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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Ο σκοπός της παρούσης εργασίας είναι να διερευνηθούν οι λόγοι που οι εταιρείες 

οδηγούνται στη λύση της περικοπής ενός αριθµού εργαζοµένων ώστε να είναι 

βιώσιµες, ή να συνεχίσουν να έχουν την επιθυµητή κερδοφορία. Στον αντίποδα αυτής 

της στάσης των επιχειρήσεων συναντούµε τις εταιρείες οι οποίες προσπαθούν να 

διαγνώσουν ποιο είναι πραγµατικά το πρόβληµα και µετατρέπουν το ανθρώπινο 

δυναµικό σε έναν πολύ σηµαντικό παράγοντα επιτυχίας. Βοηθούν τους εργαζοµένους 

τους να γίνουν πιο παραγωγικοί µε διάφορες µεθόδους και µέσα από αυτή τη 

διαδικασία η εταιρεία να πετύχει τους στόχους της. 

Η συγκεκριµένη εργασία βασίζεται αρχικά σε εισαγωγικές έννοιες και ορισµούς ( τι 

σηµαίνει ανθρώπινο κεφάλαιο, διοίκηση ανθρωπίνων πόρων, υποκίνηση, εταιρική 

κουλτούρα) ώστε ο αναγνώστης να κατανοήσει τις έννοιες των παραπάνω και το πως 

αυτές συνδέονται µεταξύ τους ώστε να δηµιουργηθεί η ιδανική κατάσταση όπου οι 

εργαζόµενοι θα αποδίδουν στο µέγιστο των δυνατοτήτων τους και η εκάστοτε εταιρεία 

να αναπτύσσεται συνεχώς µαζί µε αυτούς.  

Η οµαδικότητα, η αµοιβαία εµπιστοσύνη, η υποκίνηση και η αφοσίωση σε 

συνδυασµό µε την πρωτοβουλία και τη µοναδικότητα είναι µερικές από τις έννοιες που 

είναι απαραίτητες για την εκπόνηση της παρούσας εργασίας. 

Στο τέλος παρουσιάζονται µερικά παραδείγµατα από εταιρείες οι οποίες 

καινοτοµούν στο χώρο της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, τολµούν και τελικά έχουν 

θετικά αποτελέσµατα από τη στάση τους αυτή.  

Συµπεράσµατα και προτάσεις για περαιτέρω έρευνα ή εφαρµογή των ιδανικών και 

καινοτόµων πρακτικών αναλύονται στο τέλος της παρούσης εργασίας.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
Ο άνθρωπος αποτελεί το κεντρικό σηµείο αναφοράς σε κάθε κοινωνική κρίση αλλά 

και τον µοχλό κάθε ανάκαµψης. Στην προσπάθεια µας να βελτιώσουµε προβληµατικές 

ή µη παραγωγικές καταστάσεις πρέπει να εστιάσουµε σε αυτόν καθώς και µε ποιες 

µεθόδους θα τον βοηθήσουµε να γίνει πιο παραγωγικός. Οι συνήθεις πρακτικές σε 

περιόδους ύφεσης που γνωρίσαµε είναι η µείωση κόστους, οι απολύσεις και ο 

περιορισµός των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων.  

Σκοπός της εργασίας είναι να δείξουµε πως οι εταιρείες οι οποίες καταφέρνουν να 

επιβιώνουν και να αποτελούν πρότυπα λειτουργίας, κρατούν το ενδιαφέρον των 

εργαζοµένων τους ζωντανό. Οι εργαζόµενοι σε αυτοί τις εταιρείες παραµένουν 

αφοσιωµένοι και έχουν έντονο το αίσθηµα της δέσµευσης απέναντι σε αυτή. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 
 

1.1 Διοίκηση Προσωπικού 
Τα τελευταία χρόνια γίνονται ολοένα και περισσότερες συζητήσεις γύρω από το 

δυναµικό των επιχειρήσεων που τις απαρτίζουν. Αναφερόµαστε βέβαια στους 

ανθρώπους. Τον πιο σηµαντικό και παράλληλα δυναµικό παράγοντα επιτυχίας των 

εταιρειών. Τα τελευταία χρόνια η εργασία στις επιχειρήσεις έχει αλλάξει σε τέτοιο 

βαθµό ώστε έννοιες όπως οι ικανότητες, το ταλέντο, η καριέρα ακόµη και η 

απασχόληση έχουν πάρει ένα πολύ διαφορετικό νόηµα (Beardwell and Holden, 1997). 

Έτσι, η διοίκηση του ανθρώπινου παράγοντα αποτελεί ίσως τον πρωταγωνιστή στο 

πεδίο της επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Είναι όµως αναγκαίο να εξετάσουµε τι 

είναι η Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων και τι η Διοίκηση Προσωπικού και ποιά η σχέση 

ανάµεσα σε αυτές τις δύο έννοιες.  

Πολλοί είναι αυτοί που προσπάθησαν να ορίσουν τί είναι η διοίκηση ανθρωπίνων 

πόρων ή παλαιότερα Διοίκηση Προσωπικού. Διοίκηση Προσωπικού είναι η 

στρατολόγηση (αναζήτηση και εξεύρεση), η επιλογή, η ανάπτυξη, η αξιοποίηση και η 

προσαρµογή των ανθρωπίνων πόρων στους οργανισµούς ή τις επιχειρήσεις όπου 

εργάζονται (Κανελλόπουλος, 1991). Επίσης, σύµφωνα µε τον Maurice Cuming    « Η 

Διοίκηση Προσωπικού ασχολείται µε την απόκτηση του καλύτερου δυνατού 

προσωπικού σε µια επιχείρηση και, έχοντας αποκτήσει το προσωπικό αυτό, να 

φροντίζει για αυτό ώστε τα άτοµα αυτά να θέλουν να µείνουν στη δουλειά τους και να 

κάνουν ότι καλύτερο µπορούν για αυτήν.» (Cuming, 1986).  

Σε ένα άλλο βιβλίο της Διοίκησης Προσωπικού συναντάµε τον παρακάτω ορισµό 

«Διοίκηση Προσωπικού είναι ο προγραµµατισµός, η οργάνωση, η διεύθυνση και ο 

έλεγχος της στελέχωσης, ανάπτυξης, αµοιβής, ολοκλήρωσης, διατήρησης και 

διαχωρισµού των ανθρωπίνων πόρων ώστε να ικανοποιούνται οι ατοµικοί, εταιρικοί και 

οι κοινωνικοί στόχοι (Flippo, 1986)».  

Σύµφωνα µε τους Παπαλεξανδρή, Χαλικιά και Παναγιωτοπούλου η Διοίκηση 

Προσωπικού ερµηνεύεται ως εξής: ¨Η Διοίκηση Προσωπικού ασχολείται µε τα άτοµα 

και τον κύκλο ζωής τους µέσα στον οργανισµό. Σε γενικές γραµµές οι εργαζόµενοι 

προσλαµβάνονται στον οργανισµό, εκπαιδεύονται, προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, 

αξιολογούνται, αµείβονται και αποχωρούν για τον έναν ή τον άλλον λόγο. Συνεπώς, τα 
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εργαλεία της Διοίκησης Προσωπικού είναι η επιλογή και η στελέχωση, η εκπαίδευση, 

οι αµοιβές και οι παροχές για την επίτευξη ικανοποιητικής απόδοσης και τέλος η 

αποχώρηση, ενώ συγχρόνως, η επαφή και οι διαπραγµατεύσεις µε τις συνδικαλιστικές 

οργανώσεις για τη διατήρηση της εργασιακής ειρήνης αποτελούν το κυριότερο µέληµα 

στις µεγαλύτερες επιχειρήσεις. Συχνά οι λειτουργίες αυτές γίνονται µηχανικά δίχως να 

εξετάζεται η αποτελεσµατικότητα τους. Στα πλαίσια αυτού του εννοιολογικού 

µοντέλου, το οργανωτικό περιβάλλον θεωρείται δεδοµένο και η Διοίκηση Προσωπικού 

προσπαθεί να εναρµονίσει τα µηχανιστικά εργαλεία που διαθέτει χωρίς να επιχειρεί την 

αλλαγή, την εξέταση τους ή την σύνδεση τους µε τους στρατηγικούς στόχους της 

επιχείρησης¨ (Παπαλεξανδρή, Χαλικιάς και Παναγιωτοπούλου, 2001).   
 

1.2 Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων και Ανθρώπινο Κεφάλαιο  
 

Αφού κατανοήσαµε την έννοια της Διοίκησης Προσωπικού, είναι αναγκαίο να 

δούµε τι είναι και η Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων. Για να κατανοήσουµε όµως 

καλύτερα την έννοια αυτή θα πρέπει να δούµε τι ακριβώς είναι το ανθρώπινο κεφάλαιο. 

Σύµφωνα µε τους Hitt, Ireland και Hoskisson το ανθρώπινο κεφάλαιο αναφέρεται στις 

γνώσεις και τις ικανότητες ολόκληρου του ανθρώπινου δυναµικού µιας επιχείρησης. 

Από αυτή την άποψη, οι υπάλληλοι µπορούν να θεωρηθούν ως κεφαλαιουχικός πόρος 

που χρειάζεται επένδυση (Hitt, Ireland and Hoskisson, 1999). Επίσης, το ανθρώπινο 

κεφάλαιο µπορεί να οριστεί ως η γνώση, οι ικανότητες και οι επιδεξιότητες των ατόµων 

που έχουν κάποια οικονοµική αξία σε έναν οργανισµό (Sherman, Bohlander and Snell, 

1999). 

Σύµφωνα µε κάποιους άλλους συγγραφείς ¨Ανθρώπινοι Πόροι ονοµάζονται οι 

άνθρωποι που εργάζονται σε µια επιχείρηση προκειµένου να φέρουν εις πέρας 

ορισµένες εργασίες, έργα και λειτουργίες, µε αντάλλαγµα µισθούς, δώρα και άλλα 

βραβεία (Denisi and Griffin, 2001). Οι Jackson και Schuler ορίζουν τους ανθρώπινους 

πόρους ως υα διαθέσιµα προσόντα και τις δραστηριότητες των ανθρώπων που είναι 

διαθέσιµοι σε έναν οργανισµό και συνεισφέρουν δυναµικά στη δηµιουργία και στην 

πραγµατοποίηση της αποστολής, του οράµατος, της στρατηγικής και των στόχων του 

οργανισµού (Jackson and Schuler, 2000). 

Συµπερασµατικά µπορούµε να πούµε πως το ανθρώπινο δυναµικό είναι ίσως το 

σηµαντικότερο κεφάλαιο σε µια επιχείρηση. Μπορεί να αποτελέσει το κλειδί της 

επιτυχίας αφού η εκάστοτε επιχείρηση είναι άµεσα συνδεδεµένη από την 
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παραγωγικότητα και τις καινοτοµικές διαθέσεις των εργαζοµένων της, καθώς και από 

την εξυπηρέτηση που λαµβάνουν οι πελάτες της. Ενώ οι εργαζόµενοι στην ουσία 

εξαρτώνται από τους εργοδότες τους κυρίως για λόγους βιωσιµότητας, οι επιχειρήσεις 

που αντιλαµβάνονται ότι ένα εξειδικευµένο, άριστα καταρτισµένο, δραστήριο και 

καθοδηγούµενο από κίνητρα, ανθρώπινο δυναµικό είναι ζωτικής σηµασίας για το 

µέλλον της επιχείρησης. Συνεπώς, οι επιχειρήσεις πρέπει να βρίσκονται σε εγρήγορση 

και να ανιχνεύουν τους ταλαντούχους και καταρτισµένους εργαζοµένους οι οποίοι 

πραγµατικά θα τις βοηθούν. 

Επίσης, όταν το ανθρώπινο δυναµικό είναι ευχαριστηµένο µε τις συνθήκες εργασίας 

και τη νοοτροπία της επιχείρησης για την οποία εργάζεται, αποδίδει καλύτερα, είναι 

περισσότερο αφοσιωµένο και αποτελεσµατικό. Έτσι, µέσω της κοινωνικής 

αντιµετώπισης και της προβολής των εργαζοµένων µια εταιρεία µπορεί να αποκτήσει 

τη φήµη του καλού εργοδότη αλλά και το αντίθετο. 

Σύµφωνα µε αναφορά της ιστοσελίδας www.crscyprusnetwork.com η Εταιρική 

Κοινωνική Ευθύνη των επιχειρήσεων σχετίζεται άµεσα µε το ανθρώπινο δυναµικό 

αυτών. Οι εργασιακές πολιτικές, οι συνθήκες εργασίας, η υγεία και η ασφάλεια των 

εργαζοµένων, οι ώρες εργασίας, οι δίκαιες προοπτικές ανέλιξης ανεξαρτήτως φύλου, 

εθνικότητας, θρησκείας κλπ είναι µόνο µερικές από τις ¨υποχρεώσεις¨ των εταιρειών αν 

θέλουν να αντιµετωπίζουν λιγότερα προβλήµατα και να έχουν µία σταθερή βάση να 

χτίσουν µία επιχείρηση βασισµένη στον άνθρωπο. Εταιρείες που δραστηριοποιούνται 

στον τοµέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης αναπτύσσουν αρκετά καλύτερες 

σχέσεις µε τους εργαζοµένους τους αφού µε τις παραπάνω πρακτικές ενισχύεται ο 

διάλογος µεταξύ των στελεχών και των εργαζοµένων, αποκτώντας έτσι ένα 

περισσότερο αφοσιωµένο, δραστήριο και παραγωγικό ανθρώπινο δυναµικό. 

Συνοψίζοντας µπορούµε να πούµε πως µερικά από τα οφέλη που προκύπτουν από 

την υιοθέτηση πρακτικών βασισµένες στον άνθρωπο και την εξέλιξη του είναι τα 

παρακάτω: 

• Προώθηση µιας καλής εταιρικής εικόνας. 

• Παραγωγικοί, πιστοί και αφοσιωµένοι εργαζόµενοι. 

• Υψηλό επίπεδο ικανοποίησης των εργαζοµένων αφού συµµετέχουν στη 

λήψη αποφάσεων. 

• Ικανοποίηση των πελατών, αφού συνδέεται άµεσα µε την ικανοποίηση των 

εργαζοµένων.  
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• Προσέλκυση καταρτισµένου και ταλαντούχου προσωπικού. Αν το 

καταφέρει αυτό η εκάστοτε εταιρεία αποκτά ένα πολύ σηµαντικό παράγοντα 

επιτυχίας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 
 

Ιστορικά η Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων έχει χαρακτηριστεί ως ο κύριος και 

καθοριστικός παράγοντας για την προσέλκυση, την πρόσληψη, την επιλογή, την 

εκπαίδευση, την αξιολόγηση και την αποζηµίωση των εργαζοµένων διασφαλίζοντας 

ταυτόχρονα τη συµµόρφωση της απασχόλησης σύµφωνα µε το εργατικό δίκαιο. 

Περισσότερο πρόσφατα µοντέλα της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων εµπλέκονται στο 

σχεδιασµό, τον προγραµµατισµό της διαδοχής και της συνέχειας της επιχείρησης, στην 

πολυµορφία του εργατικού δυναµικού, στις εργασιακές σχέσεις και σε ορισµένες 

µορφές συγχωνεύσεων και εξαγωγών.  

 

2.1 Επίδραση των παγκόσµιων τάσεων στη Διοίκηση 

Ανθρωπίνων Πόρων 
Ιστορικά η Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων έχει χαρακτηριστεί ως ο κύριος και 

καθοριστικός παράγοντας για την προσέλκυση, την πρόσληψη, την επιλογή, την 

εκπαίδευση, την αξιολόγηση και την αποζηµίωση των εργαζοµένων διασφαλίζοντας 

ταυτόχρονα τη συµµόρφωση της απασχόλησης σύµφωνα µε το εργατικό δίκαιο. 

Περισσότερο πρόσφατα µοντέλα της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων εµπλέκονται στο 

σχεδιασµό, τον προγραµµατισµό της διαδοχής και της συνέχειας της επιχείρησης, στην 

πολυµορφία του εργατικού δυναµικού, στις εργασιακές σχέσεις και σε ορισµένες 

µορφές συγχωνεύσεων και εξαγωγών.  

Σύµφωνα µε το µοντέλο PEST οι αναδυόµενες τάσεις στη Διοίκηση Ανθρωπίνων 

Πόρων επηρεάζονται από διάφορους παράγοντες και αναλύονται ως εξής:  

Πολιτικούς:  

v Αυξηµένες απαιτήσεις για τη διαφάνεια των κυβερνήσεων και των 

οργανισµών. 

Οικονοµικούς:  

v Αυξηµένη πολιτική εµπλοκή στην οικονοµική ανάπτυξη. 

v Συνεχώς αυξανόµενο χάσµα µεταξύ των πλούσιων και των φτωχών 

κοινωνικών στρωµάτων.  

v Ραγδαία αύξηση του εθνικού χρέους ως ποσοστού του ΑΕΠ. 
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v Ανάπτυξη και αυξανόµενη αστάθεια των κρατικών επενδυτικών ταµείων.  

v Αύξηση κρατικού προϋπολογισµού. 

Κοινωνικούς: 

v Διεθνείς και εσωτερικές µεταναστεύσεις. 

v Αυξηµένη επικοινωνία και συνδεσιµότητα µεταξύ ανθρώπων, οργανισµών 

και κοινωνιών.  

v Μεταβαλλόµενη δοµή της οικογένειας.  

v Αυξανόµενη δύναµη της γυναίκας. 

v Γήρανση του πληθυσµού. 

v Αύξηση του πληθυσµού. 

v Αυξανόµενη κοινωνική ελευθερία. 

v Πιο γρήγοροι ρυθµοί στην καθηµερινότητα. 

v Έντονη αστικοποίηση. 

Τεχνολογικούς:  

v Ο ρυθµός της τεχνολογικής καινοτοµίας αυξάνεται. 

v Ψηφιοποίηση του τρόπου δουλειάς. 

v Επαναστατικές και µεταµορφωτικές. 

v Κοινωνική, οικονοµική και πολιτιστική συνδεσιµότητα. 

 

Επιπτώσεις από τις παγκόσµιες τάσεις.  

v Οι επιχειρήσεις και οι οργανισµοί έχουν επηρεαστεί σε µεγάλο βαθµό από 

τις παγκόσµιες αγορές και τις παγκόσµιες επιχειρήσεις.  

v Οι οργανισµοί θα παρουσιάσουν υψηλότερα επίπεδα κινδύνου και 

αβεβαιότητας. 

v Η αναπόφευκτα διαδραστική φύση της παγκοσµιοποίησης θα αυξήσει την 

ανάγκη για τους οργανισµούς να είναι περισσότερο ευέλικτοι και ευέλικτοι.  

v Θα υπάρξει αυξηµένη πολιτική και κοινωνική πίεση για οικολογική και 

κοινωνική ευθύνη. 

v Οι οργανισµοί θα έρθουν αντιµέτωποι και θα αµφισβητηθούν από 

οικονοµικές και δηµογραφικές ανισορροπίες. 

v Η χρήση της τεχνολογίας θα αυξηθεί µε ταχύτατο ρυθµό. 

v Η εργασία θα γίνει πιο πολύπλοκη και αλληλοεξαρτώµενη. 
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v Η εργασία και ως εκ τούτου οι άνθρωποι θα προσανατολίζονται παγκόσµια 

και αυτό θα οδηγήσει σε ολοένα και µεγαλύτερη µετανάστευση του 

εργατικού δυναµικού. 

v Είναι πιθανό να υπάρξει µια αυξανόµενη αναντιστοιχία µεταξύ των 

δεξιοτήτων που απαιτούνται και των διαθέσιµων ταλέντων. 

v Θα υπάρξει αυξηµένη ανάγκη για τη δηµογραφική και πολιτιστική 

ευαισθησία.  

v Περισσότερη δουλειά θα γίνεται από ποικίλες οµάδες εργασίας εξ’ 

αποστάσεως από κάποιον άλλον.  

v Θα µειωθεί η πίστη και η εµπιστοσύνη µεταξύ των οργανισµών και των 

εργαζοµένων.  

v Ακόµη και ο παραδοσιακός ορισµός της οικογένειας βρίσκεται µεταξύ 

µεταµόρφωσης και µετασχηµατισµού.  

 

Παρακάτω παρουσιάζονται κάποιες πιθανές περιβαλλοντικές ή οργανωτικές 

προκλήσεις οι οποίες προκύπτουν από τις αναδυόµενες τάσεις στη Διοίκηση 

Ανθρωπίνων Πόρων καθώς και οι δραστηριότητες µε τις οποίες αντιµετωπίζονται σε 

παγκόσµιο επίπεδο.  

 

Προκλήσεις:  

v Γήρανση του εργατικού δυναµικού. 

v Πολλαπλές γενιές εργατικού δυναµικού.  

v Αλλαγή στάσης απέναντι στην εργασία. 

 

Δραστηριότητες αντιµετώπισης:  

v Πρόσληψη ανθρώπων- ταλέντων τα οποία θα ταιριάζουν και θα 

συµβαδίζουν µε τους στρατηγικούς στόχους της επιχείρησης.  

v Έλεγχος οικονοµικών οφειλών. 

v Διαχείριση διαφορετικών προσδοκιών και αναγκών. 

v Επαναξιολόγηση δυνατοτήτων και δεξιοτήτων. 

v Προγραµµατισµός της διαδοχής και 

v Σταδιακή συνταξιοδότηση ορισµένων στελεχών. 
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Προκλήσεις:  

v Παγκοσµιοποίηση. 

v Αµαύρωση των οργανωτικών γραµµών. 

 

Δραστηριότητες αντιµετώπισης:  

v Ενθάρρυνση των εργαζοµένων να αποδεχτούν την διαφορετικότητα. 

v Άσκηση και διαχείριση µιας ενοποιητικής υψηλής απόδοσης και 

πελατοκεντρικής κουλτούρας. 

v Ανάπτυξη ανοιχτών και ακριβών δικτύων επικοινωνίας. 

 

Προκλήσεις:  

v Ανάπτυξη και διατήρηση της οργάνωσης και συνεργασία µεταξύ των 

εργαζοµένων. 

v Εξισορρόπηση µεταξύ οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής.  

v Επιτυχία στην οικονοµία 24 ώρες την ηµέρα, 7 ηµέρες την εβδοµάδα. 

 

Δραστηριότητες αντιµετώπισης: 

v Ανάπτυξη και τελειοποίηση των ευέλικτων µορφών εργασίας. 

v Ένταξη προσωρινών ή συµβασιούχων υπαλλήλων.  

v Εξασφάλιση ενός υποστηρικτικού εργασιακού χώρου.  

v Σχεδιασµός αποτελεσµατικών εργασιών που να ταιριάζουν µε τις 

δυνατότητες των εργαζοµένων.  

 

Προκλήσεις:  

v Τεχνολογία. 

 

Δραστηριότητες αντιµετώπισης: 

v Συνεχής εκπαίδευση.  

v Δηµιουργία και διατήρηση της ικανότητας συνεργασίας. 

v Αξιοποίηση της τεχνολογίας. 
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Προκλήσεις: 

v Δικτυωµένες οργανωτικές ρυθµίσεις (κοινοπραξίες, στρατηγικές 

συµµαχίες).  

v Διαχείριση της ανάπτυξης. 

v Οργανωσιακή τοποθέτηση και επανατοποθέτηση.  

 

Δραστηριότητες αντιµετώπισης: 

v Στρατηγικοί εταίροι στις διαδικασίες ανάπτυξης των επιχειρήσεων  

v Διευκόλυνση και αξιοποίηση της ένταξης. 

v Εταίροι στη δηµιουργία των συστηµάτων εργασίας και διαδικασίες που 

προσθέτουν αξία.  

 

Συνοψίζοντας µπορούµε να πούµε πως εστιάζεται η σηµαντικότητα της λειτουργίας 

των διευθυντών της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στην ευθυγράµµιση της 

λειτουργίας του τµήµατος µε τους στρατηγικούς στόχους της εταιρείας. Οι διευθυντές 

των τµηµάτων ανθρωπίνων πόρων οφείλουν να έχουν την πλήρη γνώση για τη 

λειτουργία της εταιρείας.  

 

2.2 Ο ρόλος των δεξιοτήτων και η ανάπτυξη τους. 
Όπως αναφέρεται σε ένα δηµοσίευµα του Daniel Stober (2013) στον ιστότοπο 

www.ihrim.org στις τεχνικές πτυχές διαχείρισης των έργων, οι διευθυντές των εκάστοτε 

έργων προσπαθούν να ανακαλύψουν και να εφαρµόσουν νέους, βελτιωµένους τρόπους 

διοίκησης των ανθρώπων και διαχείρισης των εργασιών. Δεδοµένου πως οι διευθυντές 

των έργων αλληλεπιδρούν σε όλο το φάσµα των υπηρεσιών µέσα στις εταιρείες που 

εργάζονται και δεν είναι κολληµένοι σε αυτό που συνηθίζουµε να αποκαλούµε εταιρικό 

¨σιλό¨ εκτίθενται συχνά σε αναδυόµενες τάσεις του κλάδου που διευθυντές έργων από 

άλλο κλάδο δεν έχουν αυτή την ευκαιρία. Μερικές από τις τάσεις αυτές είναι οι 

παρακάτω:  

Μια αυξηµένη έµφαση στην ανάπτυξη των λεγόµενων «µαλακών δεξιοτήτων». 

Η προβολή του γραφείου διαχείρισης έργων (Project Management Office) ως ένα εν 

δυνάµει κέντρο εξοικονόµησης χρόνου αλλά και πόρων γενικότερα, το οποίο σηµαίνει 

και αυξηµένη κερδοφορία.  
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Επιθετικής µορφής πλάνου βιωσιµότητας µέσα από τα διάφορα έργα και πλέον 

δίνεται µεγαλύτερη έµφαση σε πλάνο µε έντονο χαρακτήρα της κοινωνικής ευθύνης. 

 

2.2.1 Σκληρές και µαλακές δεξιότητες 
 

Οι «σκληρές δεξιότητες» οµαδοποιούν τις απαιτούµενες δεξιότητες για την άσκηση 

των τεχνικών και ειδικών γνώσεων που έχουν σχέση µε τη απόδοση µιας ορισµένης 

εργασίας (Adam- Europe, 2011). 

Οι λεγόµενες «µαλακές δεξιότητες» συγκεντρώνονται στις κοινωνικό- γνωστικές 

δεξιότητες και τις στρατηγικές για το πρόσωπο που τις κατέχει. (Adam- Europe, 2011). 

Σε αυτές ανήκουν ενδεικτικά η διαπροσωπική επικοινωνία, οι ηγετικές ικανότητες, η 

ικανότητα διαπραγµάτευσης και η ικανότητα να εµπνέεις. Εδώ αξίζει να σηµειωθεί 

πως, αποδεδειγµένα, οι εταιρείες που επενδύουν στην ανάπτυξη των λεγόµενων 

«µαλακών δεξιοτήτων» έχουν µεγαλύτερες πιθανότητες να πετύχουν (Levering & Erb, 

2011) 

Μαλακές δεξιότητες 

Επικοινωνία 

Η πιο δύσκολη δεξιότητα οµολογουµένως είναι αυτή της επικοινωνίας. Η ικανότητα 

να σχεδιαστεί ένα αποτελεσµατικό πλάνο επικοινωνίας είναι µια πολύ δύσκολη 

υπόθεση στην οποία δύσκολα συγχωρούνται λάθη. Οι ¨µαλακές δεξιότητες¨ µπαίνουν 

στο παιχνίδι όταν προκύπτουν δύσκολες καταστάσεις και διαπραγµατεύσεις µεταξύ της 

ηγεσίας και των ιδιοκτητών ή των µετόχων. Μια άλλη περίπτωση είναι αυτή της 

αξιολόγησης ενός υφισταµένου προσώπου. Μια µελέτη από το Πανεπιστήµιο του 

Brandeis, αναφέρει πως µέσα στην πρώτη δεκάδα λόγων για τους οποίους 

αποτυγχάνουν τα έργα είναι η ανεπαρκής επικοινωνία στο πλαίσιο ενός έργου ή µεταξύ 

µιας οµάδας έργων. Η ίδια µελέτη βαθµολόγησε την επικοινωνία ως δεξιότητα, 

συµπεριλαµβανοµένων και την παρακολούθηση της προόδου του έργου και της 

υποβολής αναφορών δύο φορές πιο κρίσιµη και σηµαντική σε σχέση µε το να 

καταστρωθεί απλώς ένα πλάνο παρακολούθησης κόστους και τήρησης 

χρονοδιαγραµµάτων. Αυτοί οι οποίοι θα πετύχουν πραγµατικά µέσα στην επόµενη 

δεκαετία θα είναι αυτά τα στελέχη τα οποία θα επικοινωνούν ξεκάθαρα και θα 

επηρεάζουν τους µετόχους.  

Ηγεσία 
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Η ηγεσία ανάµεσα στις οµάδες παραµένει εδώ και πολύ καιρό ένα µυστήριο. Ο 

επικεφαλής µιας οµάδας, ο νούµερο ένα πόρος που έχει είναι η ίδια του η οµάδα, οι 

άνθρωποι του. Ο επικεφαλής της οµάδας πρέπει να έχει τις απαραίτητες εκείνες 

δεξιότητες για να διοικήσει αποτελεσµατικά ώστε να παραδώσει το έργο που του έχει 

ανατεθεί στην ώρα του και εντός προϋπολογισµού. Είναι βέβαια αρκετά δύσκολο να 

ορίσουµε τι είναι καλός ηγέτης. Διαφορετικοί άνθρωποι ανταποκρίνονται καλύτερα σε 

διαφορετικά στυλ ηγεσίας. Η λύση είναι να προσαρµόσει ο επικεφαλής διαφορετικά 

στυλ ηγεσίας εξατοµικευµένα για κάθε άνθρωπο της οµάδας. Αν νοµίζει πως οι 

άνθρωποι της οµάδας του οφείλουν να προσαρµοστούν κάνει λάθος. Ο εργαζόµενος 

έχει αλλάξει, µαζί και οι απαιτήσεις του από την εργασία. Το υπουργείο εργασίας των 

Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής αναφέρει πως οι εργαζόµενοι ηλικίας από 18 ως 38 

ετών µένουν σε µια εταιρεία κατά µέσο όρο τέσσερα έτη.  

Επίσης, σύµφωνα µε το περιοδικό Forbes, δύο εκατοµµύρια εργαζόµενοι 

εγκαταλείπουν την εργασία τους κάθε µήνα και αυτό προκύπτει από τη συµπεριφορά 

των ανώτερων στελεχών. Πολλοί εργαζόµενοι νιώθουν πως δεν εισπράττουν σεβασµό 

από τον επικεφαλής τους. Αισθάνονται ακόµη πως η εταιρεία δεν τους ανταµείβει µε 

αυτά που αξίζουν και πως όταν η οµάδα πετυχαίνει δεν επιµερίζεται η επιτυχία, πράγµα 

που δε συµβαίνει σε αντίθετη περίπτωση.  

Διατήρηση των εργαζοµένων 

Η δυσκολία που αντιµετωπίζουν οι οργανισµοί είναι να γεφυρώσουν το χάσµα 

µεταξύ των εργαζοµένων και της ηγεσίας αλλά και το πως θα επιτευχθεί να µείνουν 

στις θέσεις τους οι εξυπνότεροι και οι καλύτεροι εργαζόµενοι. Η απάντηση στο 

ερώτηµα αυτό είναι η έµπνευση, η καθοδήγηση και η εκπαίδευση στα µέλη της οµάδας. 

Αν έχεις τους σωστούς ανθρώπους για την κατάλληλη εργασία, το να τους εµπνεύσεις 

δεν αποτελεί τελικά και τόσο δύσκολο έργο. Αυτό µπορεί να γίνει δύσκολο αν µιλάµε 

για οργάνωση µε ουσιαστικά κατεστραµµένη δοµή στην οποία οι επικεφαλής των 

οµάδων δεν έχουν επίδραση στα µέλη. Αν αντιθέτως ο επικεφαλής της οµάδας έχει τον 

πλήρη έλεγχο της οµάδας, από τις προσλήψεις µέχρι τις απολύσεις τότε η έµπνευση 

αρχίζει και τελειώνει µε αυτόν ο οποίος είναι ο διαχειριστής του έργου. Στις 

προσλήψεις των ανθρώπων πρέπει να υπάρχει η σιγουριά πως οι στόχοι των ανθρώπων 

είναι συνυφασµένη µε τη στρατηγική και τους στόχους της εταιρείας.  

Εκπαίδευση πάνω στην εργασία 

Η ικανότητα της καθηµερινής εκπαίδευσης αποτελεί βαρυσήµαντο παράγοντα για 

τη δυναµική του τρόπου ηγεσίας µέσα στην οµάδα.  Η καθηµερινή καθοδήγηση 
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αποτελεί τον καλύτερο τρόπο για να διατηρείται σταθερή επικοινωνία, δηµιουργεί 

προσδοκίες και χαράζει έναν δρόµο για την επιτυχία των µελών της οµάδας. Η 

επένδυση χρόνου στα µέλη της οµάδας κατά τη διάρκεια της ηµέρας τους αποδεικνύει 

πόσο σηµαντικοί είναι για τη λειτουργία της οµάδας.  

Καθοδήγηση 

Η σηµασία της ανάπτυξης ενός συστήµατος καθοδήγησης µέσα στην οµάδα αφορά 

στο πως θα προωθηθεί η ανάπτυξη και η καριέρα των µελών της. Τα ανώτερα µέλη των 

οµάδων πρέπει να µοιράζονται µερικές τεχνικές και µυστικά µε άλλα µικρότερα µέλη 

που έχουν την τάση να ξεχωρίσουν για να περάσουν στην επόµενη θέση και να 

αναλάβουν νέα καθήκοντα. Οι ενέργειες αυτές πρέπει να διέπονται από αµοιβαίο 

ενδιαφέρον. Δεν µπορεί να υπάρχει καθοδήγηση ή ανάπτυξη αν ένα από τα δύο µέρη 

δεν ενδιαφέρεται για κάτι τέτοιο. Η αντιληπτή ωφέλεια από τα µέλη της οµάδα 

µεταφράζεται ως σωστή καθοδήγηση και συµβουλές σταδιοδροµίας τα οποία ενισχύουν 

τη δέσµευση τους για την οµάδα και το έργο. Για τον υπεύθυνο του έργου είναι πως η 

αφοσιωµένη οµάδα θα δώσει καλύτερα αποτελέσµατα. Οι προοδευτικές εταιρείες 

δεσµεύονται για την ανάπτυξη των «µαλακών δεξιοτήτων» των ηγετικών στελεχών 

τους µε αποτέλεσµα να µειώνονται τα λάθη και να χτίζονται περισσότερο συνεκτικές 

οµάδες έργων.  

Αίσθηµα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης  

Συµβαδίζοντας µε τη βιωσιµότητα των επιχειρήσεων επικρατεί η τάση για τη 

διεξαγωγή των όποιων έργων από τις επιχειρήσεις µε έναν περισσότερο ευαίσθητο 

κοινωνικά και περιβαλλοντικά τρόπο. Υπάρχει ολοένα και περισσότερο αυξανόµενος 

έλεγχος στους οργανισµούς που εκµεταλλεύονται αλλοδαπούς, χειρίζονται απόβλητα 

σε χώρες µε αυστηρές ρυθµίσεις ή βλάπτουν το περιβάλλον µε οποιονδήποτε τρόπο µε 

µόνο γνώµονα το κέρδος. Από την οπτική γωνία της άποψη της διοίκησης διαχείρισης 

των έργων η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη µπορεί να οριστεί ως: «Ο σχεδιασµός του 

έργου µε τη διασφάλιση πως τα κέρδη δεν προκύπτουν µέσω της εξοικονόµησης του 

κόστους από την κακοµεταχείριση των εργαζοµένων ή µε µετεγκατάσταση των 

επιχειρήσεων σε χώρες που δεν εφαρµόζουν τα αποδεκτά περιβαλλοντικά πρότυπα». 

Όπως η βιωσιµότητα, έτσι και η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη µπορεί να έχει θετικό 

αντίκτυπο στους εργαζοµένους του οργανισµού, µπορεί να έχει όµως εντελώς αρνητικό 

αντίκτυπο αν αγνοηθεί.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
 

3.1 Τί είναι τα κίνητρα 
Είναι µια ψυχολογική διαδικασία η οποία διεγείρει, κατευθύνει και διατηρεί µια 

συµπεριφορά προς ένα στόχο (Κωσταρίδου- Ευκλείδη, 1997). Από τη συµπεριφορά 

ενός ατόµου µπορούµε να συµπεράνουµε τα κίνητρα του. Συγκεκριµένα, η διέγερση 

απαντά στο ερώτηµα γιατί κάποιος κάνει κάτι. Η κατεύθυνση αναφέρεται στο γιατί 

κάποιος κάνει κάτι κι όχι κάτι άλλο και τέλος η διατήρηση προσπαθεί να ερµηνεύσει το 

γιατί κάποιος συνεχίζει να κάνει κάτι.  

 

3.2 Εσωτερικά και εξωτερικά κίνητρα 
Αποτελεί µια βασική διάκριση των κινήτρων. Στα εξωτερικά κίνητρα 

κατατάσσονται εκείνα τα οποία δραστηριοποιούν τον οργανισµό εξαιτίας εξωτερικών 

συνεπειών, όπως τα χρήµατα, η προαγωγή, το κύρος, η κοινωνική θέση κλπ). Στα 

εσωτερικά κίνητρα ανήκουν αυτά στα οποία λείπει η εξωτερική αµοιβή. Αναφέρονται 

σε ένα βαθύ ενδιαφέρον και απόλαυση για τη δραστηριότητα. Συνοδεύονται από µία 

βαθιά ικανοποίηση. Η µετατροπή λοιπόν, των εξωτερικών κινήτρων που εξελικτικά 

εµφανίζονται πρώτα στα παιδιά, σε εσωτερικά, τα οποία θεωρούνται ισχυρά και 

θεµελιώνουν την αυτόβουλη µάθηση και συµπεριφορά, είναι το πρωταρχικό ζητούµενο 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Καψάλης, 1996).  

 

3.3 Υποκίνηση εργαζοµένων 
 
Πολλές προσπάθειες έχουν γίνει κατά καιρούς για τον προσδιορισµό της έννοιας 

της Υποκίνησης. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω: 

«Υποκίνηση ή αλλιώς Παρακίνηση έχει ορισθεί ως µια εσωτερική κατάσταση του 

ατόµου που το κάνει να συµπεριφέρεται µε τρόπο που να διασφαλίζει την επίτευξη 

κάποιου στόχου» (Berelson & Steiner, 1964, στο Κουτούζης, 1999, σελ. 172). 

«Υποκίνηση είναι ένα σύνολο από ενεργητικές δυνάµεις οι οποίες µπορεί να 

προέρχονται από το ίδιο το άτοµο ή από το περιβάλλον του, και καθορίζουν τη στάση 

του απέναντι στην εργασία» (Pinder, 1984 στο Κουτούζης, 1999, σελ. 172).  
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Τα στελέχη των επιχειρήσεων είναι υπεύθυνα για την υποκίνηση των υφισταµένων 

τους. Πρέπει να χρησιµοποιούν διάφορες τεχνικές ώστε να τους ενεργοποιήσουν και µε 

την παροχή των κατάλληλων κινήτρων να αυξήσουν την παραγωγικότητα τους. Όµως, 

η έλλειψη παρακίνησης οφείλεται αρκετές φορές στη λανθασµένη µέθοδο διοίκησης 

των στελεχών. Κάθε εργαζόµενος έχει τον δικό του τρόπο να παρακινηθεί και οφείλουν 

τα στελέχη να το γνωρίζουν. Αξίζει να σηµειωθεί πως ένα υγιές περιβάλλον εργασίας 

είναι ένας πολύ σηµαντικός παράγοντας υποκίνησης. Αν δεν υπάρχει ένα περιβάλλον 

εργασίας όπως το προαναφερθέν, τότε είναι πολύ δύσκολο να παρακινηθούν οι 

εργαζόµενοι.  

Τα ανώτερα στελέχη πρέπει να µάθουν τι πραγµατικά θέλουν οι εργαζόµενοι. Αυτό 

µπορεί να επιτευχθεί µέσα από συζητήσεις αλλά και από παρατήρηση των διαφόρων 

συµπεριφορών. Συζητήσεις των υφισταµένων µε τα ανώτερα στελέχη σε κατ’ ιδίαν 

συναντήσεις, σε τακτά χρονικά διαστήµατα θα βοηθούσαν την ανώτερη διοίκηση αρκεί 

οι απαντήσεις να δίνονται µε ειλικρίνεια.  

Η σχεδίαση µιας στρατηγικής από τα στελέχη είναι απαραίτητη ώστε να πετύχουν 

οι εργαζόµενοι τους στόχους τους. Πρέπει να καταλάβουν πως αν δεν τους δοθεί η 

ευκαιρία για ικανοποίηση των στόχων τους τότε θα αναζητήσουν µία άλλη επιχείρηση 

που θα ικανοποιεί τις φιλοδοξίες τους. Είναι απολύτως απαραίτητο το προσωπικό να 

αισθάνεται ότι εργάζεται σε µια επιχείρηση που νοιάζεται για αυτούς και επιδιώκει τη 

βελτίωση τους. Επιπροσθέτως, µπορούµε να πούµε πως τα στελέχη πρέπει να 

ακολουθούν µια σειρά από ενέργειες ώστε να παρακινούν αποτελεσµατικά τους 

εργαζοµένους (Παπαλεξανδρή & Μπουραντάς, 2003).  

Οι ενέργειες αυτές δεν είναι προκαθορισµένες αλλά δηµιουργούνται από την κρίση 

του κάθε στελέχους γνωρίζοντας τις ανάγκες των εργαζοµένων του.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ 

ΗΓΕΣΙΑ 
 

4.1 Συναισθηµατική νοηµοσύνη 
 
Μπορούµε να πούµε πως η συναισθηµατική νοηµοσύνη µας εξηγεί γιατί δύο 

άνθρωποι που έχουν τον ίδιο δείκτη νοηµοσύνης ενδέχεται να φτάσουν σε διαφορετικά 

επίπεδα επιτυχίας. Η συναισθηµατική νοηµοσύνη αγγίζει ένα στοιχείο της ανθρώπινης 

συµπεριφοράς που σε µικρό ή µεγάλο βαθµό διαφέρει από τη νόηση. Ο Δείκτης 

Νοηµοσύνης είναι προκαθορισµένος από τη γέννηση µας και δεν ενδέχεται να αλλάξει 

εκτός κι αν συµβεί κάποιο πολύ τραυµατικό γεγονός όπως κάποιο ατύχηµα που θα 

µπορούσε να προκαλέσει εγκεφαλική βλάβη. Η απόκτηση γνώσεων κατά τη διάρκεια 

της ζωής µας δε µας κάνει πιο έξυπνους. Η νοηµοσύνη είναι η ικανότητα να 

µαθαίνουµε και είναι η ίδια τόσο στα 20 χρόνια ζωής όσο και στα 60. Από την άλλη η 

συναισθηµατική νοηµοσύνη είναι µια πολύ ευέλικτη ιδιότητα των ανθρώπων που 

µαθαίνεται.  

Είναι το αποτέλεσµα των προτιµήσεων µας. Τα στοιχεία της προσωπικότητας ενός 

ανθρώπου εµφανίζονται νωρίς και δε χάνονται ποτέ. Ο Δείκτης Νοηµοσύνης και η 

προσωπικότητα δεν αποτελούν παράγοντα πρόβλεψης της συναισθηµατικής 

νοηµοσύνης. Η προσωπικότητα όµως µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την ανάπτυξη της 

συναισθηµατικής νοηµοσύνης. Ο καλύτερος τρόπος για να έχουµε την συνολική εικόνα 

του ατόµου είναι να αξιολογήσουµε τις παρακάτω παραµέτρους: Τη Συναισθηµατική 

Νοηµοσύνη, τον Δείκτη Νοηµοσύνης και την Προσωπικότητα του ατόµου (Bar- On, 

2000).  

Σύµφωνα µε την θεωρία του Goleman η Συναισθηµατική Νοηµοσύνη αποτελείται 

από τέσσερις δεξιότητες. Οι πρώτες δύο δεξιότητες, η αυτεπίγνωση και η 

αυτοδιαχείριση, αφορούν περισσότερο τον εαυτό µας. Οι επόµενες δύο, η κοινωνική 

επίγνωση και η διαχείριση σχέσεων, αναφέρονται κατά κύριο λόγο στη σχέση µας µε 

τους άλλους (Brandberry & Greaves, 2006).  
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4.1.1 Αυτεπίγνωση 
Είναι η ικανότητα να αντιλαµβανόµαστε µε ακρίβεια τα συναισθήµατα µας και να 

συνειδητοποιούµε την προδιάθεση που έχουµε για µια συµπεριφορά. Αυτεπίγνωση 

ονοµάζουµε τη βαθιά κατανόηση που έχει το άτοµο για τα συναισθήµατα, τις 

δυνατότητες, τα όρια, τις αξίες και τα κίνητρα του. Οι άνθρωποι µε ισχυροί 

αυτεπίγνωση είναι ρεαλιστές. Οι ηγέτες µε ισχυρή αυτεπίγνωση κατανοούν τις αρχές, 

τους στόχους και τα όνειρα τους. Συντονίζονται αµέσως µε αυτό που τους φαίνεται 

σωστό (Davidson & Jackson, 2000).  

 

4.1.2 Αυτοδιαχείριση 
Είναι αυτό που συµβαίνει κάθε φορά που επιλέγουµε να µείνουµε άπραγοι ή να 

ενεργήσουµε. Εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την αυτεπίγνωση και αποτελεί το 

δεύτερο µεγάλο κοµµάτι της ατοµικής ικανότητας. Μέσω της αυτοδιαχείρισης 

µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε την επίγνωση των συναισθηµάτων µας για να είµαστε 

ευέλικτοι και να κατευθύνουµε θετικά τη συµπεριφορά µας. Αν δε γνωρίζουµε τα 

συναισθήµατα µας είναι δύσκολο να τα διαχειριστούµε. Οι ξεκάθαρες και διαφανείς 

συµπεριφορές οδηγούν στην ακεραιότητα αλλά και στη βεβαιότητα πως ο ηγέτης είναι 

αξιόπιστος. Τέλος, η σηµαντικότερη πράξη υπευθυνότητας είναι η ικανότητα του ηγέτη 

να παραµείνει ψύχραιµος. Μία καλή και αποτελεσµατική ηγεσία απαιτεί την ίδια 

ακριβώς ικανότητα χειρισµού της εσωτερικής αναστάτωσης και παράλληλα την 

εξωτερίκευση των θετικών συναισθηµάτων (Goleman et al., 2002).  

 

4.1.3 Κοινωνική επίγνωση 
Είναι ουσιαστικά η ικανότητα να καταλαβαίνουµε µε ακρίβεια τα συναισθήµατα 

των άλλων και να προβλέπουµε τι θα συµβεί. Αυτό σηµαίνει πως αντιλαµβανόµαστε τι 

αισθάνονται οι άλλοι και τι ακριβώς συµβαίνει ακόµη κι όταν εµείς δεν αισθανόµαστε 

το ίδιο (Brandberry & Greaves, 2006).  

Ένας καλός ηγέτης χρειάζεται την κοινωνική επίγνωση ή αλλιώς ενσυναίσθηση η 

οποία αποτελεί ένα από τα κύρια συστατικά της προσωπικότητας ενός υγιώς 

σκεπτόµενου ηγέτη. Ένα άλλο συστατικό είναι ο τρόπος που επικοινωνεί τα µηνύµατα 

που θέλει να περάσει στους άλλους. Η κοινωνική επίγνωση ή ενσυναίσθηση είναι 

εξαιρετικά σηµαντική για την επίτευξη της αρµονίας. Όταν ο ηγέτης είναι 
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συντονισµένος µε αυτό που θέλουν να ακούσουν οι άλλοι τη συγκεκριµένη στιγµή, 

µπορεί να πει και να πράξει ότι είναι κατάλληλο (Goleman et al., 2000). 

 

4.1.4 Διαχείριση σχέσεων 
Πρόκειται ουσιαστικά το προϊόν το οποίο πηγάζει από τις τρεις προηγούµενες 

δεξιότητες της συναισθηµατικής νοηµοσύνης, την αυτεπίγνωση, την αυτοδιαχείριση και 

την ενσυναίσθηση ή κοινωνική επίγνωση. Είναι µείζονος σηµασίας παράγοντας να 

έχουµε επίγνωση τόσο των δικών µας συναισθηµάτων όσο και των άλλων ώστε να 

χειριζόµαστε σωστά τις σχέσεις µας. Έτσι εξασφαλίζουµε την άµεση επικοινωνία και 

τον αποτελεσµατικό χειρισµό των συγκρούσεων (Brandberry & Greaves, 2006). Στη 

διαχείριση σχέσεων συναντάµε µερικά από τα πιο σηµαντικά εργαλεία της ηγεσίας: την 

πειθώ, τον χειρισµό συγκρούσεων και τη συνεργατικότητα.  

Η τέχνη της καλής διαχείρισης σχέσεων και κρίσεων απαιτεί αυθεντικότητα και 

ειλικρίνεια. Όταν η συµπεριφορά του ηγέτη είναι εναρµονισµένη µε τα προσωπικά του 

οράµατα και αξίες και συντονίζεται µε τα συναισθήµατα της οµάδας τότε σίγουρα οι 

δεξιότητες του στη διαχείριση κρίσεων θα λειτουργήσουν καταλυτικά επιτυγχάνοντας 

την αρµονία (Goleman et. al, 2002).  

4.2 Ηγεσία και στυλ ηγεσίας 

4.2.1 Η έννοια της ηγεσίας 
«Η έννοια της ηγεσίας περιλαµβάνει διαδικασίες επιρροής που συνεπάγονται τον 

καθορισµό των αντικειµενικών στόχων της οµάδας ή του οργανισµού, την δηµιουργία 

κινήτρων για την παραγωγή έργου που αποβλέπει στην επιδίωξη των στόχων καθώς και 

την συµβολή στη διατήρηση της οµάδας και της κουλτούρας της» (Yukl, 1989). 

Ενώ µέχρι τις αρχές του 2000 γινόταν αποκλειστικά λόγος για ατοµική ηγεσία, 

πρόσφατα η ηγεσία προσεγγίζεται ως συλλογικό φαινόµενο (Drath, 2001). Σύµφωνα µε 

τον Drath (2001) πάλι η ηγεσία δεν είναι κατοχή ενός ηγέτη αλλά µια πλευρά της 

κοινότητας, η κοινή επίτευξη στόχων. Με αυτή τη συλλογική πλευρά της ηγεσίας θα 

βρούµε σύµφωνους και τους Bass (1991), Chanoch & House (2001) και Hunt (2004).  

Τέλος ένας αποτελεσµατικός ηγέτης, σύµφωνα µε τους Κονδύλη & Παντελή (2006)  

αποτελείται από τα παρακάτω συστατικά:  

v Σοφία από τον ενήλικο. 

v Ειλικρινής υποστήριξη και ενδιαφέρον από τον Γονέα και 
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v Μεταδοτικός ενθουσιασµός από το παιδί.  

 

4.2.2 Η έννοια της ηγεσίας 
Αυταρχικό στυλ ηγεσίας: Σε αυτό το στυλ ηγετικής συµπεριφοράς ο ηγέτης αντλεί 

δύναµη από τη θέση την οποία κατέχει. Δεν είναι ιδιαίτερα δηµοφιλής µεταξύ των 

µελών της οµάδας, οι υφιστάµενοι του υποκινούνται µόνο από το χρήµα ή για 

βιοποριστικούς λόγους και από κανέναν άλλον παράγοντα και µεταβιβάζει διαταγές 

χωρίς να δίνει οδηγίες στα µέλη της οµάδας. Τα µέλη της οµάδας δεν αναλαµβάνουν 

ευθύνες και ο ρόλος τους περιορίζεται στο εκτελεστικό κοµµάτι. Η παραγωγή 

αυξάνεται µόνο µε την παρουσία του ηγέτη. Στην απουσία του η παραγωγή µειώνεται 

(Μπουραντάς, 2002).  

Δηµοκρατικό στυλ ηγεσίας: Οι αποφάσεις λαµβάνονται µε τη συµµετοχή της 

οµάδας. Σε περίπτωση που αναγκαστεί να πάρει µόνος του αποφάσεις, δίνει τις 

απαραίτητες εξηγήσεις στα µέλη της οµάδας. Τα µέλη σε αυτή την περίπτωση δε 

διστάζουν να αναλάβουν την ευθύνη όταν χρειαστεί. Υιοθετούν εύκολα αλλαγές και 

νέες ιδέες. Η ποιότητα εργασίας και η παραγωγικότητα είναι σε υψηλά επίπεδα ακόµη 

και κατά την απουσία του ηγέτη. Το αίσθηµα επιτυχίας στην οµάδα είναι διάχυτο 

(Μπουραντάς, 2002).  

Εξουσιοδοτικό στυλ ηγεσίας: Εδώ ο ηγέτης δεν παίρνει αρκετή από την ευθύνη, δεν 

έχει εµπιστοσύνη δηλαδή στις ηγετικές του ικανότητες. Η οµάδα όπως καταλαβαίνουµε 

δεν έχει στόχους. Η έλλειψη στόχων όµως εµποδίζει την πρόοδο της οµάδας. Τα µέλη 

της παίρνουν αποφάσεις σύµφωνα µε τις επιθυµίες τους και το ενδιαφέρον τους για την 

εργασία είναι περιορισµένο. Η παραγωγικότητα επίσης. Το αίσθηµα της οµαδικότητας, 

της αφοσίωσης και της δέσµευσης είναι αρκετά περιορισµένα (Μπουραντάς, 2002). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΩΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΣ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
Η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού (Χυτήρης, 2001) αναφέρεται στο σύνολο 

των ενεργειών που εφαρµόζονται, από την επιχείρηση προκειµένου να αποκτήσουν τα 

στελέχη της τις δεξιότητες και τις γνώσεις που απαιτούνται για την 

αποτελεσµατικότερη άσκηση των καθηκόντων τους. Η ανάπτυξη ωστόσο δεν είναι 

εκµάθηση τεχνικών δεξιοτήτων αλλά στοχεύει στην µόρφωση των στελεχών, η οποία 

θα βοηθήσει να αντιµετωπίζουν τις αλλαγές που συµβαίνουν στο πολυτάραχο 

περιβάλλον και να διαµορφώνουν συνθήκες για την αποτελεσµατικότερη λειτουργία 

του οργανισµού.  

Ένα σύστηµα εκπαίδευσης και ανάπτυξης των στελεχών καθώς και οι µέθοδοι που 

πρόκειται να εφαρµοστούν θα πρέπει να είναι πολύ συγκεκριµένες. Το πρόγραµµα 

ανάπτυξης των στελεχών θα πρέπει να εκπαιδεύει όλους όσους προβλέπεται να 

αναλάβουν διοικητικές θέσεις και όσους ασκούν ακόµη και τώρα τα καθήκοντα τους σε 

επίπεδο διοίκησης.  

Οι µέθοδοι ανάπτυξης διακρίνονται σε δύο κύριες κατηγορίες αναλόγως µε το αν 

εφαρµόζονται στη θέση εργασίας ή εκτός αυτής και παρουσιάζονται στη συνέχεια. 

5.1 Μέθοδοι Εκπαίδευσης Εντός Θέσης Εργασίας 

5.1.1 Job Rotation 
 
Η µέθοδος αυτή (Χυτήρης, 2001) είναι πολύ συνηθισµένη και έχει πολλά οφέλη για 

τον εργαζόµενο. Το εκπαιδευόµενο στέλεχος υπόκειται σε οριζόντιες µετακινήσεις από 

τµήµα σε τµήµα αναλαµβάνοντας µια διοικητική θέση για ένα διάστηµα µεταξύ τριών 

ως έξι µηνών. Το στέλεχος δοκιµάζεται σε διαφορετικές λειτουργίες και τµήµατα 

µαθαίνοντας έτσι πως λειτουργεί το κάθε τµήµα του οργανισµού, ενώ παράλληλα 

ταυτίζεται περισσότερο µε την κουλτούρα και τις αξίες του οργανισµού.  

Επίσης, το διάστηµα αυτό αποκτά διαπροσωπικές σχέσεις µε τους υπόλοιπους 

εργαζοµένους της επιχείρησης και εργάζονται µε έναν κοινό σκοπό. Αν η µετακίνηση 

αφορά άλλη χώρα τότε το στέλεχος αποκτά το πλεονέκτηµα να γνωρίσει την κουλτούρα 

των πελατών της επιχείρησης το οποίο της προσθέτει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. 

Μέσα από αυτή τη διαδικασία το στέλεχος διαπιστώνει τα δυνατά και τα αδύνατα 

στοιχεία του, κάτι που θα τον βοηθήσει στον καλύτερο σχεδιασµό της σταδιοδροµίας 
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του, ενώ παράλληλα η επιχείρηση έχει περισσότερες ευκαιρίες να αξιολογήσει το υπό 

εκπαίδευση στέλεχος. 

 

5.1.2 Προσωπική Καθοδήγηση 
Πρόκειται για την πιο παλιά µέθοδο εκπαίδευσης στελεχών κατά την οποία ο άµεσα 

προϊστάµενος δίνει οδηγίες τεχνικού χαρακτήρα, σχολιάζει τη συµπεριφορά του και τον 

ενηµερώνει για την εξέλιξη του (Χυτήρης, 2001). Η µέθοδος αυτή διέπεται από 

πλεονεκτήµατα όπως το µικρό κόστος, το χτίσιµο ισχυρών δεσµών µεταξύ των 

στελεχών και των άµεσα προϊσταµένων, την άµεση πληροφόρηση και διόρθωση λαθών 

αλλά και την άµεση εφαρµογή της γνώσης. Η µέθοδος αυτή µπορεί να είναι 

ακατάλληλη όταν απαιτείται και θεωρητική γνώση για την εκµάθηση του έργου.  

 

5.1.3 Καθοδήγηση (Mentoring) 
Όταν ένα έµπειρο στέλεχος αναλαµβάνει υπό την προστασία του ένα νεαρό, άπειρο 

αλλά µε δυνατότητες εξέλιξης και τυπικά προσόντα άτοµο για να εξελιχθεί, 

αναλαµβάνει να το διδάσκει, να το καθοδηγεί, να το ενθαρρύνει και τέλος να το 

υποστηρίζει. Η µέθοδος αυτή, γνωστή ως mentoring (Aryee et al, 1996), 

χρησιµοποιείται συχνά σε επιχειρήσεις που βασίζονται στο σύστηµα προαγωγών για 

την υιοθέτηση στελεχών. Η µέθοδος αυτή έχει πολύ θετικά αποτελέσµατα, για την ίδια 

την επιχείρηση (δηµιουργία ικανότατων στελεχών) αλλά και για τους εργαζοµένους- 

εκπαιδευόµενους (ουσιαστική µάθηση, επιτυχηµένη σταδιοδροµία, γρήγορη ανάπτυξη 

και εξέλιξη) σύµφωνα µε τους Whiley et al. (1991).   

Τα πλεονεκτήµατα αυτής της µεθόδου είναι πολύ σηµαντικά. Η µάθηση στην 

πράξη, η ουσιαστική αλληλεπίδραση µεταξύ µέντορα και εκπαιδευόµενου και η άµεση 

αξιολόγηση της απόδοσης είναι µερικά από αυτά. Κρύβει όµως και πολλούς κινδύνους 

αν δεν εφαρµόζεται µε αξιοκρατικά κριτήρια. Μερικοί από τους κινδύνους της µεθόδου 

αυτής είναι οι παρακάτω: Τα στελέχη που θα λειτουργούν ως µέντορες µπορεί να 

επιλέξουν και να συµπαθήσουν άτοµα που τους ταιριάζουν, να αναπαράγεται η ίδια 

κουλτούρα και να διαιωνίζονται οι ίδιες πρακτικές διοίκησης. Επίσης, το αν η µέθοδος 

θα έχει τα επιθυµητά αποτελέσµατα εξαρτάται και από τη διάθεση του έµπειρου 

στελέχους να λειτουργήσει ως µέντορας και ακόµη πρέπει να έχουµε στο µυαλό µας 

πως υπάρχει ο κίνδυνος η µέθοδος αυτή να λειτουργήσει ως εργαλείο για τον 

αποκλεισµό άλλων ατόµων σύµφωνα µε τον Mathews A. (1994-1995). 
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5.1.4  Επιτελικό στέλεχος 
Ο εκπαιδευόµενος αναλαµβάνει τη θέση του βοηθού σε κάποιο ανώτερο και 

επιτυχηµένο στέλεχος. Η επιτυχία αυτής της µεθόδου εξαρτάται από το πόσο ικανό 

είναι το στέλεχος να διδάξει τον εκπαιδευόµενο (και πόσο βοηθά η ατοµική κουλτούρα 

του συγκεκριµένου στελέχους να µεταφέρει τις γνώσεις του) και από τον αξιοκρατικό 

τρόπο επιλογής του βοηθού, ώστε να µην αδικηθούν κάποιοι συνάδελφοι του. 

  

5.1.5 Αναπληρωτής- Αντικαταστάτης 
Το υπό εκπαίδευση στέλεχος έχει τη δυνατότητα να αντικαθιστά τον άµεσα 

προϊστάµενος του σε σηµαντικές δραστηριότητες, έχοντας και επίσηµα το δικαίωµα να 

λαµβάνει αποφάσεις για τις δραστηριότητες αυτές. Η επιλογή του αντικαταστάτη 

γίνεται από τον άµεσα προϊστάµενο του αλλά συνήθως µε την έγκριση των ανωτέρων 

του σύµφωνα µε τον Χυτήρη (2001).  

 

5.2 Μέθοδοι Εκπαίδευσης εκτός Θέσης Εργασίας 
 
Υπάρχουν αρκετές µέθοδοι για την ανάπτυξη των ταλαντούχων στελεχών οι οποίες 

εφαρµόζονται και εκτός της θέσης εργασίας. Είτε σε ειδική αίθουσα µέσα στην 

επιχείρηση, είτε µε τη βοήθεια κάποιου εξωτερικού συνεργάτη εξειδικευµένου σε 

θέµατα ανάπτυξης και εκπαίδευσης στελεχών. 

 

5.2.1 Μελέτη περίπτωσης 
Πρόκειται ίσως για τη δηµοφιλέστερη µέθοδο ανάπτυξης (αλλά και επιλογής 

πολλές φορές) στελεχών, κατά την οποία οι εκπαιδευόµενοι, ατοµικά ή και σε µικρές 

οµάδες) µελετούν ένα πρόβληµα σε επίπεδο επιχείρησης που συνήθως τους δίνεται 

γραπτώς. Ο στόχος αυτής της µεθόδου είναι να µάθουν οι εκπαιδευόµενοι να αναλύουν 

αλλά και να συνθέτουν τα στοιχεία ενός προβλήµατος, ώστε να κατανοήσουν την 

πολυπλοκότητα των προβληµάτων σε πραγµατικές συνθήκες εργασίας.  Σύµφωνα µε 

τους Andrews & Noel (1986) η µέθοδος αυτή έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά 

γνωρίσµατα:  
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• Τα προβλήµατα που παρουσιάζονται προς µελέτη είναι συνήθως πραγµατικά 

από αληθινές επιχειρήσεις. 

• Τα εκπαιδευόµενα στελέχη συµµετέχουν ενεργά, παρουσιάζοντας τις προτάσεις 

τους, ζητώντας τις ιδέες άλλων και αντιπαραθέτουν επιχειρήµατα και απόψεις. 

• Οι συµµετέχοντες βασίζονται στις δικές τους δυνάµεις για να βρουν λύσεις. Η 

συµµετοχή των διδασκόντων είναι σχεδόν απαγορευτική.  

• Οι συµµετέχοντες µαθαίνουν πως δεν υπάρχει απόλυτα σωστή ή απόλυτα λάθος 

λύση. Μαθαίνουν επίσης ότι πολλές διαφορετικές λύσεις µπορεί να είναι εξίσου 

σωστές ή λάθος. 

• Ο ρόλος του εκπαιδευτή περιορίζεται σε ρόλο συντονιστή. Προκαλεί ερωτήσεις 

και δίνει πληροφορίες αλλά σε καµία περίπτωση δε συµµετέχει σε προτάσεις 

και δεν αναφέρει τη γνώµη του.  
 

5.2.2 Διοικητικά παιχνίδια  
Σύµφωνα µε τον Lane (1995) η µέθοδος αυτή αναπτύχθηκε το 1950 στις ΗΠΑ. Έχει 

εφαρµοστεί σε ευρεία κλίµακα και µέχρι σήµερα έχουν αναπτυχθεί παιχνίδια όχι µόνο 

γενικής χρήσης αλλά και για συγκεκριµένους βιοµηχανικούς κλάδους. Τα 

εκπαιδευόµενα στελέχη χωρίζονται σε έναν αριθµό οµάδων, συνήθως 4-6 και κάθε 

οµάδα αντιπροσωπεύει µια επιχείρηση. Ανταγωνίζονται η µία την άλλη για την 

επίτευξη συγκεκριµένων στόχων, σε ένα υποθετικό επιχειρηµατικό περιβάλλον. Οι 

εκπαιδευόµενοι πρέπει να αποφασίσουν για µια σειρά πραγµάτων πολλών µεταβλητών 

όπως πωλήσεις, αποθέµατα, προσλήψεις, λειτουργικά έξοδα, επίπεδα παραγωγής κλπ. 

Όπως και στον πραγµατικό κόσµο η κάθε οµάδα- επιχείρηση δε γνωρίζει τις αποφάσεις 

των άλλων.  

Η συγκεκριµένη µέθοδος εκπαίδευσης βοηθά σηµαντικά στην ικανότητα λήψης 

αποφάσεων, προγραµµατισµού και ηγεσίας. Ακόµη και οι ίδιοι οι συµµετέχοντες 

διαπιστώνουν την σηµαντικότητα της συνεργασίας και της οµαδικής εργασίας. Στα 

µειονεκτήµατα της µεθόδου αυτής συγκαταλέγονται η ανάγκη πως όλοι οι 

εκπαιδευόµενοι να έχουν ένα ελάχιστο επίπεδο γνώσεων ή εµπειριών και το 

περιορισµένο των εναλλακτικών λύσεων που τους δίνονται. 
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5.2.3 Υπόδηση ρόλων 
Τα εκπαιδευόµενα στελέχη καλούνται να παίξουν συγκεκριµένους ρόλους σε ένα 

µικρό σκετς που τους δίνεται. Το σκετς αυτό αναφέρεται σε µια κατάσταση- πρόβληµα 

συνήθως σε µια επιχείρηση. Σύµφωνα µε τον Χυτήρη (2001) στόχος της µεθόδου είναι 

οι συµµετέχοντες να υποδύονται κάποιον άλλον, να κατανοήσουν το ρόλο και τις 

ευθύνες του και να δουν τα πράγµατα από µια άλλη οπτική γωνία.  

Η υπόδηση ρόλων είναι µια ανέξοδη και ευχάριστη µέθοδος για την εκπαίδευση 

των στελεχών. Για να είναι όµως πραγµατικά επιτυχηµένη η µέθοδος πρέπει οι 

συµµετέχοντες να θέλουν πραγµατικά να παίξουν τους ρόλους και να εξηγηθεί 

αναλυτικά το τι επιδιώκεται µε το συγκεκριµένο σκετς. Επίσης, οι συµµετέχοντες που 

παρακολουθούν τους συναδέλφους τους θα πρέπει να γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν 

(να σχολιάζουν για παράδειγµα). Τα σκετς είναι σκόπιµο να είναι σύντοµα. Η µέθοδος 

αυτή χρησιµοποιείται κυρίως για την ανάπτυξη ικανοτήτων στις διαπροσωπικές 

σχέσεις.  

 

5.2.4 Σεµινάρια  
Οι εκπαιδευόµενοι παρακολουθούν µαθήµατα πάνω σε ένα συγκεκριµένο γνωστικό 

επίπεδο, όπως για παράδειγµα η ηγεσία, η λήψη αποφάσεων ή τα χρηµατοοικονοµικά 

από ειδικούς ή έµπειρα στελέχη. Τα σεµινάρια διοργανώνονται από την ίδια την 

εταιρεία, από γραφεία συµβούλων, εκπαιδευτικούς οργανισµούς ή κρατικούς φορείς. 

Για να υπάρχει επιτυχία σε τέτοια προγράµµατα πρέπει η εταιρεία να διασφαλίσει πως 

το προσφερόµενο σεµινάριο θα καλύψει τις ανάγκες των στελεχών της.  

 

5.2.5 Προτυποποίηση Συµπεριφοράς 
Σύµφωνα µε τους Mayer & Russell (1987) τα εκπαιδευόµενα στελέχη, κυρίως της 

κατώτατης και µεσαίας βαθµίδας παρακολουθούν µια υποδειγµατική συµπεριφορά 

αντιµετώπισης µιας κατάστασης και καλούνται να την αντιγράψουν και να τη 

µεταφέρουν στο χώρο εργασίας τους. Η µέθοδος αυτή βασίζεται στο ότι µαθαίνει πιο 

αποτελεσµατικά κανείς παρατηρώντας τον διδάσκοντα και όχι ακούγοντας τον 

παθητικά σε µία αίθουσα. Με τη µέθοδο αυτή πετυχαίνουµε καλύτερη ανάπτυξη 

δεξιοτήτων στις διαπροσωπικές σχέσεις.  
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5.2.6 Συναλλακτική ανάλυση 
Πρόκειται για µια µέθοδο ανάλυσης των διαπροσωπικών συναλλαγών και 

επικοινωνίας η οποία στόχο έχει να αποκτήσουν τα στελέχη της ικανότητες και γνώσεις 

για να εξηγούν το γιατί και το πως της δικής τους επικοινωνίας αλλά και της 

επικοινωνίας των συναδέλφων τους ώστε να βελτιώνεται το εργασιακό κλίµα, σύµφωνα 

µε τον Κονδύλη (1990).  

Ο τρόπος επικοινωνίας του καθενός αλλά και πως ειδικά συµπεριφέρεται απέναντι 

σε κάποιον εξαρτάται από την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Συνεπώς οι 

εκπαιδευόµενοι µαθαίνουν να αναγνωρίζουν και να αναλύουν τις τρεις καταστάσεις του 

εγώ: τη γονεϊκή, την ενήλικη και την παιδική.  

 

5.2.7 Μέθοδος Ηγεσίας Vroom- Yetton 
Σύµφωνα µε τον Χυτήρη (1996) πρόκειται για ένα πρόγραµµα ανάπτυξης στελεχών 

το οποίο επικεντρώνεται στη λήψη αποφάσεων. Βασίζεται σε µια θεωρία ηγεσίας που 

εξηγεί το πως οι ηγέτες θα πρέπει να παίρνουν αποφάσεις µε συγκεκριµένα κριτήρια 

όπως: ποιότητα, αποδοχή και χρόνος λήψης απόφασης.  

Στο συγκεκριµένο πρόγραµµα, τα εκπαιδευόµενα στελέχη µαθαίνουν τα βασικά 

στοιχεία της θεωρίας αυτής και χρησιµοποιούν το δέντρο λήψης αποφάσεων, για να 

προσδιορίσουν ακριβώς το πιο αποτελεσµατικό στυλ ηγεσίας στη λήψη αποφάσεων, 

για παράδειγµα αν το στυλ θα είναι συµµετοχικό ή αυταρχικό και σε ποιο βαθµό.  

 

5.2.8 Ενεργός Μάθηση  
Σύµφωνα µε τους Raelin & Lebien (1993), η ενεργός µάθηση είναι κατάλληλη για 

µεσαία και ανώτερα στελέχη. Συνδυάζει τη µάθηση στην αίθουσα διδασκαλίας και τη 

µάθηση µέσω της εκτέλεσης συγκεκριµένου έργου στο χώρο εργασίας.  

Στα υπό εκπαίδευση στελέχη ανατίθεται ένα έργο σε κάποιο άλλο τµήµα ή 

διεύθυνση µέσα στην επιχείρηση. Το έργο αυτό αφορά την ανάλυση ενός πολύπλοκου 

πραγµατικού προβλήµατος, εκτός της ειδικότητας τους, που έχει το τµήµα ή η 

διεύθυνση και τη λήψη απόφασης. Για το σκοπό αυτό τα στελέχη απασχολούνται 

συνήθως για ένα διάστηµα µερικών µηνών. 

Σύµφωνα µε τον Marsick (1990), η µέθοδος λειτουργεί ως εξής: Τα εκπαιδευόµενα 

στελέχη για µια ή δύο εβδοµάδες παρακολουθούν µαθήµατα διοίκησης, λήψης 

αποφάσεων και µεθοδολογίας έρευνας και λαµβάνουν οδηγίες για την επίλυση του 
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προβλήµατος. Για µερικούς µήνες ασχολούνται µε την επίλυση του. Στο διάστηµα αυτό 

οι συµµετέχοντες, σε διάφορα έργα, συναντώνται ως ερευνητική οµάδα για να 

συλλέξουν πληροφορίες και να συζητήσουν για την πρόοδο του έργου τους. Αν τώρα 

διαπιστωθούν κάποια κενά στη µεθοδολογία και στον τρόπο ανάλυσης του 

προβλήµατος, είναι δυνατό οι συµµετέχοντες να παρακολουθήσουν νέα σειρά 

µαθηµάτων στην αίθουσα διδασκαλίας. Στο τέλος, οι εκπαιδευόµενοι παρουσιάζουν τα 

αποτελέσµατα του έργου τους στην ανώτερη διοίκηση.  

 

5.2.9 Κέντρα Εκτίµησης- Αξιολόγησης 
Κατά τους Rea et al. (1990), πρόκειται για µια µέθοδο επιλογής υποψηφίων 

στελεχών. Οι υποψήφιοι συµµετέχουν σε µια σειρά ασκήσεων και δραστηριοτήτων 

όπως υποδήσεις ρόλων, διοικητικά παιχνίδια κ.ά. ώστε να διαπιστωθούν οι στάσεις, οι 

ικανότητες και τα ταλέντα τους στην άσκηση διοίκησης. Όταν τα κέντρα Εκτίµησης- 

Αξιολόγησης χρησιµοποιούνται ως µέθοδος ανάπτυξης τότε στοχεύουν:  

Τα στελέχη ταυτόχρονα µε τη διαπίστωση των ικανοτήτων τους να αναπτύξουν και 

τις διοικητικές τους ικανότητες. 

Με βάση τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης να πάρουν οδηγίες και συµβουλές για 

το τι και πως πρέπει να κάνουν ώστε να βελτιώσουν τα αδύνατα σηµεία τους. 

 

5.2.10     Εκπαίδευση «Νέας Εποχής» (New Age Training) 
Πρόκειται για µια µέθοδο εκπαίδευσης η οποία πραγµατοποιείται στην αίθουσα 

διδασκαλίας και οι ασκήσεις διαρκούν από µερικές ηµέρες µέχρι και µερικές 

εβδοµάδες. Οι συµµετέχοντες καλούνται να αποκαλύψουν τον συναισθηµατικό τους 

κόσµο, καθώς και τα πολύ προσωπικά τους συµβάντα ενώπιον άλλων. Η εκπαίδευση 

περιλαµβάνει τις τεχνικές του διαλογισµού, της γιόγκα, του καταιγισµού ιδεών και 

άλλων τεχνικών αλλαγής συµπεριφοράς µε σκοπό οι συµµετέχοντες να αλλάξουν 

στάσεις, αξίες πιστεύω και εν τέλει συµπεριφορά (Byrum, 1991).   

Η µέθοδος αυτή έχει δεχθεί έντονη κριτική γιατί βασίζεται στη φιλοσοφία της 

πλύσης εγκεφάλου. Παραβιάζει την ιδιωτικότητα της προσωπικής ζωής και προσβάλλει 

την προσωπικότητα των συµµετεχόντων. Επίσης, εγείρει θέµατα ηθικής και θα πρέπει η 

συµµετοχή να είναι προαιρετική. Αν και σε προσωπικό επίπεδο ο εκπαιδευόµενος 

µπορεί να µάθει πολλά, εν τούτοις, είναι αρκετά αµφίβολη η µεταφορά των γνώσεων 

αυτών στο χώρο εργασίας. 
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5.3 Προσανατολισµός στην Εκπαίδευση και Ανάπτυξη του 

Ανθρώπινου Δυναµικού 
 
Τα σχέδια ανάπτυξης θα πρέπει να διασφαλίζουν στον οργανισµό πως θα επιφέρουν 

ένα αντίστοιχο αποτέλεσµα για την επίτευξη ανάπτυξης και εκπαίδευσης του 

ανθρώπινου δυναµικού όπως αντίστοιχα κάνουν και οι διάφορες άλλες επιχειρησιακές 

δραστηριότητες και διαδικασίες που εφαρµόζονται για την επίτευξη των σκοπών αυτών 

(Harrison, 1993).  

Σύµφωνα πάλι µε τον Harrison (1993), όταν προσδιοριστούν οι απαραίτητες 

µαθησιακές πρωτοβουλίες, µε την πλήρη συµµετοχή των ανώτατων διοικητικών 

στελεχών θα πρέπει να υπάρξει:  

Προσδιορισµός του βαθµού στον οποίο οι συµπεριφορές και οι επιδόσεις των 

εργαζοµένων θα υποστηρίζουν τους στόχους της επιχείρησης και των κενών που 

παρατηρούνται στην συµπεριφορά και την επίδοση αυτών που θα επουλωθούν από 

προσεκτικά σχεδιασµένα µαθησιακά σχέδια. 

Συµφωνία των ανώτατων διοικητικών στελεχών για τον τρόπο διεξαγωγής και 

επιτήρησης της εκπαίδευσης και τον ρόλο για τις υπευθυνότητες αυτών στις 

διαδικασίες.  

Για να γίνει πιο εύκολη η εκπαίδευση σε όλο τον οργανισµό και να διευκολυνθεί η 

ανάπτυξη της ατοµικής επίδοσης, θα πρέπει να σχεδιαστεί µια βάση δεδοµένων. Εκεί 

θα βρίσκονται βασικές πληροφορίες σχετικές µε την συνεχή ανάπτυξη, την 

προηγούµενη εµπειρία τους, τη θέση που κατέχουν, την εκπαίδευση τους, τις 

ικανότητες τους και τη γενική πρόοδο τους. Αυτή βέβαια η ενηµέρωση θα πρέπει να 

γίνεται συνεχώς και µε διάφορους τρόπους.  

Οι στόχοι που τίθενται θα πρέπει να είναι πραγµατικοί και να µπορούν να 

κερδίσουν την εµπιστοσύνη και την αφοσίωση των εργαζοµένων. Ο εκπαιδευόµενος θα 

πρέπει να συνδέει τα σχέδια µε την επιµόρφωση και την ανταµοιβή. Μπορεί όµως να 

υπάρξουν και διάφορες εντάσεις ανάµεσα στις δύο πλευρές. Όπως η διαφωνία µεταξύ 

των εµπλεκόµενων µερών για το πόσο και γιατί είναι απαραίτητη η εκπαίδευση και η 

περαιτέρω ανάπτυξη. 

Τη λύση σε τέτοιες εντάσεις µπορεί να επιφέρει µια συζήτηση που θα 

αξιολογούνται όχι µόνο η δουλειά και ο σχεδιασµός της αλλά και η ανάπτυξη και η 

εκπαίδευση που απαιτούνται. Τα σχέδια και τα πλάνα προσωπικής ανάπτυξης είναι ένα 
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άλλο µέσο που χρησιµοποιείται για να εµπλέξει τους εργαζοµένους στον καθορισµό και 

τη συµφωνία µε τα υψηλόβαθµα στελέχη για τις προσωπικές ανάγκες και φιλοδοξίες 

τους. 

Βέβαια έµφαση θα πρέπει να δοθεί και στο γεγονός της µη ύπαρξης µαθησιακής 

κουλτούρας µέσα στον οργανισµό γιατί τότε όλες αυτές οι διαδικασίες θα έχουν σαν 

αποτέλεσµα την άσκηση ελέγχου και όχι την ανάπτυξη των στελεχών. Είναι βέβαια 

αµφίβολο το κατά πόσο τέτοιου είδους δραστηριότητες µπορούν να εφαρµοστούν σε 

έναν οποιονδήποτε οργανισµό πέραν του µαθησιακού. 

  



 

29 
 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ 

6.1 Τι εννοούµε µε τον όρο Οργανωσιακή Κουλτούρα. 
Με τον όρο κουλτούρα εννοούµε την καλλιέργεια του πνεύµατος, την παιδεία αλλά 

και το σύνολο της πνευµατικής παράδοσης και τη δηµιουργία ενός κοινωνικού 

συνόλου. Στην ελληνική απαντάται συχνά και ως επιφανειακός όρος µε επιφανειακή 

χροιά για να αποδώσει την έννοια της σοβαροφάνειας σε θέµατα διανόησης. Μερικές 

φορές χρησιµοποιείται και ως συνώνυµο της λέξης πολιτισµός, της οποίας όµως 

αποτελεί ουσιαστικά υποσύνολο. Σύµφωνα µε το ελληνικό λεξικό των Τεγόπουλου-

Φυτράκη (1993) κουλτούρα είναι «Ο πνευµατικός πολιτισµός, η καλλιέργεια, η 

µόρφωση, η πνευµατική ανάπτυξη ή ειρωνικά, το επιδεικτικό ενδιαφέρον για θέµατα 

διανόησης». Σύµφωνα µε τον Gareth Jones (2001) η οργανωσιακή κουλτούρα είναι ένα 

συλλογικό φαινόµενο, µας περιβάλλει όλους και µοιράζεται µε ανθρώπους που ζουν 

στο ίδιο εργασιακό περιβάλλον µέσα στο οποίο και την έµαθαν. Προέρχεται από την 

αλληλεπίδραση των ανθρώπων των οµάδων αλλά και από την αλληλεπίδραση µε 

εξωτερικούς παράγοντες.  

Τα τελευταία χρόνια η οργανωσιακή ή εταιρική κουλτούρα έχει την έννοια της 

κατανόησης της συµπεριφοράς των ανθρώπινων συστηµάτων. Σε πρωταρχικό επίπεδο 

ορίζεται ως η ¨Προσωπικότητα της κάθε επιχείρησης¨ σύµφωνα µε την κυρία Μαρία 

Κυµινά (2010), υπεύθυνη επικοινωνίας της Eurocharity, σε άρθρο της σε ηλεκτρονικό 

περιοδικό µάρκετινγκ στον ιστότοπο www.epistimonikomarketing.gr. Και συµπληρώνει 

πως ουσιαστικά καθοδηγεί το πως σκέφτονται, δρουν και εργάζονται οι υπάλληλοι και 

τα στελέχη µιας επιχείρησης ή ενός οργανισµού. Κάθε επιχείρηση διέπεται από τη δική 

της «Εταιρική Κουλτούρα» η οποία πηγάζει από τη συµπεριφορά και τη στάση των 

ηγετικών της στελεχών. Περιλαµβάνει κοινές αξίες, αρχές, πιστεύω, συνήθειες που 

κανονίζουν τη συµπεριφορά και τις ανθρώπινες σχέσεις µέσα στον οργανισµό, την 

ποιότητα των υπηρεσιών, την καινοτοµία, τη διαχείριση και γενικά οτιδήποτε 

σχετίζεται µε τη λειτουργία της επιχείρησης. Συνοψίζοντας µπορούµε να πούµε πως η 

Εταιρική Κουλτούρα είναι η σύνθεση διαφορετικών παραγόντων µε τέτοιο τρόπο που 

καθιστούν την κάθε επιχείρηση µοναδική.  
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6.2 Πως προσδιορίζεται η Εταιρική Κουλτούρα µέσα από 

τις εταιρείες. 
Είναι δύσκολο να διασπάσει κανείς την εταιρική κουλτούρα στα συστατικά της. Αν 

κανείς όµως εξετάσει τον τρόπο ηγεσίας, το όραµα και τις αξίες, τους 

βραχυπρόθεσµους και µακροπρόθεσµους στόχους της, τον βαθµό ευελιξίας της και τις 

προτεραιότητες µιας επιχείρησης έχει να µάθει πολλά για τον τρόπο που 

δραστηριοποιείται και συνεπώς για την Εταιρική της Κουλτούρα. Μια ιδιαίτερη 

περίπτωση παρουσιάζεται όταν µια αρκετά ευέλικτη και πρωτοπόρος επιχείρηση 

ενθαρρύνει µια κουλτούρα αποτυχίας. Είναι πολλοί που υποστηρίζουν πως εκεί µπορεί 

να κρύβεται το µεγάλο µυστικό της επιτυχίας. Γιατί αν δίνεις την ευκαιρία στους 

ανθρώπους σου να παίρνουν πρωτοβουλίες και να καινοτοµούν, υπάρχει η πιθανότητα 

να αποτύχουν. Όπως πολύ τολµηρά µπορούµε να σκεφτούµε η επιτυχηµένη επιχείρηση 

του αύριο πρέπει να έχει το περιθώριο για µικρά λάθη και αποτυχίες από τους 

εργαζοµένους της. Γιατί µόνο δοκιµάζοντας πολυάριθµες πρωτοβουλίες, πολλές από τις 

οποίες µπορεί να αποτύχουν αυξάνονται οι πιθανότητες µία από αυτές να είναι 

εξαιρετικά επιτυχηµένη και κερδοφόρα.  

Συνοψίζοντας µπορούµε να πούµε πως η Εταιρική Κουλτούρα προσδιορίζει τις 

συµπεριφορές και τις αποφάσεις, τί είναι σωστό και τι όχι, τι σηµαντικό και τι 

ασήµαντο, τι είναι επείγον και τι δεν είναι, τι είναι ηθικό και τι ανήθικο, τι είναι 

αναγκαίο και τι δεν είναι. Εποµένως η Εταιρική Κουλτούρα είναι η σύνθεση των 

παραπάνω παραγόντων µε τέτοιο τρόπο ώστε να καθιστούν την κάθε επιχείρηση 

µοναδική.  

 

6.3 Οργανωσιακή Κουλτούρα και καινοτόµες πρακτικές. 
Δεδοµένου πως η επιστηµονική κοινότητα έχει καταλήξει ότι η εµφάνιση 

καινοτόµων πρακτικών αποτελεί σηµαντικό στοιχείο της επιχειρηµατικότητας, 

καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι αν η οργανωσιακή κουλτούρα ενισχύει την 

καινοτοµία και συνεπώς οδηγεί στην ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας. Τα τελευταία 

χρόνια έχουν γίνει διάφορες επιστηµονικές προσπάθειες µε σκοπό να διερευνηθεί αν 

επιβεβαιώνεται εµπειρικά και όχι µόνο σε θεωρητικό επίπεδο, η θετική συσχέτιση που 

υποστηρίζουν οι επιστήµονες ανάµεσα στην οργανωσιακή κουλτούρα, την εµφάνιση 

καινοτοµίας και την επιχειρηµατικότητα.  
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Οι March και Simon (1958) υποστήριξαν ότι η καινοτόµα δραστηριότητα 

υποκινείται από την δυσαρέσκεια των εργαζοµένων σχετικά µε την απόδοση της 

επιχείρησης, όταν δηλαδή, υπάρχει ένα κενό ανάµεσα στους στόχους που θέτει η 

επιχείρηση και στα τελικά αποτελέσµατα. Η έλλειψη της ικανοποίησης που 

αισθάνονται οι εργαζόµενοι από την αποτυχία επίτευξης των στόχων, είναι αύτη που 

τελικά υποκινεί την εµφάνιση καινοτόµων πρακτικών. Οι συγγράφεις καταλήγουν ότι η 

οργανωσιακή κουλτούρα επιδρά θετικά στην ανάπτυξη καινοτόµων δραστηριοτήτων.  

Οι Hage και Aiken (1970) αναφέρουν ότι η οργανωσιακή δοµή µιας επιχείρησης 

επιδρά κυρίως στην ανάπτυξη καινοτόµων δραστηριοτήτων περισσότερο από ότι τα 

µεµονωµένα ατοµικά χαρακτηριστικά των εκάστοτε εργαζοµένων.  

Το ίδιο υποστηρίζουν οι Baldridge και Burnham (1975), οι οποίοι κατέληξαν ότι 

όσον αφορά την ανάπτυξη καινοτόµων συµπεριφορών στα σχολεία, τα ατοµικά 

χαρακτηριστικά επιδρούν πολύ λιγότερο στην καινοτοµία από ότι η οργανωσιακή δοµή.  

Οι Kalynzy et al. (1974) στην έρευνά τους υποστηρίζουν ότι το επίπεδο 

ικανοποίησης σχετικά µε την απόδοση της επιχείρησης, η σηµασία της αλλαγής, και η 

συµµετοχή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων επηρεάζουν θετικά την ανάπτυξη 

καινοτόµων δραστηριοτήτων. Εποµένως, επιβεβαιώνουν τη θετική αυτή σχέση που 

υπάρχει ανάµεσα στην οργανωσιακή κουλτούρα και την καινοτοµία.  

Οι Amabile και Gryskiewicz (1987) και Amabile (1988) υποστήριξαν ότι η εταιρική 

κουλτούρα επηρεάζει σε µεγάλο βαθµό την ευγενή άµιλλα των εργαζοµένων και τους 

υποκινεί ώστε να είναι καινοτόµοι.  

Οι Reklitis et al. (1998), στηριζόµενοι στην υπόθεση ότι µια ισχυρή εταιρική 

κουλτούρα ενισχύει την αποδοτικότητα και την καινοτοµία ενός οργανισµού, 

διεξήγαγαν µια έρευνα σε 100 ελληνικές βιοµηχανίες στον τοµέα της µεταποίησης µε 

σκοπό να ανακαλύψουν αν υπάρχει σχέση µεταξύ εταιρικής κουλτούρας και της 

καινοτοµίας στην ελληνική πραγµατικότητα. Σχετικά µε την εταιρική κουλτούρα οι 

συγγραφείς αναγνωρίζουν έξι παράγοντες που αντιπροσωπεύουν την οργανωσιακή 

κουλτούρα: την επιβράβευση για την επίτευξη των στόχων, τον κίνδυνο που 

αναλαµβάνουν οι managers, την υπέρ-δραστηριότητα, την επίτευξη των στόχων, τη 

συµµετοχή στη λήψη αποφάσεων και τη ανακάλυψη νέων ευκαιριών. Οι παράγοντες 

που αντιπροσωπεύουν την καινοτοµία κατηγοριοποιούνται στις παρακάτω κατηγορίες: 

ποσότητα και συχνότητα καινοτοµιών, σηµασία των προϊόντων και των διαδικασιών 

βελτίωσης, σηµασία υιοθέτησης νέων προϊόντων και διαδικασιών. Τα αποτελέσµατα 
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της έρευνας των Reklitis et al. Δείχνουν πως υπάρχει θετική συσχέτιση ανάµεσα στην 

καινοτοµία ενός οργανισµού και την εταιρική του κουλτούρα.  

Συνοψίζοντας, τα αποτελέσµατα των εµπειρικών ερευνών, σε διεθνές αλλά και σε 

εθνικό επίπεδο, επιβεβαιώνονται οι θεωρητικές υποθέσεις για µια θετική σχέση µεταξύ 

εταιρικής κουλτούρας και καινοτόµων πρακτικών, και εποµένως θετική συσχέτιση 

µεταξύ εταιρικής κουλτούρας και επιχειρηµατικότητας. Ιδιαιτέρα, υποστηρίζεται ότι η 

κουλτούρα ενός οργανισµού µπορεί να αποτελέσει κρίσιµο παράγοντα ενίσχυσης του 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος του. 

 

6.4 Οργανωσιακή Κουλτούρα και Ηγεσία 
Η εταιρική κουλτούρα και η ηγεσία βρίσκονται συνεχώς σε µία συνεχή διαδικασία 

δυναµικής αλληλεπίδρασης. Συνήθως οι ιδρυτές ενός οργανισµού είναι αυτοί που 

καθορίζουν τις κυρίαρχες αξίες µέσα σε µια επιχείρηση σύµφωνα µε τα πιστεύω και µε 

τα ιδανικά τους. Συνέπεια των παραπάνω είναι να επιλέγονται άτοµα τα οποία 

ενστερνίζονται τις αξίες αυτές. Οι επαγγελµατικές και ηθικές αξίες των ιδρυτών της 

οργάνωσης, λοιπόν, αποτελούν το κανονιστικό πλαίσιο για τους εργαζόµενους 

συντελώντας έτσι στον ενιαίο χειρισµό δύσκολων καταστάσεων.  

Ο L. Gestner (2002), διευθύνων σύµβουλος στην ΙΒΜ, υποστηρίζει ότι οι 

επιτυχηµένες επιχειρήσεις αναπτύσσουν σχεδόν πάντα δυνατές κουλτούρες και 

δεσµευµένους εργαζοµένους, τα οποία συναισθήµατα ενδυναµώνουν µε τη σειρά τους 

όλα τα στοιχεία εκείνα που κάνουν την οργάνωση µεγάλη.  

Οι Erkall & Arvonen (1991, 1994), πρότειναν ένα στυλ ηγεσίας µε κέντρο την 

αλλαγή συµπληρώνοντας το στυλ προσανατολισµού σε σχέσεις και έργα. 

Προσαρµόζοντας την οργάνωση σε εξωτερικές αλλαγές απαιτήσεων και αλλαγών. 

Ενθαρρύνοντας συζητήσεις για µελλοντικές δυνατότητες. Μετά από την επεξεργασία 

των στοιχείων δικής τους έρευνας σε ΗΠΑ, Φιλανδία και Σουηδία κατέληξαν στο 

συµπέρασµα πως ένα στυλ ηγεσίας επικεντρωµένο στους εργαζοµένους, έχει θετικό 

σχετικό συσχετισµό µε την ικανοποίηση του ηγέτη. Με ένα τέτοιο στυλ ηγεσίας οι 

υφιστάµενοι εργαζόµενοι αισθάνονται δέσµευση και ικανοποίηση γιατί κατανοούν την 

ανάγκη για αλλαγή για να µπορέσουν να προστατέψουν τον εαυτό τους και τη 

µελλοντική τους καριέρα.  

Συµπερασµατικά µπορούµε να πούµε πως η εταιρική κουλτούρα περικλείει την 

ηγεσία αλλά ταυτόχρονα περικλείεται από αυτή. Υπάρχει µια δυναµική εξάρτηση της 
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µία από την άλλη. Υγιής οργάνωση µε µέλλον και διάρκεια σηµαίνει ενσωµάτωση της 

εταιρικής κουλτούρας στο σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 
 
Η φύση της εργασίας αλλάζει και απαιτείται καινοτοµία στον τρόπο µε τον οποίο οι 

επικεφαλής διευθύνουν και εµπλέκουν το εργατικό δυναµικό τους.  Η τεχνολογία έχει 

δηµιουργήσει εικονικά εργασιακά περιβάλλοντα, µε αποτέλεσµα οι συνάδελφοι να 

είναι διασκορπισµένοι και να εργάζονται διαφορετικές ώρες την ηµέρα. Αντίστοιχα, 

εξελίσσεται και το µείγµα ανθρώπων που συγκροτούν το εργατικό δυναµικό και γίνεται 

πιο ποικιλόµορφο αφού περιλαµβάνει άτοµα διαφορετικών γενεών και γεωγραφικής 

προέλευσης, από τις περιοχές όπου δραστηριοποιείται η εταιρεία. Παρά την παγκόσµια 

ύφεση, οι εργαζόµενοι συνεχίζουν να απολαµβάνουν περισσότερες επιλογές ως προς 

τον τόπο εργασίας τους. Δεν σχεδιάζουν να µείνουν σε µια εταιρεία για όλη τους τη 

ζωή, µε αποτέλεσµα να αλλάζουν συχνά εργασία και να επιτυγχάνουν µια 

εποικοδοµητική διασταύρωση στοιχείων της κουλτούρας του κάθε εργασιακού 

περιβάλλοντος. 

Οι εποχές αλλάζουν. Το περιβάλλον στο οποίο κινούνται οι επιχειρήσεις είναι 

πλέον παγκόσµιο, δυναµικό και συνεχώς µεταβαλλόµενο. Οι οργανισµοί 

ανταποκρίνονται. Οφείλουν να το κάνουν. Οφείλουν να προσαρµοστούν για τη 

βιωσιµότητα τους. Πρέπει να προστατέψουν την νούµερο ένα κινητήριο δύναµη τους, 

τους ανθρώπους τους, σε κάθε επίπεδο. Δουλεύουν µε επίκεντρο τον άνθρωπο γιατί 

πολύ απλά γνωρίζουν πως µέσω αυτού του παράγοντα θα έρθει η επιτυχία. Γιατί τα 

καλύτερα εργασιακά περιβάλλοντα δεν εστιάζουν µόνο στις οικονοµικές ανάγκες και 

την ασφάλεια των εργαζοµένων αλλά στοχεύουν να δηµιουργούν σηµαντικές εργασίες 

και να αναπτύσσουν δίκτυα µεταξύ των τελευταίων. Παρακάτω θα δούµε µερικές 

περιπτώσεις εταιρειών οι οποίες καταφέρνουν να ανήκουν στα καλύτερα εργασιακά 

περιβάλλοντα παγκοσµίως τα προηγούµενα έτη (Levering & Erb, 2011). 

 

7.1 Παράδειγµα της εταιρείας IKEA 
Πρόκειται για τη σουηδική εταιρεία ΙΚΕΑ η οποία παράγει και εµπορεύεται έπιπλα 

και είδη διακόσµησης. Δραστηριοποιείται σε 41 χώρες. Στη λίστα του περιοδικού 

Fortune για τρία συνεχόµενα έτη ήταν στην τρίτη θέση στις 100 καλύτερες εταιρείες για 

να εργαστεί κάποιος. Επίσης, στα Universum Awards, το 2011, κατέκτησε την 20η 

θέση στον κόσµο ανάµεσα σε εκατοντάδες εταιρείες για τον πιο ελκυστικό εργοδότη.  
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7.1.1 Ανάπτυξη των ικανοτήτων, των γνώσεων και των δεξιοτήτων 

των εργαζοµένων. 
Ο όµιλος της IKEA προσπαθεί να ενθαρρύνει τους εργαζοµένους της να αναζητούν 

συνεχώς νέες προκλήσεις, εντός της εταιρείας. Η ετήσια ανάπτυξη των εργαζοµένων 

περιγράφει στην εταιρεία την ανάπτυξη ή τον δρόµο που µπορεί να έχει ο εργαζόµενος 

στην εταιρεία. Η επαγγελµατική κατάρτιση των εργαζοµένων συµπληρώνεται µε τα 

παραδοσιακά µαθήµατα µέσα σε τάξη. Επίσης, εφαρµόζεται ένα βασισµένο στο 

διαδίκτυο, πρόγραµµα δραστηριοτήτων που αφορά όλες τις πτυχές των 

δραστηριοτήτων της εταιρείας.  

Ακόµη, δίνεται έµφαση στο κατά πόσο ταιριάζουν οι αξίες και το όραµα των 

ανθρώπων σε σχέση µε αυτές της εταιρείας. Πολλές φορές προωθεί έναν παλαιότερο 

εργαζόµενο ως µέντορα για έναν νεότερο.  

 

7.1.2 Ενίσχυση των πρακτικών HRM  
Εφαρµόζεται µια διαδικασία υποβολής παραπόνων η οποία ονοµάζεται VOICE 

µέσω της οποίας εξετάζονται οι διάφορες απόψεις όλων των εργαζοµένων της 

εταιρείας. Μία από τις καλύτερες πρακτικές στην IKEA είναι η ευελιξία στο ωράριο 

εργασίας. Ανάλογα βέβαια µε τις ανάγκες του κάθε εργαζόµενου.  

 

7.1.3 Κίνητρα για την ενίσχυση των πρακτικών HRM  
Ο άµεσα προϊστάµενος του κάθε εργαζοµένου σχεδιάζει και εφαρµόζει την πολιτική 

αµοιβών. Μεγάλη σηµασία δίνεται στην εξατοµίκευση των στόχων του κάθε 

εργαζοµένου. Στον όµιλο της ΙΚΕΑ, και επειδή ακριβώς πρόκειται για µια εταιρεία που 

δραστηριοποιείται παγκόσµια, ενθαρρύνεται η πολυµορφία σε εθνικότητες και φύλο, 

όσον αφορά τους εργαζόµενους. Το 40% των εργαζοµένων είναι γυναίκες και σε 41 

διαφορετικές χώρες διοικούν Country Managers από 14 διαφορετικές χώρες.  

Οι εσωτερικές προαγωγές αποτελούν το µεγαλύτερο κίνητρο για µερικούς 

εργαζοµένους, λόγω της ηθικής ικανοποίησης που λαµβάνουν αλλά και της 

µεγαλύτερης χρηµατικής αποζηµίωσης. Εφαρµόζεται ένα πρόγραµµα ανάπτυξης 

καριέρας για κάθε εργαζόµενο που το επιθυµεί, στη  αρχή της καριέρας του. Οι 

συµµετέχοντες ταξιδεύουν σε δύο διαφορετικές χώρες για έξι µήνες στη κάθε µία και 

συµµετέχουν σε εργασίες σε διαφορετικά πεδία από αυτά που έχουν συνηθίσει να 

εργάζονται στην εταιρεία. Οι συµµετέχοντες στο πρόγραµµα αυτό αποκτούν ένα πολύ 
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σηµαντικό πλεονέκτηµα για το µέλλον σε περίπτωση που τους ανατεθεί να διοικήσουν 

µια οµάδα εργαζοµένων. Θα έχουν µια περισσότερο σφαιρική γνώση για την εταιρεία 

και θα είναι περισσότερο καταρτισµένοι σε πολλούς τοµείς δραστηριοτήτων.  

7.1.4 IWAY standards 
Τα IWAY standards είναι ουσιαστικά οι ελάχιστες απαιτήσεις σε σχέση µε την 

κοινωνική και περιβαλλοντική ευαισθησία και τις συνθήκες εργασίας στις αγορές 

προϊόντων και υπηρεσιών. Περιλαµβάνει δραστηριότητες όπως πρόληψη της διαφθοράς 

εντός της εταιρείας αλλά και µεταξύ των προµηθευτών και της εταιρείας. Ακόµη 

µεγάλη είναι η ευαισθησία της εταιρείας σχετικά µε θέµατα όπως οι ενώσεις των 

εργαζοµένων και ενθαρρύνονται οι διάλογοι και οι συζητήσεις µαζί τους. Το 

µεγαλύτερο µέληµα των εταιρειών αποτελούν τα εργατικά ατυχήµατα. Έτσι, στην 

εταιρεία υπάρχει πρόσθετη ιδιωτική ιατροφαρµακευτική ασφάλιση για όλους τους 

εργαζοµένους. Επίσης, όλοι οι εργαζόµενοι της εταιρείας παρακολουθούν, ως κοµµάτι 

της εκπαίδευσης, έναν κύκλο σεµιναρίων σχετικά µε την πρόληψη των ατυχηµάτων και 

τι να κάνουν σε περίπτωση ατυχήµατος.  

Συνοψίζοντας µπορούµε να πούµε πως όλες αυτές οι καινοτόµες πρακτικές για τη 

διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού που εφαρµόζει ο όµιλος βοηθούν στο να χτιστεί 

η βάση για µια κουλτούρα που θα ενθαρρύνει την αφοσίωση, τη δέσµευση και τη 

δηµιουργικότητα στον όµιλο. Σε έναν κλάδο που χαρακτηρίζεται από υψηλούς τζίρους 

η φιλική πολιτική που εφαρµόζεται για τους εργαζοµένους καθιστά την ΙΚΕΑ στους 

περισσότερο επιθυµητούς εργοδότες στο χώρο της λιανικής πώλησης. 

 

7.2 Παράδειγµα της εταιρείας Quintiles.  
Η αµερικανική φαρµακευτική εταιρεία Quintiles διαφοροποιήθηκε όταν έκανε το 

όραµα της εταιρείας και τους στρατηγικούς της στόχους γνωστούς και διαθέσιµους σε 

όλους τους εργαζοµένους της. Το διακρατικό site που συστάθηκε περιείχε 

στρατηγικούς χάρτες, βίντεο και διάφορα άλλα διαθέσιµα αρχεία για downloading, κάτι 

που βοήθησε τους εργαζόµενους να κατανοήσουν πως οι ατοµικοί τους στόχοι 

σχετίζονται µε τη στρατηγική της εταιρείας.  

7.3 Μελέτη Περίπτωσης Noblis 
Κατανοώντας τους εργαζοµένους της και προσπαθώντας να υιοθετήσει 

προγράµµατα που θα εξασφαλίσουν και τον απαραίτητο χρόνο αλλά και την κατάλληλη 
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διάθεση η εταιρία Noblis µε έδρα τις Η.Π.Α. καινοτοµεί προσπαθώντας να προστατέψει 

τους εργαζοµένους εκείνους που ανήκουν στη ¨Γενιά Σάντουιτς¨.  

Αναφερόµαστε βέβαια στις οικογένειες που έχουν µικρά παιδιά να φροντίσουν 

αλλά παράλληλα και ηλικιωµένους. Στην εταιρεία υπάρχει θέση Care Manager ο οποίος 

έρχεται σε επαφή µε τις οικογένειες και ψάχνουν τρόπους αντιµετώπισης των όποιων 

προβληµάτων προκύπτουν. Οι λύσεις συνήθως περιλαµβάνουν ιατροφαρµακευτική 

περίθαλψη, νοµική υποστήριξη, προετοιµασία γευµάτων ακόµη και αποµάκρυνση των 

χιονιών από τις οικίες. 

 

7.4 Μελέτη Περίπτωσης Fater 
Η ιταλική εταιρεία κατασκευής πάνων και συναφών προϊόντων Fater S.p.A. 

επιτρέπει στους εργαζοµένους της οι οποίοι αντιµετωπίζουν οικονοµικές δυσκολίες να 

πάρουν άτοκο δάνειο από την εταιρεία µέχρι και 2.000 ευρώ αποπληρώνοντας το 

σταδιακά κάθε µήνα από το µισθό τους. Επίσης, οι εργαζόµενοι µπορούν να πάρουν 

άδεια επικαλούµενοι σοβαρούς οικογενειακούς λόγους. Ακόµη, έχει συσταθεί ένα 

¨Ταµείο αλληλεγγύης¨ µε συµµετοχή των εργαζοµένων αλλά και µε πόρους από την 

ίδια την εταιρεία µε σκοπό να υποστηρίξει τυχόν έξοδα υγείας συναδέλφων που δε 

µπορούν να ανταποκριθούν. Αξίζει να σηµειωθεί πως το 98% των εργαζοµένων 

υποστηρίζει πως το ενδιαφέρον της διοίκησης φαίνεται να είναι ειλικρινές.  

 

7.5 Μελέτη Περίπτωσης TD Bank Financial Group 
Μία εµπορική τράπεζα, µε έδρα το Τορόντο του Καναδά, έχει δηµιουργήσει ένα 

δίκτυο µιας οµάδας πενήντα ανθρώπων, τον TD Κύκλο Ιθαγενών Εργαζοµένων, µέσα 

από τον οποίο προσέλκυσε νέα ταλέντα. 

  

7.6 Μελέτη περίπτωσης Microsoft 
Η πασίγνωστη εταιρεία πληροφορικής Microsoft, υποστηρίζει πως για να µπορέσει 

να αποδώσει ο εργαζόµενος στο µέγιστο των δυνατοτήτων του πρέπει να είναι ήρεµος 

και ικανοποιηµένος µε την προσωπική του ζωή. Έχει υιοθετήσει αµέτρητα 

προγράµµατα ισορροπίας µεταξύ επαγγελµατικής και προσωπικής ζωής. Τα 

περισσότερα είναι εστιασµένα στις γυναίκες. Για παράδειγµα, στην Μεγάλη Βρετανία, 

οι γυναίκες εργαζόµενες της Microsoft, οι οποίες γίνονται µητέρες για πρώτη φορά 
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µπορούν να γίνουν µέλη στο ¨Bump Club¨, ένα δίκτυο της Microsoft UK, το οποίο 

σκοπό έχει να βοηθήσει τις µέλλουσες µητέρες στην προετοιµασία της γέννησης του 

πρώτου παιδιού.  

Ένα άλλο δίκτυο είναι το ¨Bump the Balance¨ που βοηθά τις µητέρες να γυρίσουν 

και να προσαρµοστούν µετά την περίοδο της εγκυµοσύνης και των πρώτων µηνών µε 

το παιδί. Ένα ακόµη πρόγραµµα, το ¨Keeping in Touch Days¨, βοηθά τις γυναίκες να 

επιστρέψουν σταδιακά και να µην εργάζονται όλο το οχτάωρο ή όλες τις ηµέρες. Αξίζει 

να σηµειωθεί πως το 95% των γυναικών που εργάζονται στη Microsoft, µε το πέρας της 

εγκυµοσύνης τους επιθυµούν να επιστρέψουν στην εταιρεία.  

 

7.7 Μελέτη Περίπτωσης Novozymes 
Σε µια παγκόσµια εταιρεία βιοµηχανικών ενζύµων, όπως η δανέζικη Novozymes, 

έχει δηµιουργηθεί ένα σύστηµα ανάπτυξης της σταδιοδροµίας, που το ονόµασαν: 

¨Triple Career Ladder¨. Το πρόγραµµα αυτό έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίξει τη 

δυνατότητα ισότιµης ανέλιξης και µεταχείρισης όλων των εργαζοµένων. Υπάρχει 

µεγάλη ευελιξία στο πρόγραµµα αυτό. Δίνει τη δυνατότητα στους εργαζοµένους να 

αλλάξουν κατεύθυνση αν οι ανάγκες ή οι επιθυµίες τους αλλάξουν κατά τη διάρκεια 

της ζωής τους. Το πρόγραµµα αυτό είναι ευρέως αποδεκτό από τους εργαζόµενους µε 

συνέπεια να έχει περισσότερο καταρτισµένους εργαζοµένους.  

	  

7.8 Μελέτη Περίπτωσης Philips-GmbH 
Όσο η τεχνολογία µειώνει τις διαπροσωπικές επαφές, οι εταιρείες µε τα καλύτερα 

εργασιακά περιβάλλοντα παραµένουν εικονικοί δίοδοι επικοινωνίας. Επιδεικνύουν 

ισχυρές πρακτικές ανταλλαγής πληροφοριών, αποτελεσµάτων και αλληλεπίδρασης που 

ενθαρρύνουν την ακρόαση, τη συµµετοχή και τις προτάσεις των εργαζοµένων. Αυτό 

που διαφοροποιεί αυτές τις εταιρείες δεν είναι µόνο πως µοιράζονται τη µεγάλη εικόνα, 

την κατανοµή και την περιγραφή των περιστατικών. Η ηγεσία µοιράζεται και την 

προσωπική πλευρά των πληροφοριών, όπως συναισθήµατα, αντιδράσεις, προσωπικές 

στιγµές, ενδιαφέροντα και άλλα. Οι προσπάθειες και οι συµπεριφορές αυτές είναι 

απαραίτητες για το χτίσιµο ισχυρών δεσµών.  

Η εταιρεία Philips-GmbH, µε έδρα τη Γερµανία φιλοξενεί µια εφαρµογή, το ¨My 

View¨ στο οποίο η ηγεσία της εταιρείας από όλες τις χώρες µπορεί να αρθρογραφεί 
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εκφράζοντας τα παράπονα τους και την άποψη τους για την αποστολή, το όραµα της 

εταιρείας, τις αξίες και τη φήµη της. Το blog αυτό αποτελεί ουσιαστικά µια προσπάθεια 

για να δείξουν στους εργαζόµενους τη διαφορετικότητα των απόψεων του κάθε 

ανθρώπου και πόσο σηµαντική είναι η συµµετοχή τους στη λειτουργία της εταιρείας. 

  

7.9 Μελέτη Περίπτωσης Cisco 
Κάποιοι άλλοι οργανισµοί χρησιµοποιούν τα βίντεο ως µέσο προσωπικής 

επικοινωνίας. Οι εργαζόµενοι στην αµερικάνικη εταιρεία Cisco, η οποία 

δραστηριοποιείται στις τηλεπικοινωνίες, λαµβάνει νέα και πληροφορίες µε πολλές 

µορφές. Η ηγεσία συνήθως µοιράζεται τις σκέψεις και τις ανησυχίες της µέσω 

σύντοµων βίντεο. Ο διευθύνων σύµβουλος της εταιρεία στη Σουηδία µοιράζεται βίντεο 

από την προσωπική του κάµερα στο γραφείο του. Τα βίντεο αυτά από ανθρώπους της 

εταιρεία από όλο τον κόσµο ανεβαίνουν στο κανάλι της εταιρείας στον διαδικτυακό 

τόπο youtube.com. 

  

7.10 Μελέτη Περίπτωσης Deloitte 
Η τεχνολογία δε δηµιουργεί ευκαιρίες για σύνδεση µόνο µεταξύ των εργαζοµένων 

και των ανώτερων διοικητικά στρωµάτων. Σε εταιρείες που θέλουν να ανήκουν σε 

αυτές µε το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον η σύνδεση πρέπει να είναι αµφίδροµη 

µεταξύ των εργαζοµένων αλλά και των τοπικών κοινωνιών, όπου αυτό είναι εφικτό. Τα 

παραπάνω καµία άλλη εταιρεία δεν τα εφάρµοσε καλύτερα από τη Deloitte, τη διεθνούς 

φήµης εταιρείας λογιστών και συµβούλων.  

Η εταιρεία απασχολεί περισσότερους από 170.000 εργαζοµένους σε 140 χώρες 

παγκοσµίως. Οι εργαζόµενοι αυτοί περνούν το µεγαλύτερο µέρος του χρόνου του 

συναντώντας πελάτες. Έτσι η εταιρεία αποφάσισε να ιδρύσει το D-street, µια 

συνεταιρική online πλατφόρµα κοινωνικής δικτύωσης ταλέντων. Έχει παρόµοια 

λειτουργία µε αυτή του Facebook ή του Myspace, επιτρέπει δηλαδή τους επαγγελµατίες 

χρήστες να αναπτύξουν νέα δίκτυα, να συνεργαστούν και να ανταλλάξουν απόψεις.  

Κάθε επαγγελµατίας έχει ένα online προφίλ µέσω του οποίου µπορεί να χειριστεί τα 

στοιχεία επικοινωνίας του. Οι εργαζόµενοι µπορούν να χρησιµοποιήσουν τη 

συγκεκριµένη πλατφόρµα για να εντοπίσουν συναδέλφους τους µε κοινά ενδιαφέροντα. 

Ακόµη, το D-street επιτρέπει στους εργαζόµενους να διατηρούν παράλληλα το δικό 
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τους blog και να αρθρογραφούν. Το κάνουν ήδη περισσότεροι από 1.800 χρήστες 

παγκοσµίως. 

  

7.11 Μελέτη Περίπτωσης Nordea 
Σε επίπεδο συζήτησης στη δανέζικη εταιρεία, γίνονται συζητήσεις για τη βελτίωση 

της προσωπικής ζωής των εργαζοµένων της. Σε ποια άλλη εταιρεία θα µιλούσε ανοιχτά 

ένα ανώτερο στέλεχος µε έναν εργαζόµενο για το πόσο επιβλαβές είναι για την υγεία η 

παχυσαρκία; Η εταιρεία ενθαρρύνει τέτοιες συζητήσεις µε τους υπαλλήλους της. 

Δείχνει µια ολοένα αυξανόµενη τάση στην κατάταξη των καλύτερων εργασιακών 

χώρων. Η τυπική σχέση µεταξύ ηγεσίας και εργαζοµένων δίνει τη θέση της σε µια όλο 

και πιο στενή και ευαίσθητη σχέση µε τους εργαζόµενους. 

 

7.12 Μελέτη Περίπτωσης Danone UK 
Η βρετανική εταιρεία διατροφής Danone UK, θυγατρική της πολυεθνικής εταιρείας 

τροφίµων, τρέχει ένα πρόγραµµα µε τίτλο ¨Τολµάς να ονειρεύεσαι;¨. Το πρόγραµµα 

σχεδιάστηκε για να ενθαρρύνει και να ανταµείβει συµπεριφορές σε τρία κύρια πεδία 

(κάνω, τολµώ και ονειρεύοµαι). Η εταιρεία κάθε χρόνο δίνει ένα λευκό χαρτί στους 

εργαζοµένους της (dream cloud) και τους ζητά να γράψουν τα όνειρα τους. Η µόνη 

προϋπόθεση είναι τα όνειρα να είναι επιτεύξιµα από την εταιρεία. Υπάρχει ένας 

πίνακας (dream board) σε µία αίθουσα η οποία είναι προσβάσιµη σε όλους τους 

εργαζοµένους. Τέσσερις εβδοµάδες αργότερα ψηφίζουν όλοι για το ποιο όνειρο θέλουν 

να πραγµατοποιηθεί. Η εταιρεία πραγµατοποιεί κάθε χρόνο το όνειρο µε τις 

περισσότερους ψήφους. 

Σύµφωνα µε το πρόγραµµα µερικές από τις επιθυµίες ήταν οι παρακάτω: ΄Ενας 

εργαζόµενος ζήτησε να µαζευτούν χρήµατα για έναν οργανισµό που φιλοξενούσε 

παιδιά. Ένας άλλος εργαζόµενος ήθελε να ταξιδέψει σε όλη την ακτογραµµή από τη 

Γαλλία µέχρι την Ισπανία. Κάποιος άλλος να ταξιδέψει στο Βιετνάµ ώστε να γνωρίσει 

το µέρος που γεννήθηκε η µητέρα του. Παρατηρούµε βέβαια πόσο σηµαντική είναι η 

ισορροπία στην προσωπική ζωή, την ψυχική υγεία και την απασχόληση στις εταιρείες 

που έχουν επίκεντρο τον άνθρωπο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
Η υποκίνηση ή παρακίνηση των εργαζοµένων αποτελεί ένα σύνολο παραγόντων (τα 

κίνητρα), τα οποία ενεργοποιούν και δραστηριοποιούν δυνάµεις που επηρεάζουν την 

ανθρώπινη συµπεριφορά ώστε να βελτιώνουν την ποιότητα ζωής που προσφέρουν. Για 

τον εργαζόµενο υποκίνηση είναι η θέληση να προσφέρει τον καλύτερο εαυτό του στην 

εργασία που εκτελεί ώστε να επιτύχει υψηλές αποδόσεις και τη µέγιστη ικανοποίηση 

των υλικών αλλά και των πνευµατικών αναγκών του.  

Όταν ο εργαζόµενος βρίσκει την εργασία του ενδιαφέρουσα και µπορεί µέσα από 

αυτή να είναι ευτυχισµένος και να υπάρχει ισορροπία στην προσωπική του ζωή 

προσπαθεί να την εκτελεί µε πιο σωστό τρόπο. Σε άλλη περίπτωση, το άτοµο εργάζεται 

για βιοποριστικούς λόγους και συνήθως δεν εργάζεται µε πάθος και αφοσίωση. Για την 

αποφυγή δυσάρεστων καταστάσεων, ένας οργανισµός πρέπει να υιοθετήσει ένα σωστό 

τρόπο διοίκησης, δίκαιο σύστηµα αµοιβών και αποτελεσµατικά κίνητρα.  

Η υποκίνηση µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε την εφαρµογή διαφόρων κινήτρων τα 

οποία θα αποτελέσουν τα αίτια της συµπεριφοράς των εργαζοµένων και επηρεάζουν 

την αποτελεσµατικότητα των έργων των ατόµων.  

Η ανώτερη ηγεσία θα πρέπει να δηµιουργήσει συνθήκες ασφάλειας και κλίµα 

εµπιστοσύνης στους υπαλλήλους. Είναι αυτονόητο ότι αν δεν καλύψει τις παραπάνω 

συνθήκες δε µπορεί να υποκινήσει τις ανάγκες που αντιστοιχούν στα επίπεδα 

αυτοεκτίµησης και αυτοολοκλήρωσης. Πρέπει να υπενθυµίσουµε ότι όταν 

αναφερόµαστε σε κίνητρα πρέπει να εννοούµε ένα σύστηµα δυναµικό που να 

εξελίσσεται παράλληλα µε τον ανθρωπινό παράγοντα. Ένα σύστηµα κινήτρων δεν 

µπορεί να εφαρµόζεται συνέχεια και να είναι πάντα αποτελεσµατικό. 

Το ίδιο κίνητρο µπορεί να επηρεάζει διαφορετικά δύο άτοµα. Τα κίνητρα 

επηρεάζουν την ανθρώπινη συµπεριφορά, φιλτράροντας τις επιθυµίες και τις ανάγκες 

του κάθε ατόµου. Η εύρεση των κατάλληλων κινήτρων οφείλει να ξεκινά από την 

αναζήτηση των προσωπικών του αναγκών, ώστε να παρακινηθεί πραγµατικά για να 

πετύχει ο οργανισµός το µέγιστο της απόδοσης του.  

Σε κάθε περίπτωση πάντως πολλοί είναι οι παράγοντες εκείνοι που µπορεί να 

λειτουργήσουν καταλυτικά στη συµµετοχή των ανθρωπίνων πόρων ως καθοριστικού 

παράγοντα για τη βιωσιµότητα των επιχειρήσεων. Η συνεχής εκπαίδευση και 

επιµόρφωση του προσωπικού, η επιλογή των κατάλληλων στελεχών και η επιλογή και 
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διατήρηση της κατάλληλης εργασιακής κουλτούρας ανήκουν στους βασικούς 

παράγοντες της επιτυχίας. 

Επιπλέον, το βαθύτερο ενδιαφέρον για τον εργαζόµενο και την οικογένεια του, η 

συµµετοχή των εργαζοµένων στις αποφάσεις της εταιρείας και η ανάγκη να 

αισθάνονται πως ανήκουν σε µια οµάδα που τους σέβονται και η γνώµη τους ακούγεται 

είναι ακόµη µερικοί παράγοντες που µπορεί να βοηθήσουν στην µεγιστοποίηση της 

αποτελεσµατικότητας των εργαζοµένων.  

Όλα τα παραπάνω κίνητρα βοηθούν τους εργαζόµενους σε έναν οργανισµό να 

νιώθουν καλά, ασφαλείς και δεσµευµένοι. Η δέσµευση και η αφοσίωση των 

εργαζοµένων έχει αποδειχθεί πως αυξάνει την παραγωγικότητα των εργαζοµένων και 

συνεπώς συµβάλλουν στην ανάπτυξη της καριέρας. Η σωστή διαχείριση του 

προσωπικού αποτελεί τον πιο σηµαντικό παράγοντα επιτυχίας.  
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