους εργαζόμενους στην επίτευξη των στόχων 
48.3 H αξιολόγηση έργου θέσης (job evaluation) που εφαρμόζεται στην επιχείρηση μας εξασφαλίζει αντικειμενική 
δομή αμοιβών 
48.6 H αξιολόγηση έργου θέσης (job evaluation) που εφαρμόζεται στην επιχείρηση μας.υιοθετεί ως πρώτιστο 
κριτήριο τις ικανότητες 
48.7 Στον καθορισμό του ύψους των αμοιβών παίζει πρώτιστο ρόλο η αρχαιότητα   
48.8 Στον καθορισμό του ύψους των αμοιβών παίζει πρώτιστο ρόλο η εμπειρία 
48.9 Στον καθορισμό του ύψους των αμοιβών παίζουν πρώτιστο ρόλο οι ικανότητες 
48.11 Η πολιτική αμοιβών είναι γνωστή και κατανοητή από όλους τους εργαζόμενους 
48.12 Η πολιτική αμοιβών είναι ανταγωνιστική 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι επιφυλακτική (3) ως προς τα ακόλουθα σημεία της πολιτικής αμοιβών  
που εφαρμόζει η επιχείρηση 
41.9 Η επιχείρηση συνδέει πολύ στενά τις αμοιβές με την ατομική απόδοση 
41.11 Υπάρχει εκτεταμένη διαφοροποίηση αμοιβών μεταξύ των μελών του προσωπικού 
48.5 H αξιολόγηση έργου θέσης (job evaluation) που εφαρμόζεται στην επιχείρηση μας υιοθετεί ως πρώτιστο 
κριτήριο την εμπειρία 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι αρνητική (1,2) ως προς τα ακόλουθα σημεία της πολιτικής αμοιβών  
που εφαρμόζει η επιχείρηση 
41.12 Εφαρμόζεται πολιτική διανομής κερδών 
41.13 Εφαρμόζεται πρόγραμμα έκτακτων  χρηματικών παροχών 
48.4 H αξιολόγηση έργου θέσης (job evaluation) που εφαρμόζεται στην επιχείρηση μας υιοθετεί ως πρώτιστο 
κριτήριο την αρχαιότητα 
48.10 Στον καθορισμό του ύψους των αμοιβών παίζουν πρώτιστο ρόλο οι προσωπικές γνωριμίες με στελέχη της 
επιχείρησης 
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ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
 
Τα βασικά σημεία  της πολιτικής στελέχωσης, με τα οποία θα ασχοληθούμε, είναι: 

• η αξιολόγηση της πολιτικής υγιεινής & ασφάλειας και 
• ο ρόλος του διευθυντικού στελέχους γραμμής που συμμετείχε στην έρευνα. 

 
Η αξιολόγηση της πολιτικής υγιεινής & ασφάλειας «γίνεται ως “audit” από τα κεντρικά του 
εξωτερικού -  θα έλεγα πάλι ότι αξιολογείται, επίσης, μέσα από ερωτήσεις του “culture survey”, 
απ’ όπου μπορείς να βγάλεις έμμεσα συμπεράσματα - επίσης και από τη διαδικασία των “Best 
Workplaces” και τα “workshops” που κάνουμε για συζήτηση επί των αποτελεσμάτων (safety)» 
(HR72).  
 
Κατά το Δ/ντικό στέλεχος γραμμής, η πολιτική υγιεινής και ασφάλειας είναι πολύ αποτελεσματική 
διότι «έρχεται ο Γιατρός Εργασίας (2 φορές το χρόνο) για θέματα ιατρικής υγιεινής και ελέγχους 
στους χώρους εργασίας - μαζί του έρχεται και ο Μηχανικός Αφαλείας, ο οποίος φροντίζει για τον 
κανονισμό και τη σύνθεση των ομάδων πυρασφαλείας - όλοι οι πωλητές που έχουν εταιρικό 
αυτοκίνητο περνούν από περιοδική ειδική εκπαίδευση σε θέματα ασφαλούς οδήγησης - υπάρχει 
και ασφαλιστικό πρόγραμμα για υγειονομικά θέματα και την ασφαλή οδήγηση» (L50). 
 
Ο κρίσιμος ρόλος του Δ/ντικού στελέχους γραμμής (συνυπευθυνότητα) εντοπίζεται στην 
ελεύθερη προσβασιμότητα του κτιρίου γραφείων  (L51). 
 
ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 
 
Τα βασικά σημεία  της πολιτικής εργασιακών σχέσεων, με τα οποία θα ασχοληθούμε, είναι: 

• η διαπραγμάτευση με τα σωματεία εργαζομένων, 
• η αξιολόγηση της πολιτικής εργασιακών σχέσεων και 
• ο ρόλος του διευθυντικού στελέχους γραμμής που συμμετείχε στην έρευνα. 

 
Δεν υπάρχει σωματείο εργαζομένων διότι «δεν χρειάζεται - είναι εδραιωμένη η αντίληψη: “αφού 
έχουμε HR τι το θέλουμε το σωματείο;”» (HR75). 
 
Δεν υπάρχει συγκεκριμένη προσέγγιση ή μέθοδος αξιολόγησης της πολιτικής εργασιακών 
σχέσεων: «θα έλεγα πάλι, μέσα από ερωτήσεις του “culture survey” μπορείς να βγάλεις έμμεσα 
συμπεράσματα - επίσης και από τη διαδικασία των “Best Workplaces” και τα “workshops” που 
κάνουμε για συζήτηση επί των αποτελεσμάτων (participation rate) -  δεν έχουμε άλλη διαδικασία» 
(HR77). 
 
Κατά το Δ/ντικό στέλεχος γραμμής, η πολιτική εργασιακών σχέσεων είναι πολύ αποτελεσματική 
επειδή «καλλιεργούμε το πνεύμα που ενθαρρύνει τους εργαζόμενους να φέρνουν προτάσεις για 
αντιμετώπιση προβλημάτων και βελτίωση καταστάσεων - διότι ζητούμε να μας φέρουν τα 
προβλήματα της αγοράς και να μη φοβούνται να τα αντιμετωπίσουν, να μας έχουν εμπιστοσύνη 
ότι θα τους βοηθήσουμε να τα λύσουμε, διότι η φιλοσοφία του προϊσταμένου και κύριος στόχος 
του είναι να εκπαιδεύσει τους ανθρώπους και να τους βοηθήσει να φέρουν αποτελέσματα και να 
επιτύχουν τους στόχους» (L52). 
 
Ο κρίσιμος ρόλος του Δ/ντικού στελέχους γραμμής (συνυπευθυνότητα) εντοπίζεται σε όλα τα 
θέματα πληροφόρησης-ενημέρωσης των εργαζομένων για θέματα εργασίας και σχέδια-στόχους 
της επιχείρησης, σύστασης ομάδων για αντιμετώπιση προβλημάτων, παροχής ευκαιριών 
συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων, έκφρασης-αξιοποίησης γνώμης-απόψεων και ελεύθερης 
διατύπωσης παραπόνων (L53). 
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ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ  (L54) 

Η εκτίμηση του Line Manager είναι θετική (4,5) ως προς όλα τα σημεία της πολιτικής εργασιακών 
σχέσεων που εφαρμόζει η επιχείρηση 
54.1 Γίνεται τακτική πληροφόρηση των εργαζομένων από τα στελέχη σχετικά με τη δουλειά τους, μέσω 
συναντήσεων και ενημερώσεων 
54.2 Γίνεται επίσης τακτική ενημέρωση των εργαζομένων για τα σχέδια και τους στόχους της επιχείρησης 
54.5 Οι εργαζόμενοι έχουν αρκετές ευκαιρίες για να συμμετέχουν σε αποφάσεις που αφορούν τα θέματα της 
δουλειάς τους 
54.6 Οι εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν τη γνώμη και τις απόψεις τους για τα θέματα της 
δουλειάς τους 
54.7 Ζητιούνται οι απόψεις των εργαζομένων στα θέματα της δουλειάς τους 
54.8 Οι απόψεις των εργαζομένων αξιοποιούνται από την επιχείρηση 
54.9 Οι εργαζόμενοι μπορούν να εκφράζουν ελεύθερα τα παράπονά τους και τους προβληματισμούς τους 
σχετικά με τα θέματα της δουλειάς τους 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι επιφυλακτική (3) ως προς τα ακόλουθα σημεία της πολιτικής 
εργασιακών σχέσεων που εφαρμόζει η επιχείρηση 
54.3 Ενθαρρύνεται η σύσταση ομάδων εργαζομένων που συναντώνται τακτικά και ασχολούνται με προβλήματα 
σχετικά με την εργασία και την ποιότητα 
54.4 Παρέχεται σ΄αυτές τις ομάδες η αναγκαία εκπαίδευση για να βελτιώνουν την αποτελεσματικότητά τους   

 
7. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΑΠ 
BOX 3 – Προτεραιότητα στις απαντήσεις των ερωτήσεων HR87, 88 & ακολουθούν σχετικές απαντήσεις σε άλλες ερωτήσεις  
 
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ 
 
Το σύστημα των πολιτικών ΔΑΠ της επιχείρησης είναι προσανατολισμένο και εναρμονισμένο με 
τη στρατηγική και την επίτευξη των στρατηγικών στόχων, στο σύνολό του και ιδιαίτερα στις επί 
μέρους πολιτικές που ρυθμίζουν τα θέματα στελέχωσης, εκπαίδευσης & ανάπτυξης, 
αξιολόγησης της απόδοσης και αμοιβών. 
 
Με το σύνολο των πολιτικών ΔΑΠ επιδιώκεται «η πραγμάτωση του ρόλου του HR» (HR87). 
 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 
 
Το σύστημα πολιτικών ΔΑΠ διαθέτει συνοχή και συνέπεια μεταξύ των επί μέρους πολιτικών 
«λόγω της μακράς εφαρμογής - επειδή υπάρχει “consistency” στην εφαρμογή» (HR88). 
 
 
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ 
 
Kατά την άποψη του Δ/ντή ανθρωπίνων πόρων, η επιχείρηση δεν μεταχειρίζεται διαφορετικά 
τους κατόχους θέσεων ορισμένων κατηγοριών (HR83). Αναγνωρίζει, όμως, ότι υπάρχουν 
συγκεκριμένα άτομα, τα οποία θεωρούνται σημαντικά και συνεπώς αντιμετωπίζονται με ειδικό 
τρόπο, κυρίως στα θέματα επιλογής, εκπαίδευσης & ανάπτυξης, διαχείρισης ταλέντων και 
αμοιβών & παροχών. Πρόκειται για τα άτομα που χαρακτηρίζονται ως ταλέντα και έχουν μεγάλες 
δυνατότητες εξέλιξης (high potential), η διαφορετική μεταχείριση των οποίων γίνεται στο πλαίσιο 
των πολιτικών ΔΑΠ: (HR24, 26, 49, 66). 
 
8. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΔΑΠ 
BOX 4 – Προτεραιότητα στις απαντήσεις των ερωτήσεων HR91 - 100 & ακολουθούν σχετικές απαντήσεις σε άλλες ερωτήσεις (L63, 69) 
 
Εξετάζονται τα παραδοτέα αποτελέσματα του Τμήματος ανθρωπίνων πόρων με όρους 
ικανοτήτων και συμπεριφορών των εργαζομένων  (ως “effectiveness” που αποτελεί και επιλογή 
μας). Παράλληλα, όμως, γίνεται μνεία στις επιδόσεις του από άποψη αποδοτικότητας (efficiency) 
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στην ανάλωση συγκεκριμένων πόρων και επίπτωσης (impact) στα τελικά αποτελέσματα της 
επιχείρησης.  
 
Το σύνολο των πολιτικών ΔΑΠ της εταιρίας επιδιώκει τον εντοπισμό και την ανάπτυξη των εξής 
ικανοτήτων (HR42):  
 

• Των βασικών ικανοτήτων  (core competences), τις οποίες πρέπει να έχουν όλοι (στελέχη 
και υπάλληλοι): 

o Adaptability (Προσαρμοστικότητα) 
o Teamwork (Ομαδική Εργασία) 
o Integrity (Ακεραιότητα) 
o Innovation (Καινοτομία) 
o Initiative (Πρωτοβουλία) 

 
• Των ηγετικών ικανοτήτων (leadership competences), τις οποίες πρέπει να έχουν αυτοί 

που ασκούν διοίκηση και έχουν υφιστάμενους δηλ. οι “leaders”: 
o Set vision & strategy  

(Ορίζει όραμα & στρατηγική) 
o Build our organization & inspire people  

(Στηρίζει τον οργανισμό & εμπνέει τους ανθρώπους) 
o Know the business  

(Γνωρίζει την επιχείρηση) 
o Drive for result  

(Προσανατολίζεται στο αποτέλεσμα) 
o Make difficult decisions  

(Λαμβάνει δύσκολες αποφάσεις) 
o Encourage open exchange of ideas & knowledge sharing (Ενθαρρύνει 

ανοικτή ανταλλαγή ιδεών και πληροφοριών) 
 
Με το σύνολο των πολιτικών της επιχείρησης επιδιώκεται «η πραγμάτωση του ρόλου του HR» 
(HR87). 
 
Η μέτρηση των γνώσεων, ικανοτήτων-δεξιοτήτων και συμπεριφορών των εργαζομένων  
(effectiveness) γίνεται μόνον μέσω της διαδικασίας αξιολόγησης της απόδοσης (HR93). 
 
Την ίδια ακριβώς άποψη έχει και το Δ/ντικό στέλεχος γραμμής (L64). 
 
Η επιχείρηση δεν μετρά τη συμβολή της ΔΑΠ στα τελικά αποτελέσματα (impact): 
«προβληματίζομαι για τη δυνατότητα αυτή» (HR92). 
 
Για τη διαπίστωση της αποτελεσματικότητας της ΔΑΠ και των πολιτικών στο σύνολό τους, ως 
κριτήριο θεωρεί τα αποτελέσματα της επιχείρησης (HR90). 
 
Κατά το Δ/ντικό στέλεχος γραμμής, το κυριότερο κριτήριο για τη διαπίστωση της 
αποτελεσματικότητας της ΔΑΠ «είναι ότι δεν έχει φύγει (αποχωρήσει) υπάλληλος που εργάζεται 
στον τομέα ευθύνης μου στη Β. Ελλάδα τα τελευταία 10-15 χρόνια - δεν είχαμε καμια απώλεια - 
δεν παίρνω το σύστημα των πολιτικών που εφαρμόζουμε ψυχρά (ένας νόμος μπορεί να είναι 
πολύ καλός αλλά η επιτυχία του εξαρτάται από την εφαρμογή του) - εννοώ τους ανθρώπους και 
το εσωτερικό κλίμα της εταιρίας, που στην περίπτωσή μας συμβάλλουν κατά πολύ στην 
αποτελεσματικότητα των πολιτικών» (L62). 
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Η επιχείρηση μετρά την αποτελεσματικότητα του Τμήματος ΔΑΠ με ορισμένους δείκτες, όπως 
(HR94): 
 

• Εναλλαγή προσωπικού (Turnover) 
• Επικοινωνία & εκπαίδευση (C & E - Communication & Education) 
• Κενές θέσεις (Vacancies) 
• Προτάσεις που αποδέχθηκαν οι υποψήφιοι (Accepted Offer) 
• Προτάσεις που θα γίνουν στους υποψηφίους (To be Offered) 
• Ληφθέντα βιογραφικά (CVs Received) 
• Συνεντεύξεις που έγιναν (Interviews Conducted) 

 
Κατά την άποψη του Δ/ντικού στελέχους γραμμής, το Τμήμα ανθρωπίνων πόρων 
ανταποκρίνεται ως εξής: 
 

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ  (L69, 70) 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι θετική (4,5) ως προς τα ακόλουθα σημεία 
69.1 Κατανοεί τη στρατηγική της επιχείρησης 
69.2 Ανταποκρίνεται έγκαιρα σε προθεσμίες 
69.3 Κάνει τη δουλειά του όπως θα ήθελα να την κάνει 
69.4 Ανταποκρίνεται άμεσα στις ανάγκες των εσωτερικών πελατών (στελεχών πρώτης γραμμής και απλών 
εργαζομένων) και στις προσδοκίες μου όσον αφορά στο ρόλο και τα καθήκοντά του 
69.5 Μου παρέχει χρήσιμη και έγκαιρη συμβουλή σχετικά με τα θέματα ΔΑΠ 
69.6 Έχει συμβάλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης της επιχείρησης  
70.1 Πιστεύω ότι οι κατάλληλες πολιτικές ΔΑΠ μπορούν να δημιουργήσουν αποτελεσματικές συμπεριφορές για 
να πετύχουν τους στόχους του Τμήματος μου 
70.2 Θεωρώ τον εαυτό μου συνυπεύθυνο για την εφαρμογή των πολιτικών ΔΑΠ 
70.3 Θεωρώ τον εαυτό μου συνυπεύθυνο για τη δημιουργία αποτελεσματικών συμπεριφορών στα μέλη της 
ομάδας μου προκειμένου να πετύχουν τους στόχους του Τμήματός μου 
70.5 Αυτά που κάνει το Τμήμα ανθρωπίνων πόρων με βοηθούν να πετύχω τα αποτελέσματα που θέλω 
Η εκτίμηση του Line Manager είναι αρνητική (1,2) ως προς το ακόλουθο σημείο 
70.4 Αυτά που κάνει το Τμήμα ανθρωπίνων πόρων δίνουν έμφαση στον τύπο και όχι στην ουσία 

 
 
Στην επιχείρηση δεν τηρούνται δείκτες αποδοτικότητας (efficiency) της ΔΑΠ (HR95). 
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 P1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ (ΣΧΕΣΗ 1)
 
Περίπτωση 1η: EVERGREEN   
  
Τα στελέχη της λειτουργίας ΔΑΠ αναμένεται να συμβάλλουν, μέσω των ικανοτήτων 
τους, στη διαμόρφωση των απαιτουμένων πολιτικών και πρακτικών ΔΑΠ. 
 
Δηλαδή, πώς εκδηλώνεται η συμβολή τους και γιατί αυτή εξαρτάται από την 
αποτελεσματικότητα των ικανοτήτων: (α) εκτέλεσης στρατηγικής, (β) διοικητικής κατάρτισης,  
(γ) διοίκησης υπαλληλικής συνεισφοράς και (δ) διοίκησης αλλαγών; 
 
1η ΣΧΕΣΗ (1-2) – Ρητές απαντήσεις στις ερωτήσεις HR40, 41 και ακολουθούν σχετικές απαντήσεις σε άλλες ερωτήσεις 
 
«Η συμβολή μου στη διαμόρφωση των πολιτικών ΔΑΠ οφείλεται στη μακρόχρονη παρουσία μου στην εταιρία, στο πέρασμα από διάφορες 
θέσεις, στην εμπειρία που  “έκτισα” και στη γνώση που παίρνω από τη μητρική εταιρία μέσω επαφών, meetings και επικοινωνίας ώστε να 
ανταπεξέρχομαι με επιτυχία στις ανάγκες που προκύπτουν» (HR40)  
 
«Η εταιρία είναι συντηρητική, δύσκολα ανεβαίνεις σαν “ρουκέτα» στην ιεραρχία» (HR40) 
 
“Είχα την τύχη να δουλέψω κοντά σε εξαιρετικούς ανθρώπους (προηγούμενοι HR Directors και Γενικοί Διευθυντές) οι οποίοι εμπλούτισαν τις 
εμπειρίες μου» (HR41) 
  
«Με βοηθούν επίσης ορισμένες ατομικές ικανότητες (είμαι επικοινωνιακός, καλός ακροατής, δεν βιάζομαι να βγάλω συμπεράσματα, χρειάζομαι 
περισσότερα στοιχεία που σημαίνει ότι ίσως καθυστερώ έτσι λίγο στη λήψη αποφάσεων, έχω δομημένο τρόπο σκέψης λόγω του background 
του Μηχανικού)» (HR41) 
 
«Σαν Μηχανικός, θα ήθελα να χρησιμοποιώ μετρήσεις» (HR53) 
 

  
ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ 

  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
& ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

 
ΑΜΟΙΒΕΣ 

 
ΥΓΙΕΙΝΗ & 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

 
ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
 
 
επιτρέπει στα στελέχη 
της ΔΑΠ να έχουν 
ακριβή εικόνα  των 
απαιτήσεων της 
ακολουθουμένης 
στρατηγικής, η οποία 
διοχετεύεται στο 
σχεδιασμό και 
εφαρμογή 
καταλλήλων 
πολιτικών ΔΑΠ   

- Επιλογή 
ταλέντων (HR22) 
 
- Προσαρμογή της 
πολιτικής 
στελέχωσης  στα 
τοπικά δεδομένα 
(HR22) 
 
 
- Υποστήριξη 
σχεδίων & στόχων 
των άλλων 
Τμημάτων δια της 
πολιτικής 
στελέχωσης 
(HR31) 
 
- Άσκηση 
επιρροής στη 
λήψη αποφάσεων 
στα θέματα 
επιλογής (HR31) 
 

-Ανάπτυξη 
ταλέντων (HR22) 
 
- Προσαρμογή 
της πολιτικής 
εκπαίδευσης & 
ανάπτυξης στα 
τοπικά δεδομένα 
(HR22) 
 
- Υποστήριξη 
σχεδίων &στόχων 
των άλλων 
Τμημάτων δια της 
πολιτικής 
εκπαίδευσης & 
ανάπτυξης(HR31) 
 
- Άσκηση 
επιρροής στη 
λήψη αποφάσεων 
στα θέματα 
εκπαίδευσης & 
ανάπτυξης(HR31) 

 
 
 
- Προσαρμογή της 
πολιτικής 
αξιολόγησης της 
απόδοσης στα 
τοπικά δεδομένα 
(HR22) 
 
- Υποστήριξη 
σχεδίων & στόχων 
των άλλων 
Τμημάτων δια της 
πολιτικής 
αξιολόγησης  της 
απόδοσης (HR31) 
 
- Άσκηση 
επιρροής στη 
λήψη αποφάσεων 
στα θέματα 
αξιολόγησης της 
απόδοσης (HR31) 

 
 
 
- Προσαρμογή της 
πολιτικής αμοιβών 
στα τοπικά 
δεδομένα (HR22) 
 
 
 
- Υποστήριξη 
σχεδίων & στόχων 
των άλλων 
Τμημάτων δια της 
πολιτικής αμοιβών 
(HR31) 
 
 
- Άσκηση 
επιρροής στη 
λήψη αποφάσεων 
στα θέματα 
αμοιβών (HR31) 

 - Ελεύθερη διακίνηση 
ιδεών (HR22) 
 
- Προσαρμογή της 
πολιτικής εργασιακών 
σχέσεων στα τοπικά 
δεδομένα (HR22) 
 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 
 
 
δίνει τη δυνατότητα 
στα στελέχη της ΔΑΠ 
να σχεδιάζουν και να 
εφαρμόζουν 
κατάλληλες πολιτικές 
ΔΑΠ 

- Θεματοφύλακας 
αξιών κατά την 
εφαρμογή της 
πολιτικής 
στελέχωσης 
(HR21) 
 
 
 
-Αδιάβλητο 
σύστημα επιλογής 
(HR21) 
 
 
-Ενδιαφέρον και 
κάλυψη κενών  

- Θεματοφύλακας 
αξιών κατά την 
εφαρμογή της 
πολιτικής 
εκπαίδευσης & 
ανάπτυξης 
(HR21) 
 
 
- Αντικειμενικά 
κριτήρια για 
ανάπτυξη 
ανθρώπων(HR21) 
 
- Ενδιαφέρον και 
κάλυψη κενών 

- Θεματοφύλακας 
αξιών κατά την 
εφαρμογή της 
πολιτικής 
αξιολόγησης της 
απόδοσης (HR21) 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Ενδιαφέρον και 
κάλυψη κενών  

- Θεματοφύλακας 
αξιών κατά την 
εφαρμογή της 
πολιτικής αμοιβών 
(HR21) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Ενδιαφέρον και 
κάλυψη κενών  

  
 
 
 
 
 
- Συνεχής μείωση του 
λειτουργικού κόστους 
(HR33) 
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στα μέσα 
εφαρμογής της 
πολιτικής 
στελέχωσης 
(HR100) 
 
 
-Βελτίωση της 
γνώσης των 
στελεχών περί της 
χρησιμότητας και 
του τρόπου 
εφαρμογής των 
ιδεωδών προφίλ 
των θέσεων 
εργασίας (HR42) 
 
-Ορισμός των 
στελεχών ΔΑΠ ως 
“business partner” 
συγκεκριμένων 
Τμημάτων για 
συνεχή υποστή-
ριξη και καλύτερη 
εφαρμογή της 
πολιτικής 
στελέχωσης 
(HR81) 
 

στα μέσα 
εφαρμογής της 
πολιτικής 
εκπαίδευσης & 
ανάπτυξης 
(HR100) 
 
- Μέριμνα και 
άσκηση πίεσης 
για την τήρηση 
του εκπαιδευτικού 
προγράμματος 
(HR51) 
 
 
 
 
-Ορισμός των 
στελεχών ΔΑΠ 
ως “business 
partner” 
συγκεκριμένων 
Τμημάτων για 
συνεχή υποστή-
ριξη και καλύτερη 
εφαρμογή της 
πολιτικής 
εκπαίδευσης & 
ανάπτυξης 
(HR81) 
 

στα μέσα 
εφαρμογής της 
πολιτικής 
αξιολόγησης της 
απόδοσης(HR100) 
 
 
- Φροντίδα και 
άσκηση πίεσης για 
την έγκαιρη και 
ουσιαστική 
τήρηση της 
διαδικασίας 
αξιολόγησης της 
απόδοσης (HR61) 
 
 
-Ορισμός των 
στελεχών ΔΑΠ ως 
“business partner” 
συγκεκριμένων 
Τμημάτων για 
συνεχή υποστή-
ριξη και καλύτερη 
εφαρμογή της 
πολιτικής 
αξιολόγησης της 
απόδοσης (HR81) 
 

στα μέσα 
εφαρμογής της 
πολιτικής αμοιβών 
(HR100) 
 
 
 
- Συμβολή στη 
διαδικασία 
αξιολόγησης 
έργου (HR65)  
 
 
 
 
 
 
-Ορισμός των 
στελεχών ΔΑΠ ως 
“business partner” 
συγκεκριμένων 
Τμημάτων για 
συνεχή υποστή-
ριξη και καλύτερη 
εφαρμογή της 
πολιτικής αμοιβών 
(HR81) 
 
 

ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ 
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ 
 
 
δίνει τη δυνατότητα 
στα στελέχη της ΔΑΠ 
να σχεδιάζουν και να 
εφαρμόζουν 
κατάλληλες πολιτικές 
ΔΑΠ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Προσιτός για  
την εξέταση 
προβλημάτων 
σχετικών με την 
πολιτική 
στελέχωσης 
(HR33) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Προσιτός για 
την εξέταση 
προβλημάτων 
σχετικών με την 
πολιτική 
εκπαίδευσης & 
ανάπτυξης 
(HR33) 
 
 

- Κοινή διαχείριση 
με τα στελέχη 
γραμμής των 
θεμάτων 
συμπεριφοράς και 
απόδοσης (HR31) 
 
 
 
 
 
- Προσιτός για  
την εξέταση 
προβλημάτων 
σχετικών με την 
πολιτική 
αξιολόγησης της 
απόδοσης (HR33) 
 
 
- Βελτίωση ηθικού 
και αφοσίωσης 
των υπαλλήλων 
μέσω δικαιοσύνης 
στα θέματα 
αξιολόγησης 
(HR38) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Προσιτός για  
την εξέταση 
προβλημάτων 
σχετικών με την 
πολιτική αμοιβών 
(HR33) 

 
 
 

- Βελτίωση ηθικού 
και αφοσίωσης 
των υπαλλήλων 
μέσω δικαιοσύνης 
στα θέματα 
μισθολογικών 
αυξήσεων και 
αναγνώρισης 
(HR38) 

- Κοινή 
διαχείριση με τα 
στελέχη γραμμής 
των θεμάτων 
υγείας (HR31) 
 
 
 
 
 
 
- Προσιτός για 
την εξέταση 
προβλημάτων 
σχετικών με την 
πολιτική υγιεινής 
& ασφάλειας 
(HR33) 
 
 
-Αντιμετώπιση 
“stress” των 
εργαζομένων 
λόγω ανάθεσης 
σ’ αυτούς 
προσθέτων 
καθηκόντων 
(HR90) 

- Εξασφάλιση 
εργασιακής ειρήνης 
(HR22) 
 
- Διαπραγματεύσεις 
και συμφωνίες με τα 
Σωματεία σε θέματα 
σσε και ειδικών 
ρυθμίσεων λόγω 
κρίσης (HR35) 
 
- Προσιτός για την 
εξέταση προβλημά- 
των σχετικών με την 
πολιτική εργασιακών 
σχέσεων (HR33) 

 
- Ταύτιση με αρχές 
δημοκρατικής 
λειτουργίας της 
εταιρίας (HR41) 
 
- Φροντίδα έγκαιρης, 
έγκυρης και έντιμης 
επικοινωνίας με τους 
εργαζόμενους (HR38) 
 
- Ενδιαφέρον για 
δίκαιη και αντικειμε-
νική εφαρμογή των 
πολιτικών ΔΑΠ 
(HR100) 
 
- Επίδειξη ισότιμου 
ενδιαφέροντος έναντι 
της Διοίκησης και του 
Προσωπικού (HR101) 
 
-Διενέργεια συχνών 
ερευνών ικανοποίησης 
εργαζομένων (HR24) 
 
- Φροντίδα διατήρη-
σης ανθρωποκεντρι-
κού προφίλ της εται-
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ρίας και ισορροπίας 
επαγγελματικής και 
οικογενειακής ζωής 
(HR26)    
 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΑΛΛΑΓΩΝ 
 
 
επιτρέπει στα στελέχη 
της ΔΑΠ να 
σχεδιάζουν και 
εφαρμόζουν 
κατάλληλες πολιτικές 
ΔΑΠ 

- Προδραστική 
αντιμετώπιση των 
θεμάτων 
στελέχωσης 
(HR33) 
 
- Γνώση του 
τρόπου 
υποστήριξης των 
οργανωσιακών 
αλλαγών μέσω της 
πολιτικής 
στελέχωσης 
(HR39) 
 
 
- Συνεργασία με 
τα στελέχη 
γραμμής στα 
θέματα 
στελέχωσης 
(HR39) 
 
- Έγκαιρη 
διάγνωση και 
σταδιακή 
προληπτική 
μείωση 
προσωπικού πριν 
την ένταση της 
κρίσης (HR33) 
 

- Προδραστική 
αντιμετώπιση των 
θεμάτων 
εκπαίδευσης & 
ανάπτυξης(HR33) 
 
- Γνώση του 
τρόπου 
υποστήριξης των 
οργανωσιακών 
αλλαγών μέσω 
της πολιτικής 
εκπαίδευσης & 
ανάπτυξης 
(HR39) 
 
- Συνεργασία με 
τα στελέχη 
γραμμής στα 
θέματα 
εκπαίδευσης & 
ανάπτυξης 
(HR39) 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Προδραστική 
αντιμετώπιση των 
θεμάτων 
αξιολόγησης της 
απόδοσης (HR33) 
 
- Γνώση του 
τρόπου 
υποστήριξης των 
οργανωσιακών 
αλλαγών μέσω της 
πολιτικής 
αξιολόγησης της 
απόδοσης (HR39) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Προδραστική 
αντιμετώπιση των 
θεμάτων αμοιβών 
και παροχών 
(HR33) 
 
- Γνώση του 
τρόπου 
υποστήριξης των 
οργανωσιακών 
αλλαγών μέσω της 
πολιτικής αμοιβών 
(HR39) 

 - Προδραστική 
αντιμετώπιση των 
θεμάτων εργασιακών 
σχέσεων (HR33) 
 
 
-Έγκαιρη πρόβλεψη 
των αναγκών μείωσης 
προσωπικού (HR101) 

ΓΕΝΙΚΗ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡ/ΚΟΥ  
ΕΤΑΙΡΟΥ 

-Μακροχρόνια παρουσία στην εταιρία (HR40) 
-Εξέλιξη μέσω διέλευσης από διάφορες θέσεις (HR40) 
-Απόκτηση γνώσης από τη μητρική εταιρία μέσω επαφών, meetings και επικοινωνίας (HR40) 
-Θήτευση υπό την εποπτεία ικανών και καταρτισμένων αμέσων προϊσταμένων ( Δ/ντών ανθρωπίνων πόρων και Γεν Δ/ντών) (HR41) 
-Επίδειξη επικοινωνιακής συμπεριφοράς (HR41) 
-Προσπάθεια καλής ακρόασης των συνομιλητών (HR41) 
-Αποφυγή σπουδής πριν από την εξαγωγή συμπερασμάτων (HR41) 
-Aναζήτηση περισσοτέρων στοιχείων για εκτίμηση των καταστάσεων και λήψη αποφάσεων (ΗR41) 
-Εφαρμογή δομημένου τρόπου σκέψης λόγω τεχνικού υπόβαθρου (background) (HR41) 
-Ευχέρεια χρήσης μετρήσεων (HR53) 
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1.1 ΤΡΟΠΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ  
ΟΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΑΠ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ  
ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΑΠ (πώς) 
  
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
1.1 Προσαρμογή των πολιτικών ΔΑΠ στα τοπικά δεδομένα 
1.2 Εναρμόνιση των πολιτικών ΔΑΠ με τη φιλοσοφία διοίκησης  ??? 
1.3 Φροντίδα για τον εντοπισμό και ανάπτυξη των ταλέντων 
1.4 Ελεύθερη διακίνηση ιδεών 
1.5 Ενδιαφέρον για τη στήριξη των σχεδίων και στόχων των Τμημάτων της εταιρίας 
1.6 Επηρεασμός της λήψης αποφάσεων στα θέματα προσωπικού 
1.7 Εφαρμογή της γνώσης της επιχείρησης και της εντός αυτής αποκτηθείσας εμπειρίας ??? 

 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 
2.1 Ανάληψη ευθύνης «θεματοφύλακα» αξιών της εταιρίας όσον αφορά το περιεχόμενο και την εφαρμογή όλων των πολιτικών ΔΑΠ 
2.2 Τήρηση αδιαβλήτων διαδικασιών και εφαρμογή αντικειμενικών κριτηρίων των πολιτικών ΔΑΠ 
2.3 Δυνατότητα για τη μείωση του λειτουργικού κόστους των πολιτικών ΔΑΠ 
2.4 Δυνατότητα για την κάλυψη κενών σε όλες τις πολιτικές ΔΑΠ 
2.5 Φροντίδα γνώσης των στελεχών περί της χρησιμότητας και του τρόπου εφαρμογής των προφίλ θέσεων εργασίας 
2.6 Μέριμνα και άσκηση πίεσης για την τήρηση του εκπαιδευτικού προγράμματος και της διαδικασίας αξιολόγησης της απόδοσης 
2.7 Συμβολή – εμπλοκή στη διαδικασία αξιολόγησης έργου 
2.8 Ορισμός των στελεχών ΔΑΠ ως “business partner” συγκεκριμένων Τμημάτων για συνεχή υποστήριξη και καλύτερη εφαρμογή των 

πολιτικών ΔΑΠ 

 
ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ 
3.1 Προσπάθεια για διατήρηση της εργασιακής ειρήνης 
3.2 Ευαισθησία για τα προβλήματα των ανθρώπων ??? 
3.3 Ευχερής – προσιτή επικοινωνία με όλους τους εργαζόμενους για την εξέταση προβλημάτων προσωπικού 
3.4 Φροντίδα για επίτευξη συμφωνιών με τα Σωματεία σε θέματα σσε και ειδικών ρυθμίσεων λόγω της οικονομικής κρίσης 
3.5 Ενδιαφέρον για δίκαιη και αντικειμενική εφαρμογή όλων των πολιτικών ΔΑΠ 
3.6 Βελτίωση ηθικού και αφοσίωσης των υπαλλήλων μέσω δικαιοσύνης στα θέματα μισθολογικών αυξήσεων και αναγνώρισης 
3.7 Αντιμετώπιση “stress” των εργαζομένων λόγω ανάθεσης σ’ αυτούς προσθέτων καθηκόντων 
3.8 Φροντίδα έγκαιρης, έγκυρης και έντιμης επικοινωνίας με τους εργαζόμενους 
3.9 Ταύτιση με τις αρχές δημοκρατικής λειτουργίας της εταιρίας 
3.10 Κοινή διαχείριση με τα στελέχη γραμμής των θεμάτων συμπεριφοράς, απόδοσης και υγείας των εργαζομένων 
3.11 Επίδειξη ισότιμου ενδιαφέροντος έναντι της Διοίκησης και του Προσωπικού 
3.12 Διενέργεια συχνών ερευνών ικανοποίησης εργαζομένων 
3.13 Φροντίδα διατήρησης ανθρωποκεντρικού προφίλ της εταιρίας και ισορροπίας επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής 

 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ 
4.1 Δυνατότητα προδραστικής αντιμετώπισης των θεμάτων προσωπικού  
4.2 Γνώση του τρόπου υποστήριξης των οργανωσιακών αλλαγών μέσω των αντιστοίχων πολιτικών ΔΑΠ 
4.3 Συνεργασία με τα εμπλεκόμενα στελέχη γραμμής σε θέματα στελέχωσης και εκπαίδευσης – ανάπτυξης 
4.4 Έγκαιρη διάγνωση και σταδιακή προληπτική μείωση προσωπικού πριν την ένταση της κρίσης 
 
ΓΕΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ  
5.1 Μακροχρόνια παρουσία στην εταιρία 
5.2 Εξέλιξη μέσω διέλευσης από διάφορες θέσεις 
5.3 Απόκτηση γνώσης από τη μητρική εταιρία μέσω επαφών, meetings και επικοινωνίας 
5.4 Θήτευση υπό την εποπτεία ικανών και καταρτισμένων αμέσων προϊσταμένων ( Δ/ντών ανθρωπίνων πόρων και Γενικών Δ/ντών) 
5.5 Επίδειξη επικοινωνιακής συμπεριφοράς 
5.6 Προσπάθεια καλής ακρόασης των συνομιλητών 
5.7 Αποφυγή σπουδής πριν από την εξαγωγή συμπερασμάτων 
5.8 Aναζήτηση περισσοτέρων στοιχείων για εκτίμηση των καταστάσεων και λήψη αποφάσεων  
5.9 Εφαρμογή δομημένου τρόπου σκέψης λόγω τεχνικού υπόβαθρου (background) 
5.10 Ευχέρεια χρήσης μετρήσεων 
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P1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ (ΣΧΕΣΗ 1)
 
Περίπτωση 2η: OPTIMUM  
 
Τα στελέχη της λειτουργίας ΔΑΠ αναμένεται να συμβάλλουν, μέσω των ικανοτήτων τους, 
στη διαμόρφωση των απαιτουμένων πολιτικών και πρακτικών ΔΑΠ. 
 
Δηλαδή, πώς εκδηλώνεται η συμβολή τους και γιατί αυτή εξαρτάται από την αποτελεσματικότητα 
των ικανοτήτων: (α) εκτέλεσης στρατηγικής, (β) διοικητικής κατάρτισης, (γ) διοίκησης 
υπαλληλικής συνεισφοράς και (δ) διοίκησης αλλαγών;  
 
1η ΣΧΕΣΗ (1-2) – Ρητές απαντήσεις στις ερωτήσεις HR40, 41 και ακολουθούν σχετικές απαντήσεις σε άλλες ερωτήσεις 
 
«Στο σχεδιασμό και υλοποίηση των πολιτικών ΔΑΠ με βοήθησε κυρίως η εμπειρία μου του εξωτερικού, όπου ήλθα σε επαφή με πολυεθνικό 
περιβάλλον και έμαθα να προσπαθώ να καταλάβω τι πρεσβεύει ο καθένας – επίσης με βοήθησε η εμπειρία μου στο “consulting”, όπου έμαθα 
να ερευνώ και να πείθω κάποιον να μιλήσει ανοικτά για θέματα που τον απασχολούν – γενικά  με βοήθησε  η διεθνής εμπειρία μου και η θητεία 
μου στη συμβουλευτική» (HR40) 
 
«Με βοήθησαν επίσης από άποψη ατομικών ικανοτήτων, η ευελιξία – είμαι ευέλικτος – δεν λέω “δεν συζητάμε” – επίσης, η ικανότητά μου να 
προσεγγίσω κάθε Manager για να δω πίσω από το πρόβλημα HR το δικό του πρόβλημα αντίληψης πραγμάτων, να καταλάβω τι είναι αυτό 
που τον δυσκολεύει – δηλ. ευελιξία και κατανόηση της θέσης του Manager – επίσης, στις συναντήσεις όλων των Managers, δεν είμαι 
άνθρωπος των συγκρούσεων αλλά βοηθώ να αμβλύνουμε τις αντιθέσεις – είμαι αρκετά διπλωματικός»  (HR41) 
 
  

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ 
  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
& ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

 
ΑΜΟΙΒΕΣ 

 
ΥΓΙΕΙΝΗ & 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

 
ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
 
 
επιτρέπει στα στελέχη 
της ΔΑΠ να έχουν 
ακριβή εικόνα  των 
απαιτήσεων της 
ακολουθουμένης 
στρατηγικής, η οποία 
διοχετεύεται στο 
σχεδιασμό και 
εφαρμογή 
καταλλήλων 
πολιτικών ΔΑΠ   

-Προβληματισμός 
για το είδος των 
ανθρώπων που 
απαιτούνται  και 
για τον κατάλληλο 
τρόπο εντοπισμού 
τους για την 
υλοποίηση της 
στρατηγικής 
(HR21) 
 
 
-Συμβολή στην 
υλοποίηση της 
στρατηγικής μέσω 
ανεύρεσης των 
καταλλήλων 
ανθρώπων (HR22) 
 
 

 
 

-Yποστήριξη 
επίτευξης σχεδίων 
και στόχων των 
στελεχών γραμμής 
που ζητούν 
βοήθεια στα 
θέματα 
στελέχωσης 
(HR31) 
 
 

-Προβληματισμός 
για την  σωστή 
εκπαίδευση και τα  
κατάλληλα   
προγράμματα 
διαδοχής των 
ανθρώπων που 
απαιτούνται για 
την υλοποίηση 
της στρατηγικής 
(HR21) 
 
-Συμβολή στην 
υλοποίηση της 
στρατηγικής μέσω 
κατάρτισης και 
εφαρμογής 
πλάνων για την 
ανάπτυξη των 
ανθρώπων(HR22) 
 
 
-Yποστήριξη 
επίτευξης σχεδίων 
και στόχων των 
στελεχών 
γραμμής που 
ζητούν βοήθεια 
στα πλάνα 
ανάπτυξης 
ανθρώπων και 
στα εκπαιδευτικά 
προγράμματα 
εξωτερικού 
(HR31) 
 

-Προβληματισμός 
στα θέματα 
αξιολόγησης της 
απόδοσης για την 
καλύτερη 
εξυπηρέτηση των 
αναγκών της 
επιχείρησης και 
την υλοποίηση της 
στρατηγικής 
(HR21) 
 
-Βοήθεια στους 
Δ/ντές Τμημάτων 
για την κατανόηση 
από το προσωπικό 
των ομαδικών και 
ατομικών στόχων 
κάθε Τμήματος   
(HR31) 
 
 
-Yποστήριξη 
επίτευξης  σχεδίων 
και στόχων των 
στελεχών γραμμής 
που ζητούν 
βοήθεια στα 
θέματα 
αξιολόγησης της 
απόδοσης (HR31) 
 

-Προβληματισμός 
στα θέματα 
αμοιβών για την 
καλύτερη 
εξυπηρέτηση των 
αναγκών της 
επιχείρησης και 
την υλοποίηση της 
στρατηγικής 
(HR21) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Yποστήριξη 
επίτευξης σχεδίων 
και στόχων των 
στελεχών γραμμής 
που ζητούν 
βοήθεια στα 
θέματα αμοιβών 
(HR31) 
 
 
 

  

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 
 
δίνει τη δυνατότητα 

 
 
 
 

 
 
 
 

-Φροντίδα και 
επιβεβαίωση ότι 
τα Τμήματα έχουν 
θέσει στόχους ανά 
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στα στελέχη της ΔΑΠ 
να σχεδιάζουν και να 
εφαρμόζουν 
κατάλληλες πολιτικές 
ΔΑΠ 

 
 
 
 
 
 
 
-Επιδίωξη ώστε η 
πολιτική στελέχω-
σης να σχεδιάζεται  
με τη συμμετοχή 
του Τμήματος 
ΔΑΠ για να είναι 
το αίσθημα κυριό-
τητας των στελε-
χών του ισχυρό 
και να οδηγεί 
ασφαλέστερα στην 
επιτυχή υλοποί-
ηση. Έμπνευση 
μέσω “ownership” 
της πολιτικής. 
(HR22) 
 
 
-Εφαρμογή της 
μεθόδου “beha-
vioral event 
interview” σε 
ενδιάμεση φάση 
επιλογής 
προσωπικού 
(HR34) 
 
-Ορισμός των 
στελεχών ΔΑΠ ως 
“business partner” 
για κάθε τομέα, 
που ενημερώνουν 
και εκπαιδεύουντα 
στελέχη γραμμής 
για να μεταφέρουν 
στον “κόσμο” την 
πολιτική στελέχω-
σης και να την 
υλοποιούν σωστά 
(HR81) 
 

 
 
 
 
 
 
 
-Επιδίωξη ώστε η 
πολιτική εκπαί-
δευσης & ανάπτυ-
ξης να σχεδιάζε-
ται  με τη συμμε-
τοχή του Τμήμα-
τος ΔΑΠ για να 
είναι το αίσθημα 
κυριότητας των 
στελεχών του 
ισχυρό και να 
οδηγεί ασφαλέ-
στερα στην επι-
τυχή υλοποίηση.  
Έμπνευση μέσω 
“ownership” της 
πολιτικής. (HR22) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Ορισμός των 
στελεχών ΔΑΠ 
ως “business 
partner” για κάθε 
τομέα, που ενημε-
ρώνουν και εκπαι-
δεύουν τα στελέ-
χη γραμμής για   
να μεταφέρουν 
στον “κόσμο” την 
πολιτική εκπαί-
δευσης & ανάπτυ-
ξης και να την 
υλοποιούν σωστά 
(HR81) 

άτομο και ότι 
μετρούνται οι 
αποδόσεις μέσω 
του συστήματος 
αξιολόγησης της 
απόδοσης (HR31) 
 
-Επιδίωξη ώστε η 
πολιτική αξιολό-
γησης της απόδο-
σης  να σχεδιάζε-
ται   με τη συμμε-
τοχή του Τμήμα-
τος ΔΑΠ για να 
είναι το αίσθημα 
κυριότητας των 
στελεχών του 
ισχυρό και να 
οδηγεί ασφαλέ-
στερα στην επιτυ-
χή υλοποίηση.  
Έμπνευση μέσω 
“ownership” της 
πολιτικής. (HR22) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Ορισμός των 
στελεχών ΔΑΠ ως 
“business partner” 
για κάθε τομέα, 
που ενημερώνουν 
και εκπαιδεύουντα 
στελέχη γραμμής 
για να μεταφέρουν 
στον “κόσμο” την 
πολιτική αξιολό-
γησης  απόδοσης 
και να την 
υλοποιούν σωστά 
(HR81) 
 

 
 
 
 
 
 
 
-Επιδίωξη ώστε η 
πολιτική αμοιβών 
να σχεδιάζεται με 
τη συμμετοχή του 
Τμήματος ΔΑΠ 
για να είναι το 
αίσθημα κυριότη-
τας των στελεχών 
του ισχυρό και να 
οδηγεί ασφαλέστε-
ρα στην επιτυχή 
υλοποίηση.  
Έμπνευση μέσω 
“ownership” της 
πολιτικής. (HR22) 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
-Ορισμός των 
στελεχών ΔΑΠ ως 
“business partner” 
για κάθε τομέα, 
που ενημερώνουν 
και εκπαιδεύουν 
τα στελέχη γραμ-
μής για να μετα-
φέρουν στον 
“κόσμο” την πολι-
τική αμοιβών και 
να την υλοποιούν 
σωστά (HR81) 

 
 
 
 
 
 
 
-Επιδίωξη ώστε η 
πολιτική εργασιακών 
σχέσεων να σχεδιάζε-
ται  με τη συμμετοχή 
του Τμήματος ΔΑΠ 
για να είναι το 
αίσθημα κυριότητας 
των στελεχών του 
ισχυρό και να οδηγεί 
ασφαλέστερα στην 
επιτυχή υλοποίηση.  
Έμπνευση μέσω 
“ownership” της 
πολιτικής. (HR22) 
 
 
 
 
 
 
 

ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ 
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ 
 
 
δίνει τη δυνατότητα 
στα στελέχη της ΔΑΠ 
να σχεδιάζουν και να 
εφαρμόζουν 
κατάλληλες πολιτικές 
ΔΑΠ 
 
 
 

-Συμβολή στη 
βελτίωση ηθικού 
και αφοσίωσης 
μέσω παροχής 
πληροφόρησης  
για τα θέματα 
στελέχωσης, ώστε 
οι εργαζόμενοι να 
γνωρίζουν τα 
πράγματα που 
τους αφορούν και 
να μειώνεται η  
ανασφάλεια και η 
ανεύθυνη φημο-
λογία (HR38) 
 
 
 
 
 
 

-Συμβολή στη 
βελτίωση ηθικού 
και αφοσίωσης 
μέσω παροχής 
πληροφόρησης  
για τα θέματα 
εκπαίδευσης & 
ανάπτυξης, ώστε 
οι εργαζόμενοι να 
γνωρίζουν τα 
πράγματα που 
τους αφορούν και 
να μειώνεται η  
ανασφάλεια και η 
ανεύθυνη φημο-
λογία (HR38) 
 
 
-Σύνδεση με κοι- 
νότητα εκπαιδευ-
τών και άμεση 

-Συμβολή στη 
βελτίωση ηθικού 
και αφοσίωσης 
μέσω παροχής 
πληροφόρησης  
για τα θέματα 
αξιολόγησης της 
απόδοσης, ώστε οι 
εργαζόμενοι να 
γνωρίζουν τα 
πράγματα που 
τους αφορούν και 
να μειώνεται η  
ανασφάλεια και η 
ανεύθυνη φημο-
λογία (HR38) 
 
 
-Ενθάρρυνση των 
ανθρώπων του 
Marketing (που 

-Συμβολή στη 
βελτίωση ηθικού 
και αφοσίωσης 
μέσω παροχής 
πληροφόρησης  
για τα θέματα 
αμοιβών, ώστε να 
οι εργαζόμενοι να 
γνωρίζουν τα 
πράγματα που 
τους αφορούν και 
να μειώνεται η  
ανασφάλεια και η 
ανεύθυνη φημο-
λογία (HR38) 
 
 
 
-Ενδιαφέρον για 
πρόληψη προβλη-
ματισμού του 

 -Συμβολή στη 
βελτίωση ηθικού και 
αφοσίωσης μέσω 
παροχής 
πληροφόρησης  για τα 
θέματα εργασιακών 
σχέσεων, ώστε οι 
εργαζόμενοι να 
γνωρίζουν τα 
πράγματα που τους 
αφορούν και να 
μειώνεται η  
ανασφάλεια και η 
ανεύθυνη φημολογία 
(HR38) 
 
 

 
-Διαρκής εκπαίδευση 
των Managers για να 
είναι “coaches”, να 

Διδακτορική Διατριβή: 02. OPTIMUM Χ. Ν. Πρωτόπαπας 

 
2



Συμβολή στη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων ως μέσου επίτευξης των στρατηγικών στόχων των επιχειρήσεων 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Κατεύθυνση και 
συμβουλή στα 
στελέχη γραμμής 
ώστε να είναι πιο 
αποτελεσματικοί, 
ως ‘people 
managers’ και όχι 
ως ‘professionals’ 
στο αντικείμενό 
τους (HR100) 
 

επαφή με Line 
Managers για τη 
διεξαγωγή 
σεμιναρίων περί  
“team building” 
(HR51) 
 
-Ενθάρρυνση 
διεξαγωγής 
σεμιναρίων περί  
“team building” 
και συμμετοχή 
στην παρακολού-
θηση ως “trainee” 
(HR51) 
 
 
 
 
-Επιδίωξη ώστε 
κάθε άτομο να 
έχει δικό του 
“development 
plan” με νόημα – 
παρακολούθηση 
όλων των “plans’ 
στην εκτέλεσή 
τους - προσωπικά 
με τους ίδιους 
τους άμεσα ενδια-
φερόμενους και 
όχι μόνον με τους 
Διευθυντές τους 
(HR51) 
 
 
 
 
-Κατεύθυνση και 
συμβουλή στα 
στελέχη γραμμής 
ώστε να είναι πιο 
αποτελεσματικοί, 
ως ‘people 
managers’ και όχι 
ως ‘professionals’ 
στο αντικείμενό 
τους (HR100) 
 

υπάγονται απευ-
θείας στη μητρική 
του εξωτερικού), 
να μη λειτουργούν 
σαν “silos” αλλά 
να  μιλούν ανοικτά 
για να βρεθεί ο 
τρόπος υποστήρι-
ξής τους τοπικά, 
ώστε να πετύχουν 
τους στόχους που 
έχουν αναλάβει 
(HR35) 
 
 
 
 
 
 
-Ανταμοιβή των 
επιτυχιών μέσω 
της αξιολόγησης 
και της πολιτικής 
αμοιβών – έτσι 
ώστε να ενισχύ-
εται η  αφοσίωση 
στην εταιρία 
(HR38) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
-Κατεύθυνση και 
συμβουλή στα 
στελέχη γραμμής 
ώστε να είναι πιο 
αποτελεσματικοί, 
ως ‘people 
managers’ και όχι 
ως ‘professionals’  
στο αντικείμενό 
τους (HR100) 
 

προσωπικού και  
πρωτοβουλία 
μεταβολών σε 
θέματα παροχών, 
χωρίς να τις έχουν 
ζητήσει οι 
εργαζόμενοι 
(HR24) 
 
 
-Παροχή βοήθειας 
ως “facilitator”στα 
στελέχη γραμμής 
για να πετύχουν 
τους στόχους τους 
μέσα από τους 
ανθρώπους και τις 
πολιτικές HR 
(HR33)  
 
 
 
    
 
 
 
 
-Ανταμοιβή των 
επιτυχιών μέσω 
της αξιολόγησης 
και της πολιτικής 
αμοιβών – έτσι 
ώστε να ενισχύ-
εται η αφοσίωση 
στην εταιρία 
(HR38) 
 
 
-Κατεύθυνση και 
συμβουλή στα 
στελέχη γραμμής 
ώστε να είναι πιο 
αποτελεσματικοί, 
ως ‘people 
managers’ και όχι 
ως ‘professionals’  
στο αντικείμενό 
τους (HR100) 
 

ακούν, να είμαστε 
κοντά στους 
εργαζόμενους και να 
τους βοηθούμε στα 
προβλήματά τους – 
γιατί η εταιρία 
νοιάζεται για τους 
ανθρώπους (HR 38) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-Φροντίδα για την 
εφαρμογή συμμετο-
χικού τρόπου 
διοίκησης και όχι 
συγκεντρωτικού – να 
έρχονται οι άνθρωποι 
σε ένα τραπέζι και να 
συζητούν πιο 
δημοκρατικά. Έτσι και 
να προωθείται η θέση 
της Διοίκησης αλλά 
και να γίνονται οι 
αλλαγές πιο ομαλά 
(HR24) 
 
  
 
 
 
-Κατεύθυνση και 
συμβουλή στα στελέχη 
γραμμής ώστε να είναι 
πιο αποτελεσματικοί, 
ως ‘people managers’ 
και όχι ως 
‘professionals’ στο 
αντικείμενό τους 
(HR100) 
 
 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΑΛΛΑΓΩΝ 
 
 
 
 
 

-Αναζήτηση και 
επιλογή των  
καταλλήλων 
ατόμων που θα 
στελεχώσουν τις 
επιχειρούμενες 
οργανωτικές 
αλλαγές, με την 
ιδιότητα του 
‘facilitator’(HR39) 
 
-Επιδίωξη ώστε οι 
Line Managers να 
αλλάξουν στάση 
και να μιλούν 
ανοικτά στα 
“management 
meetings” για να 
γίνει αντιληπτό 
απ’ όλους πόσο 
αλληλοσχετίζονται 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Επιδίωξη ώστε οι 
Line Managers να 
αλλάξουν στάση 
και να μιλούν 
ανοικτά στα 
“management 
meetings” για να 
γίνει αντιληπτό 
απ’ όλους πόσο 
αλληλοσχετίζο-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Επιδίωξη ώστε οι 
Line Managers να 
αλλάξουν στάση 
και να μιλούν 
ανοικτά στα 
“management 
meetings” για να 
γίνει αντιληπτό 
απ’ όλους πόσο 
αλληλοσχετίζονται 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Επιδίωξη ώστε οι 
Line Managers να 
αλλάξουν στάση 
και να μιλούν 
ανοικτά στα 
“management 
meetings” για να 
γίνει αντιληπτό 
απ’ όλους πόσο 
αλληλοσχετίζονται 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Επιδίωξη ώστε οι 
Line Managers να 
αλλάξουν στάση και 
να μιλούν ανοικτά στα 
“management 
meetings” για να γίνει 
αντιληπτό απ’ όλους 
πόσο αλληλοσχετίζον-
ται τα θέματα 
εργασιακών σχέσεων 
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τα θέματα 
στελέχωσης 
μεταξύ των 
Τμημάτων (HR35) 
 
 

νται τα θέματα 
εκπαίδευσης & 
ανάπτυξης  
μεταξύ των 
Τμημάτων(HR35) 
 

τα θέματα 
αξιολόγησης της 
απόδοσης μεταξύ 
των Τμημάτων 
(HR35) 
   

τα θέματα 
αμοιβών μεταξύ 
των Τμημάτων 
(HR35) 
 
 

μεταξύ των Τμημάτων 
(HR35) 
 
 

ΓΕΝΙΚΗ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡ/ΚΟΥ 
ΕΤΑΙΡΟΥ 

-Εμπειρία του εξωτερικού και επαφή με πολυεθνικό περιβάλλον (HR40) 
-Εμπειρία στον τομέα της συμβουλευτικής (consulting) (HR40) 
-Ικανότητα κατανόησης των άλλων και των προβλημάτων που τους απασχολούν (HR40) 
-Άσκηση πειθούς στους άλλους  και ενθάρρυνσή τους να μιλήσουν ανοικτά (HR40) 
-Ευελιξία και διαλλακτικότητα (HR41) 
-Διπλωματική προσέγγιση για την άμβλυνση των αντιθέσεων - αποφυγή συγκρούσεων (HR41) 
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Συμβολή στη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων ως μέσου επίτευξης των στρατηγικών στόχων των επιχειρήσεων 

 

2.1 ΤΡΟΠΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ  
ΟΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΑΠ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ  
ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΑΠ (πώς) 
  
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
1.1 Προβληματισμός για το είδος των ανθρώπων που απαιτούνται και τον τρόπο διοίκησής τους για την καλύτερη εξυπηρέτηση των 

αναγκών της επιχείρησης και την υλοποίηση της στρατηγικής 
1.2 Συμβολή στην υλοποίηση της στρατηγικής μέσω ανεύρεσης των καταλλήλων ανθρώπων και κατάρτισης/εφαρμογής πλάνων για την 

ανάπτυξή τους 
1.3 Βοήθεια στους Δ/ντές Τμημάτων για την κατανόηση από το προσωπικό των ομαδικών και ατομικών στόχων κάθε Τμήματος    
1.4 Yποστήριξη επίτευξης σχεδίων και στόχων των στελεχών γραμμής που ζητούν βοήθεια στα θέματα των πολιτικών ΔΑΠ 

 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 
2.1 Φροντίδα και επιβεβαίωση ότι τα Τμήματα έχουν θέσει στόχους ανά άτομο και ότι μετρούνται οι αποδόσεις μέσω του συστήματος 

αξιολόγησης της απόδοσης 
2.2 Επιδίωξη ώστε οι πολιτικές ΔΑΠ να σχεδιάζονται  με τη συμμετοχή του Τμήματος ΔΑΠ ώστε να δημιουργείται ισχυρό αίσθημα 

κυριότητας των στελεχών του που θα οδηγεί ασφαλέστερα στην επιτυχή υλοποίηση. Έμπνευση μέσω “ownership” των πολιτικών 
2.3 Εφαρμογή της μεθόδου “behavioral event interview” σε ενδιάμεση φάση επιλογής προσωπικού 
2.4 Ορισμός των στελεχών ΔΑΠ ως “business partner” για κάθε τομέα, που ενημερώνουν και εκπαιδεύουν τα στελέχη γραμμής για να 

μεταφέρουν στον “κόσμο” τις πολιτικές ΔΑΠ και να τις υλοποιούν σωστά 

 
ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ 
3.1 Συμβολή στη βελτίωση ηθικού και αφοσίωσης μέσω παροχής πληροφόρησης  για τις πολιτικές ΔΑΠ, ώστε οι εργαζόμενοι να γνωρίζουν  

τα πράγματα που τους αφορούν και να μειώνεται η  ανασφάλεια και η ανεύθυνη φημολογία 
3.2 Σύνδεση με κοινότητα εκπαιδευτών και άμεση επαφή με Line Managers για τη διεξαγωγή σεμιναρίων περί “team building”  
3.3 Ενθάρρυνση διεξαγωγής σεμιναρίων περί”team building” και συμμετοχή στην παρακολούθηση ως “trainee” 
3.4 Ενδιαφέρον για πρόληψη προβληματισμού του προσωπικού και πρωτοβουλία μεταβολών σε θέματα παροχών, χωρίς να τις έχουν 

ζητήσει οι εργαζόμενοι 
3.5 Ενθάρρυνση των ανθρώπων του Marketing (που υπάγονται απευθείας στη μητρική του εξωτερικού), να μη λειτουργούν σαν “silos” 

αλλά να μιλούν ανοικτά για να βρεθεί ο τρόπος υποστήριξής τους τοπικά, ώστε να πετύχουν τους στόχους που έχουν αναλάβει 
3.6 Παροχή βοήθειας ως “facilitator”στα στελέχη γραμμής για να πετύχουν τους στόχους τους μέσα από τους ανθρώπους και τις πολιτικές 

HR 
3.7 Διαρκής εκπαίδευση των Managers για να είναι “coaches”, να ακούν, να είμαστε κοντά στους εργαζόμενους και να τους βοηθούμε στα 

προβλήματά τους – γιατί η εταιρία νοιάζεται για τους ανθρώπους 
3.8 Επιδίωξη ώστε κάθε άτομο να έχει δικό του “development plan” με νόημα – παρακολούθηση όλων των “plans’ στην εκτέλεσή τους - 

προσωπικά με τους ίδιους τους άμεσα ενδιαφερόμενους και όχι μόνον με τους Διευθυντές τους 
3.9 Ανταμοιβή των επιτυχιών μέσω της αξιολόγησης και της πολιτικής αμοιβών – έτσι ώστε να ενισχύεται η  αφοσίωση στην εταιρία 
3.10 Φροντίδα για την εφαρμογή συμμετοχικού τρόπου διοίκησης και όχι συγκεντρωτικού – να έρχονται οι άνθρωποι σε ένα τραπέζι και να 

συζητούν πιο δημοκρατικά. Έτσι και να προωθείται η θέση της Διοίκησης αλλά και να γίνονται οι αλλαγές πιο ομαλά 
3.11 Κατεύθυνση και συμβουλή στα στελέχη γραμμής ώστε να είναι πιο αποτελεσματικοί, ως ‘people managers’ και όχι ως ‘professionals’ 

στο αντικείμενό τους 

 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ 
4.1 Αναζήτηση και επιλογή των καταλλήλων ατόμων που θα στελεχώσουν τις επιχειρούμενες οργανωτικές αλλαγές, με την ιδιότητα του 

‘facilitator’ 
4.2 Επιδίωξη ώστε οι Line Managers να αλλάξουν στάση και να να μιλούν ανοικτά στα “management meetings” για να γίνει αντιληπτό απ’ 

όλους πόσο αλληλοσχετίζονται τα θέματα προσωπικού μεταξύ των Τμημάτων 

 
ΓΕΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ  
5.1 Εμπειρία του εξωτερικού και επαφή με πολυεθνικό περιβάλλον  
5.2 Ενασχόληση στον τομέα της συμβουλευτικής (consulting)   
5.3 Ικανότητα κατανόησης των άλλων και των προβλημάτων που τους απασχολούν   
5.4 Άσκηση πειθούς στους άλλους  και ενθάρρυνσή τους να μιλήσουν ανοικτά  
5.5 Ευελιξία και διαλλακτικότητα  
5.6 Διπλωματική προσέγγιση για την άμβλυνση των αντιθέσεων - αποφυγή συγκρούσεων  
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Συμβολή στη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων ως μέσου επίτευξης των στρατηγικών στόχων των επιχειρήσεων 

 

 P1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ (ΣΧΕΣΗ 1)
 
Περίπτωση 3η: ORIGINAL  
 
Τα στελέχη της λειτουργίας ΔΑΠ αναμένεται να συμβάλλουν, μέσω των ικανοτήτων τους, 
στη διαμόρφωση των απαιτουμένων πολιτικών και πρακτικών ΔΑΠ. 
 
Δηλαδή, πώς εκδηλώνεται η συμβολή τους και γιατί αυτή εξαρτάται από την αποτελεσματικότητα 
των ικανοτήτων: (α)  εκτέλεσης στρατηγικής, (β) διοικητικής κατάρτισης,  (γ) διοίκησης 
υπαλληλικής συνεισφοράς και (δ) διοίκησης αλλαγών; 
 
1η ΣΧΕΣΗ (1-2) – Ρητές απαντήσεις στις ερωτήσεις HR40, 41 και ακολουθούν σχετικές απαντήσεις σε άλλες ερωτήσεις 
 
«Στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των πολιτικών ΔΑΠ με βοήθησε το ότι ξέρω πολύ καλά τον “κόσμο” και την εταιρία – αυτό με βοηθά να 
υλοποιώ τα θέματα του αντικειμένου μου – έχω αποκτήσει φοβερή γνώση μέσα στην εταιρία (χαρακτηριστικό είναι το σλόγκαν: “if ORIGINAL 
knew what ORIGINAL knows”, είναι σαν να έχουμε μια τεράστια βιβλιοθήκη στη διάθεσή μας, έχω το “know-how” που χρειάζομαι άμεσα, 
μπορώ να αντλήσω πληροφορίες για κάθε θέμα που με απασχολεί) – σε συνδυασμό με τη γνώση των ανθρώπων μας και της αγοράς, βοηθώ 
στο να αξιοποιήσω καλύτερα τις πολιτικές της εταιρίας σύμφωνα με τις ανάγκες της» (HR40) 
 
“Με βοήθησαν επίσης από άποψη ατομικών ικανοτήτων, ότι αγαπώ αυτό που κάνω (νομίζω ότι αν τόκανα από φιλοδοξία δεν θα πετύχαινα) – 
είμαι ειλικρινής αλλά “τσεκάρω” και ερευνώ, επιβεβαιώνω τα πράγματα (μου κάνει παράπονο ένας εργαζόμενος; θα ερευνήσω το θέμα και με 
τον προϊστάμενό του, θα εφαρμόσω σωστή κρίση) – δεν είμαι παρορμητικός αλλά υπομονετικός» (HR41) 
 

  
ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ 

  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
& ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

 
ΑΜΟΙΒΕΣ 

 
ΥΓΙΕΙΝΗ & 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

 
ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
 
 
επιτρέπει στα στελέχη 
της ΔΑΠ να έχουν 
ακριβή εικόνα  των 
απαιτήσεων της 
ακολουθουμένης 
στρατηγικής, η οποία 
διοχετεύεται στο 
σχεδιασμό και 
εφαρμογή 
καταλλήλων 
πολιτικών ΔΑΠ   
 
 
 
 
 
 
 

-Κατανόηση της 
συνδρομής του 
προσωπικού στην 
υλοποίηση της 
στρατηγικής και 
της συμβολής της 
κατάλληλης 
πολιτικής 
στελέχωσής του 
(HR20) 
 
 
 
-Κατάρτιση εντός 
του “business 
plan” ενός σχεδίου   
για τη μετάφραση 
της στρατηγικής 
σε δράσεις 
ανθρώπων 
αναφορικά με την 
εύρεση νέων 
ειδικοτήτων που 
θα προσληφθούν  
για τα νέα 
προϊοντα (HR21) 
 
 
 
-Υποστήριξη 
επίτευξης σχεδίων 
και στόχων των 
στελεχών γραμμής  
στα θέματα 
στελέχωσης  
(HR31) 
 
 
 
-Άσκηση επιρροής 

-Κατανόηση της 
συνδρομής του 
προσωπικού στην 
υλοποίηση της 
στρατηγικής και 
της συμβολής της 
κατάλληλης 
πολιτικής 
εκπαίδευσης & 
ανάπτυξής του 
(HR20) 
 
 
-Κατάρτιση εντός 
του “business 
plan” ενόςσχεδίου   
για τη μετάφραση 
της στρατηγικής 
σε δράσεις 
ανθρώπων 
αναφορικά με την 
εκπαίδευση & 
ανάπτυξη  των 
νέων στελεχών 
που θα 
προσληφθούν  για 
τα νέα προϊοντα 
(HR21,22) 
 
-Υποστήριξη 
επίτευξης σχεδίων 
και στόχων των 
στελεχών 
γραμμής  
στα θέματα 
εκπαίδευσης & 
ανάπτυξης(HR31) 
 
 
-Άσκηση 

-Κατανόηση της 
συνδρομής του 
προσωπικού στην 
υλοποίηση της 
στρατηγικής και 
της συμβολής της 
κατάλληλης 
πολιτικής 
αξιολόγησης της 
απόδοσής του 
(HR20) 
 
 
-Κατάρτιση εντός 
του “business 
plan” ενός σχεδίου  
για τη μετάφραση 
της στρατηγικής 
σε δράσεις 
ανθρώπων 
αναφορικά με την 
αξιολόγηση 
απόδοσης των 
νέων στελεχών 
που θα 
προσληφθούν  για 
τα νέα προϊοντα 
(HR22) 
 
-Υποστήριξη 
επίτευξης σχεδίων 
και στόχων των 
στελεχών γραμμής  
στα θέματα 
αξιολόγησης της 
απόδοσης  (HR31) 

-Κατανόηση της 
συνδρομής του 
προσωπικού στην 
υλοποίηση της 
στρατηγικής και 
της συμβολής της 
κατάλληλης 
πολιτικής αμοιβών 
του (HR20) 
 
 
 
 
-Κατάρτιση εντός 
του “business 
plan” ενός σχεδίου  
για τη μετάφραση 
της στρατηγικής 
σε δράσεις 
ανθρώπων 
αναφορικά με τις 
αμοιβές  των νέων 
στελεχών που θα 
προσληφθούν  για 
τα νέα προϊοντα 
(HR22) 
 
 
 
-Υποστήριξη 
επίτευξης σχεδίων 
και στόχων των 
στελεχών γραμμής  
στα θέματα 
αμοιβών (HR31) 
 
 
 
 
-Άσκηση επιρροής 

-Κατανόηση της 
συνδρομής του 
προσωπικού 
στην υλοποίηση 
της στρατηγικής 
και τηςσυμβολής 
της κατάλληλης 
πολιτικής 
υγιεινής & 
ασφάλειάς του 
(HR20) 

-Κατανόηση της 
συνδρομής του 
προσωπικού στην 
υλοποίηση της 
στρατηγικής και της 
συμβολής της 
κατάλληλης πολιτικής 
εργασιακών σχέσεων 
(HR20) 
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Συμβολή στη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων ως μέσου επίτευξης των στρατηγικών στόχων των επιχειρήσεων 

 

στη λήψη 
αποφάσεων στα 
θέματα 
στελέχωσης  
(HR34) 

επιρροής στη 
λήψη αποφάσεων 
στα θέματα 
εκπαίδευσης & 
ανάπτυξης 
(HR34) 

στη λήψη 
αποφάσεων στα 
θέματα αμοιβών 
και ανταμοιβών 
(HR34) 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 
 
 
δίνει τη δυνατότητα 
στα στελέχη της ΔΑΠ 
να σχεδιάζουν και να 
εφαρμόζουν 
κατάλληλες πολιτικές 
ΔΑΠ 
 
 
 
 
 
 
 

-Δυνατότητα 
άντλησης 
πληροφοριών από 
“know-how” της 
εταιρίας και 
γνώση της αγοράς 
βοηθούν στην 
καλύτερη 
αξιοποίηση της 
πολιτικής 
στελέχωσης 
σύμφωνα με τις 
ανάγκες (HR40) 
 
 
 
-Διοργάνωση και 
διεξαγωγή 
σεμιναρίων 
υποστήριξης των 
προϊσταμένων για 
αποτελεσματική 
εφαρμογή της  
πολιτικής 
στελέχωσης και  
συνδυασμός με τα 
προγράμματα  
“management” και 
“leadership” 
(HR80) 
 
 
 

-Δυνατότητα 
άντλησης 
πληροφοριών από 
“know-how” της 
εταιρίας και 
γνώση της αγοράς 
βοηθούν στην 
καλύτερη 
αξιοποίηση της 
πολιτικής 
εκπαίδευσης & 
ανάπτυξης 
σύμφωνα με τις 
ανάγκες (HR40) 
 
 
-Διοργάνωση και 
διεξαγωγή 
σεμιναρίων 
υποστήριξης των 
προϊσταμένων για 
αποτελεσματική 
εφαρμογή της  
πολιτικής 
εκπαίδευσης & 
ανάπτυξης  και  
συνδυασμός με τα 
προγράμματα  
“management” 
και “leadership” 
(HR80) 
 

-Δυνατότητα 
άντλησης 
πληροφοριών από 
“know-how” της 
εταιρίας και 
γνώση της αγοράς 
βοηθούν στην 
καλύτερη 
αξιοποίηση της 
πολιτικής 
αξιολόγησης της 
απόδοσης 
σύμφωνα με τις 
ανάγκες (HR40) 
 
 
-Διοργάνωση και 
διεξαγωγή 
σεμιναρίων 
υποστήριξης των 
προϊσταμένων για 
αποτελεσματική 
εφαρμογή της  
πολιτικής 
αξιολόγησης της 
απόδοσης  και  
συνδυασμός με τα 
προγράμματα  
“management” και 
“leadership” 
(HR80) 
 

-Δυνατότητα 
άντλησης 
πληροφοριών από 
“know-how” της 
εταιρίας και 
γνώση της αγοράς 
βοηθούν στην 
καλύτερη 
αξιοποίηση της 
πολιτικής αμοιβών 
σύμφωνα με τις 
ανάγκες (HR40) 
 
 
 
 
-Διοργάνωση και 
διεξαγωγή 
σεμιναρίων 
υποστήριξης των 
προϊσταμένων για 
αποτελεσματική 
εφαρμογή της  
πολιτικής αμοιβών 
και  συνδυασμός 
με τα 
προγράμματα  
“management” και 
“leadership” 
(HR80) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Δυνατότητα άντλησης 
πληροφοριών από 
“know-how” της 
εταιρίας και γνώση της 
αγοράς βοηθούν στην 
καλύτερη αξιοποίηση 
της πολιτικής 
εργασιακών σχέσεων 
σύμφωνα με τις 
ανάγκες (HR40) 
 
 
 
 
 
 
-Διοργάνωση και 
διεξαγωγή σεμιναρίων 
υποστήριξης των 
προϊσταμένων για 
αποτελεσματική 
εφαρμογή της  
πολιτικής εργασιακών 
σχέσεων και  
συνδυασμός με τα 
προγράμματα  
“management” και 
“leadership”  (HR80) 
 
 

ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ 
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ 
 
 
δίνει τη δυνατότητα 
στα στελέχη της ΔΑΠ 
να σχεδιάζουν και να 
εφαρμόζουν 
κατάλληλες πολιτικές 
ΔΑΠ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -Κτίσιμο της σχέσης 
με τους ανθρώπους και 
απόκτηση εμπιστοσύ-
νης τόσο της Διοίκη-
σης όσο και του 
προσωπικού (HR33) 
 
-Βελτίωση ηθικού και 
αφοσίωσης των 
υπαλλήλων έχοντας 
ανοικτή πόρτα, μέσω 
συμβουλών και 
προσπάθειας σε κάθε 
ευκαιρία για δράση και 
συμφιλίωση όταν 
υπάρχουν συγκρούσεις 
προϊσταμένων – 
υφισταμένων (HR38) 
 
-Συνεχές ενδιαφέρον 
για τους εργαζόμενους 
που παρομοιάζεται με 
τη φροντίδα τύπου 
“mere-poule”  (HR33) 
 
-Χειρισμός των 
θεμάτων προσωπικού 
με εχεμύθεια και 
γνώση των θεμάτων 
που τους απασχολούν 
(HR33) 
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-Διαχείριση των 
θεμάτων 
στελέχωσης με 
πνεύμα 
δικαιοσύνης που 
προκαλεί το 
σεβασμό (HR33) 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Διαχείριση των 
θεμάτων 
εκπαίδευσης & 
ανάπτυξης  με 
πνεύμα 
δικαιοσύνης που 
προκαλεί το 
σεβασμό (HR33) 
 

-Διαχείριση των 
θεμάτων 
αξιολόγησης της 
απόδοσης με 
πνεύμα 
δικαιοσύνης που 
προκαλεί το 
σεβασμό (HR33) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Διαχείριση των 
θεμάτων αμοιβών 
με πνεύμα 
δικαιοσύνης που 
προκαλεί το 
σεβασμό (HR33) 
 
 
 
-Προσέγγιση του 
προσωπικού με 
τεχνικές 
Marketing για την 
αναγνώριση της 
αξίας των 
προσθέτων 
παροχών της 
εταιρίας (HR36) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Περιοδική διεξαγωγή 
έρευνας ικανοποίησης 
εργαζομένων (HR90) 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΑΛΛΑΓΩΝ 
 
 
δίνει τη δυνατότητα 
στα στελέχη της ΔΑΠ 
να σχεδιάζουν και να 
εφαρμόζουν 
κατάλληλες πολιτικές 
ΔΑΠ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Συνεργασία με τα 
στελέχη γραμμής 
για τα άτομα που 
χρειάζεται να 
μετακινηθούν από 
θέση σε θέση και 
να γίνουν αλλαγές 
σύμφωνα με την 
οργανωτική δομή 
(HR31) 
 
-Άμεση εμπλοκή 
στη διαδικασία 
εφαρμογής του 
“flat organization” 
και κατάργησης 
ιεραρχικών 
επιπέδων σε 
συνεργασία με τα 
άλλα διευθυντικά 
στελέχη (HR39) 
 
-Αλλαγή της 
αντίληψης 
στελεχών και 
υπαλλήλων ότι το 
Τμήμα ΔΑΠ 
παρέχει μόνον 
υπηρεσίες  και 
αναγνώριση ότι 
αποτελεί  επιχειρη 
ματικό  εταίρο 
(business partner) 
μέσω της 
πολιτικής 
στελέχωσης 
(HR35) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Αλλαγή της 
αντίληψης 
στελεχών και 
υπαλλήλων ότι το 
Τμήμα ΔΑΠ 
παρέχει μόνον 
υπηρεσίες  και 
αναγνώριση ότι 
αποτελεί  επιχειρη 
ματικό  εταίρο 
(business partner) 
μέσω της 
πολιτικής 
εκπαίδευσης & 
ανάπτυξης  
(HR35) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Αλλαγή της 
αντίληψης 
στελεχών και 
υπαλλήλων ότι το 
Τμήμα ΔΑΠ 
παρέχει μόνον 
υπηρεσίες  και 
αναγνώριση ότι 
αποτελεί  επιχειρη 
ματικό  εταίρο 
(business partner) 
μέσω της 
πολιτικής 
αξιολόγησης της 
απόδοσης (HR35) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Αλλαγή της 
αντίληψης 
στελεχών και 
υπαλλήλων ότι το 
Τμήμα ΔΑΠ 
παρέχει μόνον 
υπηρεσίες  και 
αναγνώριση ότι 
αποτελεί  επιχειρη 
ματικό  εταίρο 
(business partner) 
μέσω της 
πολιτικής αμοιβών 
(HR35) 

  

ΓΕΝΙΚΗ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡ/ΚΟΥ 
ΕΤΑΙΡΟΥ 
 
 
 
 
 

-Πολύ καλή γνώση της εταιρίας και των ανθρώπων της (HR40) 
-Δυνατότητα  άντλησης πληροφοριών για κάθε θέμα από το μεγάλης έκτασης “know-how” της εταιρίας (HR40) 
-Αγάπη για το αντικείμενο της ΔΑΠ (HR41) 
-Ειλικρίνεια (HR41) 
-Διερεύνηση και επιβεβαίωση των πραγμάτων πριν από την κατάληξη σε συμπεράσματα για τα προβλήματα προσωπικού (HR41) 
-Δίκαιη κρίση (HR41) 
-Υπομονετική αντιμετώπιση των θεμάτων χωρίς παρορμητισμούς (HR41) 
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3.1 ΤΡΟΠΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ  
ΟΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΑΠ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ  
ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΑΠ (πώς) 
  
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
1.1 Κατανόηση της συνδρομής του προσωπικού στην υλοποίηση της στρατηγικής και της συμβολής των καταλλήλων πολιτικών ΔΑΠ  
1.2 Κατάρτιση εντός του “business plan” ενός σχεδίου  για τη μετάφραση της στρατηγικής σε δράσεις ανθρώπων αναφορικά με τις 

πολιτικές ΔΑΠ που θα εφαρμοσθούν στα νέα στελέχη που θα προσληφθούν  για τα νέα προϊοντα  
1.3 Υποστήριξη επίτευξης σχεδίων και στόχων των στελεχών γραμμής στα θέματα των πολιτικών ΔΑΠ 
1.4 Άσκηση επιρροής στη λήψη αποφάσεων στα θέματα προσωπικού 

 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 
2.1 Δυνατότητα άντλησης πληροφοριών από “know-how” της εταιρίας και γνώση της αγοράς βοηθούν στην καλύτερη αξιοποίηση των 

πολιτικών ΔΑΠ σύμφωνα με τις ανάγκες  
2.2 Διοργάνωση και διεξαγωγή σεμιναρίων υποστήριξης των προϊσταμένων για αποτελεσματική εφαρμογή των πολιτικών ΔΑΠ και  

συνδυασμός με τα προγράμματα  “management” και “leadership”  

 
ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ 
3.1 Κτίσιμο της σχέσης με τους ανθρώπους και απόκτηση εμπιστοσύνης τόσο της Διοίκησης όσο και του προσωπικού  
3.2 Βελτίωση ηθικού και αφοσίωσης των υπαλλήλων έχοντας ανοικτή πόρτα, μέσω συμβουλών και προσπάθειας σε κάθε ευκαιρία για 

δράση και συμφιλίωση όταν υπάρχουν συγκρούσεις προϊσταμένων – υφισταμένων 
3.3 Συνεχές ενδιαφέρον για τους εργαζόμενους που παρομοιάζεται με τη φροντίδα τύπου “mere-poule”   
3.4 Χειρισμός των θεμάτων προσωπικού με εχεμύθεια και γνώση των θεμάτων που τους απασχολούν 
3.5 Διαχείριση των πολιτικών ΔΑΠ με πνεύμα δικαιοσύνης που προκαλεί το σεβασμό  
3.6 Προσέγγιση του προσωπικού με τεχνικές Marketing για την αναγνώριση της αξίας των προσθέτων παροχών της εταιρίας 
3.7 Περιοδική διεξαγωγή έρευνας ικανοποίησης εργαζομένων  

 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ 
4.1 Συνεργασία με τα στελέχη γραμμής για τα άτομα που χρειάζεται να μετακινηθούν από θέση σε θέση και να γίνουν αλλαγές σύμφωνα με 

την οργανωτική δομή  
4.2 Άμεση εμπλοκή στη διαδικασία εφαρμογής του “flat organization” και κατάργησης ιεραρχικών επιπέδων σε συνεργασία με τα άλλα 

διευθυντικά στελέχη  
4.3 Αλλαγή της αντίληψης στελεχών και υπαλλήλων ότι το Τμήμα ΔΑΠ παρέχει μόνον υπηρεσίες  και αναγνώριση ότι αποτελεί  επιχειρη- 

ματικό  εταίρο (business partner) μέσω των πολιτικών προσωπικού  

 
ΓΕΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ  
5.1 Πολύ καλή γνώση της εταιρίας και των ανθρώπων της  
5.2 Δυνατότητα  άντλησης πληροφοριών για κάθε θέμα από το μεγάλης έκτασης “know-how” της εταιρίας  
5.3 Αγάπη για το αντικείμενο της ΔΑΠ  
5.4 Ειλικρίνεια  
5.5 Διερεύνηση και επιβεβαίωση των πραγμάτων πριν από την κατάληξη σε συμπεράσματα για τα προβλήματα προσωπικού  
5.6 Δίκαιη κρίση  
5.7 Υπομονετική αντιμετώπιση των θεμάτων χωρίς παρορμητισμούς  
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P1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ (ΣΧΕΣΗ 1) 
 
Περίπτωση 4η: OCTAGON  
 
Τα στελέχη της λειτουργίας ΔΑΠ αναμένεται να συμβάλλουν, μέσω των ικανοτήτων τους, 
στη διαμόρφωση των απαιτουμένων πολιτικών και πρακτικών ΔΑΠ. 
 
Δηλαδή, πώς εκδηλώνεται η συμβολή τους και γιατί αυτή εξαρτάται από την αποτελεσματικότητα 
των ικανοτήτων: (α) εκτέλεσης στρατηγικής, (β) διοικητικής κατάρτισης,  (γ) διοίκησης 
υπαλληλικής συνεισφοράς και (δ) διοίκησης αλλαγών; 
  
1η ΣΧΕΣΗ (1-2) – Ρητές απαντήσεις στις ερωτήσεις HR40, 41 και ακολουθούν σχετικές απαντήσεις σε άλλες ερωτήσεις 
 
«Το γεγονός ότι έχω περάσει από διαφορετικούς οργανισμούς, με διαφορετικές κουλτούρες. Το γεγονός ότι, αν είσαι σ΄ένα οργανισμό αρκετό 
καιρό, όπως εγώ, γίνεσαι μέρος του οργανισμού και «σημείο αναφοράς», δημιουργείται μια εικόνα για το άτομό σου που έχει διαμορφωθεί 
μετά από τις «μάχες» που έχεις δώσει και τις έχεις κερδίσει (αντί να είσαι «γραφικός»). Το παρελθόν σου επηρεάζει και το μέλλον σου. Τα 
δείγματα γραφής που έχεις δώσει αποτελούν «παρακαταθήκη» για το μέλλον. Το ήθος είναι καθοριστικός παράγοντας. Αν χρειαστεί, θα 
παίξεις την καριέρα «κορώνα-γράμματα». Πρέπει να είσαι «σημαιοφόρος» σε ορισμένα πράγματα και να επιλέγεις το «πεδίο μάχης». Με 
βοήθησε, επίσης, το “assignment” στο εξωτερικό 2,5 χρόνια να καταλάβω καλύτερα την κουλτούρα, την ιδιαιτερότητα ανθρώπων, τη 
νοοτροπία τους. Εδώ στην Ελλάδα σε αποδέχονται πιο εύκολα. Έξω με δυσκολία. Χρειάζεται να είσαι ανοικτός, να έχεις κατανόηση, να είσαι 
ευέλικτος. Αποκτάς «περισκοπική» αντίληψη των πραγμάτων. Επίσης, τα 6 χρόνια στην PG ήταν για μένα μεγάλο «σχολείο»  (HR40) 
 
«Αγάπη για την εταιρία, τους ανθρώπους, αίσθημα ιδιοκτησίας (ownership), αναζήτηση συνεχώς του καλύτερου, χωρίς να συνεπάγεται ότι και 
θα το επιλέξεις. Πρέπει να είναι συνειδητή η επιλογή. Πρέπει να γνωρίζω ότι «αλλάζω κάτι γι΄αυτό το λόγο». Να σου αρέσει να κερδίζεις ή να 
μη χάνεις. ΚΑΙ να έχεις αξίες δηλ. να μη λειτουργείς στεγνά και αυστηρά ως “Finance Director”.  Επίσης, με βοήθησε το ότι παίζω το ρόλο μου 
«μπαίνοντας στα παπούτσια» των συναδέλφων μου στις άλλες Διευθύνσεις»  (HR41) 
 

  
ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ 

  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
& ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

 
ΑΜΟΙΒΕΣ 

 
ΥΓΙΕΙΝΗ & 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

 
ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
 
 
 
επιτρέπει στα στελέχη 
της ΔΑΠ να έχουν 
ακριβή εικόνα  των 
απαιτήσεων της 
ακολουθουμένης 
στρατηγικής, η οποία 
διοχετεύεται στο 
σχεδιασμό και 
εφαρμογή 
καταλλήλων 
πολιτικών ΔΑΠ   
 
 
 
 
 
 

-Υποστήριξη 
εκτέλεσης της 
στρατηγικής μέσω 
της πολιτικής 
στελέχωσης 
(HR22) 
 
 
-Προβληματισμός, 
λόγω 
συγχώνευσης με 
άλλη εταιρία, για 
τις ικανότητες που 
θα χρειασθεί να 
έχουν οι νέοι  
πωλητές (HR21) 
 
-Υποστήριξη 
επίτευξης σχεδίων 
και στόχων των 
στελεχών γραμμής 
στα θέματα 
προσλήψεων, 
προαγωγών, 
απολύσεων 
(HR31)  

-Υποστήριξη 
εκτέλεση της 
στρατηγικής μέσω 
της πολιτικής 
εκπαίδευσης & 
ανάπτυξης 
(HR22) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Υποστήριξη 
επίτευξης σχεδίων 
και στόχων των 
στελεχών 
γραμμής στα 
θέματα 
εκπαίδευσης & 
ανάπτυξης 
(HR31) 

-Υποστήριξη 
εκτέλεσης της 
στρατηγικής μέσω 
της πολιτικής 
αξιολόγησης της 
απόδοσης (HR22) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Υποστήριξη 
επίτευξης σχεδίων 
και στόχων των 
στελεχών γραμμής 
στα θέματα 
αξιολόγησης της 
απόδοσης (HR31) 

-Υποστήριξη 
εκτέλεσης της 
στρατηγικής μέσω 
της πολιτικής 
αμοιβών (HR22) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Υποστήριξη 
επίτευξης σχεδίων 
και στόχων των 
στελεχών γραμμής 
στα θέματα 
αμοιβών και 
“bonus” (HR31) 

  

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 
 
δίνει τη δυνατότητα 
στα στελέχη της ΔΑΠ 
να σχεδιάζουν και να 
εφαρμόζουν 
κατάλληλες πολιτικές 
ΔΑΠ 
 
 

-Θεματοφύλακας 
των εσωτερικών 
κανονισμών της 
εταιρίας στα 
θέματα 
στελέχωσης 
(HR22) 

 
 

-Εισαγωγή, 

-Θεματοφύλακας 
των εσωτερικών 
κανονισμών της 
εταιρίας στα 
θέματα 
εκπαίδευσης & 
ανάπτυξης(HR22) 
 
 
-Εισαγωγή, 

-Θεματοφύλακας 
των εσωτερικών 
κανονισμών της 
εταιρίας στα 
θέματα 
αξιολόγησης της 
απόδοσης  (HR22) 
 
 
-Εισαγωγή, 

-Θεματοφύλακας 
των εσωτερικών 
κανονισμών της 
εταιρίας στα 
θέματα αμοιβών 
(HR22) 
 
 
 
-Εισαγωγή, 

-Θεματοφύλακας 
των εσωτερικών 
κανονισμών της 
εταιρίας στα 
θέματα υγιεινής 
& ασφάλειας 
(HR22) 
 
 
-Εισαγωγή, 

-Θεματοφύλακας των 
εσωτερικών 
κανονισμών της 
εταιρίας στα θέματα 
εργασιακών σχέσεων 
(HR22) 
 
 
 
-Εισαγωγή, παροχή 
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παροχή 
καταλλήλων 
“εργαλείων” 
εφαρμογής και 
ευθύνη 
διαχείρισης της 
πολιτικής 
στελέχωσης 
(HR33)  
 
 
--Μέσα από τη 
διαδικασία  του 
“task analysis”, 
προσδιορισμός 
του προφίλ κάθε 
εργαζομένου για 
τη θέση του, 
σύμφωνα με το 
σύστημα ηγετικών 
συμπεριφορών της 
εταιρίας (HR42) 
 
-Εφαρμογή 
επιτυχημένου 
“recruiting” σε 
όλα τα επίπεδα και  
εδραίωση  ισχυρού 
προτύπου 
“institutional 
memory” μέσω 
συνεπούς 
επανάληψης 
(HR45) 
 
 
-Καθιέρωση των 
στελεχών ΔΑΠ ως 
“business 
partners” που 
δίνουν στην 
εταιρία  λύσεις 
των προβλημάτων 
έγκαιρης 
στελέχωσης των 
Τμημάτων (HR26) 
  
 

παροχή 
καταλλήλων 
“εργαλείων” 
εφαρμογής και 
ευθύνη 
διαχείρισης της 
πολιτικής 
εκπαίδευσης & 
ανάπτυξης 
(HR33) 

παροχή 
καταλλήλων 
“εργαλείων” 
εφαρμογής και 
ευθύνη 
διαχείρισης της 
πολιτικής 
αξιολόγησης της 
απόδοσης (HR33) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Καθιέρωση των 
στελεχών ΔΑΠ ως 
“business 
partners” που 
δίνουν στην 
εταιρία  λύσεις 
των προβλημάτων 
βελτίωσης της 
απόδοσης των 
εργαζομένων 
(HR26) 
 

παροχή 
καταλλήλων 
“εργαλείων” 
εφαρμογής και 
ευθύνη 
διαχείρισης της 
πολιτικής αμοιβών 
(HR33) 
 

παροχή 
καταλλήλων 
“εργαλείων” 
εφαρμογής και 
ευθύνη 
διαχείρισης της 
πολιτικής 
υγιεινής & 
ασφάλειας 
(HR33) 
 

καταλλήλων 
“εργαλείων” 
εφαρμογής και ευθύνη 
διαχείρισης της 
πολιτικής εργασιακών 
σχέσεων  (HR33) 

ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ 
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ 
 
 
δίνει τη δυνατότητα 
στα στελέχη της ΔΑΠ 
να σχεδιάζουν και να 
εφαρμόζουν 
κατάλληλες πολιτικές 
ΔΑΠ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Συστηματική 
επιμονή στην 
εφαρμογή του 
ατομικού πλάνου 
ανάπτυξης  των 
ανθρώπων που 
χρειάζονται 
βελτίωση (HR32) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Αποφυγή 
απομάκρυνσης 
εργαζομένων 
λόγω μειωμένης 
απόδοσης, πριν 
τους δοθεί μια 
ακόμη ευκαιρία, 
που συνεπάγεται 
“δουλειά και 
στρίμωγμα” των 
διευθυντικών 
στελεχών (HR32) 

-Αντιμετώπιση της 
αυξήμένης 
εναλλαγής 
(turnover) των 
πωλητών, μέσω 
νέας πολιτικής 
αμοιβών, ώστε να 
παραμένουν στην 
εταιρία (HR21) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Βελτίωση ηθικού  και 
αφοσίωσης των 
υπαλλήλων, δίνοντάς 
τους το παράδειγμα 
της σκληρής εργασίας 
(role model), όντας 
κοντά τους εντός των 
χώρων εργασίας  
(walk around) και 
κάνοντας πράξη τις 
διακηρυγμένες θέσεις 
(walk the talk) (HR38) 
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-Συνεχές 
ενδιαφέρον για 
τους ανθρώπους 
και τα 
προβλήματά τους, 
στα θέματα 
στελέχωσης 
(HR38) 
 
 
 

 
 
-Συνεχές 
ενδιαφέρον για 
τους ανθρώπους 
και τα 
προβλήματά τους, 
στα θέματα 
εκπαίδευσης & 
ανάπτυξης  
(HR38) 
 

 
 
-Συνεχές 
ενδιαφέρον για 
τους ανθρώπους 
και τα 
προβλήματά τους, 
στα θέματα 
αξιολόγησης της 
απόδοσης (HR38) 
 
 
-Υποστήριξη των 
στελεχών γραμμής 
για την επίτευξη 
σχεδίων και 
στόχων, με πολλή 
καθοδήγηση 
(coaching) και 
συνεργασία μαζί 
τους (HR31) 

 
 
-Συνεχές 
ενδιαφέρον για 
τους ανθρώπους 
και τα 
προβλήματά τους,  
στα θέματα 
αμοιβών (HR38) 
 

 
 
-Συνεχές 
ενδιαφέρον για 
τους ανθρώπους 
και τα 
προβλήματά 
τους, στα θέματα 
υγιεινής & 
ασφάλειας 
(HR38) 
 

 
 
-Συνεχές ενδιαφέρον 
για τους ανθρώπους 
και τα προβλήματά 
τους, στα θέματα 
εργασιακών σχέσεων 
(HR38) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΑΛΛΑΓΩΝ 
 
 
 
δίνει τη δυνατότητα 
στα στελέχη της ΔΑΠ 
να σχεδιάζουν και να 
εφαρμόζουν 
κατάλληλες πολιτικές 
ΔΑΠ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Σημαντική 
εμπλοκή στην 
υποστήριξη των 
οργανωσιακών 
αλλαγών, μέσω 
χειρισμού των 
θεμάτων της 
πολιτικής 
στελέχωσης 
(HR22) 
 
 
 
-Λήψη δραστικών 
αποφάσεων για 
διοικητικές 
αλλαγές που 
συνεπάγονται  
απομάκρυνση 
ατόμων λόγω 
μετρίων 
επιδόσεων, 
δείχνοντας 
απέναντί τους 
μηδενική ανοχή 
(HR35)  
 
-Ουσιαστική 
συμβολή στην 
υλοποίηση 
τοπικών 
πρωτοβουλιών για 

-Πρωτοβουλία 
αλλαγών στο 
επίπεδο της 
διοικητικής 
ομάδας ώστε να 
αποκτήσει 
συνοχή, ενιαίο 
πνεύμα και κοινή 
στρατηγική 
αντίληψη, μέσω 
εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων 
(HR21) 
 
 
-Σημαντική 
εμπλοκή στην 
υποστήριξη των 
οργανωσιακών 
αλλαγών, μέσω 
χειρισμού των 
θεμάτων της 
πολιτικής 
εκπαίδευσης & 
ανάπτυξης 
(HR22) 
 
 
-Υποστήριξη 
οργανωτικής 
αλλαγής που 
επιβάλλεται από 
την μητρική 
εταιρία του 
εξωτερικού, μέσω 
ειδικού 
εκπαιδευτικού 
προγράμματος 
υλοποίησης  
(HR39) 
 
 
-Ουσιαστική 
συμβολή στην 
υλοποίηση 
τοπικών 
πρωτοβουλιών για 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Σημαντική 
εμπλοκή στην 
υποστήριξη των 
οργανωσιακών 
αλλαγών, μέσω 
χειρισμού των 
θεμάτων της 
πολιτικής 
αξιολόγησης της 
απόδοσης (HR22) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Ουσιαστική 
συμβολή στην 
υλοποίηση 
τοπικών 
πρωτοβουλιών για 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Σημαντική 
εμπλοκή στην 
υποστήριξη των 
οργανωσιακών 
αλλαγών, μέσω 
χειρισμού των 
θεμάτων της 
πολιτικής αμοιβών 
(HR22) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

-Ουσιαστική 
συμβολή στην 
υλοποίηση 
τοπικών 
πρωτοβουλιών για 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Σημαντική εμπλοκή 
στην υποστήριξη των 
οργανωσιακών 
αλλαγών, μέσω 
χειρισμού των 
θεμάτων της πολιτικής 
εργασιακών σχέσεων 
(HR22) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Ουσιαστική συμβολή 
στην υλοποίηση 
τοπικών 
πρωτοβουλιών για 
οργανωτικές αλλαγές, 
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οργανωτικές 
αλλαγές, μέσω της 
πολιτικής 
στελέχωσης 
(HR39) 

οργανωτικές 
αλλαγές, μέσω 
της πολιτικής 
εκπαίδευσης & 
ανάπτυξης(HR39) 

οργανωτικές 
αλλαγές, μέσω της 
πολιτικής 
αξιολόγησης της 
απόδοσης (HR39) 

οργανωτικές 
αλλαγές, μέσω της 
πολιτικής αμοιβών 
(HR39) 

μέσω της πολιτικής 
εργασιακών σχέσεων 
(HR39) 

ΓΕΝΙΚΗ  
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡ/ΚΟΥ 
ΕΤΑΙΡΟΥ 
 
 
 
 
 

-Εμπειρία από διαφορετικούς οργανισμούς, με διαφορετικές κουλτούρες (HR40) 
-Πολύ καλή γνώση του οργανισμού λόγω μακράς  παραμονής (HR40) 
-Ταύτιση με τον οργανισμό, ως σημείο αναφοράς (HR40) 
-Ήθος (HR40) 
-Πρωτοπορία  «σημαιοφόρου» σε κρίσιμα θέματα (HR40) 
-Μαχητικότητα στην υποστήριξη θέσεων, χωρίς φόβο δυσμενών συνεπειών καριέρας (HR40) 
-Εμπειρία από ανάληψη καθηκόντων (assignment) στο εξωτερικό (HR40) 
-Ανοικτή νοοτροπία (HR40) 
-Κατανόηση των άλλων (HR40) 
-Ευελιξία (HR40) 
-Περισκοπική αντίληψη των πραγμάτων (HR40) 
-Αγάπη για την εταιρία και τους ανθρώπους (HR41) 
-Αίσθημα ιδιοκτησίας (ownership) (HR41) 
-Συνεχής αναζήτηση του καλύτερου (HR41) 
-Ισχυρές αξίες υπεράνω της αυστηρής διαχειριστικής νοοτροπίας (HR41) 
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4.1 ΤΡΟΠΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ  
ΟΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΑΠ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ  
ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΑΠ (πώς) 
  
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
1.1 Υποστήριξη εκτέλεσης της στρατηγικής μέσω των πολιτικών ΔΑΠ 
1.2 Προβληματισμός, λόγω συγχώνευσης με άλλη εταιρία, για τις ικανότητες που θα χρειασθεί να έχουν οι νέοι  πωλητές  
1.3 Υποστήριξη επίτευξης σχεδίων και στόχων των στελεχών γραμμής στα θέματα προσωπικού 

 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 
2.1 Θεματοφύλακας των εσωτερικών κανονισμών της εταιρίας στα θέματα προσωπικού 
2.2 Εισαγωγή, παροχή καταλλήλων “εργαλείων” εφαρμογής και ευθύνη διαχείρισης των πολιτικών ΔΑΠ 
2.3 Μέσα από τη διαδικασία  του “task analysis”, προσδιορισμός του προφίλ κάθε εργαζομένου για τη θέση του, σύμφωνα με το σύστημα 

ηγετικών συμπεριφορών της εταιρίας  
2.4 Εφαρμογή επιτυχημένου “recruiting” σε όλα τα επίπεδα και  εδραίωση  ισχυρού προτύπου “institutional memory” μέσω συνεπούς 

επανάληψης 
2.5 Καθιέρωση των στελεχών ΔΑΠ ως “business partners” που δίνουν στην εταιρία  λύσεις των προβλημάτων έγκαιρης στελέχωσης των 

Τμημάτων και βελτίωσης της απόδοσης των εργαζομένων   

 
ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ 
3.1 Αντιμετώπιση της αυξήμένης εναλλαγής (turnover) των πωλητών, μέσω νέας πολιτικής αμοιβών, ώστε να παραμένουν στην εταιρία  
3.2 Συστηματική επιμονή στην εφαρμογή του ατομικού πλάνου ανάπτυξης  των ανθρώπων που χρειάζονται βελτίωση  
3.3 Αποφυγή απομάκρυνσης εργαζομένων λόγω μειωμένης απόδοσης, πριν τους δοθεί μια ακόμη ευκαιρία, που συνεπάγεται “δουλειά και 

στρίμωγμα” των διευθυντικών στελεχών 
3.4 Βελτίωση ηθικού  και αφοσίωσης των υπαλλήλων, δίνοντάς τους το παράδειγμα της σκληρής εργασίας (role model), όντας κοντά τους 

εντός των χώρων εργασίας  (walk around) και κάνοντας πράξη τις διακηρυγμένες θέσεις (walk the talk) 
3.5 Συνεχές ενδιαφέρον για τους ανθρώπους και τα προβλήματά τους, στα θέματα προσωπικού 
3.6 Υποστήριξη των στελεχών γραμμής για την επίτευξη σχεδίων και στόχων, με πολλή καθοδήγηση (coaching) και συνεργασία μαζί τους  

 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ 
4.1 Πρωτοβουλία αλλαγών στο επίπεδο της διοικητικής ομάδας ώστε να αποκτήσει συνοχή, ενιαίο πνεύμα και κοινή στρατηγική αντίληψη, 

μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων  
4.2 Σημαντική εμπλοκή στην υποστήριξη των οργανωσιακών αλλαγών, μέσω χειρισμού των θεμάτων των πολιτικών ΔΑΠ  
4.3 Λήψη δραστικών αποφάσεων για διοικητικές αλλαγές που συνεπάγονται  απομάκρυνση ατόμων λόγω μετρίων επιδόσεων, δείχνοντας 

απέναντί τους μηδενική ανοχή  
4.4 Υποστήριξη οργανωτικής αλλαγής που επιβάλλεται από την μητρική εταιρία του εξωτερικού, μέσω ειδικού εκπαιδευτικού 

προγράμματος υλοποίησης   
4.5 Ουσιαστική συμβολή στην υλοποίηση τοπικών πρωτοβουλιών για οργανωτικές αλλαγές, μέσω των πολιτικών ΔΑΠ 

 
ΓΕΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ  
5.1 Εμπειρία από διαφορετικούς οργανισμούς, με διαφορετικές κουλτούρες 
5.2 Πολύ καλή γνώση του οργανισμού λόγω μακράς  παραμονής 
5.3 Ταύτιση με τον οργανισμό, ως σημείο αναφοράς  
5.4 Ήθος  
5.5 Πρωτοπορία  «σημαιοφόρου» σε κρίσιμα θέματα  
5.6 Μαχητικότητα στην υποστήριξη θέσεων, χωρίς φόβο δυσμενών συνεπειών καριέρας  
5.7 Εμπειρία από ανάληψη καθηκόντων (assignment) στο εξωτερικό  
5.8 Ανοικτή νοοτροπία  
5.9 Κατανόηση των άλλων  
5.10 Ευελιξία  
5.11 Περισκοπική αντίληψη των πραγμάτων  
5.12 Αγάπη για την εταιρία και τους ανθρώπους  
5.13 Αίσθημα ιδιοκτησίας (ownership) 
5.14 Συνεχής αναζήτηση του καλύτερου  
5.15 Ισχυρές αξίες υπεράνω της αυστηρής διαχειριστικής νοοτροπίας 
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P1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ (ΣΧΕΣΗ 1)
  
Περίπτωση 5η: ZODIAC 
 
Τα στελέχη της λειτουργίας ΔΑΠ αναμένεται να συμβάλλουν, μέσω των ικανοτήτων τους, 
στη διαμόρφωση των απαιτουμένων πολιτικών και πρακτικών ΔΑΠ. 
 
Δηλαδή, πώς εκδηλώνεται η συμβολή τους και γιατί αυτή εξαρτάται από την αποτελεσματικότητα 
των ικανοτήτων: (α)  εκτέλεσης στρατηγικής, (β) διοικητικής κατάρτισης, (γ) διοίκησης 
υπαλληλικής συνεισφοράς και (δ) διοίκησης αλλαγών; 
 
1η ΣΧΕΣΗ (1-2) – Ρητές απαντήσεις στις ερωτήσεις HR40, 41 και ακολουθούν σχετικές απαντήσεις σε άλλες ερωτήσεις 
 
«Το θεωρητικό υπόβαθρο που απέκτησα από τις σπουδές μου στο Business School ώστε να έχω δομημένη σκέψη γύρω από τα “HR 
practices».(HR40) 
 
 «Φυσικά, πάντα βοηθά η εργασιακή εμπειρία. Θυμάμαι την εμπειρία μου που είχα σε άλλη εταιρία ως “passenger handling agent” και ΠΩΣ με 
αντιμετώπιζε ο πελάτης, οπότε μπορώ να ταυτιστώ με το ΠΩΣ αισθάνονται οι “customer agents” εδώ στην ZODIAC» (HR40) 
 
 «Ή να κατανοήσω ΠΩΣ αισθάνονται τα «παιδιά» των “Sales” και ΤΙ προβλήματα αντιμετωπίζουν, γιατί έχω περάσει και από το “Sales 
Department” της ZODIAC»  (HR40)  
 
«Είμαι πολύ προσιτός, διατεθειμένος να αφιερώσω χρόνο στους ανθρώπους και να τους ακούσω σε ότι έχουν να μου πουν. Είμαι ανοικτός να 
δέχομαι  “feedback” από Διευθυντές – “couriers” – συναδέλφους» (HR41)  
 
«Έχω ομαδικό πνεύμα (στενοχωριέμαι όταν με αφήνουν μόνο μου – Θάθελα και αισθάνομαι την ανάγκη να συμμετέχω περισσότερο)» (HR41) 
 
«Είμαι αρκετά αναλυτικός, όχι επιφανειακός, αφιερώνω χρόνο στην εξέταση των θεμάτων που χειρίζομαι» (HR41) 
 
«Δεν παίρνω αποφάσεις όσο γρήγορα θα ήθελαν οι άλλοι που συναλλάσσονται μαζί μου» (HR41) 
 

  
ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ 

  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
& ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

 
ΑΜΟΙΒΕΣ 

 
ΥΓΙΕΙΝΗ & 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

 
ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
 
 
επιτρέπει στα στελέχη 
της ΔΑΠ να έχουν 
ακριβή εικόνα  των 
απαιτήσεων της 
ακολουθουμένης 
στρατηγικής, η οποία 
διοχετεύεται στο 
σχεδιασμό και 
εφαρμογή 
καταλλήλων 
πολιτικών ΔΑΠ   
 
 
 
 
 
 
 

-Κατανόηση της 
στρατηγικής για 
να προσαρμοσθεί 
σ’αυτήν η 
πολιτική 
στελέχωσης και να 
δώσει το 
αναμενόμενο 
αποτέλεσμα 
(HR22) 
 
 
 
 
-Υποστήριξη 
σχεδίων και 
στόχων στελεχών 
γραμμής στο 
“recruitment” για 
να έχουν 
ανθρώπους με 
κατάλληλα 
“skills” για να 
παράγουν 
αποτελέσματα 
(ΗR31) 
 
 
-Άσκηση επιρροής 
στη λήψη 
αποφάσεων στα 
θέματα επιλογής 

-Κατανόηση της 
στρατηγικής για 
να προσαρμοσθεί 
σ’αυτήν η 
πολιτική 
εκπαίδευσης & 
ανάπτυξης και να 
δώσει το 
αναμενόμενο 
αποτέλεσμα 
(HR22) 
 
 
 
-Υποστήριξη 
σχεδίων και 
στόχων στελεχών 
γραμμής στην 
εκπαίδευση & 
ανάπτυξη των 
ανθρώπων τους 
για να παράγουν 
αποτελέσματα 
(ΗR31) 
 
 
 
 
-Άσκηση 
επιρροής στη 
λήψη αποφάσεων 
για την κατάρτιση 

-Κατανόηση της 
στρατηγικής για 
να προσαρμοσθεί 
σ’αυτήν η 
πολιτική 
αξιολόγησης της 
απόδοσης και να 
δώσει το 
αναμενόμενο 
αποτέλεσμα 
(HR22) 
 
 
 
-Υποστήριξη 
σχεδίων και 
στόχων στελεχών 
γραμμής στο 
“evaluation” των 
ανθρώπων τους 
για να παράγουν 
αποτελέσματα 
(ΗR31) 
 
 
 
 
 
-Άσκηση επιρροής 
στη λήψη 
αποφάσεων για 
ανθρώπους σε 

-Κατανόηση της 
στρατηγικής για 
να προσαρμοσθεί 
σ’αυτήν η 
πολιτική αμοιβών 
και να δώσει το 
αναμενόμενο 
αποτέλεσμα 
(HR22) 
 
 
 
 
 
-Υποστήριξη 
σχεδίων και 
στόχων στελεχών 
γραμμής στις 
αμοιβές των 
ανθρώπων τους 
για να παράγουν 
αποτελέσματα 
(ΗR31) 

 -Κατανόηση της 
στρατηγικής για να 
προσαρμοσθεί σ’αυτήν 
η πολιτική εργασιακών 
σχέσεων και να δώσει 
το αναμενόμενο 
αποτέλεσμα (HR22) 
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προσωπικού 
(HR34) 

του εκπαιδευτικού 
πλάνου  (HR34) 

σχέση με την 
αξιολόγηση της 
απόδοσής τους 
(HR34) 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 
 
 
 
δίνει τη δυνατότητα 
στα στελέχη της ΔΑΠ 
να σχεδιάζουν και να 
εφαρμόζουν 
κατάλληλες πολιτικές 
ΔΑΠ 
 
 
 
 
 
 
 

-Ουσιαστική και 
διαρκής εμπλοκή 
στην εφαρμογή  
του συστήματος 
ικανοτήτων της 
εταιρίας, ανάλογα 
με τη θέση των 
εργαζομένων και 
ενσωμάτωση στις 
περιγραφές 
καθηκόντων 
(HR42) 
 
-Πρωτοβουλία για 
την υποβολή των 
υποψηφίων, κατά 
τη διαδικασία της 
επιλογής, σε 
πρόσθετες 
δοκαμισίες (tests), 
προκειμένου να 
βρεθούν οι 
άνθρωποι 
πλησιέστερα στην 
επίτευξη των 
στόχων της 
εταιρίας (HR82) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Πρωτοβουλία για 
την κατάταξη των 
αξιολογουμένων 
σε ομάδες  A, B, C 
ανάλογα με την 
απόδοσή τους, 
προκειμένου να 
βρεθούν οι 
άνθρωποι 
πλησιέστερα στην 
επίτευξη των 
στόχων της 
εταιρίας (HR82) 

   

ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ 
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ 
 
 
 
δίνει τη δυνατότητα 
στα στελέχη της ΔΑΠ 
να σχεδιάζουν και να 
εφαρμόζουν 
κατάλληλες πολιτικές 
ΔΑΠ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Συμβολή στη 
διασφάλιση ίσης 
μεταχείρισης στα 
θέματα 
στελέχωσης 
(HR38) 

-Συνεισφορά στην 
ανάπτυξη της 
ηγεσίας και  
συνεχούς 
βελτίωσης των 
δεξιοτήτων των 
εργαζομένων, 
παρέχοντας 
εργαλεία, λύσεις 
και υποστήριξη 
(HR33) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Συμβολή στη 
διασφάλιση ίσης 
μεταχείρισης στα 
θέματα 
εκπαίδευσης & 
ανάπτυξης(HR38) 

-Κοινή 
αντιμετώπιση με 
τα στελέχη 
γραμμής των 
θεμάτων 
συμπεριφοράς ή 
απόδοσης  ατόμων 
των Τμημάτων 
τους (HR31) 

 
 
-Συμβολή στην 
εφαρμογή ενός 
δικαίου και 
αποτελεσματικού 
συστήματος 
διοίκησης της 
απόδοσης (HR38) 
 
 
 
 
-Συμβολή στη 
διασφάλιση ίσης 
μεταχείρισης στα 
θέματα 
αξιολόγησης της 
απόδοσης(HR38) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Συμβολή στη 
διασφάλιση ίσης 
μεταχείρισης στα 
θέματα αμοιβών 
(fair pay) (HR38) 
 
-Εξασφάλιση με 
προσωπική ευθύνη 
ότι η καταβολή 
της μισθοδοσίας 
στο προσωπικό 
γίνεται εγκαίρως 
(HR31) 

 -Βελτίωση ηθικού και 
αφοσίωσης των 
υπαλλήλων 
διευκολύνοντας την 
επικοινωνία εντός του 
οργανισμού ωστε να 
είναι αποτελεσματική 
(HR38) 
 
 
-Συστηματική 
φροντίδα και 
ενθάρρυνση 
διεξαγωγής 
“meeetings” για την 
επικοινωνία και 
ενημέρωση σχετικά με 
τα αποτελέσματα, είτε 
εντός των Τμημάτων 
είτε διατμηματικώς 
(HR38) 
 
-Συμβολή στη 
διασφάλιση ίσης 
μεταχείρισης στα 
θέματα επικοινωνίας 
(HR38) 
 
-Φροντίδα για την 
κοινοποίηση των 
αποτελεσμάτων της 
έρευνας δέσμευσης 
(engagement survey) 
στα στελέχη και τους 
εργαζόμενους (HR31) 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΑΛΛΑΓΩΝ 
 
 
 

-Υποστήριξη των 
οργανωτικών 
αλλαγών στα 
θέματα “lean 

-Υποστήριξη των 
οργανωτικών 
αλλαγών στα 
θέματα “lean 

-Υποστήριξη των 
οργανωτικών 
αλλαγών στα 
θέματα “lean 

-Υποστήριξη των 
οργανωτικών 
αλλαγών στα 
θέματα “lean 

 -Υποστήριξη των 
οργανωτικών αλλαγών 
στα θέματα “lean 
organization” και 

Διδακτορική Διατριβή: 05. ZODIAC Χ. Ν. Πρωτόπαπας 

 
2



Συμβολή στη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων ως μέσου επίτευξης των στρατηγικών στόχων των επιχειρήσεων 

 

 
δίνει τη δυνατότητα 
στα στελέχη της ΔΑΠ 
να σχεδιάζουν και να 
εφαρμόζουν 
κατάλληλες πολιτικές 
ΔΑΠ 
 
 
 
 
 

organization” και 
“operations 
management” 
μέσω της 
πολιτικής 
στελέχωσης 
(HR39) 

organization” και 
“operations 
management” 
μέσω της 
πολιτικής 
εκπαίδευσης & 
ανάπτυξης 
(HR39) 
 
-Καθοριστική 
συμβολή στη 
βελτίωση των 
ηγετικών 
ικανοτήτων των 
στελεχών 
γραμμής και στην 
αναβάθμισή τους 
ως “people 
managers”, δια 
της εκπαίδευσης 
(HR36) 

organization” και 
“operations 
management” 
μέσω της 
πολιτικής 
αξιολόγησης της 
απόδοσης  (HR39) 
 

 
-Καθοριστική 
συμβολή στη 
βελτίωση των 
ηγετικών 
ικανοτήτων των 
στελεχών γραμμής 
και στην 
αναβάθμισή τους 
ως “people 
managers”  δια της 
αξιολόγησης 
απόδοσης (HR36) 

organization” και 
“operations 
management” 
μέσω της 
πολιτικής αμοιβών 
(HR39) 

“operations 
management” μέσω 
της πολιτικής 
εργασιακών σχέσεων 
(HR39) 
 
 
 
 
-Καθοριστική 
συμβολή στη 
βελτίωση των 
ηγετικών ικανοτήτων 
των στελεχών γραμμής 
και στην αναβάθμισή 
τους ως “people 
managers”  δια της 
επικοινωνίας με τους 
εργαζόμενους (HR36) 

ΓΕΝΙΚΗ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡ/ΚΟΥ 
ΕΤΑΙΡΟΥ 
 
 
 
 
 

-Θεωρητικό υπόβαθρο που αποκτήθηκε από μεταπτυχιακές σπουδές στη στρατηγική ΔΑΠ (HR40) 
-Δομημένη σκέψη στα θέματα των πρακτικών ΔΑΠ (HR40) 
-Εργασιακή εμπειρία σε τομείς σχέσεων με πελάτες και πωλήσεων που βοηθά στην κατανόηση των προβλημάτων πού 
αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στα αντίστοιχα Τμήματα (HR40) 
-Προσιτός στους άλλους με διάθεση αφιέρωσης χρόνου για ακρόαση των σκέψεων και προβλημάτων τους (HR41) 
-Ανοικτός σε πληροφόρηση (feedback) από στελέχη και υπαλλήλους όλων των επιπέδων (HR41) 
-Ομαδικό πνεύμα και θετική διάθεση για μεγαλύτερη συμμετοχή (HR41) 
-Αναλυτική ικανότητα στην εξέταση των θεμάτων (HR41) 
-Αποφυγή σπουδής πριν από τη λήψη αποφάσεων (HR41)  
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5.1 ΤΡΟΠΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ  
ΟΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΑΠ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ  
ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΑΠ (πώς) 
  
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
1.1 Κατανόηση της στρατηγικής για να προσαρμοσθούν σ’αυτήν οι πολιτικές ΔΑΠ και να δώσουν το αναμενόμενο αποτέλεσμα  
1.2 Υποστήριξη σχεδίων και στόχων στελεχών γραμμής στην εφαρμογή των πολιτικών ΔΑΠ ώστε να έχουν κατάλληλους ανθρώπους  για 

να παράγουν αποτελέσματα 
1.3 Άσκηση επιρροής στη λήψη αποφάσεων στα θέματα επιλογής, εκπαίδευσης και αξιολόγησης προσωπικού  

 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 
2.1 Ουσιαστική και διαρκής εμπλοκή στην εφαρμογή  του συστήματος ικανοτήτων της εταιρίας, ανάλογα με τη θέση των εργαζομένων και 

ενσωμάτωση στις περιγραφές καθηκόντων 
2.2 Πρωτοβουλία για την υποβολή των υποψηφίων, κατά τη διαδικασία της επιλογής, σε πρόσθετες δοκιμασίες (tests), προκειμένου να 

βρεθούν οι άνθρωποι πλησιέστερα στην επίτευξη των στόχων της εταιρίας 
2.3 Πρωτοβουλία για την κατάταξη των αξιολογουμένων σε ομάδες  A, B, C ανάλογα με την απόδοσή τους, προκειμένου να βρεθούν οι 

άνθρωποι πλησιέστερα στην επίτευξη των στόχων της εταιρίας 

 
ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ 
3.1 Συνεισφορά στην ανάπτυξη της ηγεσίας και  συνεχούς βελτίωσης των δεξιοτήτων των εργαζομένων, παρέχοντας εργαλεία, λύσεις και 

υποστήριξη 
3.2 Κοινή αντιμετώπιση με τα στελέχη γραμμής των θεμάτων συμπεριφοράς ή απόδοσης  ατόμων των Τμημάτων τους 
3.3 Συμβολή στην εφαρμογή ενός δικαίου και αποτελεσματικού συστήματος διοίκησης της απόδοσης 
3.4 Βελτίωση ηθικού και αφοσίωσης των υπαλλήλων διευκολύνοντας την επικοινωνία εντός του οργανισμού ωστε να είναι 

αποτελεσματική 
3.5 Συστηματική φροντίδα και ενθάρρυνση διεξαγωγής “meetings” για την επικοινωνία και ενημέρωση σχετικά με τα αποτελέσματα, είτε 

εντός των Τμημάτων είτε διατμηματικώς 
3.6 Συμβολή στη διασφάλιση ίσης μεταχείρισης στα θέματα των πολιτικών ΔΑΠ 
3.7 Εξασφάλιση με προσωπική ευθύνη ότι η καταβολή της μισθοδοσίας στο προσωπικό γίνεται εγκαίρως 
3.8 Φροντίδα για την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας δέσμευσης (engagement survey) στα στελέχη και τους εργαζόμενους 

 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ 
4.1 Υποστήριξη των οργανωτικών αλλαγών στα θέματα “lean organization” και “operations management” μέσω των πολιτικών ΔΑΠ 
4.2 Καθοριστική συμβολή στη βελτίωση των ηγετικών ικανοτήτων των στελεχών γραμμής και στην αναβάθμισή τους ως “people 

managers”, δια της εκπαίδευσης, αξιολόγησης της απόδοσης και επικοινωνίας με τους εργαζόμενους 

 
ΓΕΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ  
5.1 Θεωρητικό υπόβαθρο που αποκτήθηκε από μεταπτυχιακές σπουδές στη στρατηγική ΔΑΠ  
5.2 Δομημένη σκέψη στα θέματα των πρακτικών ΔΑΠ  
5.3 Εργασιακή εμπειρία σε τομείς σχέσεων με πελάτες και πωλήσεων που βοηθά στην κατανόηση των προβλημάτων πού αντιμετωπίζουν 

οι εργαζόμενοι στα αντίστοιχα Τμήματα  
5.4 Προσιτός στους άλλους με διάθεση αφιέρωσης χρόνου για ακρόαση των σκέψεων και προβλημάτων τους 
5.5 Ανοικτός σε πληροφόρηση (feedback) από στελέχη και υπαλλήλους όλων των επιπέδων  
5.6 Ομαδικό πνεύμα και θετική διάθεση για μεγαλύτερη συμμετοχή 
5.7 Αναλυτική ικανότητα στην εξέταση των θεμάτων   
5.8 Αποφυγή σπουδής πριν από τη λήψη αποφάσεων   
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P1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ (ΣΧΕΣΗ 1) 
  
Περίπτωση 6η: HARMONY 
 
Τα στελέχη της λειτουργίας ΔΑΠ αναμένεται να συμβάλλουν, μέσω των ικανοτήτων τους, 
στη διαμόρφωση των απαιτουμένων πολιτικών και πρακτικών ΔΑΠ. 
 
Δηλαλδή, πώς εκδηλώνεται η συμβολή τους και γιατί αυτή εξαρτάται από την 
αποτελεσματικότητα των ικανοτήτων: (α)  εκτέλεσης στρατηγικής, (β) διοικητικής κατάρτισης,   
(γ) διοίκησης υπαλληλικής συνεισφοράς και (δ) διοίκησης αλλαγών; 
 
1η ΣΧΕΣΗ (1-2) – Ρητές απαντήσεις στις ερωτήσεις HR40, 41 & ακολουθούν σχετικές απαντήσεις σε άλλες ερωτήσεις  
 
«Με βοήθησαν οι σπουδές μου, η εμπειρία μου σε άλλες εταιρίες, η συνεχής βελτίωσή μου μέσω εκπαίδευσης. Επίσης, με βοήθησαν (όπως 
είπα στην απάντηση της ερώτησης Νο. 31) οι πολύ καλοί Γενικοί Δ/ντές, με τους οποίους συνεργάσθηκα, όπως και οι εταιρίες “J” και “S” που 
ήταν για μένα πολύ μεγάλα «σχολεία». Η γνώση είναι κάτι που βοηθά πολύ» (HR40) 
 
«Η αίσθηση δικαίου που έχω, ούτως ή άλλως. Η ενέργεια που έχω και το υψηλό “motivation” (βρίσκω λόγους να είμαι “motivated”). Νομίζω, 
επίσης, ότι με βοηθά και η καθαρή σκέψη. Σκέφτομαι, συζητώ αρκετά πριν πάρω τις τελικές μου αποφάσεις και πριν καταλήξω σε κάτι» 
(HR41) 
 
 «Αν δεν ξέρω εγώ πού πάει η εταιρία “business wise” δεν μπορώ να πείσω τους συναδέλφους και όλους τους εργαζόμενους για το πού πάει» 
(HR26) 
 
«Επειδή είμαι “certified coach” περνώ πολλές ώρες με τον Γενικό Διευθυντή και με άλλους Διευθυντές του “Management Team” σε 
δραστηριότητες “on coaching” (εκπαιδεύθηκα στο εξωτερικό με έξοδα της ΗΑRΜΟΝΥ)» (HR31) 
 
«Εγώ θεωρώ τον εαυτό μου πολύ τυχερό γιατί έμαθα από τον CEO στην “J”, ο οποίος ήθελε το HR σαν “δεξί του χέρι” και πίστευε πολύ στους 
ανθρώπους. Υπήρξε για μένα μεγάλος δάσκαλος. Όμοίως μου συνέβη και στην  “S”, αλλά και στο  Νοσοκομείο “M - S”, όπου εργάσθηκα κοντά 
σε έναν χαρισματικό ηγέτη. Είμαι τυχερός  που δούλεψα με ανθρώπους που πίστεψαν στο HR σαν “binding glue” και όχι σαν μια “διαδικασία”» 
(HR31) 
 
 

  
ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ 

  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
& ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

 
ΑΜΟΙΒΕΣ 

 
ΥΓΙΕΙΝΗ & 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

 
ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
 
επιτρέπει στα στελέχη 
της ΔΑΠ να έχουν 
ακριβή εικόνα  των 
απαιτήσεων της 
ακολουθουμένης 
στρατηγικής, η οποία 
διοχετεύεται στο 
σχεδιασμό και 
εφαρμογή 
καταλλήλων 
πολιτικών ΔΑΠ   
 

-Γνώση της 
πορείας της 
επιχείρησης ώστε 
δια της 
εφαρμοζόμενης 
πολιτικής 
στελέχωσης να 
την 
αντιλαμβάνονται 
και οι εργαζόμενοι 
(HR26) 
 
 
 
-Συμβολή στην 
εκτέλεση της 
στρατηγικής, 
υποστηρίζοντας τα 
σχέδια και 
στόχους των 
στελεχών γραμμής 
στα θέματα 
επιλογής και 
ένταξης        
(HR22, 31) 

-Γνώση της 
πορείας της 
επιχείρησης ώστε 
δια της 
εφαρμοζόμενης 
πολιτικής 
εκπαίδευσης & 
ανάπτυξης  να την 
αντιλαμβάνονται 
και οι 
εργαζόμενοι 
(HR26) 
 
 
-Συμβολή στην 
εκτέλεση της 
στρατηγικής, 
υποστηρίζοντας 
τα σχέδια και 
στόχους των 
στελεχών 
γραμμής στα 
θέματα   
εκπαίδευσης & 
ανάπτυξης      
(HR22, 31) 

-Γνώση της 
πορείας της 
επιχείρησης ώστε 
δια της 
εφαρμοζόμενης 
πολιτικής 
αξιολόγησης της 
απόδοσης να την 
αντιλαμβάνονται 
και οι εργαζόμενοι 
(HR26) 
 
 
 
-Συμβολή στην 
εκτέλεση της 
στρατηγικής, 
υποστηρίζοντας τα 
σχέδια και 
στόχους των 
στελεχών γραμμής 
στα θέματα 
αξιολόγησης της 
απόδοσης     
(HR22, 31) 
 
 
-Συστηματική 
υποστήριξη των  

-Γνώση της 
πορείας της 
επιχείρησης ώστε 
δια της 
εφαρμοζόμενης 
πολιτικής αμοιβών 
να την 
αντιλαμβάνονται 
και οι εργαζόμενοι 
(HR26) 
 
 
 
 
-Συμβολή στην 
εκτέλεση της 
στρατηγικής, 
υποστηρίζοντας τα 
σχέδια και 
στόχους των 
στελεχών γραμμής 
στα θέματα 
αμοιβών        
(HR22, 31) 

 -Γνώση της πορείας 
της επιχείρησης ώστε 
δια της 
εφαρμοζόμενης 
πολιτικής εργασιακών 
σχέσεων να την 
αντιλαμβάνονται και 
οι εργαζόμενοι (HR26) 
 
 
 
 
 
 
-Συμβολή στην 
εκτέλεση της 
στρατηγικής, 
υποστηρίζοντας τα 
σχέδια και στόχους 
των στελεχών γραμμής 
στα θέματα 
εργασιακών σχέσεων      
(HR22, 31) 
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συναντήσεων,     
είτε εντός των 
Τμημάτων είτε 
διατμηματικώς, 
για την  εκτέλεση 
της στρατηγικής 
και ανασκόπηση 
των στόχων 
προκειμένου να 
βελτιώνεται η 
απόδοση  (HR51) 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 
 
δίνει τη δυνατότητα 
στα στελέχη της ΔΑΠ 
να σχεδιάζουν και να 
εφαρμόζουν 
κατάλληλες πολιτικές 
ΔΑΠ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-Εκτέλεση 
δραστηριοτήτων 
καθοδήγησης 
(coaching) προς  
τα διευθυντικά 
στελέχη και 
ενίσχυση τους 
στην εφαρμογή 
της πολιτικής 
στελέχωσης 
(HR31) 
 
 
 
-Ευθύνη για την 
εφαρμογή 
δομημένου και 
ολοκληρωμένου 
τρόπου ένταξης 
των στελεχών 
πωλήσεων 
(boarding plan) 
προκειμένου να 
επιτύχουν στα 
καθήκοντά τους 
(HR45) 
 

-Γνώση των 
χρηματο- 
οικονομικών 
δεικτών (EBIT) 
και της σημασίας 
συγχρόνων 
συστημάτων 
(SAP) και  
υποστήριξη της 
χρήσης τους μέσω 
της πολιτκής 
εκπαίδευσης & 
ανάπτυξης 
(HR26) 
 
 
-Εκτέλεση 
δραστηριοτήτων 
καθοδήγησης 
(coaching) προς 
τα διευθυντικά 
στελέχη και 
ενίσχυση τους 
στην εφαρμογή 
της πολιτικής 
εκπαίδευσης & 
ανάπτυξης 
(HR31) 
 
 
-Καθοριστική 
αρμοδιότητα  
στην ανάλυση 
των 
εκπαιδευτικών 
αναγκών, λόγω 
της μεγάλης 
σημασίας που έχει 
η εκπαίδευση για 
την εταιρία 
(HR49) 
 

-Γνώση των 
χρηματο- 
οικονομικών 
δεικτών (EBIT) 
και της σημασίας 
συγχρόνων 
συστημάτων 
(SAP) και  
υποστήριξη της 
χρήσης τους μέσω 
της πολιτκής 
αξιολόγησης της 
απόδοσης (HR26) 
 
 
 
-Εκτέλεση 
δραστηριοτήτων 
καθοδήγησης 
(coaching) προς  
τα διευθυντικά 
στελέχη και 
ενίσχυση τους 
στην εφαρμογή 
της πολιτικής 
αξιολόγησης της 
απόδοσης (HR31) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Εκτέλεση 
δραστηριοτήτων 
καθοδήγησης 
(coaching) προς  
τα διευθυντικά 
στελέχη και 
ενίσχυση τους 
στην εφαρμογή 
της πολιτικής 
αμοιβών (HR31) 

 -Γνώση των χρηματο- 
οικονομικών δεικτών 
(EBIT) και της 
σημασίας συγχρόνων 
συστημάτων (SAP) 
και  υποστήριξη της 
χρήσης τους μέσω της 
πολιτκής εργασιακών 
σχέσεων (HR26) 
 
 
 
 
 
 
 
-Εκτέλεση 
δραστηριοτήτων 
καθοδήγησης 
(coaching) προς τα 
διευθυντικά στελέχη 
και ενίσχυση τους 
στην εφαρμογή της 
πολιτικής εργασιακών 
σχέσεων (HR31) 

ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ 
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ 
 
δίνει τη δυνατότητα 
στα στελέχη της ΔΑΠ 
να σχεδιάζουν και να 
εφαρμόζουν 
κατάλληλες πολιτικές 
ΔΑΠ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Πρωτεργάτης στα 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πρωτεργάτης στα 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πρωτεργάτης στα 

-Φροντίδα 
παροχής 
διατακτικών για 
Supermarkets 
στους 
χαμηλόμισθους, 
λόγω της μη 
χορήγησης 
μισθολογικών 
αυξήσεων εξ 
αιτίας της 
οικονομικής 
κρίσης (HR26) 
 
 
Πρωτεργάτης στα 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πρωτεργάτης 

-Πρωτοβουλία για τη 
συζήτηση με το 
Σωματείο για την 
έννοια των 
χρηματοοικονομικών 
δεικτών (EBIT) και τη 
χρήση πληροφοριακών 
συστημάτων (SAP) 
και επίδειξη ισότιμου 
ενδιαφέροντος έναντι 
της Διοίκησης και του 
Προσωπικού (HR26) 
 
 
 
Πρωτεργάτης στα 
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θέματα δέσμευσης 
των εργαζομένων 
και συνεκτικός 
ιστός (binding 
glue) μεταξύ των 
Τμημάτων, μέσω 
της εφαρμογής της 
πολιτικής 
στελέχωσης 
(HR33) 
 
 
 
 
-Αξιοπιστία έναντι 
όλων των 
κλιμακίων της 
εταιρίας και 
προσωπική 
ενασχόληση με τα 
προβλήματα 
στελέχωσης που 
αντιμετωπίζουν 
(HR33) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Συμβολή στη 
βελτίωση ηθικού 
και αφοσίωσης 
των υπαλλήλων, 
μέσω της 
πολιτικής 
στελέχωσης που 
εφαρμόζεται 
(HR38) 

θέματα 
δέσμευσης των 
εργαζομένων και 
συνεκτικός ιστός 
(binding glue) 
μεταξύ των 
Τμημάτων, μέσω 
της εφαρμογής 
της πολιτικής 
εκπαίδευσης & 
ανάπτυξης 
(HR33) 
 
 
-Αξιοπιστία 
έναντι όλων των 
κλιμακίων της 
εταιρίας και 
προσωπική 
ενασχόληση με τα 
προβλήματα 
εκπαίδευσης & 
ανάπτυξης που 
αντιμετωπίζουν 
(HR33) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Συμβολή στη 
βελτίωση ηθικού 
και αφοσίωσης 
των υπαλλήλων, 
μέσω της 
πολιτικής 
εκπαίδευσης & 
ανάπτυξης που 
εφαρμόζεται 
(HR38) 

θέματα δέσμευσης 
των εργαζομένων 
και συνεκτικός 
ιστός (binding 
glue) μεταξύ των 
Τμημάτων, μέσω 
της εφαρμογής της 
πολιτικής 
αξιολόγησης της 
απόδοσης (HR33) 
 
 
 
 
-Αξιοπιστία έναντι 
όλων των 
κλιμακίων της 
εταιρίας και 
προσωπική 
ενασχόληση με τα 
προβλήματα 
αξιολόγησης της 
απόδοσης που 
αντιμετωπίζουν 
(HR33) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Συμβολή στη 
βελτίωση ηθικού 
και αφοσίωσης 
των υπαλλήλων, 
μέσω της 
πολιτικής 
αξιολόγησης της 
απόδοσης  που 
εφαρμόζεται 
(HR38) 
 
 
-Φροντίδα για την 
εφαρμογή ενός 
δικαίου 
συστήματος 
αξιολόγησης της 
απόδοσης που 
οδηγεί στην 
ικανοποίηση των 
εργαζομένων 
(HR42) 

θέματα δέσμευσης 
των εργαζομένων 
και συνεκτικός 
ιστός (binding 
glue) μεταξύ των 
Τμημάτων, μέσω 
της εφαρμογής της 
πολιτικής αμοιβών 
(HR33) 
 
 
 
 
 
-Αξιοπιστία έναντι 
όλων των 
κλιμακίων της 
εταιρίας και 
προσωπική 
ενασχόληση με τα 
προβλήματα 
αμοιβών που 
αντιμετωπίζουν 
(HR33) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Συμβολή στη 
βελτίωση ηθικού 
και αφοσίωσης 
των υπαλλήλων, 
μέσω της 
πολιτικής αμοιβών 
που εφαρμόζεται 
(HR38) 

στα θέματα 
δέσμευσης των 
εργαζομένων και 
συνεκτικός ιστός 
(binding glue) 
μεταξύ των 
Τμημάτων, μέσω 
της εφαρμογής 
της πολιτικής 
υγιεινής & 
ασφάλειας 
(HR33) 

θέματα δέσμευσης των 
εργαζομένων και 
συνεκτικός ιστός 
(binding glue) μεταξύ 
των Τμημάτων, μέσω 
της εφαρμογής της 
εργασιακών σχέσεων 
(HR33)  
 
 
 
 
-Αξιοπιστία έναντι 
όλων των κλιμακίων 
της εταιρίας και 
προσωπική 
ενασχόληση με τα 
προβλήματα 
εργασιακών σχέσεων 
που αντιμετωπίζουν 
(HR33) 
 
-Άριστες σχέσεις με τα 
7 εργοστασιακά 
Σωματεία (HR35) 
 
-Διενέργεια συχνών 
ερευνών δέσμευσης 
εργαζομένων 
(engagement surveys) 
και συμμετοχή στο 
διαγωνισμό “Best 
Workplaces” (HR35) 
 
-Συμβολή στη 
βελτίωση ηθικού και 
αφοσίωσης των 
υπαλλήλων, μέσω της 
πολιτικής εργασιακών 
σχέσεων  που 
εφαρμόζεται  και ιδίως 
μέσω της επικοινωνίας 
και της έρευνας 
δέσμευσης των 
εργαζομένων  (HR38) 
 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΑΛΛΑΓΩΝ 
 
 
 
δίνει τη δυνατότητα 
στα στελέχη της ΔΑΠ 
να σχεδιάζουν και να 
εφαρμόζουν 
κατάλληλες πολιτικές 
ΔΑΠ 
 
 
 

-Πρωτεργάτης στη 
δημιουργία 
ανθρωποκεντρικής 
κουλτούρας  μέσω 
της εφαρμογής της 
πολιτικής ίσης 
μεταχείρισης και 
αξιοκρατίας  στα 
θέματα 
στελέχωσης 
(HR24, 33) 
 

-Πρωτεργάτης 
στη δημιουργία 
ανθρωποκεντρική
ς κουλτούρας  
μέσω της 
εφαρμογής της 
πολιτικής ίσης 
μεταχείρισης και 
αξιοκρατίας  στα 
θέματα 
εκπαίδευσης & 
ανάπτυξης 

-Πρωτεργάτης στη 
δημιουργία 
ανθρωποκεντρικής 
κουλτούρας  μέσω 
της εφαρμογής της 
πολιτικής ίσης 
μεταχείρισης και 
αξιοκρατίας  στα 
θέματα 
αξιολόγησης της 
απόδοσης   
(HR24, 33) 

-Πρωτεργάτης στη 
δημιουργία 
ανθρωποκεντρικής 
κουλτούρας  μέσω 
της εφαρμογής της 
πολιτικής ίσης 
μεταχείρισης και 
αξιοκρατίας  στα 
θέματα αμοιβών & 
παροχών       
(HR24, 33) 
 

-Πρωτεργάτης 
στη δημιουργία 
ανθρωποκεντρικ
ής κουλτούρας  
μέσω της 
εφαρμογής της 
πολιτικής ίσης 
μεταχείρισης και 
αξιοκρατίας  στα 
θέματα υγιεινής 
& ασφάλειας 
(HR24, 33) 

-Πρωτεργάτης στη 
δημιουργία 
ανθρωποκεντρικής 
κουλτούρας  μέσω της 
εφαρμογής της 
πολιτικής ίσης 
μεταχείρισης και 
αξιοκρατίας  στα 
θέματα εργασιακών 
σχέσεων (HR24, 33) 
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-Υποστήριξη των 
οργανωσιακών 
αλλαγών μέσω της 
πολιτικής 
στελέχωσης 
(HR39) 

(HR24, 33) 
 
-Υποστήριξη των 
οργανωσιακών 
αλλαγών μέσω 
της πολιτικής 
εκπαίδευσης & 
ανάπτυξης 
(HR39) 
 
-Προώθηση της 
απαιτουμένης 
μάθησης για την 
επιχειρούμενη 
εισαγωγή του 
συστήματος SAP, 
προκειμένου να 
διαμορφωθεί νέα 
κουλτούρα 
(HR51) 
 

 
 
-Υποστήριξη των 
οργανωσιακών 
αλλαγών μέσω της 
πολιτικής 
αξιολόγησης της 
απόδοσης (HR39) 

 
 
-Υποστήριξη των 
οργανωσιακών 
αλλαγών μέσω της 
πολιτικής  
αμοιβών (HR39) 

 
 
-Υποστήριξη των 
οργανωσιακών 
αλλαγών μέσω της 
πολιτικής εργασιακών 
σχέσεων  (HR39) 
 

ΓΕΝΙΚΗ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡ/ΚΟΥ 
ΕΤΑΙΡΟΥ 

-Συνεχής βελτίωση μέσω εκπαίδευσης (HR40) 
-Εμπειρία σε άλλες εταιρίες υπό την άμεση εποπτεία διακεκριμένων διευθυντικών στελεχών (HR40) 
-Εμπειρία από συνεργασία με ηγετικά στελέχη, που πίστευαν στο HR σαν “binding glue” και όχι σαν μια “διαδικασία” (HR31) 
-Αίσθημα δικαίου (HR41) 
-Ενεργητικότητα και υψηλή εσωτερική υποκίνηση (HR41) 
-Αναλυτική ικανότητα και καθαρή σκέψη (HR41) 
-Αποφυγή σπουδής πριν τη λήψη τελικών αποφάσεων (HR41) 
-Πολύ καλή γνώση της πορείας της επιχείρησης (HR26) 
-Ικανότητα εκτέλεσης δραστηριοτήτων καθοδήγησης (coaching) μετά από ειδικές σπουδές και πιστοποίηση (HR31) 
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6.1 ΤΡΟΠΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ  
ΟΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΑΠ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ  
ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΑΠ (πώς) 
  
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
1.1 Γνώση της πορείας της επιχείρησης ώστε δια των εφαρμοζομένων πολιτικών ΔΑΠ να την αντιλαμβάνονται και οι εργαζόμενοι 
1.2 Συμβολή στην εκτέλεση της στρατηγικής, υποστηρίζοντας τα σχέδια και στόχους των στελεχών γραμμής στα θέματα προσωπικού   
1.3 Συστηματική υποστήριξη των  συναντήσεων,  είτε εντός των Τμημάτων είτε διατμηματικώς, για την  εκτέλεση της στρατηγικής και 

ανασκόπηση των στόχων προκειμένου να βελτιώνεται η απόδοση  

 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 
2.1 Γνώση των χρηματο- οικονομικών δεικτών (EBIT) και της σημασίας συγχρόνων συστημάτων (SAP) και  υποστήριξη της χρήσης τους 

μέσω των πολιτικών ΔΑΠ 
2.2 Εκτέλεση δραστηριοτήτων καθοδήγησης (coaching) προς  τα διευθυντικά στελέχη και ενίσχυση τους στην εφαρμογή των πολιτικών 

ΔΑΠ 
2.3 Ευθύνη για την εφαρμογή δομημένου και ολοκληρωμένου τρόπου ένταξης των στελεχών πωλήσεων (boarding plan) προκειμένου να 

επιτύχουν στα καθήκοντά τους 
2.4 Καθοριστική αρμοδιότητα  στην ανάλυση των εκπαιδευτικών αναγκών, λόγω της μεγάλης σημασίας που έχει η εκπαίδευση για την 

εταιρία 

 
ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ 
3.1 Πρωτοβουλία για τη συζήτηση με το Σωματείο για την έννοια των χρηματοοικονομικών δεικτών (EBIT) και τη χρήση πληροφοριακών 

συστημάτων (SAP) και επίδειξη ισότιμου ενδιαφέροντος έναντι της Διοίκησης και του Προσωπικού 
3.2 Φροντίδα παροχής διατακτικών για Supermarkets στους χαμηλόμισθους, λόγω της μη χορήγησης μισθολογικών αυξήσεων εξ αιτίας της 

οικονομικής κρίσης 
3.3 Πρωτεργάτης στα θέματα δέσμευσης των εργαζομένων και συνεκτικός ιστός (binding glue) μεταξύ των Τμημάτων, μέσω της εφαρμογής  

των πολιτικών ΔΑΠ 
3.4 Αξιοπιστία έναντι όλων των κλιμακίων της εταιρίας και προσωπική ενασχόληση με τα προβλήματα προσωπικού που αντιμετωπίζουν 
3.5 Άριστες σχέσεις με τα 7 εργοστασιακά Σωματεία 
3.6 Διενέργεια συχνών ερευνών δέσμευσης εργαζομένων (engagement surveys) και συμμετοχή στο διαγωνισμό “Best Workplaces” 
3.7 Συμβολή στη βελτίωση ηθικού και αφοσίωσης των υπαλλήλων, μέσω των πολιτικών ΔΑΠ, της επικοινωνίας (συμπεριφορά και 

προσωπικό παράδειγμα) του  Δ/ντή ΔΑΠ και της έρευνας δέσμευσης των εργαζομένων 
3.8 Φροντίδα για την εφαρμογή ενός δικαίου συστήματος αξιολόγησης της απόδοσης που οδηγεί στην ικανοποίηση των εργαζομένων 

 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ 
4.1 Πρωτεργάτης στη δημιουργία ανθρωποκεντρικής κουλτούρας  μέσω της εφαρμογής της πολιτικής ίσης μεταχείρισης και αξιοκρατίας  

στα θέματα προσωπικού 
4.2 Υποστήριξη των οργανωσιακών αλλαγών μέσω των πολιτικών ΔΑΠ 
4.3 Προώθηση της απαιτουμένης μάθησης για την επιχειρούμενη εισαγωγή του συστήματος SAP, προκειμένου να διαμορφωθεί νέα 

κουλτούρα  

 
ΓΕΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ  
5.1 Συνεχής βελτίωση μέσω εκπαίδευσης 
5.2 Εμπειρία σε άλλες εταιρίες υπό την άμεση εποπτεία διακεκριμένων διευθυντικών στελεχών 
5.3 Εμπειρία από συνεργασία με ηγετικά στελέχη, που πίστευαν στο HR σαν “binding glue” και όχι σαν μια “διαδικασία”  
5.4 Αίσθημα δικαίου 
5.5 Ενεργητικότητα και υψηλή εσωτερική υποκίνηση 
5.6 Αναλυτική ικανότητα και καθαρή σκέψη 
5.7 Αποφυγή σπουδής πριν τη λήψη τελικών αποφάσεων 
5.8 Πολύ καλή γνώση της πορείας της επιχείρησης 
5.9 Ικανότητα εκτέλεσης δραστηριοτήτων καθοδήγησης (coaching) μετά από ειδικές σπουδές και πιστοποίηση 
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Συμβολή στη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων ως μέσου επίτευξης των στρατηγικών στόχων των επιχειρήσεων 

 

P1 ΠΡΟΤΑΣΗ – ΣΧΕΣΗ 1  
 
Περίπτωση 7η: NORMAL 
 
Τα στελέχη της λειτουργίας ΔΑΠ αναμένεται να συμβάλλουν, μέσω των ικανοτήτων τους, 
στη διαμόρφωση των απαιτουμένων πολιτικών και πρακτικών ΔΑΠ. 
 
Δηλαδή, πώς εκδηλώνεται η συμβολή τους και γιατί αυτή εξαρτάται από την αποτελεσματικότητα 
των ικανοτήτων: (α)  εκτέλεσης στρατηγικής, (β) διοικητικής κατάρτισης,  (γ) διοίκησης 
υπαλληλικής συνεισφοράς και (δ) διοίκησης αλλαγών; 
  
1η ΣΧΕΣΗ (1-2) – Ρητές απαντήσεις στις ερωτήσεις HR40, 41 & ακολουθούν σχετικές απαντήσεις σε άλλες ερωτήσεις  
 
«Με βοήθησαν (1) σε επίπεδο εμπειριών: Όταν ανέλαβα τα καθήκοντα της θέσης αυτής, κουβαλούσα 10 χρόνια εμπορικής γνώσης γύρω από 
τη NORMAL. Οι γνώσεις μου αυτές ήταν πολυ σημαντικές για να λειτουργήσω ως “business partner”, να κατανοήσω καλά το “business” και 
ποιες είναι οι βασικές ανάγκες του «κόσμου». Όταν εφτιαξα το πρώτο μου HR plan δεν οδηγήθηκα από τη θεωρία αλλά από τις πραγματικές 
ανάγκες του “business”. Συνεχώς λέω στους ανθρώπους μου στο HR να βγαίνουν τακτικά στην αγορά για να γίνουν καλοί “business 
partners”» (HR40) 
 
«(2) Αυτή η εμπειρία μου στο HR είναι τρομερή γιατί οι αλλαγές είναι μεγάλες. Κάνεις μια συνεχή προσπάθεια να κτίσεις  επάνω σ’ αυτά που 
υπάρχουν για να βελτιώνεις συνεχώς τις υπηρεσίες που παρέχεις. Π.χ φέτος αποφασίσαμε να δώσουμε μεγάλο βάρος της εκπαίδευσης στο 
“performance management” (πρόκειται για “training” μιας ώρας που συνδυάζουμε με άλλα “meetings”). Πολύ σημαντική είναι αυτή η εμπειρία 
μου στα θέματα του HR και  για τους Line Managers που αποκομίζουν από τη συνεργασία μας τη γνώση που χρειάζονται για να διοικήσουν 
τους ανθρώπους τους και να αποφύγουν τις κακοτοπιές» (HR40) 
 
«Με βοήθησε (1) η συνεργασία. Μια από τις βασικές ικανότητές μου είναι ότι είμαι “flexible” και συνεργάσιμο άτομο. Πρέπει να σκεφτόμαστε ότι 
απέναντί μας δεν έχουμε πάντα ανθρώπους που κατανοούν το HR. Πρέπει να βλέπεις τα σημεία που μπορείς να πατήσεις για να έχεις 
ουσιαστικό “involvement”» (HR41) 
 
«(2) Δεύτερο σημαντικό μου χαρακτηριστικό είναι ότι είμαι αρκετά “fact based” άνθρωπος. Δεν μιλώ θεωρητικά, θέλω στοιχεία και έχω στήσει 
“measurement” σύστημα (dashboard) για το Τμήμα HR. Αυτό μου ανοίγει πολλές πόρτες αποδοχής από τους άλλους γιατί χρησιμοποιώ 
στοιχεία, τα οποία δεν μπορούν να αμφισβητήσουν» (HR41)  
 
«(3) Τελευταίο πράγμα είναι η εμπιστοσύνη των άλλων τόσο η ηθική όσο και στο πρόσωπό μου. Στηρίζεται στην εχεμύθεια, στην προσωπική 
υποστήριξη και στο ενδιαφέρον μου για τον άνθρωπο» (HR41) 
 
«Οι παλιοί βλέπουν το HR να “μπλέκει στα πόδια τους”. Αυτούς τους τελευταίους τους κάνω “challenge”. Βρίσκοντας χρόνο να διαθέσεις για τα 
προβλήματά τους και με τη σωστή συνεργασία πρέπει να ΠΕΙΣΕΙΣ ότι μπορείς να βοηθήσεις πραγματικά. Μόνον τα αποτελέσματα πείθουν για 
την αξία που μπορείς να δώσεις στους άλλους» (HR32) 
 
«Αισθάνομαι ισχυρός. Παίζει ρόλο πόσο καλά γνωρίζω εγώ και οι άνθρωποί μου την οργάνωση» (HR33) 
  

  
ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ 

  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
& ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

 
ΑΜΟΙΒΕΣ 

 
ΥΓΙΕΙΝΗ & 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

 
ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
 
επιτρέπει στα στελέχη 
της ΔΑΠ να έχουν 
ακριβή εικόνα  των 
απαιτήσεων της 
ακολουθουμένης 
στρατηγικής, η οποία 
διοχετεύεται στο 
σχεδιασμό και 
εφαρμογή 
καταλλήλων 
πολιτικών ΔΑΠ   
 

-Συμβολή στην 
υλοποίηση του 
“business plan” 
μέσω 
προτεραιοτήτων 
του “HR plan” στα 
θέματα 
στελέχωσης 
(HR22) 
 
 
-Εστίαση στις 
ανάγκες που 
απορρέουν από τα 
νέα προϊόντα για 
αναζήτηση 
ταλαντούχων 
ατόμων μέσω της 
πολιτικής 
στελέχωσης 
(HR22) 

-Συμβολή στην 
υλοποίηση του 
“business plan” 
μέσω 
προτεραιοτήτων 
του “HR plan” 
στα θέματα 
εκπαίδευσης & 
ανάπτυξης 
(HR22) 
 
Εστίαση στις 
ανάγκες που 
απορρέουν από τα 
νέα προϊόντα για 
ανάπτυξη των 
ικανοτήτων μέσω 
της πολιτικής 
εκπαίδευσης & 
ανάπτυξης 
(HR22) 

-Συμβολή στην 
υλοποίηση του 
“business plan” 
μέσω 
προτεραιοτήτων 
του “HR plan” στα 
θέματα 
αξιολόγησης της 
απόδοσης (HR22) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Συμβολή στην 
υλοποίηση του 
“business plan” 
μέσω 
προτεραιοτήτων 
του “HR plan” στα 
θέματα αμοιβών 
(rewards)  (HR22) 
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-Μετάφραση της 
εταιρικής 
στρατηγικής σε 
κατάλληλη 
στρατηγική 
στελέχωσης που 
προσαρμόζεται 
στα δεδομένα της 
τρέχουσας 
οικονομικής 
συγκυρίας (HR26) 
 
 
 
 
-Υποστήριξη 
επίτευξης σχεδίων 
και στόχων των 
στελεχών γραμμής 
διαχέοντας το 
“business 
partnering” σε όλα 
τα επίπεδα, 
καθοδηγώντας και 
συμβουλεύοντας 
για την εφαρμογή 
των διαδικασιών 
στελέχωσης 
(HR31) 
 
 
Άσκηση επιρροής  
στη λήψη 
αποφάσεων στα 
θέματα 
στελέχωσης 
(HR34) 

 
 
-Μετάφραση της 
εταιρικής 
στρατηγικής σε 
κατάλληλη 
στρατηγική 
εκπαίδευσης & 
ανάπτυξης  που 
προσαρμόζεται 
στα δεδομένα της 
τρέχουσας 
οικονομικής 
συγκυρίας 
(HR26) 
 
 
-Υποστήριξη 
επίτευξης σχεδίων 
και στόχων των 
στελεχών 
γραμμής 
διαχέοντας το 
“business 
partnering” σε 
όλα τα επίπεδα, 
καθοδηγώντας και 
συμβουλεύοντας 
για την εφαρμογή 
των διαδικασιών 
εκπαίδευσης & 
ανάπτυξης(HR31) 
 
-Άσκηση 
επιρροής  στη 
λήψη αποφάσεων 
στα θέματα 
εκπαίδευσης & 
ανάπτυξης(HR34) 

 
 
-Μετάφραση της 
εταιρικής 
στρατηγικής σε 
κατάλληλη 
στρατηγική 
αξιολόγησης της 
απόδοσης που 
προσαρμόζεται 
στα δεδομένα της 
τρέχουσας 
οικονομικής 
συγκυρίας (HR26) 
 
 
 
-Υποστήριξη 
επίτευξης σχεδίων 
και στόχων των 
στελεχών γραμμής 
διαχέοντας το 
“business 
partnering” σε όλα 
τα επίπεδα, 
καθοδηγώντας και 
συμβουλεύοντας 
για την εφαρμογή 
της διαδικασίας 
αξιολόγησης της 
απόδοσης (HR31) 
 
 
-Άσκηση επιρροής  
στη λήψη 
αποφάσεων στα 
θέματα 
αξιολόγησης της 
απόδοσης (HR34) 
 
-Μεθοδική 
υποστήριξη των 
συναντήσεων του 
“leaders forum” 
για την πορεία της 
εταιρίας και την 
εκτέλεση της 
στρατηγικής, 
εμπλέκοντας 
όλους τους 
εργαζόμενους 
κάθε Τμήματος, 
προκειμένου να 
βελτιώνεται η 
απόδοση (HR24, 
38) 
 
 

 
 
-Μετάφραση της 
εταιρικής 
στρατηγικής σε 
κατάλληλη 
στρατηγική 
αμοιβών που 
προσαρμόζεται 
στα δεδομένα της 
τρέχουσας 
οικονομικής  
συγκυρίας (HR26) 
 
 
 
 
-Υποστήριξη 
επίτευξης σχεδίων 
και στόχων των 
στελεχών γραμμής 
διαχέοντας το 
“business 
partnering” σε όλα 
τα επίπεδα, 
καθοδηγώντας και 
συμβουλεύοντας 
για την εφαρμογή 
των διαδικασιών 
αμοιβών (HR31) 
 
 
 
-Άσκηση επιρροής  
στη λήψη 
αποφάσεων στα 
θέματα αμοιβών 
(HR34) 

 
 
-Μετάφραση της 
εταιρικής στρατηγικής 
σε κατάλληλη 
στρατηγική 
εργασιακών σχέσεων 
που προσαρμόζεται 
στα δεδομένα της 
τρέχουσας 
οικονομικής 
συγκυρίας (HR26) 
 
 
 
 
 
-Υποστήριξη 
επίτευξης σχεδίων και 
στόχων των στελεχών 
γραμμής διαχέοντας το 
“business partnering” 
σε όλα τα επίπεδα, 
καθοδηγώντας και 
συμβουλεύοντας για 
την εφαρμογή της 
διαδικασίας 
στελέχωσης (HR31) 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 
 
δίνει τη δυνατότητα 
στα στελέχη της ΔΑΠ 
να σχεδιάζουν και να 
εφαρμόζουν 
κατάλληλες πολιτικές 
ΔΑΠ 
 
 

-Ορισμός των 
στελεχών ΔΑΠ ως 
“business partner” 
συγκεκριμένων 
Τμημάτων και 
στελεχών για 
άμεση 
υποστήριξη, 
εκπαίδευση, 
καθοδήγηση  και 
καλύτερο χειρισμό 
των θεμάτων 

-Ορισμός των 
στελεχών ΔΑΠ 
ως “business 
partner” 
συγκεκριμένων 
Τμημάτων και 
στελεχών για 
άμεση 
υποστήριξη, 
εκπαίδευση, 
καθοδήγηση  και 
καλύτερο 

-Ορισμός των 
στελεχών ΔΑΠ ως 
“business partner” 
συγκεκριμένων 
Τμημάτων και 
στελεχών για 
άμεση 
υποστήριξη, 
εκπαίδευση, 
καθοδήγηση  και 
καλύτερο χειρισμό 
των θεμάτων 

-Ορισμός των 
στελεχών ΔΑΠ ως 
“business partner” 
συγκεκριμένων 
Τμημάτων και 
στελεχών για 
άμεση 
υποστήριξη, 
εκπαίδευση, 
καθοδήγηση  και 
καλύτερο χειρισμό 
των θεμάτων 
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στελέχωσης 
(HR31) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Δημιουργία   
συγκροτημένων 
και μετρήσιμων 
διαδικασιών στα 
θέματα 
στελέχωσης  για 
υποστήριξη της 
αξιοπιστίας του 
Τμήματος ΔΑΠ 
(HR35) 
 
 
 

χειρισμό των 
θεμάτων 
εκπαίδευσης & 
ανάπτυξης 
(HR31) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Δημιουργία   
συγκροτημένων 
και μετρήσιμων 
διαδικασιών στα 
θέματα 
εκπαίδευσης & 
ανάπτυξης για 
υποστήριξη της 
αξιοπιστίας του 
Τμήματος ΔΑΠ 
(HR35) 
 
 
 

αξιολόγησης 
απόδοσης (HR31) 
 
 
 
-Ανάληψη   
πρωτοβουλίας για 
μεγάλη έμφαση 
στα θέματα της 
διοίκησης της 
απόδοσης μέσω 
ειδικής 
εκπαιδευτικής 
προσέγγισης κατά 
τη διάρκεια 
συναντήσεων των 
Τμημάτων (HR40) 
 
-Δημιουργία   
συγκροτημένων 
και μετρήσιμων 
διαδικασιών στα 
θέματα 
αξιολόγησης της 
απόδοσης  για 
υποστήριξη της 
αξιοπιστίας του 
Τμήματος ΔΑΠ 
(HR35) 

στελέχωσης 
(HR31) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Δημιουργία   
συγκροτημένων 
και μετρήσιμων 
διαδικασιών στα 
θέματα αμοιβών 
για υποστήριξη 
της αξιοπιστίας 
του Τμήματος 
ΔΑΠ (HR35) 
 
-Ευθύνη 
εφαρμογής της 
διαδικασίας 
αξιολόγησης 
έργου στις 
υπάρχουσες ή νέες 
θέσεις αλλά και 
στις 
συγχωνευόμενες 
(HR65) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Δημιουργία   
συγκροτημένων 
και μετρήσιμων 
διαδικασιών στα 
θέματα υγιεινής 
& ασφάλειας για 
υποστήριξη της 
αξιοπιστίας του 
Τμήματος ΔΑΠ 
(HR35) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Δημιουργία   
συγκροτημένων και 
μετρήσιμων 
διαδικασιών στα 
θέματα εργασιακών 
σχέσεων  για 
υποστήριξη της 
αξιοπιστίας του 
Τμήματος ΔΑΠ 
(HR35) 

ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ 
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ 
 
δίνει τη δυνατότητα 
στα στελέχη της ΔΑΠ 
να σχεδιάζουν και να 
εφαρμόζουν 
κατάλληλες πολιτικές 
ΔΑΠ  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Ευαισθησία 
έναντι των 
εργαζομένων 
κατά την 
τρέχουσα περίοδο 
κρίσης με βασικές 
προτεραιότητες 
στα θέματα 
ανάπτυξης των 
ταλαντούχων 
υπαλλήλων  
(HR22) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Ευαισθησία 
έναντι των 
εργαζομένων κατά 
την τρέχουσα 
περίοδο κρίσης με 
βασικές 
προτεραιότητες 
στα θέματα 
αμοιβών & 
παροχών  (HR22) 
 
 
 
-Παροχή βοηθείας 
στα στελέχη 
γραμμής, 
διαθέτοντας χρόνο 

 -Διενέργεια τακτικών 
ερευνών ικανοποίησης 
και δέσμευσης των 
εργαζομένων (Credo 
survey, engagement 
survey) (HR23) 
 
-Έκφραση της φωνής 
και της Διοίκησης και 
των εργαζομένων και 
διατήρηση ισορροπίας 
μεταξύ των δύο 
πλευρών (HR26)  
 
 
-Ευαισθησία έναντι 
των εργαζομένων κατά 
την τρέχουσα περίοδο 
κρίσης με βασικές 
προτεραιότητες στα 
θέματα εργασιακών 
σχέσεων (HR22) 
 
 
 
 
 
 
-Βελτίωση ηθικού και 
αφοσίωσης 
υπαλλήλων μέσω 
διοργάνωσης και 
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για την επίλυση 
των προβλημάτων 
τους και την 
επίτευξη των 
στόχων τους 
(HR32) 
 
 

ενεργού συμμετοχής 
σε εκδηλώσεις για την 
πορεία της εταιρίας, 
την εξέλιξη αγοράς και 
κλάδου, την 
αναγνώριση 
πρωτοβουλιών και 
απονομή τιμητικών 
διακρίσεων (HR38) 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΑΛΛΑΓΩΝ 
 
 
 
δίνει τη δυνατότητα 
στα στελέχη της ΔΑΠ 
να σχεδιάζουν και να 
εφαρμόζουν 
κατάλληλες πολιτικές 
ΔΑΠ 
 
 
 

-Συντονισμός των 
οργανωτικών 
αλλαγών και 
υποστήριξη 
υλοποίησης στα 
θέματα 
στελέχωσης  
(HR26, 39)  
 
-Ενεργός 
συμμετοχή στην 
προσπάθεια 
αλλαγής 
νοοτροπίας  ως 
προς το ρόλο της 
ΔΑΠ, μέσω της 
εμπλοκής της στα 
θέματα 
στελέχωσης 
(HR32, 39) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
-Ενεργός 
συμμετοχή στην 
προσπάθεια 
αλλαγής 
νοοτροπίας  ως 
προς το ρόλο της 
ΔΑΠ, μέσω της 
εμπλοκής της στα 
θέματα 
εκπαίδευσης & 
ανάπτυξης 
(HR32, 39) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Ενεργός 
συμμετοχή στην 
προσπάθεια 
αλλαγής 
νοοτροπίας  ως 
προς το ρόλο της 
ΔΑΠ, μέσω της 
εμπλοκής της στα 
θέματα 
αξιολόγησης της 
απόδοσης    
(HR32, 39) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Ενεργός 
συμμετοχή στην 
προσπάθεια 
αλλαγής 
νοοτροπίας  ως 
προς το ρόλο της 
ΔΑΠ, μέσω της 
εμπλοκής της στα 
θέματα αμοιβών 
(HR32, 39) 
 
 
 
-Καθοριστική 
συμβολή στην 
ενίσχυση της 
ανθρωποκεντρικής 
κουλτούρας, δια 
της επίπονης αλλά 
επιτυχούς 
εισαγωγής νέου 
ασφαλιστικού 
προγράμματος 
συνταξιοδότησης  
(HR35) 

 -Συντονισμός των 
οργανωτικών αλλαγών 
και υποστήριξη 
υλοποίησης στα 
θέματα εργασιακών 
σχέσεων και 
επικοινωνίας      
(HR26, 39)  
 
-Ενεργός συμμετοχή 
στην προσπάθεια 
αλλαγής νοοτροπίας  
ως προς το ρόλο της 
ΔΑΠ, μέσω της 
εμπλοκής της στα 
θέματα εργασιακών 
σχέσεων (HR32, 39) 
 

ΓΕΝΙΚΗ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡ/ΚΟΥ 
ΕΤΑΙΡΟΥ 

-Εμπορική γνώση  λόγω μακράς εμπειρίας στα Τμήματα Πωλήσεων και Μάρκετινγκ της εταιρίας (HR40) 
-Κατανόηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας (business) λόγω συνεχούς επαφής με την αγορά (HR40) 
-Αντίληψη επιχειρηματικού εταίρου (business partner) (HR40) 
-Κατανόηση των βασικών αναγκών του προσωπικού (HR40) 
-Πρακτική εμπειρία στα θέματα HR (ΗR40) 
-Συνεργασιμότητα (HR41) 
-Ευελιξία (HR41) 
-Κατανόηση των άλλων (HR41) 
-Ευχέρεια στη χρήση αριθμητικών στοιχείων και μετρήσεων (HR41) 
-Εχεμύθεια (HR41) 
-Ενδιαφέρον για υποστήριξη των ανθρώπων (HR41) 
-Αξιοπιστία (HR41) 
-Διάθεση έμπρακτης και πειστικής βοήθειας προς τους άλλους (HR32) 
-Καλή γνώση της επιχείρησης (HR33) 
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Συμβολή στη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων ως μέσου επίτευξης των στρατηγικών στόχων των επιχειρήσεων 

 

 
 
7.1 ΤΡΟΠΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ  
ΟΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΑΠ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ  
ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΑΠ (πώς) 
  
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
1.1 Συμβολή στην υλοποίηση του “business plan” μέσω προτεραιοτήτων του “HR plan” στα θέματα πολιτικών ΔΑΠ  
1.2 Εστίαση στις ανάγκες που απορρέουν από τα νέα προϊόντα για αναζήτηση ταλαντούχων ατόμων και την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους  

μέσω κατάλληλης στελέχωσης και εκπαίδευσης 
1.3 Μετάφραση της εταιρικής στρατηγικής σε κατάλληλη στρατηγικές προσωπικού  που προσαρμόζεται στα δεδομένα της τρέχουσας 

οικονομικής συγκυρίας  
1.4 Υποστήριξη επίτευξης σχεδίων και στόχων των στελεχών γραμμής διαχέοντας το “business partnering” σε όλα τα επίπεδα, 

καθοδηγώντας και συμβουλεύοντας για την εφαρμογή των διαδικασιών στα θέματα προσωπικού 
1.5 Άσκηση επιρροής  στη λήψη αποφάσεων στα θέματα προσωπικού 
1.6 Μεθοδική υποστήριξη των συναντήσεων του “leaders forum” για την πορεία της εταιρίας και την εκτέλεση της στρατηγικής, 

εμπλέκοντας όλους τους εργαζόμενους κάθε Τμήματος, προκειμένου να βελτιώνεται η απόδοση  

 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 
2.1 Ορισμός των στελεχών ΔΑΠ ως “business partner” συγκεκριμένων Τμημάτων και στελεχών για άμεση υποστήριξη, εκπαίδευση, 

καθοδήγηση  και καλύτερο χειρισμό των θεμάτων προσωπικού 
2.2 Ανάληψη   πρωτοβουλίας για μεγάλη έμφαση στα θέματα της διοίκησης της απόδοσης μέσω ειδικής εκπαιδευτικής προσέγγισης κατά τη 

διάρκεια συναντήσεων των Τμημάτων 
2.3 Δημιουργία   συγκροτημένων και μετρήσιμων διαδικασιών στα θέματα στελέχωσης  για υποστήριξη της αξιοπιστίας του Τμήματος ΔΑΠ 
2.4 Ευθύνη εφαρμογής της διαδικασίας αξιολόγησης έργου στις υπάρχουσες ή νέες θέσεις αλλά και στις συγχωνευόμενες 

 
ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ 
3.1 Διενέργεια τακτικών ερευνών ικανοποίησης και δέσμευσης των εργαζομένων (Credo survey, engagement survey) 
3.2 Έκφραση της φωνής και της Διοίκησης και των εργαζομένων και διατήρηση ισορροπίας μεταξύ των δύο πλευρών  
3.3 Ευαισθησία έναντι των εργαζομένων κατά την τρέχουσα περίοδο κρίσης με βασικές προτεραιότητες στα θέματα ανάπτυξης 

ταλαντούχων υπαλλήλων,  αμοιβών & παροχών  και εργασιακών σχέσεων 
3.4 Παροχή βοηθείας στα στελέχη γραμμής, διαθέτοντας χρόνο για την επίλυση των προβλημάτων τους και την επίτευξη των στόχων τους 
3.5 Βελτίωση ηθικού και αφοσίωσης υπαλλήλων μέσω διοργάνωσης και ενεργού συμμετοχής σε εκδηλώσεις για την πορεία της εταιρίας, 

την εξέλιξη αγοράς και κλάδου, την αναγνώριση πρωτοβουλιών και απονομή τιμητικών διακρίσεων  

 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ 
4.1 Συντονισμός των οργανωτικών αλλαγών και υποστήριξη υλοποίησης στα θέματα στελέχωσης και επικοινωνίας 
4.2 Ενεργός συμμετοχή στην προσπάθεια αλλαγής νοοτροπίας  ως προς το ρόλο της ΔΑΠ, μέσω της εμπλοκής της στα θέματα προσωπικού 
4.3 Καθοριστική συμβολή στην ενίσχυση της ανθρωποκεντρικής κουλτούρας, δια της επίπονης αλλά επιτυχούς εισαγωγής νέου 

ασφαλιστικού προγράμματος συνταξιοδότησης   

 
ΓΕΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ  
5.1 Εμπορική γνώση  λόγω μακράς εμπειρίας στα Τμήματα Πωλήσεων και Μάρκετινγκ της εταιρίας  
5.2 Κατανόηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας (business) λόγω συνεχούς επαφής με την αγορά  
5.3 Αντίληψη επιχειρηματικού εταίρου (business partner)  
5.4 Κατανόηση των βασικών αναγκών του προσωπικού  
5.5 Πρακτική εμπειρία στα θέματα HR  
5.6 Συνεργασιμότητα  
5.7 Ευελιξία  
5.8 Κατανόηση των άλλων  
5.9 Ευχέρεια στη χρήση αριθμητικών στοιχείων και μετρήσεων  
5.10 Εχεμύθεια  
5.11 Ενδιαφέρον για υποστήριξη των ανθρώπων  
5.12 Αξιοπιστία  
5.13 Διάθεση έμπρακτης και πειστικής βοήθειας προς τους άλλους  
5.14 Καλή γνώση της επιχείρησης 
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Συμβολή στη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων ως μέσου επίτευξης των στρατηγικών στόχων των επιχειρήσεων 

 

P1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ (ΣΧΕΣΗ 1)  
 
Περίπτωση 8η: RIGHT 
 
Τα στελέχη της λειτουργίας ΔΑΠ αναμένεται να συμβάλλουν, μέσω των ικανοτήτων τους, 
στη διαμόρφωση των απαιτουμένων πολιτικών και πρακτικών ΔΑΠ. 
 
Δηλαδή, ώς εκδηλώνεται η συμβολή τους και γιατί αυτή εξαρτάται από την αποτελεσματικότητα 
των ικανοτήτων: (α)  εκτέλεσης στρατηγικής, (β) διοικητικής κατάρτισης,  (γ) διοίκησης 
υπαλληλικής συνεισφοράς και (δ) διοίκησης αλλαγών; 
 
1η ΣΧΕΣΗ (1-2) – Ρητές απαντήσεις στις ερωτήσεις HR40, 41 & ακολουθούν σχετικές απαντήσεις σε άλλες ερωτήσεις  
 
«Η γνώση και η εμπειρία με βοήθησαν 100%. Είμαι “ετερόφωτος” με την έννοια των γνώσεων που απέκτησα όλα τα χρόνια και με την 
μακρόχρονη εμπειρία μου στο HR. Αισθάνομαι ότι “είμαστε σαν το παλιό κρασί – όσο παλιώνουμε τόσο καλύτεροι γινόμαστε”» (HR40) 
 
«Οι ίδιοι, ως άτομα, είμαστε “unpredictable”. Οι γνώσεις και οι εμπειρίες μου με βοηθούν να εκμεταλλεύομαι τις αδυναμίες των ανθρώπων. 
Βλέπω πού έχει κάποιος την αδυναμία και την αξιοποιώ είτε βοηθώντας τον είτε χρησιμοποιώντας την υπέρ της εταιρίας» (HR40) 
 
«Με βοήθησε η ικανότητά μου να μπορώ να βλέπω τη σημερινή αλλά και την αυριανή πραγματικότητα» (HR41)  
 
«Γιατί έτσι μπορείς να βοηθήσεις τους ανθρώπους. Έτσι μπορείς να ακουμπήσεις τους ανθρώπους. Συχνά, όταν σου μιλούν, σου λένε 
διάφορα, από τα οποία λίγα μόνον ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα» (HR41) 
 
«Σήμερα οι συνθήκες έχουν αλλάξει πάρα πολύ.Τα οικονομικά μέτρα οδηγούν στον περιορισμό της κατανάλωσης των φαρμάκων. Σήμερα, 
πρώτα «στεγνώνει» το κουτί των φαρμάκων και μετά παίρνεις το δεύτερο. Προσπαθώ με κάθε τρόπο να δείξω στους ανθρώπους μας το 
μέλλον και με τον τρόπο αυτό πιστεύω ότι επηρεάζω το “business”» (HR41)  
 
«Την επιρροή μου την ασκώ και στους συναδέλφους μου των άλλων εταιριών, ώστε να μη «χαλούμε την πιάτσα» με περιττές και αμφίβολης 
αξίας κινήσεις ως προς τις αμοιβές και παροχές. Η πολιτική μας, τα προηγούμενα χρόνια,  μας έφερε σήμερα στο σημείο να είμαστε ως κλάδος 
30% επάνω στην αγορά των αμοιβών» (HR41) 
 
«Λόγω του ότι δουλεύω πάνω από 20 χρόνια στην εταιρία, έχω περάσει πολλά στάδια, έχω αναμειχθεί στο παρελθόν στο “business” και ο 
επηρεασμός  που ασκώ είναι υψηλός, τόσο εντός της εταιρίας όσο και εκτός αυτής, μέσω των δεσμών που διατηρώ με τους HR Directors των 
άλλων εταιριών του κλάδου» (HR26) 
 
«Γουστάρω  το θέμα του HR - δεν έχω την αίσθηση ότι εργάζομαι - έχω τη “βίδα” -  σου δίνει μεγάλη ικανοποίηση η αίσθηση ότι “ακουμπάς τη 
σφαίρα” των ανθρώπων - σπανίως έχω χάσει πρόταση που έχω κάνει στη Διοίκηση και να μην μου εγκριθεί» (HR26)  
  
«Αυτό που έχει σημασία είναι ότι δεν επιβάλλω την άποψή μου - χρειάζεται, όμως, να καταναλώσω ενέργεια για να κάμψω την αντίσταση των 
στελεχών γραμμής και να χειρισθώ αποτελεσματικά τα “egos” τους» (HR31) 
 
«Τα στελέχη γραμμής μου λένε χαρακτηριστικά:“σε μισούμε αλλά σε αγαπάμε ταυτόχρονα και σε θέλουμε κοντά μας” - oι σχέσεις μου μαζί τους 
είναι πολύ καλές - το θέμα είναι να τους πείσω, εφόσον και εγώ πιστεύω ότι το συγκεκριμένο είναι σωστό - επιδιώκω να συμφωνήσουμε και να 
το εφαρμόσουμε από κοινού, γιατί το “accountability” στο “business” βαραίνει περισσότερο αυτούς και όχι εμένα» (HR32) 
 

  
ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ 

  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
& ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

 
ΑΜΟΙΒΕΣ 

 
ΥΓΙΕΙΝΗ & 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

 
ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
 
επιτρέπει στα στελέχη 
της ΔΑΠ να έχουν 
ακριβή εικόνα  των 
απαιτήσεων της 
ακολουθουμένης 
στρατηγικής, η οποία 
διοχετεύεται στο 
σχεδιασμό και 
εφαρμογή 
καταλλήλων 
πολιτικών ΔΑΠ   
 

-Συμβολή στην 
υλοποίηση της 
στρατηγικής με 
τον σχεδιασμό της 
οργάνωσής και 
την πρόσληψη 
ανθρώπων που 
έχουν τα 
απαιτούμενα 
χαρακτηριστικά, 
ώστε να 
εξυπηρετείται το 
“business” (HR21) 
 
 
-Εφαρμογή των 
πολιτικών 

-Συμβολή στην 
υλοποίηση της 
στρατηγικής με το 
“development” 
των ανθρώπων, 
ώστε να 
εξυπηρετείται το 
“business” 
(HR21) 
 
 
 
 
-Εφαρμογή των 
πολιτικών 
υλοποίησης των 
στρατηγικών με 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Εφαρμογή των 
πολιτικών 
υλοποίησης των 
στρατηγικών με 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εφαρμογή των 
πολιτικών 
υλοποίησης των 
στρατηγικών με 
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υλοποίησης των 
στρατηγικών με 
λεπτομερή βήματα 
και φροντίδα 
απόκτησης των 
ταλαντούχων 
υπαλλήλων στην 
αγορά για να 
παραμείνουν στην 
εταιρία (HR22) 
 
 
-Υποστήριξη  
επίτευξης σχεδίων 
και στόχων των 
στελεχών γραμμής 
στον τρόπο 
σκέψης και 
διαχείρισης των 
υποθέσεων που 
έχουν σχέση με τη 
στελέχωση 
(HR31) 
 
 
-Άσκηση επιρροής 
στη λήψη 
αποφάσεων στα 
θέματα 
στελέχωσης 
(HR34) 

λεπτομερή 
βήματα και 
φροντίδα 
ανάπτυξης των 
ταλαντούχων 
υπαλλήλων για να 
παραμείνουν στην 
εταιρία (HR22) 
 
 
-Υποστήριξη  
επίτευξης σχεδίων 
και στόχων των 
στελεχών 
γραμμής στον 
τρόπο σκέψης και 
διαχείρισης των 
υποθέσεων που 
έχουν σχέση με 
την εκπαίδευση & 
ανάπτυξη (HR31) 
 
 
-Άσκηση 
επιρροής στη 
λήψη αποφάσεων 
στα θέματα 
εκπαίδευσης & 
ανάπτυξης 
(HR34) 

λεπτομερή βήματα 
και φροντίδα 
διοίκησης της 
απόδοσης των 
ταλαντούχων 
υπαλλήλων για να 
παραμείνουν στην 
εταιρία (HR22) 
 
 
-Υποστήριξη  
επίτευξης σχεδίων 
και στόχων των 
στελεχών γραμμής 
στον τρόπο 
σκέψης και 
διαχείρισης των 
υποθέσεων που 
έχουν σχέση με 
την αξιολόγηση 
της απόδοσης 
(HR31) 
 
-Άσκηση επιρροής 
στη λήψη 
αποφάσεων στα 
θέματα 
αξιολόγησης της 
απόδοσης (HR34) 

λεπτομερή βήματα 
και φροντίδα 
ανταμοιβής  των 
ταλαντούχων 
υπαλλήλων για να 
παραμείνουν στην 
εταιρία (HR22) 
 
 
 
-Υποστήριξη  
επίτευξης σχεδίων 
και στόχων των 
στελεχών γραμμής 
στον τρόπο 
σκέψης και 
διαχείρισης των 
υποθέσεων που 
έχουν σχέση με τις 
αμοιβές  (HR31) 
 
 
 
-Άσκηση επιρροής 
στη λήψη 
αποφάσεων στα 
θέματα αμοιβών 
(HR34) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Υποστήριξη  
επίτευξης σχεδίων και 
στόχων των στελεχών 
γραμμής στον τρόπο 
σκέψης και 
διαχείρισης των 
υποθέσεων που έχουν 
σχέση με τις 
εργασιακές σχέσεις 
(HR31) 
 
 
 
-Άσκηση επιρροής στη 
λήψη αποφάσεων στα 
θέματα εργασιακών 
σχέσεων (HR34) 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 
 
δίνει τη δυνατότητα 
στα στελέχη της ΔΑΠ 
να σχεδιάζουν και να 
εφαρμόζουν 
κατάλληλες πολιτικές 
ΔΑΠ 
 
 

-Εφαρμογή των 
αρχών του 
Management στην 
πράξη, με 
κατάλληλη 
ποιοτική και 
ποσοτική 
στελέχωση των 
ομάδων των 
ιατρικών 
επισκεπτών 
(HR42) 
 
-Δημιουργία 
συστήματος 
ιδιοτήτων 
(competences) που 
προήλθαν από 
εργαζόμενους με 
υψηλή απόδοση 
(top performers) 
σύμφωνα με τη 
σύγχρονη 
μεθοδολογία 
(HR42) 

 -Φροντίδα και 
ευθύνη 
διακράτησης των 
ταλαντούχων 
υπαλλήλων με 
συστηματική 
παρακολούθηση 
των επιδόσεών 
τους σε 2 άξονες 
(“results” και “soft 
issues”) (HR22) 

-Άμεση ευθύνη 
και εμπλοκή στην 
εφαρμογή της 
διαδικασίας 
αξιολόγησης 
έργου και 
διενέργεια 
ελέγχων 
“validation” 
(HR65) 

  

ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ 
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ 
 
δίνει τη δυνατότητα 
στα στελέχη της ΔΑΠ 
να σχεδιάζουν και να 
εφαρμόζουν 
κατάλληλες πολιτικές 
ΔΑΠ  
 

 -Δημιουργία 
συστημάτων 
καθοδήγησης και 
ανάπτυξης των 
ανθρώπων με 
σκοπό τη 
βελτίωση της 
απόδοσής τους 
(HR26) 

 
 

-Πρωτοβουλία για 
την ανάπτυξη 
υπευθυνοτητας 

-Υποστήριξη στα 
στελέχη γραμμής 
πείθοντάς τους ότι 
η προτεινόμενη 
λύση είναι σωστή 
και επιδιώκοντας 
συμφωνημένη 
εφαρμογή της 
λύσης από κοινού 
(HR32) 
 
-Διευκόλυνση της 
σκέψης των 
στελεχών γραμμής 

  -Συμβολή στη 
βελτίωση ηθικού και 
αφοσίωσης των 
υπαλλήλων μέσω 
ενίσχυσης της εικόνας 
της εταιρίας και 
γνωστοποίησης των 
προθέσεών της 
απέναντί τους (HR38) 
 
 
-Επιτυχής χειρισμός 
των περιπτώσεων 
απόλυσης 
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των ιατρικών 
επισκεπτών, ώστε 
να θεωρήσουν ότι 
έτσι αυξάνει το 
“employability” 
και να 
παραμείνουν στην 
εταιρία (HR35) 

με κατανάλωση 
ενέργειας για 
κάμψη της 
αντίστασής τους 
και 
αποτελεσματικό 
χειρισμό τους 
(HR31) 
 
-Βελτίωση του 
τρόπου διοίκησης 
των στελεχών, 
ώστε μέσω αυτού 
να αντιληφθούν οι 
εργαζόμενοι ότι η 
εταιρία περιμένει 
απ’ αυτούς να 
έχουν υψηλές 
επιδόσεις και να  
αναπτύξουν οι 
ίδιοι τον εαυτό 
τους (HR38) 

προσωπικού, με 
ειλικρινή παράθεση 
της πραγματικότητας 
και παροχή βοήθειας 
στους αποχωρούντες 
για τα προβλήματα 
που παρουσιάζονται 
(HR38) 
 
-Πρωτοβουλία 
καθιέρωσης 
συναντήσεων 
προσωπικού, στις 
οποίες ο υπεύθυνος 
κάθε περιοχής 
παρουσιάζει τα 
επιτεύγματα με 
αποτέλεσμα την  
δημιουργία άμιλλας 
και την αύξηση της 
παραγωγικότητας 
(HR35) 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΑΛΛΑΓΩΝ 
 
 
 
δίνει τη δυνατότητα 
στα στελέχη της ΔΑΠ 
να σχεδιάζουν και να 
εφαρμόζουν 
κατάλληλες πολιτικές 
ΔΑΠ 
 
 
 

-Δημιουργία  
πρωτόγνωρου 
ρόλου για την 
ελληνική αγορά 
(market sales 
liaison)  και 
κάλυψη των νέων 
απαιτήσεων 
υποστήριξης στα 
θέματα 
στελέχωσης 
(HR33)   
 
-Υποστήριξη των 
οργανωσιακών 
αλλαγών και 
συμβολή στην 
επιτυχία τους 
μέσω της 
πολιτικής 
στελέχωσης 
(HR39) 

-Δημιουργία  
πρωτόγνωρου 
ρόλου για την 
ελληνική αγορά 
(market sales 
liaison)  και 
κάλυψη των νέων 
απαιτήσεων 
υποστήριξης στα 
θέματα 
εκπαίδευσης & 
ανάπτυξης(HR33)  
 
 Υποστήριξη των 
οργανωσιακών 
αλλαγών και 
συμβολή στην 
επιτυχία τους 
μέσω της 
πολιτικής 
εκπαίδευσης & 
ανάπτυξης 
(HR39) 

-Δημιουργία  
πρωτόγνωρου 
ρόλου για την 
ελληνική αγορά 
(market sales 
liaison)  και 
κάλυψη των νέων 
απαιτήσεων 
υποστήριξης στα 
θέματα 
αξιολόγησης της 
απόδοσης (HR33)   
 
Υποστήριξη των 
οργανωσιακών 
αλλαγών και 
συμβολή στην 
επιτυχία τους 
μέσω της 
πολιτικής 
αξιολόγησης της 
απόδοσης (HR39) 
 

-Δημιουργία  
πρωτόγνωρου 
ρόλου για την 
ελληνική αγορά 
(market sales 
liaison)  και 
κάλυψη των νέων 
απαιτήσεων 
υποστήριξης στα 
θέματα αμοιβών 
(HR33)   
 
 
Υποστήριξη των 
οργανωσιακών 
αλλαγών και 
συμβολή στην 
επιτυχία τους 
μέσω της 
πολιτικής αμοιβών 
(HR39) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Υποστήριξη των 
οργανωσιακών 
αλλαγών και συμβολή 
στην επιτυχία τους 
μέσω της πολιτικής 
εργασιακών σχέσεων 
(HR39) 

ΓΕΝΙΚΗ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡ/ΚΟΥ 
ΕΤΑΙΡΟΥ 

-Μακροχρόνια ενασχόληση και εμπειρία στα θέματα HR (ΗR40) 
-Αξιοποίηση αδυναμιών των άλλων μέσω υποστήριξής τους (HR40) 
-Αντίληψη τρέχουσας και πρόβλεψη μελλοντικής πραγματικότητας (HR40) 
-Αντιμετώπιση των άλλων με ρεαλιστικά επιχειρήματα (HR40) 
-Άσκηση επιρροής στους Δ/ντές HR των άλλων εταιριών του κλάδου (HR40, 26) 
-Άσκηση επιρροής στα Δ/ντικά στελέχη της εταιρίας σε επιχειρηματικά θέματα (HR26) 
-Γνήσιο ενδιαφέρον για το HR και τη “σφαίρα” των ανθρώπων (HR26) 
-Άσκηση πειθούς και αποφυγή επιβολής απόψεων (HR31) 
-Συναινετική διάθεση (HR32) 
-Αξιοπιστία (HR32) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Διδακτορική Διατριβή: 08. RIGHT Χ. Ν. Πρωτόπαπας 

 
3



Συμβολή στη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων ως μέσου επίτευξης των στρατηγικών στόχων των επιχειρήσεων 

 

 
8.1 ΤΡΟΠΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ  
ΟΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΑΠ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ  
ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΑΠ (πώς) 
  
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
1.1 Συμβολή στην υλοποίηση της στρατηγικής με τον σχεδιασμό της οργάνωσης και  την πρόσληψη και ανάπτυξη ανθρώπων που έχουν τα 

απαιτούμενα χαρακτηριστικά, ώστε να εξυπηρετείται το “business” 
1.2 Εφαρμογή των πολιτικών υλοποίησης των στρατηγικών με λεπτομερή βήματα και φροντίδα διαχείρισης και διακράτησης των 

ταλαντούχων υπαλλήλων 
1.3 Υποστήριξη  επίτευξης σχεδίων και στόχων των στελεχών γραμμής στον τρόπο σκέψης και διαχείρισης των υποθέσεων που έχουν 

σχέση με το ανθρώπινο δυναμικό 
1.4 Άσκηση επιρροής στη λήψη αποφάσεων σε όλα τα θέματα διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού 

 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 
2.1 Εφαρμογή των αρχών του Management στην πράξη, με κατάλληλη ποιοτική και ποσοτική στελέχωση των ομάδων των ιατρικών 

επισκεπτών  
2.2 Φροντίδα και ευθύνη διακράτησης των ταλαντούχων υπαλλήλων με συστηματική παρακολούθηση των επιδόσεών τους σε 2 άξονες 

(“results” και “soft issues”) 
2.3 Δημιουργία συστήματος ιδιοτήτων (competences) που προήλθαν από εργαζόμενους με υψηλή απόδοση (top performers) σύμφωνα με τη 

σύγχρονη μεθοδολογία 
2.4 Άμεση ευθύνη και εμπλοκή στην εφαρμογή της διαδικασίας αξιολόγησης έργου και διενέργεια ελέγχων “validation”  

 
ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ 
3.1 Δημιουργία συστημάτων καθοδήγησης και ανάπτυξης των ανθρώπων με σκοπό τη βελτίωση της απόδοσής τους 
3.2 Υποστήριξη στα στελέχη γραμμής πείθοντάς τους ότι η προτεινόμενη λύση είναι σωστή και επιδιώκοντας συμφωνημένη εφαρμογή της 

λύσης από κοινού 
3.3 Συμβολή στη βελτίωση ηθικού και αφοσίωσης των υπαλλήλων μέσω ενίσχυσης της εικόνας της εταιρίας και γνωστοποίησης των 

προθέσεών της απέναντί τους 
3.4 Πρωτοβουλία για την ανάπτυξη υπευθυνότητας των ιατρικών επισκεπτών, ώστε να θεωρήσουν ότι έτσι αυξάνει το “employability” και 

να παραμείνουν στην εταιρία 
3.5 Διευκόλυνση της σκέψης των στελεχών γραμμής με κατανάλωση ενέργειας για κάμψη της αντίστασής τους και αποτελεσματικό χειρισμό 

τους 
3.6 Επιτυχής χειρισμός των περιπτώσεων απόλυσης προσωπικού, με ειλικρινή παράθεση της πραγματικότητας και παροχή βοήθειας στους 

αποχωρούντες για τα προβλήματα που παρουσιάζονται 
3.7 Βελτίωση του τρόπου διοίκησης των στελεχών, ώστε μέσω αυτού να αντιληφθούν οι εργαζόμενοι ότι η εταιρία περιμένει απ’ αυτούς να 

έχουν υψηλές επιδόσεις και να  αναπτύξουν οι ίδιοι τον εαυτό τους 
3.8 Πρωτοβουλία καθιέρωσης συναντήσεων προσωπικού, στις οποίες ο υπεύθυνος κάθε περιοχής παρουσιάζει τα επιτεύγματα με 

αποτέλεσμα την  δημιουργία άμιλλας και την αύξηση της παραγωγικότητας 

 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ 
4.1 Δημιουργία  πρωτόγνωρου ρόλου για την ελληνική αγορά (market sales liaison)  και κάλυψη των νέων απαιτήσεων υποστήριξης στα 

θέματα πολιτικών ΔΑΠ   
4.2 Υποστήριξη των οργανωσιακών αλλαγών και συμβολή στην επιτυχία τους μέσω των πολιτικών ΔΑΠ 

 
ΓΕΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ  
5.1 Μακροχρόνια ενασχόληση και εμπειρία στα θέματα HR  
5.2 Αξιοποίηση αδυναμιών των άλλων μέσω υποστήριξής τους  
5.3 Αντίληψη τρέχουσας και πρόβλεψη μελλοντικής πραγματικότητας  
5.4 Αντιμετώπιση των άλλων με ρεαλιστικά επιχειρήματα  
5.5 Άσκηση επιρροής στους Δ/ντές HR των άλλων εταιριών του κλάδου  
5.6 Άσκηση επιρροής στα Δ/ντικά στελέχη της εταιρίας σε επιχειρηματικά θέματα  
5.7 Γνήσιο ενδιαφέρον για το HR και τη “σφαίρα” των ανθρώπων  
5.8 Άσκηση πειθούς και αποφυγή επιβολής απόψεων  
5.9 Συναινετική διάθεση  
5.10 Αξιοπιστία  
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P1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ (ΣΧΕΣΗ 1)  
 
Περίπτωση 9η: ROSEBUD 
 
Τα στελέχη της λειτουργίας ΔΑΠ αναμένεται να συμβάλλουν, μέσω των ικανοτήτων τους, 
στη διαμόρφωση των απαιτουμένων πολιτικών και πρακτικών ΔΑΠ. 
 
Δηλαδή, πώς εκδηλώνεται η συμβολή τους και γιατί αυτή εξαρτάται από την αποτελεσματικότητα 
των ικανοτήτων: (α)  εκτέλεσης στρατηγικής, (β) διοικητικής κατάρτισης,  (γ) διοίκησης 
υπαλληλικής συνεισφοράς και (δ) διοίκησης αλλαγών; 
 
1η ΣΧΕΣΗ (1-2) – Ρητές απαντήσεις στις ερωτήσεις HR40, 41 & ακολουθούν σχετικές απαντήσεις σε άλλες ερωτήσεις  
 
 
«Τα χρόνια που εργάσθηκα ως σύμβουλος με βοήθησαν να είμαι συστηματικός και να χρησιμοποιώ μεθόδους με αντικειμενικό και αξιόπιστο 
τρόπο» (HR40)   
 
«Παράλληλα, μου μάθανε πώς να είμαι “partner” και να στέκομαι δίπλα στους Managers» (HR40) 
 
«Ως προς τα συστήματα και τις διαδικασίες με βοήθησε η εμπειρία μου σε μεγάλη πολυεθνική με την απόλυτα κεντροποιημένη οργάνωσή της, 
ενώ η εταιρία όπου βρίσκομαι τώρα είναι αποκεντρωμένη - τώρα που πηγαίνουμε προς την κεντροποίηση, έχω ήδη εμπειρία. Εφαρμόζουμε 
κοινά συστήματα και διαδικασίες παγκοσμίως, π.χ. έχουμε την ίδια φόρμα αξιολόγησης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό» (HR40) 
  
«Θεωρώ ότι έχω “listening skills” – ακούω και θεωρώ ότι μπορώ να επηρεάζω τον άλλο χωρίς αυτός να είναι υφιστάμενός μου (“peer” ή 
άλλος)» (HR41) 
 
« Δηλ. με βοηθούν και τα “influencing skills”» (HR41) 
 
 «Είμαι οργανωτικός και μεθοδικός στη δουλειά μου, δηλ. βλέπω τα πράγματα ότι έχουν “αρχή, μέση και τέλος”» (HR41) 
 
«Προσπαθώ και καταφέρνω να καταλαβαίνω το “business”» (HR41) 
 
«Προσπαθώ να είμαι πιο κοντά στους ανθρώπους  - έτσι συμβάλλω με το να είμαι ορατός και προσβάσιμος» (HR 38) 
 

  
ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ 

  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
& ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

 
ΑΜΟΙΒΕΣ 

 
ΥΓΙΕΙΝΗ & 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

 
ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
 
επιτρέπει στα στελέχη 
της ΔΑΠ να έχουν 
ακριβή εικόνα  των 
απαιτήσεων της 
ακολουθουμένης 
στρατηγικής, η οποία 
διοχετεύεται στο 
σχεδιασμό και 
εφαρμογή 
καταλλήλων 
πολιτικών ΔΑΠ   
 

-Συμβολή στην 
επιτυχή υλοποίηση 
του στρατηγικού 
πλάνου της 
εταιρίας μέσω  
εφαρμογής της 
πολιτικής 
στελέχωσης 
(HR22) 
 
 
 
 
-Υποστήριξη της 
επίτευξης σχεδίων 
και στόχων των 
στελεχών γραμμής 
ξεκινώντας από το 
σχεδιασμό της 
οργάνωσής τους 
και την εύρεση 
των καταλλήλων 
για κάθε θέση 
(HR31) 
  
 
-Άσκηση επιρροής 
στη λήψη 
αποφάσεων στα 

-Συμβολή στην 
επιτυχή 
υλοποίηση του 
στρατηγικού 
πλάνου της 
εταιρίας μέσω  
εφαρμογής της 
πολιτικής 
εκπαίδευσης & 
ανάπτυξης 
(HR22) 
 
 
-Υποστήριξη της 
επίτευξης σχεδίων 
και στόχων των 
στελεχών 
γραμμής μέσω  
ανάπτυξης 
ανθρώπων και 
εφαρμογής 
προγραμμάτων 
διαδοχής (HR31) 
 
 
 
-Άσκηση 
επιρροής στη 
λήψη αποφάσεων 

-Συμβολή στην 
επιτυχή υλοποίηση 
του στρατηγικού 
πλάνου της 
εταιρίας μέσω  
εφαρμογής της 
πολιτικής 
αξιολόγησης της 
απόδοσης (HR22) 
 
 
 
 
-Υποστήριξη της 
επίτευξης σχεδίων 
και στόχων των 
στελεχών γραμμής  
μέσω του κύκλου 
αξιολόγησης της 
απόδοσης και 
μεγάλης έμφασης 
στα άτομα 
υψηλών 
δυνατοτήτων 
(HR31) 
 
-Άσκηση επιρροής 
στη λήψη 
αποφάσεων στα 

-Συμβολή στην 
επιτυχή υλοποίηση 
του στρατηγικού 
πλάνου της 
εταιρίας μέσω  
εφαρμογής της 
πολιτικής αμοιβών 
(HR22) 
 
 
 
 
 
-Υποστήριξη της 
επίτευξης σχεδίων 
και στόχων των 
στελεχών γραμμής 
μέσω της 
πολιτικής αμοιβών 
& παροχών 
(HR31) 
 
 
 
 
 
-Άσκηση επιρροής 
στη λήψη 
αποφάσεων στα 
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θέματα 
στελέχωσης και 
εσωτερικής 
επιλογής 
υποψηφίων για 
προαγωγή (HR34) 

στα θέματα 
εκπαίδευσης & 
ανάπτυξης 
(HR34) 

θέματα 
αξιολόγησης της 
απόδοσης με 
έντονα 
συμβουλευτικό 
και καταλυτικό 
ρόλο  (HR34)  

θέματα αμοιβών & 
παροχών  (HR34) 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 
 
δίνει τη δυνατότητα 
στα στελέχη της ΔΑΠ 
να σχεδιάζουν και να 
εφαρμόζουν 
κατάλληλες πολιτικές 
ΔΑΠ 
 
 

-Ορισμός των 
στελεχών ΔΑΠ ως 
“business 
partners” 
συγκεκριμένων 
Τμημάτων για 
άμεση υποστήριξή 
τους στις 
διαδικασίες 
πρόσληψης 
(HR26) 

 
 

-Γνώση και 
χορήγηση των 
κατάλληλων 
“εργαλείων” στους 
Managers για να 
επιλέξουν 
ανθρώπους και να 
φέρουν μέσω 
αυτών 
αποτελέσματα 
(HR33) 

 
 
 

-Συμβολή στην 
αντιστοίχηση των 
10 ηγετικών 
ικανοτήτων του 
προσωπικού με τις  
περιγραφές 
καθηκόντων 
(generic 
descriptions) με 
βαρύνουσα άποψη 
και αναγνώριση 
της υψηλής 
κατάρτισης της 
ΔΑΠ (HR42) 

-Ορισμός των 
στελεχών ΔΑΠ 
ως “business 
partners” 
συγκεκριμένων 
Τμημάτων για 
άμεση 
υποστήριξή τους 
στις διαδικασίες  
“training”  
(HR26) 
 
 
Γνώση και 
χορήγηση των 
κατάλληλων 
“εργαλείων” 
στους Managers 
για να 
εκπαιδεύσουν- 
αναπτύξουν τους 
ανθρώπους και να 
φέρουν μέσω 
αυτών 
αποτελέσματα 
(HR33) 

-Ορισμός των 
στελεχών ΔΑΠ ως 
“business 
partners” 
συγκεκριμένων 
Τμημάτων για 
άμεση υποστήριξή 
τους στις 
διαδικασίες 
“performance 
management” 
(HR26) 
 
Γνώση και 
χορήγηση των 
κατάλληλων 
“εργαλείων” στους 
Managers για να 
διοικήσουν την 
απόδοση των 
ανθρώπων και να 
φέρουν μέσω 
αυτών 
αποτελέσματα 
(HR33) 
 
 
-Διεξαγωγή της 
διαδικασίας 
ελέγχων 
αντικειμενικότη-
τας (calibratrion)  
του συστήματος 
αξιολόγησης της 
απόδοσης (HR60) 

-Ορισμός των 
στελεχών ΔΑΠ ως 
“business 
partners” 
συγκεκριμένων 
Τμημάτων για 
άμεση υποστήριξή 
τους στις 
διαδικασίες 
αμοιβών και 
παροχών (HR26) 

 
 

Γνώση και 
χορήγηση των 
κατάλληλων 
“εργαλείων” στους 
Managers για να 
ανταμείψουν τους 
ανθρώπους και να 
φέρουν μέσω 
αυτών 
αποτελέσματα 
(HR33) 

  

ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ 
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ 
 
δίνει τη δυνατότητα 
στα στελέχη της ΔΑΠ 
να σχεδιάζουν και να 
εφαρμόζουν 
κατάλληλες πολιτικές 
ΔΑΠ  
 

  -Πρωτοβουλία 
μεγαλύτερης 
εμπλοκής των 
Line Managers 
στη διοίκηση των 
ανθρώπων τους 
(HR24)  
 
-Υποστήριξη των 
διευθυντικών 
στελεχών για την 
αντιμετώπιση 
προβλημάτων 
συνεργασίας, 
συμπεριφοράς και 
απόδοσης των 
υφισταμένων τους 
(HR33) 
 
 
 

  -Διενέργεια τακτικών 
ερευνών ικανοποίησης 
και δέσμευσης των 
εργαζομένων (Credo 
survey, engagement 
survey) (HR24, 90) 
 
 
-Συμβολή στη 
βελτίωση ηθικού και 
αφοσίωσης των 
υπαλλήλων μέσω 
εγγύτητας προς 
αυτούς, συμμετοχής 
στα “meetings” των 
πωλήσεων, 
παρακολούθησης 
προϊοντικών 
παρουσιάσεων και 
συμμετοχής στις 
επισκέψεις στους 
πελάτες (HR38) 
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ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΑΛΛΑΓΩΝ 
 
 
 
δίνει τη δυνατότητα 
στα στελέχη της ΔΑΠ 
να σχεδιάζουν και να 
εφαρμόζουν 
κατάλληλες πολιτικές 
ΔΑΠ 
 
 
 

-Ενίσχυση της 
αλλαγής του 
ρόλου των 
Managers ώστε να 
έχουν μεγαλύτερη 
εμπλοκή στη 
διοίκηση των 
ανθρώπων τους 
μέσω εφαρμογής 
της πολιτικής 
στελέχωσης 
(HR32) 
 
 
 
-Άμεση και 
συνεχής εμπλοκή 
στην υποστήριξη 
των 
οργανωσιακών 
αλλαγών και 
χειρισμός των 
σχετικών με τη 
στελέχωση 
θεμάτων (HR39) 

-Ενίσχυση της 
αλλαγής του 
ρόλου των 
Managers ώστε 
να έχουν 
μεγαλύτερη 
εμπλοκή στη 
διοίκηση των 
ανθρώπων τους 
μέσω εφαρμογής 
της πολιτικής 
εκπαίδευσης & 
ανάπτυξης 
(HR32) 
 
-Άμεση και 
συνεχής εμπλοκή 
στην υποστήριξη 
των 
οργανωσιακών 
αλλαγών και 
χειρισμός των 
σχετικών με την 
εκπαίδευση & 
ανάπτυξη  
θεμάτων (HR39) 
 

-Ενίσχυση της 
αλλαγής του 
ρόλου των 
Managers ώστε να 
έχουν μεγαλύτερη 
εμπλοκή στη 
διοίκηση των 
ανθρώπων τους 
μέσω εφαρμογής 
της πολιτικής 
αξιολόγησης της 
απόδοσης (HR32) 
 
 
 
-Άμεση και 
συνεχής εμπλοκή 
στην υποστήριξη 
των 
οργανωσιακών 
αλλαγών και 
χειρισμός των 
σχετικών με την 
αξιολόγηση της 
αποδοσης 
θεμάτων (HR39) 

-Ενίσχυση της 
αλλαγής του 
ρόλου των 
Managers ώστε να 
έχουν μεγαλύτερη 
εμπλοκή στη 
διοίκηση των 
ανθρώπων τους 
μέσω εφαρμογής 
της πολιτικής 
αμοιβών (HR32) 
 
 
 
 
-Άμεση και 
συνεχής εμπλοκή 
στην υποστήριξη 
των 
οργανωσιακών 
αλλαγών και 
χειρισμός των 
σχετικών με τις 
αμοιβές θεμάτων 
(HR39) 

  

ΓΕΝΙΚΗ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡ/ΚΟΥ 
ΕΤΑΙΡΟΥ 

-Eμπειρία στο συμβουλευτικό κλάδο (HR40) 
-Αντίληψη επιχειρηματικού εταίρου (HR40) 
-Εμπειρία σε πολυεθνικό περιβάλλον κεντροποιημένης οργάνωσης (HR40) 
-Καλή ακρόαση των συνομιλητών (listening skills) (HR41) 
-Άσκηση επιρροής στους άλλους χωρίς χρήση ιεραρχικής επιβολής (influencing skills ) (HR41) 
-Mεθοδικότητα και χρήση οργανωτικών αρχών (HR41) 
-Κατανόηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας (business) (HR41) 
-Εγγύτητα προς τους άλλους και διαθεσιμότητα απέναντί τους (HR38) 
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9.1 ΤΡΟΠΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ  
ΟΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΑΠ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ  
ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΑΠ (πώς) 
  
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
1.1 Συμβολή στην επιτυχή υλοποίηση του στρατηγικού πλάνου της εταιρίας μέσω  εφαρμογής όλων των πολιτικών διοίκησης του 

ανθρωπίνου δυναμικού 
1.2 Υποστήριξη της επίτευξης σχεδίων και στόχων των στελεχών γραμμής στα θέματα προσωπικού 
1.3 Άσκηση επιρροής στη λήψη αποφάσεων σε ό,τι έχει να κάνει με τους ανθρώπους 

 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 
2.1 Ορισμός των στελεχών ΔΑΠ ως “business partners” συγκεκριμένων Τμημάτων για άμεση υποστήριξή τους σε όλες τις διαδικασίες 

προσωπικού 
2.2 Γνώση και χορήγηση των κατάλληλων “εργαλείων” στους Managers για να διοικήσουν τους ανθρώπους και να φέρουν μέσω αυτών 

αποτελέσματα 
2.3 Συμβολή στην αντιστοίχηση των 10 ηγετικών ικανοτήτων του προσωπικού με τις  περιγραφές καθηκόντων (generic descriptions) με 

βαρύνουσα άποψη και αναγνώριση της υψηλής κατάρτισης της ΔΑΠ 
2.4 Διεξαγωγή της διαδικασίας ελέγχων αντικειμενικότητας (calibratrion)  του συστήματος αξιολόγησης της απόδοσης 

 
ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ 
3.1 Πρωτοβουλία μεγαλύτερης εμπλοκής των Line Managers στη διοίκηση των ανθρώπων τους  
3.2 Διενέργεια τακτικών ερευνών ικανοποίησης και δέσμευσης των εργαζομένων (Credo survey, engagement survey) 
3.3 Υποστήριξη των διευθυντικών στελεχών για την αντιμετώπιση προβλημάτων συνεργασίας, συμπεριφοράς και απόδοσης των 

υφισταμένων τους 
3.4 Συμβολή στη βελτίωση ηθικού και αφοσίωσης των υπαλλήλων μέσω εγγύτητας προς αυτούς, συμμετοχής στα “meetings” των 

πωλήσεων, παρακολούθησης προϊοντικών παρουσιάσεων και συμμετοχής στις επισκέψεις στους πελάτες 

 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ 
4.1 Ενίσχυση της αλλαγής του ρόλου των Managers ώστε να έχουν μεγαλύτερη εμπλοκή στη διοίκηση των ανθρώπων τους μέσω εφαρμογής 

των πολιτικών ΔΑΠ  
4.2 Άμεση και συνεχής εμπλοκή στην υποστήριξη των οργανωσιακών αλλαγών και χειρισμός των σχετικών με τους ανθρώπους θεμάτων 

 
ΓΕΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ  
5.1 Eμπειρία στο συμβουλευτικό κλάδο  
5.2 Αντίληψη επιχειρηματικού εταίρου  
5.3 Εμπειρία σε πολυεθνικό περιβάλλον κεντροποιημένης οργάνωσης  
5.4 Καλή ακρόαση των συνομιλητών  
5.5 Άσκηση επιρροής στους άλλους χωρίς χρήση ιεραρχικής επιβολής  
5.6 Mεθοδικότητα και χρήση οργανωτικών αρχών 
5.7 Κατανόηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας  
5.8 Εγγύτητα προς τους άλλους και διαθεσιμότητα απέναντί τους  
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P1 EΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ (ΣΧΕΣΗ 1) 
 
Περίπτωση 10η: ROYAL  
 
Τα στελέχη της λειτουργίας ΔΑΠ αναμένεται να συμβάλλουν, μέσω των ικανοτήτων τους, 
στη διαμόρφωση των απαιτουμένων πολιτικών και πρακτικών ΔΑΠ. 
 
Δηλαδή, πώς εκδηλώνεται η συμβολή τους και γιατί αυτή εξαρτάται από την αποτελεσματικότητα 
των ικανοτήτων: (α)  εκτέλεσης στρατηγικής, (β) διοικητικής κατάρτισης,  (γ) διοίκησης 
υπαλληλικής συνεισφοράς και (δ) διοίκησης αλλαγών; 
 
1η ΣΧΕΣΗ (1-2) – Ρητές απαντήσεις στις ερωτήσεις HR40, 41 & ακολουθούν σχετικές απαντήσεις σε άλλες ερωτήσεις  
 
«Αυτά που με έχουν βοηθήσει είναι: (1) τα λάθη που έχω κάνει ή τα πράγματα και διαδικασίες που έχω δει αλλού»  (HR40) 
 
«(2) η εμπειρία μου σε άλλους κλάδους (χρηματοοικονομικός τομέας και τηλεπικοινωνίες) ενώ το HR είναι το ίδιο παντού ως “concept”. Αυτό 
που αλλάζει είναι ο τρόπος που εφαρμόζεται. Στη διαδικασία εξεύρεσης λύσεων προτείνω τρόπους που δεν έχουν σκεφθεί στον φαρμακευτικό 
κλάδο» (HR40) 
 
 «Ακόμη και οι διαφορετικές κουλτούρες των εταιριών από τις οποίες έχω περάσει» (HR40) 
 
 «Φυσικά βοηθούν οι γνώσεις και σπουδές μου» (HR40) 
 
 «Π.χ στην B είχα συνεργασία με τους πωλητές που χρησιμοποιούσαν ως τόπο εργασίας τους το σπίτι˙ στην ROYAL προβλέπεται συμβατικά 
για τους “field-based” ιατρικούς επισκέπτες ως τόπος εργασίας τους το σπίτι, χωρίς να υπάρχει όμως η σχετική υποδομή˙ έτσι, αφού 
δεχθήκαμε παράπονα επειδή δεν είχαν εξοπλισμό, εκτυπωτές κλπ., υπέδειξα να τους διαθέσουμε τη στοιχειώδη υποδομή, μετά από “cost-
benefit analysis”. Τους δώσαμε εκτυπωτές και τους συνδέσαμε με το Intranet της εταιρίας (λύση που δεν κοστίζει σε σχέση με τα 
πλεονεκτήματα που έχει)» (HR40) 
  
«Με βοήθησε το να φέρω τις εμπειρίες μου σε ό,τι κάνω» (HR41) 
 
«Πιστεύω πολύ στο “relationship building” με νέους συνεργάτες. Με βοηθά η εξερεύνηση που κάνω στις σχέσεις. Πιστεύω ότι κανένας από 
αυτούς που συμπεριφέρονται λίγο περίεργα δεν έχει προσωπικά κίνητρα» (HR41) 
 
«Έχω την ικανότητα να δημιουργώ οικειότητα. Είμαι κοινωνικός τύπος. Οι άνθρωποι σου λένε δύσκολα ΟΧΙ όταν έχεις οικειότητα μαζί τους. 
Πρόκειται για άλλη κουλτούρα» (HR41) 
 
«Το νέο στύλ διοίκησης είναι πιο επικοινωνιακό (π.χ. εγώ ως HR Director βγαίνω στην αγορά μαζί με τους ιατρικούς επισκέπτες, κάνουμε 
κοινές επισκέψεις πελατών, συνομιλώ μαζί τους και προσπαθώ να ανοίξω τα κανάλια επικοινωνίας)» (HR26) 
 
«Θα χρειαστεί χρόνος γιατί οι άνθρωποι “φοβούνται να ανοιχτούν» (HR26) 
 
«Ο νέος μας Γεν. Δ/ντής και εγώ έχουμε πιο ανοικτή νοοτροπία που μπορούμε να περάσουμε τα μηνύματα στους ανθρώπους» (HR26). 
 

  
ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ 

  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
& ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

 
ΑΜΟΙΒΕΣ 

 
ΥΓΙΕΙΝΗ & 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

 
ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
 
επιτρέπει στα στελέχη 
της ΔΑΠ να έχουν 
ακριβή εικόνα  των 
απαιτήσεων της 
ακολουθουμένης 
στρατηγικής, η οποία 
διοχετεύεται στο 
σχεδιασμό και 
εφαρμογή 
καταλλήλων 
πολιτικών ΔΑΠ   
 

-Υποστήριξη 
εκτέλεσης της 
στρατηγικής 
ξεκινώντας με τη 
σωστή πρόσληψη 
και την κατάλληλη 
στελεχωση 
(HR22) 
 
 
-Υποστήριξη 
επίτευξης σχεδίων 
και στόχων των 
στελεχών 
γραμμής, ανάλογα 
με τις φάσεις ζωής 
(life-cycle phases) 
των προϊόντων, 
στα θέματα 

-Υποστήριξη 
εκτέλεσης της 
στρατηγικής με 
την κατάλληλη 
εκπαίδευση & 
ανάπτυξη (HR22) 
 
 
-Υποστήριξη 
επίτευξης σχεδίων 
και στόχων των 
στελεχών 
γραμμής, ανάλογα 
με τις φάσεις 
ζωής (life-cycle 
phases) των 
προϊόντων, στα 
θέματα 
εκπαίδευσης & 

-Υποστήριξη 
εκτέλεσης της 
στρατηγικής με 
την κατάλληλη 
διαχείριση της 
απόδοσης (HR22) 
 
 
-Υποστήριξη 
επίτευξης σχεδίων 
και στόχων των 
στελεχών 
γραμμής, ανάλογα 
με τις φάσεις ζωής 
(life-cycle phases) 
των προϊόντων, 
στα θέματα 
αξιολόγησης της 
απόδοσης (HR31) 

-Υποστήριξη 
εκτέλεσης της 
στρατηγικής με τις 
κατάλληλες 
αμοιβές (HR22) 
 
 
 
-Υποστήριξη 
επίτευξης σχεδίων 
και στόχων των 
στελεχών 
γραμμής, ανάλογα 
με τις φάσεις ζωής 
(life-cycle phases) 
των προϊόντων, 
στα θέματα 
αμοιβών (HR31) 
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στελέχωσης 
(HR31) 
 
 
 
-Άσκηση επιρροής 
στη λήψη 
αποφάσεων στα 
θέματα 
στελέχωσης 
(προσλήψεις -
αύξηση – μείωση 
προσωπικού) 
(R34) 
 
 
 

ανάπτυξης 
(HR31) 
 
 
 
-Άσκηση 
επιρροής στη 
λήψη αποφάσεων 
στα θέματα 
εκπαίδευσης & 
ανάπτυξης  (R34) 
 
 
 

 
 
 
 
 
-Άσκηση επιρροής 
στη λήψη 
αποφάσεων στα 
θέματα 
αξιολόγησης της 
απόδοσης και 
απόλυσης λόγω 
κακής απόδοσης 
(R34) 
 
 

 
 
 
 
 
-Άσκηση επιρροής 
στη λήψη 
αποφάσεων στα 
θέματα αμοιβών 
(R34) 
 
 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 
 
δίνει τη δυνατότητα 
στα στελέχη της ΔΑΠ 
να σχεδιάζουν και να 
εφαρμόζουν 
κατάλληλες πολιτικές 
ΔΑΠ 
 
 

-Εφαρμογή της 
μεθόδου 
“competency-
based interview” 
κατά την επιλογή 
των υποψηφίων 
για διαπίστωση 
των επιθυμητών 
συμπεριφορών 
(HR42) 

  -Πρωτοβουλία για  
επανασχεδιασμό 
του συστήματος 
“bonus’ των 
ιατρικών 
επισκεπτών ώστε 
να γίνει πιο 
ρεαλιστικό και 
υποβοηθητικό 
στην επίτευξη των 
στόχων (HR26) 

  

ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ 
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ 
 
δίνει τη δυνατότητα 
στα στελέχη της ΔΑΠ 
να σχεδιάζουν και να 
εφαρμόζουν 
κατάλληλες πολιτικές 
ΔΑΠ  
 

   -Συμβολή στην 
δημιουργία και 
εφαρμογή της 
εννοίας της 
συνολικής 
ανταμοιβής (total 
reward) για να 
είναι 
ικανοποιημένοι οι 
εργαζόμενοι 
(HR22) 

 -Δημιουργία του 
“project” κοινωνικής 
ευθύνης και προώθηση 
του “involvement” των 
εργαζομένων μέσω της 
εμπλοκής τους σε 
επιτροπές (HR26) 
 
 
-Συμβολή στη 
βελτίωση ηθικού και 
αφοσίωσης των 
εργαζομένων με την 
επικοινωνία 
οποιουδήποτε 
ζητήματος τους 
αφορά, συμμετοχή σε 
συναντήσεις των 
Τμημάτων και κοινές 
εξόδους στην αγορά 
(HR38) 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΑΛΛΑΓΩΝ 
 
 
 
δίνει τη δυνατότητα 
στα στελέχη της ΔΑΠ 
να σχεδιάζουν και να 
εφαρμόζουν 
κατάλληλες πολιτικές 
ΔΑΠ 
 
 
 

-Ευθύνη 
συντονισμού των 
οργανωσιακών 
αλλαγών στο 
σκέλος που 
σχετίζεται με 
ανθρώπους και 
μέσω της 
πολιτικής 
στελέχωσης 
(HR39) 

-Ευθύνη 
συντονισμού των 
οργανωσιακών 
αλλαγών στο 
σκέλος που 
σχετίζεται με 
ανθρώπους και 
μέσω της 
πολιτικής 
εκπαίδευσης & 
ανάπτυξης 
(HR39) 

-Ευθύνη 
συντονισμού των 
οργανωσιακών 
αλλαγών στο 
σκέλος που 
σχετίζεται με 
ανθρώπους και 
μέσω της 
πολιτικής 
αξιολόγησης της 
απόδοσης (HR39) 

-Ευθύνη 
συντονισμού των 
οργανωσιακών 
αλλαγών στο 
σκέλος που 
σχετίζεται με 
ανθρώπους και 
μέσω της 
πολιτικής αμοιβών 
(HR39) 

 -Ευθύνη δημιουργίας 
νέας κουλτούρας 
βασισμένης στην 
επικοινωνία και την 
ανοικτή νοοτροπία 
(HR26) 
 
-Καθοριστική 
συμβολή στο άνοιγμα 
του καναλιού 
επικοινωνίας μεταξύ 
Διοίκησης και 
προσωπικού (HR35) 
 
-Πρωτοβουλία για 
ενθάρρυνση των 
σχέσεων (relationships 
building) εντός της 
εταιρίας (HR32) 

ΓΕΝΙΚΗ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 

-Εκμετάλλευση εμπειρίας από λάθη του παρελθόντος (HR40) 
-Εμπειρίες από ενασχόληση σε επιχειρήσεις άλλων κλάδων (HR40) 
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ΕΠΙΧΕΙΡ/ΚΟΥ 
ΕΤΑΙΡΟΥ 

-Επαφή με διαφορετικές εταιρικές κουλτούρες (HR40) 
-Σπουδές και γνώσεις (HR40) 
-Ανάπτυξη σχέσεων (relationship building) με νέους συνεργάτες (HR41) 
-Οικειότητα και κοινωνική συμπεριφορά (HR41) 
-Καλή επικοινωνία (HR26) 
-Επιμονή και υπομονή (HR26) 
-Ανοικτή νοοτροπία (HR26) 

 
 
 
 
10.1 ΤΡΟΠΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ  
ΟΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΑΠ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ  
ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΑΠ (πώς) 
  
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
1.1 Υποστήριξη εκτέλεσης της στρατηγικής με τις κατάλληλες πολιτικές προσωπικού 
1.2 Υποστήριξη επίτευξης σχεδίων και στόχων των στελεχών γραμμής, ανάλογα με τις φάσεις ζωής (life-cycle phases) των προϊόντων, στα 

θέματα προσωπικού 
1.3 Άσκηση επιρροής στη λήψη αποφάσεων σε όλα τα θέματα που σχετίζονται με τους ανθρώπους 

 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 
2.1 Εφαρμογή της μεθόδου “competency-based interview” κατά την επιλογή των υποψηφίων για διαπίστωση των επιθυμητών 

συμπεριφορών  
2.2 Πρωτοβουλία για  επανασχεδιασμό του συστήματος “bonus’ των ιατρικών επισκεπτών ώστε να γίνει πιο ρεαλιστικό και υποβοηθητικό 

στην επίτευξη των στόχων  

 
ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ 
3.1 Συμβολή στην δημιουργία και εφαρμογή της εννοίας της συνολικής ανταμοιβής (total reward) για να είναι ικανοποιημένοι οι 

εργαζόμενοι  
3.2 Δημιουργία του “project” κοινωνικής ευθύνης και προώθηση του “involvement” των εργαζομένων μέσω της εμπλοκής τους σε 

επιτροπές 
3.3 Συμβολή στη βελτίωση ηθικού και αφοσίωσης των εργαζομένων με την επικοινωνία οποιουδήποτε ζητήματος τους αφορά, συμμετοχή 

σε συναντήσεις των Τμημάτων και κοινές εξόδους στην αγορά 

 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ 
4.1 Ευθύνη δημιουργίας νέας κουλτούρας βασισμένης στην επικοινωνία και την ανοικτή νοοτροπία 
4.2 Καθοριστική συμβολή στο άνοιγμα του καναλιού επικοινωνίας μεταξύ Διοίκησης και προσωπικού 
4.3 Πρωτοβουλία για ενθάρρυνση των σχέσεων (relationships building) εντός της εταιρίας  
4.4 Ευθύνη συντονισμού των οργανωσιακών αλλαγών στο σκέλος που σχετίζεται με ανθρώπους και μέσω των πολιτικών ΔΑΠ  

 
ΓΕΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ  
5.1 Εκμετάλλευση εμπειρίας από λάθη του παρελθόντος 
5.2 Εμπειρίες από ενασχόληση σε επιχειρήσεις άλλων κλάδων  
5.3 Επαφή με διαφορετικές εταιρικές κουλτούρες  
5.4 Σπουδές και γνώσεις  
5.5 Ανάπτυξη σχέσεων (relationship building) με νέους συνεργάτες  
5.6 Οικειότητα και κοινωνική συμπεριφορά  
5.7 Καλή επικοινωνία  
5.8 Επιμονή και υπομονή  
5.9 Ανοικτή νοοτροπία  

 
 
 
 
 
 
 
 

Διδακτορική Διατριβή: 10. ROYAL Χ. Ν. Πρωτόπαπας 

 
3



Συμβολή στη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων ως μέσου επίτευξης των στρατηγικών στόχων των επιχειρήσεων 

 P1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ (ΣΧΕΣΗ 1)  
 
Περίπτωση 11η: REVIVAL 
 
Τα στελέχη της λειτουργίας ΔΑΠ αναμένεται να συμβάλλουν, μέσω των ικανοτήτων τους, 
στη διαμόρφωση των απαιτουμένων πολιτικών και πρακτικών ΔΑΠ. 
 
Δηλαδή, πώς εκδηλώνεται η συμβολή τους και γιατί αυτή εξαρτάται από την αποτελεσματικότητα 
των ικανοτήτων: (α)  εκτέλεσης στρατηγικής, (β) διοικητικής κατάρτισης,  (γ) διοίκησης 
υπαλληλικής συνεισφοράς και (δ) διοίκησης αλλαγών; 
 
1η ΣΧΕΣΗ (1-2) – Ρητές απαντήσεις στις ερωτήσεις HR40, 41 & ακολουθούν σχετικές απαντήσεις σε άλλες ερωτήσεις   
 
«Τα πάντα βοηθούν. Όταν έχεις μάθει να αξιολογείς ανθρώπους, όταν έχεις μάθει να πείθεις ανθρώπους, να δέχεσαι τη διαφορετικότητα τότε 
προλαβαίνεις να μη γίνουν λάθη που θέλουν απίστευτο κόστος για να διορθωθούν.  Το “Balanced Scorecard” δεν είναι έκπληξη για μένα. 
Πάντα υπήρχε στόχος για το HR. Σήμερα χαίρομαι γιατί είναι πιο ομαδοποιημένο και ομαδικό. Στόχος είναι όλη η εταιρία» (HR40) 
 
«Είμαι άνθρωπος που θέλει να μαθαίνει, έχω περιθώρια για μάθηση» (HR41) 
 
 «Θεωρώ ότι το κομμάτι του “listening” είναι το δυνατό μου στοιχείο» (HR41) 
 
«Επίσης με διακρίνουν το “flexibility” και η καινοτομία» (HR41) 
 
«Γιατί το να είσαι “active listener”  σε βοηθά να κατανοήσεις τα νέα δεδομένα. Η άνεση να μαθαίνω καινούρια πράγματα με βοηθά να 
κατανοήσω το μεταβαλλόμενο περιβάλλον και να κινηθώ ανάλογα» (HR41) 
 
«Θεωρώ ότι είμαι πολύ προσαρμοστικός» (HR41) 
 
«Υπάρχει πολύ καλή επικοινωνία και συνεργασία ανάμεσα σε μένα και τα στελέχη γραμμής - μπορούν να δεχθούν ό,τι τους πω και να 
συμφωνήσουν - είμαι πολλές φορές ο συνδετικός κρίκος μεταξύ τους - εγώ καλούμαι να παίξω το ρόλο του μεσολαβητή για να κατεβάσω τους 
τόνους και να βοηθήσω στην καλή επικοινωνία»  (ΗR32) 
 
«Οι αποφάσεις αυτές χαρακτηρίσθηκαν από δικαιοσύνη και διαφάνεια και ήταν κάτι που έγινε γενικώς αποδεκτό - πρόκειται για μια πολύ 
αξιοπρεπή συμπεριφορά της εταιρίας σε όσους έχαναν τη δουλειά τους» (HR35) 
 
«Έχω επιμονή και υπομονή στους στόχους μου. Όταν ξεκινώ κάτι θέλω να πετύχω. Έχω ευελιξία, μπορώ να προσαρμόσω τον στόχο όταν 
υπάρχουν ανυπέρβλητες δυσκολίες και να ικανοποιηθώ με μικρότερο από το 100% ποσοστό επιτυχίας»  (HR36) 
 
«Οι εργαζόμενοι ξέρουν ότι θα βρουν εδώ στο HR “πόρτα ανοικτή” -  ξέρουν ότι δεν θα τους εκθέσω και ότι δεν θα γυρίσει σ’ αυτούς ως 
σφάλμα το ότι έρχονται σε μένα για το πρόβλημά τους - δεν αποθαρρύνουμε τους ανθρώπους να έρχονται στο HR» (HR38) 
 

  
ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ 

  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
& ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

 
ΑΜΟΙΒΕΣ 

 
ΥΓΙΕΙΝΗ & 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

 
ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
 
επιτρέπει στα στελέχη 
της ΔΑΠ να έχουν 
ακριβή εικόνα  των 
απαιτήσεων της 
ακολουθουμένης 
στρατηγικής, η οποία 
διοχετεύεται στο 
σχεδιασμό και 
εφαρμογή 
καταλλήλων 
πολιτικών ΔΑΠ   
 

-Εμπλοκή στην  
υλοποίηση της 
στρατηγικής μέσω 
προσέλκυσης, 
επιλογής και 
ένταξης του 
προσωπικού που 
χρειάζεται (HR22) 
 
 
-Υποστήριξη της 
επίτευξης σχεδίων 
και στόχων των 
στελεχών 
γραμμής, 
παρεμβαίνοντας 
στα σημεία που 
άπτονται του 
ανθρωπίνου 
δυναμικού, 
σχετικά με τη 

-Εμπλοκή στην  
υλοποίηση της 
στρατηγικής μέσω 
εκπαίδευσης & 
ανάπτυξης του 
προσωπικού 
(HR22) 
 
 
 
-Υποστήριξη της 
επίτευξης σχεδίων 
και στόχων των 
στελεχών 
γραμμής, 
παρεμβαίνοντας 
στα σημεία που 
άπτονται του 
ανθρωπίνου 
δυναμικού, 
σχετικά με την 

-Εμπλοκή στην  
υλοποίηση της 
στρατηγικής μέσω 
διοίκησης της 
απόδοσης του 
προσωπικού 
(HR22) 
 
 
 
-Υποστήριξη της 
επίτευξης σχεδίων 
και στόχων των 
στελεχών 
γραμμής, 
παρεμβαίνοντας 
στα σημεία που 
άπτονται του 
ανθρωπίνου 
δυναμικού, 
σχετικά με τη 

-Εμπλοκή στην  
υλοποίηση της 
στρατηγικής μέσω 
αμοιβών 
(κινήτρων και 
“bonus” του 
προσωπικού 
(HR22) 
 
 
-Υποστήριξη της 
επίτευξης σχεδίων 
και στόχων των 
στελεχών 
γραμμής, 
παρεμβαίνοντας 
στα σημεία που 
άπτονται του 
ανθρωπίνου 
δυναμικού, 
σχετικά με τις 
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στελέχωση 
(HR31) 
 
-Άσκηση επιρροής 
στη λήψη 
αποφάσεων σε 
όλες τις 
προσλήψεις όλων 
των επιπεδων, 
τοποθετήσεις, 
προαγωγές 
(HR34) 

εκπαίδευση & 
ανάπτυξη  (HR31) 
 
 -Άσκηση 
επιρροής στη 
λήψη αποφάσεων 
στα θέματα 
εκπαίδευσης & 
ανάπτυξης 
(HR34) 

διοίκηση της 
απόδοσης  (HR31) 
 
-Άσκηση επιρροής 
στη λήψη 
αποφάσεων στα 
θέματα 
αξιολόγησης της 
απόδοσης μέσω 
της διαδικασίας 
“calibration” 
(ΗR34) 

αμοιβές (HR31) 
 
 
-Άσκηση επιρροής 
στη λήψη 
αποφάσεων στα  
θέματα αμοιβών 
και παροχών 
(μισθοί, “bonus”, 
κίνητρα) (HR34) 
 
 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 
 
δίνει τη δυνατότητα 
στα στελέχη της ΔΑΠ 
να σχεδιάζουν και να 
εφαρμόζουν 
κατάλληλες πολιτικές 
ΔΑΠ 
 
 

-Ευθύνη τήρησης 
των κανόνων στα 
θέματα 
στελέχωσης, μέσω 
ανοικτής 
επικοινωνίας, 
διαφάνειας και 
ειλικρίνειας 
(HR26) 
 
 
 
-Συμβολή στην 
αξιολόγηση των 
υποψηφίων σε 
σχέση με τις 
προοπτικές 
εξέλιξης  
(“pipeline” 
διαδοχής), 
ανάπτυξης και 
σταδιοδρομίας 
(HR43) 

-Ευθύνη τήρησης 
των κανόνων στα 
θέματα 
εκπαίδευσης & 
ανάπτυξης, μέσω 
ανοικτής 
επικοινωνίας, 
διαφάνειας και 
ειλικρίνειας 
(HR26) 
 
 
-Φροντίδα για τη 
διαχείριση των 
ταλαντούχων 
υπαλλήλων, δηλ. 
των ατόμων που 
έχουν δυναμικό 
εξέλιξης και 
κρίσιμες 
δεξιότητες  
(HR31) 

-Ευθύνη τήρησης 
των κανόνων στα 
θέματα 
αξιολόγησης της 
απόδοσης, μέσω 
ανοικτής 
επικοινωνίας, 
διαφάνειας και 
ειλικρίνειας 
(HR26) 

-Ευθύνη τήρησης 
των κανόνων στα 
θέματα αμοιβών & 
παροχών, μέσω 
ανοικτής 
επικοινωνίας, 
διαφάνειας και 
ειλικρίνειας 
(HR26) 

 -Ευθύνη τήρησης των 
κανόνων στα θέματα 
εργασιακών σχέσεων, 
μέσω ανοικτής 
επικοινωνίας, 
διαφάνειας και 
ειλικρίνειας (HR26) 

ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ 
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ 
 
δίνει τη δυνατότητα 
στα στελέχη της ΔΑΠ 
να σχεδιάζουν και να 
εφαρμόζουν 
κατάλληλες πολιτικές 
ΔΑΠ  
 

     -Εδραίωση της 
ανοικτής επικοινωνίας, 
διαφάνειας και 
ειλικρίνειας μεταξύ 
των εργαζομένων 
(HR26) 
 
-Δημιουργία 
εμπιστοσύνης στο 
πρόσωπο του Δ/ντή 
ΔΑΠ, που θεωρείται 
ως σημείο αναφοράς 
εντός της εταιρίας 
(HR33) 
 
-Αποφασιστική 
εμπλοκή σε θέματα 
απολύσεων 
προσωπικού, μέσω 
επιτυχών χειρισμών 
εντός πνεύματος 
δικαιοσύνης και 
διαφάνειας (HR35) 
 
-Συμβολή στη 
βελτίωση ηθικού και 
αφοσίωσης των 
υπαλλήλων μέσω 
ενθάρρυνσης της 
ανοικτής επικοινωνίας 
(HR38) 
 
-Διεξαγωγή τακτικής 
έρευνας ικανοποίησης 
των εργαζομένων, 
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μέσω της οποίας 
ακούγεται η φωνή 
τους και εκτιμάται η 
δέσμευσή τους 
απέναντι στην εταιρία 
(HR93) 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΑΛΛΑΓΩΝ 
 
 
 
δίνει τη δυνατότητα 
στα στελέχη της ΔΑΠ 
να σχεδιάζουν και να 
εφαρμόζουν 
κατάλληλες πολιτικές 
ΔΑΠ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Υποστήριξη των 
οργανωσιακών 
αλλαγών μέσω 
διαχείρισης των 
ατομικών 
περιπτώσεων που 
εμπλέκονται, δια 
της πολιτικής 
στελέχωσης 
(HR39) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Υποστήριξη των 
οργανωσιακών 
αλλαγών μέσω 
διαχείρισης των 
ατομικών 
περιπτώσεων που 
εμπλέκονται, δια 
της πολιτικής 
εκπαίδευσης & 
ανάπτυξης 
(HR39) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Υποστήριξη των 
οργανωσιακών 
αλλαγών μέσω 
διαχείρισης των 
ατομικών 
περιπτώσεων που 
εμπλέκονται, δια 
της πολιτικής 
διοίκησης της 
απόδοσης (HR39) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Υποστήριξη των 
οργανωσιακών 
αλλαγών μέσω 
διαχείρισης των 
ατομικών 
περιπτώσεων που 
εμπλέκονται, δια 
της πολιτικής 
αμοιβών (HR39) 

 -Ευθύνη για την 
αλλαγή του τρόπου 
εμφάνισης και 
συμπεριφοράς των 
ανθρώπων, μέσω 
συστηματικής 
ανάπτυξης της έννοιας 
του “personal 
branding” (HR26)   
 
 
Υποστήριξη των 
οργανωσιακών 
αλλαγών μέσω 
διαχείρισης των 
ατομικών 
περιπτώσεων που 
εμπλέκονται, δια της 
πολιτικής εργασιακών 
σχέσεων (HR39) 

ΓΕΝΙΚΗ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡ/ΚΟΥ 
ΕΤΑΙΡΟΥ 

-Δυνατότητα αξιολόγησης ανθρώπων  (HR40) 
-Πειθώ (HR40) 
-Αποδοχή της διαφορετικότητας (HR40) 
-Ενστερνισμός των αρχών της “balanced scorecard” (HR40) 
-Έφεση για μάθηση (HR41) 
-Καλή ακρόαση των συνομιλητών (HR41) 
-Ευελιξία και προσαρμοστικότητα (HR41, 36) 
-Καινοτομικό πνεύμα (HR41) 
-Αντίληψη νέων δεδομένων και περιβάλλοντος (HR41) 
-Καλή επικοινωνία (HR32) 
-Συνεργασιμότητα (HR32) 
-Διαχείριση συγκρούσεων (HR32) 
-Δικαιοσύνη και διαφάνεια (HR35) 
-Επιμονή και υπομονή (HR36) 
-Προσιτός στους άλλους (HR38) 
-Εχεμύθεια (HR38) 
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11.1 ΤΡΟΠΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ  
ΟΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΑΠ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ  
ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΑΠ (πώς) 
  
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
1.1 Εμπλοκή στην  υλοποίηση της στρατηγικής μέσω εκπαίδευσης & ανάπτυξης του προσωπικού  
1.2 Υποστήριξη της επίτευξης σχεδίων και στόχων των στελεχών γραμμής, παρεμβαίνοντας σε όλα τα σημεία που άπτονται του ανθρωπίνου 

δυναμικού 
1.3 Άσκηση επιρροής στη λήψη αποφάσεων σε όλα τα θέματα προσωπικού 

 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 
2.1 Ευθύνη τήρησης των κανόνων στα θέματα των πολιτικών προσωπικού, μέσω ανοικτής επικοινωνίας, διαφάνειας και ειλικρίνειας  
2.2 Συμβολή στην αξιολόγηση των υποψηφίων σε σχέση με τις προοπτικές εξέλιξης  (“pipeline” διαδοχής), ανάπτυξης και σταδιοδρομίας  
2.3 Φροντίδα για τη διαχείριση των ταλαντούχων υπαλλήλων, δηλ. των ατόμων που έχουν δυναμικό εξέλιξης και κρίσιμες δεξιότητες   

 
ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ 
3.1 Εδραίωση της ανοικτής επικοινωνίας, διαφάνειας και ειλικρίνειας μεταξύ των εργαζομένων  
3.2 Δημιουργία εμπιστοσύνης στο πρόσωπο του Δ/ντή ΔΑΠ, που θεωρείται ως σημείο αναφοράς εντός της εταιρίας  
3.3 Αποφασιστική εμπλοκή σε θέματα απολύσεων προσωπικού, μέσω επιτυχών χειρισμών εντός πνεύματος δικαιοσύνης και διαφάνειας  
3.4 Συμβολή στη βελτίωση ηθικού και αφοσίωσης των υπαλλήλων μέσω ενθάρρυνσης της ανοικτής επικοινωνίας  
3.5 Διεξαγωγή τακτικής έρευνας ικανοποίησης των εργαζομένων, μέσω της οποίας ακούγεται η φωνή τους και εκτιμάται η δέσμευσή τους 

απέναντι στην εταιρία  

 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ 
4.1 Ευθύνη για την αλλαγή του τρόπου εμφάνισης και συμπεριφοράς των ανθρώπων, μέσω συστηματικής ανάπτυξης της έννοιας του 

“personal branding”  
4.2 Υποστήριξη των οργανωσιακών αλλαγών μέσω διαχείρισης των ατομικών περιπτώσεων που εμπλέκονται, δια των πολιτικών 

προσωπικού  

 
ΓΕΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ  
5.1 Δυνατότητα αξιολόγησης ανθρώπων   
5.2 Πειθώ  
5.3 Αποδοχή της διαφορετικότητας  
5.4 Ενστερνισμός των αρχών της “balanced scorecard”  
5.5 Έφεση για μάθηση  
5.6 Καλή ακρόαση των συνομιλητών  
5.7 Ευελιξία και προσαρμοστικότητα  
5.8 Καινοτομικό πνεύμα  
5.9 Αντίληψη νέων δεδομένων και περιβάλλοντος  
5.10 Καλή επικοινωνία  
5.11 Συνεργασιμότητα  
5.12 Διαχείριση συγκρούσεων 
5.13 Δικαιοσύνη και διαφάνεια  
5.14 Επιμονή και υπομονή  
5.15 Προσιτός στους άλλους  
5.16 Εχεμύθεια  
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 P1 EΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ (ΣΧΕΣΗ 1)  
 
Περίπτωση 12η: HOPE 
 
Τα στελέχη της λειτουργίας ΔΑΠ αναμένεται να συμβάλλουν, μέσω των ικανοτήτων τους, 
στη διαμόρφωση των απαιτουμένων πολιτικών και πρακτικών ΔΑΠ. 
 
Δηλαδή, πώς εκδηλώνεται η συμβολή τους και γιατί αυτή εξαρτάται από την αποτελεσματικότητα 
των ικανοτήτων: (α)  εκτέλεσης στρατηγικής, (β) διοικητικής κατάρτισης,  (γ) διοίκησης 
υπαλληλικής συνεισφοράς και (δ) διοίκησης αλλαγών; 
  
1η ΣΧΕΣΗ (1-2) – Ρητές απαντήσεις στις ερωτήσεις HR40, 41 & ακολουθούν σχετικές απαντήσεις σε άλλες ερωτήσεις  
 
«Με βοήθησαν σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, κυρίως για το κομμάτι του “business”. Η εμπειρία μου με βοηθάει στο “business” και στο να 
μαθαίνω γρήγορα καινούρια πράγματα» (HR40) 
 
«Η οργανωτική ικανότητα» (HR41)  
 
 «Ο προσανατολισμός στο αποτέλεσμα» (HR41)  
 
«Υπάρχει και κάτι με το προσωπικό μου σύστημα αξιών που βρίσκεται κοντά σ’ αυτό της HOPE. Για το λόγο αυτό, δεν έχω έλθει ποτέ σε 
προσωπική ρήξη με τις αξίες της εταιρίας» (HR41) 
 
«Τα θέματα που εμείς ως HR αποσκοπούμε είναι ευρύτερα και πιο μακρο-πρόθεσμα σε σχέση με αυτά που απασχολούν τους Line Managers» 
(HR32) 
 
«Δυσκολίες υπάρχουν υπό την στενότητα του χρόνου. Οφείλουμε, όμως, και εμείς να έχουμε ευελιξία γιατί είμαστε σε κατάσταση συνεργασίας 
μαζί με τα στελέχη γραμμής. Μαζί θα προτεραιοποιήσουμε τα θέματα που αφορούν το προσωπικό. Τα περισσότερα προβλήματα σ’ αυτό το 
πλαίσιο λύνονται»  (HR32)  
  
«Tο πόσο τα πράγματα θα προχωρήσουν έχει σχέση με την ικανότητά μου να επηρεάζω τους “stakeholders” που εμπλέκονται στη λήψη των 
αποφάσεων - θα πρέπει να έχω φροντίσει να καλύψω το κόστος και να προβλέψω τις πιθανές αντιδράσεις - αυτό το λέμε “alignment” που είναι 
εξίσου σημαντικό με το πλάνο που θέλεις να υλοποιήσεις» (HR33) 
 
«Θεωρώ ότι αναπτύχθηκε σεβασμός για τον τρόπο λειτουργίας της ομάδας μου και δημιουργήθηκε, επίσης, η αίσθηση ότι η ομάδα αυτή έχει 
σαν απόλυτη προτεραιότητα  το “performance”. Είμαστε εδώ για το “business” και όχι για άλλο λόγο. Είναι μια φιλοσοφία της ομάδας μας 
που είναι ορατή σε όλο τον οργανισμό γιατί έχουμε μικρούς χρόνους ανταπόκρισης στις ανάγκες του. Επίσης, έχουμε διανύσει μεγάλη έκταση 
εδάφους στο “people management”, το πώς κατανοώ το ρόλο των  Managers και τις απαιτήσεις»  (HR35) 
 
 

  
ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ 

  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
& ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

 
ΑΜΟΙΒΕΣ 

 
ΥΓΙΕΙΝΗ & 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

 
ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
 
επιτρέπει στα στελέχη 
της ΔΑΠ να έχουν 
ακριβή εικόνα  των 
απαιτήσεων της 
ακολουθουμένης 
στρατηγικής, η οποία 
διοχετεύεται στο 
σχεδιασμό και 
εφαρμογή 
καταλλήλων 
πολιτικών ΔΑΠ   
 

-Εξασφάλιση στον 
οργανισμό της 
πολιτικής 
ανθρωπίνου 
δυναμικού στα 
θέματα 
στελέχωσης, που 
θα του επιτρέψει 
να επιτύχει τους 
στόχους του   
(HR21) 
 
 
 
-Συμβολή στην 
υλοποίηση της 
στρατηγικής μέσω 
του οργανωτικού 
σχεδιασμού και 
της στελέχωσης 
(HR22) 
 
 

-Εξασφάλιση 
στον οργανισμό 
της πολιτικής 
ανθρωπίνου 
δυναμικού στα 
θέματα 
εκπαίδευσης & 
ανάπτυξης, που 
θα του επιτρέψει 
να επιτύχει τους 
στόχους του   
(HR21) 
 
 
-Συμβολή στην 
υλοποίηση της 
στρατηγικής μέσω 
της εκπαίδευσης 
& ανάπτυξης, με 
ιδιαίτερη έμφαση 
στην ανάπτυξη 
ηγετικών 
ικανοτήτων και 

-Εξασφάλιση στον 
οργανισμό της 
πολιτικής 
ανθρωπίνου 
δυναμικού στα 
θέματα διοίκησης 
της απόδοσης, που 
θα του επιτρέψει 
να επιτύχει τους 
στόχους του   
(HR21) 
 
 
 
-Συμβολή στην 
υλοποίηση της 
στρατηγικής μέσω 
διοίκησης της 
απόδοσης και 
εφαρμογής του 
συστήματος 
αξιολόγησης 
(HR22) 

-Εξασφάλιση στον 
οργανισμό της 
πολιτικής 
ανθρωπίνου 
δυναμικού στα 
θέματα αμοιβών, 
που θα του 
επιτρέψει να 
επιτύχει τους 
στόχους του   
(HR21) 
 
 
 
-Συμβολή στην 
υλοποίηση της 
στρατηγικής μέσω 
του συστήματος 
αμοιβών (HR22) 
 
 
 
 

 -Εξασφάλιση στον 
οργανισμό της 
πολιτικής ανθρωπίνου 
δυναμικού στα θέματα 
εργασιακών σχέσεων, 
που θα του επιτρέψει 
να επιτύχει τους 
στόχους του   (HR21) 
 
 
 
 
 
 
-Συμβολή στην 
υλοποίηση της 
στρατηγικής μέσω των 
εργασιακών σχέσεων 
και της δέσμευσης των 
εργαζομένων   (HR22) 
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-Υποστήριξη της 
επίτευξης σχεδίων 
και στόχων των 
στελεχών γραμμής 
μέσω κατανόησης 
των στόχων τους, 
παρεμβάσεων 
οργανωτικού 
επιπέδου ,  
καθοδήγησης 
(coaching) και  
εφαρμογής της 
πολιτικής 
στελέχωσης 
(HR31) 
 
 
 
 
-Άσκηση επιρροής 
στη λήψη 
αποφάσεων στα 
θέματα 
στελέχωσης 
(τοποθετήσεις, 
μετακινήσεις, 
προαγωγές) 
(HR34) 

στη διαχείριση 
των ταλαντούχων 
υπαλλήλων 
(HR22) 
 
 
-Υποστήριξη της 
επίτευξης σχεδίων 
και στόχων των 
στελεχών 
γραμμής μέσω 
κατανόησης των 
στόχων τους, 
παρεμβάσεων 
οργανωτικού 
επιπέδου ,  
καθοδήγησης 
(coaching) και  
εφαρμογής της 
πολιτικής   
εκπαίδευσης & 
ανάπτυξης(HR31) 
 
 
 
-Άσκηση 
επιρροής στη 
λήψη αποφάσεων 
στα θέματα 
εκπαίδευσης & 
ανάπτυξης(HR34) 

 
 
 
 
 
 
-Υποστήριξη της 
επίτευξης σχεδίων 
και στόχων των 
στελεχών γραμμής 
μέσω κατανόησης 
των στόχων τους, 
παρεμβάσεων 
οργανωτικού 
επιπέδου ,  
καθοδήγησης 
(coaching) και  
εφαρμογής της 
πολιτικής 
αξιολόγησης της 
απόδοσης  (HR31) 
 
 
 
 
-Άσκηση επιρροής 
στη λήψη 
αποφάσεων στα 
θέματα 
αξιολόγησης της 
απόδοσης (HR34) 

 
 
 
 
 
 
-Υποστήριξη της 
επίτευξης σχεδίων 
και στόχων των 
στελεχών γραμμής 
μέσω κατανόησης 
των στόχων τους, 
παρεμβάσεων 
οργανωτικού 
επιπέδου ,  
καθοδήγησης 
(coaching) και  
εφαρμογής της 
πολιτικής αμοιβών 
(HR31) 
 
 
 
 
 
-Άσκηση επιρροής 
στη λήψη 
αποφάσεων στα 
θέματα αμοιβών 
(HR34) 

 
 
 
 
 
 
-Υποστήριξη της 
επίτευξης σχεδίων και 
στόχων των στελεχών 
γραμμής μέσω 
κατανόησης των 
στόχων τους, 
παρεμβάσεων 
οργανωτικού επιπέδου 
,  καθοδήγησης 
(coaching) και  
εφαρμογής της 
πολιτικής εργασιακών 
σχέσεων  (HR31) 
 
 
 
 
 
 
-Άσκηση επιρροής στη 
λήψη αποφάσεων στα 
θέματα εργασιακών 
σχέσεων και 
κουλτούρας  (HR34) 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 
 
δίνει τη δυνατότητα 
στα στελέχη της ΔΑΠ 
να σχεδιάζουν και να 
εφαρμόζουν 
κατάλληλες πολιτικές 
ΔΑΠ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Ορισμός των 
στελεχών ΔΑΠ ως 
“business 
partners” 
συγκεκριμένων 
Τμημάτων για 
άμεση παροχή 
βοήθειας στα 
θέματα 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Ορισμός των 
στελεχών ΔΑΠ 
ως “business 
partners” 
συγκεκριμένων 
Τμημάτων για 
άμεση παροχή 
βοήθειας στα 
θέματα 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Ορισμός των 
στελεχών ΔΑΠ ως 
“business 
partners” 
συγκεκριμένων 
Τμημάτων για 
άμεση παροχή 
βοήθειας στα 
θέματα 

-Συμβολή στην 
υποστήριξη του 
κύκλου της 
διοίκησης της 
απόδοσης και της 
εφαρμογής του 
συστήματος, με 
μεγάλη έμφαση 
στην ανάπτυξη 
των ηγετικών 
ικανοτήτων 
(HR22) 
 
-Ευθύνη για τη 
διενέργεια του 
ελέγχου αντικειμε-
νικότητας 
(calibration) της 
αξιολόγησης της 
απόδοσης με την 
ιδιότητα του 
θεματοφύλακα 
(gate keeper) της 
όλης διαδικασίας 
(HR34) 
 
 
-Ορισμός των 
στελεχών ΔΑΠ ως 
“business 
partners” 
συγκεκριμένων 
Τμημάτων για 
άμεση παροχή 
βοήθειας στα 
θέματα αμοιβών, 

 -Ανάπτυξη σεβασμού 
εντός της εταιρίας για 
τον τρόπο λειτουργίας 
της ομάδας ΔΑΠ 
(HR35) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Ορισμός των 
στελεχών ΔΑΠ ως 
“business partners” 
συγκεκριμένων 
Τμημάτων για άμεση 
παροχή βοήθειας στα 
θέματα εργασιακών 
σχέσεων, λόγω 
εξειδικευμένης γνώσης 
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στελέχωσης, λόγω 
εξειδικευμένης 
γνώσης (HR 
functional 
expertise) (HR31) 
 
 
 
-Διαρκής και 
ουσιαστική 
εμπλοκή στην 
εφαρμογή του 
συστήματος των 
απαιτουμένων 
συμπεριφορών και 
δεξιοτήτων των 
εργαζομένων και 
στην κατάρτη των 
“role profiles” 
(ΗΡ42) 

εκπαίδευσης & 
ανάπτυξης, λόγω 
εξειδικευμένης 
γνώσης (HR 
functional 
expertise) (HR31) 

αξιολόγησης της 
απόδοσης, λόγω 
εξειδικευμένης 
γνώσης (HR 
functional 
expertise) (HR31) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

λόγω 
εξειδικευμένης 
γνώσης (HR 
functional 
expertise) (HR31) 

(HR functional 
expertise) (HR31) 
 

ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ 
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ 
 
δίνει τη δυνατότητα 
στα στελέχη της ΔΑΠ 
να σχεδιάζουν και να 
εφαρμόζουν 
κατάλληλες πολιτικές 
ΔΑΠ  
 

  -Άριστη σχέση 
συνεργασίας και 
εμπιστοσύνης με 
τους Line 
Managers, ώστε 
να συζητούν τα 
προβλήματά τους, 
στην προσπάθεια 
βελτίωσης της 
απόδοσης (HR32) 

  -Συμβολή στη 
βελτίωση ηθικού και 
αφοσίωσης των 
εργαζομένων, μέσω 
του ειδικού πλάνου 
ενεργειών (action 
plan) που καταρτίζεται 
σύμφωνα με τις 
διαπιστώσεις της 
διεξαγομένης έρευνας 
αξιών (values survey) 
της εταιρίας (HR38) 
 
-Συνεχής μέριμνα 
παρακολούθησης της 
κατάστασης που 
επικρατεί μέσα στον 
οργανισμό, 
ακούγοντας 
προβληματισμούς 
ανθρώπων και 
φιλτράροντας τα 
ερεθίσματα (HR38) 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΑΛΛΑΓΩΝ 
 
 
 
δίνει τη δυνατότητα 
στα στελέχη της ΔΑΠ 
να σχεδιάζουν και να 
εφαρμόζουν 
κατάλληλες πολιτικές 
ΔΑΠ 
 
 
 

-Προσπάθεια 
επηρεασμού της 
νοοτροπίας των 
Line Managers, 
ώστε να 
υιοθετήσουν 
περισσότερο 
μακροπρόθεσμη 
θεώρηση των 
θεμάτων 
στελέχωσης 
(HR32) 
 
 
-Συνεχής 
υποστήριξη των 
οργανωσιακών 
αλλαγών κατά τη 
διάρκεια της 
υλοποίησης, ώστε 
η βοήθεια 
εκτέλεσης να 
προέρχεται από το 
ανθρώπινο 
δυναμικό της 
εταιρίας και την 
πολιτική 

-Προσπάθεια 
επηρεασμού της 
νοοτροπίας των 
Line Managers, 
ώστε να 
υιοθετήσουν 
περισσότερο 
μακροπρόθεσμη 
θεώρηση των 
θεμάτων 
εκπαίδευσης & 
ανάπτυξης 
(HR32) 
 
-Συνεχής 
υποστήριξη των 
οργανωσιακών 
αλλαγών κατά τη 
διάρκεια της 
υλοποίησης, ώστε 
η βοήθεια 
εκτέλεσης να 
προέρχεται από το 
ανθρώπινο 
δυναμικό της 
εταιρίας και την 
πολιτική 

-Προσπάθεια 
επηρεασμού της 
νοοτροπίας των 
Line Managers, 
ώστε να 
υιοθετήσουν 
περισσότερο 
μακροπρόθεσμη 
θεώρηση των 
θεμάτων 
αξιολόγησης της 
απόδοσης (HR32) 
 
 
-Συνεχής 
υποστήριξη των 
οργανωσιακών 
αλλαγών κατά τη 
διάρκεια της 
υλοποίησης, ώστε 
η βοήθεια 
εκτέλεσης να 
προέρχεται από το 
ανθρώπινο 
δυναμικό της 
εταιρίας και την 
πολιτική 

-Προσπάθεια 
επηρεασμού της 
νοοτροπίας των 
Line Managers, 
ώστε να 
υιοθετήσουν 
περισσότερο 
μακροπρόθεσμη 
θεώρηση των 
θεμάτων αμοιβών 
(HR32) 
 
 
 
-Συνεχής 
υποστήριξη των 
οργανωσιακών 
αλλαγών κατά τη 
διάρκεια της 
υλοποίησης, ώστε 
η βοήθεια 
εκτέλεσης να 
προέρχεται από το 
ανθρώπινο 
δυναμικό της 
εταιρίας και την 
πολιτική αμοιβών 

 -Προσπάθεια 
επηρεασμού της 
νοοτροπίας των Line 
Managers, ώστε να 
υιοθετήσουν 
περισσότερο 
μακροπρόθεσμη 
θεώρηση των θεμάτων 
εργασιακών σχέσεων 
(HR32) 
 
 
 
 
-Συνεχής υποστήριξη 
των οργανωσιακών 
αλλαγών κατά τη 
διάρκεια της 
υλοποίησης, ώστε η 
βοήθεια εκτέλεσης να 
προέρχεται από το 
ανθρώπινο δυναμικό 
της εταιρίας και την 
πολιτική εργασιακών 
σχέσεων (HR39) 
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στελέχωσης 
(HR39) 

εκπαίδευσης & 
ανάπτυξης 
(HR39) 
 
 
 

αξιολόγησης της 
απόδοσης (HR39) 

(HR39) 
 

ΓΕΝΙΚΗ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡ/ΚΟΥ 
ΕΤΑΙΡΟΥ 

-Εμπειρία στα επιχειρηματικά θέματα (business) (HR40) 
-Οργανωτική ικανότητα (HR41) 
-Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα (HR41, 35) 
-Συμβατότητα προσωπικών αξιών με τις εταιρικές αξίες (HR41) 
-Μακροπρόθεσμη θεώρηση των πραγμάτων (HR32) 
-Ευελιξία (HR32) 
-Συνεργασιμότητα (HR32) 
-Άσκηση επιρροής στους “stakeholders” που εμπλέκονται στη λήψη αποφάσεων (HR33) 
-Αξιοπιστία (HR35) 
-Κατανόηση ρόλου των Managers ανθρώπων και των απαιτήσεών τους (HR35) 
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12.1 ΤΡΟΠΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ  
ΟΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΑΠ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ  
ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΑΠ (πώς) 
  
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
1.1 Εξασφάλιση στον οργανισμό της πολιτικής που αναφέρεται στο ανθρώπινο δυναμικό και στο εργασιακό περιβάλλον, η οποία θα του 

επιτρέψει να επιτύχει τους στόχους του 
1.2 Συμβολή στην υλοποίηση της στρατηγικής μέσω των πολιτικών διοίκησης του προσωπικού 
1.3 Υποστήριξη της επίτευξης σχεδίων και στόχων των στελεχών γραμμής μέσω κατανόησης των στόχων τους, παρεμβάσεων οργανωτικού 

επιπέδου, καθοδήγησης (coaching) και εφαρμογής των πολιτικών ΔΑΠ 
1.4 Άσκηση επιρροής στη λήψη αποφάσεων σε όλα τα θέματα προσωπικού 

 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 
2.1 Συμβολή στην υποστήριξη του κύκλου της διοίκησης της απόδοσης και της εφαρμογής του συστήματος, με μεγάλη έμφαση στην 

ανάπτυξη των ηγετικών ικανοτήτων  
2.2 Ευθύνη για τη διενέργεια του ελέγχου αντικειμενικότητας (calibration) της αξιολόγησης της απόδοσης με την ιδιότητα του 

θεματοφύλακα (gate keeper) της όλης διαδικασίας  
2.3 Ανάπτυξη σεβασμού εντός της εταιρίας για τον τρόπο λειτουργίας της ομάδας ΔΑΠ  
2.4 Ορισμός των στελεχών ΔΑΠ ως “business partners” συγκεκριμένων Τμημάτων για άμεση παροχή βοήθειας σε όλα τα θέματα που 

σχετίζονται με τους ανθρώπους, λόγω εξειδικευμένης γνώσης (HR functional expertise) 
2.5 Διαρκής και ουσιαστική εμπλοκή στην εφαρμογή του συστήματος των απαιτουμένων συμπεριφορών και δεξιοτήτων των εργαζομένων 

και στην κατάρτη των “role profiles”  

 
ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ 
3.1 Άριστη σχέση συνεργασίας και εμπιστοσύνης με τους Line Managers, ώστε να συζητούν τα προβλήματά τους, στην προσπάθεια 

βελτίωσης της απόδοσης 
3.2 Συμβολή στη βελτίωση ηθικού και αφοσίωσης των εργαζομένων, μέσω του ειδικού πλάνου ενεργειών (action plan) που καταρτίζεται 

σύμφωνα με τις διαπιστώσεις της διεξαγομένης έρευνας αξιών (values survey) της εταιρίας 
3.3 Συνεχής μέριμνα παρακολούθησης της κατάστασης που επικρατεί μέσα στον οργανισμό, ακούγοντας προβληματισμούς ανθρώπων και 

φιλτράροντας τα ερεθίσματα  

 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ 
4.1 Προσπάθεια επηρεασμού της νοοτροπίας των Line Managers, ώστε να υιοθετήσουν περισσότερο μακροπρόθεσμη θεώρηση των 

θεμάτων προσωπικού 
4.2 Συνεχής υποστήριξη των οργανωσιακών αλλαγών κατά τη διάρκεια της υλοποίησης, ώστε η βοήθεια εκτέλεσης να προέρχεται από το 

ανθρώπινο δυναμικό της εταιρίας και τις πολιτικές διοίκησής του 

 
ΓΕΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ  
5.1 Εμπειρία στα επιχειρηματικά θέματα (business)  
5.2 Οργανωτική ικανότητα 
5.3 Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα 
5.4 Συμβατότητα προσωπικών αξιών με τις εταιρικές αξίες 
5.5 Μακροπρόθεσμη θεώρηση των πραγμάτων 
5.6 Ευελιξία  
5.7 Συνεργασιμότητα  
5.8 Άσκηση επιρροής στους “stakeholders” που εμπλέκονται στη λήψη αποφάσεων  
5.9 Αξιοπιστία  
5.10 Κατανόηση ρόλου των Managers ανθρώπων και των απαιτήσεών τους  
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 P1 EREYNHTIKH ΠΡΟΤΑΣΗ (ΣΧΕΣΗ 1)  
 
Περίπτωση 13η: NATURAL 
 
Τα στελέχη της λειτουργίας ΔΑΠ αναμένεται να συμβάλλουν, μέσω των ικανοτήτων τους, 
στη διαμόρφωση των απαιτουμένων πολιτικών και πρακτικών ΔΑΠ. 
 
Δηλαδή, πώς εκδηλώνεται η συμβολή τους και γιατί αυτή εξαρτάται από την αποτελεσματικότητα 
των ικανοτήτων: (α)  εκτέλεσης στρατηγικής, (β) διοικητικής κατάρτισης,  (γ) διοίκησης 
υπαλληλικής συνεισφοράς και (δ) διοίκησης αλλαγών; 
 
1η ΣΧΕΣΗ (1-2) – Ρητές απαντήσεις στις ερωτήσεις HR40, 41 & ακολουθούν σχετικές απαντήσεις σε άλλες ερωτήσεις  
 
«Με βοήθησε το ότι έχω περάσει από εμπόριο, βιομηχανία και υπηρεσίες ως προϋπηρεσία» (HR40)  
 
«Οπωσδήποτε με βοήθησε το πτυχίο και οι σπουδές μου με πολύ HR και “legal” κομμάτι, σε επίπεδο πολύ πρακτικό και όχι θεωρητικό» 
(HR40) 
 
«Στην καριέρα μου, «έχω τρέξει» αναδιοργάνωση, εξαγορά, συνένωση Ομίλου (κάνοντας ομιλικό HR 6 εταιριών)» (HR40) 
 
«Επίσης, «έχω τρέξει» 3 σωματεία παράλληλα στο μέταλλο με εμπλοκή του Ο.ΜΕ.Δ. (Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας)» (HR40) 
 
«Επίσης, «έχω τρέξει» πολύ το κομμάτι του “International” με “European Headquarters” και “reporting”» (HR40) 
 
«To κομμάτι της επικοινωνίας μου είναι πολύ δυνατό με το “respect” των ανθρώπων που προανέφερα (ερώτηση Νο. 38)» (HR41)  
 
«Είμαι πολύ “innovative” και θέλω να κάνω καινούρια πράγματα» (HR41) 
 
 «Έχω “inspiration” και “self-motivation” (πέφτω και σηκώνομαι μόνη μου)» (HR41) 
 
«Έχω μεγάλη έφεση να μαθαίνω συνέχεια. Μέσα από τη μάθηση εμπλουτίζεσαι σαν άνθρωπος» (HR41)  
 
«Τα άλλα που απέκτησα με το χρόνο είναι: οι ικανότητες διαχείρισης “change” και “conflict”, το “coaching”, τα “listening skills” (κάτι που οι 
περισσότεροι δεν κάνουμε καλά)» (HR41) 
 
«Κοιτάζω να έχω επαφή, βασισμένη στην ομαδικότητα» (HR31) 
 
«Προσπαθώ να είμαι πολύ καλός “listener” ώστε να ακούω τις ανάγκες τους και να ανταποκρίνομαι με τον καλύτερο τρόπο» (HR31) 
 
«Από την άλλη μεριά, όμως, λειτουργώ δυναμικά για να τους σταματήσω (όταν πρέπει) σε ορισμένα πράγματα - δεν είμαι “servant” αλλά 
“equal partner”» (HR31) 
 
«Το HR δεν πρέπει να είναι κλεισμένο σε ένα γραφείο και να ασχολείται με τα διαδικαστικά - πρέπει να έχει επικοινωνία με όλους, με το 
σωματείο - άρα το κομμάτι της επικοινωνίας είναι πολύ δυνατό και το να “διαφημίζουμε”, με την καλή έννοια, το έργο μας - στα “meetings” που 
γίνονται, διαπιστώνουν και οι Line Managers ποια θέματα διαχειρίζεται και με τι ασχολείται το HR και εντυπωσιάζονται, με αποτέλεσμα να 
γίνονται περισσότερο συνεργάσιμοι» (HR33)  
 
«Όταν έρχεται στο HR άτομο από την Αποθήκη για να συζητήσει το πρόβλημά του, αυτό σημαίνει ότι το HR έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη των 
εργαζομένων» (HR33) 
 
«Σέβομαι τους ανθρώπους και επικοινωνώ μαζί τους με σεβασμό - όταν έχεις κάτι δυσάρεστο, το δέχονται καλύτερα» (HR38) 
 
«Φροντίζω να κάνω “motivation” και στους άμεσους συνεργάτες μου και σε κάποιους άλλους, όπως τα ταλέντα. Μπορεί να γίνει με απλά 
πράγματα. Επίσης, “motivation” κάνουμε μέσω εκπαιδευτικών “workshops”. Οι άνθρωποι εκτιμούν το γεγονός ότι παίρνουν γνώση» (HR38) 
 

  
ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ 

  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
& ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

 
ΑΜΟΙΒΕΣ 

 
ΥΓΙΕΙΝΗ & 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

 
ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
 
επιτρέπει στα στελέχη 
της ΔΑΠ να έχουν 
ακριβή εικόνα  των 
απαιτήσεων της 
ακολουθουμένης 
στρατηγικής, η οποία 

-Συμβολή στην 
υλοποίηση της 
στρατηγικής μέσω 
της στελέχωσης 
και της 
διαχείρισης των 
ταλαντούχων 
υπαλλήλων 

-Συμβολή στην 
υλοποίηση της 
στρατηγικής μέσω 
της υλοποίησης 
των πλάνων 
ανάπτυξης 
(development 
plans) και 

-Συμβολή στην 
υλοποίηση της 
στρατηγικής μέσω   
προσανατολισμού 
στην απόδοση, 
άσκησης 
καθοδήγησης 
(coaching)  και 

-Συμβολή στην 
υλοποίηση της 
στρατηγικής μέσω 
των αμοιβών και 
της σύνδεσής τους 
με την απόδοση 
(HR22)  
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διοχετεύεται στο 
σχεδιασμό και 
εφαρμογή 
καταλλήλων 
πολιτικών ΔΑΠ   
 

(ΗR22) 
 
 
 
 
 
-Υποστήριξη 
σχεδίων και 
στόχων των 
στελεχών γραμμής 
γνωρίζοντας τη 
στρατηγική τους, 
τις ανάγκες τους 
σε προσωπικό και 
τις προβληματικές 
περιοχές, μέσω 
στελέχωσης 
(HR31) 
  
 
 
 
-Άσκηση επιρροής 
στη λήψη 
αποφάσεων στα 
θέματα 
“recruitment” 
(HR34) 
  
 

εξέλιξης των 
εργαζομένων 
(career paths) 
(ΗR22) 
 
 
-Υποστήριξη 
σχεδίων και 
στόχων των 
στελεχών 
γραμμής 
γνωρίζοντας τη 
στρατηγική τους, 
τις ανάγκες τους 
σε προσωπικό και 
τις προβληματικές 
περιοχές, μέσω 
εκπαίδευσης & 
ανάπτυξης(HR31) 
 
 
 
-Άσκηση 
επιρροής στη 
λήψη αποφάσεων 
στα θέματα 
“training & 
development” και 
“career 
development” 
(HR34) 

διαχείρισης της 
διαδικασίας 
αξιολόγησης της 
απόδοσης (HR22) 
 
 
-Υποστήριξη 
σχεδίων και 
στόχων των 
στελεχών γραμμής 
γνωρίζοντας τη 
στρατηγική τους, 
τις ανάγκες τους 
σε προσωπικό και 
τις προβληματικές 
περιοχές, μέσω 
καθοδήγησης 
(coaching)  και 
αξιολόγησης της 
απόδοσης (HR31) 
 
 
-Άσκηση επιρροής 
στη λήψη 
αποφάσεων στα 
θέματα κακής 
απόδοσης (bad 
performance & 
action) (HR34) 

 
 
 
 
 
-Υποστήριξη 
σχεδίων και 
στόχων των 
στελεχών γραμμής 
γνωρίζοντας τη 
στρατηγική τους, 
τις ανάγκες τους 
σε προσωπικό και 
τις προβληματικές 
περιοχές, μέσω 
του συστήματος 
αμοιβών (HR31) 
 
 
 
 
-Άσκηση επιρροής 
στη λήψη 
αποφάσεων στα 
μισθολογικά 
θέματα και τις 
παροχές (HR34) 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 
 
δίνει τη δυνατότητα 
στα στελέχη της ΔΑΠ 
να σχεδιάζουν και να 
εφαρμόζουν 
κατάλληλες πολιτικές 
ΔΑΠ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Δημιουργία, 
σχεδόν εκ του 
μηδενός, νέας 
πολιτικής 
στελέχωσης 
(HR33) 
 
 
-Άμεση και 
καθολική εμπλοκή 
στην προσαρμογή 
στα τοπικά 
δεδομένα, του 
συστήματος 
ικανοτήτων των 
εργαζομένων  που 
αποτελεί 
κατευθυντήρια 
οδηγία (guideline) 
της μητρικής 
εταιρίας (HR42) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Δημιουργία, 
σχεδόν εκ του 
μηδενός, νέας 
πολιτικής 
εκπαίδευσης & 
ανάπτυξης 
(HR33) 

-Συστηματική 
άσκηση ελέγχων 
αντικειμενικότη- 
τας (calibration) 
της αξιολόγησης 
απόδοσης για τον 
εντοπισμό των 
ταλαντούχων 
ατόμων, αλλά και 
αυτών που έχουν 
σταθερή ή κακή 
απόδοση (HR22)  
 
 
-Δημιουργία, 
σχεδόν εκ του 
μηδενός, νέας 
πολιτικής 
αξιολόγησης της 
απόδοσης (HR33) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Δημιουργία, 
σχεδόν εκ του 
μηδενός, νέας 
πολιτικής αμοιβών  
(HR33) 
 
 
-Καταλυτική 
παρέμβαση 
αντικατάστασης 
ομαδικού 
ασφαλιστικού 
προγράμματος και 
ανάθεσής του σε 
νέο πάροχο 
(provider) με 
σημαντική 
οικονομική 
ωφέλεια για την 
εταιρία (HR35) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Δημιουργία, σχεδόν 
εκ του μηδενός, νέας 
πολιτικής εργασιακών 
σχέσεων (HR33) 

ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ 
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ 
 
δίνει τη δυνατότητα 
στα στελέχη της ΔΑΠ 

  -Συμβολή στην 
επίτευξη των 
στόχων απόδοσης 
μέσω των πλάνων 

  -Εκτίμηση και 
εμπιστοσύνη στο 
πρόσωπο του Δ/ντή 
ΔΑΠ από τους 
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Συμβολή στη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων ως μέσου επίτευξης των στρατηγικών στόχων των επιχειρήσεων 

 

να σχεδιάζουν και να 
εφαρμόζουν 
κατάλληλες πολιτικές 
ΔΑΠ  
 

ανάπτυξης και 
σταδιοδρομίας 
(development 
plans, career 
paths) και της 
άσκησης 
καθοδήγησης 
(coaching) μέχρι 
και στα 
διευθυντικά 
στελέχη (HR22) 

εργαζόμενους που 
προσέρχονται σε 
αναζήτηση βοηθείας 
από αυτόν (HR33) 
 
 
-Συμβολή στη 
βελτίωση ηθικού και 
αφοσίωσης των 
εργαζομένων μέσω 
σεβασμού απέναντί 
τους και άμεσης 
επικοινωνίας, η οποία 
καθιστά περισσότερο 
αποδεκτά ακόμη και 
τα δυσάρεστα θέματα 
(HR38) 
 
-Διαπραγμάτευση με 
το Σωματείο για 
θέματα σσε (HR76) 
 
-Περιοδική διεξαγωγή 
έρευνας ικανοποίησης 
– δέσμευσης των 
εργαζομένων (HR77) 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΑΛΛΑΓΩΝ 
 
 
 
δίνει τη δυνατότητα 
στα στελέχη της ΔΑΠ 
να σχεδιάζουν και να 
εφαρμόζουν 
κατάλληλες πολιτικές 
ΔΑΠ 
 
 
 

-Συμβολή στην 
αλλαγή 
νοοτροπίας και 
κουλτούρας μέσω 
των θεμάτων 
στελέχωσης και 
“restructuring” 
(HR22) 
 
 
-Υποστήριξη των 
οργανωσιακών 
αλλαγών μέσω της 
στελέχωσης 
(HR39) 

-Συμβολή στην 
αλλαγή 
νοοτροπίας και 
κουλτούρας μέσω 
των θεμάτων 
εκπαίδευσης & 
ανάπτυξης 
(HR22) 
 
 
-Υποστήριξη των 
οργανωσιακών 
αλλαγών μέσω 
της εκπαίδευσης 
& ανάπτυξης 
(HR39) 
 

-Συμβολή στην 
αλλαγή 
νοοτροπίας και 
κουλτούρας μέσω 
των θεμάτων 
διοίκησης της 
απόδοσης (HR22) 
 
 
 
-Υποστήριξη των 
οργανωσιακών 
αλλαγών μέσω της 
διοίκησης της 
απόδοσης (HR39) 

-Συμβολή στην 
αλλαγή 
νοοτροπίας και 
κουλτούρας μέσω 
των θεμάτων 
αμοιβών και της 
σύνδεσης με την 
απόδοση (HR22) 
 
 
-Υποστήριξη των 
οργανωσιακών 
αλλαγών μέσω του 
συστήματος 
αμοιβών (HR39) 
 

 -Συμβολή στην 
αλλαγή νοοτροπίας και 
κουλτούρας μέσω των 
εργασιακών σχέσεων 
(HR22) 
 
 
 
  
 
-Υποστήριξη των 
οργανωσιακών 
αλλαγών μέσω των 
εργασιακών σχέσεων 
(HR39) 

ΓΕΝΙΚΗ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡ/ΚΟΥ 
ΕΤΑΙΡΟΥ 

-Εμπειρία από ενασχόληση σε εμπόριο, βιομηχανία, υπηρεσίες (HR40) 
-Σπουδές HR και νομικές γνώσεις (HR40) 
-Πρακτική εμπειρία από αναδιοργάνωση, εξαγορά, συνένωση επιχειρήσεων (HR40) 
-Εμπειρία από Τμήμα ΔΑΠ Ομίλου 6 επιχειρήσεων (HR40) 
-Εμπειρία διαπραγματεύσεων με σωματεία (HR40) 
-Εμπειρία διαδικασίας μεσολάβησης & διαιτησίας (ΟΜΕΔ) (HR40) 
-Εμπειρία σε πολυεθνικό περιβάλλον και γνώση απαιτήσεων Reporting (HR40) 
-Καλή επικοινωνία (HR38) 
-Αξιοπιστία (HR38) 
-Καινοτομικό πνεύμα (HR41) 
-Ισχυρή εσωτερική υποκίνηση (HR41) 
-Έφεση για μάθηση (HR41) 
-Διαχείριση αλλαγών (HR41) 
-Διαχείριση συγκρούσεων (HR41) 
-Ικανότητα εκτέλεσης δραστηριοτήτων καθοδήγησης (coaching) (HR41) 
-Καλή ακρόαση συνομιλητών (HR41, 31) 
-Όμαδικό πνεύμα (HR31) 
-Πρωτοβουλία και αποφασιστικότητα (HR35) 
-Καλή επικοινωνία (HR33) 
-Ανοικτή νοοτροπία (HR33) 
-Ικανότητα προβολή και διάδοσης έργου του Τμήματος HR (ΗR33) 
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Συμβολή στη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων ως μέσου επίτευξης των στρατηγικών στόχων των επιχειρήσεων 

 

 
13.1 ΤΡΟΠΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ  
ΟΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΑΠ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ  
ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΑΠ (πώς) 
  
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
1.1 Συμβολή στην υλοποίηση της στρατηγικής μέσω των πολιτικών διοίκησης του προσωπικού 
1.2 Υποστήριξη σχεδίων και στόχων των στελεχών γραμμής γνωρίζοντας τη στρατηγική τους, τις ανάγκες τους σε προσωπικό και τις 

προβληματικές περιοχές, μέσω εφαρμογής όλων των πολιτικών και διαδικασιών ΔΑΠ 
1.3 Άσκηση επιρροής στη λήψη αποφάσεων σε όλα τα θέματα προσωπικού 

  

 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 
2.1 Συστηματική άσκηση ελέγχων αντικειμενικότητας (calibration) της αξιολόγησης απόδοσης για τον εντοπισμό των ταλαντούχων ατόμων, 

αλλά και αυτών που έχουν σταθερή ή κακή απόδοση  
2.2 Δημιουργία, σχεδόν εκ του μηδενός, νέων πολιτικών ΔΑΠ 
2.3 Άμεση και καθολική εμπλοκή στην προσαρμογή στα τοπικά δεδομένα του συστήματος ικανοτήτων των εργαζομένων  που αποτελεί 

κατευθυντήρια οδηγία (guideline) της μητρικής εταιρίας  
2.4 Καταλυτική παρέμβαση αντικατάστασης ομαδικού ασφαλιστικού προγράμματος και ανάθεσής του σε νέο πάροχο (provider) με 

σημαντική οικονομική ωφέλεια για την εταιρία  

 
ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ 
3.1 Συμβολή στην επίτευξη των στόχων απόδοσης μέσω των πλάνων ανάπτυξης και σταδιοδρομίας (development plans, career paths) και 

της άσκησης καθοδήγησης (coaching) μέχρι και στα διευθυντικά στελέχη  
3.2 Εκτίμηση και εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του Δ/ντή ΔΑΠ από τους εργαζόμενους που προσέρχονται σε αναζήτηση βοηθείας από αυτόν  
3.3 Συμβολή στη βελτίωση ηθικού και αφοσίωσης των εργαζομένων μέσω σεβασμού απέναντί τους και άμεσης επικοινωνίας, η οποία 

καθιστά περισσότερο αποδεκτά ακόμη και τα δυσάρεστα θέματα 
3.4 Διαπραγμάτευση με το Σωματείο για θέματα σσε  
3.5 Περιοδική διεξαγωγή έρευνας ικανοποίησης – δέσμευσης των εργαζομένων  

 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ 
4.1 Συμβολή στην αλλαγή νοοτροπίας και κουλτούρας μέσω των πολιτικών προσωπικού 
4.2 Υποστήριξη των οργανωσιακών αλλαγών μέσω των πολιτικών ΔΑΠ 

 
ΓΕΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ  
5.1 Εμπειρία από ενασχόληση σε εμπόριο, βιομηχανία, υπηρεσίες  
5.2 Σπουδές HR και νομικές γνώσεις  
5.3 Πρακτική εμπειρία από αναδιοργάνωση, εξαγορά, συνένωση επιχειρήσεων  
5.4 Εμπειρία από Τμήμα ΔΑΠ Ομίλου 6 επιχειρήσεων  
5.5 Εμπειρία διαπραγματεύσεων με σωματεία  
5.6 Εμπειρία διαδικασίας μεσολάβησης & διαιτησίας (ΟΜΕΔ)  
5.7 Εμπειρία σε πολυεθνικό περιβάλλον και γνώση απαιτήσεων Reporting  
5.8 Καλή επικοινωνία  
5.9 Αξιοπιστία  
5.10 Καινοτομικό πνεύμα  
5.11 Ισχυρή εσωτερική υποκίνηση  
5.12 Έφεση για μάθηση  
5.13 Διαχείριση αλλαγών  
5.14 Διαχείριση συγκρούσεων  
5.15 Ικανότητα εκτέλεσης δραστηριοτήτων καθοδήγησης (coaching) 
5.16 Καλή ακρόαση συνομιλητών  
5.17 Oμαδικό πνεύμα  
5.18 Πρωτοβουλία και αποφασιστικότητα  
5.19 Ανοικτή νοοτροπία  
5.20 Ικανότητα προβολής και διάδοσης έργου του Τμήματος  
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Συμβολή στη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων ως μέσου επίτευξης των στρατηγικών στόχων των επιχειρήσεων 

 

P1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ (ΣΧΕΣΗ 1)  
 
Περίπτωση 14η: RADIANT 
 
Τα στελέχη της λειτουργίας ΔΑΠ αναμένεται να συμβάλλουν, μέσω των ικανοτήτων τους, 
στη διαμόρφωση των απαιτουμένων πολιτικών και πρακτικών ΔΑΠ. 
 
Δηλαδή, πώς εκδηλώνεται η συμβολή τους και γιατί αυτή εξαρτάται από την αποτελεσματικότητα 
των ικανοτήτων: (α)  εκτέλεσης στρατηγικής, (β) διοικητικής κατάρτισης,  (γ) διοίκησης 
υπαλληλικής συνεισφοράς και (δ) διοίκησης αλλαγών; 
 
1η ΣΧΕΣΗ (1-2) – Ρητές απαντήσεις στις ερωτήσεις HR40, 41 & ακολουθούν σχετικές απαντήσεις σε άλλες ερωτήσεις  
 
«Έχω κάνει ΜΟΤΤΟ μου το εξής: 10% - 20% - 70%, όπου 10%=εκπαίδευση που έχω υποστεί, 20%=”coaching-councelling” που έχω δεχθεί 
από προϊσταμένους μου ή παραλλήλους μου στην ιεραρχία και 70%=”experience”. Αυτή είναι και η προσέγγιση της RADIANT, την οποία 
ενστερνίζομαι απόλυτα. Πέρασα απ’ όλα τα “functions” του HR και έχω σαφή και συνολική εικόνα της σύνδεσής τους μεταξύ τους και με το 
αποτέλεσμα» (HR40)  
 
● «Στην “Τ” ήταν το εργασιο-ασφαλιστικό και το κομμάτι του “payroll” με πολύ καλές δομές. Θεωρώ την Τ μεγάλο σχολείο στα κομμάτια αυτά» 
(HR40) 
 
● «Η “P“ ήταν μεγάλο σχολείο σε θέματα “compensation + benefits”, “learning + development” ατόμων καθώς και “organizational development” 
(OD) σε μια περίοδο που τα στελέχη της εταιρίας ήταν στην απογείωσή τους και θα έλεγα ότι συντόνιζα την ενεργητικότητά τους. Εκεί είχαμε 
απίστευτη επένδυση στους ανθρώπους (π.χ. “competencies modeling” της H) όπως και επένδυση σε πρωτοβουλίες, όπως πρότυπο EFQM, 
Quality Management, Balanced Scorecard» (HR40) 
 
● «Στην “Λ” έκανα εφαρμογή των γνώσεων και εμπειριών μου κυρίως στα εργασιακά και σε μικρότερη κλίμακα στα υπόλοιπα. Εκεί, το μεγάλο 
“learning experience” ήταν τα “internal politics”» (HR40) 
 
«Τώρα, η RADIANT αποτελεί μια ισορροπημένη επιλογή που συνδυάζει όλες τις γνώσεις και εμπειρίες μου σ’ ένα αμιγώς πολυεθνικό 
περιβάλλον» (HR40) 
 
«Με βοήθησε το κομμάτι που αφορά τη σκέψη, ικανότητες σκέψης (αναλυτική και συνθετική), ενσυναίσθηση (empathy) του περιβάλλοντος και 
του ανθρώπου, “business & result orientation” (οι συνάδελφοί μου στο HR του εξωτερικού με κατηγορούν ότι είμαι ιδιαίτερα “commercial-
oriented”). Επίσης, δίνω πολύ μεγάλη σημασία πριν τη λήψη της απόφασης αναφορικά με το ποια θα είναι τα “implications” (τι θα επηρεάσει 
και πώς)» (HR41) 
 
«Στην αντιμετώπιση δυσκολιών από τους Line Managers, χειρίζομαι το πρόβλημα μέσα από προσέγγιση που αναδεικνύει το “value”, δηλ. 
αποσαφηνίζω τη σύνδεση αποτελεσματικότητας της καθημερινής λειτουργίας τους με την συγκεκριμένη πρωτοβουλία του HR - πρέπει να 
αποδεικνύω ότι είμαι “business partner” - πρέπει “να μπω στο μεδούλι τους” ότι συνδέω το θέμα με λειτουργίες και αποτελέσματα για να 
βλέπουν το “value” - ποτέ δεν χρησιμοποιώ ως επιχείρημα το “πρέπει” αλλά αναφέρομαι στη στρατηγική αξία της συγκεκριμένης 
πρωτοβουλίας» (HR32) 
 

  
ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ 

  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
& ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

 
ΑΜΟΙΒΕΣ 

 
ΥΓΙΕΙΝΗ & 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

 
ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
 
επιτρέπει στα στελέχη 
της ΔΑΠ να έχουν 
ακριβή εικόνα  των 
απαιτήσεων της 
ακολουθουμένης 
στρατηγικής, η οποία 
διοχετεύεται στο 
σχεδιασμό και 
εφαρμογή 
καταλλήλων 
πολιτικών ΔΑΠ   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Συμβολή στην 
εκτέλεση της 
στρατηγικής μέσω 

-Σχεδιασμός 
συγκεκριμένων 
τρόπων 
διαχείρισης & 
ανάπτυξης των 
ανθρωπίνων 
πόρων για να 
υπάρξει το 
καλύτερο δυνατό 
επιχειρησιακό 
αποτέλεσμα, με 
έμφαση στην 
ανάπτυξη των 
αναγκαίων 
δεξιοτήτων 
(HR21) 
 
-Συμβολή στην 
εκτέλεση της 
στρατηγικής μέσω 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Συμβολή στην 
εκτέλεση της 
στρατηγικής μέσω 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Συμβολή στην 
εκτέλεση της 
στρατηγικής μέσω 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Συμβολή στην 
εκτέλεση της 
στρατηγικής μέσω 
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διαμόρφωσης 
πολιτικών και 
διαδικασιών στα 
θέματα 
“recruitment” και 
“selection” 
(ΗR22) 
 
 
-Υποστήριξη της 
επίτευξης σχεδίων 
και στόχων των 
στελεχών γραμμής 
μέσω της 
πολιτικής 
στελέχωσης,  που 
καλύπτει τις 
διαπιστούμενες 
ανάγκες εξ 
αφορμής των 
διοργανουμένων 
“workshops” και 
των ευρημάτων 
των διεξαγομένων 
ερευνών κλίματος  
(HR31) 
 
 
-Άσκηση επιρροής 
στη λήψη 
αποφάσεων στα 
θέματα 
αναδιοργάνωσης, 
επιλογής και 
στελέχωσης 
(HR34) 

διαμόρφωσης 
πολιτικών και 
διαδικασιών στα 
θέματα “learning 
& development” 
(ΗR22) 
 
 
  
-Υποστήριξη της 
επίτευξης σχεδίων 
και στόχων των 
στελεχών 
γραμμής μέσω της 
πολιτικής 
εκπαίδευσης & 
ανάπτυξης,  που 
καλύπτει τις 
διαπιστούμενες 
ανάγκες εξ 
αφορμής των 
διοργανουμένων 
“workshops” και 
των ευρημάτων 
των διεξαγομένων 
ερευνών κλίματος  
(HR31) 
 
-Άσκηση 
επιρροής στη 
λήψη αποφάσεων 
στα θέματα 
ανάπτυξης 
ανθρώπων 
(HR34) 

διαμόρφωσης 
πολιτικών και 
διαδικασιών στα 
θέματα 
“performance 
development” 
(ΗR22) 
 
 
-Υποστήριξη της 
επίτευξης σχεδίων 
και στόχων των 
στελεχών γραμμής 
μέσω της 
πολιτικής 
αξιολόγησης της 
απόδοσης,  που 
καλύπτει τις 
διαπιστούμενες 
ανάγκες εξ 
αφορμής των 
διοργανουμένων 
“workshops” και 
των ευρημάτων 
των διεξαγομένων 
ερευνών κλίματος  
(HR31) 
 
 
 

διαμόρφωσης 
πολιτικών και 
διαδικασιών στα 
θέματα 
“compensation & 
benefits” (ΗR22) 
 
 
 
-Υποστήριξη της 
επίτευξης σχεδίων 
και στόχων των 
στελεχών γραμμής 
μέσω της 
πολιτικής 
αμοιβών,  που 
καλύπτει τις 
διαπιστούμενες 
ανάγκες εξ 
αφορμής των 
διοργανουμένων 
“workshops” και 
των ευρημάτων 
των διεξαγομένων 
ερευνών κλίματος  
(HR31) 
 
 
-Άσκηση επιρροής 
στη λήψη 
αποφάσεων στα 
θέματα αμοιβών 
(HR34) 

διαμόρφωσης 
πολιτικών και 
διαδικασιών στα 
θέματα εργασιακών 
σχέσεων  (ΗR22) 
 
 
 
 
-Υποστήριξη της 
επίτευξης σχεδίων και 
στόχων των στελεχών 
γραμμής μέσω 
διοργάνωσης 
“workshops” για την 
αξιοποίηση των 
ευρημάτων των 
εσωτερικών ερευνών 
κλίματος και 
συμμετοχής σε όλα τα 
“meetings” των 
Τμημάτων της 
εταιρίας για 
κατανόηση των 
ανθρώπων και των 
δυνατοτήτων τους 
(HR31) 
 
-Άσκηση επιρροής στη 
λήψη αποφάσεων στα 
θέματα επικοινωνίας 
(HR34) 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 
 
δίνει τη δυνατότητα 
στα στελέχη της ΔΑΠ 
να σχεδιάζουν και να 
εφαρμόζουν 
κατάλληλες πολιτικές 
ΔΑΠ 
 
 

-Αναγνώριση του 
Δ/ντή ΔΑΠ ως 
“business partner” 
που υπεισέρχεται 
συμβουλευτικώς 
με την ιδιότητα 
του “key internal 
stakeholder”  σε 
όλα τα θέματα που 
αφορούν 
κουλτούρα, 
φιλοσοφία 
λειτουργίας καθώς 
επίσης και τη 
στελέχωση 
(HR33) 

-Αναγνώριση του 
Δ/ντή ΔΑΠ ως 
“business partner” 
που υπεισέρχεται 
συμβουλευτικώς 
με την ιδιότητα 
του “key internal 
stakeholder”  σε 
όλα τα θέματα 
που αφορούν 
κουλτούρα, 
φιλοσοφία 
λειτουργίας 
καθώς επίσης και 
την εκπαίδευσης 
& ανάπτυξη 
(HR33) 

-Αναγνώριση του 
Δ/ντή ΔΑΠ ως 
“business partner” 
που υπεισέρχεται 
συμβουλευτικώς 
με την ιδιότητα 
του “key internal 
stakeholder”  σε 
όλα τα θέματα που 
αφορούν 
κουλτούρα, 
φιλοσοφία 
λειτουργίας καθώς 
επίσης και την 
αξιολόγηση 
απόδοσης (HR33) 
 
 
-Αποκλειστική 
υπευθυνότητα  
στα θέματα 
εκπαίδευσης και 
εφαρμογής της 
διαδικασίας 
διοίκησης της 
απόδοσης 
(performance 
model) (HR59) 

-Αναγνώριση του 
Δ/ντή ΔΑΠ ως 
“business partner” 
που υπεισέρχεται 
συμβουλευτικώς 
με την ιδιότητα 
του “key internal 
stakeholder”  σε 
όλα τα θέματα που 
αφορούν 
κουλτούρα, 
φιλοσοφία 
λειτουργίας καθώς 
επίσης και τις 
αμοιβές  (HR33) 
 
 
 
-Ευθύνη 
εφαρμογής της 
διαδικασίας 
αξιολόγησης 
έργου με 
υποστήριξη 
εξωτερικού 
συμβούλου 
(HR65) 

 -Αναγνώριση του 
Δ/ντή ΔΑΠ ως 
“business partner” που 
υπεισέρχεται 
συμβουλευτικώς με 
την ιδιότητα του “key 
internal stakeholder”  
σε όλα τα θέματα που 
αφορούν κουλτούρα, 
φιλοσοφία λειτουργίας 
καθώς επίσης και τις 
εργασιακές σχέσεις 
(HR33) 

ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ 
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ 
 
δίνει τη δυνατότητα 
στα στελέχη της ΔΑΠ 
να σχεδιάζουν και να 
εφαρμόζουν 

   -Μεγάλη έμφαση 
στη σύνθεση του 
πακέτου αμοιβών 
και παροχών, εκ 
των οποίων οι μεν 
αμοιβές εστιάζουν 

 -Διενέργεια 2 ερευνών 
παρακολούθησης του 
εργασιακού κλίματος 
(internal performance 
culture survey  & Best 
Workplaces survey) 

Διδακτορική Διατριβή: 14. RADIANT Χ. Ν. Πρωτόπαπας 

 
2



Συμβολή στη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων ως μέσου επίτευξης των στρατηγικών στόχων των επιχειρήσεων 

 

κατάλληλες πολιτικές 
ΔΑΠ  
 

στον ανταγωνισμό 
της αγοράς ενώ οι 
παροχές 
επικεντρώνουν το 
ενδιαφέρον στον 
εργαζόμενο και 
την οικογένειά του 
(HR24) 

(ΗΡ24) 
 
-Συμβολή στη 
βελτίωση ηθικού και 
αφοσίωσης των 
εργαζομένων μέσω 
εγγύτητας προς 
αυτούς, προσπάθειας 
κατανόησης των 
προκλήσεων που 
αντιμετωπίζουν και 
τόνωσης του ομαδικού 
πνεύματος (HR38) 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΑΛΛΑΓΩΝ 
 
 
 
δίνει τη δυνατότητα 
στα στελέχη της ΔΑΠ 
να σχεδιάζουν και να 
εφαρμόζουν 
κατάλληλες πολιτικές 
ΔΑΠ 
 
 
 

-Προβληματισμός 
για τις επιπτώσεις 
που έχουν οι 
οργανωσιακές 
αλλαγές στους 
ανθρώπους και 
υποστήριξη 
υλοποίησής τους 
μέσω της 
στελέχωσης 
(HR39) 

-Προβληματισμός 
για τις επιπτώσεις 
που έχουν οι 
οργανωσιακές 
αλλαγές στους 
ανθρώπους και 
υποστήριξη 
υλοποίησής τους 
μέσω της 
εκπαίδευσης & 
ανάπτυξης 
(HR39) 

-Προβληματισμός 
για τις επιπτώσεις 
που έχουν οι 
οργανωσιακές 
αλλαγές στους 
ανθρώπους και 
υποστήριξη 
υλοποίησής τους 
μέσω της 
αξιολόγησης της 
απόδοσης (HR39) 

-Προβληματισμός 
για τις επιπτώσεις 
που έχουν οι 
οργανωσιακές 
αλλαγές στους 
ανθρώπους και 
υποστήριξη 
υλοποίησής τους 
μέσω των αμοιβών 
(HR39) 

 -Προβληματισμός για 
τις επιπτώσεις που 
έχουν οι οργανωσιακές 
αλλαγές στους 
ανθρώπους και 
υποστήριξη 
υλοποίησής τους μέσω 
της επικοινωνίας που 
θεωρείται ιδιαίτερα 
σημαντική (HR39) 

ΓΕΝΙΚΗ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡ/ΚΟΥ 
ΕΤΑΙΡΟΥ 

-Εμπειρία σε όλες τις λειτουργίες (functions) της ΔΑΠ και κατανόηση της μεταξύ τους σύνδεσης (HR40) 
-Εμπειρία από ενασχόληση με μισθολογικά θέματα (HR40) 
-Εμπειρία από ενασχόληση με θέματα οργανωτικής ανάπτυξης (HR40) 
-Εμπειρία από αντιμετώπιση θεμάτων “internal politics” (HR40) 
-Εξοικείωση στην πράξη με σύγχρονες μεθόδους – συστήματα (EFQM, Balanced Scorecard) (HR40) 
-Εμπειρία σε πολυεθνικό περιβάλλον (HR40) 
-Αναλυτική ικανότητα (HR41) 
-Συνθετική ικανότητα (HR41) 
-Ενσυναίσθηση (empathy) (HR41) 
-Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα (HR41) 
-Αποφυγή σπουδής πριν από τη λήψη απόφασης (HR41) 
-Δυνατότητα εξέτασης μελλοντικών επιπτώσεων σημερινών αποφάσεων και ενεργειών (HR41) 
-Κατανόηση οπτικής γωνίας και προβληματισμών των Line Managers (HR32) 
-Αντίληψη επιχειρηματικού εταίρου (HR32) 
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14.1 ΤΡΟΠΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ  
ΟΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΑΠ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ  
ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΑΠ (πώς) 
  
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
1.1 Σχεδιασμός συγκεκριμένων τρόπων διαχείρισης & ανάπτυξης των ανθρωπίνων πόρων για να υπάρξει το καλύτερο δυνατό επιχειρησιακό 

αποτέλεσμα, με έμφαση στην ανάπτυξη των αναγκαίων δεξιοτήτων  
1.2 Συμβολή στην εκτέλεση της στρατηγικής μέσω διαμόρφωσης πολιτικών και διαδικασιών στα θέματα προσωπικού 
1.3 Υποστήριξη της επίτευξης σχεδίων και στόχων των στελεχών γραμμής μέσω διοργάνωσης “workshops” για την αξιοποίηση των 

ευρημάτων των εσωτερικών ερευνών κλίματος και συμμετοχής σε όλα τα “meetings” των Τμημάτων της εταιρίας για κατανόηση των 
ανθρώπων και των δυνατοτήτων τους. Οι διαπιστούμενες ανάγκες καλύπτονται μέσω των πολιτικών ΔΑΠ  

1.4 Άσκηση επιρροής στη λήψη αποφάσεων στα θέματα προσωπικού 

 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 
2.1 Αναγνώριση του Δ/ντή ΔΑΠ ως “business partner” που υπεισέρχεται συμβουλευτικώς με την ιδιότητα του “key internal stakeholder”  σε 

όλα τα θέματα που αφορούν κουλτούρα, φιλοσοφία λειτουργίας καθώς επίσης και τις πολιτικές ΔΑΠ 
2.2 Αποκλειστική υπευθυνότητα  στα θέματα εκπαίδευσης και εφαρμογής της διαδικασίας διοίκησης της απόδοσης (performance model)  
2.3 Ευθύνη εφαρμογής της διαδικασίας αξιολόγησης έργου με υποστήριξη εξωτερικού συμβούλου  

 
ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ 
3.1 Μεγάλη έμφαση στη σύνθεση του πακέτου αμοιβών και παροχών, εκ των οποίων οι μεν αμοιβές εστιάζουν στον ανταγωνισμό της 

αγοράς ενώ οι παροχές επικεντρώνουν το ενδιαφέρον στον εργαζόμενο και την οικογένειά του 
3.2 Διενέργεια 2 ερευνών παρακολούθησης του εργασιακού κλίματος (Internal Performance Culture survey  & Best Workplaces survey)  
3.3 Συμβολή στη βελτίωση ηθικού και αφοσίωσης των εργαζομένων μέσω εγγύτητας προς αυτούς, προσπάθειας κατανόησης των 

προκλήσεων που αντιμετωπίζουν και τόνωσης του ομαδικού πνεύματος 

 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ 
4.1 Προβληματισμός για τις επιπτώσεις που έχουν οι οργανωσιακές αλλαγές στους ανθρώπους και υποστήριξη υλοποίησής τους μέσω των 

πολιτικών προσωπικού και ιδιαίτερα μέσω επικοινωνίας 

 
ΓΕΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ  
5.1 Εμπειρία σε όλες τις λειτουργίες (functions) της ΔΑΠ και κατανόηση της μεταξύ τους σύνδεσης  
5.2 Εμπειρία από ενασχόληση με μισθολογικά θέματα  
5.3 Εμπειρία από ενασχόληση με θέματα οργανωτικής ανάπτυξης  
5.4 Εμπειρία από αντιμετώπιση θεμάτων “internal politics”  
5.5 Εξοικείωση στην πράξη με σύγχρονες μεθόδους – συστήματα (EFQM, Balanced Scorecard)  
5.6 Εμπειρία σε πολυεθνικό περιβάλλον  
5.7 Αναλυτική ικανότητα  
5.8 Συνθετική ικανότητα  
5.9 Ενσυναίσθηση (empathy)  
5.10 Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα  
5.11 Αποφυγή σπουδής πριν από τη λήψη απόφασης  
5.12 Δυνατότητα εξέτασης μελλοντικών επιπτώσεων σημερινών αποφάσεων και ενεργειών  
5.13 Κατανόηση οπτικής γωνίας και προβληματισμών των Line Managers  
5.14 Αντίληψη επιχειρηματικού εταίρου  
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Ρ2 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ (ΣΧΕΣΗ 2) 

(αναλυτικά για κάθε μελέτη περίπτωσης) 
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 P2 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ (ΣΧΕΣΗ 2)
 
Περίπτωση 1η: EVERGREEN   
 
Οι πολιτικές και πρακτικές ΔΑΠ αναμένεται να συμβάλλουν στην ανάπτυξη των 
καταλλήλων συστημάτων ΔΑΠ για την υλοποίηση της ακολουθούμενης από την 
επιχείρηση στρατηγικής.  
 
Δηλαδή, πώς εκδηλώνεται η συμβολή τους και γιατί αυτή η συμβολή εξαρτάται από την 
αποτελεσματικότητα των επί μέρους πολιτικών – πρακτικών ΔΑΠ; 
 
2η ΣΧΕΣΗ (2-3) – Ρητές απαντήσεις στις ερωτήσεις HR83, 84, 85, 86 και ακολουθούν σχετικές απαντήσεις σε άλλες ερωτήσεις 
 
«Κάποιες πολιτικές διαχωρίζουν προβλέψεις για 3 επίπεδα: (ι) μελών Δ.Σ., (ιι) διευθυντικών στελεχών και (ιιι) υπαλλήλων, κυρίως 
στα θέματα αμοιβών και παροχών (π.χ. χρήση αυτοκινήτου ως “benefit” και διανομή μετοχών των εταιριών του εξωτερικού μόνον 
για τις 2 πρώτες κατηγορίες) – το ασφαλιστικό/συνταξιοδοτικό είναι κοινό, το ωράριο είναι κοινό, το “Management” δεν παίρνει 
υπερωριακή αμοιβή – θεωρώ ότι είναι μέρος της διαφοροποίησης αρμοδιοτήτων και υπευθυνοτήτων» (HR83) 
 
«Η διαφορετική μεταχείριση είναι δίκαιη γιατί είναι από την αρχή γνωστή και δεν εκπλήσσει κάποιους, ακολουθούμε και τους 
κανόνες της αγοράς – στα θέματα αμοιβών υπάρχει δικαιοσύνη – εφαρμόζουμε το “κοινώς κρατούν”» (HR84) 
  
 «Η διαφορετική μεταχείριση συμβάλλει στην επίτευξη αποτελεσματικών συμπεριφορών γιατί οι αποφάσεις των διευθυντικών 
στελεχών έχουν πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα απ΄ό,τι οι αποφάσεις των κατωτέρων – δεν συγκρίνουμε ίδια θέματα – μιλάμε για 
άλλου είδους υποχρεώσεις» (HR85) 
 
«Συμβάλλει στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων με τη σωστή ανάληψη καθηκόντων - κρατάμε τα καλά στελέχη και τις αγορές και 
οι ικανότητες των ανθρώπων μας συμβάλλουν στην επίτευξη των εταιρικών στόχων»  (HR86) 
 

 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ 
 

Οι ακολουθούμενες από την 
επιχείρηση κύριες πολιτικές ΔΑΠ 
συμβάλλουν στη δημιουργία ενός 
συστήματος που είναι 
ευθυγραμμισμένο με την 
ανταγωνιστική στρατηγική 
επειδή: 

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 
 

Οι ακολουθούμενες από την 
επιχείρηση κύριες πολιτικές ΔΑΠ 
συμβάλλουν στη δημιουργία ενός 
ολοκληρωμένου συστήματος 
επειδή (HR88): 

 

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ 
 

Οι ακολουθούμενες από την 
επιχείρηση κύριες πολιτικές ΔΑΠ 
συμβάλλουν στη δημιουργία ενός 
διαφοροποιητικού συστήματος 
ως προς τη μεταχείριση 
διαφόρων ομάδων (κατηγοριών) 
εργαζομένων επειδή (HR83, 84, 
85, 86): 

 
ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ Η πολιτική στελέχωσης 

εντοπίζει συγκεκριμένες 
ηγετικές ικανότητες 
(competencies) των 
διευθυντικών στελεχών καθώς 
και ιδιότητες των υπαλλήλων, 
τις οποίες θα πρέπει να 
διαθέτουν οι υποψήφιοι 
προκειμένου να εισέλθουν στην 
εταιρία και να αναλάβουν τα 
καθήκοντα οποιασδήποτε θέσης 
και επιπέδου ιεραρχίας. Οι εν 
λόγω ικανότητες – ιδιότητες 
αποτελούν τις προδιαγραφές 
των θέσεων εργασίας και η 
καθιέρωσή τους συνδέεται με 
την εκτέλεση των αντιστοίχων 
ρόλων και την επίτευξη των 
στρατηγικών στόχων της 
εταιρίας (HR42, 45, L23). 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ Η πολιτική εκπαίδευσης & 
ανάπτυξης καταρτίζεται και 
επικαιροποιείται σε ετήσια 
βάση, κατά κύριο λόγο 
σύμφωνα με τα αποτελέσματα 
της διαδικασίας αξιολόγησης 
της απόδοσης και υποστηρίζει 
συστηματικά την κάλυψη των 
κενών που εντοπίζονται στα 
θέματα κατάρτισης, ικανοτήτων 
και συμπεριφορών των 
εργαζομένων. Η εκπαίδευση & 

 
 Έχουν από την αρχή 

σχεδιασθεί ως μέρη 
ενός ενιαίου 
συστήματος. 
 

 Υπάρχει μεγάλη 
διεθνής παράδοση.  

 
 Λόγω της μακράς 

ιστορίας της εταιρίας 
στην Ελλάδα και 
διεθνώς, έχει 
δημιουργηθεί 
μακρόχρονη 
εμπειρία εφαρμογής.  
 

 Έχουν δομικασθεί 
όλες οι επί μέρους 
πολιτικές και 
εφαρμόζονται 
σήμερα μόνον αυτές 
που υποστηρίζουν 
συστηματικά την 
απόδοση της 
εταιρίας. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Αντιμετωπίζουν 

διακριτές ομάδες 
εργαζομένων, 
ανάλογα με τη 
στρατηγική εμπλοκή 
τους στη λειτουργία 
της εταιρίας 
(διευθυντικά στελέχη 
έναντι  υπαλλήλων), 
δηλ. ανάλογα με τη 
διαφοροποίηση 
αρμοδιοτήτων και 
υπευθυνοτήτων. 
 

 Η διαφορετική 
μεταχείριση αφορά 
στα θέματα αμοιβών 
& παροχών και είναι 
δίκαιη δεδομένου ότι 
είναι εκ των 
προτέρων 
καθορισμένη, 
γνωστή σε όλους και 
αποδεκτή, χωρίς να 
περιέχει στοιχεία 
αιφνιδιασμού ή 
μυστικότητας. 

  
 Η διαφορετική 

μεταχείριση ενισχύει 
τις αποτελεσματικές 
συμπεριφορές των 
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ανάπτυξη είναι σταθερά 
προσανατολισμένη στην 
επίτευξη των στρατηγικών 
στόχων της εταιρίας (HR49, 50, 
L29). 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Η πολιτική αξιολόγησης της 
απόδοσης περιλαμβάνει 
κριτήρια, τα οποία καλύπτουν 
επιχειρησιακούς στόχους και 
απαιτούμενες ικανότητες – 
ιδιότητες σε ατομικό επίπεδο 
αξιολογουμένου. Υπάρχει 
άμεση σύνδεση με τους 
στρατηγικούς στόχους και τις 
ικανότητες – ιδιότητες που θα 
πρέπει να επιδειχθούν για την 
υλοποίησή τους. Παράλληλα, η 
διαδικασία αξιολόγησης 
εντοπίζει τις αποκλίσεις και 
μέσω του καταρτιζομένου 
πλάνου ανάπτυξης επιδιώκει τη 
συνεχή και συστηματική 
βελτίωση της απόδοσης (HR 56, 
57,  58, L36). 
 

ΑΜΟΙΒΕΣ Η πολιτική αμοιβών βασίζεται 
στην αξιολόγηση έργου, που 
λαμβάνει υπόψη τις απαιτήσεις 
των θέσεων εργασίας και τις 
διαβαθμίσεις βαρύτητας που 
αυτές έχουν, προκειμένου να 
λειτουργήσει η επιχείρηση  και 
να υλοποιήσει τη στρατηγική 
της. Επί πλέον,  προβλέπει 
μεταβλητές αμοιβές που 
συνδέονται άμεσα με την 
επίτευξη των τιθεμένων 
επιχειρησιακών στόχων (HR63, 
65, 67, L42).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

διευθυντικών 
στελεχών λόγω της 
αναγνώρισης ότι οι 
αποφάσεις που 
λαμβάνουν, έχουν 
περισσότερο 
μακροπρόθεσμο 
ορίζοντα από αυτές 
των εργαζομένων σε 
κατώτερα επίπεδα. 

 
 Συμβάλλει στην 

απόκτηση και 
διακράτηση 
στελεχών με 
ικανότητες υψηλού 
επιπέδου που  
συμβάλλουν στην 
επίτευξη των 
εταιρικών στόχων. 
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1.2 ΤΡΟΠΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ  
ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΑΠ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ  
ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΑΠ (πώς) 
  
ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ 
1.1 Ορισμός  των διευθυντικών στελεχών ως διακριτής ομάδας προσωπικού με κριτήριο το βαθμό στρατηγικής εμπλοκής  στη 

λειτουργία της εταιρίας 
1.2 Καθορισμός ηγετικών ικανοτήτων για τα στελέχη και ιδιοτήτων για τους υπαλλήλους  προς επιτυχία της στρατηγικής 
1.3 Σχεδιασμός και εφαρμογή της πολιτικής στελέχωσης ως μέρος ενός ενιαίου συστήματος πολιτικών 
1.4 Αξιοποίηση της μεγάλης διεθνούς παράδοσης στα θέματα στελέχωσης 
1.5 Εμπλουτισμός της εμπειρίας εφαρμογής της πολιτικής στελέχωσης 
1.6 Συνεχής δοκιμασία της χρησιμότητας της  πολιτικής στελέχωσης για την συστηματική υποστήριξη της εταιρικής απόδοσης 

 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
2.1 Προσανατολισμός της εκπαίδευσης & ανάπτυξης στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων της εταιρίας 
2.2 Επικαιροποίηση σε τακτική βάση σύμφωνα με τα αποτελέσματα της διαδικασίας αξιολόγησης της απόδοσης 
2.3 Σχεδιασμός και εφαρμογή της πολιτικής εκπαίδευσης & ανάπτυξης ως μέρος ενός ενιαίου συστήματος πολιτικών 
2.4 Αξιοποίηση της μεγάλης διεθνούς παράδοσης στα θέματα εκπαίδευσης & ανάπτυξης 
2.5 Εμπλουτισμός της εμπειρίας εφαρμογής της πολιτικής εκπαίδευσης & ανάπτυξης 
2.6 Συνεχής δοκιμασία της χρησιμότητας της  πολιτικής εκπαίδευσης & ανάπτυξης για την συστηματική υποστήριξη της εταιρικής 

απόδοσης 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 
3.1 Άμεση σύνδεση με τους επιχειρησιακούς στόχους μέσω των κριτηρίων απόδοσης 
3.2 Προσανατολισμός στην ανάπτυξη των ατομικών ικανοτήτων 
3.3 Σχεδιασμός και εφαρμογή της πολιτικής αξιολόγησης της απόδοσης ως μέρος ενός ενιαίου συστήματος πολιτικών 
3.4 Αξιοποίηση της μεγάλης διεθνούς παράδοσης στα θέματα αξιολόγησης απόδοσης 
3.5 Εμπλουτισμός της εμπειρίας εφαρμογής της πολιτικής αξιολόγησης της απόδοσης 
3.6 Συνεχής δοκιμασία της χρησιμότητας της  πολιτικής αξιολόγησης της απόδοσης για την συστηματική υποστήριξη της εταιρικής 

απόδοσης 

 
ΑΜΟΙΒΕΣ 
4.1 Καθιέρωση της αξιολόγησης έργου ως βάσης του συστήματος αμοιβών και αναγνώριση της διαφορετικής αξίας των θέσεων 
4.2 Καταβολή μεταβλητών αμοιβών που συνδέονται άμεσα με την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων    
4.3 Χρήση διαφοροποιημένων αμοιβών & παροχών στα διευθυντικά στελέχη  
4.4 Μέριμνα δίκαιης μεταχείρισης μέσω των διαφοροποιημένων αμοιβών, ώστε να είναι καθορισμένες εκ των προτέρων και γνωστές 

σε όλους  
4.5 Αναγνώριση ότι οι αποφάσεις που παίρνουν τα διευθυντικά στελέχη έχουν περισσότερο μακροπρόθεσμο ορίζοντα από αυτές των 

κατωτέρων επιπέδων 
4.6 Σχεδιασμός και εφαρμογή της πολιτικής αμοιβών ως μέρος ενός ενιαίου συστήματος πολιτικών 
4.7 Αξιοποίηση της μεγάλης διεθνούς παράδοσης στα θέματα αμοιβών 
4.8 Εμπλουτισμός της εμπειρίας εφαρμογής της πολιτικής αμοιβών 
4.9 Συνεχής δοκιμασία της χρησιμότητας της  πολιτικής αμοιβών για την συστηματική υποστήριξη της εταιρικής απόδοσης 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Διδακτορική Διατριβή: 01. EVERGREEN Χ. Ν. Πρωτόπαπας 
  

 
3



Συμβολή στη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων ως μέσου επίτευξης των στρατηγικών στόχων των επιχειρήσεων 

 

 P2 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ (ΣΧΕΣΗ 2)
  
Περίπτωση 2η: OPTIMUM  
 
Οι πολιτικές και πρακτικές ΔΑΠ αναμένεται να συμβάλλουν στην ανάπτυξη των 
καταλλήλων συστημάτων ΔΑΠ για την υλοποίηση της ακολουθούμενης από την 
επιχείρηση στρατηγικής.  
 
Δηλαδή, πώς εκδηλώνεται η συμβολή τους και γιατί αυτή η συμβολή εξαρτάται από την 
αποτελεσματικότητα των επί μέρους πολιτικών – πρακτικών ΔΑΠ; 
 
2η ΣΧΕΣΗ (2-3) – Ρητές απαντήσεις στις ερωτήσεις HR83, 84, 85, 86 και ακολουθούν σχετικές απαντήσεις σε άλλες ερωτήσεις 
 
«Η επιχείρηση μεταχειρίζεται διαφορετικά τους κατόχους θέσεων ορισμένων κατηγοριών μόνον όσον αφορά τα “benefits” που 
δίνονται λόγω “status”  - επίσης η πολιτική των “bonus” προβλέπει μεγαλύτερα ποσά για την διευθυντική ομάδα, γιατί τα μέλη της 
επηρεάζουν την επίτευξη των στόχων της εταιρίας άμεσα. Επίσης, στο συνταξιοδοτικό υπάρχουν κάποιες επί πλέον διαφορές 
από το επίπεδο των αμέσων υφισταμένων της διοικητικής ομάδας και πάνω» (HR83) 
  
«Η διαφορετική μεταχείριση είναι δίκαιη γιατί διαφοροποιεί την απόδοση των διευθυντικών στελεχών, ώστε να τραβήξουν την 
απόδοση των άλλων και της εταιρίας προς τους επιθυμητούς στόχους» (HR84, 85, 86) 
 
«Πιστεύω ότι οι πολιτικές μας είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε να είναι συνεπείς μεταξύ τους, να είναι δίκαιες και να αντιμετωπίζουν 
το ίδιο τα διάφορα θέματα του προσωπικού (άλλη αμοιβή στην αρχή της σταδιοδρομίας και άλλη στο τέλος, ομοίως και στην 
εκπαίδευση» (HR22) 
 
«Οι πολιτικές είναι όλες καταγεγραμμένες και αξιολογούνται σε κεντρικό επίπεδο με τη συμβολή όλων των τοπικών στελεχών, 
ώστε να είναι συνεπείς και να κάνουν διαφοροποίηση ανά ομάδα εργαζομένων» (HR22) 
 

 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ 
 

Οι ακολουθούμενες από την 
επιχείρηση κύριες πολιτικές ΔΑΠ 
συμβάλλουν στη δημιουργία ενός 
συστήματος που είναι 
ευθυγραμμισμένο με την 
ανταγωνιστική στρατηγική 
επειδή: 

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 
 

Οι ακολουθούμενες από την 
επιχείρηση κύριες πολιτικές ΔΑΠ 
συμβάλλουν στη δημιουργία ενός 
ολοκληρωμένου συστήματος 
επειδή (HR22, 88): 

 

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ 
 

Οι ακολουθούμενες από την 
επιχείρηση κύριες πολιτικές ΔΑΠ 
συμβάλλουν στη δημιουργία ενός 
διαφοροποιητικού συστήματος 
ως προς τη μεταχείριση 
διαφόρων ομάδων (κατηγοριών) 
εργαζομένων επειδή (HR22, 63, 
83, 84, 85, 86): 

 
ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ 
 

Η πολιτική στελέχωσης 
εντοπίζει συγκεκριμένες 
δεξιότητες (competencies) για 
το σύνολο του προσωπικού, τις 
οποίες θα πρέπει να διαθέτουν 
οι υποψήφιοι προκειμένου να 
εισέλθουν στην εταιρία και να 
αναλάβουν τα καθήκοντα 
οποιασδήποτε θέσης και 
επιπέδου ιεραρχίας. Οι εν λόγω 
δεξιότητες αποτελούν τις 
προδιαγραφές των θέσεων 
εργασίας και η καθιέρωσή τους 
συνδέεται με την εκτέλεση των 
αντιστοίχων ρόλων και την 
επίτευξη των στρατηγικών 
στόχων της εταιρίας (HR42, 45). 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
 
 

Η πολιτική εκπαίδευσης & 
ανάπτυξης καταρτίζεται και 
ανανεώνεται κάθε χρόνο, 
βασιζόμενη στα αποτελέσματα 
της διαδικασίας αξιολόγησης 
της απόδοσης και καλύπτοντας 
με συστηματικό τρόπο τα προς 
βελτίωση σημεία που διαπιστώ-
νονται σε ατομική βάση από 

 
 Είναι σχεδιασμένες 

έτσι ώστε να είναι 
συνεπείς μεταξύ τους 
 

 Έχουν σχεδιασθεί 
ώστε να είναι δίκαιες 
και να αντιμετωπί-
ζουν ομοιόμορφα   
τα θέματα του 
προσωπικού 
 

 Είναι όλες 
καταγεγραμμένες  
και αξιολογούνται  
σε κεντρικό επίπεδο 
ώστε να είναι μεταξύ 
τους συνεπείς  

 
 Έχουν δοκιμασθεί 

στην πάροδο του 
χρόνου 
 

 Πέρασαν από την 
εμπειρία των άλλων 
εταιριών της 
OPTIMUM του 

 
 Αντιμετωπίζουν 

διακριτές ομάδες 
εργαζομένων 
(διευθυντών και των 
στελεχών τους), 
ανάλογα με το 
“status” και το βαθμό 
που επηρεάζουν την 
επίτευξη των στόχων 
της εταιρίας. 
 

 Είναι όλες 
καταγεγραμμένες και 
αξιολογούνται σε 
κεντρικό επίπεδο 
ώστε να προβλέπουν 
διαφοροποιήσεις ανά 
ομάδα εργαζομένων. 
 

 Η διαφορετική 
μεταχείριση είναι 
δίκαιη γιατί 
διαφοροποιεί την 
απόδοση των 
διευθυντικών 
στελεχών, ώστε να 
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άποψη κατάρτισης, δεξιοτήτων 
και συμπεριφορών των εργαζο-
μένων, σύμφωνα με τα πλάνα 
ανάπτυξης κάθε υπαλλήλου.     
Η εκπαίδευση & ανάπτυξη έχει 
σταθερό προσανατολισμό στην 
επίτευξη των στρατηγικών 
στόχων της εταιρίας (HR49, 50). 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 
 
 
 
 
 

Η πολιτική αξιολόγησης της 
απόδοσης  περιλαμβάνει: 
αξιολόγηση απόδοσης έναντι 
στόχων, αξιολόγηση δεξιοτήτων 
και εξέταση προόδου του προ-
γράμματος ατομικής ανάπτυξης 
των αξιολογουμένων. Τα ποσο-
τικά κριτήρια αξιολόγησης 
περιλαμβάνουν μετρήσιμους 
στόχους απόδοσης συνδεόμε-
νους με τη στρατηγική της 
εταιρίας και τα ποιοτικά αναφέ-
ρονται στην εκτίμηση των 
ατομικών δεξιοτήτων.Υπάρχει 
άμεση σύνδεση με τους στρατη-
γικούς στόχους και τις δεξιότη-
τες  που θα πρέπει  να έχουν οι 
εργαζόμενοι για την υλοποίησή 
τους. Παράλληλα, η διαδικασία 
αξιολόγησης παρακολουθεί την 
πρόοδο του προγράμματος 
ατομικής ανάπτυξης και επιδιώ-
κει συστηματικά τη συνεχή 
βελτίωση της απόδοσης (HR56, 
57, 58). 
 

ΑΜΟΙΒΕΣ 
 
 
 

Η πολιτική αμοιβών φαίνεται 
ότι συνδέεται κατά κάποιο μη 
εμφανή και έμμεσο τρόπο, με τη 
διαδικασία αξιολόγησης έργου, 
την οποία όμως η μητρική επι-
χείρηση διαχειρίζεται κεντρικά 
στο εξωτερικό όπου εκτιμούνται 
οι απαιτήσεις των θέσεων εργα-
σίας και οι σχετικές διαβαθμί-
σεις βαρύτητας ώστε να μπορέ-
σει η επιχείρηση να υλοποιήσει 
τη στρατηγική της. Υπάρχει 
σύνδεση των αμοιβών με τους 
στρατηγικούς στόχους γιατί έχει 
σχεδιασθεί ειδικά ανά ομάδα 
εργαζομένων και προβλέπει την 
καταβολή “bonus” στους 
υπαλλήλους από το επίπεδο των 
μεσαίων στελεχών και άνω με 
την προϋπόθεση επίτευξης των 
στόχων που έχουν αναλάβει να 
εκτελέσουν (HR63, 65, 67) 
 

διεθνούς ομίλου  
 
 
 

 

τραβήξουν την 
απόδοση των άλλων 
και της εταιρίας προς 
τους επιθυμητούς 
στόχους. 
 

 Η διαφορετική 
μεταχείριση αφορά 
στις παροχές λόγω 
“status”  και 
προβλέπει μεγαλύ-
τερα ποσά υπό 
μορφή μεταβλητών 
αμοιβών (bonus) στα 
διευθυντικά στελέχη. 
Το σύστημα αμοιβών 
είναι σχεδιασμένο 
ανά ομάδα 
εργαζομένων 

 
 Η διαφορετική 

μεταχείριση επεκτεί-
νεται και στο συντα-
ξιοδοτικό πρόγραμμα 
που προβλέπει επί 
πλέον διαφορές για 
τα διευθυντικά στε--
λέχη και τους άμε-
σους υφιστάμενούς 
τους. 
 

 Η διαφορετική 
μεταχείριση ενισχύει 
τις αποτελεσματικές 
συμπεριφορές των 
διευθυντικών στελε-
χών λόγω της ανα-
γνώρισης του ρόλου 
τους και της άμεσης 
συμβολής τους στην 
επίτευξη των στρατη-
γικών στόχων.  
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2.2 ΤΡΟΠΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ  
ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΑΠ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ  
ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΑΠ (πώς) 
  
ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ 
1.1 Ορισμός διακριτών ομάδων προσωπικού με κριτήριο το”status” και το βαθμό επηρεασμού της επίτευξης των εταιρικών στόχων 
1.2 Καθορισμός δεξιοτήτων για το σύνολο του προσωπικού προς επίτευξη των στρατηγικών στόχων 
1.3 Σχεδιασμός και εφαρμογή της πολιτικής στελέχωσης ώστε να είναι συνεπής και ομοιόμορφη σε σχέση με τις άλλες πολιτικές  
1.4 Σχεδιασμός της πολιτικής στελέχωσης ώστε να είναι δίκαιη 
1.5 Καταγραφή και κεντρική αξιολόγηση της πολιτικής στελέχωσης ως προς τη συνέπειά της έναντι των άλλων πολιτικών και τη 

διαφοροποίηση ρυθμίσεων ανά ομάδα εργαζομένων 
1.6 Δοκιμασία της πολιτικής στελέχωσης  με την πάροδο του χρόνου 
1.7 Επιβεβαίωση της πολιτικής στελέχωσης  μέσω της εμπειρίας των άλλων εταιριών του διεθνούς ομίλου 

 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
2.1 Προσανατολισμός της εκπαίδευσης & ανάπτυξης στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων της εταιρίας 
2.2 Ανανέωση κάθε χρόνο σύμφωνα με τα αποτελέσματα της διαδικασίας αξιολόγησης της απόδοσης 
2.3 Σχεδιασμός και εφαρμογή της πολιτικής εκπαίδευσης & ανάπτυξης ώστε να είναι συνεπής και ομοιόμορφη σε σχέση με τις άλλες 

πολιτικές  
2.4 Σχεδιασμός της πολιτικής εκπαίδευσης & ανάπτυξης ώστε να είναι δίκαιη 
2.5 Καταγραφή και κεντρική αξιολόγηση της πολιτικής εκπαίδευσης & ανάπτυξης ως προς τη συνέπειά της έναντι των άλλων 

πολιτικών και τη διαφοροποίηση ρυθμίσεων ανά ομάδα εργαζομένων 
2.6 Δοκιμασία της πολιτικής εκπαίδευσης & ανάπτυξης με την πάροδο του χρόνου 
2.7 Επιβεβαίωση της πολιτικής εκπαίδευσης & ανάπτυξης μέσω της εμπειρίας των άλλων εταιριών του διεθνούς ομίλου 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 
3.1 Άμεση σύνδεση με τους επιχειρησιακούς στόχους μέσω των κριτηρίων απόδοσης 
3.2 Προσανατολισμός στην ανάπτυξη των ατομικών δεξιοτήτων 
3.3 Σχεδιασμός και εφαρμογή της πολιτικής αξιολόγησης της απόδοσης ώστε να είναι συνεπής και ομοιόμορφη σε σχέση με τις άλλες 

πολιτικές  
3.4 Σχεδιασμός της πολιτικής αξιολόγησης της απόδοσης ώστε να είναι δίκαιη 
3.5 Καταγραφή και κεντρική αξιολόγηση της πολιτικής αξιολόγησης της απόδοσης ως προς τη συνέπειά της έναντι των άλλων 

πολιτικών και τη διαφοροποίηση ρυθμίσεων ανά ομάδα εργαζομένων 
3.6 Δοκιμασία της πολιτικής αξιολόγησης της απόδοσης με την πάροδο του χρόνου 
3.7 Επιβεβαίωση της πολιτικής αξιολόγησης της απόδοσης μέσω της εμπειρίας των άλλων εταιριών του διεθνούς ομίλου 

 
ΑΜΟΙΒΕΣ 
4.1 Διαφαινόμενη καθιέρωση της αξιολόγησης έργου ως βάσης του συστήματος αμοιβών και αναγνώριση της διαφορετικής αξίας των 

θέσεων 
4.2 Καταβολή μεταβλητών αμοιβών που συνδέονται άμεσα με την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων    
4.3 Χρήση διαφοροποιημένων “benefits” και μεταβλητών αμοιβών λόγω απόδοσης με έμφαση στα διευθυντικά στελέχη και στους 

αμέσους υφιστάμενούς τους 
4.4 Αναγνώριση του ρόλου των διευθυντικών στελεχών και της άμεσης συμβολής τους στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων. 
4.5 Σχεδιασμός και εφαρμογή της πολιτικής αμοιβών ώστε να είναι συνεπής και ομοιόμορφη σε σχέση με τις άλλες πολιτικές  
4.6 Σχεδιασμός της πολιτικής αμοιβών ώστε να είναι δίκαιη  
4.7 Καταγραφή και κεντρική αξιολόγηση της πολιτικής αμοιβών ως προς τη συνέπειά της έναντι των άλλων πολιτικών και τη 

διαφοροποίηση ρυθμίσεων ανά ομάδα εργαζομένων 
4.8 Δοκιμασία της πολιτικής αμοιβών με την πάροδο του χρόνου 
4.9 Επιβεβαίωση της πολιτικής αμοιβών μέσω της εμπειρίας των άλλων εταιριών του διεθνούς ομίλου 
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 P2 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ (ΣΧΕΣΗ 2)
 
Περίπτωση 3η: ORIGINAL  
 
Οι πολιτικές και πρακτικές ΔΑΠ αναμένεται να συμβάλλουν στην ανάπτυξη των 
καταλλήλων συστημάτων ΔΑΠ για την υλοποίηση της ακολουθούμενης από την 
επιχείρηση στρατηγικής.  
 
Δηλαδή, πώς εκδηλώνεται η συμβολή τους και γιατί αυτή η συμβολή εξαρτάται από την 
αποτελεσματικότητα των επί μέρους πολιτικών – πρακτικών ΔΑΠ; 
  
2η ΣΧΕΣΗ (2-3) – Ρητές απαντήσεις στις ερωτήσεις HR83, 84, 85, 86 και ακολουθούν σχετικές απαντήσεις σε άλλες ερωτήσεις 
 
«Η επιχείρηση δεν μεταχειρίζεται διαφορετικά τους κατόχους θέσεων ορισμένων κατηγοριών – όλοι το ίδιο – οι διαφοροποιήσεις 
ως προς τα θέματα της απόδοσης και των αμοιβών ακολουθούν το “grade” της θέσης» (HR83) 
 

 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ 
 

Οι ακολουθούμενες από την 
επιχείρηση κύριες πολιτικές ΔΑΠ 
συμβάλλουν στη δημιουργία ενός 
συστήματος που είναι 
ευθυγραμμισμένο με την 
ανταγωνιστική στρατηγική 
επειδή: 

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 
 

Οι ακολουθούμενες από την 
επιχείρηση κύριες πολιτικές ΔΑΠ 
συμβάλλουν στη δημιουργία ενός 
ολοκληρωμένου συστήματος 
επειδή (HR88): 

 

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ 
 

Οι ακολουθούμενες από την 
επιχείρηση κύριες πολιτικές ΔΑΠ 
συμβάλλουν στη δημιουργία ενός 
διαφοροποιητικού συστήματος 
ως προς τη μεταχείριση 
διαφόρων ομάδων (κατηγοριών) 
εργαζομένων επειδή (HR83, 84, 
85, 86): 

 
ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ Η πολιτική στελέχωσης 

εντοπίζει συγκεκριμένες 
συμπεριφορές που θα πρέπει να 
έχουν οι εργαζόμενοι. Οι εν 
λόγω συμπεριφορές αποτελούν 
τις προδιαγραφές των θέσεων 
εργασίας, περιλαμβάνονται στα 
αντίστοιχα προφίλ των θέσεων 
και τις περιγραφές καθηκόντων. 
Η καθιέρωσή τους συνδέεται με 
την εκτέλεση των αντιστοίχων 
ρόλων και την επίτευξη των 
στρατηγικών στόχων της 
εταιρίας (HR42, 45, L23). 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Η πολιτική εκπαίδευσης & 
ανάπτυξης καταρτίζεται και 
επικαιροποιείται σε ετήσια 
βάση, όπως προκύπτει από τη 
διαδικασία αξιολόγησης της 
απόδοσης, κατά την οποία 
εντοπίζονται σε ατομικό επίπεδο 
τα προς βελτίωση ή ενίσχυση 
σημεία της απόδοσης και 
συμπεριφοράς των αξιολο-
γουμένων υπαλλήλων.   Η 
εκπαίδευση & ανάπτυξη είναι 
σταθερά προσανατολισμένη 
στην επίτευξη των στρατηγικών 
στόχων της εταιρίας (HR49, 50, 
L29). 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Η πολιτική αξιολόγησης της 
απόδοσης περιλαμβάνει 
κριτήρια, τα οποία καλύπτουν 
επιχειρησιακούς στόχους και 
επιθυμητές συμπεριφορές σε 
ατομικό επίπεδο 
αξιολογουμένου. Υπάρχει 

 
 Έχουν πολύ καλά 

συγκροτηθεί σε 
ενιαίο σύστημα 
(integrated)  
 

 Οι απαιτούμενες 
συμπεριφορές των 
εργαζομένων 
αποτελούν τον κοινό 
συνδετικό κρίκο 
μεταξύ των 
πολιτικών ΔΑΠ 

 
 
 

 

 
 Αντιμετωπίζουν 

διακριτές ομάδες 
εργαζομένων, 
ανάλογα με το 
μισθολογικό 
κλιμάκιο (salary 
grade)  ως προς τα 
θέματα απόδοσης και 
των αμοιβών 
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άμεση σύνδεση με τους 
στρατηγικούς στόχους και τις  
συμπεριφορές που θα πρέπει να 
επιδειχθούν για την υλοποίησή 
τους. Παράλληλα, η διαδικασία 
αξιολόγησης εντοπίζει τις 
αποκλίσεις και μέσω του 
σχετικού προγράμματος 
προόδου και ανάπτυξης του 
αξιολογουμένου υπαλλήλου  
επιδιώκει τη συνεχή και 
συστηματική βελτίωση της 
απόδοσης (HR57, 58, L36). 
 

ΑΜΟΙΒΕΣ Η πολιτική αμοιβών βασίζεται 
στην αξιολόγηση έργου, που 
λαμβάνει υπόψη τις απαιτήσεις 
των θέσεων εργασίας και τις 
διαβαθμίσεις βαρύτητας που 
αυτές έχουν, προκειμένου να 
λειτουργήσει η επιχείρηση  και 
να υλοποιήσει τη στρατηγική 
της. Επί πλέον,  προβλέπει 
μεταβλητές αμοιβές που 
συνδέονται άμεσα με την 
επίτευξη των τιθεμένων 
επιχειρησιακών στόχων (HR63, 
65, 67, L42).  
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3.2 ΤΡΟΠΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ  
ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΑΠ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ  
ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΑΠ (πώς) 
  
ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ 
1.1 Ορισμός διακριτών ομάδων εργαζομένων με κριτήριο  το μισθολογικό κλιμάκιο (salary grade)   
1.2 Καθορισμός συμπεριφορών για το σύνολο του προσωπικού προς επίτευξη των στρατηγικών στόχων της εταιρίας 
1.3 Σχεδιασμός και εφαρμογή της πολιτικής στελέχωσης συγκροτημένης σε εναιαίο σύστημα με τις άλλες πολιτικές 
1.4 Σχεδιασμός της πολιτικής στελέχωσης ώστε οι απαιτούμενες συμπεριφορές των εργαζομένων να αποτελούν συνδετικό κρίκο με τις 

άλλες πολιτικές 

 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
2.1 Προσανατολισμός της εκπαίδευσης & ανάπτυξης στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων της εταιρίας 
2.2 Επικαιροποίηση σε ετήσια βάση ανάλογα με τα αποτελέσματα της διαδικασίας αξιολόγησης της απόδοσης 
2.3 Σχεδιασμός και εφαρμογή της πολιτικής εκπαίδευσης & ανάπτυξης  συγκροτημένης σε εναιαίο σύστημα με τις άλλες πολιτικές 
2.4 Σχεδιασμός της πολιτικής εκπαίδευσης & ανάπτυξης ώστε οι απαιτούμενες συμπεριφορές των εργαζομένων να αποτελούν 

συνδετικό κρίκο με τις άλλες πολιτικές 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 
3.1 Άμεση σύνδεση με τους επιχειρησιακούς στόχους μέσω των κριτηρίων απόδοσης 
3.2 Προσανατολισμός στην ανάπτυξη των ατομικών συμπεριφορών 
3.3 Σχεδιασμός και εφαρμογή της πολιτικής αξιολόγησης της απόδοσης συγκροτημένης σε εναιαίο σύστημα με τις άλλες πολιτικές 
3.4 Σχεδιασμός της πολιτικής αξιολόγησης της απόδοσης ώστε οι απαιτούμενες συμπεριφορές των εργαζομένων να αποτελούν 

συνδετικό κρίκο με τις άλλες πολιτικές 

 
ΑΜΟΙΒΕΣ 
4.1 Καθιέρωση της αξιολόγησης έργου ως βάσης του συστήματος αμοιβών με αναγνώριση της διαφορετικής αξίας των θέσεων 
4.2 Καταβολή μεταβλητών αμοιβών που συνδέονται άμεσα με την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων    
4.3 Χρήση διαφοροποιημένων αμοιβών ανάλογα με τη μισθολογική βαθμίδα (salary grade) των θέσεων 
4.4 Σχεδιασμός και εφαρμογή της πολιτικής αμοιβών συγκροτημένης σε εναιαίο σύστημα με τις άλλες πολιτικές 
4.5 Σχεδιασμός της πολιτικής αμοιβών ώστε οι απαιτούμενες συμπεριφορές των εργαζομένων να αποτελούν συνδετικό κρίκο με τις 

άλλες πολιτικές 
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 P2 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ (ΣΧΕΣΗ 2)
  
Περίπτωση 4η: OCTAGON  
  
Οι πολιτικές και πρακτικές ΔΑΠ αναμένεται να συμβάλλουν στην ανάπτυξη των 
καταλλήλων συστημάτων ΔΑΠ για την υλοποίηση της ακολουθούμενης από την 
επιχείρηση στρατηγικής.  
 
Δηλαδή, πώς εκδηλώνεται η συμβολή τους και γιατί αυτή η συμβολή εξαρτάται από την 
αποτελεσματικότητα των επί μέρους πολιτικών – πρακτικών ΔΑΠ; 
  
2η ΣΧΕΣΗ (2-3) – Ρητές απαντήσεις στις ερωτήσεις HR83, 84, 85, 86 και ακολουθούν σχετικές απαντήσεις σε άλλες ερωτήσεις 
 
 
«Έχουμε 3 διακριτές ομάδες (Εργοστάσιο, Πωλήσεις, Λοιποί). Δεν τους μεταχειριζόμαστε διαφορετικά με την έννοια της 
διακριτικής μεταχείρισης, αλλά ανάλογα με το τι ταιριάζει στα συγκεκριμένα Τμήματα (διαφορετική εκπαίδευση των πωλητών, 
σύστημα αξιολόγησης)» (ΗR83) 
 
 
 

 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ 
 

Οι ακολουθούμενες από την 
επιχείρηση κύριες πολιτικές ΔΑΠ 
συμβάλλουν στη δημιουργία ενός 
συστήματος που είναι 
ευθυγραμμισμένο με την 
ανταγωνιστική στρατηγική 
επειδή: 

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 
 

Οι ακολουθούμενες από την 
επιχείρηση κύριες πολιτικές ΔΑΠ 
συμβάλλουν στη δημιουργία ενός 
ολοκληρωμένου συστήματος 
επειδή (HR88): 

 

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ 
 

Οι ακολουθούμενες από την 
επιχείρηση κύριες πολιτικές ΔΑΠ 
συμβάλλουν στη δημιουργία ενός 
διαφοροποιητικού συστήματος 
ως προς τη μεταχείριση 
διαφόρων ομάδων (κατηγοριών) 
εργαζομένων επειδή (HR83, 84, 
85, 86): 

 
ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ Η πολιτική στελέχωσης 

εντοπίζει συγκεκριμένες 
ηγετικές συμπεριφορές 
(leadership imperatives) που 
απαιτείται να έχουν οι 
εργαζόμενοι της επιχείρησης.  
Οι εν λόγω συμπεριφορές 
εντάσσονται στα προφίλ για 
όλες τις θέσεις εργασίας και η 
καθιέρωσή τους συνδέεται με 
την εκτέλεση των αντιστοίχων 
ρόλων και την επίτευξη των 
στρατηγικών στόχων της 
εταιρίας (HR42, 45). 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Η πολιτική εκπαίδευσης & 
ανάπτυξης καταρτίζεται και 
επικαιροποιείται σε ετήσια 
βάση, κατά κύριο λόγο 
σύμφωνα με τα αποτελέσματα 
της διαδικασίας αξιολόγησης 
της απόδοσης και υποστηρίζει 
συστηματικά την κάλυψη των 
κενών που εντοπίζονται στα 
θέματα κατάρτισης, ικανοτήτων 
και συμπεριφορών των 
εργαζομένων. Η εκπαίδευση & 
ανάπτυξη είναι σταθερά 
προσανατολισμένη στην 
επίτευξη των στρατηγικών 
στόχων της εταιρίας (HR49, 50). 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Η πολιτική αξιολόγησης της 
απόδοσης περιλαμβάνει 
κριτήρια, τα οποία καλύπτουν 

 
 Καθοδηγούνται από 

μια κοινή πηγή που 
είναι το HR 
 

 Το HR φροντίζει να 
μη συγκρούονται 
μεταξύ τους και 
εξασφαλίζει την 
μεταξύ τους συνοχή 

 
 Έχουν κοινό σκοπό 

την υποστήριξη της 
στρατηγικής της 
εταιρίας 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 Αντιμετωπίζουν 

διακριτές ομάδες 
εργαζομένων 
(εργοστάσιο, 
πωλήσεις, λοιποί) 
ανάλογα με τις 
ανάγκες των 
αντιστοίχων 
Τμημάτων. 
 

 Η μεταχείριση 
διαφοροποιείται στα 
θέματα εκπαίδευσης 
και αξιολόγησης της 
απόδοσης. 
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επίτευξη επιχειρησιακών 
στόχων (TI) και επίδειξη των 
απαιτουμένων συμπεριφορών 
(ΠΩΣ) σε ατομικό επίπεδο 
αξιολογουμένου. Υπάρχει 
άμεση σύνδεση με τους 
στρατηγικούς στόχους και τις 
συμπεριφορές που θα πρέπει να 
επιδειχθούν για την υλοποίησή 
τους. Παράλληλα, η διαδικασία 
αξιολόγησης εντοπίζει τις 
αποκλίσεις και μέσω του 
καταρτιζομένου πλάνου 
ανάπτυξης επιδιώκει τη συνεχή 
και συστηματική βελτίωση της 
απόδοσης (HR57, 58). 
 

ΑΜΟΙΒΕΣ Η πολιτική αμοιβών δεν 
βασίζεται στην αξιολόγηση 
έργου, αλλά την προσεγγίζει με 
έμμεσο τρόπο (job matching) 
που λαμβάνει υπόψη τις 
απαιτήσεις των θέσεων 
εργασίας και τις διαβαθμίσεις 
βαρύτητας που αυτές έχουν, 
συγκρινόμενες με αντίστοιχες 
θέσεις εντός της αγοράς,  
προκειμένου να λειτουργήσει η 
επιχείρηση  και να υλοποιήσει 
τη στρατηγική της. Επί πλέον,  
προβλέπει μεταβλητές αμοιβές 
που συνδέονται άμεσα με την 
απόδοση και την επίτευξη των 
τιθεμένων επιχειρησιακών 
στόχων (HR63, 65, 67).  
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4.2 ΤΡΟΠΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ  
ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΑΠ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ  
ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΑΠ (πώς) 
  
ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ 
1.1 Ορισμός διακριτών ομάδων εργαζομένων με κριτήριο τη γενικότερη λειτουργία όπου ανήκουν (Παραγωγή, Πωλήσεις, Λοιποί) 
1.2 Καθορισμός συμπεριφορών για το σύνολο του προσωπικού προς επίτευξη των στρατηγικών στόχων  
1.3 Καθοδήγηση της πολιτικής στελέχωσης από το Τμήμα ΔΑΠ από κοινού με τις άλλες πολιτικές προσωπικού 
1.4 Φροντίδα του Τμήματος ΔΑΠ ώστε η πολιτική στελέχωσης να μην έρχεται σε σύγκρουση με τις άλλες πολιτικές προσωπικού και να έχει 

μαζί τους συνοχή 
1.5 Κατεύθυνση της πολιτικής στελέχωσης προς την υποστήριξη της στρατηγικής 

 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
2.1 Προσανατολισμός της εκπαίδευσης & ανάπτυξης στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων της εταιρίας 
2.2 Επικαιροποίηση σε ετήσια βάση ανάλογα με τα αποτελέσματα της διαδικασίας αξιολόγησης της απόδοσης 
2.3 Εφαρμογή διαφορετικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων ανά ομάδα εργαζομένων (Παραγωγή, Πωλήσεις, Λοιποί) 
2.4 Καθοδήγηση της πολιτικής εκπαίδευσης & ανάπτυξης από το Τμήμα ΔΑΠ από κοινού με τις άλλες πολιτικές προσωπικού 
2.5 Φροντίδα του Τμήματος ΔΑΠ ώστε η πολιτική εκπαίδευσης & ανάπτυξης  να μην έρχεται σε σύγκρουση με τις άλλες πολιτικές 

προσωπικού και να έχει μαζί τους συνοχή 
2.6 Κατεύθυνση της πολιτικής εκπαίδευσης & ανάπτυξης προς την υποστήριξη της στρατηγικής 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 
3.1 Άμεση σύνδεση με τους επιχειρησιακούς στόχους μέσω των κριτηρίων απόδοσης 
3.2 Προσανατολισμός στην ανάπτυξη των ατομικών συμπεριφορών 
3.3 Χρήση διαφορετικών επί μέρους κριτηρίων ανά ομάδα εργαζομένων (Παραγωγή, Πωλήσεις, Λοιποί) 
3.4 Καθοδήγηση της πολιτικής αξιολόγησης της απόδοσης από το Τμήμα ΔΑΠ από κοινού με τις άλλες πολιτικές προσωπικού 
3.5 Φροντίδα του Τμήματος ΔΑΠ ώστε η πολιτική αξιολόγησης της απόδοσης να μην έρχεται σε σύγκρουση με τις άλλες πολιτικές 

προσωπικού και να έχει μαζί τους συνοχή 
3.6 Κατεύθυνση της πολιτικής αξιολόγησης της απόδοσης προς την υποστήριξη της στρατηγικής 

 
ΑΜΟΙΒΕΣ 
4.1 Καθιέρωση της μεθόδου “job matching” ως βάσης του συστήματος αμοιβών με αναγνώριση της διαφορετικής αξίας των θέσεων 
4.2 Καταβολή μεταβλητών αμοιβών που συνδέονται άμεσα με την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων    
4.3 Καθοδήγηση της πολιτικής αμοιβών από το Τμήμα ΔΑΠ από κοινού με τις άλλες πολιτικές προσωπικού 
4.4 Φροντίδα του Τμήματος ΔΑΠ ώστε η πολιτική αμοιβών να μην έρχεται σε σύγκρουση με τις άλλες πολιτικές προσωπικού και να έχει 

μαζί τους συνοχή 
4.5 Κατεύθυνση της πολιτικής αμοιβών προς την υποστήριξη της στρατηγικής 
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 P2 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ (ΣΧΕΣΗ 2)
 
Περίπτωση 5η: ZODIAC 
 
Οι πολιτικές και πρακτικές ΔΑΠ αναμένεται να συμβάλλουν στην ανάπτυξη των 
καταλλήλων συστημάτων ΔΑΠ για την υλοποίηση της ακολουθούμενης από την 
επιχείρηση στρατηγικής.  
 
Δηλαδή, πώς εκδηλώνεται η συμβολή τους και γιατί αυτή η συμβολή εξαρτάται από την 
αποτελεσματικότητα των επί μέρους πολιτικών – πρακτικών ΔΑΠ; 
  
2η ΣΧΕΣΗ (2-3) – Ρητές απαντήσεις στις ερωτήσεις HR83, 84, 85, 86 και ακολουθούν σχετικές απαντήσεις σε άλλες ερωτήσεις 
 
«Δεν νομίζω ότι κάνουμε διαφορετική μεταχείριση. Π.χ. το αν έχουμε ξεχωρίσει τους “A performers” και προβλέπουμε να τους 
αναπτύξουμε, αυτό το κάνουμε εξ ανάγκης γιατί έχουν αυξημένες δυνατότητες σε σχέση με τους άλλους. Η μόνη περίπτωση 
διακριτικής μεταχείρισης είναι η χορήγηση “bonus” στα μέλη της διευθυντικής ομάδας. Αυτό γίνεται λόγω της καθοριστικής 
συμβολής που έχουν τα στελέχη αυτού του επιπέδου στα αποτελέσματα της εταιρίας και στην επίτευξη των στρατηγικών της 
στόχων» (HR83) 
 
«Αυτή η μεταχείριση είναι δίκαιη, γιατί τα άτομα αυτά έχουν πολύ αυξημένες ευθύνες σε σχέση με τους άλλους, για τους οποίους 
προβλέπεται άλλωστε η εφαρμογή των “incentive schemes”» (HR84) 
 
«Η μεταχείριση αυτή συμβάλλει στην επίτευξη αποτελεσματικών συμπεριφορών  αυτών των εργαζομένων γιατί τονώνεται το 
αίσθημα κυριότητας (ownership) που έχουν απέναντι στην εταιρία» (HR85) 
 
 

 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ 
 

Οι ακολουθούμενες από την 
επιχείρηση κύριες πολιτικές ΔΑΠ 
συμβάλλουν στη δημιουργία ενός 
συστήματος που είναι 
ευθυγραμμισμένο με την 
ανταγωνιστική στρατηγική 
επειδή: 
  

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 
  
Οι ακολουθούμενες από την 
επιχείρηση κύριες πολιτικές ΔΑΠ 
συμβάλλουν στη δημιουργία ενός 
ολοκληρωμένου συστήματος 
επειδή (HR88): 

 

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ 
 

Οι ακολουθούμενες από την 
επιχείρηση κύριες πολιτικές ΔΑΠ 
συμβάλλουν στη δημιουργία ενός 
διαφοροποιητικού συστήματος ως 
προς τη μεταχείριση διαφόρων 
ομάδων (κατηγοριών) εργαζομένων 
επειδή (HR83, 84, 85, 86): 

 
ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ Η πολιτική στελέχωσης 

εντοπίζει συγκεκριμένες    
ικανότητες (competencies) τις 
οποίες θα πρέπει να διαθέτουν 
οι εργαζόμενοι. Οι θέσεις 
εργασίας κατατάσσονται σε 2 
κατηγορίες (διοικητικών 
στελεχών και υπαλλήλων χωρίς 
υφιστάμενους), για τις οποίες 
απαιτούνται οι εν λόγω 
ικανότητες, ανάλογα με τη θέση 
και το επίπεδο ευθύνης). Οι  
ικανότητες αποτελούν τις 
προδιαγραφές των θέσεων 
εργασίας,  εμπεριέχονται στις 
αντίστοιχες περιγραφές 
καθηκόντων (job descriptions) 
και η καθιέρωσή τους συνδέεται 
με την εκτέλεση των 
αντιστοίχων ρόλων και την 
επίτευξη των στρατηγικών 
στόχων της εταιρίας (HR42, 45, 
L23). 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Η πολιτική εκπαίδευσης & 
ανάπτυξης καταρτίζεται και 
επικαιροποιείται σε ετήσια 
βάση, σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις του επιχειρηματικού 
σχεδίου και τα αποτελέσματα 

 
 Υπάρχει σύνδεση 

μεταξύ 
“performance” και 
“compensation 
management” 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 Αντιμετωπίζουν 

διακριτές ομάδες 
εργαζομένων, ανάλογα 
με τη στρατηγική 
εμπλοκή τους στη 
λειτουργία της εταιρίας 
(διευθυντικά στελέχη 
έναντι  υπαλλήλων), 
δηλ. λόγω της 
καθοριστικής συμβολής 
των διευθυντικών 
στελεχών στα 
αποτελέσματα της 
εταιρίας και στην 
επίτευξη των 
στρατηγικών στόχων. 
 

 Η διαφορετική 
μεταχείριση αφορά στη 
χορήγηση “bonus” και 
είναι δίκαιη δεδομένου 
ότι τα διευθυντικά 
στελέχη έχουν πολύ 
αυξημένες ευθύνες σε 
σχέση με τους άλλους 
υπαλλήλους, οι οποίοι, 
όμως, καλύπτονται με 
παροχή κινήτρων 
(incentive schemes) 
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της διαδικασίας αξιολόγησης 
της απόδοσης. Υποστηρίζει 
συστηματικά την κάλυψη των 
κενών που εντοπίζονται στα 
θέματα κατάρτισης, ικανοτήτων 
και συμπεριφορών των 
εργαζομένων. Η εκπαίδευση & 
ανάπτυξη είναι σταθερά 
προσανατολισμένη στην 
επίτευξη των στρατηγικών 
στόχων της εταιρίας (HR49, 50, 
L29). 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Η πολιτική αξιολόγησης της 
απόδοσης περιλαμβάνει 
κριτήρια, τα οποία καλύπτουν 
την επίτευξη επιχειρησιακών 
στόχων καθώς και στόχων 
ατομικής ανάπτυξης όπου 
περιλαμβάνονται και ορισμένες 
απο τις απαιτούμενες ικανότητες 
λόγω θέσης και ιεραρχικού 
επιπέδου του αξιολογουμένου.  
Υπάρχει άμεση σύνδεση με τους 
στρατηγικούς στόχους και τις 
ικανότητες – ιδιότητες που θα 
πρέπει να επιδειχθούν για την 
υλοποίησή τους. Παράλληλα, η 
διαδικασία αξιολόγησης 
εντοπίζει τις αποκλίσεις και 
μέσω του καταρτιζομένου 
πλάνου ανάπτυξης επιδιώκει τη 
συνεχή και συστηματική 
βελτίωση της απόδοσης (HR57, 
58, L36). 
 

ΑΜΟΙΒΕΣ Η πολιτική αμοιβών δεν 
βασίζεται στην αξιολόγηση 
έργου, η οποία πρόκειται να 
εισαχθεί προσεχώς. Έχουν , 
όμως, ληφθεί υπόψη οι 
απαιτήσεις των θέσεων  
εργασίας, προκειμένου να 
λειτουργήσει η επιχείρηση  και 
να υλοποιήσει τη στρατηγική 
της. Επί πλέον,  προβλέπονται 
μεταβλητές αμοιβές, μόνον για 
τα διευθυντικά στελέχη, που 
συνδέονται άμεσα με την 
επίτευξη των τιθεμένων 
επιχειρησιακών στόχων (HR63, 
65, 67, L42).  
 

 
 Η διαφορετική 

μεταχείριση ενισχύει 
τις αποτελεσματικές 
συμπεριφορές των 
διευθυντικών στελεχών 
λόγω της τόνωσης του 
αισθήματος κυριότητας 
(ownership) έναντι της 
εταιρίας 

 
 Αντιμετωπίζονται, 

επίσης, με διαφορετικό 
τρόπο οι υπάλληλοι που 
έχουν υψηλή απόδοση  
(A performers), 
δεδομένου ότι έχουν 
αυξημένες δυνατότητες 
σε σχέση με τους 
άλλους. 
 

 Η διαφορετική 
μεταχίριση συνίσταται 
στην ειδική φροντίδα 
που απολαμβάνουν τα 
άτομα υψηλής 
απόδοσης όσον αφορά 
στην ανάπτυξή τους 

 
  

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Διδακτορική Διατριβή: 05. ZODIAC Χ. Ν. Πρωτόπαπας 

 
2



Συμβολή στη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων ως μέσου επίτευξης των στρατηγικών στόχων των επιχειρήσεων 

 

 
 
5.2 ΤΡΟΠΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ  
ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΑΠ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ  
ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΑΠ (πώς) 
  
ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ 
1.1 Ορισμός  διακριτών ομάδων προσωπικού με κριτήριο το βαθμό στρατηγικής εμπλοκής  στη λειτουργία της εταιρίας 
1.2 Ορισμός  διακριτών ομάδων προσωπικού με κριτήριο την υψηλή απόδοση (A performers) 
1.3 Καθορισμός ικανοτήτων του προσωπικού προς επίτευξη των στρατηγικών στόχων 

 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
2.1 Προσανατολισμός της εκπαίδευσης & ανάπτυξης στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων της εταιρίας 
2.2 Επικαιροποίηση κάθε χρόνο σύμφωνα με το επιχειρηματικό σχέδιο και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της απόδοσης 
2.3 Εφαρμογή διαφορετικών προγραμμάτων για τους υπαλλήλους με υψηλή απόδοση (A performers) 
2.4 Αναγνώριση ότι οι υπάλληλοι με υψηλή απόδοση (A performers) έχουν αυξημένες δυνατότητες ανάπτυξης  σε σχέση με τους 

άλλους 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 
3.1 Άμεση σύνδεση με τους επιχειρησιακούς στόχους μέσω των κριτηρίων απόδοσης 
3.2 Προσανατολισμός στην ανάπτυξη των ατομικών ικανοτήτων 
3.3 Άμεση σύνδεση μεταξύ διοίκησης της απόδοσης και συστήματος αμοιβών 

 
ΑΜΟΙΒΕΣ 
4.1 Καταβολή μεταβλητών αμοιβών που συνδέονται άμεσα με την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων    
4.2 Χρήση μεταβλητών αμοιβών (bonus) μόνον για τα διευθυντικά στελέχη 
4.3 Αναγνώριση της σημασίας του αισθήματος κυριότητας (ownership) των διευθυντικών στελεχών που τονώνεται μέσω των αμοιβών 
4.4 Μέριμνα δίκαιης μεταχείρισης μέσω των διαφοροποιημένων μεταβλητών αμοιβών & παροχών (bonus – incentives) 
4.5 Άμεση σύνδεση μεταξύ αμοιβών και διοίκησης της απόδοσης 
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P2 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ (ΣΧΕΣΗ 2) 
  
Περίπτωση 6η: HARMONY 
 
Οι πολιτικές και πρακτικές ΔΑΠ αναμένεται να συμβάλλουν στην ανάπτυξη των 
καταλλήλων συστημάτων ΔΑΠ για την υλοποίηση της ακολουθούμενης από την 
επιχείρηση στρατηγικής.  
 
Δηλαδή, πώς εκδηλώνεται η συμβολή τους και γιατί αυτή η συμβολή εξαρτάται από την 
αποτελεσματικότητα των επί μέρους πολιτικών – πρακτικών ΔΑΠ; 
  
2η ΣΧΕΣΗ (2-3) – Ρητές απαντήσεις στις ερωτήσεις HR83 -  86 & ακολουθούν σχετικές απαντήσεις σε άλλες ερωτήσεις  
 
 
«Η επιχείρηση δεν μεταχειρίζεται διαφορετικά τους κατόχους θέσεων ορισμένων κατηγοριών. Θέσεις “critical” θεωρούμε αυτές, 
για τις οποίες χρειάζομαι “succession”. Για τον καθορισμό αυτών των θέσεων έχουμε ξεφύγει από το “strategic”. Π.χ. ο Δ/ντής 
ενός εργοστασίου μας είναι “critical”, όπως και ο Δ/ντής άλλου εργοστασίου όπου υπάρχουν ψυκτικές γραμμές» (HR83) 
 
 
 

 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ 
 

Οι ακολουθούμενες από την 
επιχείρηση κύριες πολιτικές ΔΑΠ 
συμβάλλουν στη δημιουργία ενός 
συστήματος που είναι 
ευθυγραμμισμένο με την 
ανταγωνιστική στρατηγική 
επειδή: 

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 
 

Οι ακολουθούμενες από την 
επιχείρηση κύριες πολιτικές ΔΑΠ 
συμβάλλουν στη δημιουργία ενός 
ολοκληρωμένου συστήματος 
επειδή (HR88): 

 

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ 
 

Οι ακολουθούμενες από την 
επιχείρηση κύριες πολιτικές ΔΑΠ 
συμβάλλουν στη δημιουργία ενός 
διαφοροποιητικού συστήματος 
ως προς τη μεταχείριση 
διαφόρων ομάδων (κατηγοριών) 
εργαζομένων επειδή (HR83, 84, 
85, 86): 

 
ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ Η πολιτική στελέχωσης 

εντοπίζει συγκεκριμένες  
ικανότητες (competencies)  που 
περιλαμβάνονται στο σύστημα 
ικανοτήτων.   Το προσωπικό 
εντάσσεται σε ομάδες 
ιεραρχικών επιπέδων.   Οι 
απαιτούμενες ικανότητες 
καθορίζονται ανάλογα με το 
ιεραρχικό επίπεδο και εντός των 
βασικών περιοχών 
αποτελεσμάτων (key result 
areas), όπως αποτυπώνονται 
στις περιγραφές καθηκόντων  
(job descriptions). Οι εν λόγω 
ικανότητες  αποτελούν τις 
προδιαγραφές των θέσεων 
εργασίας και η καθιέρωσή τους 
συνδέεται με την εκτέλεση των 
αντιστοίχων ρόλων και την 
επίτευξη των στρατηγικών 
στόχων της εταιρίας (HR42, 45, 
L23). 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Η πολιτική εκπαίδευσης & 
ανάπτυξης καταρτίζεται και 
επικαιροποιείται σε ετήσια 
βάση, κατά κύριο λόγο 
σύμφωνα με τα αποτελέσματα 
της διαδικασίας αξιολόγησης 
της απόδοσης και υποστηρίζει 
συστηματικά την κάλυψη των 
κενών που εντοπίζονται στα 
θέματα κατάρτισης, ικανοτήτων 
και συμπεριφορών των 

 
 Το Τμήμα “Policies 

& Proceures” 
φροντίζει για την 
εναρμόνιση των 
πολιτικών μεταξύ 
τους 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Αντιμετωπίζουν 

διακριτές θέσεις 
εργαζομένων, 
ανάλογα με την 
κρίσιμη σημασία που 
έχουν για την 
επιχείρηση (critical) 
 

 Η διαφορετική 
μεταχείριση έγκειται 
στην ειδική φροντίδα 
που τυγχάνουν οι 
κάτοχοι αυτών των 
θέσεων, 
εντασσόμενοι στο 
πρόγρασμμα 
διαδοχής στελεχών 
της εταιρίας 

. 
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εργαζομένων. Η εκπαίδευση & 
ανάπτυξη είναι άρρηκτα 
συνδεδεμένη με την επίτευξη 
των στρατηγικών στόχων της 
εταιρίας (HR49, 50, L29). 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Η πολιτική αξιολόγησης της 
απόδοσης περιλαμβάνει 
κριτήρια, τα οποία καλύπουν 
επιχειρησιακούς στόχους και  
ενέργειες – συμπεριφορές που 
επιδεικνύονται από τον 
αξιολογούμενο κατά την 
προσπάθειά του να επιτύχει τους 
στόχους που έχει αναλάβει. 
Υπάρχει άμεση σύνδεση μεταξύ 
στρατηγικών στόχων και  
συμπεριφορών που 
επιδεικνύονται για την 
υλοποίησή τους. Παράλληλα, η 
διαδικασία αξιολόγησης 
εντοπίζει τις αποκλίσεις και 
μέσω του καταρτιζομένου 
πλάνου ανάπτυξης, εντοπίζει 
την ανάγκη ανάπτυξης βασικών 
δεξιοτήτων και επιδιώκει τη 
συνεχή και συστηματική 
βελτίωση της απόδοσης (HR57, 
58, L36). 
 

ΑΜΟΙΒΕΣ Η πολιτική αμοιβών βασίζεται 
στην αξιολόγηση έργου, που 
λαμβάνει υπόψη τις απαιτήσεις 
των θέσεων εργασίας και τις 
διαβαθμίσεις βαρύτητας που 
αυτές έχουν, προκειμένου να 
λειτουργήσει η επιχείρηση  και 
να υλοποιήσει τη στρατηγική 
της. Επί πλέον,  προβλέπει 
μεταβλητές αμοιβές που 
συνδέονται άμεσα με την 
επίτευξη των τιθεμένων 
επιχειρησιακών στόχων (HR63, 
65, 67, L42).  
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6.2 ΤΡΟΠΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ  
ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΑΠ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ  
ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΑΠ (πώς) 
  
ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ 
1.1 Ορισμός διακριτής ομάδας προσωπικού με κριτήριο την κρίσιμη σημασία των αντιστοίχων θέσεων για την επιχείρηση 
1.2 Καθορισμός ικανοτήτων ανάλογα με το ιεραρχικό επίπεδο του προσωπικού προς επίτευξη των στρατηγικών στόχων 

 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
2.1 Προσανατολισμός της εκπαίδευσης & ανάπτυξης στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων της εταιρίας 
2.2 Επικαιροποίηση σε ετήσια βάση σύμφωνα με τα αποτελέσματα της διαδικασίας αξιολόγησης της απόδοσης 
2.3 Ειδική φροντίδα ανάπτυξης των κατόχων  κρισίμων θέσεων που εντάσσονται στο πρόγραμμα διαδοχής στελεχών 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 
3.1 Άμεση σύνδεση με τους επιχειρηματικούς στόχους μέσω των κριτηρίων απόδοσης 
3.2 Προσανατολισμός στην ανάπτυξη των ατομικών ικανοτήτων 

 
ΑΜΟΙΒΕΣ 
4.1 Καθιέρωση της αξιολόγησης έργου ως βάσης του συστήματος αμοιβών και αναγνώριση της διαφορετικής αξίας των θέσεων 
4.2 Καταβολή μεταβλητών αμοιβών που συνδέονται άμεσα με την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων    
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P2 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ (ΣΧΕΣΗ 2) 
  
Περίπτωση 7η: NORMAL 
 
Οι πολιτικές και πρακτικές ΔΑΠ αναμένεται να συμβάλλουν στην ανάπτυξη των 
καταλλήλων συστημάτων ΔΑΠ για την υλοποίηση της ακολουθούμενης από την 
επιχείρηση στρατηγικής.  
 
Δηλαδή, πώς εκδηλώνεται η συμβολή τους και γιατί αυτή η συμβολή εξαρτάται από την 
αποτελεσματικότητα των επί μέρους πολιτικών – πρακτικών ΔΑΠ; 
  
2η ΣΧΕΣΗ (2-3) – Ρητές απαντήσεις στις ερωτήσεις HR83 -  86 & ακολουθούν σχετικές απαντήσεις σε άλλες ερωτήσεις  
 
«Η επιχείρηση δεν μεταχειρίζεται διαφορετικά τους κατόχους ορισμένων θέσεων. Υπάρχει μόνον μια μικρή ομάδα παγίων του 
Λογιστηρίου που εξακολουθούν να χτυπούν ακόμη κάρτα προσέλευσης. Τους “high potentials - ΗΙΡΟ” τους αντιμετωπίζουμε 
μαζί, αλλά στο πλαίσιο των πολιτικών. Στην εταιρία είναι “critical” το “fairness” και η διαφάνεια» (HR83) 
 
«Σε μια χρονιά σαν αυτή της κρίσης και των δύσκολων επιτεύξεων, οι βασικές προτεραιότητες (key priorities) είναι .....”talent 
management” και “talent retention” (γιατί οι καλοί, όσο δύσκολη κι’ αν είναι η αγορά, υπάρχει κίνδυνος να φύγουν), επίσης 
“compensation & benefits” (τι κόβεις και απαντάς σε συνδυασμό με το προηγούμενο)» (HR22) 
 
«Μέσω της διαδικασίας αξιολόγησης της απόδοσης διακρίνουμε .... την ανάπτυξη των “leadership competencies” για να 
“κτίσουμε  leaders” (προετοιμασία για μετακίνηση σε άλλη θέση-επίπεδο και αξιοποίηση του “potential” του ατόμου» (HR49) 
 
«Με τη βοήθεια μετρήσεων σχετικών με την ικανοποίηση από τις υπηρεσίες που παρέχει το HR στα θέματα διαχείρισης ταλέντων 
(αξιολόγηση απόδοσης, πλάνα ανάπτυξης κ.λπ.)» (HR94) 
 

 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ 
 

Οι ακολουθούμενες από την 
επιχείρηση κύριες πολιτικές ΔΑΠ 
συμβάλλουν στη δημιουργία ενός 
συστήματος που είναι 
ευθυγραμμισμένο με την 
ανταγωνιστική στρατηγική 
επειδή: 

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 
 

Οι ακολουθούμενες από την 
επιχείρηση κύριες πολιτικές ΔΑΠ 
συμβάλλουν στη δημιουργία ενός 
ολοκληρωμένου συστήματος 
επειδή (HR88): 

 

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ 
 

Οι ακολουθούμενες από την 
επιχείρηση κύριες πολιτικές ΔΑΠ 
συμβάλλουν στη δημιουργία ενός 
διαφοροποιητικού συστήματος 
ως προς τη μεταχείριση 
διαφόρων ομάδων (κατηγοριών) 
εργαζομένων επειδή (HR83, 84, 
85, 86): 

 
ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ Η πολιτική στελέχωσης 

εντοπίζει συγκεκριμένες 
ηγετικές ικανότητες 
(competencies) που συνθέτουν 
διαφορετικά μοντέλα 
ικανοτήτων (functional 
competency models) για κάθε 
Τμήμα της εταιρίας και τους 
ανήκοντες σ’αυτό.  Οι εν λόγω 
ικανότητες  αποτελούν τις 
προδιαγραφές των θέσεων 
εργασίας και η καθιέρωσή τους 
συνδέεται με την εκτέλεση των 
αντιστοίχων ρόλων και την 
επίτευξη των στρατηγικών 
στόχων της εταιρίας (HR42, 45, 
L23). 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Η πολιτική εκπαίδευσης & 
ανάπτυξης καταρτίζεται και 
επικαιροποιείται σε ετήσια 
βάση, κατά κύριο λόγο 
σύμφωνα με τα αποτελέσματα 
της διαδικασίας αξιολόγησης 
της απόδοσης και υποστηρίζει 
συστηματικά την κάλυψη των 
κενών που εντοπίζονται στα 
θέματα κατάρτισης, ικανοτήτων 

 
 Είναι δοκιμασμένες 

στη μητρική εταιρία 
και στις θυγατρικές  
  

 Βασίζονται στην 
ελληνική τοπική 
εμπειρία από την 
εφαρμογή τους  
.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Αντιμετωπίζουν 

διακριτές ομάδες που 
αποτελούνται από 
άτομα με μεγάλες 
δυνατότητες εξέλιξης 
(high potentials – 
HIPOs), τα οποία 
θεωρούνται 
σημαντικά και 
τυγχάνουν ειδικής 
μεταχείρισης. 
 

 Η διαφορετική 
μεταχείριση αφορά 
στα θέματα 
εκπαίδευσης & 
ανάπτυξης, 
αξιολόγησης της 
απόδοσης, αμοιβών 
& παροχών και 
διαχείρισης ταλέντων 

 
 Η διαφορετική 

μεταχείριση  γίνεται 
στο πλαίσιο των 
πολιτικών ΔΑΠ, 
ώστε να υπάρχει 
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και συμπεριφορών των 
εργαζομένων. Η εκπαίδευση & 
ανάπτυξη είναι σταθερά 
προσανατολισμένη στην 
επίτευξη των στρατηγικών 
στόχων της εταιρίας (HR49, 50, 
L29). 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Η πολιτική αξιολόγησης της 
απόδοσης περιλαμβάνει 
κριτήρια, τα οποία καλύπουν 
επιχειρησιακούς στόχους (ΤΙ) 
και στόχους ατομικής 
ανάπτυξης (ΠΩΣ) υπό μορφή 
των απαιτουμένων ηγετικών 
ικανοτήτων σε ατομικό επίπεδο 
αξιολογουμένου. Υπάρχει 
άμεση σύνδεση με τους 
στρατηγικούς στόχους και τις 
ικανότητες  που θα πρέπει να 
επιδειχθούν για την υλοποίησή 
τους. Παράλληλα, η διαδικασία 
αξιολόγησης εντοπίζει τις 
αποκλίσεις και μέσω του 
καταρτιζομένου προγράμματος 
ατομικής ανάπτυξης, επιδιώκει 
τη συνεχή και συστηματική 
βελτίωση της απόδοσης (HR57, 
58, L36). 
 

ΑΜΟΙΒΕΣ Η πολιτική αμοιβών βασίζεται 
στην αξιολόγηση έργου, που 
λαμβάνει υπόψη τις απαιτήσεις 
των θέσεων εργασίας και τις 
διαβαθμίσεις βαρύτητας που 
αυτές έχουν, προκειμένου να 
λειτουργήσει η επιχείρηση  και 
να υλοποιήσει τη στρατηγική 
της. Επί πλέον,  προβλέπει 
μεταβλητές αμοιβές που 
συνδέονται άμεσα με την 
επίτευξη των τιθεμένων 
επιχειρησιακών στόχων (HR63, 
65, 67, L42).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

δικαιοσύνη και 
διαφάνεια 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Διδακτορική Διατριβή: 07. NORMAL Χ. Ν. Πρωτόπαπας 

 
2



Συμβολή στη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων ως μέσου επίτευξης των στρατηγικών στόχων των επιχειρήσεων 

 

 
 
7.2 ΤΡΟΠΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ  
ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΑΠ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ  
ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΑΠ (πώς) 
  
ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ 
1.1 Ορισμός διακριτών ομάδων προσωπικού με κριτήριο τις μεγάλες δυνατότητες εξέλιξης  
1.2 Καθορισμός ηγετικών ικανοτήτων για το σύνολο του προσωπικού προς επίτευξη των στρατηγικών στόχων 
1.3 Συνεχής δοκιμασία της χρησιμότητας της πολιτικής στελέχωσης στη μητρική εταιρία και στις θυγατρικές 
1.4 Εδραίωση της πολιτικής στελέχωσης στην ελληνική τοπική εμπειρία από την εφαρμογή της 

 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
2.1 Προσανατολισμός της εκπαίδευσης & ανάπτυξης στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων της εταιρίας 
2.2 Επικαιροποίηση σε ετήσια βάση σύμφωνα με τα αποτελέσματα της διαδικασίας αξιολόγησης της απόδοσης 
2.3 Εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων εκπαίδευσης & ανάπτυξης για τα άτομα με μεγάλες δυνατότητες εξέλιξης 
2.4 Μέριμνα δίκαιης και διαφανούς μεταχείρισης  μέσω της διαφοροποιημένης εκπαίδευσης & ανάπτυξης 
2.5 Συνεχής δοκιμασία της χρησιμότητας της πολιτικής εκπαίδευσης & ανάπτυξης στη μητρική εταιρία και στις θυγατρικές 
2.6 Εδραίωση της πολιτικής εκπαίδευσης & ανάπτυξης στην ελληνική τοπική εμπειρία από την εφαρμογή της 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 
3.1 Άμεση σύνδεση με τους επιχειρησιακούς στόχους μέσω των κριτηρίων απόδοσης 
3.2 Προσανατολισμός στην ανάπτυξη των ατομικών ικανοτήτων 
3.3 Χρήση διαφορετικών επί μέρους κριτηρίων απόδοσης για τα άτομα με μεγάλες δυνατότητες εξέλιξης 
3.4 Μέριμνα δίκαιης και διαφανούς μεταχείρισης  μέσω της διαφοροποιημένης αξιολόγησης της απόδοσης 
3.5 Συνεχής δοκιμασία της χρησιμότητας της πολιτικής αξιολόγησης της απόδοσης στη μητρική εταιρία και στις θυγατρικές 
3.6 Εδραίωση της πολιτικής αξιολόγησης  της απόδοσης στην ελληνική τοπική εμπειρία από την εφαρμογή της 

 
ΑΜΟΙΒΕΣ 
4.1 Καθιέρωση της αξιολόγησης έργου ως βάσης του συστήματος αμοιβών και αναγνώριση της διαφορετικής αξίας των θέσεων 
4.2 Καταβολή μεταβλητών αμοιβών που συνδέονται άμεσα με την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων    
4.3 Χρήση διαφοροποιημένων αμοιβών για τα άτομα με μεγάλες δυνατότητες εξέλιξης 
4.4 Μέριμνα δίκαιης και διαφανούς μεταχείρισης  μέσω των διαφοροποιημένων αμοιβών 
4.5 Συνεχής δοκιμασία της χρησιμότητας της πολιτικής αμοιβών στη μητρική εταιρία και στις θυγατρικές 
4.6 Εδραίωση της πολιτικής αμοιβών στην ελληνική τοπική εμπειρία από την εφαρμογή της 
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P2 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ (ΣΧΕΣΗ 2) 
  
Περίπτωση 8η: RIGHT 
 
Οι πολιτικές και πρακτικές ΔΑΠ αναμένεται να συμβάλλουν στην ανάπτυξη των 
καταλλήλων συστημάτων ΔΑΠ για την υλοποίηση της ακολουθούμενης από την 
επιχείρηση στρατηγικής.  
 
Δηλαδή, πώς εκδηλώνεται η συμβολή τους και γιατί αυτή η συμβολή εξαρτάται από την 
αποτελεσματικότητα των επί μέρους πολιτικών – πρακτικών ΔΑΠ; 
 
2η ΣΧΕΣΗ (2-3) – Ρητές απαντήσεις στις ερωτήσεις HR83 -  86 & ακολουθούν σχετικές απαντήσεις σε άλλες ερωτήσεις  
 
«Η επιχείρηση δεν μεταχειρίζεται διαφορετικά τους κατόχους θέσεων ορισμένων κατηγοριών. Ούτε καν περνά από το μυαλό 
μας» (HR83) 
 
«Δική μας φροντίδα είναι να κρατήσουμε τους ταλαντούχους στην αγορά και να έχουμε επιτυχία σ’ αυτό» (HR22) 
 
«Αν ο υποψήφιος μας “κάνει πολύ” τότε θα του δώσουμε καλή αμοιβή και κυρίως αν έχει “potential” για μελλοντική εξέλιξη (δεν 
δίνουμε παράλογα υψηλή αμοιβή αλλά ενισχυμένη αρκετά σε σχέση με αυτό που έπαιρνε στην προηγούμενη δουλειά του)» 
(HR43) 
 

 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ 
 

Οι ακολουθούμενες από την 
επιχείρηση κύριες πολιτικές ΔΑΠ 
συμβάλλουν στη δημιουργία ενός 
συστήματος που είναι 
ευθυγραμμισμένο με την 
ανταγωνιστική στρατηγική 
επειδή: 

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 
 

Οι ακολουθούμενες από την 
επιχείρηση κύριες πολιτικές ΔΑΠ 
συμβάλλουν στη δημιουργία ενός 
ολοκληρωμένου συστήματος 
επειδή (HR88): 

 

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ 
 

Οι ακολουθούμενες από την 
επιχείρηση κύριες πολιτικές ΔΑΠ 
συμβάλλουν στη δημιουργία ενός 
διαφοροποιητικού συστήματος 
ως προς τη μεταχείριση 
διαφόρων ομάδων (κατηγοριών) 
εργαζομένων επειδή (HR83, 84, 
85, 86): 

 
ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ Η πολιτική στελέχωσης 

εντοπίζει συγκεκριμένες  
ικανότητες (competencies) που 
αποτελούν το σύστημα 
ιδιοτήτων της εταιρίας και τις 
οποίες θα πρέπει να διαθέτουν 
οι υποψήφιοι προκειμένου να 
εισέλθουν στην εταιρία και να 
αναλάβουν  καθήκοντα. Οι εν 
λόγω ικανότητες – ιδιότητες  
δεν έχουν ενταχθεί στις 
περιγραφές καθηκόντων (job 
descriptions) των θέσεων 
εργασίας, για λόγους ευελιξίας. 
Η καθιέρωσή τους συνδέεται με 
την εκτέλεση των αντιστοίχων 
ρόλων και την επίτευξη των 
στρατηγικών στόχων της 
εταιρίας. Καταβάλλεται 
προσπάθεια προαρμογής του 
ελληνικού συστήματος στο 
διεθνές πρότυπο της μητρικής 
εταιρίας. (HR42, 45, L23). 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Η πολιτική εκπαίδευσης & 
ανάπτυξης καταρτίζεται και 
επικαιροποιείται σε ετήσια 
βάση, κατά κύριο λόγο 
σύμφωνα με τα αποτελέσματα 
της διαδικασίας αξιολόγησης 
της απόδοσης και ειδικότερα 
σύμφωνα με τα ατομικά 
προγράμματα ανάπτυξης των 

 
 Έχουν δουλευθεί με 

τον καιρό. 
 

 Υπάρχει συνεχής 
παρουσία του Δ/ντή 
ανθρωπίνων πόρων 
πέραν της 20ετίας 
που εξασφαλίζει τη 
συνοχή μεταξύ των 
πολιτικών. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Αντιμετωπίζουν 
διακριτές ομάδες που 
αποτελούνται από 
ταλαντούχα άτομα με 
μεγάλες δυνατότητες 
εξέλιξης (high 
potential), τα οποία 
θεωρούνται 
σημαντικά και 
τυγχάνουν ειδικής 
μεταχείρισης. 
 

 Η διαφορετική 
μεταχείριση αφορά 
στα θέματα αμοιβών. 
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αξιολογουμένων. Υποστηρίζει 
συστηματικά την κάλυψη των 
κενών που εντοπίζονται στα 
θέματα κατάρτισης, ικανοτήτων 
και συμπεριφορών των 
εργαζομένων. Η εκπαίδευση & 
ανάπτυξη συνδυάζεται άμεσα με 
τις στρατηγικές προτεραιότητες 
και την επίτευξη των 
στρατηγικών στόχων της 
εταιρίας (HR49, 50, L29). 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Η πολιτική αξιολόγησης της 
απόδοσης περιλαμβάνει 
κριτήρια, τα οποία καλύπουν    
(i) επίτευξη αποτελεσμάτων (TI) 
δηλ. εργασιακές επιδόσεις (core 
job results) και επιτεύξεις 
επιχειρησιακών στόχων (goals 
results)   και (ii) ανάπτυξη 
ικανοτήτων (soft issues) (ΠΩΣ)  
κατά τη διεκπεραίωση του 
ρόλου και την επίτευξη στόχων, 
αμφότερα σε ατομικό επίπεδο 
αξιολογουμένου υπαλλήλου. 
Υπάρχει άμεση σύνδεση με τους 
στρατηγικούς στόχους και τις 
ικανότητες – ιδιότητες που θα 
πρέπει να επιδειχθούν για την 
υλοποίησή τους. Παράλληλα, η 
διαδικασία αξιολόγησης 
εντοπίζει τις αποκλίσεις και 
μέσω του καταρτιζομένου 
προγράμματος ατομικής 
ανάπτυξης επιδιώκει τη συνεχή 
και συστηματική βελτίωση της 
απόδοσης (HR57, 58, L36). 
 

ΑΜΟΙΒΕΣ Η πολιτική αμοιβών βασίζεται 
στην αξιολόγηση έργου, που 
λαμβάνει υπόψη τις απαιτήσεις 
των θέσεων εργασίας  και τις 
διαβαθμίσεις βαρύτητας που 
αυτές έχουν, προκειμένου να 
λειτουργήσει η επιχείρηση  και 
να υλοποιήσει τη στρατηγική 
της. Επί πλέον,  προβλέπει 
μεταβλητές αμοιβές που 
συνδέονται άμεσα με την 
επίτευξη των τιθεμένων 
επιχειρησιακών στόχων (HR63, 
65, 67, L42).  
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8.2 ΤΡΟΠΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ  
ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΑΠ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ  
ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΑΠ (πώς) 
  
ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ 
1.1 Ορισμός διακριτών ομάδων προσωπικού με κριτήριο το ταλέντο και τις μεγάλες δυνατότητες εξέλιξης  
1.2 Καθορισμός ικανοτήτων/ιδιοτήτων για το σύνολο του προσωπικού προς επίτευξη των στρατηγικών στόχων 
1.3 Δοκιμασία της πολιτικής στελέχωσης με την πάροδο του χρόνου 
1.4 Μακρά παρουσία του Δ/ντή ανθρωπίνων πόρων εντός της εταιρίας για εξασφάλιση συνοχής της πολιτικής στελέχωσης με τις 

άλλες πολιτικές προσωπικού 

 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
2.1 Προσανατολισμός της εκπαίδευσης & ανάπτυξης στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων της εταιρίας 
2.2 Επικαιροποίηση σε ετήσια βάση σύμφωνα με τα αποτελέσματα της διαδικασίας αξιολόγησης της απόδοσης 
2.3 Δοκιμασία της πολιτικής εκπαίδευσης & ανάπτυξης με την πάροδο του χρόνου 
2.4 Μακρά παρουσία του Δ/ντή ανθρωπίνων πόρων εντός της εταιρίας για εξασφάλιση συνοχής της πολιτικής εκπαίδευσης & 

ανάπτυξης με τις άλλες πολιτικές προσωπικού 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 
3.1 Άμεση σύνδεση με τους επιχειρησιακούς στόχους μέσω των κριτηρίων απόδοσης 
3.2 Προσανατολισμός στην ανάπτυξη των ατομικών ικανοτήτων/ιδιοτήτων 
3.3 Δοκιμασία της πολιτικής αξιολόγησης της απόδοσης με την πάροδο του χρόνου 
3.4 Μακρά παρουσία του Δ/ντή ανθρωπίνων πόρων εντός της εταιρίας για εξασφάλιση συνοχής της πολιτικής αξιολόγησης της 

απόδοσης με τις άλλες πολιτικές προσωπικού 

 
ΑΜΟΙΒΕΣ 
4.1 Καθιέρωση της αξιολόγησης έργου ως βάσης του συστήματος αμοιβών και αναγνώριση της διαφορετικής αξίας των θέσεων 
4.2 Καταβολή μεταβλητών αμοιβών που συνδέονται άμεσα με την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων    
4.3 Χρήση διαφοροποιημένων αμοιβών για τα ταλαντούχα άτομα με μεγάλες δυνατότητες εξέλιξης 
4.4 Δοκιμασία της πολιτικής αμοιβών με την πάροδο του χρόνου 
4.5 Μακρά παρουσία του Δ/ντή ανθρωπίνων πόρων εντός της εταιρίας για εξασφάλιση συνοχής της πολιτικής αμοιβών με τις άλλες 

πολιτικές προσωπικού 
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P2 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ (ΣΧΕΣΗ 2) 
  
Περίπτωση 9η: ROSEBUD 
 
Οι πολιτικές και πρακτικές ΔΑΠ αναμένεται να συμβάλλουν στην ανάπτυξη των 
καταλλήλων συστημάτων ΔΑΠ για την υλοποίηση της ακολουθούμενης από την 
επιχείρηση στρατηγικής.  
 
Δηλαδή, πώς εκδηλώνεται η συμβολή τους και γιατί αυτή η συμβολή εξαρτάται από την 
αποτελεσματικότητα των επί μέρους πολιτικών – πρακτικών ΔΑΠ; 
  
2η ΣΧΕΣΗ (2-3) – Ρητές απαντήσεις στις ερωτήσεις HR83 -  86 & ακολουθούν σχετικές απαντήσεις σε άλλες ερωτήσεις 
  
«Η επιχείρηση δεν μεταχειρίζεται διαφορετικά τους κατόχους θέσεων ορισμένων κατηγοριών. Μόνον μέσα στο πλαίσιο της 
πολιτικής αμοιβών. Αμείβουμε τους έχοντες  υψηλή απόδοση» (HR83) 
 
«Η εταιρία ζητά από μένα .... τη διακράτηση των ταλέντων» (HR26) 
 
«Δίνουμε μεγάλη έμφαση στα ταλέντα και εστίαση στους έχοντες “high potential (HIPOs)”» (HR31) 
 
«Πρώτη έμφαση δίνουμε στα ταλέντα (HIPOs) και σε σχέση με το ΠΟΥ τους βλέπουμε και σε ΠΟΙΑ θέση στοχεύουμε να τους 
προωθήσουμε μέσα στα επόμενα 3-5 χρόνια» (HR49) 
 
«Κατ’ αρχήν φροντίζουμε τα ταλέντα μας και μετά το υπόλοιπο “pipeline” της διαδοχής των στελεχών» (HR50) 
 
«Όλοι είμαστε “aware" για το ποιοι είναι οι “top performers”» (HR60) 
 
«Με όλες τις πολιτικές προσπαθούμε ........ να διατηρούμε τα ταλέντα μας» (HR87) 
 

 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ 
 

Οι ακολουθούμενες από την 
επιχείρηση κύριες πολιτικές ΔΑΠ 
συμβάλλουν στη δημιουργία ενός 
συστήματος που είναι 
ευθυγραμμισμένο με την 
ανταγωνιστική στρατηγική 
επειδή: 

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 
 

Οι ακολουθούμενες από την 
επιχείρηση κύριες πολιτικές ΔΑΠ 
συμβάλλουν στη δημιουργία ενός 
ολοκληρωμένου συστήματος 
επειδή (HR88): 

 

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ 
 

Οι ακολουθούμενες από την 
επιχείρηση κύριες πολιτικές ΔΑΠ 
συμβάλλουν στη δημιουργία ενός 
διαφοροποιητικού συστήματος 
ως προς τη μεταχείριση 
διαφόρων ομάδων (κατηγοριών) 
εργαζομένων επειδή (HR83, 84, 
85, 86): 

 
ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ Η πολιτική στελέχωσης 

εντοπίζει συγκεκριμένες 
ηγετικές ικανότητες 
(competencies), τις οποίες θα 
πρέπει να διαθέτουν οι 
υποψήφιοι προκειμένου να 
εισέλθουν στην εταιρία και να 
αναλάβουν τα καθήκοντα 
οποιασδήποτε θέσης και 
επιπέδου ιεραρχίας. Οι εν λόγω 
ικανότητες  αποτελούν τις 
προδιαγραφές των θέσεων 
εργασίας και περιέχονται στις 
περιγραφές καθηκόντων  (job 
descriptions).Η καθιέρωσή τους 
συνδέεται με την εκτέλεση των 
αντιστοίχων ρόλων και την 
επίτευξη των στρατηγικών 
στόχων της εταιρίας (HR42, 45, 
L23). 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Η πολιτική εκπαίδευσης & 
ανάπτυξης καταρτίζεται και 
επικαιροποιείται σε ετήσια 
βάση, κατά κύριο λόγο 
σύμφωνα με τα αποτελέσματα 

 
 Προέρχονται από 

κοινή βάση: τη 
φιλοσοφία της 
εταιρίας, ξεκινώντας 
από το “Πιστεύω” 
και το πώς επιχειρεί 
η εταιρία. 
 

 Η προσαρμογή στις 
στρατηγικές 
απαιτήσεις φέρνει 
συνοχή. 
 

 Σχεδιάζονται 
σύμφωνα με τις 
ανάγκες που πρέπει 
να καλυφθούν και 
όχι αντίστροφα. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Αντιμετωπίζουν 

διακριτές ομάδες που 
αποτελούνται από 
ταλαντούχα άτομα με 
μεγάλες δυνατότητες 
εξέλιξης (high 
potential), τα οποία 
θεωρούνται 
σημαντικά και 
τυγχάνουν ειδικής 
μεταχείρισης. 

 
 Η διαφορετική 

μεταχείριση αφορά 
στα θέματα 
εκπαίδευσης & 
ανάπτυξης και  
αμοιβών. 
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της διαδικασίας αξιολόγησης 
της απόδοσης και τα ατομικά 
πλάνα ανάπτυξης των 
εργαζομένων. Υποστηρίζει 
συστηματικά την κάλυψη των 
κενών που εντοπίζονται στα 
θέματα κατάρτισης, ικανοτήτων 
και συμπεριφορών των 
εργαζομένων. Η εκπαίδευση & 
ανάπτυξη είναι σταθερά 
προσανατολισμένη στην 
επίτευξη των στρατηγικών 
στόχων της εταιρίας (HR49, 50, 
L29). 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Η πολιτική αξιολόγησης της 
απόδοσης περιλαμβάνει 
κριτήρια, τα οποία αφορούν 
στην επίτευξη εταιρικών στόχων 
και στην επίδειξη απαιτουμένων 
ικανοτήτων σε ατομικό επίπεδο 
αξιολογουμένου. Υπάρχει 
άμεση σύνδεση με τους 
στρατηγικούς στόχους και τις 
ικανότητες που θα πρέπει να 
επιδειχθούν για την υλοποίησή 
τους. Παράλληλα, η διαδικασία 
αξιολόγησης εντοπίζει τις 
αποκλίσεις και μέσω του 
καταρτιζομένου προγράμματος 
ατομικής ανάπτυξης επιδιώκει 
τη συνεχή και συστηματική 
βελτίωση της απόδοσης (HR57, 
58, L36). 
 

ΑΜΟΙΒΕΣ Η πολιτική αμοιβών βασίζεται 
στην αξιολόγηση έργου, που 
λαμβάνει υπόψη τις απαιτήσεις 
των θέσεων εργασίας και τις 
διαβαθμίσεις βαρύτητας που 
αυτές έχουν, προκειμένου να 
λειτουργήσει η επιχείρηση  και 
να υλοποιήσει τη στρατηγική 
της. Επί πλέον,  προβλέπει 
μεταβλητές αμοιβές που 
συνδέονται άμεσα με την 
επίτευξη των τιθεμένων 
επιχειρησιακών στόχων (HR63, 
65, 67, L42).  
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9.2 ΤΡΟΠΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ  
ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΑΠ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ  
ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΑΠ (πώς) 
  
ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ 
1.1 Ορισμός διακριτών ομάδων προσωπικού με κριτήριο το ταλέντο και τις μεγάλες δυνατότητες εξέλιξης  
1.2 Καθορισμός ικανοτήτων  για το σύνολο του προσωπικού προς επίτευξη των στρατηγικών στόχων 
1.3 Εδραίωση της πολιτικής στελέχωσης, μαζί με τις άλλες πολιτικές προσωπικού,  στη φιλοσοφία και τις αρχές της εταιρίας 
1.4 Προσαρμογή της πολιτικής στελέχωσης, μαζί με τις άλλες πολιτικές προσωπικού, στις στρατηγικές απαιτήσεις 
1.5 Σχεδιασμός της πολιτικής στελέχωσης σύμφωνα με τις ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν και όχι αντίστροφα 

 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
2.1 Προσανατολισμός της εκπαίδευσης & ανάπτυξης στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων της εταιρίας 
2.2 Επικαιροποίηση σε ετήσια βάση σύμφωνα με τα αποτελέσματα της διαδικασίας αξιολόγησης της απόδοσης 
2.3 Εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων εκπαίδευσης & ανάπτυξης για τα ταλαντούχα άτομα με μεγάλες δυνατότητες εξέλιξης 
2.4 Εδραίωση της πολιτικής εκπαίδευσης & ανάπτυξης, μαζί με τις άλλες πολιτικές προσωπικού,  στη φιλοσοφία και τις αρχές της 

εταιρίας 
2.5 Προσαρμογή της πολιτικής εκπαίδευσης & ανάπτυξης, μαζί με τις άλλες πολιτικές προσωπικού, στις στρατηγικές απαιτήσεις 
2.6 Σχεδιασμός της πολιτικής εκπαίδευσης & ανάπτυξης σύμφωνα με τις ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν και όχι αντίστροφα 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 
3.1 Άμεση σύνδεση με τους επιχειρησιακούς στόχους μέσω των κριτηρίων απόδοσης 
3.2 Προσανατολισμός στην ανάπτυξη των ατομικών ικανοτήτων 
3.3 Εδραίωση της πολιτικής αξιολόγησης της απόδοσης, μαζί με τις άλλες πολιτικές προσωπικού,  στη φιλοσοφία και τις αρχές της 

εταιρίας 
3.4 Προσαρμογή της πολιτικής αξιολόγησης της απόδοσης, μαζί με τις άλλες πολιτικές προσωπικού, στις στρατηγικές απαιτήσεις 
3.5 Σχεδιασμός της πολιτικής αξιολόγησης της απόδοσης σύμφωνα με τις ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν και όχι αντίστροφα 

 
ΑΜΟΙΒΕΣ 
4.1 Καθιέρωση της αξιολόγησης έργου ως βάσης του συστήματος αμοιβών και αναγνώριση της διαφορετικής αξίας των θέσεων 
4.2 Καταβολή μεταβλητών αμοιβών που συνδέονται άμεσα με την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων    
4.3 Χρήση διαφοροποιημένων αμοιβών για τα ταλαντούχα άτομα με μεγάλες δυνατότητες εξέλιξης 
4.4 Εδραίωση της πολιτικής αμοιβών, μαζί με τις άλλες πολιτικές προσωπικού,  στη φιλοσοφία και τις αρχές της εταιρίας 
4.5 Προσαρμογή της πολιτικής αμοιβών, μαζί με τις άλλες πολιτικές προσωπικού, στις στρατηγικές απαιτήσεις 
4.6 Σχεδιασμός της πολιτικής αμοιβών σύμφωνα με τις ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν και όχι αντίστροφα 
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P2 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ (ΣΧΕΣΗ 2) 
  
Περίπτωση 10η: ROYAL  
 
Οι πολιτικές και πρακτικές ΔΑΠ αναμένεται να συμβάλλουν στην ανάπτυξη των 
καταλλήλων συστημάτων ΔΑΠ για την υλοποίηση της ακολουθούμενης από την 
επιχείρηση στρατηγικής.  
 
Δηλαδή, πώς εκδηλώνεται η συμβολή τους και γιατί αυτή η συμβολή εξαρτάται από την 
αποτελεσματικότητα των επί μέρους πολιτικών – πρακτικών ΔΑΠ; 
  
2η ΣΧΕΣΗ (2-3) – Ρητές απαντήσεις στις ερωτήσεις HR83 -  86 & ακολουθούν σχετικές απαντήσεις σε άλλες ερωτήσεις  
 
 «Η επιχείρηση δεν μεταχειρίζεται διαφορετικά τους κατόχους θέσεων ορισμένων κατηγοριών. Επιδίωξή μας είναι να μην υπάρχει 
“differentiation” ως πολιτική, εκτός από το “disproportionate investment in big talents”. Αυτό, όμως, γίνεται βάσει αρχών και 
κανόνων που ισχύουν για όλους. Επίσης, δεν είναι διαφορετική μεταχείριση η διαβάθμιση των “bonuses” λόγω θέσης, βαθμίδας 
και απόδοσης» (HR83) 
 
«Η μεταχείριση των ταλέντων, αν θεωρηθεί ως διαφορετική, είναι δικαιολογημένη λόγω της απόδοσης αυτών των ανθρώπων και 
των μεγάλων δυνατοτήτων εξέλιξης που έχουν, άρα λόγω του σημαντικού ρόλου που μπορούν να παίξουν για την εταιρία στο 
μέλλον» (HR84) 
 
«Η διαφορετική μεταχείριση συμβάλλει στην επίτευξη αποτελεσματικών συμπεριφορών λόγω “motivation”. Η προσπάθεια 
αντικατοπτρίζεται στη σωστή ανταμοιβή. Πρόκειται για την τήρηση του “psychological contract” με αυτά τα άτομα» (HR85) 
   
«Το “talent management” έχει πάρει έκταση και καλύπτει όχι μόνον τους πολύ καλούς αλλά και τους δεκτικούς βελτίωσης. Ως 
“talent” θεωρούμε όλο τον «κόσμο». Πρέπει να αποδίδουν στη δουλειά τους αλλά να έχουν την προθυμία, φιλοδοξία και 
“potential” να βελτιώσουν την απόδοσή τους και να προχωρήσουν παραπέρα. Το “potential” για μας είναι συνδυασμός των εξής 
πραγμάτων: “track records of results”, “exceptional behaviours“, “intellectual couriosity and learning ability”, “ability to lead” και 
“self-awareness”» (HR31) 
 
«Δίνουμε έμφαση .... στο “talent management”» (HR43) 
 
«Για το “talent management” όλες οι μετακινήσεις βασίζονται στο σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης – γίνεται άμεση σύνδεση 
με την πολιτική στελέχωσης (δεν χρειάζεται να γίνει πρόσληψη απ’ έξω γιατί κάποιος είναι έτοιμος εσωτερικά) – σχετικό είναι και 
το “succession planning’ και η ετοιμότητα των ανθρώπων βάσει των  “development plans”» (HR56) 
 

 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ 
 

Οι ακολουθούμενες από την 
επιχείρηση κύριες πολιτικές ΔΑΠ 
συμβάλλουν στη δημιουργία ενός 
συστήματος που είναι 
ευθυγραμμισμένο με την 
ανταγωνιστική στρατηγική 
επειδή: 

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 
 

Οι ακολουθούμενες από την 
επιχείρηση κύριες πολιτικές ΔΑΠ 
συμβάλλουν στη δημιουργία ενός 
ολοκληρωμένου συστήματος 
επειδή (HR88): 

 

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ 
 

Οι ακολουθούμενες από την 
επιχείρηση κύριες πολιτικές ΔΑΠ 
συμβάλλουν στη δημιουργία ενός 
διαφοροποιητικού συστήματος 
ως προς τη μεταχείριση 
διαφόρων ομάδων (κατηγοριών) 
εργαζομένων επειδή (HR83, 84, 
85, 86): 

 
ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ Η πολιτική στελέχωσης 

εντοπίζει συγκεκριμένες 
συμπεριφορές (behaviors) που 
απαιτείται να έχουν οι 
εργαζόμενοι ανάλογα με τη 
θέση που κατέχουν και το 
επίπεδο ευθύνης τους. Οι εν 
λόγω συμπεριφορές αποτελούν 
τις προδιαγραφές των θέσεων 
εργασίας και ενσωματόωνονται 
στις περιγραφές καθηκόντων 
(job descriptions) των θέσεων 
εργασίας.  Η καθιέρωσή τους 
συνδέεται με την εκτέλεση των 
αντιστοίχων ρόλων και την 
επίτευξη των στρατηγικών 
στόχων της εταιρίας (HR42, 45, 
L23). 

 
 Κάθε μια πολιτική 

έχει σχεδιασθεί σε 
συνδυασμό με τις 
άλλες. 

 
 Ακολουθούν τη 

λογική συνέχεια του 
κύκλου ζωής (life 
cycle) των 
εργαζομένων. 

 
 Σχεδιάζονται με το 

σκεπτικό της 
συσχέτισης των 
συμπεριφορών των 
ανθρώπων με την 
επίτευξη των 

 
 Αντιμετωπίζουν 

διακριτές ομάδες που 
αποτελούνται από 
ταλαντούχα άτομα με 
υψηλή απόδοση και 
μεγάλες δυνατότητες 
εξέλιξης (big talents), 
τα οποία τυγχάνουν 
ειδικής μεταχείρισης, 
λόγω του σημαντικού 
ρόλου που μπορούν 
να παίξουν στην 
εταιρία. 

 
 Η διαφορετική 

μεταχείριση αφορά 
στα θέματα 
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Η πολιτική εκπαίδευσης & 
ανάπτυξης καταρτίζεται και 
επικαιροποιείται σε ετήσια 
βάση, κατά κύριο λόγο 
σύμφωνα με τις επιχειρησιακές 
ανάγκες και τα αποτελέσματα 
της διαδικασίας αξιολόγησης 
της απόδοσης, στα οποία 
εντάσσονται τα ατομικά πλάνα 
ανάπτυξης των αξιολογουμένων 
υπαλλήλων. Υποστηρίζει 
συστηματικά την κάλυψη των 
κενών που εντοπίζονται στα 
θέματα κατάρτισης, ικανοτήτων 
και συμπεριφορών των 
εργαζομένων. Η εκπαίδευση και 
ανάπτυξη είναι σταθερά 
προσανατολισμένη στην 
επίτευξη των στρατηγικών 
στόχων της εταιρίας (HR49, 50, 
L29). 
 

 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Η πολιτική αξιολόγησης της 
απόδοσης περιλαμβάνει 
κριτήρια, τα οποία αναφέρονται 
σε επιχειρηματικούς στόχους 
(objectives) δηλ. ΤΙ 
επιτυγχάνεται  και σε βασικές 
συμπεριφορές (core behaviors) 
δηλ. ΠΩΣ επιτυγχάνεται  σε 
ατομικό επίπεδο 
αξιολογουμένου υπαλλήλου. 
Υπάρχει άμεση σύνδεση με τους 
στρατηγικούς στόχους και τις 
συμπεριφορές που θα πρέπει να 
επιδειχθούν για την υλοποίησή 
τους. Παράλληλα, η διαδικασία 
αξιολόγησης εντοπίζει τις 
αποκλίσεις και μέσω του 
καταρτιζομένου πλάνου 
ανάπτυξης επιδιώκει τη συνεχή 
και συστηματική βελτίωση της 
απόδοσης (HR57, 58, L36). 
 

ΑΜΟΙΒΕΣ Η πολιτική αμοιβών βασίζεται 
στην αξιολόγηση έργου, που 
λαμβάνει υπόψη τις απαιτήσεις 
των θέσεων εργασίας  και τις 
διαβαθμίσεις βαρύτητας που 
αυτές έχουν, προκειμένου να 
λειτουργήσει η επιχείρηση  και 
να υλοποιήσει τη στρατηγική 
της. Επί πλέον,  προβλέπει 
μεταβλητές αμοιβές που 
συνδέονται άμεσα με την 
επίτευξη των τιθεμένων 
επιχειρησιακών στόχων (HR63, 
65, 67, L42).  
 

στόχων. 
 

 Υπάρχει δομημένο 
σύστημα πολιτικών 
της μητρικής 
εταιρίας σε διεθνές 
επίπεδο. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

στελέχωσης, 
εκπαίδευσης & 
ανάπτυξης, 
αξιολόγησης της 
απόδοσης και 
αμοιβών. 
 

 Η διαφορετική 
μεταχείριση είναι 
δίκαιη διότι γίνεται 
βάσει αρχών και 
κανόνων που ισχύουν 
για όλους. 
 

 Η διαφορετική 
μεταχείριση ενισχύει 
τις αποτελεσματικές 
συμπεριφορές των 
ταλαντούχων ατόμων 
λόγω της υποκίνησης 
(motivation) μέσω 
της σωστής 
ανταμοιβής. 
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10.2 ΤΡΟΠΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ  
ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΑΠ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ  
ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΑΠ (πώς) 
  
ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ 
1.1 Ορισμός διακριτών ομάδων προσωπικού με κριτήριο το ταλέντο και τις μεγάλες δυνατότητες εξέλιξης  
1.2 Καθορισμός συμπεριφορών για το σύνολο του προσωπικού προς επίτευξη των στρατηγικών στόχων 
1.3 Εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων στελέχωσης για τα ταλαντούχα άτομα με μεγάλες δυνατότητες εξέλιξης 
1.4 Μέριμνα δίκαιης μεταχείρισης μέσω των ειδικών προγραμμάτων στελέχωσης, σύμφωνα με αρχές και κανόνες  
1.5 Σχεδιασμός της πολιτικής στελέχωσης σε συνδυασμό με τις άλλες πολιτικές προσωπικού 
1.6 Ένταξη της πολιτικής στελέχωσης σε μια ακολουθία πολιτικών προσωπικού που συμβαδίζει με τον κύκλο ζωής (life cycle) των 

εργαζομένων 
1.7 Σχεδίαση της πολιτικής στελέχωσης με το σκεπτικό της συσχέτισης των συμπεριφορών των ανθρώπων με την επίτευξη των 

στόχων  
1.8 Εδραίωση της πολιτικής στελέχωσης στο δομημένο σύστημα πολιτικών προσωπικού της μητρικής εταιρίας σε διεθνές επίπεδο 

 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
2.1 Προσανατολισμός της εκπαίδευσης & ανάπτυξης στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων της εταιρίας 
2.2 Επικαιροποίηση σε ετήσια βάση σύμφωνα με τα αποτελέσματα της διαδικασίας αξιολόγησης της απόδοσης 
2.3 Εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων εκπαίδευσης & ανάπτυξης για τα ταλαντούχα άτομα με μεγάλες δυνατότητες εξέλιξης 
2.4 Μέριμνα δίκαιης μεταχείρισης μέσω των ειδικών προγραμμάτων εκπαίδευσης & ανάπτυξης, σύμφωνα με αρχές και κανόνες  
2.5 Σχεδιασμός της πολιτικής εκπαίδευσης & ανάπτυξης σε συνδυασμό με τις άλλες πολιτικές προσωπικού 
2.6 Ένταξη της πολιτικής εκπαίδευσης & ανάπτυξης σε μια ακολουθία πολιτικών προσωπικού που συμβαδίζει με τον κύκλο ζωής (life 

cycle) των εργαζομένων 
2.7 Σχεδίαση της πολιτικής εκπαίδευσης & ανάπτυξης με το σκεπτικό της συσχέτισης των συμπεριφορών των ανθρώπων με την 

επίτευξη των στόχων  
2.8 Εδραίωση της πολιτικής εκπαίδευσης & ανάπτυξης στο δομημένο σύστημα πολιτικών προσωπικού της μητρικής εταιρίας σε 

διεθνές επίπεδο 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 
3.1 Άμεση σύνδεση με τους επιχειρησιακούς στόχους μέσω των κριτηρίων απόδοσης 
3.2 Προσανατολισμός στην ανάπτυξη των ατομικών συμπεριφορών 
3.3 Χρήση διαφορετικών επί μέρους κριτηρίων απόδοσης για τα ταλαντούχα άτομα με μεγάλες δυνατότητες εξέλιξης 
3.4 Μέριμνα δίκαιης μεταχείρισης μέσω των διαφοροποιημένων κριτηρίων απόδοσης, σύμφωνα με αρχές και κανόνες  
3.5 Σχεδιασμός της πολιτικής διοίκησης της απόδοσης σε συνδυασμό με τις άλλες πολιτικές προσωπικού 
3.6 Ένταξη της πολιτικής αξιολόγησης της απόδοσης σε μια ακολουθία πολιτικών προσωπικού που συμβαδίζει με τον κύκλο ζωής (life 

cycle) των εργαζομένων 
3.7 Σχεδίαση της πολιτικής αξιολόγησης της απόδοσης με το σκεπτικό της συσχέτισης των συμπεριφορών των ανθρώπων με την 

επίτευξη των στόχων   
3.8 Εδραίωση της πολιτικής αξιολόγησης της απόδοσης στο δομημένο σύστημα πολιτικών προσωπικού της μητρικής εταιρίας σε 

διεθνές επίπεδο 

 
ΑΜΟΙΒΕΣ 
4.1 Καθιέρωση της αξιολόγησης έργου ως βάσης του συστήματος αμοιβών και αναγνώριση της διαφορετικής αξίας των θέσεων 
4.2 Καταβολή μεταβλητών αμοιβών που συνδέονται άμεσα με την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων    
4.3 Χρήση διαφοροποιημένων αμοιβών για τα ταλαντούχα άτομα με μεγάλες δυνατότητες εξέλιξης 
4.4 Μέριμνα δίκαιης μεταχείρισης μέσω των διαφοροποιημένων αμοιβών, σύμφωνα με αρχές και κανόνες  
4.5 Σχεδιασμός της πολιτικής αμοιβών σε συνδυασμό με τις άλλες πολιτικές προσωπικού 
4.6 Ένταξη της πολιτικής αμοιβών σε μια ακολουθία πολιτικών προσωπικού που συμβαδίζει με τον κύκλο ζωής (life cycle) των 

εργαζομένων 
4.7 Σχεδίαση της πολιτικής αμοιβών με το σκεπτικό της συσχέτισης των συμπεριφορών των ανθρώπων με την επίτευξη των στόχων

  
4.8 Εδραίωση της πολιτικής αμοιβών στο δομημένο σύστημα πολιτικών προσωπικού της μητρικής εταιρίας σε διεθνές επίπεδο 
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 P2 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ (ΣΧΕΣΗ 2)
  
Περίπτωση 11η: REVIVAL 
 
Οι πολιτικές και πρακτικές ΔΑΠ αναμένεται να συμβάλλουν στην ανάπτυξη των 
καταλλήλων συστημάτων ΔΑΠ για την υλοποίηση της ακολουθούμενης από την 
επιχείρηση στρατηγικής.  
 
Δηλαδή, πώς εκδηλώνεται η συμβολή τους και γιατί αυτή η συμβολή εξαρτάται από την 
αποτελεσματικότητα των επί μέρους πολιτικών – πρακτικών ΔΑΠ; 
 
2η ΣΧΕΣΗ (2-3) – Ρητές απαντήσεις στις ερωτήσεις HR83 -  86 & ακολουθούν σχετικές απαντήσεις σε άλλες ερωτήσεις 
 
 
«Η επιχείρηση μεταχειρίζεται διαφορετικά την ομάδα των προϊόντων βιοτεχνολογίας, όπου το αποτέλεσμα του καθενός είναι 
ιδαίτερα σημαντικό για την εταιρία. Έχω έτοιμες απαντήσεις για πιθανά παράπονα που θα εκφρασθούν. Η ομάδα αυτή τυγχάνει 
λίγο καλύτερης αμοιβής και έχουμε καθορίσει να είμαστε ελαστικοί απέναντί τους. Αν δίνουμε σ’ αυτούς, ως επίλεκτους, αντί για 
αύξηση 3% που παίρνουν όλοι, αύξηση 3,5% (αποδέχομαι τη διαφορά του 0,5%, είναι μια σωστή κίνηση). Δεν έχουμε έτσι το 
ρίσκο να χάσουμε τους καλούς. Είναι μια διαφορά που δεν κάνει θόρυβο και δεν κινδυνεύουμε μ’ αυτήν να εκτεθούμε. Είναι 
δικαιολογημένη “business decision”» (HR83, 84) 
 
«Η διαφορετική μεταχείριση συμβάλλει στην επίτευξη αποτελεσματικών συμπεριφορών γιατί επηρεάζει άμεσα την απόδοση στον 
κρίσιμο τομέα των προϊόντων βιοτεχνολογίας» (HR85) 
 

 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ 
 

Οι ακολουθούμενες από την 
επιχείρηση κύριες πολιτικές ΔΑΠ 
συμβάλλουν στη δημιουργία ενός 
συστήματος που είναι 
ευθυγραμμισμένο με την 
ανταγωνιστική στρατηγική 
επειδή: 

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 
 

Οι ακολουθούμενες από την 
επιχείρηση κύριες πολιτικές ΔΑΠ 
συμβάλλουν στη δημιουργία ενός 
ολοκληρωμένου συστήματος 
επειδή (HR88): 

 

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ 
 

Οι ακολουθούμενες από την 
επιχείρηση κύριες πολιτικές ΔΑΠ 
συμβάλλουν στη δημιουργία ενός 
διαφοροποιητικού συστήματος 
ως προς τη μεταχείριση 
διαφόρων ομάδων (κατηγοριών) 
εργαζομένων επειδή (HR83, 84, 
85, 86): 

 
ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ Η πολιτική στελέχωσης 

εντοπίζει συγκεκριμένες 
ηγετικές συμεριφορές 
(behaviors), τις οποίες 
απαιτείται να έχουν οι 
εργαζόμενοι ανάλογα με τη 
θέση που κατέχουν και το 
επίπεδο ευθύνης. Οι εν λόγω 
συμπεριφορές αποτελούν τις 
προδιαγραφές των θέσεων 
εργασίας και συμπεριλαμβά-
νονται στις περιγραφές 
καθηκόντων descriptions) των 
θέσεων εργασίας.  Η καθιέρωσή 
τους συνδέεται με την εκτέλεση 
των αντιστοίχων ρόλων και την 
επίτευξη των στρατηγικών 
στόχων της εταιρίας (HR42, 45, 
L23). 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Η πολιτική εκπαίδευσης & 
ανάπτυξης καταρτίζεται και 
επικαιροποιείται σε ετήσια 
βάση, κατά κύριο λόγο 
σύμφωνα με τα αποτελέσματα 
της διαδικασίας αξιολόγησης 
της απόδοσης και υποστηρίζει 
συστηματικά την κάλυψη των 
κενών που εντοπίζονται στα 
θέματα κατάρτισης, ικανοτήτων 
και συμπεριφορών των 

 
 Κάθε νέα πολιτική 

που δημιουργείται, 
συνδέεται με τις 
προηγούμενες. 
 

 Υπάρχει διεθνές 
πλαίσιο, το οποίο 
εξασφαλίζει τη 
συνοχή των 
πολιτικών.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Αντιμετωπίζουν ως 

διακριτή κατηγορία 
εργαζομένων τα μέλη 
της ομάδας των 
προϊόντων 
βιοτεχνολογίας, τα 
αποτελέσματα των 
οποίων είναι 
ιδιαίτερα σημαντικά 
για την επιχείρηση. 
 

 Η διαφορετική 
μεταχείριση 
αναφέρεται στα 
θέματα επιλογής και 
αμοιβών. 
 
 

 Η διαφορετική 
μεταχείριση είναι 
δίκαιη δεδομένου ότι 
είναι συμβολικώς 
καλύτερη σε σχέση 
με το λοιπό 
προσωπικό και 
ανταποκρίνεται στο 
χαρακτηρισμό των 
μελών της ομάδας ως 
επιλέκτων,  
αποτρέποντας έτσι 
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εργαζομένων. Η εκπαίδευση και 
ανάπτυξη είναι σταθερά 
προσανατολισμένη στην 
επίτευξη των στρατηγικών 
στόχων της εταιρίας (HR49, 50, 
L29). 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Η πολιτική αξιολόγησης της 
απόδοσης περιλαμβάνει 
κριτήρια, τα οποία αναφέρονται 
σε επίτευξη επιχειρησιακών 
στόχων (performance 
objectives)  δηλ. ΤΙ επιτεύγματα 
αναμένονται και επίτευξη 
στόχων διαχείρισης ανθρώπων 
(people management objectives) 
δηλ. ΠΩΣ εφαρμόζονται οι 
προβλεπόμενες  ηγετικές 
συμπεριφορές στην προσπάθεια 
επίτευξης των στόχων, 
αμφότερα  σε ατομικό επίπεδο 
αξιολογουμένου. Υπάρχει 
άμεση σύνδεση με τους 
στρατηγικούς στόχους και τις 
συμπεριφορές  που θα πρέπει να 
επιδειχθούν για την υλοποίησή 
τους. Παράλληλα, η διαδικασία 
αξιολόγησης εντοπίζει τις 
αποκλίσεις και μέσω του 
καταρτιζομένου πλάνου 
ατομικής βοήθειας/υποστήριξης 
επιδιώκει τη συνεχή και 
συστηματική βελτίωση της 
απόδοσης (HR57, 58, L36). 
 

ΑΜΟΙΒΕΣ Η πολιτική αμοιβών δεν 
βασίζεται στην αξιολόγηση 
έργου, η οποία πρόκειται να 
εισαχθεί προσεχώς.  Έχουν , 
όμως, ληφθεί υπόψη οι 
απαιτήσεις των θέσεων 
εργασίας, προκειμένου να 
λειτουργήσει η επιχείρηση  και 
να υλοποιήσει τη στρατηγική 
της. Επί πλέον,  προβλέπονται 
μεταβλητές αμοιβές  που 
συνδέονται άμεσα με την 
επίτευξη των τιθεμένων 
επιχειρησιακών στόχων (HR63, 
65, 67, L42).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

τον κίνδυνο 
αποχώρησής τους 
από την εταιρία.  
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11.2 ΤΡΟΠΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ  
ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΑΠ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ  
ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΑΠ (πώς) 
  
ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ 
1.1 Ορισμός διακριτής ομάδας προσωπικού με κριτήριο την ενασχόλησή τους στον τομέα των προϊόντων  βιοτεχνολογίας 
1.2 Καθορισμός συμπεριφορών για το σύνολο του προσωπικού προς επίτευξη των στρατηγικών στόχων 
1.3 Εφαρμογή ειδικών (αυστηρών) μεθόδων επιλογής των μελών της ομάδας των προϊόντων βιοτεχνολογίας 
1.4 Σύνδεση της πολιτικής στελέχωσης και των μεταβολών της με τις άλλες πολιτικές προσωπικού  
1.5 Εδραίωση της πολιτικής στελέχωσης στο διεθνές πλαίσιο, το οποίο εξασφαλίζει τη συνοχή των πολιτικών προσωπικού  

 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
2.1 Προσανατολισμός της εκπαίδευσης & ανάπτυξης στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων της εταιρίας 
2.2 Επικαιροποίηση σε ετήσια βάση σύμφωνα με τα αποτελέσματα της διαδικασίας αξιολόγησης της απόδοσης 
2.3 Σύνδεση της πολιτικής εκπαίδευσης & ανάπτυξης και των μεταβολών της με τις άλλες πολιτικές προσωπικού  
2.4 Εδραίωση της πολιτικής εκπαίδευσης & ανάπτυξης στο διεθνές πλαίσιο, το οποίο εξασφαλίζει τη συνοχή των πολιτικών 

προσωπικού  

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 
3.1 Άμεση σύνδεση με τους επιχειρησιακούς στόχους μέσω των κριτηρίων απόδοσης 
3.2 Προσανατολισμός στην ανάπτυξη των ατομικών συμπεριφορών 
3.3 Σύνδεση της πολιτικής αξιολόγησης της απόδοσης και των μεταβολών της με τις άλλες πολιτικές προσωπικού  
3.4 Εδραίωση της πολιτικής αξιολόγησης της απόδοσης στο διεθνές πλαίσιο, το οποίο εξασφαλίζει τη συνοχή των πολιτικών 

προσωπικού  

 
ΑΜΟΙΒΕΣ 
4.1 Καταβολή μεταβλητών αμοιβών που συνδέονται άμεσα με την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων    
4.2 Χρήση διαφοροποιημένων αμοιβών για τα μέλη της ομάδας των προϊόντων βιοτεχνολογίας 
4.3 Μέριμνα δίκαιης μεταχείρισης μέσω των διαφοροποιημένων αμοιβών, ως επιβεβλημένης επιχειρηματικής απόφασης  
4.4 Σύνδεση της πολιτικής αμοιβών και των μεταβολών της με τις άλλες πολιτικές προσωπικού  
4.5 Εδραίωση της πολιτικής αμοιβών στο διεθνές πλαίσιο, το οποίο εξασφαλίζει τη συνοχή των πολιτικών προσωπικού  
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 P2 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ (ΣΧΕΣΗ 2)  
  
Περίπτωση 12η: HOPE 
 
Οι πολιτικές και πρακτικές ΔΑΠ αναμένεται να συμβάλλουν στην ανάπτυξη των 
καταλλήλων συστημάτων ΔΑΠ για την υλοποίηση της ακολουθούμενης από την 
επιχείρηση στρατηγικής.  
 
Δηλαδή, πώς εκδηλώνεται η συμβολή τους και γιατί αυτή η συμβολή εξαρτάται από την 
αποτελεσματικότητα των επί μέρους πολιτικών – πρακτικών ΔΑΠ; 
 
2η ΣΧΕΣΗ (2-3) – Ρητές απαντήσεις στις ερωτήσεις HR83 -  86 & ακολουθούν σχετικές απαντήσεις σε άλλες ερωτήσεις  
 
«Η επιχείρηση δεν μεταχειρίζεται διαφορετικά τους κατόχους θέσεων ορισμένων κατηγοριών» (HR83) 
 
«Για να πετύχουμε χρειαζόμαστε τέτοια ταλέντα και ομάδες ώστε να προσφέρουμε καινοτομία – φιλοδοξούμε να αναγνωριστούμε 
για ........ τους ταλαντούχους ανθρώπους μας.....» (HR19) 
 
«Ο εργαζόμενος-ταλέντο δεν ανήκει αποκλειστικά σ’ έναν Line Manager αλλά γενικότερα στην εταιρία» (HR32) 
 
«Ο βασικός μου ρόλος είναι να εξασφαλίσω ότι ο οργανισμός έχει το ταλέντο που χρειάζεται για να υλοποιήσει τις στρατηγικές 
επιδιώξεις που έχει τώρα και στο μέλλον» (HR33) 
 
«Ας σημειωθεί ότι, πριν προβούμε σε εξωτερική αναζήτηση ταλέντων, εξαντλούμε τις πιθανές ευκαιρίες ανάπτυξης για όσους ήδη 
ανήκουν στο δυναμικό της εταιρίας» (HR44) 
 
«Η ανάπτυξη των ταλέντων συνδέεται με τις πολιτικές στελέχωσης, εκπαίδευσης & ανάπτυξης»  (HR48, 55) 
 

 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ 
 

Οι ακολουθούμενες από την 
επιχείρηση κύριες πολιτικές ΔΑΠ 
συμβάλλουν στη δημιουργία ενός 
συστήματος που είναι 
ευθυγραμμισμένο με την 
ανταγωνιστική στρατηγική 
επειδή: 

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 
 

Οι ακολουθούμενες από την 
επιχείρηση κύριες πολιτικές ΔΑΠ 
συμβάλλουν στη δημιουργία ενός 
ολοκληρωμένου συστήματος 
επειδή (HR88): 

 

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ 
 

Οι ακολουθούμενες από την 
επιχείρηση κύριες πολιτικές ΔΑΠ 
συμβάλλουν στη δημιουργία ενός 
διαφοροποιητικού συστήματος 
ως προς τη μεταχείριση 
διαφόρων ομάδων (κατηγοριών) 
εργαζομένων επειδή (HR83, 84, 
85, 86): 

 
ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ Η πολιτική στελέχωσης 

εντοπίζει συγκεκριμένες 
συμπεριφορές και δεξιότητες 
που θα πρέπει να έχουν  τα 
ηγετικά στελέχη και οι λοιποί 
εργαζόμενοι προκειμένου να 
εισέλθουν στην εταιρία και να 
αναλάβουν τα καθήκοντα 
οποιασδήποτε θέσης και 
επιπέδου ιεραρχίας. Οι εν λόγω 
συμπεριφορές και δεξιότητες 
αποτελούν τις προδιαγραφές 
των θέσεων εργασίας και 
ενσωματώνονται στις  
περιγραφές ρόλων (role 
profiles).  Η καθιέρωσή τους 
συνδέεται με την εκτέλεση των 
αντιστοίχων καθηκόντων και 
την επίτευξη των στρατηγικών 
στόχων της εταιρίας (HR42, 45, 
L23). 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Η πολιτική εκπαίδευσης & 
ανάπτυξης καταρτίζεται και 
επικαιροποιείται σε ετήσια 
βάση, σύμφωνα με τη 
στρατηγική, τις ανάγκες των 

 
 Οι πολιτικές 

διαμορφώνονται 
κεντρικά και έχουν 
πολύπλευρο “input”. 

 
 Υπάρχει μακρά 

ιστορική εξέλιξη, η 
οποία διαμορφώνει 
ενιαίο και συνεκτικό 
σύνολο.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Αντιμετωπίζουν 

διακριτές ομάδες που 
αποτελούνται από 
ταλαντούχα άτομα, 
τα οποία τυγχάνουν 
ιδιαίτερης φροντίδας, 
λόγω της μεγάλης 
σημασίας που έχουν 
για την εταιρία. 

 
 Η διαφορετική 

μεταχείριση αφορά 
στα θέματα 
στελέχωσης και 
εκπαίδευσης & 
ανάπτυξης. 
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εργαζομένων λόγω της θέσης 
που κατέχουν, τα ευρήματα της 
έρευνας αξιών και τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας 
αξιολόγησης της απόδοσης.  
Υποστηρίζει συστηματικά την 
κάλυψη των κενών που 
εντοπίζονται στα θέματα 
κατάρτισης, ικανοτήτων και 
συμπεριφορών των 
εργαζομένων. Η εκπαίδευση και 
ανάπτυξη είναι σταθερά 
προσανατολισμένη στην 
επίτευξη των στρατηγικών 
στόχων της εταιρίας (HR49, 50, 
L29). 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Η πολιτική αξιολόγησης της 
απόδοσης περιλαμβάνει 
κριτήρια, τα οποία αναφέρονται 
στην επίτευξη επιχειρησιακών 
στόχων (objectives) δηλ. στο ΤΙ 
της απόδοσης και στην εξέταση 
δυνατών και αδυνάτων σημείων 
του αξιολογουμένου από άποψη 
βασικών δεξιοτήτων και 
συμπεριφορών, δηλ. στο ΠΩΣ 
της απόδοσης, αμφότερα σε 
ατομικό επίπεδο 
αξιολογουμένου. Υπάρχει 
άμεση σύνδεση με τους 
στρατηγικούς στόχους και τις 
συπεριφορές και δεξιότητες που 
θα πρέπει να επιδειχθούν για 
την υλοποίησή τους. 
Παράλληλα, η διαδικασία 
αξιολόγησης εντοπίζει τις 
αποκλίσεις και μέσω του 
καταρτιζομένου πλάνου 
ανάπτυξης επιδιώκει τη συνεχή 
και συστηματική βελτίωση της 
απόδοσης (HR57, 58, L36). 
 

ΑΜΟΙΒΕΣ Η πολιτική αμοιβών  δεν 
βασίζεται στην αξιολόγηση 
έργου, η οποία εξετάζεται 
προκειμένου να εισαχθεί στο 
μέλλον. Έχουν, όμως, ληφθεί 
υπόψη οι απαιτήσεις των  
θέσεων εργασίας προκειμένου 
να λειτουργήσει η επιχείρηση  
και να υλοποιήσει τη 
στρατηγική της. Επί πλέον,  
προβλέπει μεταβλητές αμοιβές 
που συνδέονται άμεσα με την 
επίτευξη των τιθεμένων 
επιχειρησιακών στόχων   
(HR63, 65, 67, L42).  
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12.2 ΤΡΟΠΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ  
ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΑΠ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ  
ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΑΠ (πώς) 
  
ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ 
1.1 Ορισμός διακριτών ομάδων προσωπικού με κριτήριο το ταλέντο  
1.2 Καθορισμός συμπεριφορών και δεξιοτήτων για το σύνολο του προσωπικού προς επίτευξη των στρατηγικών στόχων 
1.3 Εφαρμογή ειδικών μεθόδων επιλογής των ταλαντούχων υπαλλήλων 
1.4 Κεντρική διαμόρφωση της πολιτικής στελέχωσης με πολύπλευρο “input” 
1.5 Μακρά ιστορική εξέλιξη της πολιτικής στελέχωσης, η οποία εντάσσεται σε  διαμορφωμένο ενιαίο και συνεκτικό σύνολο 

 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
2.1 Προσανατολισμός της εκπαίδευσης & ανάπτυξης στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων της εταιρίας 
2.2 Επικαιροποίηση σε ετήσια βάση σύμφωνα με τη στρατηγική, τις απαιτήσεις των θέσεων και τα αποτελέσματα της έρευνας αξιών 

και της διαδικασίας αξιολόγησης της απόδοσης 
2.3 Εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων εκπαίδευσης & ανάπτυξης για τα ταλαντούχα άτομα  
2.4 Κεντρική διαμόρφωση της πολιτικής εκπαίδευσης & ανάπτυξης με πολύπλευρο “input” 
2.5 Μακρά ιστορική εξέλιξη της πολιτικής εκπαίδευσης & ανάπτυξης, η οποία εντάσσεται σε  διαμορφωμένο ενιαίο και συνεκτικό 

σύνολο 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 
3.1 Άμεση σύνδεση με τους επιχειρησιακούς στόχους μέσω των κριτηρίων απόδοσης 
3.2 Προσανατολισμός στην ανάπτυξη των ατομικών συμπεριφορών και δεξιοτήτων 
3.3 Κεντρική διαμόρφωση της πολιτικής αξιολόγησης της απόδοσης με πολύπλευρο “input” 
3.4 Μακρά ιστορική εξέλιξη της πολιτικής αξιολόγησης της απόδοσης, η οποία εντάσσεται σε  διαμορφωμένο ενιαίο και συνεκτικό 

σύνολο 
 

 
ΑΜΟΙΒΕΣ 
4.1 Καταβολή μεταβλητών αμοιβών που συνδέονται άμεσα με την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων    
4.2 Κεντρική διαμόρφωση της πολιτικής αμοιβών με πολύπλευρο “input” 
4.3 Μακρά ιστορική εξέλιξη της πολιτικής αμοιβών, η οποία εντάσσεται σε  διαμορφωμένο ενιαίο και συνεκτικό σύνολο 
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P2 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ (ΣΧΕΣΗ 2) 
  
Περίπτωση 13η: NATURAL 
 
Οι πολιτικές και πρακτικές ΔΑΠ αναμένεται να συμβάλλουν στην ανάπτυξη των 
καταλλήλων συστημάτων ΔΑΠ για την υλοποίηση της ακολουθούμενης από την 
επιχείρηση στρατηγικής.  
 
Δηλαδή, πώς εκδηλώνεται η συμβολή τους και γιατί αυτή η συμβολή εξαρτάται από την 
αποτελεσματικότητα των επί μέρους πολιτικών – πρακτικών ΔΑΠ; 
 
2η ΣΧΕΣΗ (2-3) – Ρητές απαντήσεις στις ερωτήσεις HR83 -  86 & ακολουθούν σχετικές απαντήσεις σε άλλες ερωτήσεις  
 
«Φροντίζουμε ιδιαίτερα τα ταλέντα (high performers) και τους χαμηλόμισθους, τους μεν πρώτους με το σύστημα “bonus” και τα 
“salary adjustments” και τους δεύτερους μέσω των γενικών αυξήσεων» (HR83) 
 
«Η διαφορετική μεταχείριση είναι δίκαιη, γιατί αυτός που αποδίδει πρέπει να ανταμείβεται ανάλογα, όπως και ο χαμηλόμισθος 
χρειάζεται ενίσχυση του εισοδήματός του» (HR84) 
 
« Η διαφορετική μεταχείριση συμβάλλει στην επίτευξη αποτελεσματικών συμπεριφορών  μέσω της υποκίνησης που δημιουργεί 
για την επίτευξη των στόχων» (HR85) 
 

 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ 
 

Οι ακολουθούμενες από την 
επιχείρηση κύριες πολιτικές ΔΑΠ 
συμβάλλουν στη δημιουργία ενός 
συστήματος που είναι 
ευθυγραμμισμένο με την 
ανταγωνιστική στρατηγική 
επειδή: 

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 
 

Οι ακολουθούμενες από την 
επιχείρηση κύριες πολιτικές ΔΑΠ 
συμβάλλουν στη δημιουργία ενός 
ολοκληρωμένου συστήματος 
επειδή (HR88): 

 

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ 
 

Οι ακολουθούμενες από την 
επιχείρηση κύριες πολιτικές ΔΑΠ 
συμβάλλουν στη δημιουργία ενός 
διαφοροποιητικού συστήματος 
ως προς τη μεταχείριση 
διαφόρων ομάδων (κατηγοριών) 
εργαζομένων επειδή (HR83, 84, 
85, 86): 

 
ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ Η πολιτική στελέχωσης 

εντοπίζει συγκεκριμένες  
ικανότητες (competencies), τις 
οποίες προβλέπεται να έχουν οι 
εργαζόμενοι, ανάλογα με τη 
θέση και το επίπεδο ευθύνης.  
Οι εν λόγω ικανότητες 
αποτελούν τις προδιαγραφές 
των θέσεων εργασίας και η 
καθιέρωσή τους συνδέεται με 
την εκτέλεση των αντιστοίχων 
ρόλων και την επίτευξη των 
στρατηγικών στόχων της 
εταιρίας (HR42, 45, L23). 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Η πολιτική εκπαίδευσης & 
ανάπτυξης καταρτίζεται και 
επικαιροποιείται σε ετήσια 
βάση, κατά κύριο λόγο 
σύμφωνα με τα αποτελέσματα 
της διαδικασίας αξιολόγησης 
της απόδοσης και υποστηρίζει 
συστηματικά την κάλυψη των 
κενών που εντοπίζονται στα 
θέματα κατάρτισης, ικανοτήτων 
και συμπεριφορών των 
εργαζομένων. Η εκπαίδευση και 
ανάπτυξη είναι σταθερά 
προσανατολισμένη στην 
επίτευξη των στρατηγικών 
στόχων της εταιρίας (HR49, 50, 
L29). 

 
 Υπάρχουν κοινές 

ικανότητες 
(competences) σε 
όλες τις πολιτικές – 
μεθόδους. 
 
.  

 
 Υπάρχει δυνατότητα 

συγκερασμού των 
όποιων διαφορών, 
όταν τυχόν οι 
πολιτικές 
επικαλύπτουν ή 
αντιστρατεύονται η 
μια την άλλη. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Αντιμετωπίζουν ως 

διακριτή κατηγορία 
εργαζομένων  τους 
ταλαντούχους 
υπαλλήλους με 
υψηλή απόδοση 
λόγω της μεγάλης 
σημασίας που έχουν 
για την επιχείρηση 
καθώς και τους 
χαμηλομίσθους. 
 

 Η διαφορετική 
μεταχείριση 
αναφέρεται στα 
θέματα των αμοιβών. 

 
 Η διαφορετική 

μεταχείριση είναι 
δίκαιη δεδομένου ότι 
οι μεν ταλαντούχοι 
υπάλληλοι λόγω της 
υψηλής απόδοσης θα 
πρέπει να 
ανταμείβονται 
ανάλογα, οι δε 
χαμηλόμισθοι 
χρειάζονται ενίσχυση 
του εισοδήματός 
τους. 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Η πολιτική αξιολόγησης της 

απόδοσης περιλαμβάνει 
κριτήρια, τα οποία αφορούν 
στην (i) επίτευξη στόχων,       
(ii) εκτέλεση καθηκόντων – 
αρμοδιοτήτων της κατεχομένης 
θέσης και  (iii) επίδειξη των 
απαιτουμένων ικανοτήτων,  σε 
ατομικό επίπεδο αξιολογου-
μένου. Υπάρχει άμεση σύνδεση 
με τους στρατηγικούς στόχους 
και τις ικανότητες που θα πρέπει 
να επιδειχθούν για την 
υλοποίησή τους. Παράλληλα, η 
διαδικασία αξιολόγησης 
εντοπίζει τις αποκλίσεις και 
μέσω του καταρτιζομένου  
ατομικού πλάνου ανάπτυξης 
επιδιώκει τη συνεχή και 
συστηματική βελτίωση της 
απόδοσης (HR57, 58, L36). 
 

ΑΜΟΙΒΕΣ Η πολιτική αμοιβών δεν 
βασίζεται στην αξιολόγηση 
έργου, η οποία πρόκειται να 
εισαχθεί προσεχώς. Έχουν, 
όμως, ληφθεί υπόψη οι 
απαιτήσεις των θέσεων 
εργασίας  προκειμένου να 
λειτουργήσει η επιχείρηση  και 
να υλοποιήσει τη στρατηγική 
της. Επί πλέον,  προβλέπει 
μεταβλητές αμοιβές που 
συνδέονται άμεσα με την 
επίτευξη των τιθεμένων 
επιχειρησιακών στόχων    
(HR63, 65, 67, L42).  
 

 
 

. 
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13.2 ΤΡΟΠΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ  
ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΑΠ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ  
ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΑΠ (πώς) 
  
ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ 
1.1 Ορισμός διακριτών ομάδων προσωπικού με κριτήριο το ταλέντο και την υψηλή απόδοση 
1.2 Καθορισμός ικανοτήτων για το σύνολο του προσωπικού προς επίτευξη των στρατηγικών στόχων 
1.3 Η πολιτική στελέχωσης αναφέρεται στις ικανότητες των εργαζομένων που είναι κοινές και στις άλλες πολιτικές προσωπικού  
1.4 Ευελιξία της πολιτικής στελέχωσης, ώστε γίνεται συγκερασμός της με άλλες πολιτικές προσωπικού με τις οποίες ενδέχεται να 

υπάρχει  επικάλυψη ή αντίθεση   

 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
2.1 Προσανατολισμός της εκπαίδευσης & ανάπτυξης στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων της εταιρίας 
2.2 Επικαιροποίηση σε ετήσια βάση σύμφωνα με τα αποτελέσματα της διαδικασίας αξιολόγησης της απόδοσης 
2.3 Η πολιτική εκπαίδευσης & ανάπτυξης αναφέρεται στις ικανότητες των εργαζομένων που είναι κοινές και στις άλλες πολιτικές 

προσωπικού  
2.4 Ευελιξία της πολιτικής εκπαίδευσης & ανάπτυξης, ώστε γίνεται συγκερασμός της με άλλες πολιτικές προσωπικού με τις οποίες 

ενδέχεται να υπάρχει  επικάλυψη ή αντίθεση   

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 
3.1 Άμεση σύνδεση με τους επιχειρησιακούς στόχους μέσω των κριτηρίων απόδοσης 
3.2 Προσανατολισμός στην ανάπτυξη των ατομικών ικανοτήτων 
3.3 Η πολιτική αξιολόγησης της απόδοσης αναφέρεται στις ικανότητες των εργαζομένων που είναι κοινές και στις άλλες πολιτικές 

προσωπικού  
3.4 Ευελιξία της πολιτικής αξιολόγησης της απόδοσης, ώστε γίνεται συγκερασμός της με άλλες πολιτικές προσωπικού με τις οποίες 

ενδέχεται να υπάρχει  επικάλυψη ή αντίθεση   

 
ΑΜΟΙΒΕΣ 
4.1 Καταβολή μεταβλητών αμοιβών που συνδέονται άμεσα με την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων    
4.2 Χρήση διαφοροποιημένων αμοιβών με έμφαση στους ταλαντούχους υπαλλήλους με υψηλή απόδοση και στους χαμηλόμισθους 
4.3 Μέριμνα δίκαιης μεταχείρισης μέσω των διαφοροποιημένων αμοιβών 
4.4 Η πολιτική αμοιβών αναφέρεται στις ικανότητες των εργαζομένων που είναι κοινές και στις άλλες πολιτικές προσωπικού  
4.5 Ευελιξία της πολιτικής αμοιβών, ώστε γίνεται συγκερασμός της με άλλες πολιτικές προσωπικού με τις οποίες ενδέχεται να υπάρχει  

επικάλυψη ή αντίθεση   
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P2 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ (ΣΧΕΣΗ 2) 
  
Περίπτωση 14η: RADIANT 
 
Οι πολιτικές και πρακτικές ΔΑΠ αναμένεται να συμβάλλουν στην ανάπτυξη των 
καταλλήλων συστημάτων ΔΑΠ για την υλοποίηση της ακολουθούμενης από την 
επιχείρηση στρατηγικής.  
 
Δηλαδή, πώς εκδηλώνεται η συμβολή τους και γιατί αυτή η συμβολή εξαρτάται από την 
αποτελεσματικότητα των επί μέρους πολιτικών – πρακτικών ΔΑΠ; 
 
2η ΣΧΕΣΗ (2-3) – Ρητές απαντήσεις στις ερωτήσεις HR83 -  86 & ακολουθούν σχετικές απαντήσεις σε άλλες ερωτήσεις  
 
«Η επιχείρηση δεν μεταχειρίζεται διαφορετικά τους κατόχους θέσεων ορισμένων κατηγοριών» (HR83) 
 
«Δίνουμε μεγάλη έμφαση στην ανάπτυξη των ανθρώπων. Ο σχεδιασμός είναι να έχουμε προσλήψεις ανθρώπων με “high 
potential”, οι οποίοι να μπορούν να αναπτυχθούν σε πολλές κατευθύνσεις» (HR24) 
 
«Η εταιρία ζητά από εμένα να έχουμε υψηλό επίπεδο ανθρώπων, οι οποίοι ... να εξασφαλίζουν τη συνέχεια της εταιρίας μέσα 
από το “talent management” ..» (HR26) 
 
«Έχουμε ειδικές ανάγκες εκπαίδευσης ή ανάπτυξης, οι οποίες προσδιορίζονται σε συνεργασία με τους Line Managers και είναι 
πιο “customized” στο άτομο (individual).  Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται και τα ταλέντα» (HR49) 
 
«Για τα ταλέντα και ορισμένες επιλεγμένες περιπτώσεις, επιδιώκουνε κυρίως το επίπεδο Q3 και λιγότερο το D9 της αγοράς (αντί 
του “median” που ισχύει γενικά» (HR66) 
 

 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ 
 

Οι ακολουθούμενες από την 
επιχείρηση κύριες πολιτικές ΔΑΠ 
συμβάλλουν στη δημιουργία ενός 
συστήματος που είναι 
ευθυγραμμισμένο με την 
ανταγωνιστική στρατηγική 
επειδή: 

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 
 

Οι ακολουθούμενες από την 
επιχείρηση κύριες πολιτικές ΔΑΠ 
συμβάλλουν στη δημιουργία ενός 
ολοκληρωμένου συστήματος 
επειδή (HR88): 

 

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ 
 

Οι ακολουθούμενες από την 
επιχείρηση κύριες πολιτικές ΔΑΠ 
συμβάλλουν στη δημιουργία ενός 
διαφοροποιητικού συστήματος 
ως προς τη μεταχείριση 
διαφόρων ομάδων (κατηγοριών) 
εργαζομένων επειδή (HR83, 84, 
85, 86): 

 
ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ Η πολιτική στελέχωσης 

εντοπίζει συγκεκριμένες 
ικανότητες (competences) που 
θα πρέπει να έχουν  τα ηγετικά 
στελέχη και οι λοιποί 
εργαζόμενοι προκειμένου να 
εισέλθουν στην εταιρία και να 
αναλάβουν τα καθήκοντα 
οποιασδήποτε θέσης και 
επιπέδου ιεραρχίας. Οι εν λόγω 
ικανότητες αποτελούν τις 
προδιαγραφές των θέσεων 
εργασίας και εμπεριέχονται στις  
περιγραφές ρόλων (role 
profiles).  Η καθιέρωσή τους 
συνδέεται με την εκτέλεση των 
αντιστοίχων καθηκόντων και 
την επίτευξη των στρατηγικών 
στόχων της εταιρίας  (HR42, 45, 
L23). 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Η πολιτική εκπαίδευσης & 
ανάπτυξης καταρτίζεται και 
επικαιροποιείται σε ετήσια 
βάση, κατά κύριο λόγο 
σύμφωνα με τα αποτελέσματα 
της διαδικασίας αξιολόγησης 
της απόδοσης αλλά και 

 
 Υπάρχει μακρά 

εφαρμογή. 
 

 Υπάρχει συνέπεια 
(consistency) στην 
εφαρμογή.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Αντιμετωπίζουν ως 

διακριτή κατηγορία 
εργαζομένων  τους 
ταλαντούχους 
υπαλλήλους με 
μεγάλες δυνατότητες 
εξέλιξης (high 
potential), οι οποίοι 
θεωρούνται 
σημαντικοί και 
τυγχάνουν ειδικής 
μεταχείρισης. 
 

 Η διαφορετική 
μεταχείριση 
αναφέρεται στα 
θέματα επιλογής, 
εκπαίδευσης & 
ανάπτυξης και 
αμοιβών. 

 
 Η διαφορετική 

μεταχείριση είναι 
δίκαιη δεδομένου ότι 
οι ταλαντούχοι 
υπάλληλοι μπορούν 
να αναπτυχθούν σε 
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σύμφωνα με τις ανάγκες 
τεχνικής εκπαίδευσης των 
ιατρών, ανάπτυξης ηγετικών και 
άλλων δεξιοτήτων του 
προσωπικού και εξατομικευ-
μένης εκπαίδευσης & 
ανάπτυξης των ταλέντων της 
εταιρίας. Υποστηρίζει 
συστηματικά την κάλυψη των 
κενών που εντοπίζονται στα 
θέματα κατάρτισης, ικανοτήτων 
και συμπεριφορών των 
εργαζομένων. Η εκπαίδευση και 
ανάπτυξη είναι σταθερά 
προσανατολισμένη στην 
επίτευξη των στρατηγικών 
στόχων της εταιρίας (HR49, 50, 
L29). 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Η πολιτική αξιολόγησης της 
απόδοσης περιλαμβάνει 
κριτήρια, τα οποία αναφέρονται 
(i) στην εκτέλεση των 
καθηκόντων της θέσης, (ii) στην 
επίτευξη των ανατεθέντων 
στόχων και (iii) στην επίδειξη 
συγκεκριμένων ικανοτήτων, σε 
ατομικό επίπεδο αξιολογου-
μένου.  Προβλέπονται 
παραλλαγές του συστήματος για 
το προσωπικό ορισμένων 
Τμημάτων με ενοποίηση 
κατηγοριών κριτηρίων ή 
μεγαλύτερη ανάλυση των 
απαιτουμένων συμπεριφορών. 
Υπάρχει άμεση σύνδεση με τους 
στρατηγικούς στόχους και τις 
ικανότητες που θα πρέπει να 
επιδειχθούν για την υλοποίησή 
τους. Παράλληλα, η διαδικασία 
αξιολόγησης εντοπίζει τις 
αποκλίσεις και επιδιώκει τη 
συνεχή και συστηματική 
βελτίωση της απόδοσης (HR57, 
58, L36). 
 

ΑΜΟΙΒΕΣ Η πολιτική αμοιβών βασίζεται 
στην αξιολόγηση έργου, που 
λαμβάνει υπόψη τις απαιτήσεις 
των θέσεων εργασίας και τις 
διαβαθμίσεις βαρύτητας που 
αυτές έχουν, προκειμένου να 
λειτουργήσει η επιχείρηση  και 
να υλοποιήσει τη στρατηγική 
της. Επί πλέον,  προβλέπει 
μεταβλητές αμοιβές που 
συνδέονται άμεσα με την 
επίτευξη των τιθεμένων 
επιχειρησιακών στόχων (HR63, 
65, 67, L42).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

πολλές κατευθύνσεις 
και να εξασφαλίσουν 
τη συνέχεια της 
εταιρίας. 
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14.2 ΤΡΟΠΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ  
ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΑΠ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ  
ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΑΠ (πώς) 
  
ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ 
1.1 Ορισμός διακριτών ομάδων προσωπικού με κριτήριο το ταλέντο και τις μεγάλες δυνατότητες εξέλιξης 
1.2 Καθορισμός ικανοτήτων για το σύνολο του προσωπικού προς επίτευξη των στρατηγικών στόχων 
1.3 Εφαρμογή ειδικών μεθόδων επιλογής των ταλαντούχων υπαλλήλων με μεγάλες δυνατότητες εξέλιξης 
1.4 Μέριμνα δίκαιης μεταχείρισης μέσω των ειδικών μεθόδων επιλογής 
1.5 Μακρά εφαρμογή της πολιτικής στελέχωσης 
1.6 Συνέπεια (consistency) στην εφαρμογή της πολιτικής στελέχωσης 

 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
2.1 Προσανατολισμός της εκπαίδευσης & ανάπτυξης στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων της εταιρίας 
2.2 Επικαιροποίηση σε ετήσια βάση σύμφωνα με τα αποτελέσματα της διαδικασίας αξιολόγησης της απόδοσης, τις ανάγκες τεχνικής 

εκπαίδευσης των ιατρών, ανάπτυξης ηγετικών και άλλων δεξιοτήτων του προσωπικού και εξατομικευμένης εκπαίδευσης & 
ανάπτυξης των ταλέντων της εταιρίας 

2.3 Εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων εκπαίδευσης & ανάπτυξης για τα ταλαντούχα άτομα με μεγάλες δυνατότητες εξέλιξης 
2.4 Μέριμνα δίκαιης μεταχείρισης μέσω των ειδικών προγραμμάτων εκπαίδευσης & ανάπτυξης 
2.5 Μακρά εφαρμογή της πολιτικής εκπαίδευσης & ανάπτυξης 
2.6 Συνέπεια (consistency) στην εφαρμογή της πολιτικής εκπαίδευσης & ανάπτυξης 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 
3.1 Άμεση σύνδεση με τους επιχειρησιακούς στόχους μέσω των κριτηρίων απόδοσης 
3.2 Προσανατολισμός στην ανάπτυξη των ατομικών ικανοτήτων 
3.3 Μακρά εφαρμογή της πολιτικής αξιολόγησης της απόδοσης 
3.4 Συνέπεια (consistency) στην εφαρμογή της πολιτικής αξιολόγησης της απόδοσης  

 
ΑΜΟΙΒΕΣ 
4.1 Καθιέρωση της αξιολόγησης έργου ως βάσης του συστήματος αμοιβών και αναγνώριση της διαφορετικής αξίας των θέσεων 
4.2 Καταβολή μεταβλητών αμοιβών που συνδέονται άμεσα με την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων    
4.3 Χρήση διαφοροποιημένων αμοιβών για τα ταλαντούχα άτομα με μεγάλες δυνατότητες εξέλιξης 
4.4 Μέριμνα δίκαιης μεταχείρισης μέσω των διαφοροποιημένων αμοιβών 
4.5 Μακρά εφαρμογή της πολιτικής αμοιβών 
4.6 Συνέπεια (consistency) στην εφαρμογή της πολιτικής αμοιβών 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Διδακτορική Διατριβή: 14. RADIANT Χ. Ν. Πρωτόπαπας 
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Ρ3 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ (ΣΧΕΣΗ 3) 

(αναλυτικά για κάθε μελέτη περίπτωσης) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Συμβολή στη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων ως μέσου επίτευξης των στρατηγικών στόχων των επιχειρήσεων 

 

 P3 EREYNHTIKH ΠΡΟΤΑΣΗ (ΣΧΕΣΗ 3)
 
Περίπτωση 1η: EVERGREEN   
 
Τα συμβατά με τη στρατηγική συστήματα ΔΑΠ αναμένεται να συμβάλλουν στη 
διαμόρφωση των επιδιωκομένων παραδοτέων αποτελεσμάτων της λειτουργίας ΔΑΠ 
από άποψη καταλληλότητας των εργαζομένων να ανταποκριθούν στις ανάγκες της 
επιχείρησης.  
 
Δηλαδή, πώς εκδηλώνεται η συμβολή τους και γιατί η αποτελεσματικότητά τους εξαρτάται 
από: (α) την ευθυγράμμισή τους με την ακολουθούμενη στρατηγική, (β) την ολοκλήρωσή 
τους σε ενιαίο σύνολο και (γ) τη διαφοροποίησή τους κατά κατηγορία εργαζομένων; 
 
  
3η ΣΧΕΣΗ (3-4) – Ρητές απαντήσεις στις ερωτήσεις HR89, 90 και ακολουθούν σχετικές απαντήσεις σε άλλες ερωτήσεις 
 
«Το σύνολο των πολιτικών ΔΑΠ σίγουρα επηρεάζει τις γνώσεις, ικανότητες-δεξιότητες και αποτελεσματικές συμπεριφορές των 
εργαζομένων και δημιουργεί ανθρώπους που υλοποιούν τη στρατηγική – κάνουμε εντατική εκπαίδευση, στέλνουμε υπαλλήλους 
μας σε μεταπτυχιακά προγράμματα και γενικά εφαρμόζουμε πολιτικές που επηρεάζουν σημαντικά την απόδοση των ανθρώπων 
μας – όταν ο εργαζόμενος νιώθει ότι η εταιρία είναι κοντά του, τότε αυτός δίνει το “παραπάνω”» (HR89) 
 
«Δεν έχουμε σαφή κριτήρια και μεθόδους για να διαπιστώσουμε αν και κατά πόσο οι πολιτικές ΔΑΠ είναι στο σύνολό τους 
αποτελεσματικές – κάθε χρόνο κοιτάμε τη συμμετοχή, αν ο “κόσμος” δεν μετέχει, τότε δεν καλύπτονται οι ανάγκες του» (HR90) 
 

 ΓΝΩΣΕΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ / 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ 

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ Ο προσανατολισμός του συστήματος πολιτικών ΔΑΠ και η εναρμόνισή του προς τη στρατηγική και την 
επίτευξη των στρατηγικών στόχων συμβάλλει στη δημιουργία καταλλήλων εργαζομένων από άποψη 
γνώσεων, ικανοτήτων-δεξιοτήτων και συμπεριφορών επειδή: 

 
 Τοποθετεί σε κεντρική θέση τις γνώσεις, ικανότητες-δεξιότητες και συμπεριφορές των 

εργαζομένων, τις οποίες επιδιώκει συστηματικά να εντοπίζει, βελτιώνει και ανταμείβει, με 
σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών στόχων (HR42, 45, 49, 50, 56, 57, 58, 63) (L23, 29, 36, 
42). 
 

  Γίνεται εντατική εκπαίδευση και επιδιώκεται μέσω αυτής να βελτιώνονται οι ικανότητες και 
συμπεριφορές των εργαζομένων και γενικά εφαρμόζονται πολιτικές ώστε να αναβαθμίζεται 
σημαντικά η απόδοσή τους (HR89) 

 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 
 
 
 

 

Η εσωτερική συνοχή και συνέπεια του συστήματος πολιτικών ΔΑΠ συμβάλλει στη δημιουργία καταλλήλων 
εργαζομένων από άποψη γνώσεων, ικανοτήτων-δεξιοτήτων και συμπεριφορών επειδή: 
 

 Κοινός συνδετικός δεσμός μεταξύ των πολιτικών ΔΑΠ είναι οι απαιτούμενες ηγετικές 
ικανότητες (competencies) για τα διευθυντικά στελέχη και οι προβλεπόμενες ιδιότητες για το 
λοιπό υπαλληλικό προσωπικό (HR42, 49, 57, 58, 63) 
 

 Επιδιώκεται να προσελκύονται και να διακρατούνται οι  εργαζόμενοι, τους οποίους επιθυμεί 
να έχει η επιχείρηση, κάνοντας τη ζωή τους καλύτερη (HR87) 
 

 Διεξάγονται συχνές έρευνες ικανοποίησης των εργαζομένων για να διαπιστωθεί η μέσω των 
πολιτικών ΔΑΠ κάλυψη των αναγκών τους και η δέσμευσή τους έναντι της εταιρίας (HR90) 
 

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ Η διαφορετική μεταχείριση ομάδων εργαζομένων από το σύστημα πολιτικών ΔΑΠ  συμβάλλει στη 
δημιουργία καταλλήλων εργαζομένων από άποψη γνώσεων, ικανοτήτων-δεξιοτήτων και συμπεριφορών 
επειδή: 
 

 Στοχεύει  στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των διευθυντικών στελεχών, ως διακριτής ομάδας 
εργαζομένων, ανάλογα με τη στρατηγική εμπλοκή τους στη λειτουργία της επιχείρησης και 
καθορίζει γι’ αυτούς τις απαιτούμενες ηγετικές ικανότητες (HR42, 83) 
 

 Επηρεάζει άμεσα τη συμπεριφορά των διευθυντικών στελεχών, λόγω της διαφορετικής 
μεταχείρισής τους στα θέματα αμοιβών & παροχών (HR83) 

 

  
  
 
 
 
Διδακτορική Διατριβή: 01. EVERGREEN Χ. Ν. Πρωτόπαπας 
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Συμβολή στη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων ως μέσου επίτευξης των στρατηγικών στόχων των επιχειρήσεων 

 

 
 
1.3 ΤΡΟΠΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ  
ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΑΠ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ  
ΣΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΑΠ (πώς) 
  
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ 
1.1 Τοποθέτηση των γνώσεων, ικανοτήτων-δεξιοτήτων και συμπεριφορών των εργαζομένων σε κεντρική θέση του συστήματος ΔΑΠ  
1.2 Συστηματική επιδίωξη εντοπισμού, βελτίωσης και ανταμοιβής των ικανοτήτων - συμπεριφορών των εργαζομένων 
1.3 Εντατική εκπαίδευση προς βελτίωση των ικανοτήτων -  συμπεριφορών των εργαζομένων και εφαρμογή πολιτικών για την 

αναβάθμιση της απόδοσής τους 

 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 
2.1 Εμπέδωση της αντίληψης ότι κοινός συνδετικός δεσμός μεταξύ των πολιτικών ΔΑΠ είναι οι απαιτούμενες ηγετικές ικανότητες των 

διευθυντικών στελεχών και οι προβλεπόμενες ιδιότητες για τους λοιπούς υπαλλήλους 
2.2 Επιδίωξη μέσω των πολιτικών ΔΑΠ, της προσέλκυσης και διακράτησης των εργαζομένων που επιθυμεί να έχει η επιχείρηση, 

κάνοντας τη ζωή τους καλύτερη 
2.3 Διεξάγωγή συχνών ερευνών ικανοποίησης των εργαζομένων για να διαπιστωθεί η μέσω των πολιτικών ΔΑΠ κάλυψη των αναγκών 

τους και η δέσμευσή τους έναντι της εταιρίας 

 
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ 
3.1 Στόχευση στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των διευθυντικών στελεχών, ως διακριτής ομάδας εργαζομένων, ανάλογα με τη 

στρατηγική εμπλοκή τους στη λειτουργία της επιχείρησης και καθορισμός γι’ αυτούς των απαιτουμένων ηγετικών ικανοτήτων 
3.2 Άμεσος επηρεασμός της συμπεριφοράς των διευθυντικών στελεχών, λόγω της διαφορετικής μεταχείρισής τους στα θέματα 

αμοιβών & παροχών 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Διδακτορική Διατριβή: 01. EVERGREEN Χ. Ν. Πρωτόπαπας 
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Συμβολή στη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων ως μέσου επίτευξης των στρατηγικών στόχων των επιχειρήσεων 

 

 P3 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ (ΣΧΕΣΗ 3)  
 
Περίπτωση 2η: OPTIMUM  
 
Τα συμβατά με τη στρατηγική συστήματα ΔΑΠ αναμένεται να συμβάλλουν στη 
διαμόρφωση των επιδιωκομένων παραδοτέων αποτελεσμάτων της λειτουργίας ΔΑΠ από 
άποψη καταλληλότητας των εργαζομένων να ανταποκριθούν στις ανάγκες της 
επιχείρησης.  
 
Δηλαδή, πώς εκδηλώνεται η συμβολή τους και γιατί η αποτελεσματικότητά τους εξαρτάται από: 
(α) την ευθυγράμμισή τους με την ακολουθούμενη στρατηγική, (β) την ολοκλήρωσή τους σε 
ενιαίο σύνολο και (γ) τη διαφοροποίησή τους κατά κατηγορία εργαζομένων; 
  
3η ΣΧΕΣΗ (3-4) – Ρητές απαντήσεις στις ερωτήσεις HR89, 90 και ακολουθούν σχετικές απαντήσεις σε άλλες ερωτήσεις 
 
«Το σύνολο των πολιτικών ΔΑΠ επηρεάζει τις συμπεριφορές των εργαζομένων, μέσω των “bonus” – αν προσπαθήσουν 
περισσότερο δημιουργείται κλίμα άμιλλας και ανταγωνισμού – τις γνώσεις δεν νομίζω ότι τις επηρέαζει τόσο, αλλά εμμέσως τις 
δεξιότητες» (HR89) 
 
«Δεν χρησιμοποιούμε κριτήρια για να διαπιστώσουμε αν και κατά πόσο οι πολιτικές ΔΑΠ είναι στο σύνολό τους αποτελεσματικές 
– διαπιστώνουμε την αποτελεσματικότητά τους άτυπα, από συγκρίσεις που κάνουμε μεταξύ των πολιτικών HR των άλλων 
εταιριών της αγοράς» (HR90) 
 

 ΓΝΩΣΕΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ / 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ 

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ Ο προσανατολισμός του συστήματος πολιτικών ΔΑΠ και η εναρμόνισή του προς τη στρατηγική και την 
επίτευξη των στρατηγικών στόχων συμβάλλει στη δημιουργία καταλλήλων εργαζομένων από άποψη 
γνώσεων, ικανοτήτων-δεξιοτήτων και συμπεριφορών επειδή: 
 

 Τοποθετεί σε κεντρική θέση τις γνώσεις, ικανότητες-δεξιότητες και συμπεριφορές των 
εργαζομένων, τις οποίες επιδιώκει συστηματικά να εντοπίζει, βελτιώνει και ανταμείβει, με 
σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών στόχων (HR42, 45, 49, 50, 56, 57, 58, 63) 
 

 Χρησιμοποιείται ως κύριος μηχανισμός επίτευξης στόχων, η πολιτική μεταβλητών αμοιβών 
λόγω απόδοσης (bonus) και δημιουργείται κλίμα άμιλλας και ανταγωνισμού λόγω της 
καταβαλλόμενης προσπάθειας των εργαζομένων (HR89) 
 

 Ενισχύει την απόδοση των διευθυντών και των στελεχών τους ώστε να ωθήσουν την 
απόδοση και των λοιπών εργαζομένων προς την επίτευξη των επιθυμητών στόχων της 
εταιρίας (HR84) 

 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 
 
 
 

 

Η εσωτερική συνοχή και συνέπεια του συστήματος πολιτικών ΔΑΠ συμβάλλει στη δημιουργία καταλλήλων 
εργαζομένων από άποψη γνώσεων, ικανοτήτων-δεξιοτήτων και συμπεριφορών επειδή: 
  

 Κοινός συνδετικός δεσμός μεταξύ των πολιτικών ΔΑΠ είναι οι απαιτούμενες δεξιότητες 
(competencies) για το σύνολο του προσωπικού, ανάλογα με τον τομέα απασχόλησης και το 
ιεραρχικό επίπεδο (HR42, 49, 57, 58, 63) 
 

 Επιδίωξη μέσω των πολιτικών ΔΑΠ, μιας σωστής αντιμετώπισης, συνέχειας και 
σταθερότητας, ώστε να μην μεταβάλλονται οι πολιτικές λόγω αλλαγής προσώπων στη 
Διοίκηση της εταιρίας και να υπάρχει αμεροληψία στην εφαρμογή τους (HR87) 
 

 Η αποτελεσματικότητά των πολιτικών ΔΑΠ στο σύνολό τους διαπιστώνεται από τη σύγκρισή 
τους με τις εφαρμοζόμενες από άλλες επιχειρήσεις του ανταγωνισμού (HR90) 
 

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ Η διαφορετική μεταχείριση ομάδων εργαζομένων από το σύστημα πολιτικών ΔΑΠ  συμβάλλει στη 
δημιουργία καταλλήλων εργαζομένων από άποψη γνώσεων, ικανοτήτων-δεξιοτήτων και συμπεριφορών 
επειδή: 
 

 Στοχεύει  στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των διευθυντών και των στελεχών τους ως διακριτών 
ομάδων εργαζομένων, ανάλογα με το “status” και το βαθμό επηρεασμού της επίτευξης των 
εταιρικών στόχων και καθορίζει γι’ αυτούς τις απαιτούμενες δεξιότητες (HR42, 83) 
 

 Επηρεάζει άμεσα τις συμπεριφορές των διευθυντών και των στελεχών τους, λόγω της 
διαφορετικής μεταχείρισής τους στα θέματα αμοιβών & παροχών (HR83) 

Διδακτορική Διατριβή: 02. OPTIMUM Χ. Ν. Πρωτόπαπας 
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Συμβολή στη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων ως μέσου επίτευξης των στρατηγικών στόχων των επιχειρήσεων 

 

 
 
 
 
2.3 ΤΡΟΠΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ  
ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΑΠ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ  
ΣΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΑΠ (πώς) 
  
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ 
1.1 Τοποθέτηση των γνώσεων, ικανοτήτων-δεξιοτήτων και συμπεριφορών των εργαζομένων σε κεντρική θέση του συστήματος ΔΑΠ 
1.2 Συστηματική επιδίωξη εντοπισμού, βελτίωσης και ανταμοιβής των ικανοτήτων-συμπεριφορών των εργαζομένων 
1.3 Εφαρμογή της πολιτικής μεταβλητών αμοιβών λόγω απόδοσης (bonus) ως κύριου μηχανισμού επίτευξης στόχων και δημιουργία 

κλίματος άμιλλας και ανταγωνισμού μεταξύ των εργαζομένων 
1.4 Ενίσχυση της απόδοσης των διευθυντών και των στελεχών τους ώστε να ωθήσουν την απόδοση και των λοιπών εργαζομένων προς την 

επίτευξη των επιθυμητών στόχων της εταιρίας  

 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 
2.1 Εμπέδωση της αντίληψης ότι κοινός συνδετικός δεσμός μεταξύ των πολιτικών ΔΑΠ είναι οι απαιτούμενες δεξιότητες για το προσωπικό 
2.2 Επιδίωξη μέσω των πολιτικών ΔΑΠ, σωστής αντιμετώπισης, συνέχειας, σταθερότητας και αμεροληψίας, ανεξάρτητα από τις αλλαγές 

προσώπων στη Διοίκηση 
2.3 Διαπίστωση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών ΔΑΠ μετά από σύγκριση με τις επιχειρήσεις του ανταγωνισμού 

 
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ 
3.1 Στόχευση στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των διευθυντών και των στελεχών τους, ως διακριτών ομάδων εργαζομένων ανάλογα με το 

“status” και το βαθμό επηρεασμού της επίτευξης των εταιρικών στόχων και καθορισμός γι’ αυτούς των απαιτουμένων δεξιοτήτων 
3.2 Άμεσος επηρεασμός της συμπεριφοράς των διευθυντών και των στελεχών τους, λόγω της διαφορετικής μεταχείρισής τους στα θέματα 

αμοιβών & παροχών  
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 P3 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ (ΣΧΕΣΗ 3)
 
Περίπτωση 3η: ORIGINAL  
 
Τα συμβατά με τη στρατηγική συστήματα ΔΑΠ αναμένεται να συμβάλλουν στη 
διαμόρφωση των επιδιωκομένων παραδοτέων αποτελεσμάτων της λειτουργίας ΔΑΠ από 
άποψη καταλληλότητας των εργαζομένων να ανταποκριθούν στις ανάγκες της 
επιχείρησης.  
 
Δηλαδή, πώς εκδηλώνεται η συμβολή τους και γιατί η αποτελεσματικότητά τους εξαρτάται από: 
(α) την ευθυγράμμισή τους με την ακολουθούμενη στρατηγική, (β) την ολοκλήρωσή τους σε 
ενιαίο σύνολο και (γ) τη διαφοροποίησή τους κατά κατηγορία εργαζομένων; 
 
3η ΣΧΕΣΗ (3-4) – Ρητές απαντήσεις στις ερωτήσεις HR89, 90 και ακολουθούν σχετικές απαντήσεις σε άλλες ερωτήσεις 
 
«Το σύνολο των πολιτικών ΔΑΠ επηρεάζει τις γνώσεις, ικανότητες-δεξιότητες και αποτελεσματικές συμπεριφορές των 
εργαζομένων, συμβάλλοντας στη δημιουργία του “people performance culture” ώστε να τοποθετούνται οι κατάλληλοι άνθρωποι 
με τις απαιτούμενες δεξιότητες στις κατάλληλες θέσεις και να εκμεταλλεύονται τις δεξιότητες που χρειάζονται για να 
ανταποκριθούν στο έπακρο. Έτσι λειτουργεί η αλυσίδα: Απόδοση-Αξιολόγηση-Αμοιβή και μέσω των πολιτικών ΔΑΠ 
επιβεβαιώνονται τα “principles” και “values” σαν κομμάτι της καθημερινότητας» (HR89, 87) 
 
Σχετικά με τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για διαπίστωση αν και κατά πόσο οι πολιτικές ΔΑΠ είναι στο σύνολό τους 
αποτελεσματικές, ο Δ/ντής ανθρωπίνων πόρων αναφέρει ότι «κάθε 2 χρόνια διεξάγεται η έρευνα “ORIGINAL and I”, μέσα από 
την οποία, μεταξύ άλλων, αξιολογούνται και οι πολιτικές τόσο επί μέρους όσο και ως σύνολο» (HR90) 
 

 ΓΝΩΣΕΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ / 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ 

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ Ο προσανατολισμός του συστήματος πολιτικών ΔΑΠ και η εναρμόνισή του προς τη στρατηγική και την 
επίτευξη των στρατηγικών στόχων συμβάλλει στη δημιουργία καταλλήλων εργαζομένων από άποψη 
γνώσεων, ικανοτήτων-δεξιοτήτων και συμπεριφορών επειδή: 

 
 Τοποθετεί σε κεντρική θέση τις γνώσεις, ικανότητες-δεξιότητες και συμπεριφορές των 

εργαζομένων, τις οποίες επιδιώκει συστηματικά να εντοπίζει, βελτιώνει και ανταμείβει , με 
σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών στόχων (HR42, 45, 49, 50, 56, 57, 58, 63) (L23, 29, 36, 
42). 
 

 Γίνεται συστηματική προσπάθεια να λειτουργεί η αλυσίδα: απόδοση – αξιολόγηση απόδοσης 
–ανταμοιβή, ώστε να επιβεβαιώνονται οι αρχές (principles) και αξίες (values) ως κομμάτι της 
καθημερινότητας και οι εργαζόμενοι, μέσω των δεξιοτήτων και συμπεριφορών τους, να 
ανταποκρίνονται με επιτυχία στην υλοποίηση των στόχων (HR89, 87) 

 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 
 
 
 

 

Η εσωτερική συνοχή και συνέπεια του συστήματος πολιτικών ΔΑΠ συμβάλλει στη δημιουργία καταλλήλων 
εργαζομένων από άποψη γνώσεων, ικανοτήτων-δεξιοτήτων και συμπεριφορών επειδή: 
 

 Κοινός συνδετικός δεσμός μεταξύ των πολιτικών ΔΑΠ είναι οι απαιτούμενες συμπεριφορές 
που πρέπει να έχουν οι εργαζόμενοι (HR42, 49, 57, 58, 63) 
 

 Μέσω των πολιτικών ΔΑΠ επιδιώκεται η δημιουργία κουλτούρας απόδοσης (people 
performance culture) ώστε να τοποθετούνται οι κατάλληλοι άνθρωποι στις κατάλληλες θέσεις  
και να αξιοποιούνται στο έπακρο οι δεξιότητές τους (HR87)  

 
 Η αποτελεσματικότητά των πολιτικών ΔΑΠ στο σύνολό τους διαπιστώνεται από ειδική 

έρευνα που διεξάγεται περιοδικά μεταξύ των εργαζομένων (HR90) 
 

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ Η διαφορετική μεταχείριση ομάδων εργαζομένων από το σύστημα πολιτικών ΔΑΠ  συμβάλλει στη 
δημιουργία καταλλήλων εργαζομένων από άποψη γνώσεων, ικανοτήτων-δεξιοτήτων και συμπεριφορών 
επειδή: 
 

 Στοχεύει  στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των διακριτών ομάδων εργαζομένων, ανάλογα με το 
μισθολογικό κλιμάκιο (salary grade) ως ενδεικτικό της ιεραρχικής διαβάθμισης στη 
λειτουργία της επιχείρησης και καθορίζει τις απαιτούμενες συμπεριφορές (HR42, 83) 
 

 Επηρεάζει τη συμπεριφορά των εργαζομένων  μέσω σύνδεσης της αμοιβής με την απόδοση 
και δημιουργίας κλίματος όπου όλοι κάνουν πράξη αυτά που διακηρύσσουν και  
επιτυγχάνουν τους στόχους τους (HR87, 89) 
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3.3 ΤΡΟΠΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ  
ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΑΠ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ  
ΣΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΑΠ (πώς) 
  
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ 
1.1 Τοποθέτηση των γνώσεων, ικανοτήτων-δεξιοτήτων και συμπεριφορών των εργαζομένων σε κεντρική θέση του συστήματος ΔΑΠ 
1.2 Συστηματική επιδίωξη εντοπισμού, βελτίωσης και ανταμοιβής των ικανοτήτων-συμπεριφορών των εργαζομένων 
1.3 Συστηματική προσπάθεια να λειτουργεί η αλυσίδα: απόδοση – αξιολόγηση απόδοσης –ανταμοιβή, ώστε να επιβεβαιώνονται οι αρχές 

(principles) και αξίες (values) ως κομμάτι της καθημερινότητας και οι εργαζόμενοι, μέσω των δεξιοτήτων και συμπεριφορών τους, να 
ανταποκρίνονται με επιτυχία στην υλοποίηση των στόχων  

 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 
2.1 Εμπέδωση της αντίληψης ότι κοινός συνδετικός δεσμός μεταξύ των πολιτικών ΔΑΠ είναι οι απαιτούμενες  συμπεριφορές των 

εργαζομένων  
2.2 Δημιουργία κουλτούρας απόδοσης (people performance culture) ώστε να τοποθετούνται οι κατάλληλοι άνθρωποι στις κατάλληλες θέσεις  

και να αξιοποιούνται στο έπακρο οι δεξιότητές τους  
2.3 Διαπίστωση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών ΔΑΠ μέσω ειδικής έρευνας που διεξάγεται περιοδικά μεταξύ των εργαζομένων  

 
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ 
3.1 Στόχευση  στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των διακριτών ομάδων εργαζομένων, ανάλογα με το μισθολογικό κλιμάκιο (salary grade) ως 

ενδεικτικό της ιεραρχικής διαβάθμισης στη λειτουργία της επιχείρησης και καθορισμός των απαιτουμένων συμπεριφορών 
3.2 Επηρεάσμός της συμπεριφοράς των εργαζομένων  μέσω σύνδεσης της αμοιβής με την απόδοση και δημιουργίας κλίματος όπου όλοι 

κάνουν πράξη αυτά που διακηρύσσουν και επιτυγχάνουν τους στόχους τους 
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P3 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ (ΣΧΕΣΗ 3) 
 
Περίπτωση 4η: OCTAGON  
 
Τα συμβατά με τη στρατηγική συστήματα ΔΑΠ αναμένεται να συμβάλλουν στη 
διαμόρφωση των επιδιωκομένων παραδοτέων αποτελεσμάτων της λειτουργίας ΔΑΠ από 
άποψη καταλληλότητας των εργαζομένων να ανταποκριθούν στις ανάγκες της 
επιχείρησης.  
 
Δηλαδή, πώς εκδηλώνεται η συμβολή τους και γιατί η αποτελεσματικότητά τους εξαρτάται από: 
(α) την ευθυγράμμισή τους με την ακολουθούμενη στρατηγική, (β) την ολοκλήρωσή τους σε 
ενιαίο σύνολο και (γ) τη διαφοροποίησή τους κατά κατηγορία εργαζομένων; 
 
3η ΣΧΕΣΗ (3-4) – Ρητές απαντήσεις στις ερωτήσεις HR89, 90 και ακολουθούν σχετικές απαντήσεις σε άλλες ερωτήσεις 
 
«Το σύνολο των πολιτικών ΔΑΠ βεβαίως επηρεάζει τις γνώσεις, ικανότητες-δεξιότητες και αποτελεσματικές συμπεριφορές των 
εργαζομένων και δημιουργεί ανθρώπους που υλοποιούν τη στρατηγική. Για να λειτουργήσει ο οργανισμός, οι πολιτικές 
δημιουργούν κανόνες, συνθήκες, μέσα από τις οποίες ο οργανισμός κατευθύνεται στους κοινούς στόχους με καθεστώς ισότητας. 
Δεν μπορώ να φανταστώ διαφορετικά την ενιαία προσπάθεια των ανθρώπων για κοινούς στόχους» (HR89) 
 
«Διαπιστώνουμε αν οι πολιτικές ΔΑΠ είναι στο σύνολό τους αποτελεσματικές, από την καλή πορεία της εταιρίας. Το “credit” που 
μας δίνουν τα στελέχη της μητρικής εταιρίας που έρχονται από το εξωτερικό, σε θέματα “commitment”. Οι ξένοι που έρχονται εδώ 
διαπιστώνουν θετική στάση των εργαζομένων και ευνοϊκό εργασιακό κλίμα» (HR90) 
 

 ΓΝΩΣΕΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ / 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ 

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ Ο προσανατολισμός του συστήματος πολιτικών ΔΑΠ και η εναρμόνισή του προς τη στρατηγική και την 
επίτευξη των στρατηγικών στόχων συμβάλλει στη δημιουργία καταλλήλων εργαζομένων από άποψη 
γνώσεων, ικανοτήτων-δεξιοτήτων και συμπεριφορών επειδή: 
 

 Τοποθετεί σε κεντρική θέση τις γνώσεις, ικανότητες-δεξιότητες και συμπεριφορές των 
εργαζομένων, τις οποίες επιδιώκει συστηματικά να εντοπίζει, βελτιώνει και ανταμείβει , με 
σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών στόχων (HR42, 45, 49, 50, 56, 57, 58, 63)  
 

 Δημιουργεί κανόνες και συνθήκες, μέσω των οποίων η επιχείρηση κατευθύνεται στους 
κοινούς στόχους και οι εργαζόμενοι καταβάλλουν ενιαία προσπάθεια με καθεστώς ισότητας 
για την επίτευξή τους (HR89) 

 
  Επιδιώκει την υλοποίηση της δέσμευσης των εργαζομένων να επιτύχουν τους στόχους τους 

(contract) και δι’ αυτών την εκτέλεση των στρατηγικών στόχων της εταιρίας (HR87) 
 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 
 
 
 

 

Η εσωτερική συνοχή και συνέπεια του συστήματος πολιτικών ΔΑΠ συμβάλλει στη δημιουργία καταλλήλων 
εργαζομένων από άποψη γνώσεων, ικανοτήτων-δεξιοτήτων και συμπεριφορών επειδή: 
 

 Κοινός συνδετικός δεσμός μεταξύ των πολιτικών ΔΑΠ είναι οι απαιτούμενες ηγετικές 
συμπεριφορές (leadership imperatives) που πρέπει να έχουν οι εργαζόμενοι (HR42, 49, 57, 
58, 63) 

 
 Η αποτελεσματικότητά των πολιτικών ΔΑΠ στο σύνολό τους διαπιστώνεται από την καλή 

πορεία της εταιρίας, τη θετική στάση των εργαζομένων και το ευνοϊκό εργασιακό κλίμα 
(HR90) 

 
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ Η διαφορετική μεταχείριση ομάδων εργαζομένων από το σύστημα πολιτικών ΔΑΠ  συμβάλλει στη 

δημιουργία καταλλήλων εργαζομένων από άποψη γνώσεων, ικανοτήτων-δεξιοτήτων και συμπεριφορών 
επειδή: 
 

 Στοχεύει  στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των διακριτών ομάδων εργαζομένων, ανάλογα με τη 
λειτουργία της επιχείρησης στην οποία ανήκουν (εργοστάσιο, πωλήσεις, λοιποί) και 
καθορίζει γι’ αυτούς τις απαιτούμενες ηγετικές συμπεριφορές (HR42, 83) 
 

 Επηρεάζει τη συμπεριφορά των εργαζομένων που ανήκουν στις 3 διακριτές ομάδες, λόγω 
διαφορετικής μεταχείρισης στα θέματα εκπαίδευσης και αξιολόγησης (HR83)   
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4.3 ΤΡΟΠΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ  
ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΑΠ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ  
ΣΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΑΠ (πώς) 
  
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ 
1.1 Τοποθέτηση των γνώσεων, ικανοτήτων-δεξιοτήτων και συμπεριφορών των εργαζομένων σε κεντρική θέση του συστήματος ΔΑΠ 
1.2 Συστηματική επιδίωξη εντοπισμού, βελτίωσης και ανταμοιβής των ικανοτήτων-συμπεριφορών των εργαζομένων 
1.3 Δημιουργία κανόνων και συνθηκών, μέσω των οποίων η επιχείρηση κατευθύνεται στους κοινούς στόχους και οι εργαζόμενοι 

καταβάλλουν ενιαία προσπάθεια με καθεστώς ισότητας για την επίτευξή τους  
1.4 Επιδίωξη υλοποίησης της δέσμευσης των εργαζομένων να επιτύχουν τους στόχους τους (contract) και δι’ αυτών την εκτέλεση των 

στρατηγικών στόχων της εταιρίας  

 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 
2.1 Εμπέδωση της αντίληψης ότι κοινός συνδετικός δεσμός μεταξύ των πολιτικών ΔΑΠ είναι οι απαιτούμενες  ηγετικές συμπεριφορές των 

εργαζομένων 
2.2 Διαπίστωση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών ΔΑΠ  από την καλή πορεία της εταιρίας, τη θετική στάση των εργαζομένων και το 

ευνοϊκό εργασιακό κλίμα  

 
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ 
3.1 Στόχευση  στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των διακριτών ομάδων εργαζομένων, ανάλογα με τη λειτουργία της επιχείρησης όπου ανήκουν 

(εργοστάσιο, πωλήσεις, λοιποί) και καθορισμός των απαιτουμένων ηγετικών συμπεριφορών 
3.2 Επηρεασμός τη συμπεριφοράς των εργαζομένων που ανήκουν στις 3 διακριτές ομάδες (λειτουργίες), λόγω διαφορετικής μεταχείρισης 

στα θέματα εκπαίδευσης και αξιολόγησης της απόδοσης  
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 P3 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ (ΣΧΕΣΗ 3)
 
Περίπτωση 5η: ZODIAC 
 
Τα συμβατά με τη στρατηγική συστήματα ΔΑΠ αναμένεται να συμβάλλουν στη 
διαμόρφωση των επιδιωκομένων παραδοτέων αποτελεσμάτων της λειτουργίας ΔΑΠ  
από άποψη καταλληλότητας των εργαζομένων να ανταποκριθούν στις ανάγκες της 
επιχείρησης.  
 
Δηλαδή, πώς εκδηλώνεται η συμβολή τους και γιατί η αποτελεσματικότητά τους εξαρτάται από: 
(α) την ευθυγράμμισή τους με την ακολουθούμενη στρατηγική, (β) την ολοκλήρωσή τους σε 
ενιαίο σύνολο και (γ) τη διαφοροποίησή τους κατά κατηγορία εργαζομένων;) 
 
3η ΣΧΕΣΗ (3-4) – Ρητές απαντήσεις στις ερωτήσεις HR89, 90 και ακολουθούν σχετικές απαντήσεις σε άλλες ερωτήσεις 
 
«Δεν το έχουμε πετύχει όσο θα θέλαμε, ώστε το σύνολο των πολιτικών ΔΑΠ να επηρεάζει τις γνώσεις, ικανότητες-δεξιότητες και 
αποτελεσματικές συμπεριφορές των εργαζομένων και να δημιουργεί ανθρώπους που υλοποιούν τη στρατηγική - έχουμε καλό 
“engagement”, κλίμα, “culture” αλλά το επίπεδο “competencies” και “skills” δεν βρίσκεται εκεί που θα θέλαμε - οι ανάγκες σε 
“skills” αλλάζουν συνεχώς - το κυνηγάμε από πίσω το θέμα - νομίζω ότι εκεί έχουμε “area for improvement”» (HR89) 
 
«Tα αποτελέσματα του “engagement survey” και η πιστοποίηση “Investors in People” μας επιτρέπουν να πούμε ότι οι πολιτικές 
είναι αποτελεσματικές. Επί πλέον συνηγορεί και η πιστοποίηση της ZODIAC  δύο φορές με το πρότυπο του EFQM» (HR90) 
 
 

 ΓΝΩΣΕΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ / 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ 

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ Ο προσανατολισμός του συστήματος πολιτικών ΔΑΠ και η εναρμόνισή του προς τη στρατηγική και την 
επίτευξη των στρατηγικών στόχων συμβάλλει στη δημιουργία καταλλήλων εργαζομένων από άποψη 
γνώσεων, ικανοτήτων-δεξιοτήτων και συμπεριφορών επειδή: 
 

 Τοποθετεί σε κεντρική θέση τις γνώσεις, ικανότητες-δεξιότητες και συμπεριφορές των 
εργαζομένων, τις οποίες επιδιώκει συστηματικά να εντοπίζει, βελτιώνει και ανταμείβει, με 
σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών στόχων (HR42, 45, 49, 50, 56, 57, 58, 63) (L23, 29, 36, 
42). 
 

 Γίνεται εντατική προσπάθεια για να ενισχυθούν ακόμη περισσότερο οι ικανότητες 
(competencies) και δεξιότητες (skills), εντός θετικού εργασιακού κλίματος και ευνοϊκής 
κουλτούρας (HR89) 

 
 Προσπαθεί να εξασφαλίσει δεσμευμένο (engaged) και υποκινημένο (motivated) προσωπικό, 

το οποίο να εργάζεται σαν μια ομάδα για την επίτευξη των στόχων της εταιρίας (HR87) 
 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 
 
 
 

 

Η εσωτερική συνοχή και συνέπεια του συστήματος πολιτικών ΔΑΠ συμβάλλει στη δημιουργία καταλλήλων 
εργαζομένων από άποψη γνώσεων, ικανοτήτων-δεξιοτήτων και συμπεριφορών επειδή: 
 

 Κοινός συνδετικός δεσμός μεταξύ των πολιτικών ΔΑΠ είναι οι απαιτούμενες ικανότητες 
(competencies) που πρέπει να έχουν οι εργαζόμενοι (HR42, 49, 57, 58, 63) 
 

 Η αποτελεσματικότητά των πολιτικών ΔΑΠ στο σύνολό τους διαπιστώνεται από   τα 
ευρήματα της έρευνας δέσμευσης των εργαζομένων (engagement survey), την πιστοποίηση 
“Investors in People” και την διάκριση της εταιρίας με το πρότυπο EFQM (HR90) 
 

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ Η διαφορετική μεταχείριση ομάδων εργαζομένων από το σύστημα πολιτικών ΔΑΠ  συμβάλλει στη 
δημιουργία καταλλήλων εργαζομένων από άποψη γνώσεων, ικανοτήτων-δεξιοτήτων και συμπεριφορών 
επειδή: 
 

 Στοχεύει  στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μελών της διευθυντικής ομάδας, ως διακριτής 
κατηγορίας εργαζομένων, λόγω της καθοριστικής συμβολής τους στα αποτελέσματα της 
εταιρίας και στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων και καθορίζει γι’ αυτούς τις 
απαιτούμενες ικανότητες (HR42, 83) 
 

 Επηρεάζει άμεσα τη συμπεριφορά των μελών της διευθυντικής ομάδας, λόγω της 
διαφορετικής μεταχείρισής τους στο θέμα της χορήγησης “bonus” απόδοσης, το οποίο και 
μόνον αυτοί δικαιούνται να λαμβάνουν  (HR83) 
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 Στοχεύει, επίσης, στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των υπαλλήλων που έχουν υψηλή απόδοση 
(A performers), λόγω των αυξημένων δυνατοτήτων τους σε σχέση με τους άλλους (HR83) 
 

 Επηρεάζει άμεσα τη συμπεριφορά των ατόμων υψηλής απόδοσης, λόγω της διαφορετικής 
μεταχείρισής τους στα θέματα ανάπτυξης  (HR83) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3 ΤΡΟΠΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ  
ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΑΠ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ  
ΣΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΑΠ (πώς) 
  
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ 
1.1 Τοποθέτηση των γνώσεων, ικανοτήτων-δεξιοτήτων και συμπεριφορών των εργαζομένων σε κεντρική θέση του συστήματος ΔΑΠ  
1.2 Συστηματική επιδίωξη εντοπισμού, βελτίωσης και ανταμοιβής των ικανοτήτων-συμπεριφορών των εργαζομένων 
1.3 Εντατική προσπάθεια ακόμη μεγαλύτερης ενίσχυσης των ικανοτήτων  (competencies) και δεξιοτήτων (skills), εντός θετικού εργασιακού 

κλίματος και ευνοϊκής κουλτούρας  
1.4 Προσπάθεια εξασφάλισης δεσμευμένου (engaged) και υποκινημένου (motivated) προσωπικού, το οποίο να εργάζεται σαν μια ομάδα για 

την επίτευξη των στόχων της εταιρίας 

 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 
2.1 Εμπέδωση της αντίληψης ότι κοινός συνδετικός δεσμός μεταξύ των πολιτικών ΔΑΠ είναι οι απαιτούμενες ικανότητες που πρέπει να 

έχουν οι εργαζόμενοι   
2.2 Διαπίστωση της αποτελεσματικότητάς των πολιτικών ΔΑΠ  από   τα ευρήματα της έρευνας δέσμευσης των εργαζομένων (engagement 

survey), την πιστοποίηση “Investors in People” και την διάκριση της εταιρίας με το πρότυπο EFQM 

 
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ 
3.1 Στόχευση  στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μελών της διευθυντικής ομάδας, ως διακριτής κατηγορίας εργαζομένων, λόγω της 

καθοριστικής συμβολής τους στα αποτελέσματα της εταιρίας και στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων και καθορισμός των 
απαιτουμένων ικανοτήτων  

3.2 Άμεσος επηρεασμός της συμπεριφοράς των μελών της διευθυντικής ομάδας, λόγω της διαφορετικής μεταχείρισής τους στο θέμα της 
χορήγησης “bonus” απόδοσης, το οποίο και μόνον αυτοί δικαιούνται να λαμβάνουν   

3.3 Στόχευση, επίσης, στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των υπαλλήλων που έχουν υψηλή απόδοση (A performers), ως διακριτής ομάδας 
εργαζομένων, λόγω των αυξημένων δυνατοτήτων τους σε σχέση με τους άλλους  

3.4 Άμεσος επηρεασμός της συμπεριφοράς των ατόμων υψηλής απόδοσης, λόγω της διαφορετικής μεταχείρισής τους στα θέματα ανάπτυξης  
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P3 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ (ΣΧΕΣΗ 3) 
  
Περίπτωση 6η: HARMONY 
 
Τα συμβατά με τη στρατηγική συστήματα ΔΑΠ αναμένεται να συμβάλλουν στη 
διαμόρφωση των επιδιωκομένων παραδοτέων αποτελεσμάτων της λειτουργίας ΔΑΠ  
από άποψη καταλληλότητας των εργαζομένων να ανταποκριθούν στις ανάγκες της 
επιχείρησης.  
 
Δηλαδή, πώς εκδηλώνεται η συμβολή τους και γιατί η αποτελεσματικότητά τους εξαρτάται από: 
(α) την ευθυγράμμισή τους με την ακολουθούμενη στρατηγική, (β) την ολοκλήρωσή τους σε 
ενιαίο σύνολο και (γ) τη διαφοροποίησή τους κατά κατηγορία εργαζομένων; 
  
3η ΣΧΕΣΗ (3-4) – Ρητές απαντήσεις στις ερωτήσεις HR89, 90 & ακολουθούν σχετικές απαντήσεις σε άλλες ερωτήσεις  
 
«Η εφαρμογή κάποιων πολιτικών δεν οδηγεί στην ανάπτυξη ικανοτήτων. Οι πολιτικές “per se” έχουν ρόλο “equity”  δηλ. 
εσωτερικής διαφάνειας, δεν αναπτύσσουν κάποια ικανότητα. Η πολιτική περιγράφει τι κάνεις και τι δεν κάνεις. Σε κατευθύνει.     Η 
ουσία δεν είναι στην πολιτική αλλά στον τρόπο εφαρμογής.» (HR89) 
    
«Διαπιστώνουμε αν οι πολιτικές ΔΑΠ είναι στο σύνολό τους αποτελεσματικές με τα αποτελέσματα των “engagement surveys” και 
του διαγωνισμού “Best Workplaces”. Eπίσης, με τη βοήθεια εσωτερικών ελέγχων που γίνονται “locally” αλλά αναφέρονται στο 
“Board” της εταιρίας (συνήθως με τη συνεργασία της P)» (HR90) 
 

 ΓΝΩΣΕΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ / 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ 

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ Ο προσανατολισμός του συστήματος πολιτικών ΔΑΠ και η εναρμόνισή του προς τη στρατηγική και την 
επίτευξη των στρατηγικών στόχων συμβάλλει στη δημιουργία καταλλήλων εργαζομένων από άποψη 
γνώσεων, ικανοτήτων-δεξιοτήτων και συμπεριφορών επειδή: 
  

 Τοποθετεί σε κεντρική θέση τις γνώσεις, ικανότητες-δεξιότητες και συμπεριφορές των 
εργαζομένων, τις οποίες επιδιώκει συστηματικά να εντοπίζει, βελτιώνει και ανταμείβει, με 
σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών στόχων (HR42, 45, 49, 50, 56, 57, 58, 63) (L23, 29, 36, 
42). 
 

 Εντοπίζει, πέρα από το διαδικαστικό περιεχόμενο των επί μέρους πολιτικών, την καθοριστική 
σημασία του τρόπου εφαρμογής τους (HR89) 
 

 Επιδιώκει αυτή καθεαυτή την ύπαρξη της εταιρίας και την βιώσιμη ανάπτυξή της (HR87) 
 
 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 
 

 
 

 

Η εσωτερική συνοχή και συνέπεια του συστήματος πολιτικών ΔΑΠ συμβάλλει στη δημιουργία καταλλήλων 
εργαζομένων από άποψη γνώσεων, ικανοτήτων-δεξιοτήτων και συμπεριφορών επειδή: 
  

 Κοινός συνδετικός δεσμός μεταξύ των πολιτικών ΔΑΠ είναι οι απαιτούμενες ικανότητες 
(competencies) που θα πρέπει να έχουν οι εργαζόμενοι ανάλογα με το ιεραρχικό τους  
επίπεδο (HR42, 49, 57, 58, 63) 
 

 Επιδιώκεται να προσελκύονται και να συγκρατούνται τα ταλαντούχα άτομα, δηλ. να γίνει η 
εταιρία “employer brand”, να φέρεται δίκαια στο προσωπικό της και να έχει δεσμευμένους 
υπαλλήλους (HR87) 
 

 Η αποτελεσματικότητά των πολιτικών ΔΑΠ στο σύνολό τους διαπιστώνεται από τα 
ευρήματα της έρευνας δέσμευσης των εργαζομένων (engagement survey), τη διάκριση της 
εταιρίας στο διαγωνισμό “Best Workplaces” αλλά και τα πορίσματα ελέγχου διεθνών 
συμβουλευτικών οίκων (HR90) 
 

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ Η διαφορετική μεταχείριση ομάδων εργαζομένων από το σύστημα πολιτικών ΔΑΠ  συμβάλλει στη 
δημιουργία καταλλήλων εργαζομένων από άποψη γνώσεων, ικανοτήτων-δεξιοτήτων και συμπεριφορών 
επειδή: 
 

 Στοχεύει  στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ατόμων που εντάσσονται στο πρόγραμμα 
διαδοχής στελεχών, ως διακριτής ομάδας εργαζομένων, λόγω της κρίσιμης σημασίας που 
έχουν για την επιχείρηση και καθορίζει γι’ αυτούς τις απαιτούμενες ικανότητες (HR42, 83) 
 

 Επηρεάζει τη συμπεριφορά των ατόμων που εντάσσονται στο πρόγραμμα διαδοχής στελεχών 
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μέσω ειδικής φροντίδας στα θέματα ανάπτυξής τους (HR83) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.3 ΤΡΟΠΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ  
ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΑΠ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ  
ΣΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΑΠ (πώς) 
  
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ 
1.1 Τοποθέτηση των γνώσεων, ικανοτήτων-δεξιοτήτων και συμπεριφορών των εργαζομένων σε κεντρική θέση του συστήματος ΔΑΠ  
1.2 Συστηματική επιδίωξη εντοπισμού, βελτίωσης και ανταμοιβής των ικανοτήτων-συμπεριφορών των εργαζομένων 
1.3 Εντοπισμός, πέρα από το διαδικαστικό περιεχόμενο των επί μέρους πολιτικών, της καθοριστικής σημασίας του τρόπου εφαρμογής 

τους  
1.4 Επιδίωξη αυτής καθεαυτής της ύπαρξης της εταιρίας και της βιώσιμης ανάπτυξής της  

 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 
2.1 Εμπέδωση της αντίληψης ότι κοινός συνδετικός δεσμός μεταξύ των πολιτικών ΔΑΠ είναι οι απαιτούμενες ικανότητες που πρέπει 

να έχουν οι εργαζόμενοι   
2.2 Επιδίωξη προσέλκυσης και συγκράτησης των ταλαντούχων ατόμων, δηλ. να γίνει η εταιρία “employer brand”, να φέρεται δίκαια 

στο προσωπικό της και να έχει δεσμευμένους υπαλλήλους  
2.3 Διαπίστωση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών ΔΑΠ από τα ευρήματα της έρευνας δέσμευσης των εργαζομένων 

(engagement survey), τη διάκριση της εταιρίας στο διαγωνισμό “Best Workplaces” αλλά και τα πορίσματα ελέγχου διεθνών 
συμβουλευτικών οίκων  

 
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ 
3.1 Στόχευση  στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ατόμων που εντάσσονται στο πρόγραμμα διαδοχής στελεχών, ως διακριτής ομάδας 

εργαζομένων, λόγω της κρίσιμης σημασίας που έχουν για την επιχείρηση και καθορισμός γι’ αυτούς των απαιτουμένων 
ικανοτήτων 

3.2 Επηρεασμός της συμπεριφοράς των ατόμων που εντάσσονται στο πρόγραμμα διαδοχής στελεχών μέσω ειδικής φροντίδας στα 
θέματα ανάπτυξής τους  
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P3 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ (ΣΧΕΣΗ 3) 
  
Περίπτωση 7η: NORMAL 
 
Τα συμβατά με τη στρατηγική συστήματα ΔΑΠ αναμένεται να συμβάλλουν στη 
διαμόρφωση των επιδιωκομένων παραδοτέων αποτελεσμάτων της λειτουργίας ΔΑΠ  
από άποψη καταλληλότητας των εργαζομένων να ανταποκριθούν στις ανάγκες της 
επιχείρησης.  
 
Δηλαδή, πώς εκδηλώνεται η συμβολή τους και γιατί η αποτελεσματικότητά τους εξαρτάται από: 
(α) την ευθυγράμμισή τους με την ακολουθούμενη στρατηγική, (β) την ολοκλήρωσή τους σε 
ενιαίο σύνολο και (γ) τη διαφοροποίησή τους κατά κατηγορία εργαζομένων; 
 
3η ΣΧΕΣΗ (3-4) – Ρητές απαντήσεις στις ερωτήσεις HR89, 90 & ακολουθούν σχετικές απαντήσεις σε άλλες ερωτήσεις  
 
«Το σύνολο των πολιτικών ΔΑΠ σαφώς επηρεάζει τις γνώσεις, ικανότητες-δεξιότητες και αποτελεσματικές συμπεριφορές των 
εργαζομένων και δημιουργεί ανθρώπους που υλοποιούν τη στρατηγική. Αν η υλοποίηση είναι σωστή και οι πολιτικές είναι 
σύμφωνες με τη στρατηγική. Συνήθως η υλοποίηση είναι αυτή που μπορεί να μην πάει καλά» (HR89) 
 
«Διαπιστώνουμε αν οι πολιτικές ΔΑΠ είναι στο σύνολό τους αποτελεσματικές με τη διαπίστωση του “employee satisfaction” που 
προκύπτει από το “credo survey”  και με τα αποτελέσματα της εταιρίας» (HR90) 
 

 ΓΝΩΣΕΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ / 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ 

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ Ο προσανατολισμός του συστήματος πολιτικών ΔΑΠ και η εναρμόνισή του προς τη στρατηγική και την 
επίτευξη των στρατηγικών στόχων συμβάλλει στη δημιουργία καταλλήλων εργαζομένων από άποψη 
γνώσεων, ικανοτήτων-δεξιοτήτων και συμπεριφορών επειδή: 
 

 Τοποθετεί σε κεντρική θέση τις γνώσεις, ικανότητες-δεξιότητες και συμπεριφορές των 
εργαζομένων, τις οποίες επιδιώκει συστηματικά να εντοπίζει, βελτιώνει και ανταμείβει, με 
σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών στόχων (HR42, 45, 49, 50, 56, 57, 58, 63) (L23, 29, 36, 
42). 
 

 Υπάρχει μέριμνα για σωστή υλοποίηση των επί μέρους πολιτικών, λόγω της κρισιμότητάς 
της, καθώς και φροντίδα για την καλή συμφωνία των πολιτικών με τη στρατηγική (HR89) 
 

  Επιδιώκεται η πλήρης ευθυγράμμιση των επί μέρους πολιτικών ΔΑΠ με τη στρατηγική της 
εταιρίας (HR87)  

 
 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 
 
 
 

 

Η εσωτερική συνοχή και συνέπεια του συστήματος πολιτικών ΔΑΠ συμβάλλει στη δημιουργία καταλλήλων 
εργαζομένων από άποψη γνώσεων, ικανοτήτων-δεξιοτήτων και συμπεριφορών επειδή: 
 

 Κοινός συνδετικός δεσμός των πολιτικών ΔΑΠ είναι οι απαιτούμενες ηγετικές ικανότητες 
(competencies) που πρέπει να έχουν οι εργαζόμενοι ανάλογα με το Τμήμα της εταιρίας στο 
οποίο απασχολούνται (HR42, 49, 57, 58, 63) 
 

 Επιδιώκεται ίση μεταχείριση των εργαζομένων και διαφάνεια (HR87) 
 

 Η αποτελεσματικότητά των πολιτικών ΔΑΠ στο σύνολό τους διαπιστώνεται από τα 
ευρήματα ικανοποίησης των εργαζομένων (employee satisfaction) που προκύπτουν από τις 
τακτικά διεξαγόμενες έρευνες “Engagement survey” και “Credo survey”, καθώς επίσης και 
από τα αποτελέσματα της εταιρίας (HR90) 
 

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ Η διαφορετική μεταχείριση ομάδων εργαζομένων από το σύστημα πολιτικών ΔΑΠ  συμβάλλει στη 
δημιουργία καταλλήλων εργαζομένων από άποψη γνώσεων, ικανοτήτων-δεξιοτήτων και συμπεριφορών 
επειδή: 
 

 Στοχεύει  στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ατόμων με μεγάλες δυνατότητες εξέλιξης (high 
potentials – HIPOs), ως διακριτής ομάδας εργαζομένων, λόγω της μεγάλης σημασίας που 
έχουν για την επιχείρηση (HR83) 
 

 Επηρεάζει άμεσα τη συμπεριφορά των ατόμων με μεγάλες δυνατότητες εξέλιξης, λόγω της 
διαφορετικής μεταχείρισης στα θέματα εκπαίδευσης & ανάπτυξης, αξιολόγησης της 
απόδοσης, αμοιβών & παροχών και διαχείρισης ταλέντων  (HR83, 22, 49, 94) 
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7.3 ΤΡΟΠΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ  
ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΑΠ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ  
ΣΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΑΠ (πώς) 
  
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ 
1.1 Τοποθέτηση των γνώσεων, ικανοτήτων-δεξιοτήτων και συμπεριφορών των εργαζομένων σε κεντρική θέση του συστήματος ΔΑΠ  
1.2 Συστηματική επιδίωξη εντοπισμού, βελτίωσης και ανταμοιβής των ικανοτήτων-συμπεριφορών των εργαζομένων 
1.3 Μέριμνα για σωστή υλοποίηση των επί μέρους πολιτικών, λόγω της κρισιμότητάς της, καθώς και φροντίδα για την καλή συμφωνία 

των πολιτικών με τη στρατηγική  
1.4  Επιδίωξη πλήρους ευθυγράμμισης των επί μέρους πολιτικών ΔΑΠ με τη στρατηγική της εταιρίας  

 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 
2.1 Εμπέδωση της αντίληψης ότι κοινός συνδετικός δεσμός μεταξύ των πολιτικών ΔΑΠ είναι οι απαιτούμενες ηγετικές ικανότητες που 

πρέπει να έχουν οι εργαζόμενοι   
2.2 Επιδίωξη ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων και διαφάνεια  
2.3 Διαπίστωση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών ΔΑΠ από τα ευρήματα ικανοποίησης των εργαζομένων (employee 

satisfaction) που προκύπτουν από τις τακτικά διεξαγόμενες έρευνες “Engagement survey” και “Credo survey”, καθώς επίσης και 
από τα αποτελέσματα της εταιρίας  

 
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ 
3.1 Στόχευση στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ατόμων με μεγάλες δυνατότητες εξέλιξης (high potentials – HIPOs), ως διακριτής 

ομάδας εργαζομένων, λόγω της μεγάλης σημασίας που έχουν για την επιχείρηση  
3.2 Άμεσος επηρεασμός της συμπεριφοράς των ατόμων με μεγάλες δυνατότητες εξέλιξης, λόγω της διαφορετικής μεταχείρισης στα 

θέματα εκπαίδευσης & ανάπτυξης, αξιολόγησης της απόδοσης, αμοιβών & παροχών και διαχείρισης ταλέντων   
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12. P3 ΠΡΟΤΑΣΗ – ΣΧΕΣΗ 3  
 
Περίπτωση 8η: RIGHT 
 
Τα συμβατά με τη στρατηγική συστήματα ΔΑΠ αναμένεται να συμβάλλουν στη 
διαμόρφωση των επιδιωκομένων παραδοτέων αποτελεσμάτων της λειτουργίας ΔΑΠ  
από άποψη καταλληλότητας των εργαζομένων να ανταποκριθούν στις ανάγκες της 
επιχείρησης.  
 
Δηλαδή, πώς εκδηλώνεται η συμβολή τους και γιατί η αποτελεσματικότητά τους εξαρτάται από: 
(α) την ευθυγράμμισή τους με την ακολουθούμενη στρατηγική, (β) την ολοκλήρωσή τους σε 
ενιαίο σύνολο και (γ) τη διαφοροποίησή τους κατά κατηγορία εργαζομένων; 
 
3η ΣΧΕΣΗ (3-4) – Ρητές απαντήσεις στις ερωτήσεις HR89, 90 & ακολουθούν σχετικές απαντήσεις σε άλλες ερωτήσεις 
 
«Το σύνολο των πολιτικών ΔΑΠ βέβαια επηρεάζει τις γνώσεις, ικανότητες-δεξιότητες και αποτελεσματικές συμπεριφορές των 
εργαζομένων και δημιουργεί ανθρώπους που υλοποιούν τη στρατηγική. Μεταχειριζόμαστε τους ανθρώπους ανάλογα με τη 
σημαντικότητα της δουλειάς που έχουν. Έχουν τη δυνατότητα να παίρνουν πρωτοβουλίες και να παρεμβαίνουν στο “business”   
- Έχουμε κάνει πράγματα που ακόμη η ελληνική αγορά ονειρεύεται να κάνει, όπως η δημιουργία του νέου ρόλου “Market Sales 
Liaison” που μιλά ως γιατρός προς γιατρό για να τον πείσει για αγορά συγκεκριμένων φαρμάκων. - Οδηγηθήκαμε σε δημιουργία 
εμπιστοσύνης προς την εταιρία και το Management. Η δημιουργία εμπιστοσύνης είναι πολύ σημαντική. Χαρακτηριστικά έχω να 
πω ότι ο δικός μας ιατρικός επισκέπτης πηγαίνει στα νοσοκομεία ως “άρχοντας” σε σχέση με τους ιατρικούς επισκέπτες άλλων 
εταιριών. Οι δικοί μας πηγαίνουν μόνοι και των άλλων υπό την άμεση εποπτεία των προϊσταμένων τους» (HR89, 24, 33, 35). 
 
«Διαπιστώνουμε αν οι πολιτικές ΔΑΠ είναι στο σύνολό τους αποτελεσματικές από την πολύ καλή πορεία της εταιρίας και τα 
αποτελέσματά της (κάποιες πολιτικές θα μπορούσαν να είναι πιο χαλαρές και κάποιες άλλες όχι)» (HR90) 
 

 ΓΝΩΣΕΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ / 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ 

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ Ο προσανατολισμός του συστήματος πολιτικών ΔΑΠ και η εναρμόνισή του προς τη στρατηγική και την 
επίτευξη των στρατηγικών στόχων συμβάλλει στη δημιουργία καταλλήλων εργαζομένων από άποψη 
γνώσεων, ικανοτήτων-δεξιοτήτων και συμπεριφορών επειδή: 
 

 Τοποθετεί σε κεντρική θέση τις γνώσεις, ικανότητες-δεξιότητες και συμπεριφορές των 
εργαζομένων, τις οποίες επιδιώκει συστηματικά να εντοπίζει, βελτιώνει και ανταμείβει , με 
σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών στόχων (HR42, 45, 49, 50, 56, 57, 58, 63) (L23, 29, 36, 
42). 
 

 Μεταχειρίζεται τους ανθρώπους ανάλογα με τη σημαντικότητα της δουλειάς τους, 
αναγνωρίζοντας την επαγγελματική τους οντότητα και δίνοντάς τους τη δυνατότητα να 
παίρνουν πρωτοβουλίες και να παρεμβαίνουν στην επιχειρηματική δραστηριότητα (HR89, 
24, 33, 35) 

 
 Επιδιώκει την επιτυχία της επιχειρηματικής δραστηριότητας (business) και των στρατηγικών 

στόχων (HR87)  
 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 
 
 
 

 

Η εσωτερική συνοχή και συνέπεια του συστήματος πολιτικών ΔΑΠ συμβάλλει στη δημιουργία καταλλήλων 
εργαζομένων από άποψη γνώσεων, ικανοτήτων-δεξιοτήτων και συμπεριφορών επειδή: 
 

 Κοινός συνδετικός δεσμός μεταξύ των πολιτικών ΔΑΠ είναι οι απαιτούμενες ικανότητες 
(competencies) που πρέπει να έχουν τα στελέχη και το λοιπό προσωπικό (HR42, 49, 57, 58, 
63) 
 

 Η αποτελεσματικότητά των πολιτικών ΔΑΠ στο σύνολό τους διαπιστώνεται από την πολύ 
καλή πορεία της εταιρίας και τα αποτελέσματά της (HR90) 
 

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ Η διαφορετική μεταχείριση ομάδων εργαζομένων από το σύστημα πολιτικών ΔΑΠ  συμβάλλει στη 
δημιουργία καταλλήλων εργαζομένων από άποψη γνώσεων, ικανοτήτων-δεξιοτήτων και συμπεριφορών 
επειδή: 
 

 Στοχεύει  στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ταλαντούχων ατόμων με μεγάλες δυνατότητες 
εξέλιξης (high potential), ως διακριτής ομάδας εργαζομένων, λόγω της μεγάλης σημασίας 
που έχουν για την επιχείρηση (HR 22) 
 

 Επηρεάζει άμεσα τη συμπεριφορά των ταλαντούχων ατόμων με μεγάλες δυνατότητες 
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εξέλιξης, λόγω της διαφορετικής μεταχείρισης στα θέματα αμοιβών (HR 22, 24, 35, 43) 
 

 
 
 
 
 
8.3 ΤΡΟΠΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ  
ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΑΠ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ  
ΣΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΑΠ (πώς) 
  
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ 
1.1 Τοποθέτηση των γνώσεων, ικανοτήτων-δεξιοτήτων και συμπεριφορών των εργαζομένων σε κεντρική θέση του συστήματος ΔΑΠ  
1.2 Συστηματική επιδίωξη εντοπισμού, βελτίωσης και ανταμοιβής των ικανοτήτων-συμπεριφορών των εργαζομένων 
1.3 Μεταχείριση των ανθρώπων  ανάλογα με τη σημαντικότητα της δουλειάς τους, αναγνωρίζοντας την επαγγελματική τους οντότητα 

και δίνοντάς τους τη δυνατότητα να παίρνουν πρωτοβουλίες και να παρεμβαίνουν στην επιχειρηματική δραστηριότητα  
1.4 Επιδίωξη της επιτυχίας της επιχειρηματικής δραστηριότητας (business) και των στρατηγικών στόχων  

 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 
2.1 Εμπέδωση της αντίληψης ότι κοινός συνδετικός δεσμός μεταξύ των πολιτικών ΔΑΠ είναι οι απαιτούμενες ικανότητες που πρέπει 

να έχουν τα στελέχη και το λοιπό προσωπικό 
2.2 Διαπίστωση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών ΔΑΠ από την πολύ καλή πορεία της εταιρίας και τα αποτελέσματά της  

 
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ 
3.1 Στόχευση στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ταλαντούχων ατόμων με μεγάλες δυνατότητες εξέλιξης (high potential), ως διακριτής 

ομάδας εργαζομένων, λόγω της μεγάλης σημασίας που έχουν για την επιχείρηση 
3.2 Άμεσος επηρεάσμός  της συμπεριφοράς των ταλαντούχων ατόμων με μεγάλες δυνατότητες εξέλιξης, λόγω της διαφορετικής 

μεταχείρισης στα θέματα αμοιβών  
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P3 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ (ΣΧΕΣΗ 3) 
  
Περίπτωση 9η: ROSEBUD 
 
Τα συμβατά με τη στρατηγική συστήματα ΔΑΠ αναμένεται να συμβάλλουν στη 
διαμόρφωση των επιδιωκομένων παραδοτέων αποτελεσμάτων της λειτουργίας ΔΑΠ  
από άποψη καταλληλότητας των εργαζομένων να ανταποκριθούν στις ανάγκες της 
επιχείρησης.  
 
Δηλαδή, πώς εκδηλώνεται η συμβολή τους και γιατί η αποτελεσματικότητά τους εξαρτάται από: 
(α) την ευθυγράμμισή τους με την ακολουθούμενη στρατηγική, (β) την ολοκλήρωσή τους σε 
ενιαίο σύνολο και (γ) τη διαφοροποίησή τους κατά κατηγορία εργαζομένων; 
 
3η ΣΧΕΣΗ (3-4) – Ρητές απαντήσεις στις ερωτήσεις HR89, 90 & ακολουθούν σχετικές απαντήσεις σε άλλες ερωτήσεις  
 
«Το σύνολο των πολιτικών ΔΑΠ επηρεάζει τις γνώσεις, ικανότητες-δεξιότητες και αποτελεσματικές συμπεριφορές των 
εργαζομένων και δημιουργεί ανθρώπους που υλοποιούν τη στρατηγική γιατί όλα έχουν στόχο να ενθαρρύνουν την υψηλή 
απόδοση και τη δέσμευση των ανθρώπων στον οργανισμό» (HR89) 
 
«Διαπιστώνουμε αν οι πολιτικές ΔΑΠ είναι στο σύνολό τους αποτελεσματικές με τις θετικές διαπιστώσεις από τις έρευνες “Credo 
survey” και “employee engagement survey” και με τα αποτελέσματα της εταιρίας» (HR90) 
 
 

 ΓΝΩΣΕΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ / 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ 

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ Ο προσανατολισμός του συστήματος πολιτικών ΔΑΠ και η εναρμόνισή του προς τη στρατηγική και την 
επίτευξη των στρατηγικών στόχων συμβάλλει στη δημιουργία καταλλήλων εργαζομένων από άποψη 
γνώσεων, ικανοτήτων-δεξιοτήτων και συμπεριφορών επειδή: 
 

 Τοποθετεί σε κεντρική θέση τις γνώσεις, ικανότητες-δεξιότητες και συμπεριφορές των 
εργαζομένων, τις οποίες επιδιώκει συστηματικά να εντοπίζει, βελτιώνει και ανταμείβει , με 
σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών στόχων (HR42, 45, 49, 50, 56, 57, 58, 63) (L23, 29, 36, 
42). 
 

 Ενθαρρύνεται η υψηλή απόδοση και η δέσμευση των εργαζομένων απέναντι στην επιχείρηση 
(HR89)  
 

 Επιδιώκεται να επιτευχθούν τα επιχειρησιακά αποτελέσματα και να υλοποιηθούν οι 
στρατηγικοί στόχοι (HR87) 

 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 
 
 
 

 

Η εσωτερική συνοχή και συνέπεια του συστήματος πολιτικών ΔΑΠ συμβάλλει στη δημιουργία καταλλήλων 
εργαζομένων από άποψη γνώσεων, ικανοτήτων-δεξιοτήτων και συμπεριφορών επειδή: 
 

 Κοινός συνδετικός δεσμός μεταξύ των πολιτικών ΔΑΠ είναι οι απαιτούμενες ηγετικές 
ικανότητες που πρέπει να έχουν οι εργαζόμενοι (HR42, 49, 57, 58, 63) 
 

 Eπιδιώκεται αξιοποίηση των ικανοτήτων και δυνατοτήτων των εργαζομένων, ίση 
μεταχείριση, επιβράβευση και αναγνώριση της υψηλής απόδοσης, προσέλκυση των 
καλυτέρων, διακράτηση των ταλαντούχων υπαλλήλων και υψηλό επίπεδο δέσμευσης όλων 
των εργαζομένων (HR87) 
 

 Η αποτελεσματικότητά των πολιτικών ΔΑΠ στο σύνολό τους διαπιστώνεται από τα θετικά 
ευρήματα ικανοποίησης των εργαζομένων που προκύπτουν από τις διεξαγόμενες έρευνες 
“employee engagement survey” και “credo survey” καθώς και από τα αποτελεσματα της 
εταιρίας (HR90) 
 

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ Η διαφορετική μεταχείριση ομάδων εργαζομένων από το σύστημα πολιτικών ΔΑΠ  συμβάλλει στη 
δημιουργία καταλλήλων εργαζομένων από άποψη γνώσεων, ικανοτήτων-δεξιοτήτων και συμπεριφορών 
επειδή: 
 

 Στοχεύει  στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ταλαντούχων ατόμων με μεγάλες δυνατότητες 
εξέλιξης (high potential), ως διακριτής ομάδας εργαζομένων, λόγω της μεγάλης σημασίας 
που έχουν για την επιχείρηση (HR83) 
 

 Επηρεάζει άμεσα τη συμπεριφορά των ταλαντούχων ατόμων με μεγάλες δυνατότητες 
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εξέλιξης, λόγω της διαφορετικής μεταχείρισης στα θέματα εκπαίδευσης & ανάπτυξης και 
αμοιβών (HR83, 26, 31, 49, 50, 60, 87) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
9.3 ΤΡΟΠΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ  
ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΑΠ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ  
ΣΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΑΠ (πώς) 
  
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ 
1.1 Τοποθέτηση των γνώσεων, ικανοτήτων-δεξιοτήτων και συμπεριφορών των εργαζομένων σε κεντρική θέση του συστήματος ΔΑΠ  
1.2 Συστηματική επιδίωξη εντοπισμού, βελτίωσης και ανταμοιβής των ικανοτήτων-συμπεριφορών των εργαζομένων 
1.3 Ενθάρρυνση της υψηλής απόδοσης και της δέσμευσης των εργαζομένων απέναντι στην επιχείρηση  
1.4 Επιδίωξη επίτευξης των επιχειρησιακών αποτελεσμάτων και υλοποίησης των στρατηγικών στόχων  

 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 
2.1 Εμπέδωση της αντίληψης ότι κοινός συνδετικός δεσμός μεταξύ των πολιτικών ΔΑΠ είναι οι απαιτούμενες ηγετικές ικανότητες που 

πρέπει να έχουν τα στελέχη και το λοιπό προσωπικό 
2.2 Eπιδίωξη αξιοποίησης των ικανοτήτων και δυνατοτήτων των εργαζομένων, ίσης μεταχείρισης, επιβράβευσης και αναγνώρισης της 

υψηλής απόδοσης, προσέλκυσης των καλυτέρων, διακράτησης των ταλαντούχων υπαλλήλων και υψηλού επιπέδου δέσμευσης 
όλων των εργαζομένων  

2.3 Διαπίστωση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών ΔΑΠ από τα θετικά ευρήματα ικανοποίησης των εργαζομένων που 
προκύπτουν από τις διεξαγόμενες έρευνες “employee engagement survey” και “credo survey” καθώς και από τα αποτελεσματα της 
εταιρίας  

 
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ 
3.1 Στόχευση  στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ταλαντούχων ατόμων με μεγάλες δυνατότητες εξέλιξης (high potential), ως διακριτής 

ομάδας εργαζομένων, λόγω της μεγάλης σημασίας που έχουν για την επιχείρηση  
3.2 Άμεσος επηρεασμός της συμπεριφοράς των ταλαντούχων ατόμων με μεγάλες δυνατότητες εξέλιξης, λόγω της διαφορετικής 

μεταχείρισης στα θέματα εκπαίδευσης & ανάπτυξης και αμοιβών  
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 P3 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ (ΣΧΕΣΗ 3)
  
Περίπτωση 10η: ROYAL  
 
Τα συμβατά με τη στρατηγική συστήματα ΔΑΠ αναμένεται να συμβάλλουν στη 
διαμόρφωση των επιδιωκομένων παραδοτέων αποτελεσμάτων της λειτουργίας ΔΑΠ  
από άποψη καταλληλότητας των εργαζομένων να ανταποκριθούν στις ανάγκες της 
επιχείρησης.  
 
Δηλαδή, πώς εκδηλώνεται η συμβολή τους και γιατί η αποτελεσματικότητά τους εξαρτάται από: 
(α) την ευθυγράμμισή τους με την ακολουθούμενη στρατηγική, (β) την ολοκλήρωσή τους σε 
ενιαίο σύνολο και (γ) τη διαφοροποίησή τους κατά κατηγορία εργαζομένων; 
 
3η ΣΧΕΣΗ (3-4) – Ρητές απαντήσεις στις ερωτήσεις HR89, 90 & ακολουθούν σχετικές απαντήσεις σε άλλες ερωτήσεις  
 
«Το σύνολο των πολιτικών ΔΑΠ επηρεάζει τις γνώσεις, ικανότητες-δεξιότητες και αποτελεσματικές συμπεριφορές των 
εργαζομένων και δημιουργεί ανθρώπους που υλοποιούν τη στρατηγική. Την εκτέλεση της στρατηγικής την υποστηρίζω με την 
κατάλληλη στελέχωση, μάθηση & ανάπτυξη, διαχείριση της απόδοσης. Για μένα όλα ξεκινούν από τη σωστή πρόσληψη – 
Πιστεύω ότι ο τρόπος επιλογής που χρησιμοποιούμε δίνει ανθρώπους ικανούς για την υλοποίηση της στρατηγικής για το λόγο ότι 
βασίζεται στα “competencies” που ελέγχουν τις επιθυμητές συμπεριφορές  - Το σύστημα αξιολόγησης πετυχαίνει την ανάδειξη 
των κενών (gaps) στις δεξιότητες των ανθρώπων, τα οποία αντιμετωπίζονται μέσω εκπαιδευτικών παρεμβάσεων – Γίνεται 
σύνδεση των αμοιβών με την επίτευξη των στόχων και των σωστών συμπεριφορών σε κάθε θέση»  (HR89, 22, 45, 49, 56, 63) 
 
«Δεν διαπιστώνουμε αν οι πολιτικές ΔΑΠ είναι στο σύνολό τους αποτελεσματικές από την πλευρά ποσοτικών κριτηρίων αλλά 
εμπειρικά. Και αυτά που επιδιώκει μια πολιτική δεν ξέρω αν μετριούνται (π.χ. το “motivation”). Τελικά το μέτρο είναι οι πωλήσεις. 
Αν κάνουμε παρεμβάσεις για να υποστηρίξουμε τις πωλήσεις και δεν φέρνουμε αποτελέσματα, τότε έχουμε αποτύχει. Μια 
παρέμβαση στο Μάρκετινγκ «αξιολογείται» από τις εντυπώσεις για το Μάρκετινγκ που σχηματίζουν οι ιατρικοί επισκέπτες. Είναι 
οι εσωτερικοί πελάτες του Μάρκετινγκ» (HR90) 
 
 

 ΓΝΩΣΕΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ / 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ 

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ Ο προσανατολισμός του συστήματος πολιτικών ΔΑΠ και η εναρμόνισή του προς τη στρατηγική και την 
επίτευξη των στρατηγικών στόχων συμβάλλει στη δημιουργία καταλλήλων εργαζομένων από άποψη 
γνώσεων, ικανοτήτων-δεξιοτήτων και συμπεριφορών επειδή: 
 

 Τοποθετεί σε κεντρική θέση τις γνώσεις, ικανότητες-δεξιότητες και συμπεριφορές των 
εργαζομένων, τις οποίες επιδιώκει συστηματικά να εντοπίζει, βελτιώνει και ανταμείβει , με 
σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών στόχων (HR42, 45, 49, 50, 56, 57, 58, 63) (L23, 29, 36, 
42). 
 

  Εντοπίζει από το αρχικό στάδιο της πρόσληψης τα ικανά άτομα για την υλοποίηση της 
στρατηγικής, των οποίων τις εκδηλούμενες ικανότητες και συμπεριφορές διαπιστώνει δια της 
αξιολόγησης της απόδοσης, τις ενισχύει μέσω εκπαιδευτικών παρεμβάσεων και τις συνδέει 
με την επίτευξη των στόχων και τις αμοιβές (HR89, 22, 45, 49, 56, 63) 
 

 Επιδιώκεται επίτευξη των στόχων της εταιρίας και εκτέλεση της στρατηγικής, όχι για να είναι 
ικανοποιημένοι οι εργαζόμενοι αλλά για να έχουν καλύτερη απόδοση (HR87)  

 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 
 
 
 

 

Η εσωτερική συνοχή και συνέπεια του συστήματος πολιτικών ΔΑΠ συμβάλλει στη δημιουργία καταλλήλων 
εργαζομένων από άποψη γνώσεων, ικανοτήτων-δεξιοτήτων και συμπεριφορών επειδή: 
 

 Κοινός συνδετικός δεσμός μεταξύ των πολιτικών ΔΑΠ είναι οι απαιτούμενες συμπεριφορές 
(behaviors) που  πρέπει να έχουν οι εργαζόμενοι ανάλογα με τη θέση που κατέχουν και το 
επίπεδο ευθύνης (HR42, 49, 57, 58, 63) 
 

 Η αποτελεσματικότητά των πολιτικών ΔΑΠ στο σύνολό τους διαπιστώνεται από το ύψος των 
πωλήσεων, οι οποίες αποτελούν και το τελικό μέτρο (HR90) 
 

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ Η διαφορετική μεταχείριση ομάδων εργαζομένων από το σύστημα πολιτικών ΔΑΠ  συμβάλλει στη 
δημιουργία καταλλήλων εργαζομένων από άποψη γνώσεων, ικανοτήτων-δεξιοτήτων και συμπεριφορών 
επειδή: 
 

 Στοχεύει  στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ταλαντούχων ατόμων με υψηλή απόδοση και 
μεγάλες δυνατότητες εξέλιξης (big talents), ως διακριτής ομάδας εργαζομένων, λόγω του 
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σημαντικού ρόλου που μπορούν να παίξουν στην εταιρία (HR83, 84) 
 

 Επηρεάζει άμεσα τη συμπεριφορά των ταλαντούχων ατόμων με υψηλή απόδοση και μεγάλες 
δυνατότητες εξέλιξης, λόγω διαφορετικής μεταχείρισης στα θέματα στελέχωσης, 
εκπαίδευσης & ανάπτυξης, αξιολόγησης της απόδοσης και αμοιβών (HR83, 85, 31, 43, 56) 

 

 
 
 
 
10.3 ΤΡΟΠΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ  
ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΑΠ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ  
ΣΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΑΠ (πώς) 
  
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ 
1.1 Τοποθέτηση των γνώσεων, ικανοτήτων-δεξιοτήτων και συμπεριφορών των εργαζομένων σε κεντρική θέση του συστήματος ΔΑΠ  
1.2 Συστηματική επιδίωξη εντοπισμού, βελτίωσης και ανταμοιβής των ικανοτήτων-συμπεριφορών των εργαζομένων 
1.3 Εντοπισμός από το αρχικό στάδιο της πρόσληψης των ικανών ατόμων για την υλοποίηση της στρατηγικής - Διαπίστωση των 

εκδηλουμένων ικανοτήτων και συμπεριφορών τους - Ενίσχυση των διαπιστουμένων κενών  μέσω εκπαιδευτικών παρεμβάσεων  - 
Σύνδεση με την επίτευξη των στόχων και τις αμοιβές 

1.4 Επιδίωξη  επίτευξης των στόχων της εταιρίας και εκτέλεσης της στρατηγικής, όχι για να είναι ικανοποιημένοι οι εργαζόμενοι αλλά 
για να έχουν καλύτερη απόδοση  

 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 
2.1 Εμπέδωση της αντίληψης ότι κοινός συνδετικός δεσμός μεταξύ των πολιτικών ΔΑΠ είναι οι απαιτούμενες συμπεριφορές που 

πρέπει να έχουν οι εργαζόμενοι ανάλογα με τη θέση και το επίπεδο ευθύνης 
2.2 Διαπίστωση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών ΔΑΠ από το ύψος των πωλήσεων, οι οποίες αποτελούν και το τελικό μέτρο  

 
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ 
3.1 Στόχευση  στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ταλαντούχων ατόμων με υψηλή απόδοση και μεγάλες δυνατότητες εξέλιξης           

(big talents), ως διακριτής ομάδας εργαζομένων, λόγω του σημαντικού ρόλου που μπορούν να παίξουν στην εταιρία  
3.2 Άμεσος επηρεασμός της συμπεριφοράς των ταλαντούχων ατόμων με υψηλή απόδοση και μεγάλες δυνατότητες εξέλιξης, λόγω 

διαφορετικής μεταχείρισης στα θέματα στελέχωσης, εκπαίδευσης & ανάπτυξης, αξιολόγησης της απόδοσης και αμοιβών  
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 P3 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ (ΣΧΕΣΗ 3)
  
Περίπτωση 11η: REVIVAL 
 
Τα συμβατά με τη στρατηγική συστήματα ΔΑΠ αναμένεται να συμβάλλουν στη 
διαμόρφωση των επιδιωκομένων παραδοτέων αποτελεσμάτων της λειτουργίας ΔΑΠ  
από άποψη καταλληλότητας των εργαζομένων να ανταποκριθούν στις ανάγκες της 
επιχείρησης.  
 
Δηλαδή, πώς εκδηλώνεται η συμβολή τους και γιατί η αποτελεσματικότητά τους εξαρτάται από: 
(α) την ευθυγράμμισή τους με την ακολουθούμενη στρατηγική, (β) την ολοκλήρωσή τους σε 
ενιαίο σύνολο και (γ) τη διαφοροποίησή τους κατά κατηγορία εργαζομένων; 
 
3η ΣΧΕΣΗ (3-4) – Ρητές απαντήσεις στις ερωτήσεις HR89, 90 & ακολουθούν σχετικές απαντήσεις σε άλλες ερωτήσεις  
 
«Το σύνολο των πολιτικών ΔΑΠ επηρεάζει τις γνώσεις, ικανότητες-δεξιότητες και αποτελεσματικές συμπεριφορές των 
εργαζομένων και δημιουργεί ανθρώπους που υλοποιούν τη στρατηγική, εφόσον όλες οι πολιτικές είναι προσανατολισμένες στις 7 
ηγετικές συμπεριφορές» (HR89) 
  
«Διαπιστώνουμε αν οι πολιτικές ΔΑΠ είναι στο σύνολό τους αποτελεσματικές από τα αποτελέσματα του “REVIVAL voice survey” 
και από το καλό κλίμα εντός της εταιρίας» (HR90) 
 

 ΓΝΩΣΕΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ / 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ 

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ Ο προσανατολισμός του συστήματος πολιτικών ΔΑΠ και η εναρμόνισή του προς τη στρατηγική και την 
επίτευξη των στρατηγικών στόχων συμβάλλει στη δημιουργία καταλλήλων εργαζομένων από άποψη 
γνώσεων, ικανοτήτων-δεξιοτήτων και συμπεριφορών επειδή: 
 

 Τοποθετεί σε κεντρική θέση τις γνώσεις, ικανότητες-δεξιότητες και συμπεριφορές των 
εργαζομένων, τις οποίες επιδιώκει συστηματικά να εντοπίζει, βελτιώνει και ανταμείβει , με 
σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών στόχων (HR42, 45, 49, 50, 56, 57, 58, 63) (L23, 29, 36, 
42). 
 

 Προσανατολίζεται, μέσω των επί μέρους πολιτικών ΔΑΠ, στις 7 ηγετικές συμπεριφορές 
(HR89) 
 

 Επιδιώκεται ώστε ο Δ/ντής ανθρωπίνων πόρων να καταστεί επιχειρηματικός εταίρος 
(business partner) και να συμβάλλει ουσιαστικά στο τελικό αποτέλεσμα της εταιρίας, 
τηρώντας τη νομοθεσία (HR87)  

 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 
 
 
 

 

Η εσωτερική συνοχή και συνέπεια του συστήματος πολιτικών ΔΑΠ συμβάλλει στη δημιουργία καταλλήλων 
εργαζομένων από άποψη γνώσεων, ικανοτήτων-δεξιοτήτων και συμπεριφορών επειδή: 
 

 Κοινός συνδετικός δεσμός μεταξύ των πολιτικών ΔΑΠ είναι οι απαιτούμενες ηγετικές 
συμπεριφορές (behaviors) που πρέπει να έχουν οι εργαζόμενοι ανάλογα με τη θέση που 
κατέχουν και το επίπεδο ευθύνης (HR42, 49, 57, 58, 63) 
 

 Η αποτελεσματικότητά των πολιτικών ΔΑΠ στο σύνολό τους διαπιστώνεται από τα 
ευρήματα ικανοποίησης των εργαζομένων που προκύπτουν από την έρευνα “REVIVAL 
voice survey” και από το καλό κλίμα εντός της εταιρίας (HR90) 

 
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ Η διαφορετική μεταχείριση ομάδων εργαζομένων από το σύστημα πολιτικών ΔΑΠ  συμβάλλει στη 

δημιουργία καταλλήλων εργαζομένων από άποψη γνώσεων, ικανοτήτων-δεξιοτήτων και συμπεριφορών 
επειδή: 
 

 Στοχεύει  στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μελών της ομάδας των προϊόντων 
βιοτεχνολογίας, ως διακριτής κατηγορίας εργαζομένων, λόγω της ιδιαίτερης σημασίας που 
έχουν τα αποτελέσματά τους για την επιχείρηση και καθορίζει γι’ αυτούς τις απαιτούμενες 
ηγετικές συμπεριφορές (HR42, 83) 
 

 Επηρεάζει άμεσα τη συμπεριφορά των μελών της ομάδας των προϊόντων βιοτεχνολογίας, 
λόγω διαφορετικής μεταχείρισης στα θέματα επιλογής και αμοιβών & παροχών (HR83, 84, 
85)  
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11.3 ΤΡΟΠΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ  
ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΑΠ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ  
ΣΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΑΠ (πώς) 
  
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ 
1.1 Τοποθέτηση των γνώσεων, ικανοτήτων-δεξιοτήτων και συμπεριφορών των εργαζομένων σε κεντρική θέση του συστήματος ΔΑΠ  
1.2 Συστηματική επιδίωξη εντοπισμού, βελτίωσης και ανταμοιβής των ικανοτήτων-συμπεριφορών των εργαζομένων 
1.3 Προσανατολισμός, μέσω των επί μέρους πολιτικών ΔΑΠ, στις 7 ηγετικές συμπεριφορές  
1.4 Επιδίωξη ώστε ο Δ/ντής ανθρωπίνων πόρων να καταστεί επιχειρηματικός εταίρος (business partner) και να συμβάλλει ουσιαστικά 

στο τελικό αποτέλεσμα της εταιρίας, τηρώντας τη νομοθεσία 

 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 
2.1 Εμπέδωση της αντίληψης ότι κοινός συνδετικός δεσμός μεταξύ των πολιτικών ΔΑΠ είναι οι απαιτούμενες ηγετικές συμπεριφορές 

που πρέπει να έχουν οι εργαζόμενοι ανάλογα με τη θέση και το επίπεδο ευθύνης 
2.2 Διαπίστωση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών ΔΑΠ από τα ευρήματα ικανοποίησης των εργαζομένων που προκύπτουν από 

την έρευνα “REVIVAL voice survey” και από το καλό κλίμα εντός της εταιρίας 

 
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ 
3.1 Στόχευση  στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μελών της ομάδας των προϊόντων βιοτεχνολογίας, ως διακριτής κατηγορίας 

εργαζομένων, λόγω της ιδιαίτερης σημασίας που έχουν τα αποτελέσματά τους για την επιχείρηση και καθορισμός γι’ αυτούς των 
απαιτουμένων ηγετικών συμπεριφορών 

3.2 Άμεσος επηρεασμός της συμπεριφοράς των μελών της ομάδας των προϊόντων βιοτεχνολογίας, λόγω διαφορετικής μεταχείρισης 
στα θέματα επιλογής και αμοιβών & παροχών  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Διδακτορική Διατριβή: 11. REVIVAL Χ. Ν. Πρωτόπαπας 
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Συμβολή στη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων ως μέσου επίτευξης των στρατηγικών στόχων των επιχειρήσεων 

 

 P3 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ (ΣΧΕΣΗ 3)
  
Περίπτωση 12η: HOPE 
 
Τα συμβατά με τη στρατηγική συστήματα ΔΑΠ αναμένεται να συμβάλλουν στη 
διαμόρφωση των επιδιωκομένων παραδοτέων αποτελεσμάτων της λειτουργίας ΔΑΠ  
από άποψη καταλληλότητας των εργαζομένων να ανταποκριθούν στις ανάγκες της 
επιχείρησης.  
 
Δηλαδή, πώς εκδηλώνεται η συμβολή τους και γιατί η αποτελεσματικότητά τους εξαρτάται από: 
(α) την ευθυγράμμισή τους με την ακολουθούμενη στρατηγική, (β) την ολοκλήρωσή τους σε 
ενιαίο σύνολο και (γ) τη διαφοροποίησή τους κατά κατηγορία εργαζομένων; 
 
3η ΣΧΕΣΗ (3-4) – Ρητές απαντήσεις στις ερωτήσεις HR89, 90 & ακολουθούν σχετικές απαντήσεις σε άλλες ερωτήσεις  
 
«Το σύνολο των πολιτικών ΔΑΠ επηρεάζει τις γνώσεις, ικανότητες-δεξιότητες και αποτελεσματικές συμπεριφορές των 
εργαζομένων και δημιουργεί ανθρώπους που υλοποιούν τη στρατηγική. Διασφαλίζεται ότι αξιοποιούνται όλα τα εργαλεία, 
διαδικασίες και μέθοδοι που υπάρχουν στο HR ανά τον κόσμο, προκειμένου η εταιρία να υλοποιήσει τη στρατηγική της – 
Εξασφαλίζεται ότι ο οργανισμός έχει το ταλέντο που χρειάζεται για να υλοποιήσει τις στρατηγικές επιδιώξεις που έχει τώρα και 
στο μέλλον – Ενεργοποιούνται οι ικανότητες των εργαζομένων για “fit” με το “role profile” της εταιρίας και τις απαιτούμενες 
συμπεριφορές και δεξιότητες» (HR89, 26, 33, 45) 
 
«Σε τοπικό επίπεδο δεν κάνουμε τέτοια διαπίστωση (αν οι πολιτικές ΔΑΠ είναι στο σύνολό τους αποτελεσματικές), η οποία 
γίνεται, όμως, συνολικά και εντός του διεθνούς “HR function” της HOPE» (HR90) 
 

 ΓΝΩΣΕΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ / 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ 

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ Ο προσανατολισμός του συστήματος πολιτικών ΔΑΠ και η εναρμόνισή του προς τη στρατηγική και την 
επίτευξη των στρατηγικών στόχων συμβάλλει στη δημιουργία καταλλήλων εργαζομένων από άποψη 
γνώσεων, ικανοτήτων-δεξιοτήτων και συμπεριφορών επειδή: 
 

 Τοποθετεί σε κεντρική θέση τις γνώσεις, ικανότητες-δεξιότητες και συμπεριφορές των 
εργαζομένων, τις οποίες επιδιώκει συστηματικά να εντοπίζει, βελτιώνει και ανταμείβει , με 
σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών στόχων (HR42, 45, 49, 50, 56, 57, 58, 63) (L23, 29, 36, 
42). 
 

 Διασφαλίζεται ότι αξιοποιούνται όλες οι διαθέσιμες διαδικασίες και μέθοδοι ΔΑΠ – 
Εξασφαλίζεται ότι η επιχείρηση έχει τα απαιτούμενο ταλέντο για να υλοποιήσει τις 
στρατηγικές της επιδιώξεις – Ενεργοποιούνται οι συμπεριφορές και δεξιότητες ώστε να 
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της εταιρίας (HR 89, 26, 33, 45)  

 
 Επιδιώκεται να διασφαλισθεί ότι οι πολιτικές λειτουργούν υπέρ της απόδοσης που θέλει ο 

οργανισμός (HR87) 
 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 
 
 
 

 

Η εσωτερική συνοχή και συνέπεια του συστήματος πολιτικών ΔΑΠ συμβάλλει στη δημιουργία καταλλήλων 
εργαζομένων από άποψη γνώσεων, ικανοτήτων-δεξιοτήτων και συμπεριφορών επειδή: 
 

 Κοινός συνδετικός δεσμός μεταξύ των πολιτικών ΔΑΠ είναι οι απαιτούμενες συμπεριφορές 
και δεξιότητες που πρέπει να έχουν τα ηγετικά στελέχη και οι λοιποί εργαζόμενοι  (HR42, 49, 
57, 58, 63) 
 

 Επιδιώκεται να διασφαλισθεί ότι η απόδοση κατορθώνεται με τον τρόπο που ο οργανισμός 
θέλει να το επιτύχει, δηλ. με υπεύθυνο τρόπο και αρχές που είναι κοινές για όλους και 
καθορίζουν με λεπτομέρεια και συνέπεια το πώς ασκείται το επιχειρείν (HR87) 
 

 Η αποτελεσματικότητά των πολιτικών ΔΑΠ στο σύνολό τους διαπιστώνεται συνολικά εντός 
της διεθνούς λειτουργίας ΔΑΠ (HR function) με μέριμνα της μητρικής εταιρίας (HR90) 
 

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ Η διαφορετική μεταχείριση ομάδων εργαζομένων από το σύστημα πολιτικών ΔΑΠ  συμβάλλει στη 
δημιουργία καταλλήλων εργαζομένων από άποψη γνώσεων, ικανοτήτων-δεξιοτήτων και συμπεριφορών 
επειδή: 
 

 Στοχεύει  στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ταλαντούχων ατόμων, ως διακριτής ομάδας 
εργαζομένων, λόγω της μεγάλης σημασίας που έχουν για την εταιρία (HR19, 32, 33, 44, 48, 
55) 

Διδακτορική Διατριβή: 12. HOPE Χ. Ν. Πρωτόπαπας 
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Συμβολή στη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων ως μέσου επίτευξης των στρατηγικών στόχων των επιχειρήσεων 

 

 
 Επηρεάζει άμεσα τη συμπεριφορά των ταλαντούχων ατόμων, λόγω της διαφορετικής 

μεταχείρισης στα θέματα στελέχωσης, εκπαίδευσης & ανάπτυξης και διαχείρισης ταλέντων 
(HR19, 32, 33, 44, 48, 55) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.3 ΤΡΟΠΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ  
ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΑΠ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ  
ΣΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΑΠ (πώς) 
  
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ 
1.1 Τοποθέτηση των γνώσεων, ικανοτήτων-δεξιοτήτων και συμπεριφορών των εργαζομένων σε κεντρική θέση του συστήματος ΔΑΠ  
1.2 Συστηματική επιδίωξη εντοπισμού, βελτίωσης και ανταμοιβής των ικανοτήτων-συμπεριφορών των εργαζομένων 
1.3 Διασφάλιση ότι αξιοποιούνται όλες οι διαθέσιμες διαδικασίες και μέθοδοι ΔΑΠ – Εξασφάλιση ότι η επιχείρηση έχει τα 

απαιτούμενο ταλέντο για να υλοποιήσει τις στρατηγικές της επιδιώξεις – Ενεργοποίηση των συμπεριφορών και δεξιοτήτων ώστε 
να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της εταιρίας  

1.4 Επιδίωξη διασφάλισης ότι οι πολιτικές λειτουργούν υπέρ της απόδοσης που θέλει ο οργανισμός 

 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 
2.1 Εμπέδωση της αντίληψης ότι κοινός συνδετικός δεσμός μεταξύ των πολιτικών ΔΑΠ είναι οι απαιτούμενες συμπεριφορές και 

δεξιότητες που πρέπει να έχουν τα ηγετικά στελέχη και οι λοιποί εργαζόμενοι  
2.2 Επιδίωξη διασφάλισης ότι η απόδοση κατορθώνεται με τον τρόπο που ο οργανισμός θέλει να το επιτύχει, δηλ. με υπεύθυνο τρόπο 

και αρχές που είναι κοινές για όλους και καθορίζουν με λεπτομέρεια και συνέπεια το πώς ασκείται το επιχειρείν  
2.3 Διαπίστωση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών ΔΑΠ εντός της διεθνούς λειτουργίας ΔΑΠ (HR function) με μέριμνα της 

μητρικής εταιρίας  

 
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ 
3.1 Στόχευση  στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ταλαντούχων ατόμων, ως διακριτής ομάδας εργαζομένων, λόγω της μεγάλης 

σημασίας που έχουν για την εταιρία  
3.2 Άμεσος επηρεασμός της συμπεριφοράς των ταλαντούχων ατόμων, λόγω της διαφορετικής μεταχείρισης στα θέματα στελέχωσης, 

εκπαίδευσης & ανάπτυξης και διαχείρισης ταλέντων  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Διδακτορική Διατριβή: 12. HOPE Χ. Ν. Πρωτόπαπας 
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Συμβολή στη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων ως μέσου επίτευξης των στρατηγικών στόχων των επιχειρήσεων 

 

 P3 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ (ΣΧΕΣΗ 3)
  
Περίπτωση 13η: NATURAL 
 
Τα συμβατά με τη στρατηγική συστήματα ΔΑΠ αναμένεται να συμβάλλουν στη 
διαμόρφωση των επιδιωκομένων παραδοτέων αποτελεσμάτων της λειτουργίας ΔΑΠ  
από άποψη καταλληλότητας των εργαζομένων να ανταποκριθούν στις ανάγκες της 
επιχείρησης.  
 
Δηλαδή, πώς εκδηλώνεται η συμβολή τους και γιατί η αποτελεσματικότητά τους εξαρτάται από: 
(α) την ευθυγράμμισή τους με την ακολουθούμενη στρατηγική, (β) την ολοκλήρωσή τους σε 
ενιαίο σύνολο και (γ) τη διαφοροποίησή τους κατά κατηγορία εργαζομένων; 
 
3η ΣΧΕΣΗ (3-4) – Ρητές απαντήσεις στις ερωτήσεις HR89, 90 & ακολουθούν σχετικές απαντήσεις σε άλλες ερωτήσεις  
 
«Το σύνολο των πολιτικών ΔΑΠ σίγουρα επηρεάζει τις γνώσεις, ικανότητες-δεξιότητες και αποτελεσματικές συμπεριφορές των 
εργαζομένων και δημιουργεί ανθρώπους που υλοποιούν τη στρατηγική. Λόγω του “talent management”, του “career 
development”, του “performance orientation” και του προφίλ των ανθρώπων που προσλαμβάνουμε» (HR89) 
 
«Διαπιστώνουμε αν οι πολιτικές ΔΑΠ είναι στο σύνολό τους αποτελεσματικές πέρα από τα “metrics”, για να είναι καταγεγραμμένο 
το αποτέλεσμα. Το τελικό κριτήριο είναι αν στο τέλος της ημέρας πετυχαίνουμε τις πωλήσεις και τους στρατηγικούς στόχους» 
(HR90)  
 

 ΓΝΩΣΕΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ / 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ 

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ Ο προσανατολισμός του συστήματος πολιτικών ΔΑΠ και η εναρμόνισή του προς τη στρατηγική και την 
επίτευξη των στρατηγικών στόχων συμβάλλει στη δημιουργία καταλλήλων εργαζομένων από άποψη 
γνώσεων, ικανοτήτων-δεξιοτήτων και συμπεριφορών επειδή: 
 

 Τοποθετεί σε κεντρική θέση τις γνώσεις, ικανότητες-δεξιότητες και συμπεριφορές των 
εργαζομένων, τις οποίες επιδιώκει συστηματικά να εντοπίζει, βελτιώνει και ανταμείβει , με 
σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών στόχων (HR42, 45, 49, 50, 56, 57, 58, 63) (L23, 29, 36, 
42). 
 

 Εντοπίζει το απαιτητό σύνολο χαρακτηριστικών (profile) των προσλαμβανομένων, 
προσανατολίζεται στην απόδοση των εργαζομένων, αναπτύσσει τη σταδιοδρομία τους και 
διαχειρίζεται τα ταλαντούχα άτομα (HR89)  
 

 Επιδιώκεται η επίτευξη των στρατηγικών στόχων της εταιρίας (HR87) 
 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 
 
 
 

 

Η εσωτερική συνοχή και συνέπεια του συστήματος πολιτικών ΔΑΠ συμβάλλει στη δημιουργία καταλλήλων 
εργαζομένων από άποψη γνώσεων, ικανοτήτων-δεξιοτήτων και συμπεριφορών επειδή: 
 

 Κοινός συνδετικός δεσμός μεταξύ των πολιτικών ΔΑΠ είναι οι απαιτούμενες ικσνότητες 
(competencies) που πρέπει να έχουν οι εργαζόμενοι ανάλογα με τη θέση και το επίπεδο 
ευθύνης (HR42, 49, 57, 58, 63) 
 

 Επιδιώκεται καλή οργάνωση των δραστηριοτήτων της ΔΑΠ και να ελαχιστοποίηση της 
ενασχόλησης με διαδικαστικά θέματα (HR87) 
 

 Η αποτελεσματικότητά των πολιτικών ΔΑΠ στο σύνολό τους διαπιστώνεται όταν  
επιτυγχάνονται οι πωλήσεις και οι στρατηγικοί στόχοι που αποτελούν και το τελικό κριτήριο 
(HR90) 
 

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ Η διαφορετική μεταχείριση ομάδων εργαζομένων από το σύστημα πολιτικών ΔΑΠ  συμβάλλει στη 
δημιουργία καταλλήλων εργαζομένων από άποψη γνώσεων, ικανοτήτων-δεξιοτήτων και συμπεριφορών 
επειδή: 
 

 Στοχεύει  στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ταλαντούχων υπαλλήλων με υψηλή απόδοση, 
ως διακριτής ομάδας εργαζομένων, λόγω της μεγάλης σημασίας που έχουν για την 
επιχείρηση (HR83) 
 

 Επηρεάζει άμεσα τη συμπεριφορά των ταλαντούχων υπαλλήλων με υψηλή απόδοση, λόγω 
της διαφορετικής μεταχείρισης στα θέματα αμοιβών (HR83, 84, 85) 
 

Διδακτορική Διατριβή: 13. NATURAL Χ. Ν. Πρωτόπαπας 
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 Στοχεύει επίσης στους χαμηλόμισθους υπαλλήλους, λόγω της ανάγκης ενίσχυσης του 
εισοδήματός τους (HR83) 
 

 Επηρεάζει τη συμπεριφορά των χαμηλομίσθων υπαλλήλων, λόγω της ευνοϊκής μεταχείρισης 
στα θέματα αμοιβών (HR83, 84, 85) 

 

 
  
 
 
  
 
13.3 ΤΡΟΠΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ  
ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΑΠ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ  
ΣΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΑΠ (πώς) 
  
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ 
1.1 Τοποθέτηση των γνώσεων, ικανοτήτων-δεξιοτήτων και συμπεριφορών των εργαζομένων σε κεντρική θέση του συστήματος ΔΑΠ  
1.2 Συστηματική επιδίωξη εντοπισμού, βελτίωσης και ανταμοιβής των ικανοτήτων-συμπεριφορών των εργαζομένων 
1.3 Εντοπισμός του απαιτητού συνόλου χαρακτηριστικών (profile) των προσλαμβανομένων, προσανατολισμός στην απόδοση των 

εργαζομένων, ανάπτυξη της σταδιοδρομίας τους και διαχείριση των ταλαντούχων ατόμων 
1.4 Επιδίωξη επίτευξης των στρατηγικών στόχων της εταιρίας  

 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 
2.1 Εμπέδωση της αντίληψης ότι κοινός συνδετικός δεσμός μεταξύ των πολιτικών ΔΑΠ είναι οι απαιτούμενες ικανότητες που πρέπει 

να έχουν οι εργαζόμενοι ανάλογα με τη θέση και το επίπεδο ευθύνης 
2.2 Επιδίωξη καλής οργάνωσης των δραστηριοτήτων της ΔΑΠ ελαχιστοποίησης της ενασχόλησης με διαδικαστικά θέματα  
2.3 Διαπίστωση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών ΔΑΠ όταν  επιτυγχάνονται οι πωλήσεις και οι στρατηγικοί στόχοι που 

αποτελούν και το τελικό κριτήριο  

 
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ 
3.1 Στόχευση  στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ταλαντούχων υπαλλήλων με υψηλή απόδοση, ως διακριτής ομάδας εργαζομένων, 

λόγω της μεγάλης σημασίας που έχουν για την επιχείρηση  
3.2 Άμεσος επηρεασμός της συμπεριφοράς των ταλαντούχων υπαλλήλων με υψηλή απόδοση, λόγω της διαφορετικής μεταχείρισης στα 

θέματα αμοιβών  
3.3 Στόχευση επίσης στους χαμηλόμισθους υπαλλήλους, λόγω της ανάγκης ενίσχυσης του εισοδήματός τους  
3.4 Επηρεασμός της συμπεριφοράς των χαμηλομίσθων υπαλλήλων, λόγω της ευνοϊκής μεταχείρισης στα θέματα αμοιβών  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Διδακτορική Διατριβή: 13. NATURAL Χ. Ν. Πρωτόπαπας 
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P3 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ (ΣΧΕΣΗ 3) 
  
Περίπτωση 14η: RADIANT 
 
Τα συμβατά με τη στρατηγική συστήματα ΔΑΠ αναμένεται να συμβάλλουν στη 
διαμόρφωση των επιδιωκομένων παραδοτέων αποτελεσμάτων της λειτουργίας ΔΑΠ  
από άποψη καταλληλότητας των εργαζομένων να ανταποκριθούν στις ανάγκες της 
επιχείρησης.  
 
Δηλαδή, πώς εκδηλώνεται η συμβολή τους και γιατί η αποτελεσματικότητά τους εξαρτάται από: 
(α) την ευθυγράμμισή τους με την ακολουθούμενη στρατηγική, (β) την ολοκλήρωσή τους σε 
ενιαίο σύνολο και (γ) τη διαφοροποίησή τους κατά κατηγορία εργαζομένων; 
 
3η ΣΧΕΣΗ (3-4) – Ρητές απαντήσεις στις ερωτήσεις HR89, 90 & ακολουθούν σχετικές απαντήσεις σε άλλες ερωτήσεις  
 
«Το σύνολο των πολιτικών ΔΑΠ βεβαίως επηρεάζει τις γνώσεις, ικανότητες-δεξιότητες και αποτελεσματικές συμπεριφορές των 
εργαζομένων και δημιουργεί ανθρώπους που υλοποιούν τη στρατηγική. Διαμορφώνουμε πολιτικές και διαδικασίες που 
υλοποιούν τις στρατηγικές όπως έχουν χαραχθεί. Δηλ. όταν θέλω να βρω συγκεκριμένο προφίλ ανθρώπων, κάνω πολιτικές 
επάνω στο “recruitment”, “selection”, “learning & development”, “compensation & benefits”, οι οποίες υλοποιούν τη στρατηγική 
και όλες αποτελούν μέρος του “performance development” – Το μεγάλο σημείο της διαφοράς μας είναι οι ευκαιρίες για ανάπτυξη 
που δίνουμε στους ανθρώπους – Καλλιεργείται ένα επιχειρησιακό κλίμα που είναι πολύ φιλικό και ανθρωποκεντρικό – Δίνουμε 
μεγάλη έμφαση στη σύνθεση των αμοιβών και παροχών ώστε να είναι “consistent’ με την ανθρωποκεντρική φιλοσοφία της 
εταιρίας» (HR89, 22, 24) 
 
«Διαπιστώνουμε αν οι πολιτικές ΔΑΠ είναι στο σύνολό τους αποτελεσματικές από τα αποτελέσματα της επιχείρησης» (HR90) 
 

 ΓΝΩΣΕΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ / 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ 

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ Ο προσανατολισμός του συστήματος πολιτικών ΔΑΠ και η εναρμόνισή του προς τη στρατηγική και την 
επίτευξη των στρατηγικών στόχων συμβάλλει στη δημιουργία καταλλήλων εργαζομένων από άποψη 
γνώσεων, ικανοτήτων-δεξιοτήτων και συμπεριφορών επειδή: 
 

 Τοποθετεί σε κεντρική θέση τις γνώσεις, ικανότητες-δεξιότητες και συμπεριφορές των 
εργαζομένων, τις οποίες επιδιώκει συστηματικά να εντοπίζει, βελτιώνει και ανταμείβει , με 
σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών στόχων (HR42, 45, 49, 50, 56, 57, 58, 63) (L23, 29, 36, 
42). 
 

 Ανταποκρίνεται στις ανάγκες ενίσχυσης της απόδοσης για την υλοποίηση της στρατηγικής, 
μέσω εντοπισμού ανθρώπων με επιθυμητά χαρακτηριστικά, μεγάλης έμφασης στις ευκαιρίες 
ανάπτυξής τους, ιδιαίτερης φροντίδας στην σύνθεση των αμοιβών και παροχών τους και 
καλλιέργειας φιλικού και ανθρωποκεντρικού επιχειρησιακού κλίματος (HR89, 22, 24)  
 

 Επιδιώκεται η πραγμάτωση του ρόλου του HR (ΗR87) 
 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 
 
 
 

 

Η εσωτερική συνοχή και συνέπεια του συστήματος πολιτικών ΔΑΠ συμβάλλει στη δημιουργία καταλλήλων 
εργαζομένων από άποψη γνώσεων, ικανοτήτων-δεξιοτήτων και συμπεριφορών επειδή: 
 

 Κοινός συνδετικός δεσμός μεταξύ των πολιτικών ΔΑΠ είναι οι απαιτούμενες ικανότητες 
(competences) που πρέπει να έχουν τα ηγετικά στελέχη και οι λοιποί εργαζόμενοι (HR42, 49, 
57, 58, 63) 
 

 Η αποτελεσματικότητα των πολιτικών ΔΑΠ στο σύνολό τους διαπιστώνεται από τα 
αποτελέσματα της επιχείρησης (HR90) 
 

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ Η διαφορετική μεταχείριση ομάδων εργαζομένων από το σύστημα πολιτικών ΔΑΠ  συμβάλλει στη 
δημιουργία καταλλήλων εργαζομένων από άποψη γνώσεων, ικανοτήτων-δεξιοτήτων και συμπεριφορών 
επειδή: 
 

 Στοχεύει  στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ταλαντούχων υπαλλήλων με μεγάλες 
δυνατότητες εξέλιξης (high potential), ως διακριτής ομάδας εργαζομένων, λόγω της μεγάλης 
σημασίας που έχουν για την επιχείρηση (HR24, 26, 49, 66) 
 

 Επηρεάζει άμεσα τη συμπεριφορά των ταλαντούχων υπαλλήλων με μεγάλες δυνατότητες 
εξέλιξης, λόγω της διαφορετικής μεταχείρισης στα θέματα επιλογής, εκπαίδευσης &  
ανάπτυξης και αμοιβών (HR24, 26, 49, 66) 

Διδακτορική Διατριβή: 14. RADIANT Χ. Ν. Πρωτόπαπας 
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14.3 ΤΡΟΠΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ  
ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΑΠ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ  
ΣΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΑΠ (πώς) 
  
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ 
1.1 Τοποθέτηση των γνώσεων, ικανοτήτων-δεξιοτήτων και συμπεριφορών των εργαζομένων σε κεντρική θέση του συστήματος ΔΑΠ  
1.2 Συστηματική επιδίωξη εντοπισμού, βελτίωσης και ανταμοιβής των ικανοτήτων-συμπεριφορών των εργαζομένων 
1.3 Ανταπόκριση στις ανάγκες ενίσχυσης της απόδοσης για την υλοποίηση της στρατηγικής μέσω:  Εντοπισμού ανθρώπων με 

επιθυμητά χαρακτηριστικά - Μεγάλης έμφασης στις ευκαιρίες ανάπτυξής τους -  Ιδιαίτερης φροντίδας στην σύνθεση των αμοιβών 
και παροχών τους - Καλλιέργειας φιλικού και ανθρωποκεντρικού επιχειρησιακού κλίματος  

1.4 Επιδίωξη πραγμάτωσης του ρόλου του HR 

 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 
2.1 Εμπέδωση της αντίληψης ότι κοινός συνδετικός δεσμός μεταξύ των πολιτικών ΔΑΠ είναι οι απαιτούμενες ικανότητες που πρέπει 

να έχουν τα ηγετικά στελέχη και οι λοιποί εργαζόμενοι 
2.2 Διαπίστωση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών ΔΑΠ από τα αποτελέσματα της επιχείρησης  

 
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ 
3.1 Στόχευση  στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ταλαντούχων υπαλλήλων με μεγάλες δυνατότητες εξέλιξης (high potential), ως 

διακριτής ομάδας εργαζομένων, λόγω της μεγάλης σημασίας που έχουν για την επιχείρηση  
3.2 Άμεσος επηρεασμός της συμπεριφοράς των ταλαντούχων υπαλλήλων με μεγάλες δυνατότητες εξέλιξης, λόγω της διαφορετικής 

μεταχείρισης στα θέματα επιλογής, εκπαίδευσης &  ανάπτυξης και αμοιβών  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Διδακτορική Διατριβή: 14. RADIANT Χ. Ν. Πρωτόπαπας 
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Ρ4 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ (ΣΧΕΣΗ 4)  

(αναλυτικά για κάθε μελέτη περίπτωσης) 
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 P4 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ (ΣΧΕΣΗ 4)
 
Περίπτωση 1η: EVERGREEN   
 
Τα επιδιωκόμενα παραδοτέα αποτελέσματα της λειτουργίας ΔΑΠ αναμένεται να 
συμβάλλουν στον προσδιορισμό των απαιτουμένων ικανοτήτων των στελεχών της 
λειτουργίας ΔΑΠ προκειμένου να ανταποκριθούν στο ρόλο τους.  
 
Δηλαδή, πώς εκδηλώνεται η συμβολή τους και γιατί οι ικανότητες των στελεχών της 
λειτουργίας ΔΑΠ εξαρτώνται από τις επιδιώξεις διαμόρφωσης των απαιτουμένων 
ικανοτήτων-δεξιοτήτων και συμπεριφοράς των εργαζομένων; 
 
4η ΣΧΕΣΗ (4-1) – Ρητές απαντήσεις στις ερωτήσεις HR101, 102, 103 και ακολουθούν σχετικές απαντήσεις σε άλλες ερωτήσεις 
 
«Κάθε ηγέτης πρέπει να είναι αρκετά διορατικός για να βλέπει το μέλλον – πρέπει να φροντίζω να μην εκπλαγώ και να μην 
εκπλήξω με τα τεκταινόμενα του μέλλοντος – μια μείωση προσωπικού που δεν είχα προβλέψει είναι “ήττα” δική μου – Με 1000 
τρόπους θα έπρεπε να φροντίσω να μη γίνει – πρέπεi να κάθομαι ψηλά και να βλέπω μακριά, να προβλέψω τι θα γίνει για να μην 
έχουμε δυσκολίες στο μέλλον» (HR101) 
 
«Παρόλο που έχουμε τα εργαλεία, δηλ. το πλαίσιο, θα πρέπει να μην χρειαστώ το χειρουργό αλλά μόνον την ασπιρίνη για να 
αντιμετωπίσω το σύμπτωμα» (HR101) 
 
«Δεν είμαι τέλειος – έχω άνεση σε κάποια θέματα – θέλω να λέω αυτά που πιστεύω αλλά να μην πληγώνω κόσμο – να λέω στον 
πρόεδρο αυτό που δεν του αρέσει και να θέλει να το ακούσει από  μένα – ζητά από μένα να τον επαναφέρω στην 
πραγματικότητα, να του δίνω σωστά στοιχεία και να τον προστατεύω» (HR101) 
 
«Ο πρόεδρος περιμένει από μένα να φροντίζω τον “κόσμο” μας – έχω δύο αφεντικά: τον πρόεδρο και τον “κόσμο” μας – αυτή η 
κατάσταση δεν μου έφερε ηθικά διλήμματα λόγω των αρχών μου – μου έδωσε εργαλεία για συνετή διαχείριση» (HR101) 
 
«Στη δουλειά μας στο HR αντιμετωπίζουμε συνεχώς καταστάσεις όπου οι άνθρωποι “βγάζουν τα εσώψυχά τους” – η εχεμύθεια 
είναι κύριο χαρακτηριστικό προσόν που πρέπει να έχουμε όλοι μας στο HR»  (HR102) 
 
«Η νέα οργάνωση που έχει προέλθει από τα Κεντρικά του εξωτερικού προβλέπει στο HR 3 “πυλώνες”: (i) “expertise team” που 
εδρεύει στο εξωτερικό, (ii) “service delivery” εντός του HR στην Ελλάδα και (iii) ”business partners” που είναι στελέχη του HR εδώ 
στην Ελλάδα. Αυτή η οργάνωση μας ώθησε να αλλάξουμε και να γίνουν πιο ξεκάθαροι οι ρόλοι» (HR102) 
 
«Το επόμενο βήμα μου είναι να βεβαιωθώ ότι η εταιρία ξεπερνά την κρίση με όσο το δυνατόν λιγότερες απώλειες» (HR103) 
 
«Φροντίζω να φτιάξω το διάδοχό μου καλύτερο από μένα – έχω εντοπίσει 1-2 κατάλληλα άτομα – δυστυχώς το “poulain” μας 
έφυγε» (HR103)  
 
«Θα ήθελα να μπορούσα να είχαμε βελτιώσει αρκετές από τις πολιτικές-πρακτικές ΔΑΠ – να προχωρήσω πέρα από το 
συντηρητισμό που κρατά δεδομένες καταστάσεις με λίγες βελτιώσεις – να κάνω ενδεχομένως περισσότερα προς αυτή την 
κατεύθυνση» (HR103)  
  
 ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ 
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ  
ΑΛΛΑΓΩΝ 

 
 
 
 
ΓΝΩΣΕΙΣ 
 
 
 
 
 
 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ / 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 
 
 
 
 
 
 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ 
 

Οι απαιτούμενες γνώσεις, 
ικανότητες-δεξιότητες και 
συμπεριφορές των 
εργαζομένων επιβάλλουν   
ενίσχυση - βελτίωση της 
ικανότητας εκτέλεσης της 
στρατηγικής διότι: 
 

 Χρειάζεται 
μεγαλύτερη 
διορατικότητα 
(HR101) 
 

 Υπάρχουν 
αδυναμίες 
στην επίτευξη 
των 
στρατηγικών 
στόχων 
(HR103) 
 
 

 

Οι απαιτούμενες γνώσεις, 
ικανότητες-δεξιότητες και 
συμπεριφορές των 
εργαζομένων επιβάλλουν  
ενίσχυση της διοικητικής 
κατάρτισης διότι: 
 
 

 Πρέπει να 
επινοηθούν 
νέες και πιο 
αποτελεσματι
κές πολιτικές 
ΔΑΠ (HR101, 
103) 
  

 Η νέα 
οργάνωση 
επιβάλλει την 
ανάπτυξη του 
ρόλου των 
στελεχών 
ΔΑΠ ως 
επιχειρ/κών 

Οι απαιτούμενες γνώσεις, 
ικανότητες-δεξιότητες και 
συμπεριφορές των 
εργαζομένων  επιβάλλουν 
ενίσχυση της ικανότητας 
υπαλληλικής συνεισφοράς 
διότι: 
 

 Χρειάζονται 
λεπτοί χειρισμοί 
των σχέσεων με 
τους 
εργαζόμενους 
(HR101)   

 
 Μεταβάλλονται 

συνεχώς οι 
ανάγκες των 
εργαζομένων που 
επιβάλλουν 
αυξημένη 
φροντίδα για την 
αντιμετώπισή 
τους (HR101) 

Οι απαιτούμενες γνώσεις, 
ικανότητες-δεξιότητες και 
συμπεριφορές των 
εργαζομένων επιβάλλουν 
ενίσχυση της ικανότητας 
διοίκησης αλλαγών διότι: 
 
 

 Απαιτείται 
καλύτερη 
πρόβλεψη του 
μέλλοντος και 
των συνεπα-
γομένων 
αλλαγών 
(HR101) 
 

 Επιβάλλεται 
να ξεπερασθεί 
η παρούσα 
κρίση με όσο 
το δυνατό 
λιγότερες 
απώλειες για 

Διδακτορική Διατριβή: 01. EVERGREEN Χ. Ν. Πρωτόπαπας 
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εταίρων 
(business 
partners) 
(ΗR102) 
 

 Χρειάζεται 
συχνότερη 
βελτίωση των 
πολιτικών 
ΔΑΠ αντί της 
συντηρητικής 
διατήρησης 
δεδομένων 
καταστάσεων 
(HR103)  
  

 Επιβάλλεται 
αποδοτικότε-
ρη διαχείριση 
των πολιτικών 
ΔΑΠ (HR103) 
 
 

 
 Χρειάζεται 

αυξημένη 
εχεμύθεια για τον 
επιτυχή 
προσωπικό 
χειρισμό των 
εργαζομένων 
(HR102) 

την εταιρία 
(HR103) 
 

 Απαιτείται 
έγκαιρη 
ανάδειξη 
ικανού 
στελέχους για 
τη διαδοχή 
του  Δ/ντή 
ανθρωπίνων 
πόρων 
(HR103) 

 
 
 
 
 
1.4 ΤΡΟΠΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ  
ΤΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΑΠ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ  
ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΑΠ (πώς) 
  
ΓΝΩΣΕΙΣ  -  ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ/ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ  -  ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ 
1.1 Μεγαλύτερη διορατικότητα 
1.2 Διαπίστωση των αδυναμιών στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
 

2.1 Επινόηση νέων και πιο αποτελεσματικών πολιτικών ΔΑΠ 
2.2 Ανάπτυξη των στελεχών ΔΑΠ ως “business partners” 
2.3 Συχνότερη βελτίωση των πολιτικών ΔΑΠ 
2.4 Αποδοτικότερη διαχείριση των πολιτικών ΔΑΠ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 
 
 
 

3.1 Επιδέξιος χειρισμός των εργαζομένων 
3.2 Αυξημένη φροντίδα για την αντιμετώπιση των μεταβαλλομένων αναγκών του 

προσωπικού  
3.3 Αυξημένη εχεμύθεια στα θέματα του προσωπικού 

ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ  ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ 
 
 

4.1 Καλύτερη πρόβλεψη του μέλλοντος και των συνεπαγομένων αλλαγών  
4.2 Αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης με τις ελάχιστες απώλειες 
4.3 Ανάδειξη καταλλήλου αντικαταστάτη (διαδοχή) του Δ/ντή ανθρωπίνων πόρων 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ 
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P4 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ (ΣΧΕΣΗ 4) 
 
Περίπτωση 2η: OPTIMUM  
 
Τα επιδιωκόμενα παραδοτέα αποτελέσματα της λειτουργίας ΔΑΠ αναμένεται να 
συμβάλλουν στον προσδιορισμό των απαιτουμένων ικανοτήτων των στελεχών της 
λειτουργίας ΔΑΠ προκειμένου να ανταποκριθούν στο ρόλο τους.  
 
Δηλαδή, πώς εκδηλώνεται η συμβολή τους και γιατί οι ικανότητες των στελεχών της λειτουργίας 
ΔΑΠ εξαρτώνται από τις επιδιώξεις διαμόρφωσης των απαιτουμένων ικανοτήτων-δεξιοτήτων και 
συμπεριφοράς των εργαζομένων; 
 
4η ΣΧΕΣΗ (4-1) – Ρητές απαντήσεις στις ερωτήσεις HR101, 102, 103 και ακολουθούν σχετικές απαντήσεις σε άλλες ερωτήσεις 
 
«Θάθελα να είμαι πιο κοντά στην αγορά – να ενημερώνομαι πιο πολύ στα εμπορικά θέματα για να αντιλαμβάνομαι καλύτερα τις 
απαιτήσεις του “business”» (HR101) 
 
«Λόγω των σημερινών συνθηκών προσπαθούμε να λύνουμε τα προβλήματα χωρίς να απασχολούμε πολύ τα στελέχη – τους 
καλούμε μόνον στην τελευταία συνέντευξη των υποψηφίων για πρόσληψη, ώστε να τους αφήσουμε χρόνο να αφοσιωθούν στην 
αγορά» (HR101) 
 
«Χρειάζομαι να βρω τρόπους για να ενισχύσω το ηθικό των ανθρώπων που μένουν στην εταιρία και δεν αποχωρούν λόγω της 
κρίσης» (HR101) 
 
«To Τμήμα HR του Εργοστασίου ήλθε κάτω από μένα – ζήτησα να έχουμε αμεσότητα στην αναφορά – οι δεξιότητες του HR 
Manager του Εργοστασίου είναι χρήσιμες για την υπηρεσία του HR – η εμπειρία και η τεχνογνωσία του μας βοήθησε να 
αναπτύξουμε τα εδώ στελέχη του HR» (HR102) 
 
Λόγω της συγχώνευσης με άλλη μεγάλη εταιρία του κλάδου «θεωρώ ως επόμενο βήμα μου τη συγχώνευση των συστημάτων HR 
των δύο εταιριών – πρέπει να ενοποιηθούν οι πολιτικές ΔΑΠ και διαδικασίες, να ομογενοποιηθεί η κουλτούρα – πρέπει να 
προσεχθεί η “dominant culture” αλλά πιστεύω ότι το “higher purpose” είναι πιο ισχυρό» (HR103)   
 
«Πρέπει να γνωρίζω τι σημαίνει Sales Manager, να αντιλαμβάνομαι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει στον τομέα του αλλά και 
αυτά σε σχέση με τους ανθρώπους του, να καταλαβαίνω το “business” ώστε η υποστήριξη να γίνεται σύμφωνα με τις ανάγκες - 
συνήθως, εμάς του HR  μας κατηγορούν ότι δεν γνωρίζουμε τα θέματα των Sales ή του Marketing ως θέματα του 
“business”»(HR26) 
 
 ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ 
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ  
ΑΛΛΑΓΩΝ 

 
 
 
 
ΓΝΩΣΕΙΣ 
 
 
 
 
 
 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ / 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 
 
 
 
 
 
 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ 
 

Οι απαιτούμενες γνώσεις, 
ικανότητες-δεξιότητες και 
συμπεριφορές των 
εργαζομένων επιβάλλουν   
ενίσχυση - βελτίωση της 
ικανότητας εκτέλεσης της 
στρατηγικής διότι: 
 
  

 Χρειάζεται 
μεγαλύτερη 
εγγύτητα στην 
αγορά 
(ΗR101) 
 

 Απαιτείται 
περισσότερη 
ενημέρωση 
στα εμπορικά 
θέματα για 
καλύτερη 
αντίληψη των 
απαιτήσεων 
του “business” 
(ΗR101, 26) 

 

Οι απαιτούμενες γνώσεις, 
ικανότητες-δεξιότητες και 
συμπεριφορές των 
εργαζομένων επιβάλλουν  
ενίσχυση της διοικητικής 
κατάρτισης διότι: 
 
 
 

 Χρειάζεται 
μεγαλύτερη 
ικανότητα 
λύσης των 
προβλημάτων 
προσωπικού 
χωρίς μεγάλη 
απασχόληση 
των στελεχών 
γραμμής για 
να μπορούν 
να 
αφοσιωθούν 
περισσότερο 
στην αγορά 
(HR101) 
 

Οι απαιτούμενες γνώσεις, 
ικανότητες-δεξιότητες και 
συμπεριφορές των 
εργαζομένων  επιβάλλουν 
ενίσχυση της ικανότητας 
υπαλληλικής συνεισφοράς 
διότι: 
 
 

 Πρέπει να 
βρεθούν νέοι 
τρόποι 
βελτίωσης του 
ηθικού των 
ανθρώπων που 
μένουν στην 
εταιρία και δεν 
αποχωρούν λόγω 
της οικονομικής 
κρίσης (HR101)   

 
 

Οι απαιτούμενες γνώσεις, 
ικανότητες-δεξιότητες και 
συμπεριφορές των 
εργαζομένων επιβάλλουν 
ενίσχυση της ικανότητας 
διοίκησης αλλαγών διότι: 
 
 
 

 Απαιτείται η 
αξιοποίηση 
της εμπειρίας 
και τεχνογνω-
σίας όλων των 
στελεχών 
ΔΑΠ για 
εισαγωγή 
αλλαγών και 
καλύτερη 
ανάπτυξη του 
Τμήματος 
(HR102) 

 
 Λόγω της 

συγχώνευσης 
με άλλη 
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 Επιβάλλεται 
αποδοτικότε-
ρη διαχείριση 
των πολιτικών 
ΔΑΠ (HR101) 

εταιρία, 
επιβάλλεται η 
προσαρμογή 
των εργαζομέ-
νων στα 
ενοποιημένα 
συστήματα 
συστήματα 
ΔΑΠ των δύο 
εταιριών 
HR103) 
 

 Λόγω της 
συγχώνευσης, 
επιβάλλεται 
επίσης 
ομογενοποί-
ηση της 
κουλτούρας 
των δύο 
εταιριών 
(HR103) 
 

 
 
 
 
 
2.4 ΤΡΟΠΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ  
ΤΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΑΠ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ  
ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΑΠ (πώς) 
  
ΓΝΩΣΕΙΣ  -  ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ/ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ  -  ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ 
1.1 Μεγαλύτερη εγγύτητα προς την αγορά 
1.2 Περισσότερη ενημέρωση στα εμπορικά θέματα για καλύτερη αντίληψη των απαιτήσεων του 

“business” 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
 
 

2.1 Δυνατότητα λύσης των προβλημάτων προσωπικού χωρίς μεγάλη απασχόληση των στελεχών 
γραμμής 

2.2 Αποδοτικότερη διαχείριση των πολιτικών ΔΑΠ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 
 
 

3.1 Εξεύρεση νέων τρόπων βελτίωσης του ηθικού αυτών που δεν αποχωρούν λόγω οικονομικής 
κρίσης και παραμένουν στην εταιρία 

ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ 
 

4.1 Αξιοποίηση εμπειρίας και τεχνογνωσίας όλων των στελεχών ΔΑΠ για εισαγωγή αλλαγών 
4.2 Προσαρμογή των εργαζομένων στα ενοποιημένα συστήματα των συγχωνευομένων εταιριών 
4.3 Ομοιογενοποίηση της κουλτούρας των συγχωνευομένων εταιριών 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ 
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P4 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ (ΣΧΕΣΗ 4) 
 
Περίπτωση 3η: ORIGINAL  
 
Τα επιδιωκόμενα παραδοτέα αποτελέσματα της λειτουργίας ΔΑΠ αναμένεται να 
συμβάλλουν στον προσδιορισμό των απαιτουμένων ικανοτήτων των στελεχών της 
λειτουργίας ΔΑΠ προκειμένου να ανταποκριθούν στο ρόλο τους.  
 
Δηλαδή, πώς εκδηλώνεται η συμβολή τους και γιατί οι ικανότητες των στελεχών της λειτουργίας 
ΔΑΠ εξαρτώνται από τις επιδιώξεις διαμόρφωσης των απαιτουμένων ικανοτήτων-δεξιοτήτων και 
συμπεριφοράς των εργαζομένων; 
 
4η ΣΧΕΣΗ (4-1) – Ρητές απαντήσεις στις ερωτήσεις HR101, 102, 103 και ακολουθούν σχετικές απαντήσεις σε άλλες ερωτήσεις 
 
«Πρέπει να είμαστε “HR professionals”» (HR101) 
 
«Χρειάζεται να γίνω καλός “facilitator” στα “calibration meetings”  - για το σκοπό αυτό χρειάσθηκε να μεταβούμε 2 άτομα στην 
Αγγλία για 2 εβδομάδες για να υποστούμε ειδική εκπαίδευση – μας χρειάζεται η ικανότητα να παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα 
της αξιολόγησης 360ο αφού την εφαρμόσουμε επιλεκτικά σε ομάδες προς βελτίωση σύμφωνα με τις ανάγκες» (HR101) 
 
«Πρέπει να μπορούμε να αναλύουμε και να εξηγούμε τις νέες δεξιότητες που χρειάζονται από τους ανθρώπους μας στις 
διάφορες θέσεις» (HR101) 
 
«Για να είμαστε στο “HR community” θα πρέπει να εκπαιδευόμαστε συνέχεια και να αποκτούμε “soft skills”» (HR101) 
 
«Όσον αφορά τα νέα εργαλεία, χρειαζόμαστε εκπαίδευση στο εξωτερικό για θέματα εφαρμογής της αξιολόγησης απόδοσης – 
οδηγού προόδου και ανάπτυξης, θέματα “salary structure” και υλοποίησης του νέου συστήματος της μεγάλης διεθνούς 
συμβουλευτικής εταιρίας» (HR101) 
 
«Ο ρόλος μας συνεχώς ανανεώνεται και εμπλουτίζεται» (HR101) 
 
«Βλέπουμε ότι ο νέος τρόπος λειτουργίας φέρνει αποτελέσματα – είμαστε “service providers” όπως πάντοτε, αλλά γινόμαστε όλο 
και περισσότερο “business partners” όπως απαιτείται» (HR102) 
 
«Επόμενο βήμα σε σχέση με ό,τι έχω φτιάξει μέχρι σήμερα είναι να εξασφαλίσω τη διάρκειά του και το “consistency”» (HR103) 
 
«Έχω διαπιστώσει ότι ο “κόσμος” δεν εκτιμά αυτά που έχουν (Managers και employees). Ο “κόσμος” τα θεωρεί ως “granted” και 
τα βάζει στο πλάϊ. Αυτό ίσως οφείλεται στην κουλτούρα του Έλληνα, τη νοοτροπία του “κόσμου”. Απλά παραδείγματα είναι η 
γκρίνια για το “parking” η μη αναγνώριση ότι μπορούν να πάρουν πρωϊνό στην εταιρία με 0,5€ κ.α. Δεν νιώθω ότι το προσωπικό 
τα αναγνωρίζει. Φαίνεται ότι δεν “πουλάμε” αρκετά. Χρειαζόμαστε εναν “marketeer” για να μας βοηθήσει»  (HR36) 
  
 ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ 
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ  
ΑΛΛΑΓΩΝ 

 
 
 
 
ΓΝΩΣΕΙΣ 
 
 
 
 
 
 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ / 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 
 
 
 
 
 
 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ 
 

Οι απαιτούμενες γνώσεις, 
ικανότητες-δεξιότητες και 
συμπεριφορές των 
εργαζομένων επιβάλλουν   
ενίσχυση - βελτίωση της 
ικανότητας εκτέλεσης της 
στρατηγικής διότι: 
 

 
 Πρέπει να 

εξασφαλισθεί 
η διάρκεια και 
η συνέπεια του 
συστήματος 
της ΔΑΠ 
(HR103) 
 

 

Οι απαιτούμενες γνώσεις, 
ικανότητες-δεξιότητες και 
συμπεριφορές των 
εργαζομένων επιβάλλουν  
ενίσχυση της διοικητικής 
κατάρτισης διότι: 
 
 
 

 Χρειάζεται 
εξέλιξη των 
στελεχών 
ΔΑΠ ως 
επιχειρηματι-
κών εταίρων 
“business 
partners” 
πέραν της 
παραδοσιακής 
παροχής 
υπηρεσιών 
ΔΑΠ (service 

Οι απαιτούμενες γνώσεις, 
ικανότητες-δεξιότητες και 
συμπεριφορές των 
εργαζομένων  επιβάλλουν 
ενίσχυση της ικανότητας 
υπαλληλικής συνεισφοράς 
διότι: 

 
 

 Ανάγκη 
συνεχούς 
εκπαίδευσης για 
την απόκτηση – 
βελτίωση των 
“soft skills” 
(HR101) 

 
 Απαιτούνται και 

ικανότητες 
Μάρκετινγκ για 
να αναγνωρίσουν 
οι εργαζόμενοι  

Οι απαιτούμενες γνώσεις, 
ικανότητες-δεξιότητες και 
συμπεριφορές των 
εργαζομένων επιβάλλουν 
ενίσχυση της ικανότητας 
διοίκησης αλλαγών διότι: 
  
 
 

 Επιβάλλεται η 
έγκαιρη 
πρόβλεψη, 
ανάλυση και 
επεξήγηση 
των νέων 
δεξιοτήτων 
που θα 
χρειασθεί να 
έχουν οι 
άνθρωποι   
στις διάφορες 
θέσεις 
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providers) 
(HR102) 

 
 Χρειάζεται  

περισσότερος
επαγγελματι-
σμός και 
κατάρτιση 
στα θέματα 
ΔΑΠ (HR101) 
 

 Απαιτείται 
δυνατότητα 
άσκησης 
ρόλου 
διευκολυντή 
“facilitator” 
για την 
υποστήριξη 
των ελέγχων 
αντικειμενι-
κότητας 
“calibration” 
της 
αξιολόγησης 
της απόδοσης 
(HR101)  
 

 Χρειάζεται 
ευχέρεια 
παρουσίασης 
των αποτελε-
σμάτων της 
αξιολόγησης 
360ο μετά από 
επιλεκτική 
εφαρμογή  σε 
ομάδες προς 
βελτίωση 
σύμφωνα με 
τις ανάγκες 
(HR101) 
 

 Ανάγκη 
συνεχούς 
εκπαίδευσης 
στις νέες 
μεθόδους 
αξιολογησης 
της απόδοσης 
και  
συστήματος 
αμοιβών 
(HR101) 

 

την αξία 
ορισμένων παρο-
χών που θεωρούν 
δεδομένες και 
δεν εκτιμούν 
(HR36) 
 

(HR101) 
 

 Ανάγκη 
συνεχούς 
ανανέωσης 
και 
εμπλουτισμού 
του ρόλου της 
ΔΑΠ (HR101) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Διδακτορική Διατριβή: 03. ORIGINAL Χ. Ν. Πρωτόπαπας 

 
2



Συμβολή στη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων ως μέσου επίτευξης των στρατηγικών στόχων των επιχειρήσεων 

 

 
 
3.4 ΤΡΟΠΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ  
ΤΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΑΠ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ  
ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΑΠ (πώς) 
  
ΓΝΩΣΕΙΣ  -  ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ/ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ  -  ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ 
1.1 Εξασφάλιση διάρκειας και συνέπειας του συστήματος ΔΑΠ  ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
2.1 Εξέλιξη των στελεχών ΔΑΠ ως “business partners” πέραν  της παραδοσιακής παροχής 

υπηρεσιών “service providers” 
2.2 Ανάπτυξη του επαγγελματισμού των στελεχών ΔΑΠ 
2.3 Δυνατότητα άσκησης ρόλου διευκολυντή (facilitator) για την υποστήριξη των ελέγχων 

αντικειμενικότητας (calibration) της αξιολόγησης της απόδοσης 
2.4 Ευχέρεια παρουσίασης των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης 360ο προς βελτίωση ομάδων 
2.5 Συνεχής εκπαίδευση στις νέες μεθόδους αξιολόγησης της απόδοσης και συστήματος αμοιβών 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 
 
 
 
 
 
 

3.1 Συνεχής εκπαίδευση για την απόκτηση – βελτίωση των “soft skills” 
3.2 Ικανότητες Μάρκετινγκ για να αναγνωρίσουν οι εργαζόμενοι την αξία ορισμένων παροχών 

που θεωρούν ως δεδομένες και δεν εκτιμούν  

ΥΠΑΛΛΗΛΛΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ  
 
 

4.1 Έγκαιρη πρόβλεψη, ανάλυση και επεξήγηση των νέων δεξιοτήτων που θα χρειασθεί να έχουν 
οι άνθρωποι στις διάφορες θέσεις 

4.2 Συνεχής ανανέωση και εμπλουτισμός του ρόλου της ΔΑΠ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ 
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 P4 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ (ΣΧΕΣΗ 4)
 
Περίπτωση 4η: OCTAGON  
 
Τα επιδιωκόμενα παραδοτέα αποτελέσματα της λειτουργίας ΔΑΠ αναμένεται να 
συμβάλλουν στον προσδιορισμό των απαιτουμένων ικανοτήτων των στελεχών της 
λειτουργίας ΔΑΠ προκειμένου να ανταποκριθούν στο ρόλο τους.  
 
Δηλαδή, πώς εκδηλώνεται η συμβολή τους και γιατί οι ικανότητες των στελεχών της λειτουργίας 
ΔΑΠ εξαρτώνται από τις επιδιώξεις διαμόρφωσης των απαιτουμένων ικανοτήτων-δεξιοτήτων και 
συμπεριφοράς των εργαζομένων; 
 
4η ΣΧΕΣΗ (4-1) – Ρητές απαντήσεις στις ερωτήσεις HR101, 102, 103 και ακολουθούν σχετικές απαντήσεις σε άλλες ερωτήσεις 
 
«Έκανα μεταπτυχιακό (2 χρόνια “professional” ΜΒΑ) στην ηλικία των 40 ετών για να ενδυναμώσω τις γνώσεις μου για τον ρόλο 
του “business partner”. Η γνώση του “Business” και η χρήση ορολογίας Μάρκετινγκ με έχει φέρει κοντά στους εσωτερικούς μου 
πελάτες μέσα στην επιχείρηση» (HR101) 
 
«Αυτό που έκανα στα 20 χρόνια καριέρας αισθάνομαι ότι θα μου χρειασθεί ξανά σε 5 χρόνια γιατί όλα αλλάζουν γύρω μας και η 
γνώση απαξιώνεται γρήγορα. Στο θέμα αυτό μπορεί να βοηθήσει και η εταιρία με προγράμματα δια βίου μάθησης» (HR101) 
 
«Έχω κάνει προσαρμογές με βάση τα αποτελέσματα του Τμήματος HR. Όχι μεγάλες αλλαγές. Πριν 10 χρόνια το Τμήμα 
λειτουργούσε παραδοσιακά. Έκτοτε φροντίζω να προσλαμβάνω πτυχιούχους ακόμη και κατόχους ΜΒΑ. Είναι χαρακτηριστικό, 
ότι όταν ήλθα στην εταιρία δεν υπήρχε κανένας πτυχιούχος Πανεπιστημίου στο Τμήμα» (HR102) 
 
«Επόμενό μου βήμα είναι να φροντίσω το HR να ανταποκριθεί στο ρόλο που θα παίξει στο νέο “combined business” των δύο 
συγχωνευομένων εταιριών» (HR103) 
 
«Υπάρχουν μεταξύ των 2 εταιριών ομοιότητες αλλά και κάποιες διαφορές. Η ενοποίηση θα γίνει σε παγκόσμιο επίπεδο. Πρόκειται 
για αλλαγή των 2 σε 1 και αυτά που θα κάνουμε από εδώ και πέρα θα είναι διαφορετικά. Λόγω του “combined organization” η 
διαχείριση της αλλαγής σε νέους τρόπους εργασίας θα έχει πολλές απαιτήσεις (κουλτούρα, εργασιακό  κλίμα, εκπαιδευτικές 
διαδικασίες, συστήματα και επικοινωνίες). Πρόκειται για ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ» (HR103) 
 
«Δεν εννοώ μόνον την πρόκληση εναρμόνισης των 2 εταιριών αλλά και την προσαρμογή σε νέες κατευθύνσεις και τρόπους 
λειτουργίας που έρχονται από τα Κεντρικά της νέας ενοποιημένης εταιρίας. Το νέο HR που θα προκύψει θα πρέπει να 
εναρμονισθεί με το “HR transformation” πλέον του “integration”» (HR103)  
 
 ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ 
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ  
ΑΛΛΑΓΩΝ 

 
 
 
 
ΓΝΩΣΕΙΣ 
 
 
 
 
 
 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ / 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 
 
 
 
 
 
 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ 
 

Οι απαιτούμενες γνώσεις, 
ικανότητες-δεξιότητες και 
συμπεριφορές των 
εργαζομένων επιβάλλουν   
ενίσχυση - βελτίωση της 
ικανότητας εκτέλεσης της 
στρατηγικής διότι: 
 

 Χρειάζεται 
γνώση του 
“business” και 
χρήση της 
ορολογίας 
Μάρκετινγκ 
για καλύτερη 
επικοινωνία με 
τα στελέχη 
γραμμής 
(HR101) 
 

 Πρέπει να 
ανταποκριθεί 
το Τμήμα 
ΔΑΠ  στα νέα 
δεδομένα της 
συνδυασμένης 

Οι απαιτούμενες γνώσεις, 
ικανότητες-δεξιότητες και 
συμπεριφορές των 
εργαζομένων επιβάλλουν  
ενίσχυση της διοικητικής 
κατάρτισης διότι: 
 
 

 Επιβάλλεται η 
ανάπτυξη του 
ρόλου του 
επιχειρημα-
τικού εταίρου 
(business 
partner) 
(HR101) 
 

 Απαιτείται 
επιλεκτική 
στελέχωση 
του Τμήματος 
ΔΑΠ με 
άτομα 
υψηλών 
τυπικών 
προσόντων 

Οι απαιτούμενες γνώσεις, 
ικανότητες-δεξιότητες και 
συμπεριφορές των 
εργαζομένων  επιβάλλουν 
ενίσχυση της ικανότητας 
υπαλληλικής συνεισφοράς 
διότι: 
 

 

Οι απαιτούμενες γνώσεις, 
ικανότητες-δεξιότητες και 
συμπεριφορές των 
εργαζομένων επιβάλλουν 
ενίσχυση της ικανότητας 
διοίκησης αλλαγών διότι: 
 
 

 Χρειάζεται 
αλλαγή του 
τρόπου 
λειτουργίας 
του Τμήματος 
ΔΑΠ ώστε να 
μετακινηθεί 
από τα 
παραδοσιακά  
πρότυπα και 
να μετασχη-
ματισθεί 
(HR102, 103) 
 
 

 Επιβάλλεται 
να γίνουν 
μεγάλες 
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δράσης των  
συγχωνευομέ-
νων εταιριών 
και στις νέες 
κατευθύνσεις 
(HR103) 

 

(HR102) 
 

 Πρέπει να 
επινοηθούν/  
σχεδιασθούν 
νέες και πιο 
κατάλληλες 
πολιτικές 
ΔΑΠ  και να 
ενσωματω-
θούν σε ενιαίο 
σύνολο 
(HR103) 
 

αλλαγές σε 
νέους τρόπους 
εργασίας με 
πολλές 
απαιτήσεις 
(κουλτούρα, 
εργασιακό 
κλίμα, εκπαι-
δευτικές 
διαδικασίες, 
συστήματα, 
επικοινωνίες) 
(HR103) 

 

 
 
 
 
 
4.4 ΤΡΟΠΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ  
ΤΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΑΠ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ  
ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΑΠ (πώς) 
  
ΓΝΩΣΕΙΣ  -  ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ/ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ  -  ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ 
1.1 Γνώση του “business” και χρήση της ορολογίας Μάρκετινγκ για καλύτερη επικοινωνία με τα 

στελέχη γραμμής 
1.2 Ανταπόκριση του Τμήματος ΔΑΠ  στα νέα δεδομένα της συνδυασμένης δράσης των  

συγχωνευομένων εταιριών και στις νέες κατευθύνσεις  

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
 
 
 

2.1 Ανάπτυξη του ρόλου του επιχειρηματικού εταίρου (business partner)  
2.2 Επιλεκτική στελέχωση του Τμήματος ΔΑΠ με άτομα υψηλών τυπικών προσόντων  
2.3 Επινόηση – σχεδιασμός νέων και πιο καταλλήλων πολιτικών ΔΑΠ  και ενσωμάτωσή τους σε 

ενιαίο σύνολο  

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 
 
 
 

4.1 Αλλαγή του τρόπου λειτουργίας του Τμήματος ΔΑΠ ώστε να μετακινηθεί από τα 
παραδοσιακά  πρότυπα και να μετασχηματισθεί 

4.2 Εκτέλεση μεγάλων αλλαγών σε νέους τρόπους εργασίας με πολλές απαιτήσεις (κουλτούρα, 
εργασιακό κλίμα, εκπαιδευτικές διαδικασίες, συστήματα, επικοινωνίες) 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ 
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 P4 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ (ΣΧΕΣΗ 4)
 
Περίπτωση 5η: ZODIAC 
 
Τα επιδιωκόμενα παραδοτέα αποτελέσματα της λειτουργίας ΔΑΠ αναμένεται να 
συμβάλλουν στον προσδιορισμό των απαιτουμένων ικανοτήτων των στελεχών της 
λειτουργίας ΔΑΠ προκειμένου να ανταποκριθούν στο ρόλο τους.  
 
Δηλαδή, πώς εκδηλώνεται η συμβολή τους και γιατί οι ικανότητες των στελεχών της λειτουργίας 
ΔΑΠ εξαρτώνται από τις επιδιώξεις διαμόρφωσης των απαιτουμένων ικανοτήτων-δεξιοτήτων και 
συμπεριφοράς των εργαζομένων; 
 
4η ΣΧΕΣΗ (4-1) – Ρητές απαντήσεις στις ερωτήσεις HR101, 102, 103 και ακολουθούν σχετικές απαντήσεις σε άλλες ερωτήσεις 
 
«Μου χρειάζεται το “Networking”. Να βλέπω πελάτες, να είμαι με άλλο τρόπο κοντά στους ανθρώπους. Να κάνω μαζί με τα 
στελέχη μας “joint visits” στους πελάτες και να αποκτήσω μεγαλύτερο “market awareness”. Χρειάζομαι να γνωρίζω καλύτερα το 
“business”» (HR101) 
 
«Προσέλαβα “dedicated” άτομο στο HR για το “recruitment”  εδώ και 2 χρόνια» (HR102) 
 
«Επόμενό μου βήμα είναι να φέρω το HR σε ένα επόμενο “level” με περισσότερο στρατηγικό ρόλο για να ανταποκρίνεται ακόμη 
καλύτερα στις απαιτήσεις της επιχείρησης» (HR103) 
 
«Nομίζω ότι θα μπορούσα να αναπτύξω και τα δικά μου “skills” - το θέμα που βλέπω σε μένα είναι ότι δεν έχω γίνει “exposed 
externally” - χρειάζεται να γίνω περισσότερο “extrovert” γιατί με τον τρόπο αυτό θα μπορέσω να αναπτύξω καλύτερο “capability” 
για να φέρω μέσα στην εταιρία “best practices”  π.χ. να γίνω μέλος του Συνδέσμου Στελεχών Διοίκησης Προσωπικού - 
αισθάνομαι ότι δεν έχω εμπλουτίσει αρκετά την εμπειρία μου - μου χρειάζεται να δικτυωθώ ώστε να γίνω πιο δυνατή εντός του 
οργανισμού» (HR33) 
 
 ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ 
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ  
ΑΛΛΑΓΩΝ 

 
 
 
 
ΓΝΩΣΕΙΣ 
 
 
 
 
 
 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ / 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 
 
 
 
 
 
 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ 
 

Οι απαιτούμενες γνώσεις, 
ικανότητες-δεξιότητες και 
συμπεριφορές των 
εργαζομένων επιβάλλουν   
ενίσχυση - βελτίωση της 
ικανότητας εκτέλεσης της 
στρατηγικής διότι: 
 

 Χρειάζεται 
δικτύωση 
(networking) 
με τα στελέχη 
γραμμής και 
τους πελάτες 
ώστε να 
αποκτηθεί 
καλύτερη 
ενημέρωση για 
τις συνθήκες 
της αγοράς 
(market 
awareness) 
(ΗR101, 33) 
 

 Χρειάζεται 
καλύτερη 
γνώση του 
“business”   
(HR101) 
 

 Επιβάλλεται  
αναβάθμιση 
του 
στρατηγικού 

Οι απαιτούμενες γνώσεις, 
ικανότητες-δεξιότητες και 
συμπεριφορές των 
εργαζομένων επιβάλλουν  
ενίσχυση της διοικητικής 
κατάρτισης διότι: 
 
 

 Χρειάζεται  
να υπάρχει 
εξειδικευμένο 
στέλεχοςΔΑΠ 
με κατάρτιση 
στα θέματα 
στελέχωσης  
(HR102) 
 

 Χρειάζεται 
εμπλουτισμός 
της εμπειρίας 
στα θέματα 
ΔΑΠ και 
εισαγωγή 
“best 
practices” από 
άλλες εταιρίες 
(HR33) 

 

Οι απαιτούμενες γνώσεις, 
ικανότητες-δεξιότητες και 
συμπεριφορές των 
εργαζομένων  επιβάλλουν 
ενίσχυση της ικανότητας 
υπαλληλικής συνεισφοράς 
διότι: 

 
 Χρειάζεται 

αύξηση της 
επιρροής του 
Δ/ντή ΔΑΠ εντός 
της εταιρίας 
μέσω 
μεγαλύτερης 
εξωστρέφειας 
και ανάπτυξης 
των ατομικών 
του δεξιοτήτων 
(skills) (HR33) 
 

 Χρειάζεται 
καλύτερη 
προσέγγιση των 
ανθρώπων μέσω 
επισκέψεων 
στους πελάτες, 
από κοινού με τα 
στελέχη γραμμής 
(HR101) 

 
 

Οι απαιτούμενες γνώσεις, 
ικανότητες-δεξιότητες και 
συμπεριφορές των 
εργαζομένων επιβάλλουν 
ενίσχυση της ικανότητας 
διοίκησης αλλαγών διότι: 
  
 

 Απαιτείται 
αλλαγή στο 
ρόλο του 
Τμήματος 
ΔΑΠ και στον 
τρόπο 
άσκησής του 
(HR101, 103) 
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ρόλου του 
Τμήματος 
ΔΑΠ για 
καλύτερη 
ανταπόκριση 
στις ανάγκες 
της 
επιχείρησης 
(HR103) 

 

 
 
 
 
 
 
 
5.4 ΤΡΟΠΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ  
ΤΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΑΠ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ  
ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΑΠ (πώς) 
  
ΓΝΩΣΕΙΣ  -  ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ/ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ  -  ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ 
1.1 Δικτύωση (networking) με τα στελέχη γραμμής και τους πελάτες ώστε να αποκτηθεί 

καλύτερη ενημέρωση για τις συνθήκες της αγοράς (market awareness)  
1.2 Καλύτερη γνώση του “business”   
1.3 Αναβάθμιση του στρατηγικού ρόλου του Τμήματος ΔΑΠ για καλύτερη ανταπόκριση στις 

ανάγκες της επιχείρησης  

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
 
 
 
 

2.1 Εξασφάλιση εξειδικευμένου στελέχους ΔΑΠ με κατάρτιση στα θέματα στελέχωσης   
2.2 Εμπλουτισμός της εμπειρίας στα θέματα ΔΑΠ και εισαγωγή “best practices” από άλλες 

εταιρίες  

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 
 
 

3.1 Αύξηση της επιρροής του Δ/ντή ΔΑΠ εντός της εταιρίας μέσω μεγαλύτερης εξωστρέφειας 
και ανάπτυξης των ατομικών του δεξιοτήτων (skills)  

3.2 Καλύτερη προσέγγιση των ανθρώπων μέσω επισκέψεων στους πελάτες, από κοινού με τα 
στελέχη γραμμής  

ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ 
 
 
 

4.1 Αλλαγή στο ρόλο του Τμήματος ΔΑΠ και στον τρόπο άσκησής του ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ 
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P4 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ (ΣΧΕΣΗ 4) 
 
Περίπτωση 6η: HARMONY 
 
Τα επιδιωκόμενα παραδοτέα αποτελέσματα της λειτουργίας ΔΑΠ αναμένεται να 
συμβάλλουν στον προσδιορισμό των απαιτουμένων ικανοτήτων των στελεχών της 
λειτουργίας ΔΑΠ προκειμένου να ανταποκριθούν στο ρόλο τους.  
 
Δηλαδή, πώς εκδηλώνεται η συμβολή τους και γιατί οι ικανότητες των στελεχών της λειτουργίας 
ΔΑΠ εξαρτώνται από τις επιδιώξεις διαμόρφωσης των απαιτουμένων ικανοτήτων-δεξιοτήτων και 
συμπεριφοράς των εργαζομένων; 
 
4η ΣΧΕΣΗ (4-1) – Ρητές απαντήσεις στις ερωτήσεις HR101 - 103 & ακολουθούν σχετικές απαντήσεις σε άλλες ερωτήσεις  
 
«Χρειάζομαι υπομονή και επιμονή περισσότερη από τώρα. Επίσης λίγο περισσότερο “creativity” και “innovation”. Γιατί απαιτείται 
να κάνουμε τα ίδια πράγματα με λιγότερο ή χωρίς κόστος» (HR101) 
  
«Με βάση τα αποτελέσματα του Τμήματος HR έχω κάνει οργανωτικές, λειτουργικές ή μεταβολές στη στελέχωση του Τμήματος» 
(HR102) 
 
«Επόμενό μου  βήμα είναι να μπορέσει να παραμείνει το “engagement” σε επίπεδο “as high as possible”. Να μην χάσουμε 
ταλέντα όταν ανοίξει η αγορά, να πείσουμε το “Group” (τη μητρική εταιρία του εξωτερικού) ότι ξέρουμε τι κάνουμε και να μας 
αφήσουν να είμαστε “hopefully successful”» (HR103) 
 
 ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ 
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ  
ΑΛΛΑΓΩΝ 

 
 
 
 
ΓΝΩΣΕΙΣ 
 
 
 
 
 
 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ / 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 
 
 
 
 
 
 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ 
 

Οι απαιτούμενες γνώσεις, 
ικανότητες-δεξιότητες και 
συμπεριφορές των 
εργαζομένων επιβάλλουν   
ενίσχυση - βελτίωση της 
ικανότητας εκτέλεσης της 
στρατηγικής διότι: 
 

 
 Επιβάλλεται 

να πείθεται η 
μητρική 
εταιρία του 
εξωτερικού για 
την καλή 
πορεία της 
επιχείρησης  
και την 
ικανότητά της 
να είναι 
επιτυχής 
(HR103)  
 
 

 

Οι απαιτούμενες γνώσεις, 
ικανότητες-δεξιότητες και 
συμπεριφορές των 
εργαζομένων επιβάλλουν  
ενίσχυση της διοικητικής 
κατάρτισης διότι: 
 
 
 

 Χρειάζεται 
περισσότερη 
δημιουργικό-
τητα 
(creativity) 
και 
καινοτομία 
(innovation) 
(HR101) 

 
 Απαιτείται 

βελτίωση της 
αποδοτικότη-
τας των 
πολιτκών 
ΔΑΠ (HR101) 

 
 Χρειάζεται να 

γίνονται 
οργανωτικές 
και 
λειτουργικές 
μεταβολές του 
Τμήματος 
ΔΑΠ (HR102) 

 
 
 
 

Οι απαιτούμενες γνώσεις, 
ικανότητες-δεξιότητες και 
συμπεριφορές των 
εργαζομένων  επιβάλλουν 
ενίσχυση της ικανότητας 
υπαλληλικής συνεισφοράς 
διότι: 
 
 

 Χρειάζεται να 
διατηρηθεί η 
δέσμευση και 
αφοσίωση των 
εργαζομένων 
απέναντι στην 
εταιρία 
(engagement)  σε 
υψηλό επίπεδο 
(HR103)   
 

 Επιβάλλεται να 
μην 
αποχωρήσουν 
από την εταιρία 
τα ταλαντούχα 
άτομα, μετά την 
παρέλευση της 
οικονομικής 
κρίσης (HR103) 
 
 
  

Οι απαιτούμενες γνώσεις, 
ικανότητες-δεξιότητες και 
συμπεριφορές των 
εργαζομένων επιβάλλουν 
ενίσχυση της ικανότητας 
διοίκησης αλλαγών διότι: 
 
 

 
 Χρειάζεται 

μεγαλύτερη 
υπομονή και 
επιμονή  
(HR101) 
 

Διδακτορική Διατριβή: 06. HARMONY Χ. Ν. Πρωτόπαπας 

 
1



Συμβολή στη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων ως μέσου επίτευξης των στρατηγικών στόχων των επιχειρήσεων 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.4 ΤΡΟΠΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ  
ΤΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΑΠ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ  
ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΑΠ (πώς) 
  
ΓΝΩΣΕΙΣ  -  ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ/ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ  -  ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ 
1.1 Ανάγκη πίστης της μητρικής εταιρίας του εξωτερικού για την καλή πορεία της επιχείρησης 

και την ικανότητά της να είναι επιτυχής  
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
 

2.1 Περισσότερη δημιουργικότητα (creativity) και καινοτομία (innovation)  
2.2 Βελτίωση της αποδοτικότητας των πολιτκών ΔΑΠ  
2.3 Αναγκαιότητα οργανωτικών και λειτουργικών μεταβολών του Τμήματος ΔΑΠ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 
 
 

3.1 Διατήρηση  της δέσμευσης και αφοσίωσης των εργαζομένων απέναντι στην εταιρία 
(engagement)  σε υψηλό επίπεδο  

3.2 Αποτροπή αποχώρησης από την εταιρία των ταλαντούχων ατόμων, μετά την παρέλευση της 
οικονομικής κρίσης  

ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ 
 
 
 

4.1 Μεγαλύτερη υπομονή και επιμονή   ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ 
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P4 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ (ΣΧΕΣΗ 4) 
 
Περίπτωση 7η: NORMAL 
 
Τα επιδιωκόμενα παραδοτέα αποτελέσματα της λειτουργίας ΔΑΠ αναμένεται να 
συμβάλλουν στον προσδιορισμό των απαιτουμένων ικανοτήτων των στελεχών της 
λειτουργίας ΔΑΠ προκειμένου να ανταποκριθούν στο ρόλο τους.  
 
Δηλαδή, πώς εκδηλώνεται η συμβολή τους και γιατί οι ικανότητες των στελεχών της λειτουργίας 
ΔΑΠ εξαρτώνται από τις επιδιώξεις διαμόρφωσης των απαιτουμένων ικανοτήτων-δεξιοτήτων και 
συμπεριφοράς των εργαζομένων; 
 
4η ΣΧΕΣΗ (4-1) – Ρητές απαντήσεις στις ερωτήσεις HR101 - 103 & ακολουθούν σχετικές απαντήσεις σε άλλες ερωτήσεις (L70 – 72) 
 
«Οι απαιτούμενες γνώσεις, ικανότητες-δεξιότητες και αποτελεσματικές συμπεριφορές του προσωπικού με ανάγκασαν να 
αναπτύξω περισσότερο την ικανότητά μου για “change management” και επικοινωνία που τα τελευταία χρόνια η ανάγκη γίνεται 
έντονη και “critical”» (HR101) 
 
«Με βάση τα αποτελέσματα του Τμήματός μου έχω κάνει την εισαγωγή του ρόλου του “business partnering across the 
company”» (HR102) 
 
«Επόμενό μου βήμα είναι να μπορέσω να δώσω όλη τη βοήθεια που χρειάζεται για την αλλαγή της εταιρίας ώστε να μπορεί να 
παραμείνει ανταγωνιστική σε συχνά και έντονα μεταβαλλόμενο περιβάλλον» (HR103) 
 
Μας χρειάζεται η «κουλτούρα του “talent development proactively”, δηλ. να κινούμε τους ανθρώπους και να τους κάνουμε 
“rotation” χωρίς να φοβούμαστε να τους χάσουμε. Οι λόγοι που μας εμποδίζουν σήμερα είναι: δυστοκία, ξεβόλεμα των Line 
Managers που θα χάσουν καλά άτομα (π.χ. που θα μεταβούν στο εξωτερικό). Γενικά ως λαός δεν είμαστε “mobile”. Χάνουμε σε 
σχέση με τους Γερμανούς ή άλλων εθνικοτήτων στελέχη που έχουν κάνει υπέροχες καριέρες στο εξωτερικό» (HR36)
 
«Λόγω της κρίσης έχουμε βάλει στην άκρη το “work-life balance”. Έχουμε αποτύχει παταγωδώς. Επίσης θα πρέπει να 
απαλύνουμε το “complexity” κάνοντας ευκολότερη την δουλειά των ανθρώπων» (HR36) 
 
 ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ 
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ  
ΑΛΛΑΓΩΝ 

 
 
 
 
ΓΝΩΣΕΙΣ 
 
 
 
 
 
 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ / 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 
 
 
 
 
 
 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ 
 

Οι απαιτούμενες γνώσεις, 
ικανότητες-δεξιότητες και 
συμπεριφορές των 
εργαζομένων επιβάλλουν   
ενίσχυση - βελτίωση της 
ικανότητας εκτέλεσης της 
στρατηγικής διότι: 
 

 Χρειάζεται 
σημαντική 
συμβολή στην 
επιτυχία της 
εταιρίας ώστε 
να παραμείνει 
ανταγωνιστική 
στο συχνά και 
έντονα 
μεταβαλλόμε- 
νο περιβάλλον 
(HR103) 
 
 

 

Οι απαιτούμενες γνώσεις, 
ικανότητες-δεξιότητες και 
συμπεριφορές των 
εργαζομένων επιβάλλουν  
ενίσχυση της διοικητικής 
κατάρτισης διότι: 
 
 

 Απαιτείται 
βελτίωση της 
διαδικασίας 
κυκλικής 
ανάθεσης 
καθηκόντων 
(rotation) και 
αύξησης της 
μετακινησιμό-
τητας (mobi-
lity)  των 
ταλαντούχων 
υπαλλήλων 
για ανάπτυξη  
σταδιοδρο-
μίας (HR36) 
 

 Επιβάλλεται η 
εδραίωση και 
μεγαλύτερη 
ανάπτυξη του 
ρόλου του 
“business 

Οι απαιτούμενες γνώσεις, 
ικανότητες-δεξιότητες και 
συμπεριφορές των 
εργαζομένων  επιβάλλουν 
ενίσχυση της ικανότητας 
υπαλληλικής συνεισφοράς 
διότι: 
 

 Επιβάλλεται να 
αποκατασταθεί  
η ισορροπία 
μεταξύ 
επαγγελματικής 
& οικογενειακής 
ζωής των 
εργαζομένων που 
έχει διαταραχθεί 
λόγω της 
οικονομικής 
κρίσης (HR36)   

 
 Απαιτείται 

μείωση της 
πολυπλοκότητας 
της λειτουργίας 
της εταιρίας 
ώστε να 
διευκολύνονται 
οι εργαζόμενοι 
στην εκτέλεση 
των καθηκόντων 

Οι απαιτούμενες γνώσεις, 
ικανότητες-δεξιότητες και 
συμπεριφορές των 
εργαζομένων επιβάλλουν 
ενίσχυση της ικανότητας 
διοίκησης αλλαγών διότι: 
 
 

 Χρειάζεται 
δημιουργία    
και εμπέδωση 
κουλτούρας 
για την 
προδραστική 
ανάπτυξη των 
ταλαντούχων 
ατόμων 
“proactive 
talent 
development”  
(HR36) 
 

 Έντονη και 
κρίσιμη 
(critical) 
ανάγκη για 
μεγαλύτερη 
ανάπτυξη της 
ικανότητας 
διαχείρισης 
των συχνών 
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partner” για 
τα στελέχη 
της ΔΑΠ  
(HR102) 
 
 

 

τους (HR36) αλλαγών και 
υποστήριξής 
τους με την 
κατάλληλη 
επικοινωνία 
(HR101) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.4 ΤΡΟΠΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ  
ΤΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΑΠ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ  
ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΑΠ (πώς) 
  
ΓΝΩΣΕΙΣ  -  ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ/ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ  -  ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ 
1.1 Σημαντική συμβολή στην επιτυχία της εταιρίας ώστε να παραμείνει ανταγωνιστική στο συχνά 

και έντονα μεταβαλλόμενο περιβάλλον  
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
 

2.1 Βελτίωση της διαδικασίας κυκλικής ανάθεσης καθηκόντων (rotation) και αύξηση της 
μετακινησιμότητας των ταλαντούχων υπαλλήλων (mobility) για ανάπτυξη σταδιοδρομίας  

2.2 Εδραίωση και μεγαλύτερη ανάπτυξη του ρόλου του “business partner” για τα στελέχη της 
ΔΑΠ   

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 
 
 
 

3.1 Αποκατάσταση της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής & οικογενειακής ζωής των 
εργαζομένων που έχει διαταραχθεί λόγω της οικονομικής κρίσης  

3.2 Μείωση της πολυπλοκότητας της λειτουργίας της εταιρίας ώστε να διευκολύνονται οι 
εργαζόμενοι στην εκτέλεση των καθηκόντων τους  

ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ 
 
 
 

4.1 Δημιουργία    και εμπέδωση κουλτούρας για την προδραστική ανάπτυξη των ταλαντούχων 
ατόμων “proactive talent development”   

4.2 Μεγαλύτερη ανάπτυξη της ικανότητας διαχείρισης των συχνών αλλαγών και υποστήριξής 
τους με την κατάλληλη επικοινωνία 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ 
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P4 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ (ΣΧΕΣΗ 4) 
 
Περίπτωση 8η: RIGHT 
 
Τα επιδιωκόμενα παραδοτέα αποτελέσματα της λειτουργίας ΔΑΠ αναμένεται να 
συμβάλλουν στον προσδιορισμό των απαιτουμένων ικανοτήτων των στελεχών της 
λειτουργίας ΔΑΠ προκειμένου να ανταποκριθούν στο ρόλο τους.  
 
Δηλαδή, πώς εκδηλώνεται η συμβολή τους και γιατί οι ικανότητες των στελεχών της λειτουργίας 
ΔΑΠ εξαρτώνται από τις επιδιώξεις διαμόρφωσης των απαιτουμένων ικανοτήτων-δεξιοτήτων και 
συμπεριφοράς των εργαζομένων; 
 
4η ΣΧΕΣΗ (4-1) – Ρητές απαντήσεις στις ερωτήσεις HR101 - 103 & ακολουθούν σχετικές απαντήσεις σε άλλες ερωτήσεις 
 
«Έχω την αίσθηση ότι είμαι αυτάρκης για τις τρέχουσες απαιτήσεις της δουλειάς μου. Μόνον η εσωτερική αναζήτηση με έφερε σ’ 
αυτό το σημείο. Έκανα πολλές επισκέψεις και εντός της εταιρίας στους χώρους δουλειάς και εκτός της εταιρίας για να μάθω 
πολλά και να καταλάβω καλά το “business”.  Μερικά απ’ αυτά θα με ενδιέφερε να τα μάθω και λόγω ακαδημαϊκού 
ενδιαφέροντος» (HR101) 
 
«Ξέρω πολύ καλά ότι ο κόσμος συνεχώς αλλάζει. Μια από τις προκλησεις που αντιμετωπίζουμε είναι το ΠΩΣ θα διαχειριζόμαστε 
τους ανθρώπους σ’ ένα περιβάλλον όπου κυριαρχεί το “Facebook” και γενικά η τεχνολογία» (HR101) 
 
«Δεν κάνω στην παρούσα φάση προσαρμογές με βάση τα αποτελέσματα του Τμήματός μου, γιατί είμαστε λίγα άτομα στο Τμήμα 
και όλοι είμαστε αποκλειστικά άνθρωποι του HR» (HR102) 
 
«Επόμενό μου βήμα είναι να πετύχω την εφαρμογή με τον καλύτερο τρόπο των επιταγών των Κεντρικών. Μεγάλο “challenge” 
είναι η πίεση για αλλαγές στο “mindset” των ανθρώπων για προσαρμογή στις ελληνικές εξελίξεις της οικονομικής κρίσης που 
είναι πολύ πιεστικές» (HR103) 
 
«Για μένα η φάση που διέρχομαι αυτήν την περίοδο αποτελεί και την ολοκλήρωση της πνευματικής μου καριέρας» (HR35) 
 
 ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ 
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ  
ΑΛΛΑΓΩΝ 

 
 
 
 
ΓΝΩΣΕΙΣ 
 
 
 
 
 
 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ / 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 
 
 
 
 
 
 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ 
 

Οι απαιτούμενες γνώσεις, 
ικανότητες-δεξιότητες και 
συμπεριφορές των 
εργαζομένων επιβάλλουν   
ενίσχυση - βελτίωση της 
ικανότητας εκτέλεσης της 
στρατηγικής διότι: 
 

 Χρειάζεται 
διαρκής 
προσπάθεια  
για μάθηση και 
καλή αντίληψη 
των σχετικών 
με την 
επιχειρηματική 
δραστηριότητα 
(business) 
θεμάτων 
(HR101) 
 

 Απαιτείται 
σημαντική 
συμβολή στην 
εφαρμογή των 
κατευθύνσεων  
της μητρικής 
εταιρίας  
(HR103) 
 

 

Οι απαιτούμενες γνώσεις, 
ικανότητες-δεξιότητες και 
συμπεριφορές των 
εργαζομένων επιβάλλουν  
ενίσχυση της διοικητικής 
κατάρτισης διότι: 
 
 

 Επιβάλλεται η  
στελέχωση 
του Τμήματος 
ΔΑΠ να 
γίνεται 
επιλεκτικά, με 
καταρτισμένα
άτομα στα 
θέματα 
προσωπικού 
(HR102) 
 

 Διαπίστωση 
επαγγελμα-
τικής 
ολοκλήρωσης 
λόγω τελικού 
σταδίου 
εξέλιξης 
(HR35) 

 

Οι απαιτούμενες γνώσεις, 
ικανότητες-δεξιότητες και 
συμπεριφορές των 
εργαζομένων  επιβάλλουν 
ενίσχυση της ικανότητας 
υπαλληλικής συνεισφοράς 
διότι: 
 

 Επιβάλλεται η 
αντιμετώπιση της 
πρόκλησης για το 
πώς μπορεί να 
γίνει η διαχείριση 
των ανθρώπων 
μέσα σε 
περιβάλλον 
κυριαρχίας του 
“facebook” και 
της τεχνολογίας 
(HR101)   

 
 

Οι απαιτούμενες γνώσεις, 
ικανότητες-δεξιότητες και 
συμπεριφορές των 
εργαζομένων επιβάλλουν 
ενίσχυση της ικανότητας 
διοίκησης αλλαγών διότι: 
 
 

 Απαιτείται 
πίεση για 
αλλαγές στη 
νοοτροπία 
(mindset) των 
ανθρώπων για 
προσαρμογή 
στις εξελίξεις 
της 
οικονομικής 
κρίσης 
(HR103) 
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8.4 ΤΡΟΠΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ  
ΤΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΑΠ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ  
ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΑΠ (πώς) 
  
ΓΝΩΣΕΙΣ  -  ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ/ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ  -  ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ 
1.1 Διαρκής προσπάθεια  για μάθηση και καλή αντίληψη των σχετικών με την επιχειρηματική 

δραστηριότητα (business) θεμάτων  
1.2 Σημαντική συμβολή στην εφαρμογή των κατευθύνσεων  της μητρικής εταιρίας   

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
 
 

2.1 Επιλεκτική στελέχωση του Τμήματος ΔΑΠ με καταρτισμένα άτομα στα θέματα προσωπικού  
2.2 Eπαγγελματική ολοκλήρωση λόγω τελικού σταδίου εξέλιξης  

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 
 

3.1 Αντιμετώπιση της πρόκλησης για το πώς μπορεί να γίνει η διαχείριση των ανθρώπων μέσα σε 
περιβάλλον κυριαρχίας του “facebook” και της τεχνολογίας 

ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ 
 

4.1 Πίεση για αλλαγές στη νοοτροπία (mindset) των ανθρώπων για προσαρμογή στις εξελίξεις 
της οικονομικής κρίσης  

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ 
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P4 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ (ΣΧΕΣΗ 4) 
 
Περίπτωση 9η: ROSEBUD 
 
Τα επιδιωκόμενα παραδοτέα αποτελέσματα της λειτουργίας ΔΑΠ αναμένεται να 
συμβάλλουν στον προσδιορισμό των απαιτουμένων ικανοτήτων των στελεχών της 
λειτουργίας ΔΑΠ προκειμένου να ανταποκριθούν στο ρόλο τους.  
 
Δηλαδή, πώς εκδηλώνεται η συμβολή τους και γιατί οι ικανότητες των στελεχών της λειτουργίας 
ΔΑΠ εξαρτώνται από τις επιδιώξεις διαμόρφωσης των απαιτουμένων ικανοτήτων-δεξιοτήτων και 
συμπεριφοράς των εργαζομένων; 
  
4η ΣΧΕΣΗ (4-1) – Ρητές απαντήσεις στις ερωτήσεις HR101 - 103 & ακολουθούν σχετικές απαντήσεις σε άλλες ερωτήσεις 
 
«Οι απαιτούμενες γνώσεις, ικανότητες-δεξιότητες και αποτελεσματικές συμπεριφορές του προσωπικού με ανάγκασαν να 
αναπτύξω καινούριες ικανότητες για να ανταποκριθώ, με το να είμαι πιο κοντά στο “business” και στην αγορά, γιατί θα πρέπει να 
καταλαβαίνω τις συνθήκες και τις ανάγκες. Να ξέρω το νέο σύστημα τιμών και τις απαιτήσεις, διαφορετικά δεν μπορώ να 
καταλάβω πώς πρέπει να λειτουργούν οι ιατρικοί επισκέπτες για να πιάσουν τους στόχους τους» (HR101) 
 
«Με βάση τα αποτελέσματα του Τμήματός μου έχω κάνει οργανωτικές προσαρμογές, στελέχωση, “partnership” των στελεχών HR 
με το Line» (HR102) 
 
«Επειδή πρόσφατα κάναμε μια οργανωτική αλλαγή, το “challenge” είναι να δουλέψει, γιατί και εγώ “είμαι μέρος αυτής της 
αλλαγής”: (1o – Δομή) Μέχρι πρότινος υπήρχε ένας Sales & Marketing Director με υφιστάμενους τους προϊστάμενους 
πωλήσεων και μετά τους πωλητές. Μετά την μετακίνησή του (στo εξωτερικό) “σπάσαμε” το Sales & Marketing σε 5 Business 
Units με ισάριθμους επικεφαλής Managers. Καταργήσαμε το επίπεδο του Director και οι 5 Managers αναφέρονται στον Γενικό 
Διευθυντή. (2o – Governance) Καταργήσαμε το παλιό Board όπου ανήκει πλέον το διευρυμένο Management Team (16 άτομα, 
περιλαμβανομένων και των προαναφερθέντων 5 BU Managers εκτός των παλιών Directors). Είναι μεγάλη αλλαγή» (HR103) 
 
 ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ 
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ  
ΑΛΛΑΓΩΝ 

 
 
 
 
ΓΝΩΣΕΙΣ 
 
 
 
 
 
 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ / 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 
 
 
 
 
 
 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ 
 

Οι απαιτούμενες γνώσεις, 
ικανότητες-δεξιότητες και 
συμπεριφορές των 
εργαζομένων επιβάλλουν   
ενίσχυση - βελτίωση της 
ικανότητας εκτέλεσης της 
στρατηγικής διότι: 
 

 Χρειάζεται 
εξοικείωση με 
την αγορά και 
την επιχειρη-
ματική 
δραστηριότητα
(business) για 
κατανόηση 
των συνθηκών 
που 
επικρατούν και 
των αναγκών 
της εταιρίας  
(HR101) 
 
 

 

Οι απαιτούμενες γνώσεις, 
ικανότητες-δεξιότητες και 
συμπεριφορές των 
εργαζομένων επιβάλλουν  
ενίσχυση της διοικητικής 
κατάρτισης διότι: 
 
 

 Επιβάλλεται η 
εδραίωση και 
μεγαλύτερη 
ανάπτυξη του 
ρόλου του 
“business 
partner” για 
τα στελέχη 
της ΔΑΠ  
(HR102) 
 
 

Οι απαιτούμενες γνώσεις, 
ικανότητες-δεξιότητες και 
συμπεριφορές των 
εργαζομένων  επιβάλλουν 
ενίσχυση της ικανότητας 
υπαλληλικής συνεισφοράς 
διότι: 
 

 Απαιτείται 
γνώση του 
συστήματος 
τιμών και των 
σχετικών    
κανόνων για 
κατανόηση και 
υποβοήθηση των 
ιατρικών 
επισκεπτών να 
επιτύχουν τους 
στόχους τους 
(HR101) 
 

 

Οι απαιτούμενες γνώσεις, 
ικανότητες-δεξιότητες και 
συμπεριφορές των 
εργαζομένων επιβάλλουν 
ενίσχυση της ικανότητας 
διοίκησης αλλαγών διότι: 
 
 

 Απαιτείται  
σοβαρή 
εμπλοκή σε 
μείζονος 
σημασίας 
οργανωτικές 
μεταβολές  
και 
διοικητικές 
αλλαγές, με 
ανάληψη 
προσωπικής 
ευθύνης για 
την επιτυχή 
λειτουργία 
του νέου 
σχήματος  
(HR103) 
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9.4 ΤΡΟΠΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ  
ΤΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΑΠ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ  
ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΑΠ (πώς) 
  
ΓΝΩΣΕΙΣ  -  ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ/ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ  -  ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ 
1.1 Εξοικείωση με την αγορά και την επιχειρηματική δραστηριότητα (business) για κατανόηση 

των συνθηκών που επικρατούν και των αναγκών της εταιρίας   
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
 

2.1 Εδραίωση και μεγαλύτερη ανάπτυξη του ρόλου του “business partner” για τα στελέχη της 
ΔΑΠ   

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 
 

3.1 Γνώση του συστήματος τιμών και των σχετικών κανόνων για κατανόηση και υποβοήθηση 
των ιατρικών επισκεπτών να επιτύχουν τους στόχους τους 

ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ 
 

4.1 Σοβαρή εμπλοκή σε μείζονος σημασίας οργανωτικές μεταβολές  και διοικητικές αλλαγές, με 
ανάληψη προσωπικής ευθύνης για την επιτυχή λειτουργία του νέου σχήματος   

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ 
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 P4 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ (ΣΧΕΣΗ 4)
 
Περίπτωση 10η: ROYAL  
 
Τα επιδιωκόμενα παραδοτέα αποτελέσματα της λειτουργίας ΔΑΠ αναμένεται να 
συμβάλλουν στον προσδιορισμό των απαιτουμένων ικανοτήτων των στελεχών της 
λειτουργίας ΔΑΠ προκειμένου να ανταποκριθούν στο ρόλο τους.  
 
Δηλαδή, ώς εκδηλώνεται η συμβολή τους και γιατί οι ικανότητες των στελεχών της λειτουργίας 
ΔΑΠ εξαρτώνται από τις επιδιώξεις διαμόρφωσης των απαιτουμένων ικανοτήτων-δεξιοτήτων και 
συμπεριφοράς των εργαζομένων; 
  
4η ΣΧΕΣΗ (4-1) – Ρητές απαντήσεις στις ερωτήσεις HR101 - 103 & ακολουθούν σχετικές απαντήσεις σε άλλες ερωτήσεις  
 
«Οι απαιτούμενες γνώσεις, ικανότητες-δεξιότητες και αποτελεσματικές συμπεριφορές του προσωπικού με ανάγκασαν να 
αναπτύξω καινούριες ικανότητες για να ανταποκριθώ, με τη λογική ότι πρέπει να παρακολουθώ τις εξελίξεις του κλάδου π.χ. της 
φαρμακευτικής αγοράς. Πρέπει να καταλάβω τι σημαίνει η ιατρική κατάρτιση των νέων επισκεπτών. Να έχω και εγώ τις 
αντίστοιχες ικανότητες» (HR101)  
 
«Να έχω, επίσης, τις ικανότητες του “business partner”. Η εξέλιξη του μοντέλου του HR δημιουργεί ανάγκη νέων δεξιοτήτων και 
όποιων ιδιοτήτων θέλουμε για τους άλλους (Μάρκετινγκ, ιατρικοί επισκέπτες)» (HR101) 
 
«Με βάση τα αποτελέσματα του Τμήματός μου έκανα καθορισμό συγκεκριμένων “roles & responsibilities” των μελών της ομάδας 
του HR» (HR102) 
 
«Επόμενό μου βήμα είναι να τελειώσει η διαδικασία της ανάλυσης στα διαδικαστικά και τεχνολογικά θέματα του Τμήματος HR 
και στα θέματα αποτελεσματικότητάς του. Η ανάλυση όλων των πολιτικών για την εφαρμογή τους. Χρειαζόμαστε, επίσης, και 
ορισμένα “quick wins”. Χρειαζόμαστε, ακόμη, περισσότερα «τσιρότα». ΄Ετσι κερδίζεις λίγο χρόνο.  Άλλωστε, το πρώτο επίπεδο 
του “treatment” είναι οι πρώτες βοήθειες» (HR103) 
 
«Ο ρόλος του HR πρέπει να μετεξελιχθεί σε “business partner” - για να το καταφέρω αυτό χρειάζεται “να πάρω την επιχείρηση 
από το χεράκι” - δεν σκοπεύω να εφαρμόσω άμεσα τα πρότυπα που είχαμε στο εξωτερικό γιατί θα προκληθούν αντιδράσεις - 
θέλει σταδιακή εξέλιξη για να μεταβούμε από τη μια κατάσταση στην άλλη» (HR33). 
  
 ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ 
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ  
ΑΛΛΑΓΩΝ 

 
 
 
 
ΓΝΩΣΕΙΣ 
 
 
 
 
 
 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ / 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 
 
 
 
 
 
 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ 
 

Οι απαιτούμενες γνώσεις, 
ικανότητες-δεξιότητες και 
συμπεριφορές των 
εργαζομένων επιβάλλουν   
ενίσχυση - βελτίωση της 
ικανότητας εκτέλεσης της 
στρατηγικής διότι: 
 

 Χρειάζεται 
παρακολού-
θηση των 
εξελίξεων του 
φαρμακευτι-
κού κλάδου 
και της αγοράς 
(HR101) 
 
 

 

Οι απαιτούμενες γνώσεις, 
ικανότητες-δεξιότητες και 
συμπεριφορές των 
εργαζομένων επιβάλλουν  
ενίσχυση της διοικητικής 
κατάρτισης διότι: 
 
 

 Επιβάλλεται ο 
καθορισμός 
ρόλων και 
καθηκόντων 
(roles & 
resmonsibili-
ties)  για τα 
μέλη του 
Τμήματος 
ΔΑΠ (HR102) 
 

 Επιβάλλεται η 
δημιουργία 
του  ρόλου 
του “business 
partner” για 
τα στελέχη 
της ΔΑΠ και 
απόκτηση των 
αναγκαίων 
ικανοτήτων  

Οι απαιτούμενες γνώσεις, 
ικανότητες-δεξιότητες και 
συμπεριφορές των 
εργαζομένων  επιβάλλουν 
ενίσχυση της ικανότητας 
υπαλληλικής συνεισφοράς 
διότι: 

Οι απαιτούμενες γνώσεις, 
ικανότητες-δεξιότητες και 
συμπεριφορές των 
εργαζομένων επιβάλλουν 
ενίσχυση της ικανότητας 
διοίκησης αλλαγών διότι: 

 
 Χρειάζεται 

κατανόηση του 
περιεχομένου και 
της σημασίας της 
κατάρτισης των 
νέων ιατρικών 
επισκεπτών 
προκειμένου να 
υποστηριχθούν 
αποτελεσματικά  
(HR101)   
 

 Χρειάζονται 
μερικές άμεσες 
βελτιώσεις των 
πολιτικών ΔΑΠ 
που θα τονώσουν 
τη συμβολή των 
εργαζομένων στα 
αποτελέσματα 
της εταιρίας 

 
 

 Επιβάλλεται 
αλλαγή 
νοοτροπίας 
ώστε το 
Τμήμα ΔΑΠ 
και τα 
στελέχη του 
να 
μετεξελιχθούν 
σταδιακά σε 
επιχειρηματι-
κούς εταίρους 
(business 
partners) των 
στελεχών 
γραμμής, 
χωρίς να 
προκληθούν 
αρνητικές 
αντιδράσεις 
(HR33) 
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(HR102) 
 

 Χρειάζεται 
απόκτηση 
προσθέτων 
ικανοτήτων 
από τα 
στελέχη της 
ΔΑΠ, που να 
αντιστοιχούν 
στις 
απαιτούμενες 
σύγχρονες 
δεξιότητες και 
ιδιότητες των 
στελεχών των 
εμπορικών 
λειτουργιών 
(HR101) 
 

 Απαιτείται 
ανάλυση των 
διαδικαστικών 
και 
τεχνολογικών 
θεμάτων του 
Τμήματος 
ΔΑΠ με 
σκοπό τη 
βελτίωση της 
αποτελεσματι
κότητάς του 
(HR103) 
 

 Επιβάλλεται 
ανάλυση όλων 
των πολιτικών 
ΔΑΠ για  
βελτίωση και 
επιτυχή 
εφαρμογή 
τους (HR103) 

 

(HR103) 
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10.4 ΤΡΟΠΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ  
ΤΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΑΠ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ  
ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΑΠ (πώς) 
  
ΓΝΩΣΕΙΣ  -  ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ/ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ  -  ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ 
1.1 Παρακολούθηση των εξελίξεων του (φαρμακευτικού) κλάδου και της αγοράς ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
2.1 Kαθορισμός ρόλων και καθηκόντων (roles & resmonsibilities)  για τα μέλη του Τμήματος 

ΔΑΠ  
2.2 Δημιουργία του  ρόλου του “business partner” για τα στελέχη της ΔΑΠ και απόκτηση των 

αναγκαίων ικανοτήτων   
2.3 Απόκτηση προσθέτων ικανοτήτων από τα στελέχη της ΔΑΠ, που να αντιστοιχούν στις 

απαιτούμενες σύγχρονες δεξιότητες και ιδιότητες των στελεχών των εμπορικών λειτουργιών  
2.4 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 
 
 

Ανάλυση των διαδικαστικών και τεχνολογικών θεμάτων του Τμήματος ΔΑΠ με σκοπό τη 
βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του  

 
 
 
 
 
 2.5 Ανάλυση όλων των πολιτικών ΔΑΠ για βελτίωση και επιτυχή εφαρμογή τους  

3.1 Κατανόηση του περιεχομένου και της σημασίας της κατάρτισης των νέων ιατρικών 
επισκεπτών προκειμένου να υποστηριχθούν αποτελεσματικά  

ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ 
 
 3.2 Άμεσες βελτιώσεις των πολιτικών ΔΑΠ που θα τονώσουν τη συμβολή των εργαζομένων στα 

αποτελέσματα της εταιρίας   
4.1 Αλλαγή νοοτροπίας ώστε το Τμήμα ΔΑΠ και τα στελέχη του να μετεξελιχθούν σταδιακά σε 

επιχειρηματικούς εταίρους (business partners) των στελεχών γραμμής χωρίς να προκληθούν 
αρνητικές αντιδράσεις  

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ 
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P4 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ (ΣΧΕΣΗ 4) 
 
Περίπτωση 11η: REVIVAL 
 
Τα επιδιωκόμενα παραδοτέα αποτελέσματα της λειτουργίας ΔΑΠ αναμένεται να 
συμβάλλουν στον προσδιορισμό των απαιτουμένων ικανοτήτων των στελεχών της 
λειτουργίας ΔΑΠ προκειμένου να ανταποκριθούν στο ρόλο τους.  
 
Δηλαδή, πώς εκδηλώνεται η συμβολή τους και γιατί οι ικανότητες των στελεχών της λειτουργίας 
ΔΑΠ εξαρτώνται από τις επιδιώξεις διαμόρφωσης των απαιτουμένων ικανοτήτων-δεξιοτήτων και 
συμπεριφοράς των εργαζομένων; 
  
4η ΣΧΕΣΗ (4-1) – Ρητές απαντήσεις στις ερωτήσεις HR101 - 103 & ακολουθούν σχετικές απαντήσεις σε άλλες ερωτήσεις 
 
«Οι καινούριες ανάγκες επιβάλλουν την ενίσχυση της εσωτερικής επικοινωνίας που στέλνω και νομίζω ότι χρειάζομαι την 
υποστήριξη ενός ανθρώπου που να είναι ειδικός στην επικοινωνία (Communication Manager). H υποστήριξη χρειάζεται για να 
είναι πιο αποτελεσματική η επικοινωνία όταν το μήνυμα το έχει περιγράψει ο ειδικός που αυτή είναι η δουλειά του» (HR101) 
 
Πρέπει να προσέξουμε τον «χρόνο που διαθέτουμε σαν Group για να είμαστε δίπλα σ’ αυτόν που αξιολογεί τους υφιστάμενούς 
του. Το “development” των ανθρώπων να είναι καθημερινή διαδικασία συνεχώς. Να είναι παρόν το HR, ώστε να τηρούνται τα 
προβλεπόμενα επακριβώς. Oι Managers να γίνουν HR και όχι εμείς να γίνουμε Managers των 320 ανθρώπων της εταιρίας. 
Θέλω να μπορώ να τους κάνω συνεχή επίβλεψη μέχρι να καταλάβουν το όφελος από τη σωστή αξιολόγηση και διαχείριση των 
ανθρώπων» (HR101) 
 
«Είμαι πολύ καλός στο “delegation”. Χρειάζεται, όμως, να κάνω περισσότερα. Χρειάζομαι επιπλέον 1 άτομο για να τρέχει 
πράγματα με τους προϊστάμενους σε καθημερινή βάση» (HR101) 
 
«Οι προσαρμογές που κάνω με βάση τα αποτελέσματα του Τμήματός μου συνδέονται με το “talent management” και  με όσα 
είπαμε αμέσως προηγουμένως. Θα πρέπει να κάνουμε περισσότερα με την ανάπτυξη των ανθρώπων (πρόκειται για άμεση 
αλλαγή που θα γίνει)» (HR102) 
 
«Επόμενό μου βήμα είναι αυτές τις 7 χώρες, για τις οποίες έχω “interim responsibility”, να τις πάρω κάτω από την συνολική 
ευθύνη μου ως HR Director» (HR103) 
 
 ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ 
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ  
ΑΛΛΑΓΩΝ 

 
 
 
 
ΓΝΩΣΕΙΣ 
 
 
 
 
 
 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ / 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 
 
 
 
 
 
 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ 
 

Οι απαιτούμενες γνώσεις, 
ικανότητες-δεξιότητες και 
συμπεριφορές των 
εργαζομένων επιβάλλουν   
ενίσχυση - βελτίωση της 
ικανότητας εκτέλεσης της 
στρατηγικής διότι: 
 

 Χρειάζεται 
ανάληψη  
συνολικής 
ευθύνης από 
τον Δ/ντή του 
Τμήματος 
ΔΑΠ στα 
θέματα 
προσωπικού 
των θυγατρι-
κών της ΝΑ 
Ευρώπης, για 
εξυπηρέτηση 
των 
στρατηγικών 
αναγκών της 
μητρικής 
εταιρίας  
(HR103) 
 
 

Οι απαιτούμενες γνώσεις, 
ικανότητες-δεξιότητες και 
συμπεριφορές των 
εργαζομένων επιβάλλουν  
ενίσχυση της διοικητικής 
κατάρτισης διότι: 
 
 

 Επιβάλλεται η 
μεθοδική 
μεταβίβαση 
καθηκόντων 
(delegation) 
στα στελέχη 
του Τμήματος 
ΔΑΠ (HR101) 
 

 Χρειάζεται  
να υπάχει 
εξειδικευμένο 
στέλεχοςΔΑΠ 
με κατάρτιση 
στα θέματα  
των πολιτικών 
για συνεχή 
υποστήριξη 
των στελεχών 
γραμμής 
(HR101) 

Οι απαιτούμενες γνώσεις, 
ικανότητες-δεξιότητες και 
συμπεριφορές των 
εργαζομένων  επιβάλλουν 
ενίσχυση της ικανότητας 
υπαλληλικής συνεισφοράς 
διότι: 
 

 Απαιτείται άμεση 
και συνεχής 
υποστήριξη των 
στελεχών 
γραμμής κατά τη 
διαδικασία 
αξιολόγησης της 
απόδοσης με 
έμφαση στην 
προσπάθεια 
ανάπτυξης των 
αξιολογουμένων
υπαλλήλων 
(HR101) 
 

 Επιβάλλεται η 
υποβοήθηση των 
στελεχών 
γραμμής ώστε να 
γίνουν 
ουσιαστικοί 

Οι απαιτούμενες γνώσεις, 
ικανότητες-δεξιότητες και 
συμπεριφορές των 
εργαζομένων επιβάλλουν 
ενίσχυση της ικανότητας 
διοίκησης αλλαγών διότι: 
 
 

 Επιβάλλεται 
άμεση αλλαγή 
του τρόπου 
αντιμετώπι-
σης και 
διαχείρισης 
των 
ταλαντούχων 
υπαλλήλων 
της εταιρίας 
(HR102) 
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 Χρειάζεται 

υποστήριξη 
του Τμήματος 
ΔΑΠ από 
στέλεχος 
ειδικευμένο 
στα θέματα 
επικοινωνίας 
για βελτίωση  
αποτελεσμα-
τικότητας των 
ενδοεταιρικών
μηνυμάτων 
(HR102) 
 
 

Managers των 
υπαλλήλων τους 
και να 
διαχειρίζονται 
αποτελεσματικά 
την απόδοσή 
τους (HR101)  

 
 

 
 
 
 
 
 
11.4 ΤΡΟΠΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ  
ΤΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΑΠ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ  
ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΑΠ (πώς) 
  
ΓΝΩΣΕΙΣ  -  ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ/ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ  -  ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ 
1.1 Ανάληψη  συνολικής ευθύνης από τον Δ/ντή του Τμήματος ΔΑΠ στα θέματα προσωπικού 

των θυγατρικών της ΝΑ Ευρώπης, για εξυπηρέτηση των στρατηγικών αναγκών της μητρικής 
εταιρίας   

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
 
 

2.1 Μεθοδική μεταβίβαση καθηκόντων (delegation) στα στελέχη του Τμήματος ΔΑΠ  
2.2 Εξασφάλιση εξειδικευμένου στελέχουςΔΑΠ με κατάρτιση στα θέματα  των πολιτικών για 

συνεχή υποστήριξη των στελεχών γραμμής  
2.3 Υποστήριξη του Τμήματος ΔΑΠ από στέλεχος ειδικευμένο στα θέματα επικοινωνίας για 

βελτίωση  αποτελεσματικότητας των ενδοεταιρικών μηνυμάτων  

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 
 
 
 
 

3.1 Άμεση και συνεχής υποστήριξη των στελεχών γραμμής κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της 
απόδοσης με έμφαση στην προσπάθεια ανάπτυξης των αξιολογουμένων υπαλλήλων  

3.2 Υποβοήθηση των στελεχών γραμμής ώστε να γίνουν ουσιαστικοί Managers των υπαλλήλων 
τους και να διαχειρίζονται αποτελεσματικά την απόδοσή τους  

ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ 
 
 
 

4.1 Άμεση αλλαγή του τρόπου αντιμετώπισης και διαχείρισης των ταλαντούχων υπαλλήλων της 
εταιρίας  

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ 
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 P4 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ (ΣΧΕΣΗ 4)
 
Περίπτωση 12η: HOPE 
 
Τα επιδιωκόμενα παραδοτέα αποτελέσματα της λειτουργίας ΔΑΠ αναμένεται να 
συμβάλλουν στον προσδιορισμό των απαιτουμένων ικανοτήτων των στελεχών της 
λειτουργίας ΔΑΠ προκειμένου να ανταποκριθούν στο ρόλο τους.  
 
Δηλαδή, πώς εκδηλώνεται η συμβολή τους και γιατί οι ικανότητες των στελεχών της λειτουργίας 
ΔΑΠ εξαρτώνται από τις επιδιώξεις διαμόρφωσης των απαιτουμένων ικανοτήτων-δεξιοτήτων και 
συμπεριφοράς των εργαζομένων; 
  
4η ΣΧΕΣΗ (4-1) – Ρητές απαντήσεις στις ερωτήσεις HR101 - 103 & ακολουθούν σχετικές απαντήσεις σε άλλες ερωτήσεις  
 
«Το σημερινό πλαίσιο οικονομικής κρίσης και ανταγωνισμού με έχει βοηθήσει και μένα να κινούμαι με μεγαλύτερη ευελιξία, 
προσαρμοστικότητα και κυρίως να είναι πιο οξυμένη η προσπάθειά μου να κατανοήσω την άλλη πλευρά (όποια είναι αυτή: 
εργαζόμενος, Line Manager, Γενική Δ/νση). Η μέγιστη ικανότητα είναι να κατανοούμε τι συμβαίνει στον οργανισμό και μακρο-
οικονομικά και σε επίπεδο συγκεκριμένων ατόμων» (HR101) 
 
«Αλλάξαμε μοντέλο λειτουργίας του Τμήματος HR πριν 1 χρόνο. Εισάγαμε το σχήμα των “business partners” και μειώσαμε το 
μέγεθος από 5,5 άτομα σε 4» (HR102) 
 
«Θα έβλεπα το επόμενό μου βήμα στη δυνατότητα επηρεασμού των εξελίξεων σε ένα υψηλότερο επίπεδο εντός του οργανισμού, 
πάντοτε όμως στο “function” του HR. Αν εκφέρω άποψη για το οργανωτικό σχήμα της Ελλάδος, θα ήθελα να μου δίνεται χώρος 
και να θεωρείται ή άποψή μου σημαντική για εξελίξεις σε υψηλότερη σφαίρα» (HR103) 
 
 ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ 
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ  
ΑΛΛΑΓΩΝ 

 
 
 
 
ΓΝΩΣΕΙΣ 
 
 
 
 
 
 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ / 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 
 
 
 
 
 
 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ 
 

Οι απαιτούμενες γνώσεις, 
ικανότητες-δεξιότητες και 
συμπεριφορές των 
εργαζομένων επιβάλλουν   
ενίσχυση - βελτίωση της 
ικανότητας εκτέλεσης της 
στρατηγικής διότι: 
 

 Χρειάζεται η 
δυνατότητα 
επηρεασμού 
των εξελίξεων 
από τον Δ/ντή 
ΔΑΠ σε 
υψηλότερο 
επίπεδο της 
μητρικής 
εταιρίας, ώστε 
να εμπλέκεται 
με βαρύνουσα 
άποψη σε 
μείζονος 
σημασίας  
στρατηγικά 
θέματα 
(HR103) 
 
 

 

Οι απαιτούμενες γνώσεις, 
ικανότητες-δεξιότητες και 
συμπεριφορές των 
εργαζομένων επιβάλλουν  
ενίσχυση της διοικητικής 
κατάρτισης διότι: 
  
 

 Επιβάλλεται η 
εδραίωση και 
μεγαλύτερη 
ανάπτυξη του 
ρόλου του 
“business 
partner” για 
τα στελέχη 
της ΔΑΠ  
(HR102) 

 
 

 
 

Οι απαιτούμενες γνώσεις, 
ικανότητες-δεξιότητες και 
συμπεριφορές των 
εργαζομένων  επιβάλλουν 
ενίσχυση της ικανότητας 
υπαλληλικής συνεισφοράς 
διότι: 
 

 Χρειάζεται 
οξυμένη 
προσπάθεια 
κατανόησης της 
άλλης πλευράς 
(στελέχη 
γραμμής και 
λοιποί 
εργαζόμενοι) για 
άμεση αντίληψη 
του τι συμβαίνει 
στον οργανισμό 
σε επίπεδο 
συγκεκριμένων 
ατόμων (HR101) 

 

Οι απαιτούμενες γνώσεις, 
ικανότητες-δεξιότητες και 
συμπεριφορές των 
εργαζομένων επιβάλλουν 
ενίσχυση της ικανότητας 
διοίκησης αλλαγών διότι: 
 
 

 Χρειάζεται 
μεγαλύτερη 
ευελιξία και 
προσαρμοστι-
κότητα εντός 
του 
σύγχρονου 
πλαισίου της 
οικονομικής 
κρίσης και 
του 
ανταγωνισμού 
(HR101) 
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12.4 ΤΡΟΠΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ  
ΤΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΑΠ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ  
ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΑΠ (πώς) 
  
ΓΝΩΣΕΙΣ  -  ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ/ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ  -  ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ 
1.1 Δυνατότητα επηρεασμού των εξελίξεων από τον Δ/ντή ΔΑΠ σε υψηλότερο επίπεδο της 

μητρικής εταιρίας, ώστε να εμπλέκεται με βαρύνουσα άποψη σε μείζονος σημασίας  
στρατηγικά θέματα  

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
 
 

2.2 Εδραίωση και μεγαλύτερη ανάπτυξη του ρόλου του “business partner” για τα στελέχη της 
ΔΑΠ   

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 
 

3.1 Οξυμένη προσπάθεια κατανόησης της άλλης πλευράς (στελέχη γραμμής και λοιποί 
εργαζόμενοι) για άμεση αντίληψη του τι συμβαίνει στον οργανισμό σε επίπεδο 
συγκεκριμένων ατόμων  

ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ 
 
 

4.1 Μεγαλύτερη ευελιξία και προσαρμοστικότητα εντός του σύγχρονου πλαισίου της 
οικονομικής κρίσης και του ανταγωνισμού  

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ 
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 P4 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ (ΣΧΕΣΗ 4)
 
Περίπτωση 13η: NATURAL 
 
Τα επιδιωκόμενα παραδοτέα αποτελέσματα της λειτουργίας ΔΑΠ αναμένεται να 
συμβάλλουν στον προσδιορισμό των απαιτουμένων ικανοτήτων των στελεχών της 
λειτουργίας ΔΑΠ προκειμένου να ανταποκριθούν στο ρόλο τους.  
 
Δηλαδή, πώς εκδηλώνεται η συμβολή τους και γιατί οι ικανότητες των στελεχών της λειτουργίας 
ΔΑΠ εξαρτώνται από τις επιδιώξεις διαμόρφωσης των απαιτουμένων ικανοτήτων-δεξιοτήτων και 
συμπεριφοράς των εργαζομένων; 
  
4η ΣΧΕΣΗ (4-1) – Ρητές απαντήσεις στις ερωτήσεις HR101 - 103 & ακολουθούν σχετικές απαντήσεις σε άλλες ερωτήσεις  
 
«Οι απαιτούμενες γνώσεις, ικανότητες-δεξιότητες και αποτελεσματικές συμπεριφορές του προσωπικού με ανάγκασαν να 
αναπτύξω καινούριες ικανότητες για να ανταποκριθώ. Λόγω των πολλών αλλαγών του εξωτερικού περιβάλλοντος, μου 
δημιούργησαν την ανάγκη για μεγαλύτερο ακόμη “flexibility”. Επίσης, να μπορώ να κάνω καλύτερο “change & crisis 
management” και να βελτιώσω περισσότερο τα “coaching skills”» (HR101) 
 
«Έκανα αλλαγές και σε ανθρώπους (έφυγαν παλιοί και μπήκαν νέοι) και σε αρμοδιότητες. Έκανα “multi-tasking” και “back-up”. 
Έδωσα “outsourcing” τη μισθοδοσία (Eurobank), αύξησα το κομμάτι του “Compensation & Benefits” απαλλάσσοντας το Τμήμα 
από “trivial” καθήκοντα. Επίσης, φτιάξαμε νέα “applications” για “recruitment” και “training evaluation”, όπως αναφέραμε 
παραπάνω ως ηλεκτρονικές εφαρμογές» (HR102) 
 
«Επόμενό μου βήμα είναι να συμβάλω καθοριστικά στο να “μαζευτεί” η εταιρία σε ομάδα που να διακρίνεται για το “team 
effectiveness” μετά το “restructuring” που γίνεται τώρα» (HR103) 
 
«Εμένα  μ’ αρέσει το κομμάτι των FMCG, μου αρέσει και το κομμάτι του HR. Θα μπορούσα να κάνω τη δουλειά και της Γενικής 
Δ/νσης αλλά “δεν με τραβά”, “δεν καίγομαι”. Θα μπορούσα να κάνω εκτός εταιρίας “training” ως “trainer” ή/και παράλληλα να 
αρθρογραφώ σε ειδικά έντυπα όπως το “HR Professional”. Θα μπορούσα, επίσης, να διδάξω στο Πανεπιστήμιο ως “visitor” ή 
καθηγήτρια. Τρελλαίνομαι γι’ αυτό. Θέλω “να δώσω στους ανθρώπους κάτι που θα πάει τη ζωή τους παραπέρα”» (HR103) 
 
 ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ 
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ  
ΑΛΛΑΓΩΝ 

 
 
 
 
ΓΝΩΣΕΙΣ 
 
 
 
 
 
 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ / 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 
 
 
 
 
 
 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ 
 

Οι απαιτούμενες γνώσεις, 
ικανότητες-δεξιότητες και 
συμπεριφορές των 
εργαζομένων επιβάλλουν   
ενίσχυση - βελτίωση της 
ικανότητας εκτέλεσης της 
στρατηγικής διότι: 
 

 Απαιτείται 
καθοριστική 
συμβολή στη 
συγκρότηση 
της εταιρίας σε 
ενιαία ομάδα 
και βελτίωση 
της αποτελε-
σματικότητάς 
της στην 
εκτέλεση της 
στρατηγικής 
(HR103) 
 
 

 

Οι απαιτούμενες γνώσεις, 
ικανότητες-δεξιότητες και 
συμπεριφορές των 
εργαζομένων επιβάλλουν  
ενίσχυση της διοικητικής 
κατάρτισης διότι: 
 
 

 Χρειάζεται να 
γίνονται 
οργανωτικές 
και 
λειτουργικές 
μεταβολές του 
Τμήματος 
ΔΑΠ, όπως 
ενασχόληση 
με πολλαπλά 
καθήκοντα 
(multi-
tasking), 
εξωτερίκευση 
διαδικασιών 
(outsourcing),  
απλοποίηση 
διαδικασιών  
(HR102) 

 
 Πρέπει να 

επινοηθούν 
νέες και πιο 

Οι απαιτούμενες γνώσεις, 
ικανότητες-δεξιότητες και 
συμπεριφορές των 
εργαζομένων  επιβάλλουν 
ενίσχυση της ικανότητας 
υπαλληλικής συνεισφοράς 
διότι: 
 

 Χρειάζεται 
βελτίωση των 
καθοδηγητικών 
δεξιοτήτων 
(coaching skills) 
λόγω των 
αλλαγών του 
εξωτερικού 
περιβάλλοντος 
(HR101) 
 

 Χρειάζεται η 
συμβολή του 
Δ/ντή ΔΑΠ ώστε 
μέσω διαφόρων 
μορφών 
εκπαίδευσης να 
δίνεται στους 
ανθρώπους η 
δυνατότητα για 
περαιτέρω 
εξέλιξή τους 
(HR103)   

Οι απαιτούμενες γνώσεις, 
ικανότητες-δεξιότητες και 
συμπεριφορές των 
εργαζομένων επιβάλλουν 
ενίσχυση της ικανότητας 
διοίκησης αλλαγών διότι: 
 
 

 Απαιτείται  
μεγαλύτερη 
ευελιξία 
(flexibility) 
λόγω των 
πολλών 
αλλαγών του 
εξωτερικού 
περιβάλλον-
τος (HR101) 

 
 Απαιτείται  

μεγαλύτερη 
ικανότητα 
διαχείρισης 
κρίσεων και 
αλλαγών 
(change & 
crisis 
management) 
λόγω των 
πολλών μετα-
βολών του 
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αποτελεσματι
κές πολιτικές 
ΔΑΠ με 
χρήση 
ηλεκτρονικών 
εφαρμογών 
(HR102) 

 

 
 

εξωτερικού 
περιβάλλον-
τος (HR101) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
13.4 ΤΡΟΠΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ  
ΤΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΑΠ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ  
ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΑΠ (πώς) 
  
ΓΝΩΣΕΙΣ  -  ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ/ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ  -  ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ 
1.1 Καθοριστική συμβολή στη συγκρότηση της εταιρίας σε ενιαία ομάδα και βελτίωση της 

αποτελεσματικότητάς της στην εκτέλεση της στρατηγικής  
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
 

2.1 Οργανωτικές και λειτουργικές μεταβολές του Τμήματος ΔΑΠ, όπως ενασχόληση με 
πολλαπλά καθήκοντα (multi-tasking), εξωτερίκευση διαδικασιών (outsourcing),  απλοποίηση 
διαδικασιών   

2.2 Επινόηση νέων και πιο αποτελεσματικών πολιτικών ΔΑΠ με χρήση ηλεκτρονικών 
εφαρμογών  

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 
 
 
 
 

3.1 Βελτίωση των καθοδηγητικών δεξιοτήτων (coaching skills) λόγω των αλλαγών του 
εξωτερικού περιβάλλοντος  

3.2 Συμβολή του Δ/ντή ΔΑΠ ώστε μέσω διαφόρων μορφών εκπαίδευσης να δίνεται στους 
ανθρώπους η δυνατότητα για περαιτέρω εξέλιξή τους  

ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ 
 
 
 

4.1 Μεγαλύτερη ευελιξία (flexibility) λόγω των πολλών αλλαγών του εξωτερικού περιβάλλοντος  
4.2 Μεγαλύτερη ικανότητα διαχείρισης κρίσεων και αλλαγών (change & crisis management) 

λόγω των πολλών μεταβολών του εξωτερικού περιβάλλοντος  

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ 
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P4 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ (ΣΧΕΣΗ 4) 
 
Περίπτωση 14η: RADIANT 
 
Τα επιδιωκόμενα παραδοτέα αποτελέσματα της λειτουργίας ΔΑΠ αναμένεται να 
συμβάλλουν στον προσδιορισμό των απαιτουμένων ικανοτήτων των στελεχών της 
λειτουργίας ΔΑΠ προκειμένου να ανταποκριθούν στο ρόλο τους.  
 
Δηλαδή, πώς εκδηλώνεται η συμβολή τους και γιατί οι ικανότητες των στελεχών της λειτουργίας 
ΔΑΠ εξαρτώνται από τις επιδιώξεις διαμόρφωσης των απαιτουμένων ικανοτήτων-δεξιοτήτων και 
συμπεριφοράς των εργαζομένων; 
  
4η ΣΧΕΣΗ (4-1) – Ρητές απαντήσεις στις ερωτήσεις HR101 - 103 & ακολουθούν σχετικές απαντήσεις σε άλλες ερωτήσεις  
 
«Το “interaction” με τους άλλους “stakeholders” του εσωτερικού περιβάλλοντος χρειάζεται όλο και περισσότερο πιο “customised” 
προσεγγίσεις ανά “stakeholder”, διατηρώντας όμως το “consistency” μέσα στο “framework”» (HR101) 
 
«Έχω κάνει αντικαταστάσεις προσώπων για βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Τμήματός μου» (HR102) 
 
«Επόμενό μου βήμα είναι η μεγαλύτερη εμπλοκή μου στο “international” περιβάλλον, με την ανάληψη ευθύνης και για άλλες 
χώρες. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να το γνωρίσεις πολύ καλά για να το καταλάβεις πώς λειτουργεί και πώς σε επηρεάζει τοπικά. 
Αυτή είναι και η δική μου στόχευση σε ένα διεθνοποιημένο περιβάλλον όπου πολλά πράγματα είναι κεντροποιημένα. 
Καταλαβαίνεις το πίσω μέρος των πραγμάτων αυτών όταν το γνωρίζεις και έτσι αντιλαμβάνεσαι πώς πρέπει να παρέμβεις για 
όφελος του τοπικού οργανισμού» (HR103) 
 
 ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ 
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ  
ΑΛΛΑΓΩΝ 

 
 
 
 
ΓΝΩΣΕΙΣ 
 
 
 
 
 
 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ / 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 
 
 
 
 
 
 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ 
 

Οι απαιτούμενες γνώσεις, 
ικανότητες-δεξιότητες και 
συμπεριφορές των 
εργαζομένων επιβάλλουν   
ενίσχυση - βελτίωση της 
ικανότητας εκτέλεσης της 
στρατηγικής διότι: 
 

 Χρειάζεται 
μεγαλύτερη  
εμπλοκή του 
Δ/ντή ΔΑΠ 
στο διεθνές 
περιβάλλον, με 
ανάληψη 
ευθύνης και 
για τις 
θυγατρικές 
άλλων χωρών 
για 
εξυπηρέτηση 
των 
στρατηγικών 
αναγκών της 
μητρικής 
εταιρίας 
(HR103) 
 
 

 

Οι απαιτούμενες γνώσεις, 
ικανότητες-δεξιότητες και 
συμπεριφορές των 
εργαζομένων επιβάλλουν  
ενίσχυση της διοικητικής 
κατάρτισης διότι: 
 
 

 Χρειάζονται 
εξατομικευ-
μένες προσεγ-
γίσεις για την 
υποστήριξη 
των στελεχών 
γραμμής, 
διατηρώντας 
τη συνέπεια 
του πλαισίου 
των πολιτικών 
ΔΑΠ (HR101) 
 
 
 

 

Οι απαιτούμενες γνώσεις, 
ικανότητες-δεξιότητες και 
συμπεριφορές των 
εργαζομένων  επιβάλλουν 
ενίσχυση της ικανότητας 
υπαλληλικής συνεισφοράς 
διότι: 
 

 Χρειάζονται 
εξατομικευμένες 
προσεγγίσεις  
των ομάδων 
ενδιαφερομένων 
(stakeholders) 
του εσωτερικού 
περιβάλλοντος, 
διατηρώντας τη 
συνέπεια του 
πλαισίου των 
πολιτικών ΔΑΠ 
(HR101) 

 
 

 

Οι απαιτούμενες γνώσεις, 
ικανότητες-δεξιότητες και 
συμπεριφορές των 
εργαζομένων επιβάλλουν 
ενίσχυση της ικανότητας 
διοίκησης αλλαγών διότι: 
 
 

 Χρειάζεται 
καλύτερη 
αντίληψη του 
κεντροποιη-
μένου τρόπου 
λειτουργίας 
της μητρικής 
εταιρίας για 
την εκτέλεση 
των αλλαγών 
και 
παρεμβάσεων 
προς όφελος 
του τοπικού 
οργανισμού  
(HR103) 
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14.4 ΤΡΟΠΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ  
ΤΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΑΠ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ  
ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΑΠ (πώς) 
  
ΓΝΩΣΕΙΣ  -  ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ/ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ  -  ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ 
1.1 Μεγαλύτερη  εμπλοκή του Δ/ντή ΔΑΠ στο διεθνές περιβάλλον, με ανάληψη ευθύνης και για 

τις θυγατρικές άλλων χωρών για εξυπηρέτηση των στρατηγικών αναγκών της μητρικής 
εταιρίας  

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
 
 

2.1 Εξατομικευμένες προσεγγίσεις για την υποστήριξη των στελεχών γραμμής, διατηρώντας τη 
συνέπεια του πλαισίου των πολιτικών ΔΑΠ  

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 
 

3.1 Εξατομικευμένες προσεγγίσεις  των ομάδων ενδιαφερομένων (stakeholders) του εσωτερικού 
περιβάλλοντος, διατηρώντας τη συνέπεια του πλαισίου των πολιτικών ΔΑΠ  

ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ 
 

4.1 Καλύτερη αντίληψη του κεντροποιημένου τρόπου λειτουργίας της μητρικής εταιρίας για την 
εκτέλεση των αλλαγών και παρεμβάσεων προς όφελος του τοπικού οργανισμού  

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ 
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