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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στην παρούσα εργασία επιχειρείται η διερεύνηση, θεωρητικά και εμπειρικά, της 

γνώσης και της εφαρμογής της διαχείρισης του ταλέντου στις μονάδες υγείας, όσο 

αφορά τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα. 

Στο πρώτο μέρος της εργασίας αυτής γίνεται  βιβλιογραφική ανασκόπηση για τη 

διαχείριση του ταλέντου στις μονάδες υγείας. Αρχικά, προσδιορίζεται ο τρόπος 

διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού και των ταλέντων. Εν συνεχεία αναλύεται η 

σημασία του ταλέντου και της εκπαίδευσης τους αλλά και το πως διαχειρίζεται κάθε 

οργανισμός τη διαφορετικότητα τους. Καταγράφονται τα συστήματα που πρέπει να 

εφαρμόζονται για την προσέλκυση ταλέντων, την ανάπτυξη και την διατήρησή τους. 

και μελετάται εκτενέστερα η αποτελεσματικότητα του talent management και πως 

αυτή επιτυγχάνεται μέσω  της βελτίωσης συγκρούσεων του ανθρώπινου δυναμικού, 

του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και της σωστής τοποθέτησης των ταλέντων που 

υπάρχουν στον οργανισμό. Σημαντική είναι και η στρατηγική προσέγγιση των 

ταλέντων. Απαντάται το ερώτημα της πιθανής ύπαρξης ή έλλειψης ταλέντων και 

παρατίθενται οι βασικές κινητήριες δυνάμεις για να προβεί η μονάδα υγείας σε 

ανάπτυξη και πολλαπλασιασμό των ταλέντων της. Επιπρόσθετα καταγράφεται το πώς 

από τη δημιουργία μιας δεξαμενής ταλέντων και τον προσδιορισμό των δεξιοτήτων, 

γίνεται η επιλογή του κατάλληλου ταλέντου – εργαζόμενου. Αποκτώνται γνώσεις ως 

προς τις στρατηγικές που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη των ήδη υπάρχοντων 

ταλέντων μέσω νέων  δεξιοτήτων. Τέλος, γίνεται αναφορά στους τρόπους 

ενσωμάτωσης και διατήρησης των ταλέντων στις μονάδες υγείας και πως συμβάλλει 

σε αυτό η αναδιοργάνωση του ανθρώπινου δυναμικού. 

Στο δεύτερο μέρος διατυπώνεται η μεθοδολογία της έρευνας που ακολουθείται. 

Καταγράφονται οι στόχοι που τίθενται στην έρευνα καθώς επίσης και τα είδη της 

έρευνας. Αναλύεται η μέθοδος της ποιοτικής έρευνας, η οποία έχει επιλεγεί για την 

εκπόνηση της παρούσας εργασίας. Στη συνέχεια  παρουσιάζονται τα στάδια που 

ακολουθήθηκαν  για το σχεδιασμό και την υλοποίησή της καθώς και οι μέθοδοι που 

χρησιμοποιούνται για τη συλλογή των δεδομένων . Ειδικότερα γίνεται ανάλυση της 

ερευνητικής μεθόδου που εφαρμόστηκε και αναφέρονται τα χαρακτηριστικά του 

δείγματος της συγκεκριμένης εργασίας. 

Στο τρίτο μέρος αναλύονται τα αποτελέσματα που έχουν προκύψει από την έρευνα 

που έχει λάβει χώρα. Πιο συγκεκριμένα το πρώτο μέρος της ανάλυσης, κάνει 

διακριτούς τους ρόλους του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού και αναφέρεται στην 

πολιτική και τη στρατηγική που ακολουθεί. Έπειτα γίνεται αναφορά στη διαχείριση 

των ταλέντων, αναλύοντας την πολιτική που ακολουθείται, καθώς και τις διαδικασίες 

και τα προγράμματα που εφαρμόζονται. Τέλος δίνεται έμφαση στην σημασία της  

ανάπτυξης των ταλέντων και πως αυτή συνδυάζεται με τη στρατηγική και τους 

στόχους που θέτει κάθε φορά ο οργανισμός.  

Λέξεις κλειδιά: διαχείριση ταλέντου, ταλέντο, μονάδες υγείας, ανθρώπινο δυναμικό
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ABSTACT 

This paper attempts a theoretical and empirical study of knowledge on talent 

management and its application to health facilities in the public and private sectors in 

Greece.  

The first part of this paper provides a bibliographical review on talent management in 

health facilities. Initially, it determines the method for managing human resources and 

their talent. It then analyses the significance of their talent and education, as well as 

how each organization manages their individuality. Furthermore, it records the 

systems that must be applied in order to attract, develop and maintain talent, and 

conducts a thorough study of the effectiveness of talent management and how it can 

be achieved through the improvement of conflict between human resources, 

competitive advantage and the proper placement of existing talent within the 

organization. It is important to apply a strategic approach to talent. The paper raises 

the question of the possible existence or lack of talent, and presents the basic driving 

force behind a health facility’s actions to develop and multiply its talent. Moreover, it 

shows how one goes from the creation of a talent tank and the identification of the 

relevant skills to the selection of the most suitable talent/employee. Knowledge is 

provided on the strategies used to develop existing talent through new skills. Lastly, it 

discusses the methods employed to integrate and maintain talent in health facilities, 

and how the reorganization of human resources contributes to this. 

The second part of the paper presents the research methodology that was followed. It 

records the goals set by the research, as well as the different types of research, and 

analyses the quality research method, which was the method of choice for this paper. 

Furthermore, it presents the various planning and implementation stages, as well as 

the methods used to collect data. In particular, it analyses the research method applied 

and refers to the characteristics of the sample used for this particular paper.  

The third part includes an analysis of the research results. More specifically, the first 

section of the analysis distinguishes the roles of the human resources department and 

refers to the policy and strategy it follows. It then discusses talent management by 

analyzing the policy that is followed, as well as the procedures and programmer that 

are applied. Lastly, it places emphasis on the importance of talent development and 

how it can be combined with the strategy and goals set each time by the organization.  

 

 

Key words: talent management, talent, healthcare, human resource,   
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΑΛΕΝΤΟΥ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Οι συνεχείς και διαρκείς αλλαγές που λαμβάνουν χώρα στον τομέα της υγείας,  

αυξάνουν τις απαιτήσεις και καθιστούν αναγκαία την εφαρμογή στρατηγικών, για 

ολοκληρωμένη και σωστή διαχείριση των ταλέντων. Οι ικανότητες και οι δεξιότητες 

του ανθρώπινου δυναμικού ενός οργανισμού, αποτελούν κινητήριες δυνάμεις για την 

επίτευξη του στόχου που έχει τεθεί και βοηθούν στην κατοχύρωση του 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. 

Η επιλογή ενός εργαζόμενου και η τοποθέτησή του για την κάλυψη θέσης εργασίας 

δεν αποτελεί πλέον απλή διαδικασία. Για να εφαρμοστεί αποτελεσματικά η 

διαχείριση ταλέντων στις μονάδες υγείας θα πρέπει ο οργανισμός να αντιληφθεί τη 

χρησιμότητα της στρατηγικής αυτής. Σημαντικό είναι το να κατανοήσει ο οργανισμός 

ότι η διαχείριση ταλέντων δεν αποτελεί μια άσκοπη δαπάνη αλλά είναι το κλειδί της 

επιτυχίας για την ανάπτυξή του. Θεωρείται σημαντικό να επικεντρωθεί στο 

ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο θα συντελέσει ουσιαστικά και σε μεγάλο βαθμό στην 

επίτευξη των στόχων.  

Στόχος της παρούσας έρευνας  είναι να διερευνηθεί το κατά πόσο είναι γνωστός ο 

όρος διαχείριση ταλέντων στην χώρα μας και φυσικά εάν εφαρμόζεται στις ελληνικές 

μονάδες υγείας. Επιπλέον η εργασία στοχεύει στο να διατυπωθούν οι τρόποι και οι 

στρατηγικές που εφαρμόζονται τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα και 

ποια είναι τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την εφαρμογή των στρατηγικών 

διαχείρισης ταλέντων. Η δυσκολία που παρουσιάστηκε ήταν το ότι δεν έχουν γίνει 

αντίστοιχες έρευνες στην Ελλάδα, συνεπώς γίνεται σύγκριση με άλλες χώρες που 

εφαρμόζονται οι συγκεκριμένες στρατηγικές διαχείρισης ταλέντων και 

καταγράφονται τα αποτελέσματα που προκύπτουν. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο του πρώτου μέρους, γίνεται ανάλυση των όρων της 

διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων και του ανθρώπινου δυναμικού. Πιο 

συγκεκριμένα δίνονται ορισμοί για την έννοια των όρων αυτών και καταγράφονται οι 

αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του. Επιπρόσθετα γίνεται μια εισαγωγή του όρου 

διαχείριση ταλέντων ή αλλιώς talent management. Καταγράφονται οι διαστάσεις του 

και αναφέρεται το πως γίνεται αντιληπτός από τους οργανισμούς. 

Το τρίτο κεφάλαιο, ασχολείται με τη διαχείριση του ταλέντου. Αρχικά γίνεται 

αντιληπτό το πόσο σημαντικό είναι ένας οργανισμός υγείας να απαρτίζεται από 

ταλαντούχα άτομα, και εν συνεχεία αναφέρεται η συμβολή της διαφορετικότητας. 

Έπειτα γίνεται κατανοητό πώς μέσω της μάθησης αναπτύσσονται οι δεξιότητες του 

ανθρώπινου δυναμικού. Δίνεται έμφαση σε όλα τα στάδια της διαχείρισης ταλέντων, 

δηλαδή την προσέλκυσή τους και τις διαδικασίες που εφαρμόζονται για αυτήν, την 

ανάπτυξη των ταλέντων και πως μπορεί να συμβεί, αλλά και τη σημασία της 

διατήρησης του ανθρώπινου δυναμικού και πως μπορεί αυτή να συμβάλλει θετικά. 
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Στο τέλος του κεφαλαίου αυτού, καταγράφονται οι διαδικασίες για να εφαρμοστεί η 

διαχείριση ταλέντων αλλά και μέσω ποιων συστημάτων πραγματοποιείται.  

Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται λεπτομερής αναφορά στην αποτελεσματικότητα του 

talent management. Αναφέρονται όλες οι πηγές των πιθανών συγκρούσεων και οι 

τρόποι βελτίωσης τους. Τίθεται επίσης το θέμα του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος 

και πως ένας οργανισμός μπορεί να το αποκτήσει και φανερώνεται η σημασία της 

τοποθέτησης των ταλέντων στις κατάλληλες θέσεις.  

Στο πέμπτο κεφάλαιο καταγράφεται το πρόβλημα της έλλειψης ταλέντων και το πως 

επηρεάζεται από αυτό κάθε οργανισμός υγείας. Αναλύονται επίσης οι βασικές 

κινητήριες δυνάμεις που οδηγούν το ανθρώπινο δυναμικό σε υψηλές αποδόσεις και 

ταυτοχρόνως και την μονάδα υγείας. Αυτό συμβαίνει κατά κόρον λόγω της 

ανάπτυξης και του πολλαπλασιασμού των ταλέντων. 

Στο έκτο κεφάλαιο ανακαλύπτεται ο τρόπος της δημιουργίας και της ανάπτυξης μιας 

δεξαμενής ταλέντων σε κάθε μονάδα υγείας. Για να γίνει αυτό πρέπει να 

προσδιοριστούν τα ταλέντα που επιθυμεί ο οργανισμός να σκιαγραφούν το 

ανθρώπινο δυναμικό του και πρέπει να δοθεί έμφαση στο πως ο υπεύθυνος του 

ανθρώπινου δυναμικού θα ανακαλύψει το ταλέντο. Κάθε νοσηλευτής πρέπει 

συνδυάζει αρκετές ικανότητες  και δεξιότητες διότι ασκεί πολλαπλό έργο. 

Στο έβδομο κεφάλαιο αναζητούνται οι τρόποι ανάπτυξης νέων δεξιοτήτων των 

ταλέντων και καταγράφονται όλες οι στρατηγικές διαχείρισης και οι μέθοδοι 

εκπαίδευσης  που πρέπει να εφαρμόζονται για να επέλθει η ανάπτυξη αυτή.  Η 

αναζήτηση ανάπτυξης νέων ταλέντων μπορεί να πραγματοποιηθεί με διαφορετικούς 

τρόπους για τους ήδη εργαζόμενους και με άλλους για τους νεοπροσληφθέντες.  

Το όγδοο και τελευταίο κεφάλαιο του πρώτου μέρους, περιλαμβάνει την 

ενσωμάτωση και τη διατήρηση του ταλέντου. Καταμετράται η συμβολή του ταλέντου 

όσο αφορά τις επιδόσεις των οργανισμών υγείας, καθώς και η αποτελεσματικότητα 

της διαδικασίας αξιολόγησης των ταλέντων. Τέλος, επισημαίνονται οι λόγοι και οι 

περιπτώσεις που χρειάζεται ένας οργανισμός υγείας αναδιοργάνωση του ανθρώπινου 

δυναμικού και ποιοι είναι οι σωστοί τρόποι εφαρμογής του.  

Το  δεύτερο μέρος της εργασίας αυτής, ασχολείται με τη μεθοδολογία έρευνας και 

αναλύονται οι στόχοι της, αναφέρονται οι βασικοί της τύποι και γνωστοποιούνται οι 

μέθοδοι συλλογής δεδομένων και τα χαρακτηριστικά του δείγματος της εργασίας. 

Στο τρίτο μέρος της, ερμηνεύονται και κοινοποιούνται τα αποτελέσματα που έχουν 

προκύψει από την ερευνητική διαδικασία ως προς την πολιτική, τη στρατηγική και 

τους ρόλους του ανθρώπινου δυναμικού στις μονάδες υγείας. Καταγράφεται επίσης η 

πολιτική που εφαρμόζεται όπως επίσης και οι διαδικασίες και τα προγράμματα 

διαχείρισης ταλέντων που χρησιμοποιούνται. Γίνεται τέλος αντιληπτή η σημασία της 

ανάπτυξης των ταλέντων σε συνδυασμό με τη στρατηγική και τους στόχους που θέτει 

ο οργανισμός.     
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

 

1.1  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 

Ο όρος  ΄΄ Διοίκηση Προσωπικού ΄΄,  ο οποίος εμπεριείχε τις διάφορες διαδικασίες  

όσο αφορά τη διαχείριση των εργαζόμενων  ενός οργανισμού, έχει αντικατασταθεί με 

το πέρας των χρόνων από τον όρο ΄΄ Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων΄΄ . Όλοι οι 

παράγοντες μιας επιχείρησης από την αρχή μέχρι το τέλος συντονίζονται από τον 

άνθρωπο. Ο ανθρώπινος παράγοντας αποτελεί τον ποιο σημαντικό πόρο για την 

επίτευξη των στόχων ενός οργανισμού. Πολλά στελέχη επιχειρήσεων  για πολλά 

χρόνια αναρωτιόντουσαν  για το πώς θα μπορούσαν να βρουν έναν τρόπο, ώστε κάθε 

οργανισμός , να οδηγείτε στο μεγαλύτερο δυνατό κέρδος, χρησιμοποιώντας τις 

ικανότητες και τις δεξιότητες των εργαζομένων, δίνοντάς τους βέβαια τις αντίστοιχες  

αμοιβές  υλικές και ψυχολογικές. (Graham, 1978). 

Οι ορισμοί που δίνονται για την επεξήγηση της σημασίας  της ΄΄ Διοίκησης 

Ανθρώπινων Πόρων΄΄ είναι αρκετοί.  Όλοι όμως θεωρούν την ΄΄ Διοίκηση 

Ανθρώπινων Πόρων΄΄ ως μια λειτουργία η οποία προβαίνει σε έλεγχο και εφαρμογή 

όλων των δραστηριοτήτων που προγραμματίζονται για υλοποίηση από την 

επιχείρηση (Παπαλεξανδρή et al, 2003) Μέσω της λειτουργίας αυτής γίνεται η 

προσέλκυση ανθρώπινου δυναμικού, η επιλογή αυτών και η ανάπτυξη των ταλέντων 

τους.  

Η διοίκηση των ανθρώπινων πόρων είναι πολύ σημαντική για όλους τους 

οργανισμούς και σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό θεωρείται απαραίτητη στις μονάδες 

υγείας.  Ο ασθενής βρίσκεται σε άμεση επαφή με τους εργαζόμενους στους χώρους 

υγείας. Για την παροχή της σωστής υγειονομικής περίθαλψης απαιτείται ικανότητα, 

υπεύθυνη προσέγγιση και ενσυναίσθηση προς τον ασθενή (Schulz et al, 1990).   

Τo τμήμα ανθρωπίνων πόρων, το οποίο εποπτεύεται από τον αρμόδιο Υπεύθυνο έχει 

αρκετές αρμοδιότητες που πρέπει να διεκπεραιώνει σωστά οι οποίες είναι: 

 Ο προγραμματισμός του ανθρώπινου δυναμικού 

 Η επιλογή και η πρόσληψη προσωπικού 

 Η εκπαίδευση και η ανάπτυξη προσωπικού 

 Η αξιολόγηση και ο έλεγχος της επίδοσης των εργαζομένων 

 Η αμοιβή των εργαζομένων 

 Η υγιεινή και η ασφάλεια των εργαζομένων 

 Οι εργασιακές σχέσεις  (Lloyd et al, 2004) 
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Διάγραμμα 1: Τα είδη του management (www.indosystems.com)  

Όλες αυτές οι λειτουργίες φυσικά εφαρμόζονται και στο χώρο της υγείας 

προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι και του προσωπικού του οργανισμού αλλά και 

όλου του κλάδου υγείας. 

Προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού:  Είναι μια λειτουργία μέσω της οποίας 

κάθε οργανισμός εξασφαλίζει εργαζόμενους με απαραίτητες ικανότητες και 

δεξιότητες. Στη λειτουργία αυτή γίνεται έλεγχος των βιογραφικών (ικανότητες, 

δεξιότητες, εμπειρία), πρόβλεψη των αναγκών προσωπικού (πόσα άτομα θα 

χρειαστούν, τι ειδικότητα πρέπει να έχουν, που ακριβώς θα τοποθετηθούν) και 

ανάλυση αγοράς εργασίας (Delery, 2002). Όλες οι μονάδες υγείας είναι απαραίτητο 

να ελέγχουν συνεχώς τα κενά που υπάρχουν αλλά και τα μελλοντικά κενά, καθώς 

δημιουργούνται συνεχώς καινούριες  ειδικότητες. Οι αρμόδιοι πρέπει να βρίσκονται 

σε εγρήγορση, καθώς πρέπει να αναπληρώνουν άμεσα τις θέσεις των εργαζόμενων 

που αποχωρούν με άτομα που έχουν τις ικανότητες και τις γνώσεις για να καλύψουν 

επάξια μια θέση (Tulchinsky et al, 2014). Οι νέοι εργαζόμενοι που έχουν προσφάτως 

(μετ)εκπαιδευτεί είναι χρήσιμοι σε έναν οργανισμό υγείας διότι έχουν αποκτήσει 

γνώσεις για εφαρμογή νέων μεθόδων και τεχνικών.   

Επιλογή και πρόσληψη προσωπικού: Η διαδικασία επιλογής και πρόσληψης 

προσωπικού περιλαμβάνει αρχικά τη συλλογή όλων των βιογραφικών και  μετέπειτα 

την αξιολόγηση αυτών, με σκοπό την επιλογή των κατάλληλων ανθρώπων. Μέσω 

διάφορων διαδικασιών και τεχνικών που χρησιμοποιούνται, ο οργανισμός προβαίνει 

στην  τοποθέτηση των νεοπροσληφθέντων  στις κατάλληλες θέσεις, ανάλογα με τα 

ταλέντα του καθένα.  Στον υγειονομικό τομέα, η επιλογή και η τοποθέτηση των 

εργαζόμενων, απαιτεί γνώση και επισταμένη προσοχή, καθώς είναι μια δύσκολη 

διαδικασία. Πρέπει να επιλεχθούν οι κατάλληλες μέθοδοι και έπειτα να προχωρήσουν 

στην επιλογή και πρόσληψη των κατάλληλων εργαζόμενων στον χώρο της υγείας 

(Tulchinsky et al, 2014) . 
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Εκπαίδευση και ανάπτυξη προσωπικού: Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μπορεί να 

το εξασφαλίσει ένας οργανισμός κυρίως μέσω της επένδυσής του για εκπαίδευση και 

ανάπτυξη των ταλέντων του ανθρώπινου δυναμικού. Η εκπαίδευση θεωρείται 

αναγκαία σε όλους τους οργανισμούς, καθώς διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο στην 

αποτελεσματικότητα των εργαζόμενων. Είναι πολύ σημαντικό κάθε οργανισμός να 

έχει στην κατοχή του ανθρώπινο δυναμικό με δεξιότητες και ικανότητες που ο 

βαθμός αντιγραφής από αντίπαλο οργανισμό να είναι πολύ υψηλός (Βαξεβανίδου et 

al, 2008). Όλες οι υγειονομικές μονάδες θα έχουν σίγουρο μακροχρόνιο όφελος, εάν 

επενδύσουν στην εκπαίδευση των εργαζόμενων τους και στην ανάπτυξη των 

ταλέντων τους, διότι μέσω των δύο αυτών παραγόντων ( εκπαίδευση και ανάπτυξη) 

οδηγείται σε βελτίωση η επίδραση του ανθρώπινου παράγοντα. Λόγω του ότι στον 

τομέα της υγείας επέρχονται με ταχείς ρυθμούς εξελίξεις, και  χρειάζονται ανθρώπινο 

δυναμικό με μεγαλύτερες εξειδικεύσεις, τα νοσηλευτικά ιδρύματα είναι χρήσιμο να 

αναπτύξουν μηχανισμούς προσαρμογής (Bourgeault,2013). Είναι φρόνιμο να 

γνωρίζουν από ποιους παράγοντες προέρχονται οι συνεχείς αλλαγές και πως πρέπει 

να τις αντιμετωπίσουν. 

Αξιολόγηση και ο έλεγχος της επίδοσης των εργαζομένων: Ανάλογα με το αν 

επιτεύχθηκε ο στόχος που είχε τεθεί στον εργαζόμενο και σε ποιο βαθμό, γίνεται η 

αξιολόγηση της απόδοσης. Αποτελεί μια διαδικασία, η οποία εκτιμά την 

αποτελεσματικότητα του εργαζόμενου και θεωρείται σημαντική καθώς μέσω αυτής,  

βελτιώνεται η λειτουργία της επιχείρησης και καθορίζονται οι προοπτικές ανέλιξης 

στον οργανισμό. (Chia-Mei et al, 2014). Κατά την αξιολόγηση, μετά τη συλλογή 

δεδομένων και πληροφοριών για τον εργαζόμενο, ενημερώνεται ο ίδιος για να 

βελτιωθεί η απόδοσή του εάν χρειάζεται κάτι τέτοιο (Mondy, 2011) Για να προβεί 

όμως ένας οργανισμός σε σωστή αξιολόγηση θα πρέπει πρώτα να προηγηθεί: 

 Ανάλυση έργου θέσης 

 Καθορισμός επιτυχημένης εκτέλεσης έργου 

 Ανάπτυξη τρόπων μέτρησης 

 Καθορισμός μεθόδων  συγκρίσεως ενός εργαζόμενου με άλλον 

 Μέτρηση παραγωγικότητας 

Πριν από λίγα χρόνια άρχισε να γίνεται αξιολόγηση σε κάποιες ιδιωτικές μονάδες 

υγείας, ενώ σήμερα πλέον εφαρμόζεται σε όλες τις μονάδες και στον ιδιωτικό και στο 

δημόσιο τομέα. Όπως προαναφέραμε η αξιολόγηση πετυχαίνεται με την ύπαρξη 

αξιόπιστων κριτηρίων αξιολόγησης. Η ηγεσία μετά την αξιολόγηση, καθορίζει τις 

προαγωγές και τις ανακατατάξεις ανάλογα με τη βαθμολογία. Ένα σύστημα 

αξιολόγησης το οποίο είναι σωστά διαμορφωμένο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 

μέσο στρατηγικού σχεδιασμού, καθώς γνωστοποιεί την εργασιακή συμπεριφορά του 

ανθρώπινου δυναμικού  (Deadrick et al, 2014).  
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Αμοιβή των εργαζομένων: Ως αμοιβή ορίζεται το αντάλλαγμα  της εργασίας του 

ανθρώπινου δυναμικού προς τον εκάστοτε οργανισμό. Η πολιτική των αμοιβών 

πρέπει να είναι δίκαιη, ώστε να αποτελεί σημαντική υποκίνηση για τους 

εργαζόμενους. Ανάλογα με αυτή ο εργαζόμενος αφοσιώνεται στον οργανισμό ή και 

το αντίθετο.  Το εξωτερικό περιβάλλον, το εσωτερικό περιβάλλον και η κυβερνητική 

πολιτική αποτελούν τους κύριους παράγοντες διαμόρφωσης των αμοιβών (Τερζίδης 

et al, 2004). Εκτός όμως από τους παράγοντες αυτούς θα πρέπει πάντα να 

αξιολογείται το έργο που λαμβάνει χώρα.  

Σε όλες τις μονάδες υγείας, υπάρχει εμφανής πρόβλημα όσο αφορά τα μισθολογικά 

κριτήρια, κάτι το οποίο συμβαίνει λόγω της ανομοιομορφίας του προσωπικού που 

απασχολείται σε κάθε νοσηλευτικό ίδρυμα. 

 

 Υγιεινή και η ασφάλεια των εργαζομένων: Το τμήμα των ανθρώπινων πόρων είναι 

το αρμόδιο τμήμα αρχικά για την ασφάλεια των εργαζομένων και την πρόληψη 

ατυχημάτων και έπειτα για την σωστή και άμεση αντιμετώπισή τους εάν συμβούν. 

Κάθε οργανισμός πρέπει να παρέχει στο προσωπικό του ένα ασφαλές και υγιεινό 

περιβάλλον (Noe et al, 2014). Ο χώρος εργασίας είναι και αυτός ένας παράγοντας  

που μπορεί να επηρεάσει θετικά ή αρνητικά την απόδοση του εργαζόμενου. Κάποιοι 

άλλοι παράγοντες που δύναται να επηρεάσουν την υγεία και την ασφάλεια του 

εργασιακού περιβάλλοντος μπορεί να είναι η φύση του έργου, η προσοχή του 

εργαζόμενου, οι οικονομικές συνθήκες και άλλα. 

Η υγιεινή και η ασφάλεια των εργαζομένων είναι μία αυτονόητη διαδικασία που 

πρέπει να τηρείται στον υγειονομικό τομέα. Μέλημα όλων των μονάδων υγείας 

πρέπει να είναι η παροχή καλής υγιεινής ώστε με τη σειρά τους οι νοσηλευτικές 

μονάδες να παρέχουν άριστες συνθήκες υγιεινής στους ασθενείς. 

 

Εργασιακές σχέσεις:  Με τον όρο εργασιακές σχέσεις εννοούμε τις σχέσεις μεταξύ 

εργαζόμενων, εργοδοσίας και σωματείων. Θα πρέπει στις εργασιακές σχέσεις να 

επικρατεί ηρεμία και τα σωματεία να προβαίνουν αμέσως σε επίλυση των όποιων 

διαφορών ανάμεσα σε εργαζόμενους και εργοδότες (Mondy, 2011) .  

Ειδικά στη σημερινή εποχή, πρέπει να τηρούνται καλές εργασιακές σχέσεις με στόχο 

την επιβίωση των υπαρχόντων μονάδων υγείας. Εάν οι εργαζόμενοι αισθανθούν ότι η 

διοίκηση δεν ενδιαφέρεται για αυτούς, τότε σίγουρα θα υπάρξουν αντιπαραθέσεις, οι 

οποίες θα οδηγήσουν σε κακή λειτουργία τους των μονάδων. Σήμερα παρατηρείται 

μεγάλος αριθμός απολύσεων από τις οποίες προκύπτουν: μείωση της παρεχόμενης 

ποιότητας, άγχος στους εργαζόμενους και αύξηση εκπαίδευσης των 

νεοπροσληφθέντων (Flanagan, 1997).     
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  Διάγραμμα 2:   Λειτουργίες Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων 
 
 (Βεντούρη, 2005) 

 

1.2 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

Ο κόσμος μας είναι έτσι δημιουργημένος ώστε να δέχεται συνεχώς αλλεπάλληλες 

επιδράσεις. Κάθε οργανισμός πρέπει να είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει τις συνεχείς 

και γρήγορες αλλαγές που υφίσταται, πετυχαίνοντας αρχικά την επιβίωση του και εν 

συνεχεία την αύξηση της αποδοτικότητάς του καθώς  και την ανάπτυξή του.  

Η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού έχει ως αρμοδιότητες της  τη συστηματική και 

μακροχρόνια αντιμετώπιση των ανθρώπινων πόρων ενός οργανισμού . Πλέον όλοι 

γνωρίζουμε ότι ο εργαζόμενος αποτελεί βασικό στοιχείο για την διαβίωση και εξέλιξη 
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μιας επιχείρησης και ότι η αλληλεπίδρασή του με τον οργανισμό μπορεί να αποφέρει 

κέρδη. Το τμήμα αυτό καλείται να αξιοποιήσει  όλα τα συστήματα διαχείρισης 

ανθρώπινου δυναμικού,  με κύριο στόχο την επίτευξη του σχεδιασμού  των 

δραστηριοτήτων και των πολιτικών για το προσωπικό, με τέτοιο τρόπο που να 

ανταποκρίνεται στις μακροχρόνιες ανάγκες της οργάνωσης. (Παπαλεξανδρή et al, 

2003) . Με τον όρο ανθρώπινο δυναμικό εννοούμε τα χαρακτηριστικά, τα ταλέντα 

και τις γνώσεις που έχουν οι εργαζόμενοι και μέσω αυτών συμβάλλουν στην 

μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα 

 Η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού επιτρέπει στις οργανώσεις να επιλέξουν, να 

διατηρήσουν, να αξιοποιήσουν και να αναπτύξουν τις δεξιότητες των ικανών 

εργαζόμενων, οι οποίοι θα συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της εκάστοτε 

εταιρείας. 

Έτσι λοιπόν, η στελέχωση, ο προγραμματισμός, η ανάπτυξη του ανθρώπινου 

δυναμικού, οι επιμορφώσεις-εξειδικεύσεις, οι εργασιακές σχέσεις, η παροχή 

ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας και οι διάφορες παροχές π.χ. καθορισμός αμοιβών 

και επιδομάτων αποτελούν τις  βασικότερες λειτουργίες του τμήματος της 

διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού. (Κανελλόπουλος, 1991; Urlich, 1998; 

Millward et al, 2000; Ξυροτήρη-Κουφίδου, 2001; Παπαλεξανδρή et al, 2003)   

Κύριο μέλημα του τμήματος αυτού, είναι η επίλυση των ζητημάτων που είναι 

πιθανών να προκύψουν ή προκύπτουν και αφορούν το δυναμικό της επιχείρησης, η 

επικοινωνία,  η ύπαρξη άρτιας συνεργασίας, η συνεχής βελτίωση και η προώθηση του 

δυναμικού για ανάπτυξη των δεξιοτήτων του και ανακάλυψη νέων ταλέντων. 

(Torrington et al, 2008), (Wright, 2000) 

Οι τεχνικές διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού σύμφωνα με τη βιβλιογραφική 

ανασκόπηση μπορούν να θεωρηθούν είτε παραδοσιακές είτε προοδευτικές .Όταν 

παρατηρηθεί ότι επιβάλλεται έλεγχος εργασίας το οποίο συνεπάγεται μονότονες 

εργασίες και μεγάλη ελαχιστοποίηση του κόστους με αποτέλεσμα η επιλογή του 

προσωπικού, η εκπαίδευσή του, η ανάπτυξή του και η αμοιβή του να είναι 

περιορισμένες έως και ανύπαρκτες τότε είναι φανερό ότι το μοντέλο διαχείρισης που 

ακολουθείται είναι το παραδοσιακό. Εδώ πρέπει να τονιστεί ότι το παραδοσιακό 

μοντέλο βασίζεται στον Τεϊλορισμό (Wood, 1999). Αντίθετα το προοδευτικό μοντέλο 

προάγει την συνεχιζόμενη εκπαίδευση με διεξοδικές διαδικασίες επιλογής 

προσωπικού, με εκπαιδευτικά προγράμματα, με αξιολόγηση των εργαζομένων και 

άλλα. Στόχος είναι η ανάπτυξη των ικανοτήτων  εργαζόμενων και η απόκτηση νέων 

γνώσεων χωρίς να επιβάλλεται οικονομική λιτότητα.  

Σύμφωνα με έρευνες των Borman, Tannenbaum και Yukl τα ευρήματα δείχνουν  ότι 

ανάλογα με τη μέθοδο που θα χρησιμοποιηθεί για την επιλογή και την κατάρτιση του 

προσωπικού ενισχύεται η αποδοτικότητα των εργαζομένων (Borman et al., 1997; 

Tannenbaum and Yukl, 1992). Παρόλα αυτά όμως, δεν έχει διερευνηθεί αναλυτικά σε 

νοσοκομειακές μονάδες της χώρας μας και δεν είναι γνωστό αν οι τεχνικές αυτές που 
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αφορούν τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού εφαρμόζονται στον χώρο της 

υγείας λόγω της  περιπλοκότητά του στην οργάνωσή. Αυτό συνέβη  διότι μέχρι 

πρότινος η μέτρηση της απόδοσης ενός νοσοκομείου ήταν μια δύσκολη διαδικασία. 

Το μόνο σίγουρο είναι ότι στους οργανισμούς υγείας που έχει εφαρμοστεί και 

μετρηθεί η αποτελεσματικότητα των στρατηγικών  ανθρώπινου δυναμικού που 

προαναφέρθηκαν, υπήρξε αύξηση  της αποδοτικότητας  των συστημάτων υγείας, 

ακόμα και όταν υφίστανται αντίξοες συνθήκες (Bertodano, 2003; WHO 2007).  

Μόνο με συνεχή προσπάθεια και επιμονή δύναται οι εργαζόμενοι να είναι 

αποτελεσματικοί και μόνο εφόσον τους παρέχονται οι κατάλληλες συνθήκες και τα 

κατάλληλα μέσα για να εργάζονται σωστά. Στο χώρο της υγείας, όχι μόνο είναι 

απαραίτητο κάθε μονάδα να διαθέτει όλα τα  απαραίτητα φάρμακα, μηχανήματα και 

υλικά  που χρειάζονται για την περίθαλψη των ασθενών, αλλά επίσης να ενισχύεται 

το προσωπικό με εκπαίδευση και άλλους τρόπους ώστε  να αναπτυχθούν οι 

ικανότητες, τα ταλέντα και οι γνώσεις όλων των εργαζόμενων. Με την εφαρμογή των 

κατάλληλων στρατηγικών ως προς το ανθρώπινο δυναμικό, κάθε μονάδα υγείας 

μπορεί να οδηγηθεί σε αύξηση κέρδους και αποδοτικότητας  κάτι ιδιαίτερα 

σημαντικό για τον κλάδο της υγείας. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή όμως καθώς για 

την επίτευξη της επιτυχίας κάθε οργανισμός πρέπει να εφαρμόζει εξατομικευμένη  

στρατηγική που θα βοηθήσει τον εκάστοτε οργανισμό υγείας. Δεν έχουν αποτέλεσμα 

οι ίδιες στρατηγικές  σε όλους τους οργανισμούς και αυτό είναι κάτι που πρέπει να 

γίνει κατανοητό (Torrington et al, 2008),  . Η στρατηγική επιλέγεται ανάλογα με τις 

ανάγκες της εκάστοτε μονάδας υγείας  και είναι απαραίτητη η βοήθεια διεθνών 

ενισχύσεων. 

Οι στρατηγικές που εφαρμόζονται στους χώρους υγείας πρέπει να έχουν σαν κύριο 

στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας και της πρόσβασης σε όλους τους ανθρώπους. 

Για την επίτευξη της αποτελεσματικής παροχής υπηρεσιών πρέπει να υπάρχει 

επιθυμία για επίτευξη του στόχου  και συνεργασία από όλο το διοικητικό, το ιατρικό, 

το νοσηλευτικό και το παραϊατρικό προσωπικό. 

Στον τομέας της υγείας η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού σε συνδυασμό με 

τον τομέα της εκπαίδευσης βελτιώνουν τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού 

συμβάλλοντας  ενεργά ως προς την κάλυψη αναγκών εργατικού δυναμικού, την 

δημιουργία κινήτρων των εργαζόμενων και την ανάπτυξη των ικανοτήτων και 

δεξιοτήτων τους. 

Οι στρατηγικές διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού που εφαρμόζονται, φροντίζουν 

πρωτίστως  να υπάρχει επαρκής αριθμός εργαζόμενων στα νοσηλευτικά ιδρύματα, οι 

οποίοι να είναι εφοδιασμένοι  με τις απαραίτητες γνώσεις, ικανότητες, δεξιότητες 

ώστε να παρέχουν τη σωστή φροντίδα στον πληθυσμό. Επιπλέον μια σωστή 

στρατηγική, φροντίζει οι εργαζόμενοι να αμείβονται ικανοποιητικά ώστε να 

αποδίδουν  καλύτερα. Ο συνδυασμός αυτών των δύο παραγόντων παρέχει στο κράτος 

σωστούς επαγγελματίες υγείας.   
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1.3 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΑΛΕΝΤΟΥ 

Τα στελέχη των οργανισμών, μέχρι σήμερα , πλήττονταν λόγω των συνεχών 

αποτυχιών που αφορούν τη διαχείριση ταλέντων. Οι πρακτικές διαχείρισης ταλέντων 

ήταν ανεπαρκείς, με αποτέλεσμα να υπάρχει κλυδωνισμός λόγω ενός φαύλου κύκλου 

πλεονασμάτων και ελλειμμάτων ταλέντων σε κάθε οργανισμό (www.hbr.org ).  Αυτό 

γίνεται λόγω του ότι οι περισσότεροι οργανισμοί δίνουν μεγάλη έμφαση στην 

προσέλκυση και στην πρόσληψη ενός εργαζόμενου  και παραμελούν την περεταίρω 

ανάπτυξη ικανοτήτων  των εργαζόμενων.    

Τη δεκαετία του ’90 ο David Watkins αναφέρει τον όρο διαχείριση ταλέντου με τον 

οποίο θέλει να ενσωματώσει τις διάφορες εξελίξεις όσο αφορά τη διοίκηση-

διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού (en.wikipedia.org)   

Σύμφωνα με τη wikipedia, η διαχείριση ταλέντων είναι ένας ορισμός ο οποίος  

διαφοροποιείται από οργανισμό σε  οργανισμό. Κάποιες φορές μπορεί να αναφέρεται 

στο  τι σημαίνει «ταλέντο» ενώ κάποιες άλλες φορές  η διαχείριση ταλέντου αφορά 

το πώς γίνεται η  διαχείριση των ταλέντων , υπογραμμίζοντας ότι  κάθε άτομο που 

απαρτίζει το ανθρώπινο δυναμικό ενός οργανισμού διαθέτει ικανότητες και 

δεξιότητες οι οποίες πρέπει να καλλιεργηθούν.  (http://en.wikipedia.org) 

Αντίθετα, από τον Derek Stockley ως διαχείριση ταλέντου ορίζεται η συνειδητή και  

σκόπιμη προσέγγιση που εφαρμόζεται στους οργανισμούς προκειμένου να 

μαγνητίσουν , να αναπτύξουν και να διατηρήσουν άτομα με δεξιότητες και 

ικανότητες, προκειμένου να ανταποκριθούν στις τωρινές αλλά και στις μελλοντικές 

ανάγκες του εκάστοτε οργανισμού. (www.derekstockley.com)  

Η πτώση ή η άνοδος κάθε οργανισμού μπορεί να προέλθει από τον εντοπισμό, την 

παρακίνηση και την εξασφάλιση των ταλαντούχων στελεχών. Μόνο όταν οι 

στρατηγικές του ανθρώπινου δυναμικού συνδυαστούν με τους στόχους και τις 

επιδιώξεις των εταιρειών, τότε η εταιρεία θα οδεύσει σε καλύτερα αποτελέσματα.  

Στο πέρασμα του χρόνου πολλοί έχουν προσπαθήσει να περιγράψουν και να ορίσουν 

το τι είναι η διαχείριση ταλέντου και το πώς μπορούμε να την πετύχουμε.  Σύμφωνα 

με τους Lewis & Heckman (2006) η διαχείριση ταλέντου μπορεί να ερευνηθεί σε 

τρεις διαφορετικές διαστάσεις: 

 Το τμήμα των ανθρώπινων πόρων  με βάσει τις πρακτικές λειτουργίες που 

μπορούν να εφαρμοστούν, να μελετά τη διαχείριση ταλέντων  

 Το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού να σχεδιάζει και έπειτα να προβάλει τις 

ανάγκες για προσωπικό και τις ανάγκες του προσωπικού  ώστε να καθοριστεί 

η διαχείριση ταλέντων 

 Η διαχείριση ταλέντου να αντιμετωπίζεται ως μια γενική οντότητα η οποία 

είτε επικεντρώνεται στην υψηλή απόδοση και στο υψηλό δυναμικό ταλέντο ή 

στο ταλέντο γενικά (Lewis et al, 2006) 
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Κρίνεται αναγκαίο στις μέρες μας, όλοι οι οργανισμοί να εφαρμόζουν  συγκεκριμένη 

στρατηγική, η οποία θα έχει σαν αποτέλεσμα τη σωστή διαχείριση των ταλέντων. 

Ένας οργανισμός για να είναι υγιής, επιβάλλεται να επιλέγει και να διατηρεί άτομα με 

ταλέντα τα οποία θα τα βοηθάει να εξελιχθούν. 

Ο σχεδιασμός καριέρας, η ανάπτυξη ηγεσίας, ο προγραμματισμός διαδοχής, η 

ανάπτυξη ικανών εργαζομένων, η επαγγελματική ανάπτυξη, η διαχείριση απόδοσης 

και η συνεχιζόμενη εκπαίδευση των εργαζομένων, αποτελούν τα κομμάτια που 

συμπληρώνουν το πάζλ της διαχείρισης ταλέντου  όπως αναφέρεται από το 

Ινστιτούτο Εταιρικής Παραγωγικότητας.(Galagan, 2008) 

Στον χώρο της υγείας δεν είναι εύκολη υπόθεση η διαχείριση ταλέντων καθώς 

υπάρχει ένα ευρύ φάσμα ταλέντων. Σημαντική θα ήταν η ύπαρξη  μιας κοινής 

επιτροπής η οποία θα μπορούσε να προσελκύει και να καταρτίζει  τους εργαζόμενους 

και εν συνεχεία να αξιολογεί τις επιδόσεις τους. 

Σημαντικό βήμα είναι η δημιουργία μιας κοινής κουλτούρας στον τομέα υγείας  που 

θα αφορά  την εξέλιξη της σταδιοδρομίας και θα δίνει ευκαιρίες για επαγγελματική 

ανέλιξη. Βέβαια, ο ανταγωνισμός που αφορά τις δεξιότητες  ταλέντων σε όλες τις 

ειδικότητες του ιατρικού χώρου (ιατροί, νοσηλευτές, διοικητικό προσωπικό) 

εξακολουθεί να είναι έντονος. Ο τομέας της υγείας  πρέπει να καλύψει  την ευρύτερη 

υγειονομική περίθαλψη με εργαζόμενους που έχουν ταλέντα,  από τον διοικητή του 

νοσοκομείου μέχρι και τους εργαζόμενους καθαριότητας. 

Όλοι μαζί οι εργαζόμενοι εάν αξιοποιηθούν σωστά τα ταλέντα τους, θα είναι σε θέση 

να προσφέρουν εξαιρετική φροντίδα στους ασθενείς. Οι ανάγκες για ταλέντα που έχει 

μια μονάδα υγείας υπερβαίνει  σε μεγάλο βαθμό τις ανάγκες για ανάπτυξη και 

συμμόρφωση του ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού. Όλο το προσωπικό μιας 

μονάδας υγείας έχει τις  παρόμοιες ανάγκες.  Δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία η 

ακριβής περιγραφή καθηκόντων, καθώς κοινός στόχος όλων είναι η παροχή ποιοτικής 

φροντίδας στους ασθενείς. Ωστόσο, το μοναδικό περιβάλλον της υγειονομικής 

περίθαλψης σήμερα, καθιστά την εκπλήρωση αυτής της αποστολής, ένα δύσκολο 

έργο. Σε όλη τη χώρα, οι εργοδότες του τομέα της υγείας πρέπει: 

 Να συμφωνήσουν σε ένα αυστηρότερο τρόπο διαδικαστικής αξιολόγησης των 

εργαζομένων. Θα πρέπει να υπάρχουν αρχεία που θα καταγράφονται όλα τα 

ταλέντα των εργαζόμενων όπως και οι τομείς που δυσκολεύονται και να 

υπάρχει πρόσβαση όποια στιγμή χρειαστεί στο αρχείο αυτό ώστε να επιλεχθεί 

ο πιο κατάλληλος. 

 Να ελέγχουν για τυχόν ελλείψεις ατόμων με ταλέντα. Στον τομέα υγείας είναι 

απαραίτητο οι εργαζόμενοι να είναι ταλαντούχοι  σε μεγαλύτερο βαθμό από 

ότι σε άλλους τομείς και κυρίως όταν υπάρχει έλλειψη προσωπικού.  

 Να εντοπίσουν  τους μελλοντικούς  ηγέτες  και φροντίσουν για την  ανάπτυξή 

τους. Όσο αφορά το κομμάτι της ηγεσίας, είναι ένας τομέας που πλήττεται ο 

υγειονομικός χώρος. (American Management Association, 2011). Σε λίγα 
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χρόνια σύμφωνα με έρευνες που έχουν γίνει, στις  υγειονομικές μονάδες  θα 

υπάρχει κρίση όσο αφορά τη διαδοχή ηγετών.  

 Να προβούν σε ενοποίηση του κλάδου. Τα νοσοκομεία έχουν αναγκαστεί  να 

επικεντρωθούν στη διαχείριση (μείωση) του κόστους, με αποτέλεσμα μια 

απότομη συρρίκνωση  των διαδικασιών επιλογής ταλαντούχων εργαζόμενων 

από μερικές μονάδες, με σκοπό τη μείωση εξόδων. Με την ενοποίηση θα 

προέλθει επίλυση αυτού του προβλήματος.( Dunn, 2011) 
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2
ο 
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΑΛΕΝΤΟΥ 

 

2.1 Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΑΛΕΝΤΟΥ   

Ο όρος ταλέντο αποτελεί μια πολυσυζητημένη  έννοια τα τελευταία χρόνια. Όλοι οι 

οργανισμοί αναζητούν υποψήφιους εργαζόμενους οι οποίοι όμως θα είναι ταλέντα. 

Ακόμα και αν το δούμε από διαφορετική οπτική γωνία όλοι οι γονείς προσπαθούν να 

ανακαλύψουν τα ταλέντα των παιδιών τους και οι άνθρωποι με μεγαλύτερη ηλικία  

μετανιώνουν για τα ταλέντα τους που δεν τα αξιοποίησαν (Donahue, 2001). Όλοι οι 

άνθρωποι έχουμε κάποιο ταλέντο, το οποίο όμως θα πρέπει να το εξασκήσουμε  και 

να το βελτιώνουμε συνέχεια για να μπορέσουμε κάποια στιγμή να διακριθούμε μέσω 

αυτού  (Cheese, 2008). 

Η Σόνια Γεωργιάδου, ITC Coach for Lasting Change αναφέρει «Το ταλέντο έχει 

προσωπικό όραμα και στόχους που τους εναρμονίζει με τους εταιρικούς. Ανεβάζει 

διαρκώς τον πήχη, έχει ιδέες, παίρνει πρωτοβουλίες, λειτουργεί συλλογικά, αγαπά 

την πρόκληση, διακρίνει την ευκαιρία, αγκαλιάζει την αλλαγή, παίρνει ρίσκο, έχει 

σταθερά πολύ υψηλές επιδόσεις και δίνει την προοπτική για επιτυχία σε ηγετικούς 

ρόλους». 

Πολλοί οργανισμοί αντιμετωπίζουν το πρόβλημα του εάν θα πρέπει να γνωστοποιούν 

στον εργαζόμενο το ότι τον θεωρούν ταλέντο ή εάν θα πρέπει να το γνωρίζουν μόνο 

αυτοί. Σύμφωνα με έρευνα που έχει γίνει, όταν οι οργανισμοί ανακοινώνουν στους 

εργαζόμενούς τους ότι τους θεωρούν ταλέντα τότε , οι εργαζόμενοι είναι πιστοί στην 

επιχείρηση δηλαδή παραμένουν σε αυτήν, καθώς πιστεύουν ότι από τη στιγμή που 

τους έχουν ξεχωρίσει και τους θεωρούν ταλέντα θα έχουν καλή μεταχείριση, καλές 

απολαβές και μεγάλη πιθανότητα για επαγγελματική εξέλιξη (Ashridge, 2006).  

 

2.2 Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Η διαφορετικότητα ορίζεται ως η συνύπαρξη από διάφορες κουλτούρες σε ένα 

κοινωνικό σύστημα ανθρώπων, όπου η φύση της και η έννοιά της  καθορίζονται μόνο 

στο πολιτισμικό πλαίσιο στο οποίο αναφέρεται (Jonsen et al, 2011) 

Όλα τα θέματα που αφορούν την ισότητα σε ένα οργανισμό και την πολυμορφία δεν 

είναι το ίδιο αποδεκτά από όλους τους οργανισμούς και δεν έχουν την ίδια ισχύ σε 

όλες τις χώρες (Cooke, 2011). Σε κάποιες χώρες,  το φύλο, η ηλικία, το χρώμα, η 

εθνικότητα, η θρησκεία και άλλα  αποτελούν βασικούς τομείς της διαφορετικότητας. 

Στις ημέρες μας, σχεδόν όλοι οι οργανισμοί προσπαθούν να εγκαθιδρύσουν φυλετική, 

εθνοτική και κατά το φύλλο εξισορρόπηση ως προς το ανθρώπινο δυναμικό. Πλέον 

το ανθρώπινο δυναμικό έχει εναρμονιστεί και η διαφορετικότητα δεν αποτελεί 

εμπόδιο.   
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Η διαφορετικότητα που υφίσταται στις επιχειρήσεις μπορεί να αποτελεί είτε 

πλεονεκτήματα είτε απειλές για τον ίδιο τον οργανισμό. Η διάκριση, η δημιουργία 

στερεότυπων, η επιλεκτική ενσωμάτωση, ο εθνοκεντρισμός και τα στερεότυπα για το 

ρόλο των φύλων μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα, τα οποία θα υπονομεύουν 

τη συναδελφικότητα και την συνεργασία του οργανισμού (Greenhaus et al,1993). 

Αντίθετα, η διαφορετικότητα δημιουργεί και διάφορα πλεονεκτήματα. Εάν τα 

προαναφερθέντα τα διαχειριστεί με σωστό τρόπο ο οργανισμός, τότε, μπορεί να 

οδηγηθεί σε κερδοφορία η επιχείρηση. Με έρευνες που έχουν γίνει, ανακαλύφθηκε 

ότι οι οργανισμοί που επικρατεί διαφορετικότητα και δίνουν ίσες ευκαιρίες,  εταιρείες 

τις υποστηρίζει ο περισσότερος κόσμος και τις ενισχύει με αποτέλεσμα την αύξηση 

της αποδοτικότητας του οργανισμού (McKay, 2009).  

Με τη σωστή διαχείριση της διαφορετικότητας αυξάνονται κατά πολύ οι πιθανότητες 

ανάπτυξης του οργανισμού και ταυτόχρονα μειώνονται τα πιθανά εμπόδια τα οποία 

μπορεί να υποδαυλίσουν τον οργανισμό. Η σωστή διαχείριση που προωθεί την 

ενθάρρυνση ολόκληρου του ανθρώπινου δυναμικού για μία κοινή και παραγωγική 

εργασία, άρχεται πάντα από την κορυφή του οργανισμού. Το αποτέλεσμα της 

διαχείρισης της διαφορετικότητας, είναι το ανθρώπινο δυναμικό να γίνει δεκτικό σε 

όλες τις πολιτισμικές διαφορές. Στο παρακάτω σχέδιο διαφαίνονται οι πέντε ομάδες 

εθελοντικών οργανωτικών δραστηριοτήτων, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη 

διαχείριση αυτή. 

 

 Διάγραμμα 3: Ομάδες εθελοντικών οργανωτικών δραστηριοτήτων (εμού της ιδίας) 

Παροχή ισχυρής ηγεσίας 

Εκτίμηση της κατάστασης 

Παροχή εκπαίδευσης & επιμόρφωσης 
για τη διαφορετικότητα 

Αλλαγή της κουλτούρας και των 
συστημάτων διοίκησης 

Αξιολόγηση του προγράμματος 
διαχείρισης της διαφορετικότητας 
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2.3 Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

Οι ραγδαίες εξελίξεις στο χώρο της υγείας επιβάλλουν την προώθηση της 

συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και την καθιστούν αναγκαία, καθώς η υποχρεωτική 

εκπαίδευση των σπουδών δεν αρκεί . Η συνεχής επιμόρφωση βοηθάει τους 

νοσηλευτές να συμμετέχουν ενεργά στη συνεχή εκπαίδευση κάτι που τους ωριμάζει.   

Η εκπαίδευση που συνεπάγεται και ανάπτυξη δεξιοτήτων θεωρούνται τα βασικά 

στοιχεία ενός οργανισμού, ο οποίος λειτουργεί με βάση τα ταλέντα.  Η συνεχιζόμενη 

εκπαίδευση εμπλουτίζει τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις, παρέχει πρόσβαση σε νέα 

γνώση, διευρύνει τις ικανότητες και τις δεξιότητες των  νοσηλευτών προκειμένου να 

είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν το πλήθος των αλλαγών και την εισροή των νέων 

τεχνολογιών και εξελίξεων στο χώρο της υγείας ,  αναβαθμίζει το επίπεδο της υψηλής 

ποιότητας παρεχόμενης φροντίδας αλλά κυρίως αναπτύσσει κριτικό τρόπο σκέψης . 

Η νοσηλευτική επιστήμη μέσω της συνεχούς εκπαίδευσης βοηθάει τους νοσηλευτές 

να αποκτούν ικανοποίηση, αυτοεκτίμηση και επαγγελματική αυτονομία αυξάνοντας 

έτσι την επιθυμία τους να συμμετέχουν σε προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης. 

Στους νοσηλευτές η συνεχιζόμενη επιμόρφωση θεωρείται αναγκαία καθώς από αυτήν 

εξαρτάται η ικανότητα τους για παροχή υψηλής ποιότητας φροντίδας. 

Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων σχετίζονται άμεσα με το ρόλο της εργασίας τους. Για 

παράδειγμα, σύμφωνα με έρευνες, οι νοσηλευτές που εργάζονται στη ΜΕΘ με 

ανεπτυγμένες δεξιότητες είναι πιο ικανοί και μειώνονται οι επιπλοκές των ασθενών 

της ΜΕΘ ( Thorens et al, 1995). Μέσω της μάθησης βελτιώνεται η παραγωγικότητα 

και ο οργανισμός φτάνει στον στόχο που έχει θέσει.  

Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων μπορεί να επέλθει εάν πρώτα ο οργανισμός 

δημιουργήσει ένα πρόγραμμα κατάρτισης στο οποίο θα έχει αρχικά αναλύσει τις 

ανάγκες του ανθρώπινου δυναμικού. Το ανθρώπινο δυναμικό που στελεχώνει ένα 

οργανισμό υγείας θα πρέπει να έχει: 

 Δεξιότητες επικοινωνίας 

 Επαγγελματισμό 

 Γνώσεις των αρχών διοίκησης 

 Γνώσεις του περιβάλλοντος και του συστήματος υγείας 

 Ηγετικές ικανότητες (ΑΟΝΕ, 2005) 

Σημαντικό είναι για κάθε οργανισμό να εντοπίζει άτομα που έχουν εμφανής κάποιες 

δεξιότητες και στην πορεία να τους βοηθούν να τις αναπτύξουν. Αυτό μπορεί να 

συμβεί όμως εφόσον το επιθυμεί και ο ίδιος ο εργαζόμενος. Είναι ιδιαίτερα 

σημαντικό να γίνει αντιληπτό ότι με την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των ταλέντων, το 

μεγαλύτερο όφελος το έχει ο ίδιος ο οργανισμός (Caligiuri et al, 2009) 
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2.4 ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΤΑΛΕΝΤΟΥ 

Το πρώτο βήμα της διαδικασίας του talent management αποτελεί η προσέλκυση 

ταλέντων. Στο στάδιο αυτό, ο οργανισμός, πρέπει να εντοπίσει άτομα με ικανότητες 

και δεξιότητες, με το δυνατό μικρότερο κόστος, τα οποία θα καλύψουν κενές θέσεις 

εργασίας. Όσο πιο πολλοί είναι οι υποψήφιοι, τόσο πιο επιλεκτικά θα γίνει η 

διαδικασία.  

Όλοι οι οργανισμοί υγείας έχουν σαν βασικό στόχο την προσέλκυση  χαρισματικών 

υποψήφιων εργαζόμενων που διακατέχονται από ποιότητα και έχουν δυνατότητα 

εξέλιξης στον επαγγελματικό χώρο. Μέχρι πρότινος οι οργανισμοί αναζητούσαν 

υποψήφιους οι οποίοι είχαν γνώσεις, δεξιότητες, και ικανότητες.  Πλέον εκτός από τα 

τρία αυτά χαρακτηριστικά ο υπεύθυνος επιλογής προσπαθεί ο υποψήφιος να έχει ίδια 

ή παρόμοια κουλτούρα με αυτή του οργανισμού ( Groves, 2012). Η προσέλκυση θα 

είναι ένα δύσκολο εγχείρημα τα επόμενα χρόνια, καθώς όλο και πιο λίγοι έφηβοι 

εισέρχονται στην αγορά εργασίας.  

Κάθε οργανισμός προκειμένου να καταφέρει να προσελκύσει υποψήφια ταλέντα θα 

πρέπει οπωσδήποτε να: 

 Προσδιορίσει τις επιθυμητές ικανότητες 

 Είναι σίγουρος ότι γνωρίζει ακριβός τι ταλέντα πρέπει να έχει ο υποψήφιος 

 Καθορίσει την εικόνα του εργοδότη, κάτι που είναι πολύ σημαντικό 

 Προάγει την καλή φήμη του οργανισμού 

 Δημιουργήσει ελκυστική προσέλκυση 

 Τηρούνται  οι υποσχέσεις που δόθηκαν κατά την πρόσληψη (Cheese et al, 

2008) 

Η  διαδικασία προσέλκυσης προσωπικού αποτελείται από έξι στάδια τα οποία 

αποτελούν προϋπόθεση για να είναι επιτυχής η διαδικασία. Αρχικά γίνεται 

σχεδιασμός και πρόβλεψη του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτείται. Αμέσως μετά 

προχωρεί ο οργανισμός σε δημιουργία ομάδας υποψηφίων από άτομα εντός του 

οργανισμού και εκτός. Έπειτα δίνονται αιτήσεις πρόσληψης – κατάθεση βιογραφικών 

στους υποψήφιους και ακολουθεί ο έλεγχος της ορθότητας των αιτήσεων. Οι 

υποψήφιοι που επιλέγονται αρχικά, καλούνται για συνέντευξη με τον υπεύθυνο – 

προϊστάμενο. Τέλος, διεξάγονται 2-3 συνεντεύξεις  με τους τελικούς υποψηφίους 

προκειμένου να επιλεχθεί το/τα άτομο/α που θα αποτελέσουν το νέο ανθρώπινο 

δυναμικό  

 Η προσέλκυση λοιπόν είναι μια πολύπλοκη διαδικασία. Οι ενέργειες προσέλκυσης 

του οργανισμού πρέπει να συνάδουν με τα στρατηγικά του σχέδια όπως για 

παράδειγμα θα πρέπει να δοθεί προσοχή στη μέθοδο προσέλκυσης. Οι πηγές 

προσέλκυσης ταλέντων μπορεί να γίνει είναι είτε εσωτερικές πηγές είτε εξωτερικές. 

Η επιλογή από το εσωτερικό, συνήθως αποδεικνύεται  η ποιο εύστοχη. Τα αρχεία που 

έχουν οι οργανισμοί για κάθε εργαζόμενο μπορεί να αποδεδειχθούν ιδιαίτερα 

χρήσιμα και να αναδείξουν εργαζόμενους με περισσότερες δυνατότητες από αυτές 
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που απαιτεί η ήδη υπάρχουσα θέση τους, ή εργαζόμενους οι οποίοι με την κατάλληλη 

εκπαίδευση να αναδειχθούν σε ταλέντα. Η επιλογή από το εξωτερικό περιβάλλον 

μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους όπως μέσω διαδικτύου, διαφημίσεων, 

γραφείων εύρεσης εργασίας και μέσω πανεπιστημίων (Dessler, 2012) . 

 

 

2.5 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΑΛΕΝΤΟΥ 

Αμέσως μετά την προσέλκυση και την επιλογή του ταλέντου, σημαντικό κεφάλαιο 

αποτελεί η καλλιέργεια και η ανάπτυξη του μέσω της εκπαίδευσης. Η ανάπτυξη 

αποτελεί την παροχή ευκαιριών για την ανάπτυξη της προσωπικότητάς, των 

ικανοτήτων και  των δεξιοτήτων και δίνει έμφαση στις ηγετικές ικανότητες των 

διοικητικών (Marjorie, 2008).  

Ο λόγος που πρέπει να δίνεται έμφαση στην ανάπτυξη των εργαζόμενων μιας 

επιχείρησης είναι η μελλοντική εξασφάλιση της βιωσιμότητας του οργανισμού. 

Μέσω της εκπαίδευσης διευρύνονται οι δεξιότητες του εργαζόμενου ώστε να είναι 

έτοιμος να αναλάβει με επιτυχία νέα θέση και εντοπίζονται οι εργαζόμενοι , οι οποίοι 

με την ανάλογη εκπαίδευση και προετοιμασία, αναδεικνύουν τα ταλέντα τους. 

Οι Noe, Hollenbeck, Gerhart και Wright επισημαίνουν ότι για να οδηγηθεί το 

ανθρώπινο δυναμικό ενός οργανισμού σε ανάπτυξη πρέπει να εφαρμοστούν τέσσερα 

στάδια: η επίσημη εκπαίδευση η οποία γίνεται μέσω διαλέξεων από έμπειρους 

καθηγητές ή άλλους αρμόδιους, η αξιολόγηση ανάπτυξης εργαζομένων η οποία 

γίνεται μέσω feedback και δίνεται η δυνατότητα στους εργαζόμενους να εντοπίσουν 

τα κενά τους,  να καταλάβουν τι ζητάει ο οργανισμός από αυτούς και να 

διαπιστώσουν την ανάπτυξή τους μέσα στην εταιρεία, οι διαπροσωπικές σχέσεις 

δηλαδή η επαφή τους με πιο παλιά και έμπειρα άτομα, η εφαρμογή δηλαδή mentoring 

και coaching  και τέλος  οι εργασιακές εμπειρίες οι οποίες αποκτώνται  από τις 

εναλλαγές θέσεων εργασίας με τις ανάλογες απαιτήσεις και υπευθυνότητες, και από 

το μεγάλο χρονικό διάστημα σε μια θέση (Νoe et al, 2014) 

Σε όλες τις υγειονομικές υπηρεσίες, μετά τον καθορισμό των γνώσεων και 

δεξιοτήτων της θέσης και τον έλεγχο για το αν τις πληροί ο εργαζόμενος, 

διαμορφώνονται εκπαιδευτικά προγράμματα προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος. 

Στη συνέχεια εφαρμόζονται προγράμματα για εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού 

με διάφορες μεθόδους και στο τέλος αξιολογούνται οι εκπαιδευόμενοι και το 

πρόγραμμα. Η ανάπτυξη των ταλέντων στον τομέα της υγείας είναι θεμιτή και πολύ 

σημαντική καθώς υπάρχουν ραγδαίες εξελίξεις και πρέπει κάθε εργαζόμενος να 

καλύπτει αρκετά πόστα (Calhoun et al, 2008) 

 Οι αρχές της εκπαίδευσης οι οποίες στοχεύουν σε μια υψηλή απόδοση είναι επτά και 

είναι οι εξής (Cheese et al, 2008): 
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 Εκπαίδευση με σκοπό 

 Εκπαίδευση με έκταση 

 Εκπαίδευση με ενσωμάτωση 

 Εκπαίδευση με ποικιλία 

 Εκπαίδευση με ωριμότητα 

 Εκπαίδευση με επιπτώσεις 

 Εκπαίδευση με επιρροή 

.  

 

Διάγραμμα 4: Παράγοντες  που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για τη διαχείριση των 

ανθρώπινων πόρων.  ( www.bized.co.uk) 

 

 

2.6 ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΑΛΕΝΤΟΥ  

Αφού ο εκάστοτε οργανισμός προσελκύσει το  ανθρώπινο δυναμικό που χρειάζεται 

και το εκπαιδεύσει κατάλληλα ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται πλήρως στα 
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καθήκοντα και τις αρμοδιότητες της θέσης που προορίζεται, πρέπει να επενδύσει και 

τους αντίστοιχους πόρους για να το διατηρήσει και πετύχει τον στόχο του, δηλαδή 

την επιβίωση και την κερδοφορία του. Άλλωστε η διατήρηση αποτελεί κομμάτι του 

talent management. 

Οι εργαζόμενοι – τα ταλέντα, για να παραμείνουν σε έναν οργανισμό πρέπει να μη 

νιώσουν ότι ο οργανισμός δεν ενδιαφέρεται για αυτούς. Όταν ένας εργαζόμενος είναι 

ταλαντούχος, συνήθως δέχεται προτάσεις για εργασία και πολλές φορές και για 

ανέλιξη και από άλλους οργανισμούς. Η παραίτηση ενός ταλέντου για την επιχείρηση 

σηματοδοτεί συχνά μεγάλη απώλεια. 

Σημαντικότερο κίνητρο για να παραμείνει ένας εργαζόμενος σε έναν οργανισμό 

αποτελεί το ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον στο οποίο επικρατούν αρμονικές 

διαπροσωπικές σχέσεις και δεν έχουν να αντιμετωπίσουν οι εργαζόμενοι πίεση. Η 

ανταμοιβή αποτελεί και αυτή σημαντικό κίνητρο είτε είναι υλική είτε είναι ηθική. 

Υπάρχουν τέσσερις τρόποι με τους οποίους μπορεί ένας οργανισμός να διατηρήσει τα 

ταλέντα της εταιρείας του (Branham  L.,2001) : 

 

 Να γίνει ο οργανισμός που επιθυμεί κάθε εργαζόμενος: να εφαρμόζει το 

δούναι και λαβείν, να πληρώνει για αυτό που λαμβάνει και να εμπνέει 

δέσμευση για ένα σαφές όραμα με συγκεκριμένους στόχους 

 Να επιλέξει ο οργανισμός εξαρχής τα κατάλληλα άτομα: να τους δώσει να 

καταλάβουν για ποιο λόγο κάποιοι φεύγουν και για ποιο λόγο μένουν, να 

επανασχεδιάσουν την εργασία και να την κάνουν πιο αποδοτική, να 

καθορίσουν τα αποτελέσματα που περιμένουν και τα ταλέντα που 

χρειάζονται, να αποδεικνύουν οι υποψήφιοι τα ταλέντα τους, να ενημερώσουν 

τους υποψήφιους για την εργασία, να διεξάγουν αρκετές συνεντεύξεις,  να 

προωθήσουν τα άτομα που έχουν διακριτά ταλέντα, να δημιουργήσουν 

δεξαμενή ταλέντων                                                                      

 Να παρέχει στα ταλέντα του μια καλή αρχή: να τους καλωσορίσει στον χώρο 

εργασίας, να συνεννοηθούν από την αρχή για τον τρόπο εργασίας, να 

συμφωνήσουν για τις επιδόσεις, να υπάρχουν ευκαιρίες εξέλιξης από νωρίς, 

να δώσουν αυτονομία και επιβράβευση. 

 Να παρέχει αντίστοιχες ανταμοιβές: να αναγνωρίζουν τα αποτελέσματα, να 

εκπαιδεύουν το προσωπικό και να τους ανταμείβουν αν έχουν ανάπτυξη, να 

δίνουν ευκαιρίες για εξέλιξη, να γνωρίζουν καλά πότε να τους απολύουν ή να 

τους αφήνουν να φύγουν και πότε να τους κρατάνε, να τους παρέχουν ένα 

ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
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2.7 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΑΛΕΝΤΩΝ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟΝ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ 

Η διαχείριση ταλέντων αποτελεί μια διαδικασία η οποία εμπεριέχει την προσέλκυση 

και ενσωμάτωση νέων εργαζόμενων και την ανάπτυξη και διατήρηση των ανθρώπων 

που εργάζονται ήδη στον οργανισμό (Serrat, 2010). Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να 

εφαρμόζεται συνεχώς σε ολόκληρο τον οργανισμό. Ένα λάθος που κάνουν πολλοί 

οργανισμοί, είναι ότι σπαταλούν ένα μεγάλο αριθμό χρημάτων για να προσελκύσουν 

ταλέντα στα οποία μετέπειτα δεν αφιερώνουν ούτε χρόνο αλλά ούτε και χρηματικούς 

πόρους για την ανάπτυξη και την διατήρησή τους. Στον τομέα της υγείας, στις 

ιδιωτικές κυρίως επιχειρήσεις της Ελλάδας, ενώ δίνεται μεγάλη έμφαση στην 

προσέλκυση ταλέντων, δυστυχώς δεν συνεχίζονται οι προσπάθειες για διατήρηση και 

ανάπτυξη αυτών. 

 Κάθε οργανισμός μπορεί να οδηγηθεί  με τη σωστή εφαρμογή της διαχείρισης 

ταλέντων σε αύξηση του κέρδους εάν: 

 Συνδέσει την επιχειρηματική στρατηγική με την απαιτούμενη ποιότητα 

 Εφαρμόσει στρατηγικές κουλτούρας 

 Προσελκύσει και εντοπίσει εργαζόμενους με υψηλές δυνατότητες  

 Αξιολογήσει από νωρίς τα ταλέντα των εργαζόμενων 

 Αναπτύξει τα ταλέντα οδηγώντας σε βελτίωση της παρεχόμενης ποιότητας 

 Προβεί σε ανέλιξη των ταλαντούχων εργαζόμενων (Wellins et al, 2006) 

 

Διάγραμμα 5: Η πλήρης διαδικασία για την εφαρμογή του talent management  

( http://joshbersin.com/) 
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2.8   ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΑΛΕΝΤΟΥ 

Ο προσδιορισμός των συστημάτων διαχείρισης ταλέντου απασχολεί τους 

περισσότερους οργανισμούς. Οι πιο πολλές στρατηγικές βασίζονται στις θεωρίες του 

Taylor στόχος των οποίων είναι ο έλεγχος της εργασίας και η ελαχιστοποίηση του 

κόστους (Wood, 1999). O τομέας υγείας, ακόμα και εάν οι συνθήκες που 

εφαρμόζονται τα συστήματα διαχείρισης ταλέντου είναι δύσκολες, ενισχύεται όσο 

αφορά την απόδοσή του.  ( World Bank, 2004). 

Εάν εφαρμοστούν τα σωστά συστήματα διαχείρισης ταλέντου, τότε ο οργανισμός 

μπορεί να οδηγηθεί σε σημαντικό κέρδος και αύξηση της αποδοτικότητας του. Όλα 

τα συστήματα θα πρέπει να έχουν ως βασικό στόχο τη διασφάλιση απόκτησης 

εργαζόμενων ικανών και εξειδικευμένων.  

Για να μπορέσει ο οργανισμός να διαχειρίζεται συνεχώς τα ταλέντα του θα πρέπει να 

ακολουθήσει κάποια βήματα. Όλοι οι οργανισμοί για να είναι επιτυχημένοι θα πρέπει 

να διατηρούν, να αξιολογούν, να κινητοποιούν και να αναπτύσσουν νέα ταλέντα. 

Τα συστήματα διαχείρισης ταλέντων περιλαμβάνουν τα παρακάτω  (Silzer, 2009): 

 Διαχείριση της Απόδοσης 

Κάθε οργανισμός θα πρέπει διαρκώς να παρακολουθεί τις επιδόσεις και τις 

δεξιότητες με απώτερο στόχο την διασαφήνιση των ατομικών στόχων και των στόχων 

του οργανισμού  

 Διαδοχή και Σχεδιασμός Καριέρας 

Θα πρέπει να γνωστοποιηθούν οι δεξιότητες και τα χαρακτηριστικά των ταλέντων, 

κάτι το οποίο θα επιτευχθεί μέσω παρακολούθησης και διαχείρισης των ανθρώπων σε 

όλο τον οργανισμό 

 Διαχείριση Προσλήψεων 

Η διαχείριση προσλήψεων πρέπει να λειτουργεί έτσι ,ώστε η διαδικασία προσλήψεων 

να βελτιωθεί και να γίνει γρηγορότερη, παρέχοντας όμως ταυτόχρονα πληροφορίες 

και για τους εσωτερικούς και για τους εξωτερικούς υποψήφιους κατόχους της θέσης 

 Αξιολόγηση 360
ο
 μοιρών 

Ο υπεύθυνος του ανθρώπινου δυναμικού θα πρέπει να διαχειρίζεται ένα online 

εργαλείο έρευνας το οποίο θα επιτρέπει την δημιουργία και τη διαχείριση μεγάλου 

φάσματος ερωτηματολογίων μέσω των οποίων με ευκολία θα συλλέγει και θα 

καταγράφει τις απαντήσεις των υποψηφίων  
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3
ο
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ   

TALENT MANAGEMENT 

 

Κάθε οργανισμός επιθυμεί να πετύχει ένα ανταγωνιστικό  επιχειρησιακό περιβάλλον. 

Για να πραγματοποιήσουν τον στόχο τους αυτό, θα πρέπει ο οργανισμός να 

απαρτίζεται από εργαζόμενους με ικανότητες και δεξιότητες, που  θα τους κάνουν να 

ξεχωρίζουν. Είναι γνωστό ότι οι οργανισμοί πρέπει να προσελκύουν, να εκπαιδεύουν 

και να διατηρούν το ανθρώπινο δυναμικό τους, καθώς αυτό είναι ο βασικός 

παράγοντας  που κάνει έναν οργανισμό να ξεχωρίζει από έναν άλλο  (Lewis Ε.,2006) 

Όπως ήδη έχει αναφερθεί, το ανθρώπινο δυναμικό και πιο συγκεκριμένα τα ταλέντα, 

αποτελούν τον μοχλό ενός οργανισμού για να πετύχει  τα καλύτερα δυνατά 

αποτελέσματα.  

Η σημασία του ταλέντου γίνεται κυρίως αντιληπτή όταν πρόκειται για σύγκριση δύο  

ή περισσότερων μονάδων υγείας. Αυτό συμβαίνει διότι επικρατούν οι ίδιες συνθήκες, 

οι πηγές απόκτησης υλικών είναι σχεδόν οι ίδιες, χρειάζεται ο ίδιος ιατρικός 

εξοπλισμός, δίνονται οι ίδιες ευκαιρίες κ.α.. Στην περίπτωση αυτή, ο ανταγωνισμός 

του talent management γίνεται πολύ εμφανής, καθώς ο πελάτης- ασθενής έχει να 

επιλέξει ανάμεσα σε οργανισμούς, κρίνοντας από λεπτομέρειες.  

Μέσα από ένα σωστό talent management, το ανθρώπινο δυναμικό, είναι αυτό το 

οποίο μπορεί και χρειάζεται να προσφέρει στον ασθενή και στους συγγενείς του, τις 

καλύτερες δυνατότητές του, τις εμπειρίες του, τις γνώσεις του, την ενσυναίσθηση, και 

τον ενθουσιασμό του για εργασία ώστε να αναρρώσει ο ασθενής κάτι που δείχνει και 

την επιτυχία του στόχου του οργανισμού (Ashton, 2005).  

Για να ολοκληρωθεί η αποτελεσματικότητα του talent management, θα πρέπει να 

φροντίζει η διοίκηση για ένα ήρεμο εργασιακό περιβάλλον, χωρίς αντιθέσεις και 

συγκρούσεις μεταξύ του προσωπικού, το οποίο θα επιτευχθεί με τη σωστή και δίκαιη 

τοποθέτηση των ταλέντων, και με κοινό στόχο (διοίκησης και εργαζόμενων) το 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα (Tariquea, 2010).  

 

 

3.1  ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΤΟΥ HR  

Σε κάθε οργανισμό υπάρχουν συγκρούσεις και αυτές είναι πολλές και ποικίλες. Ο 

διευθυντής του ανθρώπινου δυναμικού μαζί με τον ανάλογο προϊστάμενο θα πρέπει 

να μπορεί να προβλέπει την ερχόμενη σύγκρουση και να εφαρμόζει τεχνικές οι οποίες 

θα οδηγούν στη διευθέτηση αυτών των συγκρούσεων. Η προέλευση των 

συγκρούσεων οφείλεται σε διάφορες αιτίες από άτομα με διαφορετικές μεταξύ τους 

σχέσεις. Οι συγκρούσεις μπορεί να υπάρχουν μεταξύ υφιστάμενων και προϊστάμενου, 
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μεταξύ προϊστάμενου και διευθυντή ή να είναι παράλληλες δηλαδή ανάμεσα σε 

άτομα που κατέχουν την ίδια ή αντίστοιχη θέση (De Charles, 2013). Οι πηγές που 

προέρχονται οι συγκρούσεις σε έναν οργανισμό προέρχονται από: 

 Προβλήματα επικοινωνίας 

 Προβλήματα στη δομή της οργάνωσης 

 Αντιθέσεις μεταξύ ομάδων 

 Ανθρώπινους παράγοντες 

 Γνωστικές αντιθέσεις 

 Συμμετοχή των υπαλλήλων στη λήψη των αποφάσεων (Amos, 2009) 

Για να αντιμετωπιστούν οι συγκρούσεις υπάρχουν διάφοροι τρόποι που μπορούν να 

εφαρμοστούν, οι οποίοι όμως χρειάζονται τον σωστό χειρισμό. Στον τομέα της υγείας 

οι συγκρούσεις μπορεί να είναι είτε επιθυμητές είτε ανεπιθύμητες. Σε κάποιες 

μονάδες οι υπεύθυνοι θέλουν να τις εξαφανίσουν και σε άλλες τις θεωρούν 

απαραίτητες και προσπαθούν να τις εντάξουν στην εργασιακή κουλτούρα του 

τμήματος (Piko, 2006).   

Οι τεχνικές που έχουν μέχρι τώρα εφαρμοστεί επίσημα στους οργανισμούς υγείας για 

την επίλυση των συχνών συγκρούσεων αναφέρονται παρακάτω. Σύμφωνα με την 

πρώτη τεχνική, γίνεται συγκέντρωση των ατόμων ή ομάδων και γίνεται συζήτηση για 

θέματα στρατηγικής και επιβίωσης του οργανισμού. Η δεύτερη τεχνική χρησιμοποιεί 

τους διαθέσιμους πόρους, όταν η σύγκρουση προέρχεται από τη σπανιότητα των 

πόρων αυτών. Με τον τρόπο αυτό ο εσωτερικό ανταγωνισμός τίθεται υπό έλεγχο. 

Σύμφωνα με τους Blake & Mouton (1964) υπάρχουν πέντε τρόποι βελτίωσης των 

συγκρούσεων: 

 Η ενσωμάτωση στόχων 

 Η παραχώρηση 

 Η επιβολή 

 Η αποφυγή 

 Ο συμβιβασμός (Rahim et al, 2002). 

 

 

3.2 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ 

Ο ανταγωνισμός στον τομέα των μονάδων υγείας είναι φανερό ότι είναι ιδιαίτερα 

έντονος και μεγάλος. Το τι θα επιλέξει τελικά ο ασθενής εξαρτάται από πολλά 

κριτήρια όπως η φήμη, το υψηλό επιπέδου ιατρικό προσωπικό, ο τεχνολογικός 

εξοπλισμός, και γενικότερα η συνολική ποιότητα στην παροχή υγειονομικών 

υπηρεσιών. (www.eopyy.gov.gr)  

http://www.eopyy.gov.gr/
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Το πλεονέκτημα μιας εταιρείας που σήμερα χαρακτηρίζεται ανταγωνιστικό, μπορεί 

στο μέλλον να αποδειχτεί τροχοπέδη. Όταν αναφερόμαστε στον χώρο της υγείας για 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα  εννοούμε ότι ο συγκεκριμένος οργανισμός, διακατέχει 

μια ξεχωριστή θέση σε σχέση με τις αντίπαλες επιχειρήσεις του κλάδου υγείας.  

Ο κάθε όμιλος ακολουθεί  τη δική του στρατηγική, η οποία όμως έχει πάντα ως 

στόχο, αφενός την επιβίωση σε ελληνικό επίπεδο με μια σειρά ενεργειών, και 

αφετέρου την εξάπλωση και στήριξη εφόσον είναι δυνατόν, των νέων αγορών του 

εξωτερικού, έτσι ώστε να αντισταθμιστεί 

η απώλεια των κερδών και η πτώση των 

πωλήσεων στην ελληνική αγορά (Kotler 

P. et al, 2008). 

Η στρατηγική διοίκηση που αναπτύσσει 

κάθε μονάδα υγείας όσο αφορά τη 

διαφορετικότητα των ανθρώπινων πόρων 

αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 

Κάθε μονάδα υγείας χαρακτηρίζεται από 

ποικίλους κανονισμούς, από την ύπαρξη 

αρκετών μετόχων, από το υψηλό επίπεδο 

της κυβερνητικής παρέμβασης και από 

προσπάθειες διαμόρφωσης των 

διαδικασιών (Buchan, 2004).  

Ο ανταγωνισμός μεταξύ των ιδιωτικών μονάδων υγείας κυρίως  τα τελευταία χρόνια 

είναι ιδιαίτερα έντονος και εστιάζεται στην ανανέωση του ιατροτεχνολογικού 

εξοπλισμού, στην αναβάθμιση της ποιότητας, στο εύρος και την ταχύτητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών, στην εκτεταμένη συνεργασία με ιδιωτικούς και δημόσιους 

ασφαλιστικούς φορείς, στην δυνατότητα πρόσβασης στις ιατρικές υπηρεσίες αλλά και 

στην τιμολογιακή πολιτική.  (Wheelen et al., 2010)  

Σύμφωνα με τον  Porter υπάρχουν πέντε ανταγωνιστικές δυνάμεις που επηρεάζουν 

την ικανότητα των επιχειρήσεων για να επιβιώσει, να ξεχωρίσει και να αυξήσει την 

κερδοφορία της και είναι οι εξής: 

 Ο υφιστάμενος ανταγωνισμός 

 Η απειλή νέων ανταγωνιστών 

 Η απειλή των υποκατάστατων προϊόντων 

 Η διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών 

 Η διαπραγματευτική δύναμη των αγοραστών 

 

 

 

Εικόνα 1: Τρόποι  απόκτησης ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος (http://mismteam5.wikidot.com) 



 33  
 

3.3 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΑΛΕΝΤΩΝ 

Το επόμενο βήμα αμέσως μετά την επιλογή προσωπικού αποτελεί  η τοποθέτηση του 

προσωπικού στη θέση που ο καθένας θα αναλάβει. Κάθε μονάδα υγείας θα πρέπει να 

τοποθετεί τους εργαζόμενους ανάλογα με τα ταλέντα τους, καθώς ο χώρος αυτός 

είναι πολύπλοκος και καθένας σίγουρα θα ξεχωρίζει  κάπου. Η τοποθέτηση αποτελεί 

ένα  κομμάτι της διαδικασίας της στρατολόγησης. Θα πρέπει στο χώρο της υγείας , να 

εφαρμόζονται μέθοδοι, έτσι ώστε να τοποθετηθεί  το καταλληλότερο άτομο στην 

σωστή θέση (Barry et al ,2002). Για να γίνει όμως σωστά η επιλογή θέσης, θα πρέπει 

τα διοικητικά στελέχη να γνωρίζουν εκ των προτέρων τις απαιτήσεις της εκάστοτε 

θέσης  και να μπορεί ο υποψήφιος να ανταπεξέλθει πλήρως σε αυτές. Δυσκολία 

μπορεί να εμφανιστεί στη δημιουργία μιας θέσης που υφίσταται για πρώτη φορά 

καθώς δεν είναι γνωστό το εύρος των απαραίτητων προσόντων. 

Στον ιδιαίτερο χώρο της υγείας για να τοποθετηθεί ένας εργαζόμενος σε κάποια θέση 

προηγείται μια ολόκληρη διαδικασία. Για την τοποθέτηση σε μια θέση ο υπεύθυνος 

ανθρώπινου δυναμικού θα λάβει υπόψη τα παρακάτω (Mc Donagh et al, 2013): 

Η προϋπηρεσία αποτελεί ένα βασικό κριτήριο για την τοποθέτηση. Για παράδειγμα 

ένας νοσηλευτής που έχει εμπειρία στα χειρουργεία, που είναι ένα κλειστό τμήμα και 

απαιτητικό όσο αφορά τις γνώσεις, ή έχει αποκτήσει εξειδίκευση ,θα τοποθετηθεί από 

τον οργανισμό που θα εργαστεί στο τμήμα των χειρουργείων.  

Η επιθυμία επίσης για εργασία σε συγκεκριμένη θέση , συμβάλλει και αυτή στην 

τοποθέτηση του ατόμου. Σύμφωνα με έρευνες που έχουν γίνει κατά καιρούς, η 

επιθυμία κατάληψης μιας θέσης κάνει τον εργαζόμενο να καταβάλει όλες του τις 

δυνάμεις για να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της θέσης.  

Η προσωπικότητα συμβάλει επίσης στην τοποθέτηση του ταλέντου. Ένας κοινωνικός 

εργαζόμενος θα μπορούσε να διαχειριστεί με μεγαλύτερη ευκολία και πιο 

αποτελεσματικά την πληθώρα των ασθενών που κατακλύζουν τα εξωτερικά ιατρεία 

των  νοσοκομείων από έναν που είναι εσωστρεφής χαρακτήρας  (Young,, 2003)  . 

Όπως επίσης και κάποιος που είναι γρήγορος θα αποτελούσε σημαντικό μέλος των 

επειγόντων περιστατικών. 

Η τοποθέτηση ταλέντων θα πρέπει να γίνεται έπειτα από σχολαστικό έλεγχο του 

βιογραφικού του υποψήφιου και ιδιαίτερα στον ιδιωτικό τομέα καθώς η σωστή 

τοποθέτηση του ταλέντου είναι μεγάλης σημασίας για την βιωσιμότητα και την 

κερδοφορία του οργανισμού. 
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4
ο
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ 

ΤΑΛΕΝΤΟΥ  

 

4.1  ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΑΛΕΝΤΩΝ 

Στη σημερινή εποχή, που επικρατεί  η αβεβαιότητα και η ανασφάλεια σε ότι αφορά 

την εργασία, η προοπτική για κατοχή θέσης ανώτερου στελέχους αποτελεί χρυσή 

ευκαιρία για τον εργαζόμενο. Για να μπορέσει όμως κάποιος να ανελιχθεί στον τομέα 

της εργασίας του θα πρέπει συνεχώς να εκπαιδεύεται (Leanne et al, 2003). Δυστυχώς 

η πλειοψηφία των οργανισμών  υγείας σύμφωνα με έρευνες που έχουν γίνει και 

δημοσιεύτηκαν το 2013 στον ελεύθερο τύπο ,δηλώνει ότι υπάρχει έλλειψη ταλέντων 

στην ελληνική αγορά εργασίας. 

Η πλειοψηφία των εργοδοτών πιστεύει ότι λόγω αυτής της έλλειψης ταλέντων, οι 

οργανισμοί δεν είναι σε θέση να ανταπεξέρχονται στις απαιτήσεις που έχουν οι 

πελάτες.  

Η  ManpowerGroup   (2014) αναφέρει «Σημαντικό έλλειμμα δεξιοτήτων, το οποίο 

κοστίζει σε θέσεις εργασίας και μάλιστα εν μέσω κρίσης, ταλανίζει την ελληνική 

αγορά, με το 42% των εργοδοτών να αντιμετωπίζει δυσκολίες στην εύρεση 

κατάλληλου προσωπικού. Το συγκεκριμένο ποσοστό βαίνει αυξανόμενο, καθώς ήδη 

έχει ενισχυθεί κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με πέρυσι, ενώ βρίσκεται 6 

μονάδες πάνω από τον παγκόσμιο μέσο όρο». 

Σύμφωνα με την  Έρευνα Έλλειψης Ταλέντου της ManpowerGroup το 2014,η αγορά 

εργασίας  της χώρας μας εντοπίζει έλλειμμα απαιτούμενης εμπειρίας σε ποσοστό 

42%, τεχνικών δεξιοτήτων (hard skills), 29%, επαγγελματικών δεξιοτήτων (soft 

skills), 19% και διαθέσιμων υποψηφίων 18%. 

Το πρόβλημα της έλλειψης ταλέντου  επηρεάζεται ως επί το πλείστον  τις παρακάτω 

τάσεις: 

 Την ταχύτατη τεχνολογική εξέλιξη 

 Τις δημογραφικές αλλαγές 

 Το χάσμα που υφίσταται μεταξύ προσφοράς και ζήτησης 

 Τον ταχύ ρυθμό ανάπτυξης αναδυόμενων οικονομιών 

 Τους νέους υποψήφιους εργαζόμενους χωρίς τις κατάλληλες επαγγελματικές 

και τεχνικές δεξιότητες 
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Διάγραμμα 6: Η έλλειψη ταλέντου  παγκοσμίως  (www.taxheaven.gr) 

 

Όπως προκύπτει από την παραπάνω έρευνα, οι οργανισμοί στην Ελλάδα 

δυσκολεύονται να καλύψουν θέσεις που αφορούν υψηλόβαθμα στελέχη. Αυτό 

συμβαίνει κυρίως λόγω του ότι δεν υπάρχει πληθώρα ταλέντων με τις αντίστοιχες 

ικανότητες και γνώσεις για τις διοικητικές θέσεις. Το θετικό είναι ότι η χώρα μας δε 

βρίσκεται στις πρώτες δέκα θέσεις των χωρών με τη μεγαλύτερη έλλειψη ταλέντου. 

Την τελευταία δεκαετία παρατηρείται άνοδος αλλά και πτώση της έλλειψης ταλέντων 

στην χώρα μας. Το 2007 εμφανίζεται η μεγαλύτερη έλλειψη σε ποσοστό 47% στην 

Ελλάδα ενώ παγκοσμίως ανερχόταν σε ποσοστό  37%. Το 2012 η Ελλάδα καταφέρει 

να μειώσει το ποσοστό σε 24% κάτι που εντυπωσιάζει, καθώς το ποσοστό έλλειψης 

ταλέντων παγκοσμίως είναι αρκετά υψηλότερο και ανέρχεται στο34%. Δυστυχώς 

όμως τα δύο τελευταία χρόνια, και κυρίως το 2014 το ποσοστό αυξήθηκε ξανά και 

έφτασε το 42%. Τα ποσοστά όσο αφορά όλο τον κόσμο, δεν παρουσιάζουν μεγάλες 

αυξομειώσεις καθώς το μικρότερο ποσοστό  ήταν 30% το 2009, ενώ το μεγαλύτερο 

ήταν 36% το έτος 2014. 

 

http://www.taxheaven.gr)/
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4.2 ΥΨΗΛΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ – ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΙΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ  

Κάθε μονάδα υγείας θα πρέπει να εντάξει στην στρατηγική της διάφορους τρόπους 

ώστε να κινητοποιήσει τους εργαζόμενους του και να εμφανίσουν υψηλές αποδόσεις 

στην εργασία τους. Οι κινητήριες δυνάμεις μπορεί να ακολουθούνται από όλους τους 

οργανισμούς και να είναι οι ίδιες  αλλά και  κάθε οργανισμός μπορεί να εφαρμόζει 

κάποια δύναμη και από μόνος του. Κάθε μονάδα υγείας θα πρέπει να ενισχύει την 

συμμετοχή και την ενδυνάμωση  όλων των εργαζόμενών της (Dracup et al, 2005). Η 

βελτίωση της καθημερινότητάς τους στο χώρο εργασίας σίγουρα παρακινείται από 

τον διευθυντή του οργανισμού ο οποίος προωθεί την ενδυνάμωση και την ανάπτυξη 

υπευθυνότητας όπως και τη συμμετοχή των εργαζόμενων στη λήψη αποφάσεων για 

την πραγμάτωση διάφορων δραστηριοτήτων  (Powell  et al, 2012). 

Η ενδυνάμωση στην κλίμακα ιεραρχίας αποτελεί μια κινητήρια δύναμη σε μια 

μονάδα υγείας. Ένας τρόπος για την εφαρμογή της αποτελεί η ανάθεση 

αρμοδιοτήτων από τους προϊστάμενους προς τους υφιστάμενους όπως για 

παράδειγμα η δημιουργία του προγράμματος όσο αφορά τις βάρδιες που κάνει κάθε 

νοσηλευτής (Powell  et al, 2012) . Από την άλλη οι αρμόδιοι που κατέχουν θέσεις 

ευθύνης τοποθετούνται σε αυτές με βάση τις γνώσεις τους, τις εκπαιδεύσεις τους, τα 

κίνητρά τους και την ικανότητά τους να κατέχουν αυτές τις θέσεις. Οι υπεύθυνοι 

αυτοί εκπαιδεύονται συνεχώς από τον οργανισμό, ώστε να είναι έτοιμοι να 

εφαρμόσουν προγράμματα βελτίωσης. 

Μία ακόμη κινητήρια δύναμη είναι η ενδυνάμωση που προέρχεται από την 

ικανοποίηση των εργαζόμενων (Haines, 2013). Μέσω της συμμετοχής του 

ανθρώπινου δυναμικού μιας μονάδας υγείας, δημιουργείται ένα ευχάριστο 

καθημερινό εργασιακό περιβάλλον διότι ανταλλάσσονται ιδέες για καλύτερη 

καθημερινή λειτουργία. Η ικανοποίηση μπορεί να προέλθει και  από τη διδασκαλία 

του προσωπικού από μια επιτροπή εκπαίδευσης, η οποία κατέχει και μεταδίδει 

εξειδικευμένες γνώσεις. Με την ύπαρξη κάποιων ομάδων βελτίωσης και εργασίας οι 

εργαζόμενοι, εφαρμόζουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους σε τρέχοντα θέματα, τα 

οποία χρήζουν βελτίωση. 

Η συνεχής επικοινωνία ανάμεσα σε εργαζόμενους και σε οργανισμό (Dracup et al, 

2005) , ενεργοποιεί το ανθρώπινο δυναμικό για να έχει υψηλές αποδόσεις, διότι με 

τον τρόπο αυτό ο εργαζόμενος ταυτίζεται με το έργο και το όραμα της εκάστοτε 

μονάδας υγείας, το κατανοεί και συμμετέχει για την επίτευξή του. Σε κάθε 

οργανισμό, η επικοινωνία αποτελεί το κλειδί για μια επιτυχημένη διοίκηση. Για να 

νιώθουν οι εργαζόμενοι ικανοποιημένοι θα πρέπει ο οργανισμός να ελέγχει τακτικά 

την ύπαρξη της ικανοποίησης του προσωπικού, και να παρέχει προσβασιμότητα στη 

διοίκηση του οργανισμού  (Sverdlick, 2012) . Θα πρέπει επιπλέον να 

προγραμματίζονται συναντήσεις με ειδικές επιτροπές, ώστε να επιλύονται γενικά 

θέματα, θέματα που αφορούν το προσωπικό, λειτουργικά και κοινωνικά θέματα. 

Σημαντική είναι και η επικοινωνία μεταξύ των εργαζόμενων η οποία μπορεί να 
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πραγματοποιηθεί είτε κατά την αλλαγή της βάρδιας είτε την ώρα των διαλλειμάτων 

είτε με τμηματικές εσωτερικές συνελεύσεις. 

Ένας άλλος τρόπος που κινητοποιεί τους εργαζόμενους ενός οργανισμού και μάλιστα 

πολύ σημαντικός είναι η ανταμοιβή, η αναγνώριση και η φροντίδα για τους 

εργαζόμενους.  Σε αρκετές μονάδες υγείας έχουν καθοριστεί οι συνθήκες εργασίας 

όπως για παράδειγμα οι μηνιαίες ώρες εργασίας, οι εργασίες σε αργίες και οι 

ανταμοιβές  (Bulmer, 2013). Σε κάποια νοσοκομεία, έχει προστεθεί και η φύλαξη 

παιδιών των εργαζόμενων κατά τη διάρκεια που οι γονείς εργάζονται. Κάθε 

οργανισμός πρέπει να μεριμνά για τους εργαζόμενους. Η υγεία και η ασφάλεια του 

χώρου εργασίας είναι επίσης σημαντικά. Θα πρέπει κάθε οργανισμός να έχει έναν 

ιατρό εργασίας ή ακόμη καλύτερα και μια μονάδα επαγγελματικής υγείας που θα 

προσδιορίζουν τους πιθανούς κινδύνους και θα εφαρμόζουν προληπτικά μέτρα. 

Σημαντικό είναι επίσης και το ενδιαφέρον που δείχνει ο οργανισμός και για γενικά 

θέματα που απασχολούν το προσωπικό του. 

Μια ακόμα βασική κινητήρια δύναμη η οποία σίγουρα θα αποφέρει υψηλές 

αποδόσεις είναι η αμοιβή και η αναγνώριση (Powell  et al, 2012). Οι συμβάσεις σε 

όλους τους οργανισμούς καθιερώνουν το μισθολογικό πλαίσιο και τις εργασιακές 

συνθήκες. Ειδικά τη σημερινή εποχή που επικρατεί οικονομική κρίση, δεν υπάρχουν 

περιθώρια για αύξηση μισθών σε περιπτώσεις εξαιρετικών επιδόσεων ούτε 

ανταμοιβές που να σχετίζονται με την επίτευξη στόχων. Αυτό αποτρέπει τους 

εργαζόμενους από το να προσπαθούν για προσωπική εργασιακή  ανέλιξη, να 

συμμετέχουν  στην προσπάθεια για αύξηση της αποδοτικότητας του οργανισμού και 

μειώνει την ικανοποίησή τους (Haines, 2013).. Σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο, είχαν 

εφαρμοστεί επιπρόσθετα μέτρα για να δείχνει ο οργανισμός ότι αναγνωρίζει τα 

επιτεύγματα των εργαζόμενων όπως για παράδειγμα συγχαρητήρια επιστολή ή 

βράβευσή του στον χώρο της εργασίας. 

Συνοψίζοντας, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι όλοι οι οργανισμοί μπορούν να 

κινητοποιήσουν τους εργαζόμενους τους ώστε να αυξηθούν οι επιδόσεις τους αρκεί 

να  ενδυναμώσουν  την κλίμακα ιεραρχίας, να παρέχουν ικανοποίηση στους 

εργαζόμενων, να παρέχουν  συνεχή επικοινωνία ανάμεσα σε εργαζόμενους και σε 

οργανισμό,  να ανταμείβουν, να αναγνωρίζουν,  να φροντίζουν  τους εργαζόμενους 

και τέλος να παρέχουν αντίστοιχες αμοιβές και αναγνώριση. 

 

 

4.3 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΤΑΛΕΝΤΩΝ  

Όλοι οι οργανισμοί που πραγματικά αποσκοπούν στην ανάπτυξη τους, επιδιώκουν 

και προωθούν την ανάπτυξη και τον πολλαπλασιασμό των ταλέντων που διαθέτουν 

τα στελέχη του. Η εφαρμογή προγραμμάτων ανάπτυξης στελεχών θεωρούνται 

αναγκαία. Αρκετές ιδιωτικές μονάδες υγείας οργανώνουν προγράμματα εκπαίδευσης 
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για όλα τα στελέχη τους ώστε α διατηρήσουν και να αναπτύξουν τα υπάρχοντα 

ταλέντα. Η ανάπτυξη των στελεχών, επιτυγχάνει την κατανόηση και την προσαρμογή 

τους στις διάφορες κοινωνικές και περιβαλλοντικές αλλαγές που προκύπτουν, 

αναπτύσσει τη δημιουργικότητά τους, τους βοηθάει να αντιμετωπίζουν θετικά τις 

αλλαγές, τους κάνει ενσυνείδητους ως προς το τι περιμένει ο οργανισμός από 

εκείνους,  και τους προετοιμάζει για να εισάγουν καινοτομίες όπως και να κατανοούν 

την ανθρώπινη συμπεριφορά  (Leonard, 2010). 

Με βάση τον έντονο ανταγωνισμό που υφίστανται στις μέρες μας οι οργανισμοί, 

θεωρείται απαραίτητο να εφοδιάζονται συνεχώς τα στελέχη κάθε επιχείρησης με 

γνώσεις και ικανότητες, ώστε να αντιμετωπίζουν με πιο αποτελεσματικό τρόπο τις 

αλλαγές που συμβαίνουν (Χυτήρης, 2001). Ο εφοδιασμός αυτός όμως για να έχει 

αποτελέσματα, θα πρέπει να γίνεται σε όλα τα στελέχη. Η εκπαίδευση δηλαδή των 

στελεχών πρέπει να αρχίζει πάντα από την κορυφή. Έχει αποδειχθεί ότι σε 

οργανισμούς που εκπαιδεύτηκαν μόνο στελέχη κατώτερων βαθμίδων, δεν μπόρεσαν 

να εφαρμόσουν τις γνώσεις που έλαβαν, καθώς βρίσκονταν σε υφιστάμενες θέσεις, με 

συνέπεια να μην υπάρχει μεγάλο όφελος για τον οργανισμό.   

Η ανάλυση των αναγκών της επιχείρησης  αλλά και η αξιολόγηση των δυνατοτήτων 

των στελεχών  αποτελούν τα δύο βασικά στοιχεία για τη δημιουργία ενός 

προγράμματος εκπαίδευσης και ανάπτυξης στελεχών (Kirkpatrick, 2009). 

Απαραίτητο όμως είναι τα διοικητικά στελέχη να έχουν επαγγελματικές  και 

διοικητικές γνώσεις και ικανότητες, καθώς και να διακατέχονται από κάποια 

χαρακτηριστικά όπως ακεραιότητα, επιθυμία για ανάληψη ευθυνών, εντιμότητα, 

διάθεση για δράση, ενδιαφέρον για καινοτομίες και για τους ανθρώπους 

(Μπουράντας, 2002). 

 

 

Διάγραμμα 7: Κύκλος πολλαπλασιασμού 

(http://the2020i.squarespace.com/journal/?currentPage=3) 
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5
ο
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ:  ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΑΛΕΝΤΟΥ 

 

5.1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΤΑΛΕΝΤΩΝ 

Στην Ελλάδα υπάρχουν αρκετά ταλέντα, κάτι που δημιουργεί μια μεγάλη δεξαμενή 

ταλέντων, ειδικά αν δημιουργηθούν οι συνθήκες για να παραμείνουν οι καλύτεροι και 

ευφυέστεροι νέοι στη χώρα.  

Καθότι διανύουμε μια περίοδο οικονομικής κρίσης, οι οργανισμοί δέχονται αρκετές 

αιτήσεις πρόσληψης και σύμφωνα με αυτό συνεπάγεται ότι οι εταιρείες έχουν στη 

διάθεσή τους μια πληθώρα βιογραφικών (Howard, 2008). Στον ιδιωτικό τομέα, 

εφαρμόζονται συστήματα στα οποία ταξινομούνται τα βιογραφικά ανάλογα με τις 

υπάρχουσες δεξιότητες. Με τον τρόπο αυτό, ο διευθυντής του ανθρώπινου 

δυναμικού, όταν χρειαστεί επιπλέον ανθρώπινο δυναμικό, δύναται με ευκολία να βρει 

τον μελλοντικό εργαζόμενο με τα ανάλογα προσόντα για τη θέση που θα 

τοποθετηθεί. 

Η διαρκής αξιολόγηση της δεξαμενής των ταλέντων είναι σημαντική διότι με αυτόν 

τον τρόπο οι νέοι εργαζόμενοι αντιλαμβάνονται  ότι όσοι έχουν την καλύτερη 

απόδοση αναγνωρίζονται και αμείβονται για τις προσπάθειές τους ενώ  αντίθετα τα 

άτομα που είναι λιγότερο αποδοτικά αντιμετωπίζονται ανάλογα (Vanderpyl , 2012)  . 

Τα διοικητικά στελέχη  διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού ενός οργανισμού θεωρούν 

πρόκληση την αξιοποίηση και την ανάπτυξη της δεξαμενής ταλέντων. Εκτός από το 

να εξασφαλίσουν ταλέντα, όλοι οι οργανισμοί υγείας θεωρούνται και υπεύθυνοι να τα 

εκπαιδεύσουν και να τα αναπτύξουν.   

Η προσωρινή απασχόληση φοιτητών αναπτύσσει την δεξαμενή ταλέντων. Πολλές 

ιδιωτικές μονάδες υγείας είναι θετικές στο να απασχολούν σπουδαστές για την 

πρακτική τους άσκηση. Στόχος των μονάδων είναι η δημιουργία μιας δεξαμενής 

ταλέντων, την οποία θα χρησιμοποιήσουν στο μέλλον, καλύπτοντας τις ανάγκες του 

οργανισμού, προσλαμβάνοντας και αξιοποιώντας τους φοιτητές που θα ξεχωρίσουν 

με τα ταλέντα τους (Vanderpyl , 2012).  

Ένας άλλος τρόπος ώστε να αναπτυχθεί η δεξαμενή ταλέντων στο εσωτερικό του 

οργανισμού, όσο αφορά όμως ανώτερες θέσεις, όπως έχει ήδη αναφερθεί είναι και η 

εκπαίδευση με στόχο οι εκπαιδευόμενοι να αναπτύξουν ταλέντα για τοποθέτηση σε 

μεγαλύτερη ιεραρχικά θέση. Η καλλιέργεια των στελεχών υψηλών δυνατοτήτων και 

η ανάπτυξη μελλοντικών ηγετών συνιστούν τους δύο βασικότερους στόχους των 

δραστηριοτήτων διαχείρισης ταλέντου. 

Υπάρχουν  αρκετοί τρόποι για να δημιουργηθεί και να αναπτυχθεί μια δεξαμενή 

ταλέντων  (Vanderpyl , 2012)  : 
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 Η δημιουργία μιας διαδικασίας η οποία θα αξιολογεί συνεχώς τις ανάγκες του 

οργανισμού για ταλέντα 

 Να  είναι σίγουρος ο οργανισμός ότι οι τρέχουσες πρακτικές θα ωφελήσουν 

στην ανάπτυξη της δεξαμενής ταλέντων που θα χρειαστεί στο μέλλον  

 Η αναζήτηση σε παλαιότερες αιτήσεις 

 Να γίνει αξιολόγηση των τωρινών υποψηφίων 

 Να δημιουργήσει ο οργανισμός μια δεξαμενή εσωτερικά 

 Η δημιουργία μιας σελίδας για τον οργανισμό, στην οποία θα μπορεί κάποιος 

να στείλει αίτηση εργασίας 

 Μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 8: Τρόπος πρόσβασης σε μια δεξαμενή ταλέντων (www.acwib.org)   

 

5.2 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΑΛΕΝΤΩΝ 

Ο προσδιορισμός των ταλέντων διαφέρει από επάγγελμα σε επάγγελμα, από 

οργανισμό σε οργανισμό  και από θέση σε θέση. Κάθε επάγγελμα χρειάζεται 

αργαζόμενους με ικανότητες και δεξιότητες σχετικά με το είδος των εργασιών που 

απαιτεί η ανάλογη θέση. 

 Η νοσηλευτική δεν αποτελεί απλώς ένα επάγγελμα, καθώς αυτός που το επιλέγει, 

αποφασίζει να είναι για όλη του την καριέρα αφιερωμένος στην παροχή βοήθειας 

στους συνανθρώπους του. Κάθε νοσηλευτής πρέπει συνδυάζει αρκετές ικανότητες  

και δεξιότητες διότι ασκεί πολλαπλό έργο. Τα ταλέντα τους δεν περιορίζονται μόνο 

στην αιμοληψία, στην χορήγηση της φαρμακευτικής αγωγής και στην 

αποκωδικοποίηση της ιατρικής ορολογίας αλλά επεκτείνονται με τρόπο που μπορεί ο 

άνθρωπος – ασθενής να επωφεληθεί (Fruth, 2003) (Vallis et al, 2004) .   

http://www.acwib.org/
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Άσκηση πολλαπλού έργου: Κάθε νοσηλευτής πρέπει να είναι έτοιμος να 

αντιμετωπίσει οποιαδήποτε κατάσταση και να προκύψει. Ένας καλός νοσηλευτής 

είναι πάντα έτοιμος για να αντιμετωπίσει τους αγχωμένους και νευρικούς συγγενής, 

τις υπερβολικές απαιτήσεις των ιατρών, την γενικότερη υπάρχουσα αναστάτωση του 

νοσοκομειακού χώρου. Οτιδήποτε και να συμβαίνει πρέπει να είναι ήρεμος με ένα 

χαμόγελο στο πρόσωπο και να καθησυχάζει τους υπολοίπους.  

 

Εξυπηρέτηση πελατών: Ένα κοινό χαρακτηριστικό που έχουν οι νοσηλευτές με όλα 

σχεδόν τα επαγγέλματα είναι ότι πρέπει να επικεντρώνονται στην εξυπηρέτησης των 

(πελατών) ασθενών. Μπορεί να μη χρειάζεται στον χώρο της υγείας οι νοσηλευτές να 

αντιμετωπίσουν αναποφάσιστους πελάτες πρέπει όμως να έχουν αρκετή εμπειρία 

στον τρόπο που θα χειριστούν  ενοχλητικούς ασθενείς, αγχωμένους γονείς, συγγενείς 

που ανησυχούν, και πολυάσχολους ιατρούς 

Διαχείριση έργων: Οι νοσηλευτές πρέπει να αξιολογούν κάθε νέο ασθενή και να 

είναι εκπαιδευμένοι ώστε να εκτελούν όλες τις νοσηλευτικές διεργασίες από την 

εισαγωγή του ασθενή μέχρι την έξοδό του. Είναι απαραίτητο να επικεντρώνονται σε 

κάθε ασθενή ξεχωριστά και να φροντίζουν για την σωστή εκτέλεση της θεραπείας 

του. Πρέπει να είναι τα μάτια και τα αυτιά των ιατρών και να γνωρίζουν λεπτομερών 

την κατάσταση του κάθε ασθενή. Συχνά διαχειρίζονται πολλές εργασίες ταυτόχρονα 

λόγω της έλλειψης προσωπικού διότι 

πρέπει να εκτελούν τις ιατρικές 

εντολές, να απαντούν σε απορίες 

ασθενών και συγγενών και να 

διατηρούν την ψυχραιμία τους εάν κάτι 

δεν πάει καλά.  

Κριτική σκέψη / λήψη αποφάσεων: 

Ο χώρος της υγείας πρέπει να 

αποτελείται από εργαζόμενους οι 

οποίοι έχουν ιδιαίτερα ανεπτυγμένη 

κριτική σκέψη. Ανά πάσα στιγμή, θα 

πρέπει να μπορούν να παίρνουν 

αποφάσεις καθώς μπορεί να κρέμεται η 

ζωή ενός ασθενή σε μια κλωστή. Στην 

υγειονομική περίθαλψη, μια 

λανθασμένη απόφαση δεν είναι απλώς 

πιθανή δίκη, μπορεί να έχει πολύ πιο 

καταστροφικές συνέπειες, όπως το 

θάνατο του ασθενούς. Ένας καλός 

νοσηλευτής, πρέπει να λαμβάνει 

 

Εικόνα 2: Προσδιορισμός ταλέντων νοσηλευτών 

(agonistikiparemvasi.blogspot.gr) 
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 γρήγορες αποφάσεις σε καθημερινή βάση.  

Είναι σημαντικό να μπορεί να αντιμετωπίζει έναν ασθενή σε κρίση, να σχεδιάζει τη 

φροντίδα του ασθενή και να εκτιμά σε γρήγορους χρόνους την κατάσταση του 

ασθενή  

Ομαδική εργασία: Η νοσηλευτική είναι μια ομαδική εργασία. Μια νοσηλεύτρια 

είναι ακόμα καλύτερη όταν έχει την υποστήριξη από την υπόλοιπη ομάδα. Όταν ο 

ένας υποστηρίζει τον άλλο, όταν ο ένας καλύπτει τον άλλο και όταν ό ένας 

νοσηλευτής βοηθάει τον άλλο τότε το αποτέλεσμα είναι άριστο. Μια καλή 

νοσηλευτική ομάδα βασίζεται στην ανοιχτή επικοινωνία, στην εμπιστοσύνη, τον 

αμοιβαίο σεβασμό και την ικανότητα του δούναι και λαβείν της κριτικής σκέψης. 

Κοινός στόχος άλλωστε του ανθρώπινου δυναμικού μια μονάδας υγείας  είναι η 

ευημερία του ασθενή. 

Ανθρώπινες δεξιότητες: Οι νοσηλευτές έρχονται σε καθημερινή τριβή με όλους του 

εργαζόμενους της κάθε μονάδας, από την καθαρίστρια μέχρι τον διευθυντή. 

Αγωνίζονται για τα δικαιώματα των ασθενών, ασχολούνται με τις απαιτήσεις των 

ιατρών, συμπαραστέκονται σε γονείς και συγγενείς. Η νοσηλευτική αποτελεί ένα 

επάγγελμα, όπου ο νοσηλευτής δε μπορεί να κρυφτεί αλλά αντιμετωπίζει 

καταπρόσωπο όλες τις συνθήκες είτε θετικές είτε αρνητικές. 

Διαίσθηση: Μεγάλο προσόν ενός νοσηλευτή είναι η διαίσθηση. Ένας καλός 

νοσηλευτής ξέρει πότε να εμπιστεύεται το ένστικτο του και ένας ιατρός ξέρει πότε θα 

ακούσει τη διαίσθηση της νοσηλεύτριας. Οι νοσηλευτές και οι ιατροί έχουν άμεση 

συνεργασία και συνδυάζοντας τις γνώσεις, την εμπειρία και τη διαίσθηση 

πετυχαίνουν το καλύτερο αποτέλεσμα. Για παράδειγμα ο νοσηλευτής πρέπει να 

κρίνει πότε ένας ασθενής χρειάζεται να λάβει ένα παυσίπονο ή ένα ηρεμιστικό και 

πότε είναι απλώς εθισμένος.  

 

 

5.3 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ: ΘΑ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΤΕ ΤΟ ΤΑΛΕΝΤΟ Η ΘΑ 

ΤΟ ΑΦΗΣΕΤΕ ΝΑ ΦΥΓΕΙ; 

Η προσέλκυση ταλέντων αποτελεί μια πολύ σημαντική διαδικασία για κάθε 

οργανισμό. Είναι απαραίτητο να σχεδιάζεται με μεγάλη προσοχή ώστε να είναι 

επιτυχής η διεξαγωγή της. Κατά το σχεδιασμό προσέλκυσης χρειάζεται να υπάρξει 

προγραμματισμός για τις διάφορες εργασίες που θα γίνουν και να παρθούν αποφάσεις 

που αφορούν τις θέσεις εργασίας. Όσο πιο σωστά έχει αναπτυχθεί η στρατηγική 

προσέλκυσης υποψηφίων τόσο περισσότερο αυξάνονται οι πιθανότητες να επιλεγεί 

το κατάλληλο άτομο.  

Τη διαδικασία επιλογής υποψηφίου τη διαχειρίζεται το τμήμα Ανθρώπινου 

Δυναμικού. Όλοι οι εργαζόμενοι είναι σε θέση να αποδώσουν όσο το δυνατόν 



 43  
 

καλύτερα μπορούν, όταν ο οργανισμός τον τοποθετήσει στην κατάλληλη θέση 

σύμφωνα με τις προσδοκίες που έχει ο υποψήφιος και εάν συμφωνεί και ο 

οργανισμός για να του δώσει αυτή τη θέση (Burke et al, 2005). Ο διευθυντής πρέπει 

να αντιληφθεί εγκαίρως αν ο υποψήφιος είναι ταλέντο, για να μη χάσει χρόνο και 

χρήμα. Ο πιο κατάλληλος υποψήφιος για οποιαδήποτε θέση είναι αυτός που ¨μπορεί ¨ 

και ¨θέλει¨. Εκτός όμως από τις γνώσεις και τις ικανότητες πρέπει να έχει 

προσωπικότητα και κουλτούρα που θα συνάδουν με αυτές του οργανισμού (Walsh et 

al, 2007). 

Πρώτο στάδιο για να ξεχωρίσει ο υπεύθυνος Ανθρώπινου Δυναμικού ποιος μπορεί να 

είναι ταλέντο για να καλύψει τις ανάγκες της κενής θέσης, είναι η προσεκτική 

ανάγνωση του βιογραφικού. Αφού ξεχωρίσει κάποιους υποψήφιους από την 

ανάγνωση του βιογραφικού, έπεται η συνέντευξη που είναι βασικό βήμα για την 

αναγνώριση του ταλέντου (Armstrong, 2014). Η πρώτη συνέντευξη είναι σημαντική 

για την εντύπωση που αφήνει ο υποψήφιος.  Η σωστή επιλογή θα είναι θετική και 

προσοδοφόρα για την επιχείρηση και τον υποψήφιο, ενώ η ακατάλληλη επιλογή θα 

κοστίσει και στην εταιρεία αλλά και τον ίδιο τον υποψήφιο. 

Για να ξεχωρίσει το ¨ταλέντο ¨ όμως πρέπει να γίνουν παραπάνω από μια 

συνεντεύξεις με τα άτομα που θα ξεχωρίσουν και πρέπει να ακολουθηθούν κάποιες 

οδηγίες όπου ο συνεντευξιαστής (Armstrong, 2014) (Walsh et al, 2007) : 

 Θα  είναι σωστά προετοιμασμένος, να γνωρίζει τι ακριβώς αναζητεί και να 

έχει μελετήσει προσεκτικά το βιογραφικό του υποψήφιου  

 Θα έχει δημιουργήσει ένα άνετο περιβάλλον και θετικό κλίμα 

 Θα εμπνέει τον υποψήφιο 

 Θα αντιληφθεί τους φόβους και το άγχος του συνεντευξιαζόμενου 

 Θα παρουσιάσει τον οργανισμό με τρόπο ώστε να δημιουργήσει θετική εικόνα 

 Θα πρέπει να λάβει μηνύματα από τη γλώσσα του σώματος 

 Κυρίως θα ακούει και θα μιλάει λίγο και δε θα επικρίνει 

 Θα κρατάει σημειώσεις από τις απαντήσεις του υποψήφιου 

 Θα παρέχει κλίμα εμπιστοσύνης, δίνοντας στον υποψήφιο να καταλάβει ότι το 

όφελος θα είναι αμοιβαίο  

 Θα πρέπει να μην επηρεαστεί από την εμφάνιση του υποψήφιου αλλά να 

προβεί στην επιλογή του με βάση τις προδιαγραφές της θέσης   
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6
ο
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΑΛΕΝΤΟΥ 

 

6.1 ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

Οι απαιτήσεις που υπάρχουν για την κάλυψη μιας κενής θέσης σε έναν οργανισμό 

έχουν αυξηθεί, και εκτός από τα ειδικά τυπικά προσόντα και τις ειδικές γνώσεις για 

την εκάστοτε θέση, χρειάζονται και κάποιες επιπλέον δεξιότητες. Το υψηλό επίπεδο 

των εργαζομένων σε δεξιότητες και ικανότητες θεωρείται στις ημέρες μας αναγκαίο. 

Για το λόγο αυτό η προσωπικότητα κάθε ατόμου θα πρέπει να  χαρακτηρίζεται από  

ικανότητες οργανωτικές και επικοινωνιακές, πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας, 

ικανότητα επίλυσης προβλημάτων. Εκτός όμως από αυτές τις δεξιότητες θα πρέπει ο 

υποψήφιος να έχει και άλλες ικανότητες  όπως η αριθμητική και γλωσσική  

ικανότητα, η γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών  και η γνώση νέων 

τεχνολογιών (McCormacka et al, 2010).  

Οι δεξιότητες χωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες. Μπορεί όταν αναφέρεται η λέξη 

δεξιότητες να εννοούνται οι οριζόντιες, οι κοινωνικές, οι βασικές, οι επαγγελματικές, 

Οι δεξιότητες που αφορούν τον τομέα της εργασίας ονομάζονται μεταβιβάσιμες, διότι 

αποτελούν προσόν για έναν εργαζόμενο σε κάθε θέση εργασίας στην οποία 

μετακινείται, ανεξάρτητα από τον κλάδο εργασίας και την εξειδίκευση της εργασίας. 

Εδώ και αρκετά χρόνια είναι γνωστό ότι σε όλους τους τομείς υπάρχει ανάγκη για 

ανάπτυξη δεξιοτήτων και πλέον εμφανίζεται όλο και πιο πολύ. Λιγότερο συνειδητό 

έχει γίνει στη χώρα μας αλλά η συνειδητοποίηση αυτή εντείνεται. Καθώς αλλάζουν 

τα δεδομένα στον επαγγελματικό τομέα αλλάζουν και οι απαιτήσεις στην 

επαγγελματική πορεία ενός εργαζόμενου (Kickbuschet al, 2007) . Η ανάπτυξη των 

δεξιοτήτων  οι οποίες συνδέονται με την ανάπτυξη της προσωπικότητας θεωρούνται 

σημαντικό εφόδιο για την κατάληψη θέσης εργασίας αλλά και για  την υπόλοιπη 

επαγγελματική πορεία κάθε εργαζόμενου αφού η σημερινή εποχή απαιτεί 

κινητικότητα μεταξύ θέσεων εργασίας σε διαφορετικούς κλάδους (Lewin et al. 1999)  

Τις δεξιότητες τις χωρίζουμε σε τρεις κατηγορίες (McCormacka et al, 2010) 

(Kickbuschet al, 2007): 

 Τις οριζόντιες δεξιότητες ή αλλιώς κοινωνικές δεξιότητες οι οποίες 

σχετίζονται με την ανάπτυξη της προσωπικότητας και είναι ποιοτικά 

μετρήσιμες  

 Οργανωτική δεξιότητα 

 Επικοινωνιακή δεξιότητα 

 Δημιουργικότητα 

 Συνεργατική Δεξιότητα 

 Δεξιότητα επίλυσης προβλημάτων 

 Δεξιότητα ηγεσίας 
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 Τις δεξιότητες οι οποίες αποτελούν βασικές ικανότητες και είναι ποσοτικά 

μετρήσιμες 

 Αριθμητική ικανότητα 

 Γλωσσική ικανότητα σε προφορικό και γραπτό λόγο 

 Ικανότητα συνεννόησης σε ξένες γλώσσες 

 Ικανότητα διαχείρισης η/υ και τεχνολογίας (ψηφιακή ικανότητα) 

 

 Και τις ειδικές κοινωνικές δεξιότητες οι οποίες έχουν σχέση με το βαθμό 

ουσιαστικής ένταξης ενός ατόμου στο φυσικό & κοινωνικό περιβάλλον που 

υπάρχει  

 Πολιτισμική επίγνωση  

 Περιβαλλοντική επίγνωση  

 Ικανότητα του πολίτη  

 Επίγνωση οικονομικού συστήματος  

 

6.2 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΑΛΕΝΤΟΥ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Τα άτομα με μεγάλες δυνατότητες θα πρέπει να έχουν την ελευθερία να «ανθίσουν», 

(Goffee et al,2007). Πρέπει να τους δοθεί η δυνατότητα να μπορούν να δημιουργούν 

και να αναπτύσσονται σε όλους τομείς που θα μπορέσουν να εξελιχθούν. 

 Το coaching και το mentoring αποτελούν τις συνηθέστερες πρακτικές μάθησης και 

εκπαίδευσης μέσα σε μια εταιρεία (Tatlia et al, 2013) . Η εναλλαγή θέσεων είναι και 

αυτή μια στρατηγική που εφαρμόζεται όπως επίσης και ο εμπλουτισμός 

αρμοδιοτήτων. Μέσω των πρακτικών αυτών, οι εργαζόμενοι αναπτύσσουν τα 

υπάρχοντα ταλέντα και έτσι οδηγούνται στη διάκριση. 

Για την δημιουργία και την εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης ταλέντων – 

στελεχών αρχικά πρέπει να διευκρινιστεί σε ποιους θα απευθύνεται το πρόγραμμα και 

ποιες είναι οι εκπαιδευτικές ανάγκες (Benner et al, 2009) .Οι μέθοδοι που θα 

εφαρμοστούν θα πρέπει να είναι αρκετές και να εμπίπτουν σε δύο κατηγορίες: α) σε 

αυτές που μπορούν να εφαρμοστούν στη θέση που βρίσκονται οι εκπαιδευόμενοι  και 

β) σε αυτές που ανταποκρίνονται σε άλλες θέσεις (Masters, 2011).  

 

Οι μέθοδοι εκπαίδευσης και ανάπτυξης που εφαρμόζονται στη θέση εργασίας είναι 

(Pilbeam, 2010),  (Kirkpatrick, 2009) : 

 Η προσωπική καθοδήγηση στελεχών 

 Η εναλλαγή στις θέσεις εργασίας 
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 Η καθοδήγηση, η κηδεμονία και η συμβουλευτική 

 Η συμμετοχή σε επιτροπές 

 Η πολλαπλή διοίκηση (συμβούλιο εκπαιδευόμενων στελεχών 

 Ως  βοηθός (επιτελικός) 

 Ως αναπληρωτής / αντικαταστάτης 

Οι μέθοδοι εκπαίδευσης και ανάπτυξης που εφαρμόζονται εκτός θέσης εργασίας  

είναι: 

 Η μελέτη περίπτωσης 

 Τα διοικητικά ή επιχειρηματικά παιχνίδια 

 Το role playing 

 Τα σεμινάρια 

 Τα  πανεπιστημιακά  μαθήματα / προγράμματα 

 Οι διαλέξεις, οι ημερίδες και τα συνέδρια 

 Το Behavior Modeling 

 Η συναλλακτική Ανάλυση 

 Η μέθοδος ηγεσίας Vroom-Yetton 

 Η ενεργός μάθηση 

 Τα κέντρα εκτίμησης και αξιολόγησης 

 Το outdoor training 

 To new age training 

Όλοι οι ταλαντούχοι εργαζόμενοι που διαθέτουν το «χάρισμα» σε συνδυασμό με την 

εκπαίδευση τους μέσω ειδικών προγραμμάτων, έχουν πολλές πιθανότητες να  

εξελιχθούν σε πολύ χρήσιμα και σημαντικά στελέχη (Maslin-Prothero, 1997). Στον 

21
ο
 αιώνα οι οργανισμοί που στελεχώνονται από εργαζόμενους – ταλέντα, 

θεωρούνται τυχεροί, διότι τα ταλέντα θεωρούνται σπάνιοι πόροι. Η προσέλκυση και η 

ανάπτυξη αυτών των ταλέντων   αποτελεί μεγάλη πρόκληση για τους σύγχρονους 

οργανισμούς.. 

 

  

Διάγραμμα 9: Στρατηγική διαχείρισης ταλέντων  (www.sgiregion.com) 
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7
ο 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ 

ΤΑΛΕΝΤΟΥ 

 

7.1 ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΑΛΕΝΤΟΥ ΣΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Η ύπαρξη ταλέντων σε έναν οργανισμό συμβάλλει στην επιτυχία και αύξηση της 

παραγωγικότητας του οργανισμού, βοηθώντας ταυτόχρονα το ανθρώπινο δυναμικό 

της επιχείρησης να μπορέσει να ανταποκριθεί στις τωρινές αλλά και στις μελλοντικές 

ανάγκες του   οργανισμού. 

Στους οργανισμούς υγείας παρατηρούνται  υψηλές επιδόσεις, όταν εφαρμόζονται 

επακριβώς οι εσωτερικές στρατηγικές διαχείρισης, οι πελάτες – ασθενείς  μένουν 

ικανοποιημένοι και η επιχείρηση πετυχαίνει κερδοφορία. Στις περιπτώσεις που οι 

δεξιότητες των ταλέντων εναρμονίζονται με τη στρατηγική του εκάστοτε  

οργανισμού, οδηγούν στην συγκρότηση αναπτυξιακών πρακτικών διοίκησης με 

αποτέλεσμα να υπερτερούν η θετική απόδοση και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

(Cokins, 2009). Από τη μέτρηση της αποδοτικότητας μπορεί να διαφανεί εάν ο 

οργανισμός έχει  κερδοφορία, αύξηση των πωλήσεων, μεταβολή προσωπικού, 

ικανοποίηση των πελατών, εύρυθμή εσωτερική διαδικασία και παραγωγή νέων 

προϊόντων ή υπηρεσιών. 

Ο εργαζόμενος, όπως έχει αναφερθεί, αποτελεί το κλειδί της αποδοτικότητας ενός 

οργανισμού, καθώς κυρίως μέσω των ταλέντων του,  μπορεί να οδηγηθεί στην 

κερδοφορία και την ανάπτυξη (Halachmi, 2002). Όταν ένας εργαζόμενος είναι 

ευχαριστημένος από την εργασία του, γίνεται πιο αποτελεσματικός και θέλει να 

συμβάλει στην αύξηση των επιδόσεων του οργανισμού που εργάζεται (Beatty et al, 

2003). Αντίθετα εάν ο εργαζόμενος μιας επιχείρησης είναι δυσαρεστημένος από τις 

συνθήκες που επικρατούν στον χώρο εργασίας, δεν θα τον ενδιαφέρει να αναπτύξει 

τα ταλέντα του και να βοηθήσει τον οργανισμό, θα είναι αδιάφορος, και αυτό θα έχει 

σαν αποτέλεσμα την στασιμότητα ή ακόμα και την πτώση του οργανισμού.  

Η παροχή ενός υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος, η τοποθέτηση των εργαζόμενων σε 

θέσεις αντάξιες των ταλέντων τους, η συνεχής εκπαίδευσή τους, η ανάλογες αμοιβές 

και η ασφάλεια αποτελούν παράγοντες που έμμεσα οδηγούν έναν οργανισμό στην 

ανάπτυξη του, παρέχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και μετέπειτα τον οδηγούν 

στην διάκριση – κορυφή. 
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7.2 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΑΛΕΝΤΩΝ 

Αφού εφαρμοστεί όλη η διαδικασία για ανεύρεση ταλέντων δηλαδή η  προσέλκυση, η 

επιλογή, η ανάπτυξη και η διατήρηση των ταλέντων, έπειτα ακολουθεί η μέτρηση της 

αποτελεσματικότητας ολόκληρης της διαχείρισής του. Επιθυμία κάθε οργανισμού, 

είναι να ελέγξουν την επιτυχία ολοκλήρωσης της διαδικασίας, η οποία θα αποφέρει 

σημαντικά κέρδη στην επιχείρηση και θα έχει ανεπτυγμένη οργανωσιακή απόδοση.  

Είναι πολλοί οι οργανισμοί υγείας οι οποίοι επιλέγουν κάποιες μεθόδους μέτρησης 

και μέσω διάφορων δεικτών επιτυχίας, προχωρούν στην ολοκλήρωση  μέτρησης της 

αποτελεσματικότητας. Για να είναι όμως αποτελεσματική η αξιολόγηση πρέπει 

οπωσδήποτε ο οργανισμός να λάβει υπόψη του κάποια χαρακτηριστικά όπως η 

εγκυρότητα, η αξιοπιστία, η συγκρισιμότητα,  η αντικειμενικότητα και η συνάφεια. 

Οι μέθοδοι αξιολόγησης που εφαρμόζονται στις μονάδες υγείας μπορεί να είναι 

αντικειμενικές ή υποκειμενικές. Ένα σύστημα αξιολόγησης, για να θεωρείται 

ολοκληρωμένο, θα πρέπει να συμπεριλάβει κριτήρια και από τις δύο κατηγορίες 

μεθόδων (Herriot, 1989). 

 Όταν χρησιμοποιείται η αντικειμενική μέθοδος εκτιμάται η απόδοση των 

εργαζόμενων σε ποσοτικό επίπεδο. Οι αντικειμενικές μέθοδοι που εφαρμόζουν οι 

υγειονομικές υπηρεσίες, συνήθως αφορούν τη μέτρηση της παραγωγικότητας, την 

καταμέτρηση απόδοσης των στελεχών, την αποτελεσματικότητα και τα προσωπικά 

στοιχεία των εργαζομένων (Hough, 2000) 

Αντίθετα, οι υποκειμενικές μέθοδοι εστιάζονται στο μεγαλύτερο βαθμό στην 

ανθρώπινη κρίση και έχουν κυρίως ποιοτικό χαρακτήρα και διακρίνονται σε 

συγκριτικές και σε εκτιμήσεις οι οποίες σχετίζονται με τα πρότυπα απόδοσης. 

Εφαρμόζονται συνήθως προκειμένου να μετρηθεί η συμπεριφορά των εργαζόμενων 

και η αποτελεσματικότητα της εργασίας τους. Το αρνητικό της εφαρμογής των 

μεθόδων αυτών είναι ότι μπορεί να μην είναι πάντα αντικειμενικές λόγω 

προκαταλήψεων και μεροληψιών των αξιολογητών (Golec et al, 2007). 

 Ως προς τη συγκριτική μέθοδο, η μέτρηση γίνεται με κατάταξη του ανθρώπινου 

δυναμικού από τον καλύτερο προς τον χειρότερο. Όταν εφαρμόζεται η μέθοδος αυτή, 

γίνεται συνήθως τμηματικά, καθώς η χρήση της είναι πιο εύκολη σε μικρό αριθμό 

εργαζόμενων. Για το λόγο αυτό η μέτρηση της αποτελεσματικότητας γίνεται από τον 

προϊστάμενο του εκάστοτε τμήματος προς τους νοσηλευτές του, όπως και από τον 

προϊστάμενο του διοικητικού τμήματος προς τους διοικητικούς υπαλλήλους (Huber et 

al, 1998). Η συγκριτική μέθοδος για να έχει αξιοποιήσιμα αποτελέσματα θα γίνει είτε 

με κατάταξη, είτε με κατάταξη με ζευγάρια είτε με μέθοδο επιβεβλημένης επιλογής.  

Εκτός από τις παραπάνω μεθόδους, η μέτρηση της αποτελεσματικότητας του 

ανθρώπινου δυναμικού, μπορεί να γίνει και με την εφαρμογή των απόλυτων 

προτύπων απόδοσης, στην οποία δε γίνεται σύγκριση με την απόδοση των   
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υπόλοιπων  εργαζόμενων (Jackson et al, 2003). Στις μεθόδους αυτές ανήκουν οι 

γραφικές κλίμακες κατάταξης, η σταθμισμένη ελεγχόμενη κλίμακα, οι κλίμακες 

παρατήρησης της συμπεριφοράς, τα κρίσιμα περιστατικά, η αξιολόγηση με βάση την 

έκθεση και η αξιολόγηση των 360
ο
 μοιρών.  

Όπως μπορούν να γίνουν λάθη σε όλες τις μετρήσεις, έτσι μπορούν να γίνουν λάθη 

και στις μετρήσεις των μονάδων υγείας όσο προσεκτικά και αν γίνουν αυτές. Τα λάθη 

αξιολόγησης δύναται να προέρχονται από αυστηρότητα, επιείκεια, από την τάση να 

τείνουν προς το κέντρο, από προκαταλήψεις, από λάθη ορισμού των προτύπων 

αξιολόγησης και από γενίκευση κρίσης (Levinson, 1970) (MacLean, 2001).   

 

 

7.3 ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ HR 

Είναι γνωστό, ότι οι περισσότεροι οργανισμοί υγείας, κυρίως λόγω του έντονου 

ανταγωνισμού και εξαιτίας της συνεχούς εξέλιξης των επιστημών υγείας, έχουν 

ανάγκη από αναδιοργάνωση κυρίως στον τομέα της οργάνωσης και της ανάπτυξης 

ανθρώπινου δυναμικού. 

Στα πλαίσια αυτού του παγκόσμιου ανταγωνισμού οι επιχειρήσεις καλούνται να 

επιλύσουν περίπλοκα προβλήματα ανθρώπινου δυναμικού όπως, αναδιάρθρωση 

οργανωτικής δομής, αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναμικού, δημιουργία νέας 

εταιρικής κουλτούρας, κ.λ.π (Finke et al, 2013). Όταν γίνονται αντιληπτές αλλαγές 

στο πρόγραμμα του κάθε τμήματος, στα σχέδια στελέχωσης ή στους διάφορους 

πόρους, τότε ενδεχομένως  χρειάζεται αναδιοργάνωση (Miller, 2002).  Κάθε 

αναδιοργάνωση απαιτεί αλλαγές στην υποδομή της εταιρίας, αλλαγές στην 

κουλτούρα, στις διαδικασίες και στην τεχνολογία. 

Κάποιοι στόχοι ενός σχεδίου αναδιοργάνωσης μπορεί να είναι οι εξής (Dinse, 2003): 

 Η βελτίωση της ποιότητας  

 Η βελτίωση της εξυπηρέτησης των ασθενών – πελατών 

 Η κατάργηση διαδικασιών ανούσιων και χρονοβόρων 

 Η μείωση κόστους της νοσηλείας 

 Η σωστή παραγγελία υγειονομικών υλικών (όχι υπέρογκες παραγγελίες) 

 Εφαρμογή νέων διαδικασιών λειτουργίας 

 Βελτίωση του οργανογράμματος 

 Ανάπτυξη του συστήματος αξιολόγησης απόδοσης του τμήματος και του 

ανθρώπινου δυναμικού 

 Αναβάθμιση των υπηρεσιών της μονάδας 

 Ενίσχυση της εκπαίδευσης και της προαγωγής της έρευνας και της 

καινοτομίας 
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Δυστυχώς, σπάνια μια μονάδας υγείας προχωρούσε σε αναδιοργάνωση του 

ανθρώπινου δυναμικού. Τόσο το νοσηλευτικό όσο και το διοικητικό προσωπικό δεν 

ανανεώνεται με συχνούς ρυθμούς. Αυτό πιθανά να συνδέεται με την πολιτική 

περιορισμένων προσλήψεων που έχει εφαρμοστεί στον υγειονομικό τομέα. Το 

γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τις σημαντικές ελλείψεις και τις κενές θέσεις 

ιδιαίτερα νοσηλευτικού προσωπικού στα δημόσια νοσοκομεία θέτει ζητήματα 

ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών και χρήζει αναδιοργάνωσης (Bankole et al, 

2011). 
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ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ 
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1. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Στο δεύτερο μέρος της εργασίας, θα διατυπωθεί η μεθοδολογία έρευνας  που 

εφαρμόστηκε για την υλοποίηση της παρούσας διπλωματικής εργασίας. 

Περιγράφονται αναλυτικά οι λόγοι επιλογής της μεθόδου και τα στάδια αυτής 

 

 

2. ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Για να επιτευχθούν οι στόχοι μιας ποιοτικής έρευνας, είναι απαραίτητο να 

ακολουθηθούν οι παρακάτω (Ιωσηφίδης  et al, 2006) : 

1. Καθορισμός του αντιληπτικού περιγράμματος 

2. Σχηματισμός της ερευνητικής ερώτησης  

3. Ορισμός του δείγματος 

4. Αποσαφήνιση της μεθόδου συγκέντρωσης των δεδομένων 

5. Παρουσίαση της μεθόδου ανάλυσης των δεδομένων  

6. Συγκεκριμενοποίηση του τρόπου παρουσίασης και συγγραφής. 

Στόχος αυτής της έρευνας είναι να διερευνηθεί, εάν στους οργανισμούς που αφορούν 

την υγεία και στον ιδιωτικό αλλά και στον δημόσιο τομέα, δίνεται έμφαση στη 

διαχείριση ταλέντων. Θα ερευνήσουμε εξονυχιστικά αν εφαρμόζεται ολόκληρη η 

διαδικασία διαχείρισης ταλέντων, με ποιους τρόπους πραγματοποιείται και ποιες 

θετικές και αρνητικές επιρροές  μπορεί να επιφέρει σε έναν οργανισμό η ύπαρξη 

ταλέντων.  

 

 

3. ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ 

Οι βασικοί τύποι που μπορούν να εφαρμοστούν σε μια έρευνα είναι δύο, η ποσοτική 

έρευνα και η ποιοτική έρευνα.  

Μέσω της ποσοτικής έρευνας υπάρχει η δυνατότητα εύρεσης σχέσεων μεταξύ 

διαφόρων παραγόντων. Στην  ποσοτική έρευνα χρησιμοποιούνται αριθμητικά 

δεδομένα και στατιστικές μέθοδοι.   

Αντίθετα με την ποιοτική έρευνα γίνεται διερεύνηση σε βάθος. Ο ερευνητής αντλεί 

περισσότερες και ουσιαστικότερες πληροφορίες  για το θέμα που εξετάζει. 

Αναδύονται κυρίως νέα θεωρητικά μοντέλα. Διερευνείται η εμπειρία των ανθρώπων 
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και τα νοήματα τα οποία τη συγκροτούν (Κυριαζόπουλος et al, 2011) . Στην ποιοτική 

έρευνα το δείγμα υπό εξέταση είναι πολύ μικρότερο από αυτό της ποσοτικής και ο 

ερευνητής προχωρά σε ανάλυση λόγου και κειμένων.  

Στην παρούσα ερευνητική εργασία, η μέθοδος που χρησιμοποιείται είναι η ποιοτική 

έρευνα. Ο ερευνητής εστιάζεται σε βάθος κατά τη διάρκεια της έρευνας στις 

αναπαραστάσεις, στις αντιλήψεις, στα κίνητρα, στα συναισθήματα  και στις στάσεις 

των συνεντευξιαζόμενων.  

 

 

4. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

Η ποιοτική έρευνα για τον κλάδο της νοσηλευτικής αποτελεί μια κυρίως μια μέθοδο 

χρήσιμη για τη νοσηλευτική πράξη η οποία βοηθάει στη διερεύνηση της  

Όπως κάθε  ποιοτική έρευνα έτσι και η συγκεκριμένη, υποστηρίζει ότι  η γνώση των 

ανθρώπων δε γίνεται να επέλθει εάν δεν υπάρχει η  περιγραφή της ανθρώπινης 

εμπειρίας, όπως αυτή βιώνεται και όπως περιγράφεται από τους ίδιους τους 

πρωταγωνιστές. Η ποιοτική έρευνα συντελείται από δύο βασικά χαρακτηριστικά. Το 

ένα χαρακτηριστικό  είναι ότι ο ερευνητής αποτελεί το μέσο με το οποίο διεξάγεται η 

έρευνα, και το άλλο χαρακτηριστικό  είναι ότι ο κύριος σκοπός της είναι να 

διερευνήσει κάποιες πλευρές του κοινωνικού συστήματος που μελετά. (Σαχίνη-

Καρδάση, 2004).  

Στην ποιοτική έρευνα εφαρμόζεται εντατική και μακρόχρονη ερευνητική διαδικασία. 

Ο ερευνητής καταγράφει με ιδιαίτερη προσοχή το τι συμβαίνει στο χώρο και το ποιες 

είναι οι αντιδράσεις των ερωτώμενων. Στη συνέχεια με βάση τα δεδομένα που 

μαζεύτηκαν ακολουθεί αναλυτικός συλλογισμός χρησιμοποιώντας σκιαγραφήσεις και 

συγκεκριμένα κομμάτια από τη συνέντευξη. 

Η  εφαρμογή της ποιοτικής έρευνας μπορεί να λάβει χώρα είτε μέσω συνεντεύξεων, 

είτε μέσω ομάδων συζήτησης, είτε μέσω συμμετοχικής παρατήρησης, είτε μέσω 

μελέτης ντοκουμέντων (Βρασίδας, 2014) .  

 

 

5. ΣΤΑΔΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 

Κάθε ερευνητική εργασία είναι αναγκαίο να βασίζεται σε ένα σχεδιασμό που 

υφίσταται εδώ και χρόνια, για την πραγμάτωσή της. Στο παρακάτω σχήμα 

καταγράφονται τα στάδια της ερευνητικής εργασίας βάση των οποίων έγινε και η 

συγγραφή της παρούσας εργασίας. 
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Διάγραμμα 10: Στάδια υλοποίησης της ερευνητικής μεθόδου (Εμού της ιδίας) 

 

6. ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Η συλλογή δεδομένων επιλέγεται με βάση το πλαίσιο έρευνας που επιλέχθηκε από 

τον ερευνητή. Ο ερευνητής είναι υποχρεωμένος να βλέπει τη διαδικασία συλλογής 

δεδομένων ως τον τρόπο επίλυσης κάποιου προβλήματος. Όπως αναφέρθηκε και 

παραπάνω οι μέθοδοι συλλογής δεδομένων είναι αρκετές (Βρασίδας, 2014) 

(Κυριαζόπουλος et al, 2011) .  

Συνέντευξη: Η συνέντευξη αποτελεί τον πιο γνωστό τρόπο συλλογής δεδομένων. 

Σκοπός της συνέντευξης είναι να αποσαφηνίσει τα νοήματα που δίνουν οι άνθρωποι 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

 
 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΟΣ 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ 

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ- 

ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

ΕΛΕΓΧΟΣ – ΣΥΓΓΡΑΦΗ 

ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 
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στις πράξεις και τις ενέργειές    τους. Μια συνέντευξη μπορεί να χαρακτηριστεί ως 

δομημένη, ημιδομημένη ή ελεύθερη ανάλογα με τον τρόπο διεξαγωγής της 

 

Συμμετοχική παρατήρηση: Στην μέθοδο αυτή μελετώνται τα φαινόμενα τα οποία 

διαδραματίζονται στο φυσικό περιβάλλον. Μπορεί να χαρακτηριστεί ως δομημένη, 

ημιδομημένη ή ελεύθερη. Τα είδη της παρατήρησης είναι:   

Συγκαλυμμένη – Συμμετοχική 

Φανερή – Συμμετοχική 

Φανερή – Μη συμμετοχική 

Συγκαλυμμένη – Μη συμμετοχική 

 

Ημερολόγιο: Η συγκεκριμένη μέθοδος χρησιμοποιείται για τη συλλογή και την 

ανάλυση δεδομένων. Ο ερευνητής κρατά σημειώσεις για ότι συμβαίνει. Οι σκοποί 

του ημερολογίου είναι ο ερευνητής να κατανοήσει καλύτερα το φαινόμενο που 

μελετά και επίσης να κατανοήσει τη διαδικασία που χρησιμοποιείται κατά τη 

διεξαγωγή της μελέτης.  

 

Μελέτη ντοκουμέντων: Στη μελέτη ντοκουμέντων, ο ερευνητής υποχρεούται να 

συλλέξει πληροφορίες από διάφορες πηγές όπως για παράδειγμα άρθρα, βιβλία, 

εργασίες συνεδρίων κ.τ.λ. 

 

Στην παρούσα εργασία έχει χρησιμοποιηθεί ως μέθοδος της έρευνας η συνέντευξη. Ο 

λόγος αυτής της επιλογής, ήταν για να μπορέσει ο ερευνητής να ερμηνεύσει με 

αντικειμενικότητα τις απαντήσεις των ερωτήσεων λαμβάνοντας υπόψη του τις 

αντιδράσεις του ερωτώμενου και το περιβάλλον διεξαγωγής της. 

 

 

7. ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΚΑΙ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

Η ερευνήτρια της συγκεκριμένης μελέτης επέλεξε την διεξαγωγή της ποιοτικής 

έρευνας,  η οποία πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο των συνεντεύξεων. Οι 

συνεντεύξεις βασίστηκαν σε ημιδομημενο ερωτηματολόγιο , και ο τόπος διεξαγωγής 

τους ήταν δύο νοσηλευτικά ιδρύματα του δημόσιου τομέα της Θεσσαλονίκης και δύο 
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νοσηλευτικά ιδρύματα του ιδιωτικού τομέα της Θεσσαλονίκης. Πιο συγκεκριμένα 

στην διεξαγωγή της έρευνα συμμετείχαν 4 νοσηλευτές (2 από ιδιωτικό τομέα και δύο 

από δημόσιο), 4 προϊστάμενοι νοσηλευτικών τμημάτων (2 από ιδιωτικό τομέα και 

δύο από δημόσιο) και 4 διοικητικοί υπάλληλοι(2 από ιδιωτικό τομέα και δύο από 

δημόσιο). Οι συμμετέχοντες επιλέχθηκαν με τυχαίο τρόπο για τη διεξαγωγή της 

έρευνας.   

Ως προς τη δημιουργία του ερωτηματολογίου, αυτό χωρίστηκε σε τρεις ενότητες που 

αφορούν τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και αναλύονται παρακάτω: 

1
η
  κατηγορία ερωτήσεων: Στην πρώτη κατηγορία περιέχονται ερωτήσεις που 

αφορούν την πολιτική, τη στρατηγική και τους ρόλους του ανθρώπινου δυναμικού 

στην υγεία. 

 

2
η
 κατηγορία ερωτήσεων: Στη δεύτερη κατηγορία τίθενται ερωτήσεις που σχετίζονται 

με την πολιτική, τις διαδικασίες και τα προγράμματα που εφαρμόζονται για τη 

διαχείριση ταλέντων 

 

3
η
 κατηγορία: Στην τρίτη κατηγορία οι ερωτήσεις που έχουν συμπεριληφθεί, 

αναφέρονται στους τρόπους ανάπτυξης των ταλέντων και στο πως αυτό συνδέεται με 

τους στόχους και τις στρατηγικές που θέτει ο οργανισμός. 
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ΤΡΙΤΟ  ΜΕΡΟΣ  
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1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Όπως έχει γίνει ήδη γνωστό, το θέμα της παρούσας ερευνητικής εργασίας είναι η 

διαχείριση ταλέντων στις μονάδες υγείας της Ελλάδας. Κατά τη βιβλιογραφική 

ανασκόπηση, τα δεδομένα που υπήρχαν για την εφαρμογή του talent management 

στις ελληνικές μονάδες υγείας ήταν μηδαμινά έως ανύπαρκτα. Αυτός είναι και ο 

λόγος της έρευνας σε αυτό τον τομέα.  

Παρακάτω γίνεται η ανάλυση των δεδομένων που προέκυψαν από τις συνεντεύξεις 

που πραγματοποιήθηκαν. Χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες οι ερωτήσεις. Πρέπει να 

τονιστεί ότι το επίπεδο όλων των συνεντευξιαζόμενων ήταν ΑΕΙ εκ των οποίων οι 

περισσότεροι κατέχουν μεταπτυχιακούς τίτλους. Οι συνεντευξιαζόμενοι ήταν 

πρόθυμοι να απαντήσουν σε όλες τις ερωτήσεις, δυσκολεύτηκαν όμως καθώς αρκετοί 

δεν ήταν γνώστες του θέματος παρά το υψηλό μορφωτικό τους επίπεδο. 

Ακολουθεί πίνακας στον οποίο καταγράφονται τα χαρακτηριστικά του δείγματός της 

έρευνας που πραγματοποιήθηκε. 
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4* 

 

 

2* 

 

Πίνακας 1: Στοιχεία συμμετεχόντων 

*Αναγράφονται οι αριθμοί των συμμετεχόντων στην έρευνα ανάλογα μα τα προσόντα 

τους 
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2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΡΟΛΟΙ ΤΟΥ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗ ΥΓΕΙΑ 

 Όλες οι μονάδες υγείας εδώ και αρκετά χρόνια προσπαθούσαν να ανακαλύψουν ένα 

τρόπο, μέσω του οποίου θα μπορούσαν να ανταποκρίνονται στις συνεχώς 

αλλεπάλληλες επιδράσεις. Αρχικός στόχος ήταν η επιβίωση του οργανισμού και 

έπειτα η αύξηση της αποδοτικότητας και η ανάπτυξή του. Στη δεκαετία του ’90 

αναφέρεται για πρώτη φορά ο όρος ¨διαχείριση ταλέντου¨ από τον David Watkins και 

τι εννοείται με αυτό. Γρήγορα γίνεται γνωστό και λαμβάνει χώρα η εφαρμογή του σε 

αρκετές μονάδες υγείας της Ευρώπης (en.wikipedia.org). Δυστυχώς  αν και στις 

υπόλοιπες χώρες είναι ευρέως γνωστός ο όρος αυτός, στην Ελλάδα όπως προκύπτει 

από την έρευνα, τα τελευταία πέντε χρόνια άρχισε να γίνεται γνωστός. Σύμφωνα με 

του ερωτηθέντες  του δημόσιου τομέα προκύπτει ότι μόνο 2 στους 6 γνωρίζουν τον 

όρο, για τον οποίο έχουν πληροφορηθεί μέσω των μεταπτυχιακών σπουδών τους κάτι 

που οφείλεται και στο ότι δεν εφαρμόζεται τη δεδομένη στιγμή στις ελληνικές 

μονάδες υγείας. Αντίθετα στον ιδιωτικό τομέα ο όρος ήταν γνωστός στους 5 από τους 

6 οι οποίοι είχαν πληροφόρηση  κυρίως από τον εργασιακό τους χώρο στον οποίο 

εφαρμόζεται εν μέρη και έχει εξελιχθεί μέσω του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού 

αλλά και από τις μεταπτυχιακές τους σπουδές. Σε γενικές γραμμές πραγματώνεται 

κυρίως σε μεγάλους ομίλους υγείας στην Ελλάδα, που μερικοί από αυτούς αποτελούν 

παράρτημα ομίλου από το εξωτερικό.  

Στην Ευρώπη, τα υψηλόβαθμα στελέχη των οργανισμών, θεωρούσαν μέχρι τη 

δεκαετία του ’90, ότι οι πρακτικές που εφαρμόζονταν, δεν ευνοούσαν ιδιαίτερα την 

επίτευξη του στόχου που έθεταν οι οργανισμοί. Στη συνέχεια, διαπίστωσαν ότι αυτό 

συνέβαινε λόγω του ότι δινόταν ιδιαίτερη σημασία στην προσέλκυση και στην 

πρόληψη αλλά παραμελούσαν τη διατήρηση των ταλέντων στους οργανισμούς 

(www.hbr.org ).    Αν και η εφαρμογή του στην ελληνική πραγματικότητα είναι 

σχεδόν ανύπαρκτη,  οι ερωτώμενοι   πιστεύουν ότι μπορεί να λάβει χώρα η 

διαχείριση ταλέντων και στον 

ιδιωτικό τομέα  και στο δημόσιο 

τομέα χωρίς όμως να είναι ιδιαίτερα 

αισιόδοξοι για τον τελευταίο. Στον 

ιδιωτικό τομέα, στις μονάδες υγείας 

στις οποίες ήδη υφίσταται, όλοι 

συμφώνησαν ότι μέσω ενός σωστά 

οργανωμένου τμήματος ανθρώπινου 

δυναμικού εφαρμόζεται, μέσα από 

την επιλογή των εργαζομένων, τη 

συνεχή εκπαίδευση τους και το 

σχεδιασμό συστημάτων  ανταμοιβής 

τους προκειμένου να συντελέσουν 

στην επίτευξη των στόχων της 

επιχείρησης. Στον δημόσιο τομέα αν 

  

Τμήμα διαχείρισης 

ανθρώπινου 

δυναμικού 

 

Δημόσιος τομέας 

 
 

Ιδιωτικός τομέας 

 

Πίνακας 2: Απεικονίζει το που υπάρχει τμήμα 

ανθρώπινου δυναμικού 
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και δεν εφαρμόζεται το talent management, οι δημόσιοι υπάλληλοι δήλωσαν ότι για 

να εφαρμοστεί χρειάζονται ορισμένες προϋποθέσεις και κρίνοντας πιο σημαντική την   

στελέχωση των τμημάτων των υγειονομικών μονάδων  με εξειδικευμένο προσωπικό 

στη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων-Διοικητική ιεραρχία στην επιχείρηση. Την 

ίδια προϋπόθεση θεωρούν ως σημαντικότερη και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι τονίζοντας 

ότι η οργάνωση του τμήματος ανθρώπινων πόρων συμβάλλει ουσιαστικά  στη 

διαχείριση ταλέντου. Η διοικητική υπάλληλος του ιδιωτικού τομέα τονίζει  « 

προϋπόθεση αποτελεί ο μικρός αριθμός ταλέντων. Δεν μπορούν να συμπεριληφθούν 

όλοι οι εργαζόμενοι, αλλά θα πρέπει να επιλεχθούν αυτοί που έχουν δείξει τις 

γνωστικές τους ικανότητες, ή τις ηγετικές τους ικανότητες, ή ικανότητες μέσω της 

προσωπικότητάς τους.» ενώ η διοικητική υπάλληλος δημόσιου νοσηλευτικού 

ιδρύματος αναφέρει « Βασική προϋπόθεση πιστεύω ότι είναι το να υπάρχει ίση 

μεταχείριση, χωρίς «εύνοιες» και προσωπικές προτιμήσεις και αντικειμενική και 

δίκαιη αξιολόγηση, μακριά από εμπάθειες και συμπάθειες ».  

Κάθε οργανισμός όμως εκτός από τα θετικά που θα προκύψουν από τη διαχείριση 

ταλέντων, θα πρέπει να είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει τα  προβλήματα που θα 

προκύψουν. Όπως αναφέρετε στην έρευνα του Peter Cappelli (2008) ένα σημαντικό 

πρόβλημα είναι η ανακριβής και η δαπανηρή διαχείριση όπως επίσης και η ανάγκη οι 

εργοδότες να ανταποκρίνονται άμεσα στις αλλαγές σε ανταγωνιστικά περιβάλλοντα. 

Βασικό πρόβλημα επίσης για τους οργανισμούς αποτελεί η διαχείριση των κινδύνων. 

Ο επιχειρηματικός κίνδυνος, οδηγείται κυρίως από την αβεβαιότητα σχετικά με τις 

απαιτήσεις των επιχειρήσεων και μεταφράζεται άμεσα σε κίνδυνο για τη διαχείριση 

ταλέντων. Οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι στη διαχείριση ταλέντου είναι, πρώτον, το κόστος 

μιας ασυμφωνίας μεταξύ των εργαζομένων και των δεξιοτήτων που απαιτούνται, και 

δεύτερον, το κόστος της απώλειας των επενδύσεων ανάπτυξης ταλέντων, μέσα από 

την αποτυχία  να διατηρήσει τους εργαζόμενους (Cappelli, 2008).  Είναι όμως 

δεδομένο όπως προκύπτει και από την έρευνα, ότι από  την στρατηγική  εφαρμογή 

που θα ακολουθηθεί στις ελληνικές μονάδες υγείας, θα προκύψουν κάποια 

προβλήματα. Όσο φορά τον ιδιωτικό τομέα 4 στους 6 υποστηρίζουν ότι θα 

εμφανιστούν δυσαρέσκεια και αντιπάθειες τόσο από το υπόλοιπο προσωπικό όσο και 

από τα ίδια τα ταλέντα μεταξύ τους. Οι υπόλοιποι δύο, ένας προϊστάμενος και μια  

νοσηλεύτρια σημειώνουν ότι λόγω του ότι δεν είναι διαδεδομένη  ως τομέας η 

διαχείριση ταλέντου δε θα υπάρχει αξιοπιστία.  Την ίδια άποψη συμμερίζονται και οι 

έξι δημόσιοι υπάλληλοι, όπου η προϊσταμένη επικεντρώνεται  στο ότι το μέγιστο 

πρόβλημα είναι ότι δύσκολα θα ξεπεραστεί το πελατειακό σύστημα για να δοθεί η 

δυνατότητα να αναδειχθούν τα ταλέντα.  

Σε αντίθεση με την Ελλάδα, όλοι οι οργανισμοί του τομέα υγείας που υφίστανται στα 

ανεπτυγμένα κράτη, έχουν τμήμα ανθρώπινου δυναμικού  ανεξάρτητα  από το αν εάν 

αυτά ανήκουν στον δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα (Βoxall et al, (2003). Σύμφωνα με 

την έρευνα, σχεδόν σε καμία δημόσια μονάδα υγείας δεν υπάρχει τμήμα ανθρώπινου 

δυναμικού στην Ελλάδα. Το μόνο νοσοκομείο στο οποίο έχει θεσπιστεί το τμήμα 

αυτό είναι νοσοκομείου με νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου , στο οποίο όμως 



 61  
 

σύμφωνα με την νοσηλεύτρια του νοσοκομείου, η μόνη γνωστή εργασία του είναι να 

καλύπτει τη μισθοδοσία των εργαζόμενων. Αντίθετα στις ιδιωτικές νοσηλευτικές 

μονάδες υπάρχει τμήμα ανθρώπινου δυναμικού. Ο ρόλος του είναι η διοίκηση της 

επιχείρησης προκειμένου να επιτευχθούν οι  στόχοι της και ως αρμοδιότητές  του 

ορίζονται η οργάνωση, η στελέχωση της επιχείρησης με ικανό προσωπικό, ο έλεγχος 

των εργαζομένων, ο προγραμματισμός και η λήψη αποφάσεων. Η νοσηλεύτρια 

προσθέτει ότι προωθεί επίσης και το σύστημα κυκλικής εναλλαγής.  

Τόσο στο εξωτερικό όσο και στην Ελλάδα θεωρείται ύψιστης σημασίας, κάθε 

οργανισμός να προσπαθεί ο υποψήφιος να έχει ίδια ή παρόμοια κουλτούρα με αυτή 

του οργανισμού ( Groves, 2012). Κάθε οργανισμός, για να επιτύχει το στόχο του και 

να  καταφέρει να προσελκύσει ταλαντούχους υποψήφιους εργαζόμενους θα πρέπει 

οπωσδήποτε εξαρχής να προσδιορίσει τις επιθυμητές ικανότητες, να είναι σίγουρος 

ότι γνωρίζει ακριβός τι ταλέντα πρέπει να έχει ο υποψήφιος, να καθορίσει την εικόνα 

του εργοδότη, κάτι που είναι πολύ σημαντικό, να προάγει την καλή φήμη του 

οργανισμού, να δημιουργήσει μια γενικότερη ελκυστική προσέλκυση και να 

τηρούνται  οι υποσχέσεις που δόθηκαν κατά την πρόσληψη (Cheese et al, 2008). 

 Αν και δεν εφαρμόζεται, όπως προαναφέρθηκε, το σύστημα της διαχείρισης 

ταλέντων στις δημόσιες υπηρεσίες υγείας οι συνεντευξιαζόμενοι ανέφεραν τους 

τρόπους που θα μπορέσουν οι μονάδες να προσελκύσουν ταλέντα. Η μία 

προϊσταμένη και οι δύο νοσηλευτές θεωρούν πολύ σημαντική πηγή προσέλκυσης την 

ασφάλεια που παρέχει το δημόσιο. Η δεύτερη προϊσταμένη επιμένει στην παροχή 

ενός ασφαλούς περιβάλλοντος ενώ οι δύο διοικητικοί υπάλληλοι πιστεύουν ότι η 

προσέλκυση ταλέντων εξαρτάται από τις δυνατότητες ανέλιξης και τις μισθολογικές 

αυξήσεις. Όσο αφορά τον ιδιωτικό τομέα τονίζετε κυρίως η καλή αμοιβή και η 

παροχή καλών συνθηκών εργασίας όπως δηλώνουν και οι έξι εργαζόμενοι. Οι 

προϊστάμενοι προσθέτουν στους τρόπους προσέλκυσης την παροχή ασφαλούς 

περιβάλλοντος ενώ η μία διοικητική υπάλληλος θέτει ως προσέλκυση και τα ωράρια 

εργασίας. Οι τρόποι προσέλκυσης ταλέντων των ελληνικών οργανισμών που 

προκύπτουν από την έρευνα, συνάδουν με τους τρόπους  που προσελκύουν ταλέντα 

τις τελευταίες δεκαετίες οργανισμοί υγείας άλλων χωρών, όπως προκύπτει και από 

αντίστοιχες έρευνες που έχουν πραγματωθεί στο εξωτερικό (Bhattacharya et al, 

2008).  

Κάθε μονάδα υγείας δε θα πρέπει να εφησυχαστεί μετά την προσέλκυση των 

ταλέντων. Αν θέλει να πετύχει τους στόχους που έχει θέσει, τότε είναι απαραίτητο να 

εντρυφήσει στους τρόπους διατήρησης των ήδη υπάρχοντων ταλέντων. Σύμφωνα με 

τον Branham (2001), τέσσερις είναι οι τρόποι μέσω των οποίων ο οργανισμός 

δύναται να διατηρήσει τα ταλέντα του και είναι οι εξής: 

 Να γίνει ο οργανισμός που επιθυμεί κάθε εργαζόμενος 

 Να επιλέξει ο οργανισμός εξαρχής τα κατάλληλα άτομα: 

 Να παρέχει στα ταλέντα του μια καλή αρχή 

 Να παρέχει αντίστοιχες ανταμοιβές 
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Στην Ελλάδα, και στον ιδιωτικό τομέα αλλά και στο δημόσιο σύμφωνα με τις 

απαντήσεις των συνεντευξιαζόμενων οι τρόποι που θα εφαρμόσουν οι οργανισμοί για 

τη διατήρηση των ταλέντων είναι οι ίδιοι. Σύμφωνα με τα λεγόμενα των ερωτηθέντων 

12 στους 12 θεωρούν ότι  είναι σημαντικό τα ταλέντα να έχουν κίνητρα στην 

εργασία, να θεωρούν ότι εξελίσσουν και αναπτύσσουν τις δεξιότητές τους όπως 

επίσης και το ενδεχόμενο η προσωπική αυτή ανάπτυξη να αποτελέσει αφετηρία για 

ενδεχόμενη ανέλιξη. Επιπρόσθετα, στη διατήρηση συμβάλουν και οι τρόποι 

προσέλκυσης τους, το να εργάζονται δηλαδή σε ένα ασφαλές και δίκαιο περιβάλλον, 

με καλές συνθήκες εργασίας και ανάλογες αμοιβές. Οι επιβραβεύσεις και οι 

διευκολύνσεις όπως αναφέρεται από όλους αποτελούν και αυτές βασικούς 

κινητήριους μοχλούς. 
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Επιβραβεύσεις 

   
Διευκολύνσεις  

  
 

Πίνακας 3: Τρόποι προσέλκυσης και διατήρησης ταλέντων 

 

Όπως σε όλους τους οργανισμούς, έτσι και στις μονάδες υγείας υπάρχουν αρκετά 

προβλήματα τα οποία πρέπει να επιλυθούν. Για το σκοπό αυτό αρμόδιο είναι το 

τμήμα ανθρώπινου δυναμικού στις μονάδες που υπάρχει. Μέσα από την έρευνα 

διαπιστώθηκε  ότι  τα προβλήματα και στον ιδιωτικό αλλά και στο δημόσιο τομέα, τα 

οποία έχουν διαπιστωθεί και από τους δώδεκα ερωτώμενους είναι προβλήματα 

οργάνωσης, διοίκησης και επικοινωνίας. Στον ιδιωτικό τομέα δίνεται έμφαση κυρίως 
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στην έλλειψη εκπαίδευσης, στην έλλειψη ομαδικότητας, στην αντιπαλότητα που 

εμφανίζεται για τη λήψη αδειών και στην ανεπαρκή εφαρμογή των εργασιακών 

κανόνων που ορίζει η επιχείρηση (π.χ. τήρηση ωραρίου). Από την άλλη , εκτός από 

τα προαναφερθέντα, το πρόβλημα που επιπροστίθεται στον δημόσιο τομέα καθώς 

αναφέρεται και από τους 6 δημόσιους υπαλλήλους είναι η μη σωστή τήρηση  των 

κανόνων υγιεινής και ασφαλούς εργασίας. Αυτό είναι ένα πρόβλημα, το οποίο στον 

ιδιωτικό τομέα το έθιξε μόνο ο ένας νοσηλευτής του ενός ιδιωτικού οργανισμού 

υγείας. Στους οργανισμούς υγείας άλλων ανεπτυγμένων χωρών, δεν τίθεται θέμα μη 

τήρησης κανόνων υγιεινής και μη παροχής ασφαλούς περιβάλλοντος. Σε πολύ μικρό 

βαθμό τα μόνα προβλήματα που εμφανίζονται αλλά είναι εύκολα αντιμετωπίσιμα 

είναι η έλλειψη ομαδικότητας και η αντιπαλότητα που ίσως εμφανιστεί (Cerdin et al, 

2014).  

Η διαχείριση ταλέντων εμπεριέχει την προσέλκυση και ενσωμάτωση νέων 

εργαζόμενων καθώς και την ανάπτυξη και διατήρηση των ανθρώπων που εργάζονται 

ήδη στον οργανισμό (Serrat, 2010). Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να εφαρμόζεται 

συνεχώς σε ολόκληρο τον οργανισμό. Τα στάδια αυτά ακολουθούνται από τις 

επιχειρήσεις που πετυχαίνουν τον στόχο που έχουν θέσει. Η σωστή διαχείριση 

ταλέντων δηλαδή, η επιλογή των εργαζόμενων, η τοποθέτησή τους σε κάποια θέση 

και η προσπάθεια ανάπτυξής τους σύμφωνα με τις δεξιότητες του καθενός, είναι κάτι 

το οποίο δεν εφαρμόζεται στις ελληνικές μονάδες υγείας. Στον δημόσιο τομέα 

αρνήθηκαν κατηγορηματικά και οι έξι ερωτώμενοι ότι η διαδικασία γίνεται 

αξιοκρατικά ενώ στον ιδιωτικό τομέα, εκτός από τους δύο προϊστάμενους που 

πιστεύουν ότι η διαδικασία γίνεται με βάση τις δεξιότητες του κάθε εργαζόμενου, οι 

δύο νοσηλευτές και οι δύο διοικητικοί υπάλληλοι θεωρούν ότι η επιλογή, η 

τοποθέτηση και η ανάπτυξη συνάδει με τις γνωριμίες των εργαζόμενων με υψηλά 

ιστάμενα πρόσωπα όπως π.χ. με τον διευθυντή του οργανισμού. 

Ο θεσμός του top manager  την τελευταία δεκαετία υφίσταται σε όλες τις 

επιχειρήσεις του ιδιωτικού νοσηλευτικού τομέα σε αντίθεση με τον δημόσιο τομέα  

που σπάνια συναντάται. Μέσω της  ανάπτυξης δίνονται ευκαιρίες για την ανάπτυξη 

της προσωπικότητάς των εργαζόμενων, των ικανοτήτων και  των δεξιοτήτων τους  

και δίνεται  έμφαση στις ηγετικές ικανότητες των διοικητικών (Marjorie, 2008).  Μία 

από τις αρμοδιότητες τους είναι η υποστήριξη των εργαζόμενων ώστε να αναπτύξουν 

τις δεξιότητές τους. Αυτό όμως δυστυχώς δε συμβαίνει σε όλους τους οργανισμούς 

και δε γίνεται αντιληπτό από όλους τους εργαζόμενους. Οι τρείς εργαζόμενοι του 

νοσοκομείου με νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (προϊστάμενος, νοσηλευτής, 

διοικητικός υπάλληλος) αναφέρουν ότι οι εργαζόμενοι  που αξίζουν προωθούνται σε 

περαιτέρω εκπαιδεύσεις όπως είναι η συμμετοχή σε συνέδρια και σε μεταπτυχιακά. 

Οι άλλοι τρείς εργαζόμενοι του άλλου δημόσιου νοσοκομείου αναφέρουν ότι αυτό 

γίνεται ως ένα βαθμό. Σύμφωνα με τα λεγόμενά τους προωθούν τις δεξιότητες που οι 

ίδιοι θεωρούν ότι πρέπει να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι χωρίς να λαμβάνουν υπόψη 

τους ιδιαιτερότητες, αδυναμίες και δεξιότητες του προσωπικού τους. Συνήθως δεν 

ενδιαφέρονται να μάθουν αν υπάρχει ενδιαφέρον για περαιτέρω εκπαίδευση ή 
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έλλειψη γνώσεων σε κάποιον τομέα. Αυτό όπως αναφέρουν συμβαίνει συνήθως γιατί 

δεν θέλουν να ασχοληθούν οι εργαζόμενοι παραπάνω ή επειδή οι  top managers δεν 

ενημερώνονται και παραμένουν στις πρακτικές που ήδη γνωρίζουν. Στους  

εργαζόμενους των ιδιωτικών οργανισμών υγείας  οι απόψεις διίστανται. Οι 

εργαζόμενοι του ενός ομίλου (προϊστάμενος, νοσηλευτής, διοικητικός υπάλληλος) 

αναφέρουν ότι οι top managers προσπαθούν να αναπτύξουν τις δεξιότητες του 

ανθρώπινου δυναμικού κάνοντας παρεμβάσεις, καθοδηγώντας και μοιράζοντας 

αρμοδιότητες που θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους. Αντίθετα οι 

εργαζόμενοι του άλλου ομίλου υγείας πιστεύουν ότι δεν προωθείται ιδιαίτερα η 

ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους διότι στην Ελλάδα οι περισσότεροι top manager δεν 

έχουν ούτε τις γνώσεις, ούτε έχουν εκπαιδευτεί από την ίδια την εταιρεία για να τις 

αποκτήσουν. Όλοι οι managers πρέπει να έχουν εκπαιδευτεί με βάση τις αρχές της 

εκπαίδευσης  δηλαδή  η εκπαίδευσή τους να γίνεται με σκοπό, έκταση, ενσωμάτωση, 

ποικιλία, ωριμότητα, επιπτώσεις και επιρροή (Cheese et al, 2008). Είναι σημαντικό 

να τονιστεί ότι για τον τομέα της η ανάπτυξη είναι θεμιτή και πολύ σημαντική καθώς 

υπάρχουν ραγδαίες εξελίξεις και πρέπει κάθε εργαζόμενος να καλύπτει αρκετά πόστα 

(Calhoun et al, 2008).  

Στον δημόσιο τομέα όπως έχει προαναφερθεί, δεν υπάρχει τμήμα ανθρώπινου 

δυναμικού, συνεπώς τα προβλήματα συγκρούσεων θα πρέπει να επιλύονται από 

κάποιον άλλο. Στα δημόσια νοσοκομεία όπου υφίσταται τμήμα ανθρώπινου 

δυναμικού, σύμφωνα με τους δύο προϊστάμενους, τον ένα νοσηλευτή και τους δύο 

διοικητικούς υπαλλήλους το τμήμα αυτό δεν εμπλέκεται στην επίλυση των 

συγκρούσεων. Κανονικά όμως, όπως αναφέρουν, θα έπρεπε να κρατάει ισορροπίες 

ανάμεσα στους εργαζόμενους αλλά και στα συνδικάτα και τη διοίκηση. Στις 

συγκρούσεις είναι δυνατό να εμπλέκονται υφιστάμενοι και προϊστάμενοι, 

προϊστάμενοι και διευθυντές  ή να είναι παράλληλες δηλαδή να συμβαίνουν  ανάμεσα 

σε άτομα που κατέχουν την ίδια ή αντίστοιχη θέση (De Charles, 2013). Οι 

συγκρούσεις μπορεί να προκληθούν από διάφορες αιτίες όπως για παράδειγμα λόγω 

προβλημάτων επικοινωνίας, λόγω προβλημάτων οργάνωσης, λόγω αντιθέσεων που 

δημιουργούνται στις ομάδες, λόγω γνωστικών αντιθέσεων ή ακόμα και λόγω της 

συμμετοχής των υπαλλήλων στη λήψη αποφάσεων (Amos, 2009).  Ο ένας 

νοσηλευτής όμως σημειώνει ότι στο παρελθόν έχουν γίνει κάποια σεμινάρια που 

σχετίζονται με τις συγκρούσεις για όλο το ανθρώπινο οργανισμό τα οποία όμως δεν 

είχαν κανένα αποτέλεσμα. Συνεπώς αφού το HR  δεν έχει αναπτυχθεί σε αυτό το 

βαθμό, όλοι υποστηρίζουν ότι όλες οι συγκρούσεις που δημιουργούνται σε ένα 

δημόσιο οργανισμό υγείας το πιθανότερο είναι να αντιμετωπιστούν από τον εκάστοτε 

προϊστάμενο του τμήματος ή σε συνέχεια από τον διευθυντή νοσηλευτικής υπηρεσίας 

ή τον διευθυντή του διοικητικού προσωπικού . Στον ιδιωτικό τομέα δεν αναφέρονται 

μεγάλες διαφορές στους δύο ομίλους. Και οι έξι εργαζόμενοι αναφέρουν ότι αρχικά η 

βελτίωση των συγκρούσεων συνήθως αντιμετωπίζεται από τον προϊστάμενο του 

τμήματος. Αν δεν επιλυθούν τα διάφορα προβλήματα τότε το ανθρώπινο δυναμικό σε 

συνεργασία πολλές φορές με το προϊστάμενο προχωρεί σε παρεμβάσεις, συστάσεις, 

μετακινήσεις και στο τέλος απολύσεις. 
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Κάποιοι οργανισμοί υποστηρίζουν ότι οι συγκρούσεις σε έναν οργανισμό είναι 

απαραίτητες και χρήσιμες και κάνουν προσπάθειες ώστε να ενταχθούν στην 

κουλτούρα της επιχείρησης ενώ αντίθετα σε άλλους οργανισμούς, οι διευθυντές και 

οι υπεύθυνοι του ανθρώπινου δυναμικού  προσπαθούν με κάθε τρόπο να τις 

εξαλείψουν  (Piko, 2006).   
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3. ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΑΛΕΝΤΩΝ 

 

Η διαχείριση ταλέντων αποτελεί μια διαδικασία η οποία εμπεριέχει την προσέλκυση 

και ενσωμάτωση νέων εργαζόμενων και την ανάπτυξη και διατήρηση των ανθρώπων 

που εργάζονται ήδη στον οργανισμό (Serrat, 2010). Αποτελεί μια που κανονικά  

πρέπει να εφαρμόζεται συνεχώς σε ολόκληρο τον οργανισμό. Ο προσδιορισμός των 

συστημάτων διαχείρισης ταλέντου απασχολεί τους περισσότερους οργανισμούς. Οι 

πιο πολλές στρατηγικές βασίζονται στις θεωρίες του Taylor στόχος των οποίων είναι 

ο έλεγχος της εργασίας και η ελαχιστοποίηση του κόστους (Wood, 1999). Για τις 

ελληνικές μονάδες υγείας, όπως έχει ήδη γίνει γνωστό η διαχείριση ταλέντων είναι 

μια πρωτόγνωρη έννοια, επομένως οι διαδικασίες και τα προγράμματα για τη σωστή 

διαχείριση είναι σχεδόν ανύπαρκτα. Αυτό κυρίως συμβαίνει λόγω του ότι δεν 

υπάρχουν στελέχη που να κατέχουν πλήρως το κομμάτι αυτό. 

Κάθε οργανισμός που θέλει να διαχειριστεί σωστά τα ταλέντα του, θα πρέπει να 

ακολουθήσει συγκεκριμένα συστήματα διαχείρισης. Τα συστήματα διαχείρισης 

ταλέντων που εφαρμόζονται στις υπόλοιπες χώρες σύμφωνα με τη βιβλιογραφία είναι 

τα παρακάτω (Silzer, 2009): 

 Διαχείριση της Απόδοσης 

 Διαδοχή και Σχεδιασμός Καριέρας 

 Διαχείριση Προσλήψεων 

 Αξιολόγηση 360ο μοιρών 

Σύμφωνα με την έρευνα, στον ιδιωτικό τομέα  6 στους 6 αναφέρουν  ότι 

εφαρμόζονται συστήματα διαχείρισης ταλέντου χωρίς όμως να καλύπτουν όλο το 

εύρος των διαδικασιών που θα έπρεπε να πραγματοποιηθούν. Οι ιδιωτικές μονάδες 

υγείας δίνουν ιδιαίτερη σημασία στους τρόπους προσέλκυσης και επιλογής των 

εργαζόμενων. Δυστυχώς όμως δεν προβαίνουν στην  ανάπτυξη των ταλέντων και δεν 

παρέχουν τα απαραίτητα για να τα διατηρήσουν. Αντίθετα στο δημόσιο τομέα 

σύμφωνα με την γνώμη και των έξι συνεντευξιαζόμενων δεν πραγματοποιείται 

κανένα σύστημα διαχείρισης ταλέντων. Αυτό σίγουρα οφείλεται και στην ανυπαρξία 

τμήματος ανθρώπινου δυναμικού.  

Αν και δεν εντοπίζεται συχνά η προσπάθεια για ανάπτυξη ταλέντων από τις μονάδες 

υγείας και στον ιδιωτικό τομέα και στον δημόσιο, οι ερωτώμενοι διευκρινίζουν τους 

τρόπους που θα μπορούσε ένας οργανισμός να προάγει την ανάπτυξη ταλέντων. Πιο 

συγκεκριμένα 12 στους 12 αναφέρουν ότι οι τρόποι ανάπτυξης των ταλέντων είναι 

κυρίως η συνεχής εκπαίδευση, η εναλλαγή ρόλων και η παροχή κινήτρων και 

αρμοδιοτήτων ανάλογα με τις ικανότητες, την ευφυΐα και την προσωπικότητα του 

κάθε εργαζόμενου.  Συγκεκριμένα η μία προϊσταμένη του ιδιωτικού τομέα αναφέρει  

«Για κάθε ταλέντο πιστεύω ότι είναι καλύτερο να δημιουργηθεί εξατομικευμένο 
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πλάνο εξέλιξης ανάλογα με τις προσωπικές του δυνατότητες.» ενώ η προϊσταμένη 

του δημόσιου οργανισμού τονίζει  ότι ένας εργαζόμενος θα αναπτύξει τα ταλέντα του 

μόνο αν τοποθετεί η μονάδα υγείας τον κατάλληλο άνθρωπο στην κατάλληλη θέση 

και του δώσει  ευκαιρίες και δυνατότητες να αναπτύξει το ταλέντο του και να το 

αποδείξει. Από τις έρευνες που έχουν γίνει σε διάφορες αναπτυγμένες χώρες 

προκύπτουν τα ίδια αποτελέσματα και με την παρούσα έρευνα. Οι απαντήσεις που 

δόθηκαν στο παρελθόν σε αντίστοιχες έρευνες σχετικά με τους τρόπους ανάπτυξης 

των ταλέντων των μονάδων υγείας, αφορούσαν τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση που 

προωθούταν από τον ίδιο τον οργανισμό, την παροχή κινήτρων και την εναλλαγή 

ρόλων (Day et al, 2014).    
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Πίνακας 5: Τρόποι ανάπτυξης ταλέντων 

 

Κάθε οργανισμός έχει τη δυνατότητα να προσελκύσει ταλέντα είτε από το  εσωτερικό 

του οργανισμού είτε από εξωτερικές πηγές. Η επιλογή των ταλέντων από το 

εσωτερικό, σύμφωνα με δεδομένα της ευρύτερης βιβλιογραφίας, είναι η ποιο 

εύστοχη. Οι μονάδες υγείας διατηρούν αρχεία για κάθε εργαζόμενο τα οποία ως επί 

το πλείστον αποδεικνύονται ιδιαίτερα χρήσιμα και μέσω αυτών επιλέγονται οι  

εργαζόμενοι με περισσότερες δυνατότητες από αυτές που απαιτεί η ήδη υπάρχουσα 

θέση τους, ή ακόμα και εργαζόμενους οι οποίοι με την ανάλογη εκπαίδευση είναι 

βέβαιο ότι θα αναδειχθούν σε ταλέντα. Από την άλλη πλευρά, η επιλογή που γίνεται 

από το εξωτερικό περιβάλλον του οργανισμού, γίνεται με διάφορους τρόπους όπως 
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μέσω διαδικτύου, διαφημίσεων, γραφείων εύρεσης εργασίας και μέσω πανεπιστημίων 

(Dessler, 2012) . 

Έντονη είναι η διαφορά  του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, ως προς τον τρόπο 

επιλογής του ατόμου και του τρόπου που θα ξεχωρίσει από τους υπόλοιπους 

υποψηφίους. Η μία περίπτωση είναι  το ταλέντο που θα ξεχωρίσει και θα επιλεγεί να 

προέρχεται από το εσωτερικό του οργανισμού και να τοποθετηθεί σε κάποια άλλη 

θέση. Στην περίπτωση αυτή, 6 στους 6 εργαζόμενους του δημόσιου τομέα πιστεύουν 

ότι  η επιλογή του ατόμου που θα ξεχωρίσει  έγκειται κυρίως στον προϊστάμενο, ο 

οποίος  θα πρέπει μέσα από την παρατήρηση, αξιολόγηση και ίσως διεξαγωγή 

κάποιων test να ξεχωρίζει τα ταλέντα στο προσωπικό του,  Την ίδια άποψη έχουν και 

όλοι οι ιδιωτικοί υπάλληλοι οι οποίοι προσθέτουν ότι για την επιλογή του ατόμου που 

θα ¨ λάμψει ¨ και θα ανελιχθεί  λόγω έχει και ο διευθυντής ανθρώπινου δυναμικού 

που θα πραγματοποιήσει  μετά την επιλογή του προϊστάμενου,  συνεντεύξεις με τους 

υποψήφιους για την τελική επιλογή. Πρέπει να σημειωθεί ότι η βασική προϋπόθεση 

για την επιλογή είναι ο προσδιορισμός από την πλευρά της διοίκησης του στόχου.  

Όταν όμως πρόκειται για άτομα από το εξωτερικό περιβάλλον εκεί η κατάσταση 

αλλάζει. Στον δημόσιο τομέα  η επιλογή των νεοπροσληφθέντων γίνεται 

αποκλειστικά μέσω προκηρύξεων όπως επισημαίνουν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι.. 

Στην περίπτωση αυτή το μόνο που έχει σημασία για την επιλογή είναι τα τυπικά 

προσόντα και τα μόρια που προκύπτουν από αυτά. Το κράτος δε δίνει σημασία στις 

δεξιότητες και τις ικανότητες που μπορεί να έχει ένα άτομο,  με συνέπεια τα ταλέντα 

πολλές φορές να χάνονται και να μην αξιοποιούνται. Αντίθετα στον ιδιωτικό τομέα 

ακολουθείται μια σειρά διαδικασιών σύμφωνα με την οποία όπως αναφέρουν 6 στους 

6 μέσω βιογραφικού και συνεντεύξεων. 

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, τα περισσότερα προβλήματα που προέκυπταν στις 

μονάδες υγείας άλλων χωρών ως προς την επιλογή των ταλέντων ήταν αρκετά. Μετά 

την εφαρμογή όμως της διαδικασίας που καταγράφεται παρακάτω και άρχισε να 

εφαρμόζεται και σε κάποια ιδιωτικά ελληνικά ιδρύματα την τελευταία πενταετία, τα 

προβλήματα που αφορούν τον εντοπισμό ταλέντων και την επιλογή τους είναι πλέον 

μηδαμινά. Οι οργανισμοί με την εφαρμογή της διαδικασίας αυτής προβαίνουν σε 

σωστή επιλογή εργαζόμενων (Collings, 2014).  

Πρόβλημα εντοπίζεται στη διαδικασία που ακολουθούν οι εταιρείες για την επιλογή  

του ταλέντου που θα προσληφθεί. Αυτό συμβαίνει γιατί όπως είναι γνωστό και 

επικυρώνουν και οι 6 εργαζόμενοι του δημοσίου , η μόνη διαδικασία επιλογής είναι η 

προκηρύξεις που ανακοινώνονται, κάτι που απομακρύνει ως επί το πλείστον  τα 

πραγματικά ταλέντα που δεν έχουν πολλά μόρια. Στον ιδιωτικό τομέα ψάχνουν 

πολυδιάστατα άτομα που θα μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της 

εταιρείας. Τα βήματα που ακολουθούνται για την επιλογή και την πρόσληψη είναι 

κοινά για όλους σχεδόν τους οργανισμού όπως προκύπτει από τις απαντήσεις και των 

έξι ερωτώμενων και είναι: 
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 Η αποστολή βιογραφικών μέσω της ιστοσελίδας του οργανισμού 

 Ξεκαθάρισμα των βιογραφικών από τον διευθυντή του τμήματος ανθρώπινου 

δυναμικού 

 Τηλεφωνική συνέντευξη 

 Προκαταρκτική συνέντευξη 

 Συμπλήρωση φόρμας-βιογραφικού προκαθορισμένο από την επιχείρηση 

 Δεύτερη συνέντευξη 

 Έλεγχος συστάσεων 

 Τελική συνέντευξη με test δεξιοτήτων 

 Λήψη απόφασης 

 

Τα προγράμματα που εφαρμόζονται στις μονάδες υγείας δεν είναι γνωστά. Από τους 

εργαζόμενους του δημόσιου τομέα μόνο 2 στους 6 απάντησε στην ερώτηση που 

σχετίζεται με την εφαρμογή διαδικασιών για σωστή διαχείριση ταλέντων. 

Συγκεκριμένα  η μία ερωτώμενη ανέφερε ότι δε γνωρίζει κάποιο συγκεκριμένο 

πρόγραμμα αλλά θεωρεί ότι όλα πρέπει να ξεκινάνε από τη σωστή αξιολόγηση και 

αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού καθώς και την περαιτέρω προώθηση και 

υποβοήθηση της εξέλιξης του. Η δεύτερη επισήμανε ότι  η σωστή διαχείριση 

επέρχεται μέσω  συνεργασίας του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού με τους 

διευθυντές και προϊσταμένους  της κάθε μονάδας. Ως προς τον ιδιωτικό τομέα  οι δύο 

διοικητικοί υπάλληλοι και η μία νοσηλεύτρια αναφέρουν ότι  δεν έχουν τις γνώσεις 

για να προτείνουν κάποιο πρόγραμμα ενώ οι δύο προϊστάμενοι και η μία νοσηλεύτρια 

αναφέρουν ότι η αξιολόγηση  δύναται να οδηγήσει σε μια σωστή διαχείριση 

ταλέντων. 
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4. Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΤΑΛΕΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ 

ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

 

Η ανάπτυξη των ταλέντων ενός οργανισμού και πόσο μάλλον στην σημερινή εποχή, 

θεωρείται απαραίτητη. Για κάθε οργανισμό, το πιο σημαντικό βήμα αποτελεί ο 

εντοπισμός  ατόμων που οι δεξιότητες τους είναι σχετικά εμφανής και στην πορεία να 

τους βοηθούν να τις αναπτύξουν. Αυτό είναι κάτι που μπορεί να γίνει με ευκολία 

εφόσον το επιθυμεί και ο ίδιος ο εργαζόμενος. Είναι πολύ σημαντικό να αντιληφθεί ο 

κάθε οργανισμός υγείας ότι με την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των ταλέντων των 

εργαζόμενων, το μεγαλύτερο όφελος προκύπτει σε αυτόν (Caligiuri et al, 2009).   

Όπως προκύπτει από την έρευνα και το ανέφεραν 12 στους 12 συνεντευξιαζόμενους,  

κάθε οργανισμός θέτει ως στόχο του, την αύξηση της αποδοτικότητας. Ο στόχος 

αυτός θα επιτευχθεί κυρίως,  εάν προβεί η μονάδα υγείας στην ανάπτυξη των 

ταλέντων της. Όπως τονίζει η δημόσια  διοικητική υπάλληλος, μέσω της αξιοποίησης 

του ανθρώπινου δυναμικού της, θα επέλθει και καλύτερη παραγωγικότητα και 

απόδοση. Ο στόχος, προσθέτει,  θα πρέπει να είναι η δημιουργία ικανοποιημένων 

υπαλλήλων που θα ενδιαφέρονται για αυτό που κάνουν και που θα είναι καλοί σε 

αυτό, με αποτέλεσμα να αναπτυχθεί και ο οργανισμός. Όλοι κατέληξαν στο γεγονός 

ότι με την αύξηση της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας, οι επιχειρήσεις 

καθίστανται πιο ευέλικτες και προσαρμοστικές στο συνεχώς μεταβαλλόμενο 

σύγχρονο περιβάλλον. Η προϊσταμένη του ιδιωτικού θεραπευτηρίου όμως, εκτός από 

τον προαναφερθέντα στόχο, ο οποίος ειπώθηκε από όλους τους ερωτώμενους 

προσθέτει και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ως στόχο όλων των μονάδων υγείας.  

 

Διάγραμμα 11:  Στόχοι μονάδων υγείας μέσω ανάπτυξης των ταλέντων 

 

Σημαντικό βήμα για ένα οργανισμό αποτελεί  η δημιουργία μιας κοινής κουλτούρας 

στον τομέα υγείας  η οποία  θα προωθεί  την εξέλιξη της σταδιοδρομίας και θα δίνει 

ευκαιρίες για επαγγελματική ανέλιξη. Ο ανταγωνισμός στο κομμάτι των δεξιοτήτων 

των ταλέντων σε όλες τις ειδικότητες του ιατρικού χώρου, (ιατροί, νοσηλευτές, 

Ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα 

Αύξηση 
αποδοτικότητας 
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διοικητικό προσωπικό) εξακολουθεί να είναι έντονος. Ο τομέας της υγείας  πρέπει να 

καλύψει  την ευρύτερη υγειονομική περίθαλψη με εργαζόμενους που έχουν ταλέντα,  

από τον διοικητή του νοσοκομείου μέχρι και τους εργαζόμενους καθαριότητας 

(Lewis et al, 2006). 

Για να αναπτυχθεί όμως και να αξιοποιηθεί ένα ταλέντο απαραίτητη προϋπόθεση 

είναι η ύπαρξη εταιρικής κουλτούρας που θα έχει ως βασικό της συστατικό την 

ανάπτυξη των εργαζομένων και την προαγωγή υποδειγματικών αναπτυξιακών 

συμπεριφορών. Στον ιδιωτικό τομέα όπως προκύπτει και από τους έξι 

συνεντευξιαζόμενους, οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται από τους οργανισμούς υγείας 

για να  την αξιοποίηση ταλέντων είναι οι εξής δύο:  

1.  Αναλαμβάνοντας αρμοδιότητες ανάλογα με τις ικανότητές τους. 

2. Με την τοποθέτησή τους στον κατάλληλο χώρο, ανάλογα με την 

προσωπικότητα και την ευφυΐα τους. 

Στον δημόσιο τομέα, τα ταλέντα δεν αξιοποιούνται στο βαθμό που θα έπρεπε ή 

μπορεί να μην αξιοποιούνται και καθόλου. Οι 2 από τους έξι, και πιο συγκεκριμένα  

οι δύο προϊστάμενοι, υποστηρίζουν ότι η μέθοδος που χρησιμοποιείται είναι η 

τοποθέτηση των εργαζόμενων – ταλέντων στη θέση που θα αποδίδουν καλύτερα. Οι 

υπόλοιποι 4 από τους 6, επισήμαναν ότι  δεν αξιοποιούνται ιδιαίτερα τα ταλέντα, 

πέρα από κάποια αρχική συνέντευξη την ημέρα πρόσληψης τους και μία τυπική 

ετήσια αξιολόγηση. Ουσιαστική αξιοποίηση όμως δε γίνεται. Αντίθετα, μετά από την 

χρόνια εφαρμογή των στρατηγικών που χρησιμοποιούνται στις μονάδες υγείας του 

εξωτερικού, η αξιοποίηση των ταλαντούχων εργαζόμενων γίνεται με ολοκληρωτική 

επιτυχία. Όλοι οι εργαζόμενοι τοποθετούνται μετά από test δεξιοτήτων, στις θέσεις 

που τους αρμόζουν περισσότερο. Τα ταλέντα όμως αξιολογούνται κάθε έξι μήνες ή 

κάθε δώδεκα μήνες και αναλόγως με την ανάπτυξη που έχουν, τοποθετούνται και σε 

ανάλογες θέσεις (Cao et al, 2014).  

H πολυμορφία σε μια μονάδα υγείας δημιουργεί αρκετά πλεονεκτήματα. Εάν ο 

οργανισμός χρησιμοποιήσει με το σωστό τρόπο τη διαφορετικότητα, τότε το πιο 

πιθανό είναι  να οδηγηθεί σε κερδοφορία η επιχείρηση και επίτευξη όλων των στόχων 

που έχει θέσει. Με έρευνες που έχουν γίνει, ανακαλύφθηκε ότι οι οργανισμοί που 

αποτελούνται από εργαζόμενους που επικρατεί διαφορετικότητα και δίνουν ίσες 

ευκαιρίες σε όλους,  υποστηρίζονται από τον περισσότερο κόσμο και ενισχύονται, με 

αποτέλεσμα την αύξηση της αποδοτικότητας του οργανισμού (McKay, 2009). Μέσω 

της σωστής διαχείρισης της διαφορετικότητας, τα εμπόδια που θα εμφανίζονταν στον 

οργανισμό αυτομάτως μειώνονται, διότι όλοι οι συμμετέχοντες – εργαζόμενοι  

συμπληρώνουν το παζλ της κάλυψης των διαφόρων αναγκών του παραλήπτη (Jonsen 

et al, 2011). 
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Η πολυμορφία είναι μια στρατηγική που  εφαρμόζεται από όλες σχεδόν τις μονάδες 

υγείας είτε είναι ιδιωτικές, είτε είναι δημόσιες. Όλοι οι συνεντευξιαζόμενοι, 12 στους 

12, υποστήριξαν ότι η πολυμορφία είναι απαραίτητη και αυτό γιατί  ανάμεσα στους 

ανθρώπους υπάρχει διαφορετική αντίληψη για κάποιες καταστάσεις καθώς και 

διαφορετική αντιμετώπιση ανάλογα με την προσωπικότητα, την αντίληψη και την 

εμπειρία του καθενός, με αποτέλεσμα την ανανέωση. Έτσι μπορεί να λειτουργήσει 

καλύτερα μία ομάδα, αναλαμβάνοντας το κάθε μέλος της, την ιδανικότερη για αυτό 

αρμοδιότητα ενώ παράλληλα μπορεί να υπάρξει ανταλλαγή γνώσεων και 

συμπεριφορών.  Όπως τονίζει 

όμως και η μία ιδιωτική 

νοσηλεύτρια, η πολυμορφία 

είναι επιθυμητή για την 

προώθηση των εργασιών μιας 

ομάδας, αρκεί η πολυμορφία να 

μη δημιουργεί προβλήματα 

συνεννόησης και οργάνωσης. Η 

προϊσταμένη του ιδιωτικού 

τομέα προσθέτει ότι  μέσω της 

πολυμορφίας η οποία θεωρείται 

απαραίτητη, υπάρχει ποικιλία 

απόψεων και  δίνεται η 

δυνατότητα για  rotation και για 

brainstorming .  

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα  

της έρευνας, θεωρείται δεδομένο και από τους δώδεκα ερωτηθέντες,  ότι στον χώρο 

της υγείας δύναται να υπάρχει προοπτική για βελτίωση, και αυτό διότι πάντα 

υπάρχουν προοπτικές εξέλιξης σε όλους τους χώρους αρκεί να υπάρχει σωστή 

οργάνωση, γνώσεις και δουλειά. Η προοπτική εξέλιξης είναι αναμενόμενη διότι η 

τεχνολογία προχωράει με βήματα γοργά και όλοι οι οργανισμοί πρέπει να βοηθάνε το 

ανθρώπινο δυναμικό να συμβαδίζει με τα εκάστοτε δεδομένα.  

Εκτός όμως από την ανάπτυξη των ταλέντων του ανθρώπινου δυναμικού, ένας 

οργανισμός υγείας πρέπει να βοηθάει  και στον πολλαπλασιασμό των ταλέντων που 

υπάρχουν. Με την ανάλυση των αναγκών που έχει ένας οργανισμός και με την 

συνεχή αξιολόγηση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων, δημιουργούνται 

προγράμματα για να αναπτυχθούν και να πολλαπλασιαστούν τα ταλέντα των 

εργαζόμενων (Kirkpatrick, 2009). Οι περισσότερες μονάδες υγείας του εξωτερικού, 

για τον πολλαπλασιασμό των ταλέντων τους, ακολουθούν κάποιους συγκεκριμένους  

κανόνες σύμφωνα με τον De Vries, (2009). Δυστυχώς ο κύκλος αυτός δεν 

εφαρμόζεται από τις ελληνικές μονάδες υγείας.  Οι κανόνες του κύκλου που 

ακολουθούν οι οργανισμοί καταγράφονται αμέσως παρακάτω και είναι οι εξής: 

 

Εικόνα 3: Βrainstorming στην υγεία. 

(http://ios.lib.csufresno.edu/arc/brainstorm) 
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 Η υιοθέτηση μιας συγκεκριμένης σκέψης και συμπεριφοράς 

  Η ανάπτυξη κουλτούρας 

 Η ενσωμάτωση ιδεών 

 Ο πολλαπλασιασμός των εκπαιδευτών με σκοπό τον πολλαπλασιασμό των 

ταλέντων του οργανισμού 

 Ο σχηματισμός μιας κοινότητας 

 Η κινητοποίηση των ηγετών και των ομάδων 

 Το  να αρπάζουν οι εργαζόμενοι τις ευκαιρίες  που τους δίδονται 

 

  Όλοι οι οργανισμοί  πιθανότατα εφαρμόζουν διάφορους τρόπους  για τον 

πολλαπλασιασμό των ταλέντων, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι   η στρατηγική που 

ακολουθείται είναι η ίδια σε όλες τις περιπτώσεις. Οι τρόποι που αναφέρθηκαν από 

τους ιδιωτικούς υπάλληλους ενέχουν την ενεργή συμμετοχή του εργαζόμενου και του 

προϊσταμένου του στην κατάρτιση του ατομικού πλάνου βελτίωσης, με βάση τις 

ατομικές δεξιότητες και δυνατότητες, οι οποίες μπορεί να  οδηγήσουν στη δημιουργία 

ενός νέου ταλέντου. Όπως προκύπτει  από τους 4 στους 6 (δύο προϊστάμενοι και δύο 

νοσηλευτές) τα ταλέντα δύναται να αναπτυχθούν μέσω της συνεχούς εκπαίδευσης, 

μέσω της παροχής κινήτρων για αποδοτικότητα, μέσω της ανάθεσης αρμοδιοτήτων 

και μέσω της αξιολόγησης, με σκοπό την επίτευξη προσωπικών στόχων ενώ οι 2 

στους 6, (δύο διοικητικοί υπάλληλοι) εστιάζουν αποκλειστικά στη συνεχιζόμενη 

εκπαίδευση. Στο δημόσιο τομέα, λόγω του ότι δε δίνονται κίνητρα και η αξιολόγηση 

δεν εφαρμόζεται με σκοπό την επίτευξη των προσωπικών στόχων, όλοι οι 

ερωτώμενοι, δηλαδή και οι 6 στους 6, πιστεύουν ότι οι τρόποι πολλαπλασιασμού 

ταλέντων επέρχονται μέσω της εκπαίδευσης ( σε όποιες δημόσιες μονάδες υγείας 

εφαρμόζεται) και κυρίως μέσω της βελτίωσης της τακτικής εντοπισμού νέων 

ταλέντων.  Οι  2 στους 6 προσθέτουν ότι είναι σημαντικό να θέτονται σωστά κριτήρια 

στην πρόσληψη του προσωπικού ώστε να υπάρχει και η  κατάλληλη και συνεχής 

εκπαίδευση τους στη συνέχεια. 

Όταν ο οργανισμός προσπαθεί να προβεί σε επίτευξη του στόχου του,  πρέπει να 

φροντίζει  ώστε οι επιδόσεις των εργαζομένων να είναι αυξημένες. Αυτό μπορεί να 

πραγματοποιηθεί με έναν τρόπο όπως προκύπτει και από τους δώδεκα 

συνεντευξιαζόμενους. Ο μοναδικός τρόπος λοιπόν, με τον οποίο συμφωνούν όλοι, 

είναι  να διατηρούν ευχαριστημένους τους εργαζόμενους δίνοντάς τους κίνητρα για 

την ανάδειξή τους μέσα στις επιχειρήσεις. Μόνο η μια προϊσταμένη του ιδιωτικού 

τομέα προσθέτει ότι  η ανάδειξη των ταλέντων μπορεί να προέλθει μέσω της 

ακεραιότητας  και της σοβαρότητας του τμήματος. Από τη διεθνή βιβλιογραφία 

γίνεται φανερό ότι ο διευθυντής του οργανισμού είναι το πρόσωπο κλειδί για τις 

υψηλές αποδόσεις που θα εμφανίσουν οι εργαζόμενοι. (Powell  et al, 2012). Όλα τα 

ταλέντα μιας επιχείρησης προάγουν τον καλύτερό τους εαυτό εάν στο οργανισμό 

εφαρμόζεται ενδυνάμωση της ιεραρχίας, εάν φροντίζουν για την  ικανοποίηση των 

εργαζόμενων, εάν υπάρχει υγιής συνεχή επικοινωνία μεταξύ υπαλλήλων και 
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διεύθυνσης και φυσικά εάν παρέχονται κίνητρα  στα ταλέντα όπως αναφέρθηκε και 

στην παρούσα έρευνα (Sverdlick, 2012). 

 Για να αναδειχθούν όμως τα ταλέντα ενός οργανισμού υγείας, είναι απαραίτητο να 

χρησιμοποιηθούν από τον οργανισμό κάποιες διαδικασίες. Μέσω των αποτελεσμάτων 

της έρευνας προκύπτει ότι στον δημόσιο τομέα, και οι έξι ερωτώμενοι αναφέρουν ότι  

ως επί το πλείστον δεν εφαρμόζεται κάποια μέθοδος προκειμένου να αναδειχθούν τα 

ταλέντα που υπάρχουν. Σημειώνεται όμως, ότι θα μπορούσε να γίνει μέσω μιας 

δοκιμαστικής περιόδου, η οποία θα απαρτίζεται από προσεκτική και αντικειμενική 

παρατήρηση και αξιολόγηση του προσωπικού και ίσως η χρήση κάποιων test. Στον 

ιδιωτικό τομέα από την άλλη υπάρχει ποικιλία απόψεων. Οι εργαζόμενοι του ενός 

οργανισμού  (προϊσταμένη, νοσηλεύτρια, διοικητική υπάλληλος) αναφέρουν ότι δεν 

εφαρμόζεται κάποιο οργανωμένο σύστημα ανάδειξης ταλέντων στο συγκεκριμένο 

οργανισμό, αλλά ότι υπάρχει η προοπτική να εφαρμοστεί μέσω προσπάθειας και 

εκπαίδευσης των εργαζομένων του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού. Οι εργαζόμενοι 

του άλλου οργανισμού υγείας (προϊσταμένη, νοσηλεύτρια, διοικητική υπάλληλος) , 

αναφέρουν ότι εφαρμόζονται διαδικασίες στην εργασία τους για την ανάδειξη των 

ταλέντων. Η διαδικασία λαμβάνει χώρα μέσω της συχνής αξιολόγησης, μέσω των 

αρμοδιοτήτων, της εκπαίδευσης και τέλος της παρακολούθησης και της καθοδήγησης 

των εργαζομένων. Σε αντίθεση με την Ελλάδα, οι μονάδες υγείας του εξωτερικού 

εφαρμόζουν συγκεκριμένη μέθοδο για να αναδείξουν τα ταλέντα που υπάρχουν στην 

επιχείρηση. Πιο συγκεκριμένα, από την πρόσληψη και εν συνεχεία κάθε έξι μήνες, 

συνήθως, οι εργαζόμενοι κάνουν συνεδρίες με ειδικούς ανάδειξης ταλέντων και 

προχωρούν στην πραγματοποίηση κάποιων ειδικών test αξιολόγησης δεξιοτήτων. 

Ένας ακόμη τρόπος που εφαρμόζεται έντονα είναι η συνεχής εκπαίδευση και η 

εναλλαγή θέσεων και ρόλων (Tarique et al , 2010).  

Κάθε οργανισμός είναι λογικό να δώσει έμφαση στα ταλέντα που αυτός χρειάζεται, 

και να εστιάσει στην ανάπτυξη και στην ανάδειξη των συγκεκριμένων ταλέντων, που 

θα τον οδηγήσουν στην επίτευξη του στόχου του. Έτσι λοιπόν ο εκάστοτε οργανισμός 

υγείας θα πρέπει να προσδιορίσει εξαρχής τα απαραίτητα για αυτόν ταλέντα. Η 

διοίκηση πρέπει να διαμορφώσει και να κάνει γνωστή την πολιτική της. Όσο πιο 

σαφείς και ευκρινείς είναι οι στόχοι, τόσο πιο εύκολα θα προσδιοριστούν και θα 

αποκαλυφθούν τα ταλέντα. Στον ιδιωτικό τομέα που εφαρμόζεται πιο έντονα, 

χρησιμοποιούνται διάφοροι τρόποι προσδιορισμού ταλέντων. Σύμφωνα με τις 

απαντήσεις και των έξι συνεντευξιαζόμενων αρχικό βήμα είναι η εκπαίδευση του 

τμήματος ανθρώπινου δυναμικού για να προβεί στον προσδιορισμό ταλέντων.  

Έπειτα οι ανάγκες και ο προσδιορισμός ταλέντων επέρχονται από τη δυνατότητα 

ανάπτυξης πρωτοβουλιών, την αξιολόγηση ,τον ορισμό και την επίτευξη προσωπικών 

στόχων και κίνητρων εξέλιξης. Τα ταλέντα των νοσηλευτών πρέπει να είναι 

διευρυμένα καθώς δεν αρκεί όπως έχει καταγραφεί βιβλιογραφικά, η χορήγηση 

φαρμακευτικής αγωγής, η αποσαφήνιση των ιατρικών όρων και οι φλεβοκεντήσεις. 

Όλοι οι εργαζόμενοι των οργανισμών υγείας και ιδιαίτερα το νοσηλευτικό 

προσωπικό, πρέπει να ασκεί πολλαπλό έργο. Αναλυτικότερα ο νοσηλευτής πρέπει να 
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επικεντρώνεται στην εξυπηρέτηση των πελατών – ασθενών, να είναι  έτοιμος να 

διαχειριστεί όλες τις πιθανές διεργασίες που θα προκύψουν, να έχει κριτική σκέψη 

και να ενεργεί αναλόγως, να εργάζεται ομαδικά και να εφαρμόζει καθημερινά όλες 

τις δεξιότητές του (Fruth, 2003) (Vallis et al, 2004) 

Οι νέοι που προσλαμβάνονται θα πρέπει να έχουν περισσότερες δεξιότητες στο να 

ανταποκριθούν στις νέες ανάγκες που επέρχονται διαρκώς στο χώρο της υγείας. Θα 

πρέπει να είναι δεκτικοί, με ευρύτητα αποδοχής. Το πρόγραμμα προσλήψεων θα 

πρέπει να βασίζεται σε θέσεις πολλαπλών και σύνθετων καθηκόντων και να ψάχνει 

για πολυδύναμους υποψήφιους. Οι λόγοι για την πρόσληψη ενός ατόμου είναι 

αρκετοί με κυριότερο φυσικά όπως απάντησαν 12 στους 12 την ανάγκη κάλυψης μιας 

συγκεκριμένης θέσης εργασίας.  Άλλες αιτίες πρόσληψης ενός εργαζόμενου σε μια 

μονάδα υγείας είναι με σειρά προτεραιότητας όπως τα έθεσαν οι συνεντευξιαζόμενοι  

η παραγωγικότητα, η δημιουργία, οι νέες ιδέες και η ανανέωση του οργανισμού. 

Σαφώς ο υποψήφιος εργαζόμενος που θα επιλεχθεί στον ιδιωτικό τομέα κυρίως, θα 

πρέπει να διαθέτει την εκπαίδευση τις ικανότητες και την προσωπικότητα που 

ταιριάζει στην εταιρία. 

Το να επιθυμεί κάποιος να αναπτύξει τις δεξιότητές του δηλώνει ότι αυτομάτως θα 

παρουσιαστεί και ανάπτυξη της προσωπικότητας του, κάτι το οποίο αποτελεί  

σημαντικό εφόδιο για την κατάληψη θέσης εργασίας αλλά και για  την υπόλοιπη 

επαγγελματική πορεία, λόγω του ότι  η σημερινή εποχή απαιτεί κινητικότητα μεταξύ 

θέσεων εργασίας σε διαφορετικούς κλάδους (Lewin et al. 1999)  Στις μονάδες υγείας 

πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή και στους τρόπους που θα οδηγήσουν τους ήδη 

ταλαντούχους εργαζόμενους στην επιθυμία να αποκτήσουν νέες δεξιότητες. Οι 

τρόποι που έχουν αναφερθεί, δε διαφέρουν πολύ στον ιδιωτικό και στον δημόσιο 

τομέα και καταγράφονται στον παρακάτω πίνακα 
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Πίνακας 6: Λόγοι  επιθυμίας των εργαζόμενων να αναπτύξουν νέα  ταλέντα  
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Η ανάπτυξη νέων ταλέντων είναι μια δύσκολη υπόθεση και ίσως για αυτό δεν 

υπάρχει κάποια στρατηγική που να εφαρμόζεται στον ιδιωτικό και στον δημόσιο 

τομέα του ελληνικού χώρου υγείας. Αυτή η άποψη προέρχεται και από τους δώδεκα 

συνεντευξιαζόμενους. Η νοσηλεύτρια  ιδιωτική υπάλληλος αναφέρει « Δε γνωρίζω τη 

σωστή στρατηγική,  όμως συνήθως αυτή που εφαρμόζεται δεν αναπτύσσει νέα 

ταλέντα αλλά ¨ρουφάει¨ και τα ήδη υπάρχοντα». Αντίθετα οι προϊστάμενοι του 

ιδιωτικού τομέα, η νοσηλεύτρια  του άλλου ιδιωτικού κέντρου υγείας και οι 

διοικητικοί υπάλληλοι  πιστεύουν ότι παρόλο που δεν εφαρμόζεται κάποια 

στρατηγική θα μπορούσαν να αναπτυχθούν νέα ταλέντα  με την αξιοποίηση των 

εργαζόμενων στις κατάλληλες θέσεις. Στον δημόσιο τομέα οι απόψεις διίστανται. Οι 

διοικητικοί υπάλληλοι σημειώνουν ότι για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, θα έπρεπε η 

προετοιμασία να γίνεται από τον χώρο της εκπαίδευσης,  των Πανεπιστημίων και να 

συνεχίζεται με την πρόσληψη των εργαζομένων. Η μία νοσηλεύτρια επισημαίνει ότι 

ανάπτυξη νέων ταλέντων θα επέλθει με τη χρήση ερωτηματολογίων, τα οποία θα 

καταγράφουν τα πιθανά ταλέντα προς ανάπτυξη και εν συνεχεία θα αναπτύσσονται. 

Οι δύο προϊσταμένες τονίζουν ότι η καλύτερη στρατηγική θα άρχιζε με την 

αναζήτηση των προσωπικών ταλέντων των εργαζόμενων  μέσω ερωτηματολόγιων 

και συνεντεύξεων και έπειτα με εναλλαγή θέσεων. 

Οι στρατηγικές διαχείρισης που εφαρμόζονται στις νοσηλευτικές μονάδες του 

εξωτερικού αποφέρουν σημαντικά αποτελέσματα. Οι δύο πιο σύνηθες τακτικές που 

ακολουθούνται  για να αναπτυχθούν τα ταλέντα είναι το coaching και το mentoring 

(Tatlia et al, 2013) . Πρώτο μέλημα των οργανισμών όμως αποτελεί η διευκρίνιση 

των ομάδων που θα εφαρμοστούν οι στρατηγικές που θα φέρουν την ανάπτυξη. Κάθε 

οργανισμός χρησιμοποιεί άλλες μεθόδους για να αναπτύξει τα ταλέντα των ήδη 

εργαζόμενων και άλλες μεθόδους για την ανάπτυξη των ταλέντων των 

νεοπροσληφθέντων. Αναλυτικότερα η ανάπτυξη στην πρώτη κατηγορία που 

αναφέρθηκε, γίνεται με την  προσωπική καθοδήγηση στελεχών, με την εναλλαγή στις 

θέσεις εργασίας, με την  καθοδήγηση, με τη συμμετοχή σε επιτροπές, με την 

πολλαπλή διοίκηση ως  βοηθός ή ακόμα και ως αναπληρωτής / αντικαταστάτης 

(Pilbeam, 2010),  (Kirkpatrick, 2009).  Από την άλλη πλευρά στους 

νεοπροσληφθέντες εφαρμόζονται άλλοι μέθοδοι εκπαίδευσης και κυρίως, η μελέτη 

περίπτωσης, τα διοικητικά ή επιχειρηματικά παιχνίδια, το role playing, τα σεμινάρια, 

διάφορα  πανεπιστημιακά  μαθήματα / προγράμματα και οι διαλέξεις, οι ημερίδες και 

τα συνέδρια (Masters, 2011).  Είναι εδώ και αιώνες γνωστό και αποδεκτό ότι οι 

χαρισματικοί εργαζόμενοι εάν εκπαιδευτούν καταλλήλως έχουν την προοπτική να 

αναδειχτούν σε χρήσιμα και σημαντικά στελέχη (Maslin-Prothero, 1997).  .  

Αν και οι στρατηγικές ανάπτυξης νέων ταλέντων δεν εφαρμόζονται, οι μονάδες 

υγείας του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα έχουν τη δυνατότητα εύρεσης νέων 

δεξιοτήτων σε ήδη ταλαντούχα άτομα μέσα από το χώρο εργασίας. Η μία 

νοσηλεύτρια από τον ιδιωτικό οργανισμό τονίζει ότι χρειάζεται μακροπρόθεσμη 

στρατηγική που αν δε συντρέχει ειδικός λόγος δεν εφαρμόζεται. Προσθέτει επίσης  

ότι χρειάζεται αξιολόγηση της απόδοσης του κάθε εργαζόμενου και ενεργή 
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συμμετοχή του προϊστάμενού του στην κατάρτιση του ατομικού πλάνου βελτίωσης. 

Η εναλλαγή ρόλων και θέσεων κατέχει την πρώτη θέση για εύρεση νέων δεξιοτήτων 

των εργαζόμενων ανθρώπων και στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα σύμφωνα με 

τους 11 από τους 12 ερωτώμενους. Από τον δημόσιο τομέα οι προϊστάμενοι και οι 

νοσηλευτές πρόσθεσαν ότι άλλοι τρόποι είναι η παραχώρηση πρωτοβουλιών με 

σκοπό να αναδειχθούν νέες δεξιότητες η ανάθεση νέων αρμοδιοτήτων. 

Από τα αποτελέσματα της έρευνας θεωρείται δεδομένο ότι μια μονάδα υγείας, 

αποδίδει καλύτερα όταν εργάζονται σε αυτήν άτομα με ανεπτυγμένες δεξιότητες. 

Αυτό άλλωστε, όπως έχει ήδη ειπωθεί οδηγεί και στην επίτευξη του κύριου στόχου 

που θέτουν οι μονάδες υγείας. Κάθε εργαζόμενος είναι χρήσιμος για τον οργανισμό, 

διότι μπορεί να συμβάλλει στην κερδοφορία και την ανάπτυξη (Halachmi, 2002). Εάν 

ένας εργαζόμενος είναι ευχαριστημένος από τον οργανισμό που εργάζεται, τότε θα 

συμμετέχει και αυτός ενεργά στην αύξηση των επιδόσεων. Αντίθετα ο εργαζόμενος 

που είναι δυσαρεστημένος, είναι αναμενόμενο να μην ενδιαφέρεται για την επίτευξη 

των στόχων του οργανισμού (Beatty et al, 2003).  Όπως προκύπτει από την έρευνα, οι  

έξι υπάλληλοι και του ιδιωτικού και οι έξι υπάλληλοι του δημόσιου τομέα, 

αναφέρουν ότι όταν οι εργαζόμενοι διακατέχονται από ανεπτυγμένες δεξιότητες, 

αυξάνεται η αποδοτικότητα των εργαζομένων, βελτιώνεται η ποιότητα υπηρεσιών, 

και είναι πιο πιθανό να έχουμε περισσότερους ευχαριστημένους εργαζόμενους, με 

αποτέλεσμα περισσότερους ευχαριστημένους πελάτες και αύξηση των κερδών της 

επιχείρησης. Ο χώρος της υγείας είναι ένας ιδιαίτερα ευαίσθητος χώρος και 

συναισθηματικός αλλά και πολύπλοκος εργασιακά. Συνεπώς μπορεί και πρέπει να 

υπάρχει πρόοδος και ως προς την οργάνωση και διοίκηση αλλά και ως προς τον 

ευαίσθητο χειρισμό των ασθενών και συγγενών με σκοπό την αποφυγή συγκρούσεων 

Το συμπέρασμα της έρευνας δηλαδή, φανερώνει ότι οι οργανισμοί υγείας, ιδιωτικού 

και δημόσιου τομέα, μέσω των εργαζόμενων με ανεπτυγμένες δεξιότητες αποκτούν 

οικονομικά οφέλη και επιτυγχάνουν με μεγαλύτερη ευκολία τους στόχους τους. 

Για να εφαρμόζεται σωστή και ολοκληρωμένη διαχείριση ταλέντων, μια μονάδα 

υγείας θα πρέπει να επενδύει στην πρόληψη, στη διατήρηση και στην ανάπτυξη 

ταλέντων, είτε υπάγεται στον ιδιωτικό είτε υπάγεται στον δημόσιο τομέα όπως 

προκύπτει και από τους 12 ερωτώμενους. Οι στόχοι που έχουν αναφερθεί είναι 

αρκετοί και ανταποκρίνονται σε όλους τους ελληνικούς οργανισμούς υγείας. Από τις 

απαντήσεις των συνεντευξιαζόμενων αναφέρονται οι παρακάτω στόχοι: 

 Αύξηση αποδοτικότητας 

 Βελτίωση ποιότητας υπηρεσιών 

 Αύξηση κερδών 

 Καλύτερη λειτουργία οργανισμού 

 Αμεσότερη παροχή υπηρεσιών 

 Εξειδικευμένη παροχή υπηρεσιών 

 Διατήρηση των ήδη ταλαντούχων εργαζόμενων 
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 Με την επίτευξη και την ολοκλήρωση των στόχων που έχει θέσει ο εκάστοτε 

οργανισμός, όπως πιστεύουν όλοι οι συνεντευξιαζόμενοι, θα επέλθουν τα 

παρακάτω επιθυμητά αποτελέσματα τα οποία είναι: 

  Αύξηση πελατολογίου 

 Κερδοφορία 

 Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

 Επέκταση επιχείρησης (εφόσον είναι επιθυμητή) 

Όπως έχει ήδη ειπωθεί, ένας οργανισμός υγείας, θα πρέπει να επενδύσει ιδιαίτερα στο 

κομμάτι της διατήρησης ταλέντων και να προσπαθήσει  ένα ταλαντούχο άτομο με 

ανεπτυγμένες δεξιότητες να παραμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα στην ίδια 

μονάδα υγείας. Για να γίνει αυτό όπως απαντούν οι ερωτώμενοι είναι χρήσιμο να 

χρησιμοποιηθούν οι εξής τρόποι που καταγράφονται στον παρακάτω πίνακα και 

αναφέρονται με βάση τη σειρά προτεραιότητας που αναφέρθηκαν. 

 

 

Πίνακας 7: Τρόποι διατήρησης ταλέντων με σειρά προτεραιότητας για τον δημόσιο 

και τον ιδιωτικό τομέα. 
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Στα πλαίσια του παγκόσμιου ανταγωνισμού όλοι οι οργανισμοί θα πρέπει να 

προβαίνουν στην επίλυση διάφορων προβλημάτων ανθρώπινου δυναμικού όπως, 

αναδιάρθρωση οργανωτικής δομής, αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναμικού, 

δημιουργία νέας εταιρικής κουλτούρας, κ.λ.π (Finke et al, 2013). Μέσω της 

αναδιοργάνωσης στις μονάδες που απαιτείται βελτιώνεται η ποιότητα, 

εξυπηρετούνται καλύτερα οι ασθενείς, μειώνεται το κόστος νοσηλείας, γίνεται σωστή 

παραγγελία υγειονομικού υλικού, βελτιώνεται το οργανόγραμμα , αναβαθμίζονται οι 

παρεχόμενες υπηρεσίες κ.α. 

Ένας ελληνικός οργανισμός υγείας, σε αντίθεση με τους αντίστοιχους οργανισμούς 

του εξωτερικού  σπάνια  θα προχωρήσει  σε αναδιοργάνωση του ανθρώπινου 

δυναμικού. Η ανανέωση του ιατρικού, του νοσηλευτικού και του διοικητικού 

προσωπικού δε συμβαίνει  με την αναγκαία συχνότητα. Αυτό πιθανά να συνδέεται με 

την πολιτική περιορισμένων προσλήψεων που έχει εφαρμοστεί στον υγειονομικό 

τομέα. Ακόμα και στις ημέρες μας, θέτεται έντονα το ζήτημα της ποιότητας των 

παρεχόμενων ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών σε συνάρτηση με τις 

σημαντικές ελλείψεις και τις κενές θέσεις ιδιαίτερα νοσηλευτικού προσωπικού στα 

δημόσια νοσοκομεία. Αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο ιατρικός και παραϊατρικός 

κλάδος ίσως να χρήζει αναδιοργάνωσης (Bankole et al, 2011).  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

Οι προϊστάμενοι νοσηλευτικού τμήματος, οι νοσηλευτές και οι διοικητικοί υπάλληλοι 

που έλαβαν μέρος στην έρευνα, είναι απόφοιτοι ΑΕΙ και οι περισσότεροι κάτοχοι 

μεταπτυχιακών τίτλων συναφών με το θέμα της έρευνας. Οι μισοί εργάζονται σε 

ιδιωτικές μονάδες υγείας   και οι άλλοι μισοί σε δημόσιους οργανισμούς υγείας. Από 

την ανάλυση των ποιοτικών δεδομένων και την ερμηνεία τους, προέκυψαν ορισμένες 

διαπιστώσεις οι οποίες μας οδήγησαν σε διάφορα συμπεράσματα. 

  Το θέμα της παρούσας εργασίας είναι η διαχείριση ταλέντων στις μονάδες υγείας 

της Ελλάδος. Η διαχείριση των ταλέντων άρχεται από το τμήμα του ανθρώπινου 

δυναμικού, το οποίο όμως δεν υφίσταται ουσιαστικά στις ελληνικές μονάδες 

υγείας. Ο όρος αυτός στην Ελλάδα όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της 

έρευνας δεν είναι ιδιαίτερα γνωστός και αυτός είναι ένας λόγος που η 

βιβλιογραφία του talent management είναι σχεδόν ανύπαρκτη για τη χώρα μας και 

δεν έχουν γίνει έρευνες πάνω στο θέμα αυτό. Αντίθετα στις υπόλοιπες 

ανεπτυγμένες χώρες, ο όρος αυτός υφίσταται από τη δεκαετία του ’90 που 

διατυπώθηκε για πρώτη φορά από τον David Watkins (en.wikipedia.org). Η 

διαχείριση ταλέντων περιλαμβάνει την προσέλκυση, την επιλογή, την πρόσληψη, 

την ανάπτυξη και τη διατήρηση του εργαζόμενου – ταλέντου (Dessler, 2012). Η 

πτώση ή η άνοδος κάθε οργανισμού μπορεί να προέλθει από τον εντοπισμό, την 

παρακίνηση και την εξασφάλιση των ταλαντούχων στελεχών. Στον χώρο της 

υγείας δεν είναι εύκολη υπόθεση η διαχείριση ταλέντων καθώς υπάρχει ένα ευρύ 

φάσμα ταλέντων. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να γίνει αντιληπτό ότι με την 

ανάπτυξη των δεξιοτήτων των ταλέντων, το μεγαλύτερο όφελος το έχει ο ίδιος ο 

οργανισμός (Caligiuri et al, 2009).  Όπως προκύπτει από την έρευνα, η διαχείριση 

ταλέντου δεν εφαρμόζεται στον δημόσιο τομέα,  σε αντίθεση με τον ιδιωτικό που 

έχει αρχίσει και εφαρμόζεται την τελευταία πενταετία. Ο ιδιωτικός τομέας όμως 

αρκείται μόνο στην προσέλκυση, την επιλογή και την πρόσληψη και δε δίνει 

έμφαση στην ανάπτυξη και τη διατήρηση των ταλέντων. Οι μονάδες υγείας του 

εξωτερικού όμως, που ακολουθούν όλα τα στάδια, έχουν παρατηρήσει ότι οι 

στόχοι που θέτουν, επιτυγχάνονται με μεγαλύτερη ευκολία και σε μικρότερο 

χρονικό διάστημα. 

 

  Η διαχείριση ταλέντων εκτός από θετικές επιδράσεις, μπορεί να έχει και 

αρνητικές, εάν δεν εφαρμοστεί σωστά. Οι συνεντευξιαζόμενοι πιστεύουν ότι με 

τη μη σωστή εφαρμογή του συστήματος αυτού, δύναται να δημιουργηθούν 

δυσαρέσκειες και αντιπάθειες τόσο από το υπόλοιπο προσωπικό όσο και από τα 

ίδια τα ταλέντα μεταξύ τους, ενώ κάποιοι άλλοι πιστεύουν ότι δεν θα υπάρχει 

αξιοπιστία. Στους οργανισμούς υγείας του εξωτερικού έχουν διαγνωστεί άλλα 

προβλήματα τα οποία αφορούν την ακριβή και δαπανηρή διαχείριση όπως και την 

ανάγκη  οι εργοδότες να ανταποκρίνονται άμεσα στις αλλαγές σε ανταγωνιστικά 

περιβάλλοντα. 
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  Βασικό στοιχείο των ταλέντων και του οργανισμού που επιβάλλεται στη 

διαχείριση ταλέντων είναι η κοινή κουλτούρα και ο ίδιος τρόπος σκέψης. Από την 

αρχή κάθε οργανισμός πρέπει να προσδιορίσει το τι χρειάζεται ακριβώς από τον 

υποψήφιο εργαζόμενο και να καθορίσει την εικόνα του. Οι τρόποι προσέλκυσης 

ταλέντων σε Ελλάδα και εξωτερικό είναι οι ίδιοι. Ένα ταλέντο στον τομέα υγείας, 

είτε  αφορά τον ιδιωτικό είτε τον δημόσιο τομέα, προσελκύεται και διατηρείται 

από την παροχή κινήτρων, από την παροχή ενός ασφαλούς περιβάλλοντος, από 

την ασφάλεια παραμονής στην εργασία, από καλές αμοιβές και από υγιή ωράρια 

εργασίας από επιβραβεύσεις και καλές συνθήκες εργασίας. Δυστυχώς όμως τα 

διάφορα πιθανά προβλήματα ανάμεσα σε εργαζόμενους μεταξύ τους ή  και με τη 

διοίκηση, δεν επιλύονται από το τμήμα του ανθρώπινου δυναμικού όπως θα 

έπρεπε κανονικά, αλλά από τους προϊστάμενους των τμημάτων. Τα προβλήματα, 

όπως αναφέρουν οι συνεντευξιαζόμενοι, συνήθως  είναι προβλήματα οργάνωσης, 

διοίκησης και επικοινωνίας. Μπορεί να προκληθούν από την έλλειψη της 

εκπαίδευσης, της ομαδικότητας, από την αντιπαλότητα και μερικές φορές λόγω 

των συγκρούσεων για τις άδειες και τα ωράρια εργασίας.  

 

  Για την ανάπτυξη των ταλέντων αρμόδιος είναι ο top manager. Ο ρόλος του είναι 

να εντοπίζει τα ταλέντα και να τα ενισχύει μέσω διάφορων εκπαιδεύσεων. Στη 

χώρα μας όμως αυτό δε συμβαίνει ή υφίσταται σε πολύ μικρό βαθμό. Από την  

έρευνα προκύπτει ότι οι top manager δεν έχουν εκπαιδευτεί για να 

ανταποκρίνονται στο ρόλο αυτό , διότι οι πιο πολλοί δεν ενημερώνονται και 

δρουν με τεχνικές οι οποίες δεν έχουν αποτέλεσμα.  

 

 Σχεδόν όλες οι στρατηγικές διαχείρισης ταλέντων αποβλέπουν στην 

ελαχιστοποίηση του κόστους. Δυστυχώς στον δημόσιο τομέα δεν εφαρμόζεται 

κάποια στρατηγική,  ενώ στον ιδιωτικό όπως προαναφέρθηκε εφαρμόζεται 

μερικώς. 

 

 

  Η προσέλκυση ταλέντων δύναται να πραγματωθεί είτε από το εσωτερικό του 

οργανισμού είτε από εξωτερικές πηγές. Η εσωτερική επιλογή ταλέντων, που 

θεωρείται και πιο εύστοχη , μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω των αρχείων που 

διαθέτουν για κάθε εργαζόμενο οι οργανισμοί, μέσω της παρατήρησης, μέσω της 

αξιολόγησης ή μέσω κάποιων test, ενώ η εξωτερική μέσω διαδικτύου, 

διαφημίσεων, γραφείων εύρεσης εργασίας και μέσω πανεπιστημίων για τον 

ιδιωτικό τομέα σε αντίθεση με τον δημόσιο που γίνεται ξεκάθαρα μέσω 

προκηρύξεων. Τα βήματα επιλογής που προήλθαν από τις απαντήσεις της έρευνας 

είναι τα παρακάτω:  

 Η αποστολή βιογραφικών μέσω της ιστοσελίδας του οργανισμού 

 Ξεκαθάρισμα των βιογραφικών από τον διευθυντή του τμήματος 

ανθρώπινου δυναμικού 

 Τηλεφωνική συνέντευξη 

 Προκαταρκτική συνέντευξη 
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 Συμπλήρωση φόρμας-βιογραφικού προκαθορισμένο από την 

επιχείρηση 

 Δεύτερη συνέντευξη 

 Έλεγχος συστάσεων 

 Τελική συνέντευξη με test δεξιοτήτων 

 Λήψη απόφασης 

 

 Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, υπάρχουν αρκετοί τρόποι για να 

προάγει ένας οργανισμός την ανάπτυξη των ταλέντων και χωρίς ιδιαίτερο κόστος. 

Οι τρόποι αυτοί είναι η συνεχής εκπαίδευση, η εναλλαγή ρόλων και η παροχή 

κινήτρων και αρμοδιοτήτων ανάλογα με τις ικανότητες, την ευφυΐα και την 

προσωπικότητα του κάθε εργαζόμενου. Τα προγράμματα όμως που εφαρμόζονται 

στις μονάδες υγείας δεν είναι γνωστά. Οι ερωτώμενοι όμως πιστεύουν ότι όλα 

πρέπει να ξεκινάνε από τη σωστή αξιολόγηση και αξιοποίηση του ανθρώπινου 

δυναμικού καθώς και την περαιτέρω προώθηση και υποβοήθηση της εξέλιξης 

του.  

 

 Η ανάπτυξη των ταλέντων ενός οργανισμού και πόσο μάλλον στην σημερινή 

εποχή, θεωρείται απαραίτητη. Τα αποτελέσματα της έρευνας αναδεικνύουν δύο 

στόχους βασικούς που θέτουν οι μονάδες υγείας. Ο πρώτος είναι η αύξηση της 

αποδοτικότητας και ο δεύτερος στόχος είναι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Στη 

βιβλιογραφία αναφέρεται ως στόχος και η κερδοφορία. Μέσω της ανάπτυξης του 

ανθρώπινου δυναμικού όλοι οι στόχοι μπορούν να γίνουν υλοποιήσιμοι. Στο 

δημόσιο τομέα οι εργαζόμενοι υποστηρίζουν ότι τα ταλέντα δεν αξιοποιούνται 

επαρκώς. Η μόνη διαδικασία που λαμβάνει χώρα είναι η τοποθέτηση  των 

εργαζόμενων – ταλέντων στη θέση που θα ίσως να αποδίδουν καλύτερα, η οποία 

καθορίζεται την ημέρα της πρόσληψης. Στο εξωτερικό αντίθετα, τα ταλέντα 

αξιολογούνται κάθε έξι μήνες ή κάθε δώδεκα μήνες και αναλόγως με την 

ανάπτυξη που έχουν, τοποθετούνται και σε ανάλογες θέσεις (Cao et al, 2014).  

 

 

 Εκτός από την ανάπτυξη, οι μονάδες υγείας είναι χρήσιμο να χρησιμοποιήσουν 

του τρόπους με τους οποίους θα διατηρήσουν τα ταλέντα που έχουν. Οι τρόποι 

αυτοί είναι ίδιοι και για το δημόσιο και για τον ιδιωτικό τομέα, αλλά διαφέρουν 

ως προς την προτεραιότητα. Στους τρόπους αυτούς ανήκουν η επαγγελματική 

ανέλιξη, η αύξηση αμοιβών, η συνεχιζόμενη εκπαίδευση, η επιβράβευση, η 

συνεχής ανανέωση της τεχνολογίας, η κάλυψη ατομικών αναγκών, η αναγνώριση, 

η παροχή Bonus, η στήριξη και η εξασφάλιση μονιμότητας (κυρίως στο δημόσιο 

τομέα) 
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  Η πολυμορφία σε έναν οργανισμό υγείας δημιουργεί αρκετά πλεονεκτήματα. 

Στις μονάδες υγείας που επικρατεί η διαφορετικότητα, το πιο πιθανό είναι  να 

οδηγηθεί σε κερδοφορία η επιχείρηση και επίτευξη όλων των στόχων που έχει 

θέσει. Μία μονάδα που λειτουργεί με διαφορετικές προσωπικότητες και 

πολυμορφία απόψεων λειτουργεί καλύτερα, αναλαμβάνοντας το κάθε μέλος της, 

την ιδανικότερη για αυτό αρμοδιότητα ενώ παράλληλα μπορεί να υπάρξει 

ανταλλαγή γνώσεων και συμπεριφορών. Όπως τονίστηκε στις απαντήσεις των 

συνεντεύξεων η πολυμορφία είναι επιθυμητή για την προώθηση των εργασιών 

μιας ομάδας, αρκεί να μη δημιουργεί προβλήματα συνεννόησης και οργάνωσης. 

 

 

  Οι μονάδες υγείας θα πρέπει να φροντίζουν όχι μόνο για την ανάπτυξη των 

ταλέντων αλλά και για τον πολλαπλασιασμό αυτών. Στην Ελλάδα δεν 

ακολουθείται επίσημα κάποια στρατηγική για τον πολλαπλασιασμό ταλέντων. τα 

αποτελέσματα της έρευνας όμως δείχνουν ότι ο πολλαπλασιασμός μπορεί να 

επέλθει μέσω της συνεχούς εκπαίδευσης, μέσω της παροχής κινήτρων για 

αποδοτικότητα, μέσω της ανάθεσης αρμοδιοτήτων και μέσω της αξιολόγησης, με 

σκοπό την επίτευξη προσωπικών στόχων. Αντίθετα  στις μονάδες υγείας του 

εξωτερικού ακολουθούνται οι παρακάτω στρατηγικές (De Vries, 2009).  : 

 Η υιοθέτηση μιας συγκεκριμένης σκέψης και συμπεριφοράς 

 Η ανάπτυξη κουλτούρας 

 Η ενσωμάτωση ιδεών 

 Ο πολλαπλασιασμός των εκπαιδευτών με σκοπό τον πολλαπλασιασμό 

των ταλέντων του οργανισμού 

 Ο σχηματισμός μιας κοινότητας 

 Η κινητοποίηση των ηγετών και των ομάδων 

 Το  να αρπάζουν οι εργαζόμενοι τις ευκαιρίες  που τους δίδονται 

 

 

 Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος ενός οργανισμού, οι επιδόσεις των 

εργαζόμενων – ταλέντων, πρέπει να είναι αυξημένες. Από την έρευνα 

προκύπτουν δύο τρόποι. Ο ένας είναι να διατηρούν ευχαριστημένους τους 

εργαζόμενους δίνοντάς τους κίνητρα για την ανάδειξή τους μέσα στις 

επιχειρήσεις και ο άλλος είναι η ύπαρξη ακεραιότητας  και σοβαρότητας του 

τμήματος. Από τη διεθνή βιβλιογραφία γίνεται φανερό ότι ο διευθυντής του 

οργανισμού είναι το πρόσωπο κλειδί για τις υψηλές αποδόσεις που θα εμφανίσουν 

οι εργαζόμενοι. (Powell  et al, 2012). Οι μονάδες υγείας των άλλων χωρών για 

την επίτευξη αυτού του στόχου, φροντίζουν για την ικανοποίηση των 

εργαζόμενων, την ενδυνάμωση της ιεραρχίας, την επικοινωνία και την παροχή 

κινήτρων. 

 

 

 Η ανάδειξη ταλέντων των ήδη εργαζόμενων δεν εφαρμόζεται σε μεγάλο βαθμό 

στη χώρα μας. Η διαδικασία όμως που μπορεί να εφαρμοστεί περιλαμβάνει τη 
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συχνή αξιολόγηση, την ανάδειξη μέσω των αρμοδιοτήτων, της εκπαίδευσης και 

τέλος της παρακολούθησης και της καθοδήγησης των εργαζομένων. Σε κάποιες 

μονάδες του εξωτερικού όμως εφαρμόζεται συγκεκριμένη μέθοδος. Κάθε έξι 

μήνες, οι εργαζόμενοι λαμβάνουν μέρος σε συνεδρίες, στις οποίες μέσω κάποιων 

ειδικών test  αναδεικνύονται τα ταλέντα. 

 

 

 Το πόσο γρήγορα θα ανακαλυφθεί ένα ταλέντο εξαρτάται κυρίως από τον 

εκάστοτε οργανισμό υγείας. Η μονάδα υγείας θα πρέπει να προσδιορίσει εξαρχής 

τα απαραίτητα για αυτόν ταλέντα και να διαμορφώσει και να κάνει γνωστή την 

πολιτική της. Όσο πιο σαφείς και ευκρινείς είναι οι στόχοι, τόσο πιο εύκολα θα 

προσδιοριστούν και θα αποκαλυφθούν τα ταλέντα. Αρχικό βήμα στον ιδιωτικό 

τομέα είναι η εκπαίδευση του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού για να προβεί 

στον προσδιορισμό ταλέντων.  Όλοι οι εργαζόμενοι των οργανισμών υγείας και 

ιδιαίτερα το νοσηλευτικό προσωπικό, πρέπει να ασκεί πολλαπλό έργο.  

 

 

 Οι λόγοι πρόσληψης ενός νέου εργαζόμενου είναι συγκεκριμένοι. Ισχύουν οι ίδιοι 

λόγοι σε όλους τους οργανισμούς του τομέα υγείας και για την Ελλάδα αλλά και 

για το εξωτερικό. Πρώτος λόγος είναι η ανάγκη για την κάλυψη μιας 

συγκεκριμένης θέσης. Άλλες αιτίες πρόσληψης ενός εργαζόμενου σε μια μονάδα 

υγείας είναι με σειρά προτεραιότητας όπως τα έθεσαν οι συνεντευξιαζόμενοι  η 

παραγωγικότητα, η δημιουργία, οι νέες ιδέες και η ανανέωση του οργανισμού.  

 

 

 Ένα φαινόμενο που παρατηρείται έντονα τα τελευταία χρόνια είναι η επιθυμία 

των εργαζόμενων να αναπτύξουν νέα ταλέντα που υποψιάζονται ότι έχουν. Μέσω 

της ανάπτυξης αυτής, οι εργαζόμενοι αναπτύσσουν και κομμάτια της 

προσωπικότητάς τους. Οι επικρατέστεροι λόγοι, οι οποίοι προκύπτουν από τα 

αποτελέσματα της έρευνας, και κάνουν τους εργαζόμενους να νιώθουν την 

επιθυμία να ανακαλύψουν και να αναπτύξουν νέα ταλέντα είναι η επαγγελματική 

ανέλιξη, κίνητρα οικονομικά όπως π.χ. αύξηση αμοιβής, η εκπαίδευση, η 

αναγνώριση και οι ατομικές ανάγκες. Στους οργανισμούς υγείας όμως δεν 

εφαρμόζονται κάποιες στρατηγικές για να αναδειχθούν ταλέντα των ήδη 

εργαζόμενων. Παρόλα αυτά οι ερωτώμενοι ανέδειξαν τους τρόπους μέσω των 

οποίων θα μπορούσαν να αναπτυχθούν νέα ταλέντα.  Ένας τρόπος είναι η 

προετοιμασία να γίνεται από τον χώρο της εκπαίδευσης,  των Πανεπιστημίων και 

να συνεχίζεται με την πρόσληψη των εργαζομένων. Άλλος τρόπος για επίτευξη 

αυτού του στόχου θεωρήθηκε η χρήση ερωτηματολογίων, τα οποία θα 

καταγράφουν τα πιθανά ταλέντα προς ανάπτυξη και εν συνεχεία θα 

αναπτύσσονται. 
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 Οι στρατηγικές διαχείρισης ταλέντων αποφέρουν σημαντικά αποτελέσματα. Δύο 

τακτικές εκπαίδευσης που εφαρμόζονται είναι το coaching και το mentoring 

(Tatlia et al, 2013). Πριν από την εφαρμογή όμως, θα πρέπει να διευκρινιστεί και 

να αποσαφηνιστεί το κοινό που θα απευθυνθεί η εκπαίδευσή και ο λόγος. Η 

ανάπτυξη μπορεί να επέλθει με την  προσωπική καθοδήγηση στελεχών, με την 

εναλλαγή στις θέσεις εργασίας, με την  καθοδήγηση, με τη συμμετοχή σε 

επιτροπές, με την πολλαπλή διοίκηση ως  βοηθός ή ακόμα και ως αναπληρωτής / 

αντικαταστάτης. Οι νεοπροσληφθέντες εκπαιδεύονται με άλλες μεθόδους όπως η 

μελέτη περίπτωσης, τα διοικητικά ή επιχειρηματικά παιχνίδια, το role playing, τα 

σεμινάρια, διάφορα  πανεπιστημιακά  μαθήματα / προγράμματα και οι διαλέξεις, 

οι ημερίδες και τα συνέδρια (Masters, 2011). 

 

 Οι μονάδες υγείας γίνονται αποτελεσματικότερες όταν εργάζονται για αυτές 

άτομα με ανεπτυγμένες δεξιότητες. Κάθε εργαζόμενος είναι χρήσιμος για τον 

οργανισμό, διότι μπορεί να συμβάλλει στην κερδοφορία και την ανάπτυξη 

(Halachmi, 2002). Ο εργαζόμενος μπορεί να δώσει τον καλύτερό του εαυτό όταν 

είναι ευχαριστημένος από τον οργανισμό, και να συμπράξει για την επίτευξη του 

στόχου,  ενώ αντίθετα θα είναι αδιάφορος εάν ο οργανισμός τον έχει  

δυσαρεστήσει. Η έρευνα δείχνει ότι οι εργαζόμενοι με ανεπτυγμένες ικανότητες, 

αυξάνουν την αποδοτικότητά τους, βελτιώνουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες, και 

αφήνουν πιο ευχάριστες εντυπώσεις στους πελάτες – ασθενείς, αυξάνοντας με 

τους τρόπους αυτούς την κερδοφορία. Οι οργανισμοί υγείας, ιδιωτικού και 

δημόσιου τομέα, μέσω των εργαζόμενων με ανεπτυγμένες δεξιότητες δηλαδή 

επιτυγχάνουν με μεγαλύτερη ευκολία τους στόχους τους. 

 

 

 Συνοψίζοντας, μια ολοκληρωμένη και σωστή  διαχείριση ταλέντων είναι σίγουρο 

ότι θα αποφέρει: 

 Αύξηση αποδοτικότητας 

 Βελτίωση ποιότητας υπηρεσιών 

 Αύξηση κερδών 

 Καλύτερη λειτουργία οργανισμού 

 Αμεσότερη παροχή υπηρεσιών 

 Εξειδικευμένη παροχή υπηρεσιών 

 Διατήρηση των ήδη ταλαντούχων εργαζόμενων 

 Με την επίτευξη και την ολοκλήρωση των στόχων που έχει θέσει ο 

εκάστοτε οργανισμός, όπως πιστεύουν όλοι οι συνεντευξιαζόμενοι, θα 

επέλθουν τα παρακάτω επιθυμητά αποτελέσματα τα οποία είναι: 

  Αύξηση πελατολογίου 

 Κερδοφορία 

 Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

 Επέκταση επιχείρησης (εφόσον είναι επιθυμητή)  
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ 

 

Τομέας εργασίας: Ιδιωτικός   /   Δημόσιος 

Θέση εργασίας: Νοσηλευτής – τρια  / Προϊστάμενος- η  / Διοικητικός – ή Υπάλληλος 

Εκπαίδευση: ΤΕΙ  /  ΑΕΙ  /  Μεταπτυχιακό  /  Διδακτορικό  

 

1
η
  κατηγορία ερωτήσεων 

1.Γνωρίζετε για την διαχείριση ταλέντων στις μονάδες υγείας; Ποίες είναι οι πηγές 

πληροφόρησης σας; 

2. Εφαρμόζεται στην Ελλάδα η στρατηγική της διαχείρισης ταλέντων; 

3.Πιστεύετε ότι μπορεί να εφαρμοστεί στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα; 

a. Ποιος είναι ο τρόπος εφαρμογής της; 

b. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις εφαρμογής της; 

c. Ποια είναι τα πιθανά  προβλήματα που θα εμφανιστούν; 

4. Υπάρχει τμήμα ανθρώπινου δυναμικού στην εταιρεία σας; Αν ναι ποιος είναι ο 

ρόλος του και ποίες οι αρμοδιότητές του; 

5. Ποιοί είναι οι τρόποι προσέλκυσης ταλέντων σε μια μονάδα υγείας; 

6. Ποιοι είναι οι τρόποι που μπορεί μια μονάδα υγείας να διατηρήσει τα ήδη 

υπάρχοντα ταλέντα; 

7. Υπάρχουν προβλήματα στις μονάδες υγείας που η επίλυσή τους εξαρτάται από το 

ανθρώπινο δυναμικό; Αν ναι ποια είναι αυτά; 

8. Πιστεύετε ότι γίνεται επιλογή των εργαζόμενων, τοποθέτηση σε κάποια θέση και 

προσπάθεια ανάπτυξής τους σύμφωνα με τις δεξιότητες του καθενός; 

9. Υποστηρίζουν οι top manager τους εργαζόμενους για ανάπτυξη των δεξιοτήτων 

τους; Αν ναι, με ποιους τρόπους; Αν όχι, γιατί πιστεύετε ότι δεν γίνεται; 

10. Πως αντιμετωπίζει τα προβλήματα που αφορούν τη βελτίωση των συγκρούσεων  

το τμήμα του ανθρώπινου δυναμικού; 
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2
η
   κατηγορία ερωτήσεων 

1. Εφαρμόζεται κάποιο σύστημα διαχείρισης ταλέντου στη δική σας μονάδα υγείας; 

2. Ποιοι πιστεύετε ότι είναι οι τρόποι ανάπτυξης ταλέντων; 

3. Υπάρχει  στις ημέρες μας πληθώρα ατόμων με διάφορες δεξιότητες – ταλέντα. Πως 

ξεχωρίζει το άτομο που θα επιλεγεί; 

4. Ποια βήματα ακολουθούν οι εταιρείες για την επιλογή και την πρόσληψη ενός 

υποψηφίου; 

5. Υπάρχει κάποιο πρόγραμμα το οποίο κατά τη γνώμη σας θα μπορούσε να 

εφαρμοστεί σε μια μονάδα υγείας ώστε να γίνει σωστή διαχείριση ταλέντων; 

 

3
η
   κατηγορία ερωτήσεων 

1. Πού στοχεύουν οι οργανισμοί με την προσπάθεια που κάνουν για την ανάπτυξη 

των ταλέντων; 

2. Με ποιες μεθόδους – πρακτικές αξιοποιούνται τα ταλέντα των εργαζόμενων στις 

μονάδες υγείας; 

3. Πρέπει να υπάρχει πολυμορφία σε μια ομάδα; Για ποιους λόγους; 

4. Υπάρχει προοπτική για εξέλιξη στον επαγγελματικό χώρο της υγείας; 

5. Ποιοι είναι οι τρόποι ώστε εκτός από την ανάπτυξη, να πολλαπλασιαστούν τα 

ταλέντα; 

6. Πότε παρατηρούνται αυξημένες επιδόσεις των εργαζομένων; 

7. Ποιες διαδικασίες ανάδειξης ταλέντων χρησιμοποιούνται ή ποιες νομίζετε εσείς ότι 

θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν; 

8. Ποιος είναι ο τρόπος προσδιορισμού ταλέντων για να αποκαλυφθούν τα ταλέντα; 

9. Ποιοι είναι οι λόγοι πρόσληψης ενός ατόμου; 

10. Ποιοι είναι οι τρόποι που θα οδηγούσαν τα ήδη ταλαντούχα άτομα στην επιθυμία 

απόκτησης νέων δεξιοτήτων; 

11. Ποια είναι η σωστή στρατηγική κατά τι γνώμη σας, ώστε να αναπτυχθούν νέα 

ταλέντα και ποια είναι αυτή που εφαρμόζεται; 

12. Υπάρχει η δυνατότητα εύρεσης νέων δεξιοτήτων σε ήδη ταλαντούχα άτομα μέσα 

από το χώρο εργασίας; 
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13. Πιστεύετε ότι μια μονάδα υγείας αποδίδει καλύτερα όταν εργάζονται σε αυτήν 

άτομα με ανεπτυγμένες δεξιότητες; Αν ναι σε ποιους τομείς εμφανίζεται πρόοδος; Αν 

όχι, για ποιο λόγο; 

14. Μια μονάδα υγείας θα πρέπει να επενδύει στην πρόληψη, στη διατήρηση και στην 

ανάπτυξη ταλέντων; Ποιος θα είναι ο στόχος της σε αυτή την περίπτωση και ποια τα 

πιθανά αποτελέσματα. 

15. Ποιοι τρόποι πιστεύετε ότι θα συμβάλουν ώστε ένα ταλαντούχο άτομο με 

ανεπτυγμένες δεξιότητες να παραμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα στην ίδια 

μονάδα υγείας;  Αριθμήστε με σειρά προτεραιότητας τους τρόπους που αναγράφονται 

στον πίνακα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επαγγελματική ανέλιξη 

 

 

 

Κάλυψη ατομικών αναγκών 

 

 

 

Εξασφάλιση μονιμότητας 

 

 

 

Επιβράβευση 

 

 

 

Συνεχής ανανέωση της τεχνολογίας 

 

 

 

Παροχή Bonus 

 

 

 

Αναγνώριση 

 

 

 

Αύξηση αμοιβών 

 

 

 

Στήριξη 

 

 

 

Συνεχιζόμενη εκπαίδευση 

 

 


