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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το θέµα που πραγµατεύεται η παρούσα εργασία αφορά τις πρακτικές που 

εφαρµόζουν οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις στην διοίκηση του ανθρώπινου δυναµικού 

τους.  

Το πρώτο µέρος περιλαµβάνει το θεωρητικό κοµµάτι της εργασίας. 

Αναλυτικότερα, στο 1ο Κεφάλαιο, θεωρήθηκε σκόπιµο να αποσαφηνιστούν κάποιες 

έννοιες σχετικές µε το περιεχόµενο της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων µέσω του 

προσδιορισµού της λειτουργίας, της οργάνωσης και της αποτελεσµατικότητάς της. 

Επίσης, αναλύεται η Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων Ξενοδοχειακών Μονάδων 

παρουσιάζοντας τις διαδικασίες και τις αρµοδιότητες της, καθώς και η ανάπτυξη των 

λειτουργιών της ξεκινώντας από την διαδικασία του Προγραµµατισµού µέσω της 

αξιολόγησης του υπάρχοντος ανθρώπινου δυναµικού καθώς και της πρόβλεψης του 

ανθρώπινου δυναµικού που θα απαιτηθεί στο µέλλον. Όλα αυτά ολοκληρώθηκαν µέσα 

στα πλαίσια της ανασκόπησης της σχετικής µε το θέµα βιβλιογραφίας.  

Ακολουθεί έπειτα το εµπειρικό µέρος της εργασίας το οποίο περιλαµβάνει την 

έρευνα που διενεργήθηκε. Πιο συγκεκριµένα, προσδιορίζεται ο στόχος και η 

µεθοδολογία της έρευνας ενώ στη συνέχεια παρουσιάζονται και σχολιάζονται τα 

αποτελέσµατα που προέκυψαν από την στατιστική ανάλυση που έγινε. 

Τόσο µέσα από τα συµπεράσµατα όσο και τις προτάσεις προσδιορίζεται η 

αναγκαιότητα της ύπαρξης ενός οργανωµένου τµήµατος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων 

σε µία ξενοδοχειακή επιχείρηση.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο: ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

Τα τελευταία χρόνια η διοίκηση των ανθρώπων στον εργασιακό χώρο έχει αλλάξει 

µε ταχύτατους ρυθµούς. Ο παράγοντας άνθρωπος συγκεντρώνει σηµαντικό ενδιαφέρον 

λόγω των ολοένα αυξανόµενων αλλαγών στο εργασιακό περιβάλλον καθώς και του 

φαινοµένου της παγκοσµιοποίησης που προστάζει τις επιχειρήσεις να προσαρµοστούν σε 

ένα συνεχώς µεταβαλλόµενο τεχνολογικό, κοινωνικό και οικονοµικό περιβάλλον. Οι 

ανθρώπινοι πόροι αποτελούν το κλειδί ώστε µέσω της αξιοποίησης, της συνεχόµενης 

ανανέωσης, της βελτίωσης, της αλλαγής καθώς και της οργανωσιακής κουλτούρας η 

επιχείρηση να µπορέσει να αποκτήσει το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα (Κουφίδου-

Ξυροτύρη, 2010). 

 

1.1 Ορισµός της έννοιας της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων 

Κατά καιρούς έχει προταθεί ένας µεγάλος αριθµός ορισµών στην προσπάθεια να 

προσδιοριστεί η ακριβής έννοια των ανθρωπίνων πόρων. Ωστόσο κάποιος ορισµός ο 

οποίος να είναι επικρατέστερος από άλλους καθώς και κοινά αποδεκτός δεν έχει 

διατυπωθεί. Ορισµένοι ορισµοί οι οποίοι θα µπορούσαµε να πούµε ότι πρεσβεύουν 

κάποιες από τις σηµαντικότερες τάσεις που προσδιορίζουν την έννοια της διοίκηση 

ανθρωπίνων πόρων είναι: 

o Η λειτουργία της διοίκησης η οποία είναι υπεύθυνη για την εναρµόνιση ενός 

συνόλου δραστηριοτήτων οι οποίες σχετίζονται µε την αποτελεσµατική 

διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού το οποίο στελεχώνει µία επιχείρηση.   

o Το σύνολο των δραστηριοτήτων που περιλαµβάνουν την εξέλιξη των 

ανθρωπίνων πόρων, από την προσέλκυση ως την αξιολόγηση του ανθρώπινου 

δυναµικού, που σκοπό έχουν την επίτευξη αποδοτικότερων αποτελεσµάτων για 

την επιχείρηση. 
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o Η διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων υφίσταται µε γνώµονα την επίτευξη του 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος, την εµπλοκή στην στρατηγική της επιχείρησης 

και την επίτευξη των στόχων της (Μπουραντάς, Παπαλεξανδρή, 2003). 

Επιπλέον µε τον όρο διοίκηση ανθρωπίνων πόρων προσεγγίζουµε τις διαδικασίες 

που έχουν να κάνουν µε τις λειτουργίες και την στρατηγική που ακολουθεί µία 

επιχείρηση ή ένας οργανισµός από το στάδιο της πρόσληψης, καθώς και τις προσπάθειες 

που κάνει ώστε να διατηρήσει κοντά της το προσωπικό το οποίο είναι ιδιαίτερα χρήσιµο 

και αποδοτικό για αυτή (Μούζα-Λαζαρίδη, 2006). 

Ο ορισµός της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να 

περιοριστεί σε στενά πλαίσια αφού από µόνη της η λέξη διοίκηση µπορεί να εντοπιστεί 

σε µία ευρεία γκάµα εννοιών. Αυτό όµως που θα µπορούσε να προσδιοριστεί είναι ότι η 

σηµασία της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων η οποία είναι απαραίτητη για µία επιχείρηση 

και ιδίως σε περιόδους που δεν ρέουν όλα οµαλά στην λειτουργία της και τότε 

δηµιουργείται εντονότερη η ανάγκη για αποτελεσµατικότερη διοίκηση (Keiser, 2000).     

Η διοίκηση ανθρωπίνων πόρων µπορεί να αποτελέσει «το κλειδί» ανάµεσα στην 

σχέση που αναπτύσσεται ανάµεσα στον εργοδότη και τον εργαζόµενο κάνοντας την πιο 

άµεση, λιγότερο απρόσωπη και κατά συνέπεια πιο ουσιαστική (Goldsmith, Nickson, 

Sloan, Wood, 1997). Η σχέση στρατηγικού σχεδιασµού και διοίκηση ανθρωπίνων πόρων 

θα πρέπει να θεωρείται δεδοµένη προκειµένου να είναι, σε βάθος χρόνου, εφικτή η 

έννοια της ανταγωνιστικής θέσης της επιχείρησης (Τερζίδης, Τζωρτζάκης, 2004).   

 

1.2 Σύντοµη ιστορική αναδροµή 

Μέσα από την ιστορική εξέλιξη µπορούν και γίνουν πιο σαφείς και εξηγήσιµες οι 

λειτουργιές της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων. Κατά τον 19ο αιώνα η διοίκηση 

προσωπικού δεν θεωρούνταν ανεξάρτητος τοµέας µέσα σε µία επιχείρηση. Ο 

συνδικαλισµός  ήταν ιδιαίτερα έντονος µε σκοπό το δίκιο του εργάτη και η αποφυγή 

οποιασδήποτε εκµετάλλευσης από ανωτέρους. Επιπλέον έκαναν την εµφάνισή τους οι 

πρώτες θέσεις από στελέχη προσωπικού αλλά σε έναν πολύ µικρό αριθµό επιχειρήσεων. 
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Στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα κάνουν την εµφάνισή τους τα 

στελέχη πρόνοιας (welfare officers) τα οποία παρείχαν αφιλοκερδώς την βοήθειά τους 

(πακέτα επιδοµάτων ανεργίας και ασθενείας) σε όσους εργαζόµενους το είχαν ανάγκη. 

Την ίδια εποχή, ο Frederick Taylor στα πλαίσια του κινήµατος του επιστηµονικού 

µάνατζµεντ δηµοσίευσε το έργο του «Αρχές Επιστηµονικού Μάνατζµεντ» σύµφωνα µε 

το οποίο προσδιοριζόταν η σχέση παραγωγικότητας και αµοιβών.  

Μετά το Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο, περίοδος κατά την οποία παρουσιάστηκε έντονη 

ζήτηση εργασίας, δηµιουργήθηκε έντονη η ανάγκη συνδικαλιστικής δράσης και έντονη 

συµµετοχή των εργαζοµένων. Παράλληλα ενισχύεται και η επιστηµονική προσέγγιση της 

διοίκησης προσωπικού µε αντιµετώπιση των ατόµων ως σύνολο παρά ατοµικά.  

Περί τα τέλη του 1960, ενισχύεται η ανάπτυξη του εργαζοµένου σε προσωπικό 

επίπεδο µε γνώµονα τους εξωτερικούς παράγοντες που επηρεάζουν την επιχείρηση. Ο 

τρόπος προσέγγισης της διοίκησης ως σύστηµα ολοένα και κερδίζει έδαφος. 

Προχωρώντας στην δεκαετία του 1980, ο όρος προσωπικό δίνει την θέση του στον όρο 

Ανθρώπινοι Πόροι. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στην ενέργειες που έχουν να κάνουν µε την 

προσέλκυση και την επιλογή του προσωπικού. 

Τέλος κατά την δεκαετία του ’90 έως και στις µέρες µας ολοένα και περισσότερο, 

χρησιµοποιείται ο όρος  «Στρατηγική Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων» δίνοντας έτσι 

έµφαση στην σχέση που συνδέει την Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων µε την στρατηγική 

που ακολουθεί µία επιχείρηση έχοντας υπόψη το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης 

αυτής  (Μπουραντάς, Παπαλεξανδρή, 2003). 

 

1.2 Λειτουργία της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων 

Για να επιτευχθεί η δηµιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος σε µία επιχείρηση 

απαραίτητος είναι ο τρόπος διοίκησης των ανθρωπίνων πόρων να γίνεται µε τέτοιο τρόπο 

ώστε σκοπό να έχει την δηµιουργία ενός περιβάλλοντος το οποίο θα δηµιουργεί στον 

εργαζόµενο την ανάγκη να θέλει να προσφέρει τα µέγιστα στην επιχείρηση και κάτω από 
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κατάλληλες προϋποθέσεις να µην αποτελεί γι’ αυτόν µία πρόσκαιρη απασχόληση αλλά 

κάτι πιο µόνιµο και ουσιαστικό (Κουφίδου-Ξυροτύρη, 2001).    

Η λειτουργία της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων προσανατολίζεται στην 

βραχυχρόνια προσέγγιση σε θέµατα που έχουν να κάνουν µε το προσωπικό που 

στελεχώνει µία επιχείρηση και αποτελεί µία διαδικασία όπου το προσωπικό θέτει κοινούς 

στόχους ώστε να παρθούν οι σωστότερες και πιο αποτελεσµατικές αποφάσεις (Baum, 

1994). 

Η διοίκηση ανθρώπινου δυναµικού χαρακτηρίζεται από µία έντονη πολυπλοκότητα 

και αυτό προκύπτει από το φάσµα των δραστηριοτήτων το οποίο συνεχώς καλείται να 

καλύψει. Πέρα από τα απλά ζητήµατα που θα πρέπει να αντιµετωπίσει είτε αυτά 

αφορούν θέµατα που έχουν να κάνουν µε τις συνθήκες εργασίας, την πολιτική αµοιβών 

καθώς και την αντιµετώπιση διαφόρων προβληµάτων που µπορεί να παρουσιαστούν 

στην πορεία, η επιχείρηση καλείται επιπλέον να διατηρήσει τον αριθµό των υπαλλήλων 

της µέσα από µία σειρά απλοποιηµένων διαδικασιών κινούµενη πάντα σε ένα αρκετά 

περίπλοκο νοµοθετικό πλαίσιο.  

Έτσι µπορούµε να καταλάβουµε ότι ο παράγοντας άνθρωπος ως πόρος 

παρουσιάζει σηµαντικές διαφορές από τους υπόλοιπους πόρους γιατί πολύ απλά ο 

άνθρωπος διαθέτει από την φύση του την ικανότητα να µπορεί να αξιολογεί και σε 

ορισµένες περιπτώσεις να αντικρούεται µε τις κινήσεις και τις πολιτικές που χαράζει η 

εκάστοτε διοίκηση.  Επιπλέον η έννοια της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων ως πράξη στον 

εργασιακό χώρο δεν δύναται να ενεργεί αυτοβούλως και µονοδιάστατα. Πάντα θα πρέπει 

να λαµβάνονται υπόψη οι πολιτικές, οι οικονοµικές, οι τεχνολογικές παράµετροι που 

πλαισιώνουν το περιβάλλον µέσα στο οποίο κινείται µία επιχείρηση. (Τερζίδης, 

Τζωρτζάκης, 2004).   

 

Για να θεωρείται εύρυθµη η λειτουργία του τµήµατος ανθρωπίνων πόρων θα 

πρέπει:  

v να υπάρχει σωστή οργάνωση 
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v να γίνει σαφής καταµερισµός αρµοδιοτήτων και να οριστούν υπεύθυνοι 

v τα άτοµα που θα στελεχώνουν το κάθε τµήµα της επιχείρησης να είναι 

κατάλληλα και επαρκώς καταρτισµένα σε θέµατα που έχουν να κάνουν από 

την νοµοθεσία µέχρι την οργανωσιακή ανάπτυξη (Κουφίδου-Ξηροτύρη, 

2001) 

 

1.3 Οργάνωση της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων 

Όταν αναφερόµαστε στην έννοια οργάνωση αυτόµατα αναφερόµαστε και στην 

αξιοποίηση των ανθρωπίνων πόρων αλλά και στη δοµή της οργάνωσης η οποία είναι 

υπεύθυνη ώστε να επικρατεί µία οµαλή σχέση ανάµεσα στα επιχειρησιακά όργανα και 

τις σχέσεις που υπάρχουν ανάµεσα στα στελέχη σε όποια βαθµίδα και αν ανήκουν. Εδώ 

προκύπτει και η ανάγκη καταµερισµού εργασιών και ευθυνών ανάµεσα στα τµήµατα την 

επιχείρησης. 

Η διοίκηση του προσωπικού µίας επιχείρησης τόσο στο στενό εργασιακό όσο και 

στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον δεν αποτελεί απλή υπόθεση. Θα µπορούσε να 

χαρακτηριστεί ως µία πολυσύνθετη διαδικασία που απαιτεί τεχνογνωσία τόσο από τα 

κατώτερα µέχρι τα ανώτερα επιτελικά στελέχη που πλαισιώνουν µία επιχείρηση. 

Πιο συγκριµένα, η οργάνωση µίας επιχείρησης σε σχέση µε τη διοίκηση 

ανθρωπίνων πόρων έχει άµεση αλληλεξάρτηση µε τις δράσεις που είναι απαραίτητες 

ώστε η διοίκηση των εργαζοµένων να είναι όσο το δυνατόν πιο αποτελεσµατική. Είναι 

πολύ σηµαντικό να γίνει άµεσα αντιληπτό από τα άτοµα τα οποία έχουν αναλάβει τον 

ρόλο της οργάνωση της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων η στρατηγική σηµασία του 

ανθρώπινου παράγοντα (Μούζα-Λαζαρίδη, 2006)  

Επιπλέον, σηµαντικό είναι να αναφέρουµε ότι ο τρόπος οργάνωσης µίας 

επιχείρησης σε σχέση µε την διοίκηση των ανθρωπίνων πόρων της εξαρτάται σε 

σηµαντικό βαθµό από το πόσο µεγάλη ή µικρή είναι µία επιχείρηση καθώς και το κατά 

πόσο υπάρχει ενεργή συµµετοχή από ανώτατα κυρίως στελέχη (Μπλάνας, 2003). 
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Οι πιο συχνές µορφές οργάνωσης της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων είναι α) η 

διοίκηση ανθρωπίνων πόρων που αφορούν µικρές ή θυγατρικές επιχειρήσεις και 

µεγαλύτερες επιχειρήσεις και β) η συνεργασία της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων µε τα 

στελέχη γραµµής (line managers). 

Αναλυτικότερα, όταν αναφερόµαστε σε µικρές επιχειρήσεις το πιο συχνό είναι ο 

διευθυντής και ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης να είναι το ίδιο πρόσωπο. Επιπλέον, 

παρατηρείται το φαινόµενο, ο γενικός διευθυντής να επιµερίζεται και άλλες 

αρµοδιότητες µέσα στην επιχείρηση που συνήθως σε άλλη περίπτωση θα αναλάµβαναν 

άλλα στελέχη. 

Τέτοιες αρµοδιότητες µπορεί να είναι ο τοµέας των προσλήψεων, η διαδικασία της 

συνέντευξης του υποψήφιου υπαλλήλου καθώς και ο καθορισµός του ωραρίου. 

Επιπρόσθετα το τµήµα που έχει να κάνει µε την οικονοµική διαχείριση της επιχείρησης 

όπως για παράδειγµα το κοµµάτι της µισθοδοσίας πολλές φορές επιµερίζεται και µε 

δραστηριότητες διοικητικής φύσεως. Επιπλέον στις µικρές επιχειρήσεις το κοµµάτι της 

εκπαίδευσης πολλές φορές το αναλαµβάνουν εξωτερικοί φορείς.   

Από την άλλη όταν αναφερόµαστε σε µεγάλες επιχειρήσεις τα πράγµατα είναι 

διαφορετικά. Θεωρείται δεδοµένη η ύπαρξη και η στελέχωση ενός συγκεκριµένου 

τµήµατος και όταν αναφερόµαστε σε επιχειρήσεις µε προσωπικού από 250 υπαλλήλους 

και πάνω η ύπαρξη αυτόνοµου τµήµατος διοίκησης ανθρωπίνων πόρων θεωρείται αν µη 

τι άλλο απαραίτητη.  

Στις διάφορες επιχειρήσεις ως επιτελικό µπορεί να θεωρηθεί και το τµήµα της 

διοίκησης ανθρωπίνων πόρων και τα στελέχη του θεωρούνται ως επιτελικά (staff 

managers). O ρόλος του εστιάζεται στην επίτευξη κατά βάση στόχων που έχουν να 

κάνουν µε το οργανωσιακό κοµµάτι της επιχείρησης µέσω της υποστήριξης των 

τµηµάτων γραµµής το οποίο αναλαµβάνει έµµεσες και υποστηρικτικές λειτουργίες µε 

απώτερο σκοπό την επίτευξη οργανωσιακών στόχων.  

Ιδιαίτερα σηµαντικό σε αυτό το σηµείο είναι να τονίσουµε ότι η σηµαντικότητα 

ύπαρξης του τµήµατος της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων εξαρτάται σε πολύ µεγάλο 
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βαθµό από τα άτοµα που το στελεχώνουν. Το ιδανικό είναι τα άτοµα αυτά να έχουν όχι 

µία µονόπλευρη εξειδίκευση αλλά µία εξειδίκευση µε την ευρεία έννοια γνωρίζοντας για 

την λειτουργία της επιχείρησης στο σύνολό της τόσο στο εσωτερικό όσο και στο 

εξωτερικό περιβάλλον µέσα στο οποίο υπάρχει και λειτουργεί (Μπουραντάς, 

Παπαλεξανδρή, 2003).  

 

1.3 Αποτελεσµατικότητα της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων 

Μέσα στο έντονα παγκοσµιοποιηµένο περιβάλλον που κινούνται οι επιχειρήσεις 

τόσο σε οικονοµικό όσο και σε τεχνολογικό και κοινωνικό επίπεδο δηµιουργείται ολοένα 

και εντονότερη η ανάγκη για πιο αποτελεσµατική διοίκηση των ανθρωπίνων πόρων. 

Αυτό προκύπτει επίσης και µε γνώµονα δύο βασικών συνισταµένων: 

v το υψηλό εργασιακό κόστος και ιδιαίτερα η Ελλάδα που αντιµετωπίζει 

έντονο πρόβληµα ανταγωνιστικότητας 

v τις ολοένα συνεχόµενες αλλαγές στο περιβάλλον, οι οποίες επηρεάζονται 

από την παγκοσµιοποίηση και σχετίζονται άµεσα µε την στρατηγική που θα 

ακολουθήσει µία επιχείρηση, τις πολιτικές και την διαχείριση του 

προσωπικού (Χυτήρης, 2001) 

Το σύνολο των λειτουργιών, των στρατηγικών καθώς και των ενεργειών συνθέτουν 

το πάζλ της λειτουργίας της διοίκηση ανθρώπινων πόρων. Αυτό περιλαµβάνει την έννοια 

του προγραµµατισµού , του σχεδιασµού σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης καθώς και µία 

σειρά ενεργειών: 

o Ο προγραµµατισµός των ανθρωπίνων πόρων 

o Η ανάλυση της εργασίας 

o Η προσέλκυση του προσωπικού 

o Η επιλογή του προσωπικού 
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o Η εκπαίδευση του προσωπικού 

o Η ανάπτυξη των ανθρωπίνων πόρων 

o Η ανταµοιβή του προσωπικού και 

o Η αξιολόγηση της απόδοσης του καθενός των εργαζοµένων  

Σηµαντικό εδώ είναι να επισηµάνουµε ότι όλες οι παραπάνω ενέργειες δεν 

υφίστανται η µία χωρίς την άλλη, αλλά για να επιτευχθεί η αλληλένδετη 

αποτελεσµατικότητά τους απαραίτητη θεωρείται η µεταξύ του σύνδεση (Χυτήρης, 2001). 

Σύµφωνα µε τους DeNisi & Grifin (2001) η αποτελεσµατικότητα εντοπίζεται σε 

ένα «Σύστηµα Απασχόλησης Υψηλής Απόδοσης», σύµφωνα µε το οποίο επιχειρήσεις οι 

οποίες περιλαµβάνουν ένα σύνολο συγκεκριµένων πρακτικών διοίκησης ανθρωπίνων 

πόρων τείνουν να πετυχαίνουν µε αποτελεσµατικότητα τους στόχους τους.  

Η αποτελεσµατικότητα της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων περιλαµβάνει τα εξής: 

o Έρευνες απόψεων (Attitude surveys) κατά τις οποίες οι εργαζόµενοι ανώνυµα 

γνωστοποιούν τις απόψεις τους, είτε θετικές είναι είτε αρνητικές, σχετικά µε το 

εργασιακό περιβάλλον µέσα στο οποίο κινούνται.  

o Ανταλλαγή πληροφοριών (Information sharing) µέσω των οποίων 

επιτυγχάνεται µία οµαλή επίλυση προβληµάτων που τυχόν µπορεί να 

προκύψουν στο εργασιακό περιβάλλον. 

o Αµοιβές βάση απόδοσης (Contingent pay) το οποίο δηµιουργεί ένα αίσθηµα 

ικανοποίησης και αναγνώρισης της προσφοράς του εργαζόµενου προς την 

επιχείρηση. 

o Εξασφάλιση πολλών υποψηφίων ανά θέση το οποίο σηµαίνει ενίσχυση της 

φήµης της επιχείρησης καθώς και αύξηση των πιθανοτήτων επιλογής 

καταλληλότερων υπαλλήλων µέσα από µία µεγάλη γκάµα υποψηφίων. 
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o Εφαρµογή επίσηµης αξιολόγησης απόδοσης η οποία βοηθά στην 

αποτελεσµατικότερη διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού. 

o Οργάνωση κοινωνικών γεγονότων µέσα από τα οποία οι εργαζόµενοι 

ενσωµατώνονται καλύτερα στο περιβάλλον και την φιλοσοφία της επιχείρησης 

συσφίγγοντας παράλληλα και τις σχέσεις µε τους άλλους εργαζόµενους 

(Μπουραντάς, Παπαλεξανδρή, 2003).    

Μία άλλη µέθοδος αξιολόγησης της αποτελεσµατικότητας της διοίκησης 

ανθρωπίνων πόρων είναι η προσέγγιση του Armstrong (1999)  ο οποίος βασίζεται σε µία 

σειρά κριτηρίων:  

o Κριτήρια αξιολόγησης της συνολικής λειτουργίας της επιχείρησης τα οποία 

είναι ποσοτικά και αφορούν δείκτες σχετικά µε: την προστιθέµενη αξία, τα κέρδη 

και το ύψος πωλήσεων ανά εργαζόµενο καθώς και την προστιθέµενη αξία προς 

το σύνολο εξόδων µισθοδοσίας. 

o Κριτήρια- ποσοτικά- αξιολόγησης των παρεχόµενων υπηρεσιών της 

διοίκησης ανθρωπίνων πόρων που αναφέρονται: στον µέσο χρόνο κάλυψης των 

κενών θέσεων, την σχέση υποψηφίων που αποδέχτηκαν την προσφορά θέσης 

προς το σύνολο των προσφορών που έγιναν από την επιχείρηση, τον ετήσιο µέσο 

όρο ωρών/ηµερών εκπαίδευσης ανά υπάλληλο, το κόστος της εισαγωγικής 

εκπαίδευσης ανά υπάλληλο, το κόστος των παροχών ανά υπάλληλο, τις 

µετρήσιµες βελτιώσεις τόσο στην ατοµική όσο και την επιχειρησιακή απόδοση 

ως αποτέλεσµα συστηµάτων αξιολόγησης και σύνδεσης αµοιβών µε απόδοση, το 

συνολικό κόστος λειτουργίας του τµήµατος της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων σε 

σχέση µε κέρδη, κύκλο εργασιών ή προστιθέµενη αξία ανά έτος και τέλος ο 

αριθµός των υπεύθυνων προσωπικού σε σχέση µε το σύνολο των εργαζοµένων.  

o Κριτήρια –ποσοτικών µεγεθών- που έχουν να κάνουν µε την συµπεριφορά των 

εργαζοµένων. Πιο συγκεκριµένα το χρονικό διάστηµα το οποίο οι εργαζόµενοι 

παραµένουν στην επιχείρηση καθώς και πότε φεύγουν από την επιχείρηση, πότε 
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απουσιάζουν από την επιχείρηση καθώς και η  συχνότητα που συµβαίνουν 

ατυχήµατα.    

o Κριτήρια ικανοποίησης των εργαζοµένων τα οποία βασίζονται σε 

αποτελέσµατα ερωτηµατολογίων τα οποία έχουν συµπληρωθεί από τους 

εργαζόµενους Τα ερωτηµατολόγια καλύπτουν πεδία όπως: τον τρόπο που 

γίνονται οι προαγωγές, τις ευκαιρίες εκπαίδευσης και ανάπτυξης, την αξιοποίηση 

των ταλέντων και των γνώσεων των υπαλλήλων, τις συνθήκες εργασίας καθώς 

και το γενικότερο ενδοεπιχειρησιακό κλίµα (Μπουραντάς, Παπαλεξανδρή, 2003: 

51-53).   

Σύµφωνα µε τους Naisbitt και Aburdene (1985) η έννοια της διοίκησης των 

ανθρωπίνων πόρων θεωρήθηκε αν µη τι άλλο επιτακτική στον χώρο της ξενοδοχειακής 

βιοµηχανίας. Οι άνθρωποι ως πόροι αποτελούν την ανταγωνιστική τοµή τόσο των 

ξενοδοχείων όσο και των εστιατορίων σε βάθος χρόνου. Η ξενοδοχειακή βιοµηχανία θα 

πρέπει να δώσει ιδιαίτερη έµφαση και αξία στις αποτελεσµατικές πρακτικές ανθρωπίνων 

πόρων καθώς και να κατανοήσει ότι η επαναληπτική εργασία είναι ιδιαίτερα σηµαντική 

για κάθε ξενοδοχειακή µονάδα που θέλει να θεωρείται επιτυχηµένη. Η εργασιακή 

ποιότητα και η ανάπτυξη του προσωπικού συνθέτουν το πάζλ για την ποιοτική προσφορά 

υπηρεσιών στον πελάτη (Rutherford, 1999).     

 

1.4 Οι διαδικασίες της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων ξενοδοχειακών 

µονάδων 

Τα ξενοδοχεία αποτελούν κατεξοχήν επιχειρήσεις που παρέχουν αγαθά και 

υπηρεσίες σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας της τουριστικής βιοµηχανίας (Jafari, Var, 

1994). Μέσω της αποτελεσµατικής και κατάλληλης διοίκησης του προσωπικού µπορούν 

να επιτευχθούν τόσο οι στόχοι των ξενοδοχείων όσο και η µακροπρόθεσµη επιβίωσή 

τους. Με γνώµονα τα παραπάνω συνεπάγεται ότι: συγκεκριµένες διαδικασίες, από 

συγκεκριµένα άτοµα θα πρέπει να ακολουθούνται σε ξενοδοχειακές µονάδες 

ανεξαρτήτου µεγέθους και κατηγορίας. Πιο συγκεκριµένα αυτές οι διαδικασίες θα πρέπει 
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είναι έτσι δοµηµένες ώστε να  επιτυγχάνεται η ύπαρξη ικανών εργαζοµένων σε κάθε 

εργασία οι οποίοι θα προτίθενται να συµβάλουν στην επίτευξη των στόχων της 

επιχείρησης καθώς και να εξασφαλίζεται ότι το προσωπικό αυτό θα αξιοποιεί στο 

έπακρο τις ικανότητές του επιτυγχάνοντας το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα της 

επιχείρησης (Warech, Tracey, 2004).  

Επιπλέον για να εξασφαλιστεί η αποτελεσµατικότερη απασχόληση και αξιοποίηση 

των εργαζοµένων απαραίτητη θεωρείται η ύπαρξη τµήµατος ή διεύθυνσης προσωπικού 

σε ένα ξενοδοχείο, αν και τις περισσότερες φορές δεν αρκεί µόνο αυτό. Απαραίτητη 

θεωρείται και η παράλληλη συµµετοχή των υπεύθυνων τµηµάτων και των διευθύνσεων 

των ξενοδοχείων οι οποίοι θα πρέπει να µπορούν να επιλέγουν, να εκπαιδεύουν, να 

ελέγχουν ακόµα και να αξιολογούν τους υφισταµένους τους (Χυτήρης, 1991).    

Το τµήµα της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων ξενοδοχειακών µονάδων θα πρέπει 

αν µη τι άλλο να είναι σε θέση να αντιµετωπίσει αποτελεσµατικά θέµατα τα οποία έχουν 

να κάνουν από την πρόσληψη προσωπικού, την εκπαίδευσή του µέχρι και την διατήρησή 

του στην επιχείρηση. Το στρατηγικό της όραµα θα πρέπει να είναι άµεσα συνυφασµένο 

και σαφώς προσανατολισµένο στους ανθρώπινους πόρους που διαθέτει και περιβάλει την 

επιχείρηση για την καλύτερη δυνατή αξιοποίησή τους. Ο αριθµός των υπαλλήλων στο 

τµήµα ανθρωπίνων πόρων είναι συνήθως ανάλογος µε τον αριθµό των υπαλλήλων σε 

όλη την οργάνωση (Rutherford, 1999). 

Η διοίκηση ανθρωπίνων πόρων είναι το τµήµα εκείνο της επιχείρησης που 

σχετίζεται πάνω απ’ όλα µε τον ανθρώπινο παράγοντα. Η εµπλοκή του προσωπικού στην 

καλή ή όχι παροχή υπηρεσιών και αγαθών προς τον πελάτη είναι πολύ έντονη γι’ αυτό 

τον λόγο η ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους, η δραστηριοποίηση τους στα υψηλά επίπεδα 

της απόδοσης καθώς και η εξασφάλιση ότι συνεχίζουν να διατηρούν τη δέσµευσή τους 

για τη σωστή οργάνωση, είναι ουσιαστικές για την επίτευξη των οργανωτικών στόχων 

της επιχείρησης (Robbins, Cenzo, 1996).  

Η διοίκηση ανθρωπίνων πόρων έχει ως κύριο αντικείµενο της το υπαλληλικό 

προσωπικό το οποίο είναι ζωτικό στοιχείο κάθε προσπάθειας που γίνεται στον 

ξενοδοχειακό χώρο (Keiser, 2000).	   Είναι ζωτικής σηµασίας για µία ξενοδοχειακή 
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επιχείρηση να συνάδουν οι αρχές της βιώσιµης τουριστικής ανάπτυξης µε τις αρχές του 

ανθρώπινου δυναµικού (Shortt, 1994).	  Εδώ θα πρέπει να αναφερθεί ότι η σχέση µεταξύ 

της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναµικού και της επιχειρησιακής απόδοσης αποτελεί 

θέµα υψηλής προτεραιότητας πολλών επιχειρήσεων φιλοξενίας για σχεδόν δύο δεκαετίες 

(Lucas, Deery, 2004). 

1.5 Αρµοδιότητες της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων ξενοδοχειακών 

µονάδων 

Οι πιο σηµαντικές και βασικές αρµοδιότητες που περιλαµβάνει το τµήµα διοίκησης 

ανθρωπίνων πόρων µίας ξενοδοχειακής επιχείρησης είναι: 

o Προγραµµατισµός ανθρώπινου δυναµικού 

Είναι η διαδικασία κατά την οποία µία ξενοδοχειακή επιχείρηση καθορίζει 

στόχους στρατηγικής σηµασίας. Οι στόχοι αυτοί ως επί το πλείστον µπορούν να 

χαρακτηριστούν ως µακροχρόνιοι και για την επίτευξή τους απαιτείται ο 

σχεδιασµός κατάλληλων ενεργειών. Ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο κατά την 

διαδικασία του προγραµµατισµού παίζει η φιλοσοφία, η αποστολή, η 

οργανωσιακή κουλτούρα καθώς και ο κύκλος ζωής της επιχείρησης.   

o Στρατολόγηση και επιλογή 

Αποτελεί την διαδικασία του εντοπισµού και της προσέλκυσης των κατάλληλων 

ατόµων οι οποίοι θα καλύψουν τις προτεινόµενες κενές θέσεις. Στόχος της 

προσέλκυσης προσωπικού είναι η προσέλκυση, όσο γίνεται περισσότερο, ικανού 

αριθµού κατάλληλων υποψηφίων και µε το ελάχιστο δυνατό κόστος. Στη 

συνέχεια κατά τη διαδικασία επιλογής συγκεντρώνονται πληροφορίες και 

αξιολογούνται οι υποψήφιοι για την επιλογή των πιο κατάλληλων για την 

κάλυψη των θέσεων. Σηµαντικό εδώ για την ξενοδοχειακή επιχείρηση είναι να 

επιτύχει την διατήρηση και την βελτίωση της καλής εικόνας της επιχείρησης.      

o Αποζηµίωση και οφέλη 
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Η ύπαρξη ενός συστήµατος αξιολόγησης θεωρείται απαραίτητη ώστε να µπορεί 

να δηµιουργηθεί ένα σύστηµα το οποίο να είναι σε θέση να αξιολογήσει την 

σχέση που υπάρχει ανάµεσα στο έργο και την θέση που κατέχει ένας 

εργαζόµενος µέσα σε µία ξενοδοχειακή επιχείρηση. Το σύστηµα αυτό θα ορίζει 

τους ανώτερους και τους κατώτερους µισθούς που θα δίνει η επιχείρηση 

ανάλογα µε την βαθµίδα που κατέχει ο εργαζόµενος.   

o Εκπαίδευση και ανάπτυξη 

Κατά τη διαδικασία αυτή το προσωπικό µέσω της διαδικασίας της µάθησης 

αποκτά γνώσεις, τεχνικές δεξιότητες, στάσεις και συµπεριφορές καθιστώντας το 

ικανό και αποτελεσµατικό στις εργασιακές απαιτήσεις. Οι γνώσεις αυτές είναι 

ευµετάβλητες και πάντα συνάδουν µε τις απαιτήσεις της δουλειάς σε βάθος 

χρόνου. Για την διαδικασία αυτή η κάθε ξενοδοχειακή επιχείρηση ξοδεύει 

σηµαντικά ποσά αφού αυτή η διαδικασία είναι καθοριστικής σηµασίας για την 

επίτευξη της στρατηγικής και των στόχων της επιχείρησης. 

o Αξιολόγηση απόδοσης 

Σε αυτό το στάδιο πραγµατοποιείται ένα είδος θα λέγαµε ποιοτικού και 

ποσοτικού απολογισµού. Ελέγχονται οι εργασίες που πραγµατοποιεί ένας 

εργαζόµενος τόσο σε ατοµικό επίπεδο όσο και οµαδικό (τµήµα υποδοχής, τµήµα 

λογιστηρίου κ.λ.π.). Η όλη διαδικασία σχετίζεται άµεσα µε την απόδοση των 

υπαλλήλων και ενέχει την έννοια της αξιολόγησης σε σχέση µε την καλή 

εκτέλεση των εργασιών και µε βάση ορισµένα κριτήρια.   

o Εργασιακές σχέσεις 

Αυτό το κοµµάτι έχει να κάνει κατά βάση µε την επικοινωνία που υπάρχει 

ανάµεσα στους εργαζόµενους αλλά και την επικοινωνία που έχουν οι 

εργαζόµενοι µε τα ανώτερα στελέχη. Ο αρµόδιος της διοίκησης ανθρωπίνων 

πόρων είναι αυτός που θα ασχοληθεί µε θέµατα εργασιακών σχέσεων που έχουν 

να κάνουν µε επίλυση συγκρούσεων, απολύσεις καθώς και κάθε είδους 

συµβάσεων. Γενικότερα, οι εργαζόµενοι νιώθουν ασφάλεια και ικανοποίηση  
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όταν υπάρχει ισορροπία ανάµεσα στον µισθό που λαµβάνουν και στο βιοτικό 

επίπεδο που επικρατεί. 

o Ασφάλεια και υγιεινή 

Για την αντιµετώπιση πιθανών εργατικών ατυχηµάτων το τµήµα διοίκησης 

ανθρωπίνων πόρων των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων θα πρέπει να καταβάλλει 

συνεχή προσπάθεια ώστε να ακολουθεί και να προσαρµόζεται στην νοµοθεσία 

που αναφέρεται στην ασφάλεια των εργαζοµένων καθώς επίσης και να 

αναλαµβάνει να ενηµερώνει τους υπαλλήλους σχετικά µε θέµατα που έχουν να 

κάνουν µε τους κινδύνους που ελλοχεύει το εργασιακό περιβάλλον.  Αν µη τι 

άλλο αποτελεί υποχρέωση για µία ξενοδοχειακή επιχείρηση να προσφέρει στο 

προσωπικό της την ασφάλεια ενός υγιούς και ασφαλούς περιβάλλοντος (Jerris 

1999, Κουφίδου- Ξυροτύρη 1991, Kelley-Patterson, George, 2001, Singh, Hu, 

Roehl, 2007). 
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1.6 Προσέλκυση και στελέχωση εργαζοµένων 

Για να θεωρείται µία επιχείρηση επιτυχηµένη θα πρέπει να είναι σε θέση να 

προσελκύει και να επιλέγει υπαλλήλους των οποίων τα προσόντα και οι δεξιότητες 

συµπίπτουν σχεδόν απόλυτα µε τις απαιτήσεις της εργασίας την οποία θέλει να καλύψει 

(Λαζαρίδη – Μούζα, 2006). Μία λανθασµένη επιλογή προσωπικού µπορεί να αποβεί 

τόσο επιζήµια για µία επιχείρηση που µπορεί ακόµα και να χάσει το ανταγωνιστικό της 

πλεονέκτηµα καθώς επίσης και να σηµαίνει επιπλέον κόστος και χρόνο σε περίπτωση 

επαναπρόσληψης νέου προσωπικού.  

Προκειµένου µία επιχείρηση να προσελκύσει υποψήφιο προσωπικό για την 

κάλυψη των αναγκών της προβαίνει σε ένα σύνολο ενεργειών που ονοµάζεται 

«στρατολόγηση». Η προσέλκυση ικανού προσωπικού είναι το σκαλοπάτι για την 

επίτευξη των στόχων που έχει θέσει η επιχείρηση (Λαζαρίδη – Μούζα, 2006). Μία 

σωστή και ολοκληρωµένη στρατολόγηση θα πρέπει να βασίζεται στην γνώση του 

προσωπικού που θα απαιτηθεί, στον τρόπο των προαγωγών, στην πρόβλεψη των 

µελλοντικών αναγκών καθώς και το είδος του υποψηφίου που θα είναι σε θέση να 

καλύψει τις θέσεις που θα δηµιουργηθούν (Tesone, 2004). Το κατά πόσο κατάλληλοι και 

ικανοί είναι οι υποψήφιοι για την προτεινόµενη θέση προσδιορίζεται από τα απαιτούµενα 

προσόντα που θα πρέπει να συνάδουν µε τις προδιαγραφές της θέσης (Χυτήρης , 2001).  

Για να θεωρηθεί µία στρατολόγηση ολοκληρωµένη θα πρέπει να είναι και 

εξωτερική και εσωτερική (Goldsmith, Nickson, Sloan, Wood 1997). Την όλη διαδικασία 

της στρατολόγησης την αναλαµβάνει εξολοκλήρου το τµήµα ανθρωπίνων πόρων το 

οποίο είναι υπεύθυνο για τον προγραµµατισµό και τον συντονισµό των όλων δράσεων, 

την τήρηση αρχείου, τον προσδιορισµό των απαιτήσεων και των προσόντων, την 

διαδικασία της συνέντευξης καθώς και την αξιολόγηση των πηγών (Ξυροτύρη- 

Κουφίδου, 2001).  

Όταν  µιλάµε για διαδικασία επιλογής εννοούµε όλες εκείνες τις ενέργειες οι οποίες 

έχουν να κάνουν µε την συγκέντρωση και αξιολόγηση στοιχείων και πληροφοριών 

σχετικά µε τον υποψήφιο (Χυτήρης, 2001). Για να θεωρηθεί µία επιλογή 

αποτελεσµατική θα πρέπει η επιχείρηση εκ των προτέρων να γνωρίζει τι είδος 
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ανθρώπινου δυναµικού ψάχνει και κατά συνέπεια αν αυτό το ανθρώπινο δυναµικό είναι 

σε θέση να φέρει εις πέρας την εργασία που θα του ανατεθεί (Jerris, 1999). Η επιλογή 

του προσωπικού αποτελεί την βάση πάνω στην οποία θα στηριχτούν οι λειτουργίες της 

διοίκησης ανθρωπίνων πόρων. Αποτελεί µία διαδικασία συνεχόµενης διάρκειας που 

αποτελείται από τη στρατολόγηση (Baum, Amaah, Spivack, 1999).  

Δύο ιδιαίτερα σηµαντικοί παράγοντες οι οποίοι έχουν να κάνουν άµεσα µε την 

επιλογή του προσωπικού είναι η οργανωσιακή κουλτούρα της επιχείρησης και η 

υποκίνηση του ατόµου. Σε σχέση µε την οργανωσιακή κουλτούρα θα πρέπει να µπορεί 

να επιτευχθεί -στο µέτρο του δυνατού- ο συγκερασµός των αξιών που πρεσβεύει και 

ασπάζεται η επιχείρηση και των αξιών που πιστεύουν ο εργαζόµενοι που θα επιλεγούν. 

Κοινές αξίες επιχείρησης και εργαζοµένου σχεδόν όλες τις φορές οδηγούν σε ένα 

ιδιαίτερα αποδοτικό και ικανοποιητικό αποτέλεσµα (Stone, Store-Romero, Luszewski, 

2007). Σε σχέση µε την υποκίνηση του ατόµου θα πρέπει το άτοµο αυτό να έχει την 

διάθεση να εκµεταλλευτεί στο έπακρο τις δυνατότητές του πάντα µε βάση τις φιλοδοξίες 

και τους προσωπικούς στόχους που θέτει. Η ενεργοποίηση αυτής της διάθεσης 

πυροδοτείται και από την ικανοποίηση που λαµβάνει το άτοµο από το εργασιακό 

περιβάλλον µέσα στο οποίο δραστηριοποιείται (Kusluvan, Kusluvan, Ilnan, Buyruk, 

2010). 

Η εκπαίδευση αποτελεί ένα ιδιαίτερο και σηµαντικό επενδυτικό κοµµάτι σε 

ανθρώπινο δυναµικό για κάθε ξενοδοχειακή επιχείρηση παρέχοντας αίσθηµα ασφάλειας, 

υποκίνησης, παραγωγικότητας και αποδοτικότητας στους εργαζόµενους καθώς και 

ανταγωνιστική λειτουργία για την επιχείρηση (Λαζαρίδη – Μούζα, 2006). Η 

ιδιαιτερότητα της εκπαίδευσης σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις έγκειται στο γεγονός της 

άµεσης επαφής που έχει ο εργαζόµενος µε τον πελάτη καθώς και ότι το κάθε τµήµα έχει 

τις δικές του ανάγκες (Κανελλόπουλος, 1991).  

Η ανάπτυξη ανθρωπίνων πόρων αποτελεί και αυτή µία διαδικασία µάθησης, απλά 

έχει πιο διευρυµένο χρονικό ορίζοντα. Η εκπαίδευση και η ανάπτυξη ανθρωπίνων πόρων 

πρέπει να συνδέεται στενά µε τη στρατηγική της επιχείρησης (Χυτήρης, 2001). Δεν 

υπάρχει καλύτερος τρόπος από την εκπαίδευση για επιχείρηση, η οποία θέλει να δείξει 

στον εργαζόµενο της, είτε παλιός είναι αυτός είτε νέος, ότι ενδιαφέρεται για το µέλλον 
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του. Δυστυχώς όµως κάποιες επιχειρήσεις, ενώ επενδύουν σε ακίνητα, εγκαταστάσεις και 

µηχανήµατα παραλείπουν να δώσουν την πρέπουσα σηµασία στην εκπαίδευση του 

προσωπικού. Η εκπαίδευση βοηθά τους εργαζόµενους να φέρουν µε επιτυχία εις πέρας 

τόσο την τρέχουσα όσο και την µελλοντική εργασία τους,  ενώ η ανάπτυξη τους βοηθά, 

ώστε να είναι έτοιµοι να αναλάβουν νέες ευθύνες στο µέλλον που δεν έχουν να κάνουν 

µε την παρούσα θέση καθώς και να διευρύνουν την προσωπικότητά τους (Jerris, 1999), 

(Singh, 1997). 

Όταν αναφερόµαστε στην διαδικασία της εκπαίδευσης εννοούµε όλες εκείνες τις 

µεθόδους που µία επιχείρηση επιλέγει να χρησιµοποιήσει για να προσφέρει την 

απαιτούµενη τεχνογνωσία, την επιπλέον επιµόρφωση και τις δεξιότητες τόσο στους 

υπαλλήλους που ήδη εργάζονται στην επιχείρηση όσο και στους υπαλλήλους που 

πρόκειται να προσλάβει. (Τερζίδης, Τζωρτζάκης, 2004).  

Στόχος του προγράµµατος της εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια της εργασίας, το 

οποίο σε καµία περίπτωση δεν αντικαθιστά την βασική εκπαίδευση αλλά την 

συµπληρώνει, είναι να εξοικειώσει καθώς και να εµπλουτίσει τόσο τους εργαζοµένους 

όσο και τα διευθυντικά στελέχη µε τις πληροφορίες εκείνες που θα τους βοηθήσουν να 

διεκπεραιώσουν τις εργασίες τους µε ασφάλεια και αποδοτικότητα (Siug, Hu, Roehl, 

2007). Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις απαιτούν εξειδικευµένα άτοµα σχεδόν σε όλα τα 

τµήµατα λειτουργίας τους τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο (Baum, 

Amοah, Spivack, 1999).  

Η µελέτη της ανάλυσης εργασίας βοηθά µία επιχείρηση σχετικά µε τις θέσεις που 

θα πραγµατοποιηθεί η εκπαίδευση (Baum, 1994). Κάθε επιχείρηση πριν εφαρµόσει 

οποιαδήποτε εκπαιδευτική πολιτική θα πρέπει πρώτα να προσδιορίσει και να 

αναγνωρίσει τις απαιτούµενες γνώσεις και δεξιότητες,  οι οποίες υποβοηθούνται από µία 

προηγούµενη διαδικασία που δεν είναι άλλη από την ανάλυση της θέσης εργασίας. Στη 

συνέχεια, η επιχείρηση θα πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίσει ποιο είναι το επίπεδο 

των γνώσεων και των δεξιοτήτων που κατά την τρέχουσα περίοδο διαθέτουν οι 

εργαζόµενοι της. Αυτό είναι εύκολο να προσδιοριστεί για τους υπαλλήλους που 

προσλήφθηκαν σχετικά πρόσφατα.  



 
 

21 

Κάθε ξενοδοχειακή επιχείρηση θα πρέπει να στοχεύει σε µία εκπαίδευση η οποία 

θα είναι σε θέση να καταστήσει δυνατή την έννοια της φιλοξενίας την οποία προσφέρει. 

Μέσω της διαδικασίας της εκπαίδευσης το προσωπικό θα πρέπει να αποκτήσει τις 

ανάλογες δεξιότητες και ικανότητες οι οποίες θα περιλαµβάνουν τα παρακάτω στοιχεία: 

α) παρατήρηση και έµφαση στην λεπτοµέρεια,  

β) λεπτοµερή ακρόαση και αντίδραση,  

γ) δηµιουργία θετικού κλίµατος προκειµένου να αντιµετωπίσει πιθανή παθητικότητα, 

απόρροια προηγούµενης εκπαιδευτικής διαδικασίας,  

δ) εξέταση της σχέσης που δηµιουργείται ανάµεσα στον πελάτη και τον εργαζόµενο,  

ε) τεχνικές πωλήσεων.  

Σε αυτό το σηµείο χρήσιµο είναι να κάνουµε τον εξής διαχωρισµό ανάµεσα στην 

«εκπαίδευση εργασίας» και στην «εκπαίδευση ένταξης». Όταν µιλάµε για εκπαίδευση 

ένταξης αναφερόµαστε στην διαδικασία εξοικείωσης µε το εργασιακό περιβάλλον, ενώ 

όταν µιλάµε για εκπαίδευση εργασίας αναφερόµαστε στο σύνολο των γνώσεων και 

δεξιοτήτων που πρόκειται να αποκοµίσει ο εκπαιδευόµενος από την όλη διαδικασία 

(Τερζίδης, Τζωρτζάκης, 2004). Γενικότερα όµως η εκπαίδευση βοηθά στην ανάπτυξη 

νέων δεξιοτήτων ή και στην βελτίωση των υπαρχουσών µε τελικό σκοπό την εύρεση 

λύσεων σε διάφορα προβλήµατα που τυχόν παρουσιαστούν. 

Αν θα θέλαµε να εντοπίσουµε τα επίπεδα αλλαγής που επιφέρει η εκπαίδευση στον 

εκπαιδευόµενο θα τα προσδιορίζαµε ως εξής:  

α) λήψη γνώσεων που αφορούν ιδέες και γνώσεις (Παπαλεξανδρή, Μπουραντάς, 2003),  

β) ανθρώπινες σχέσεις που αφορούν κατά βάση την σχέση εργαζόµενου- πελάτη και γ) 

τεχνικές ικανότητες που σχετίζονται µε επαναλαµβανόµενες λειτουργίες της επιχείρησης, 

όπως το τµήµα κρατήσεων δωµατίων ή του λογιστηρίου (Κανελλόπουλος, 1991).  

Συνοψίζοντας θα λέγαµε ότι στόχοι της εκπαίδευσης είναι:  

α) η βελτίωση της ποιοτικής και ποσοτικής εκπαίδευσης των εκπαιδευόµενων,  
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β) η διαµόρφωση στάσεων για µεγαλύτερη αφοσίωση στην επιχείρηση και καλύτερη 

συνεργασία,  

γ) η έγκαιρη εύρεση λύσεων σε λειτουργικά προβλήµατα,  

δ) η δυνατότητα άµεσης αντιµετώπισης εκτάκτων αναγκών και τέλος  

ε) η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων (Δήµου, 1999). 

 

  Οι κυριότερες µέθοδοι εκπαίδευσης είναι οι εξής: 

o Οι οµιλίες 

Αποτελεί την πλέον διαδοµένη µέθοδο εκπαίδευσης που χρησιµοποιούν οι 

επιχειρήσεις που µπορεί να αφορούν τους κανονισµούς της επιχείρησης, κάποια 

ιστορικά στοιχεία της πορείας της επιχείρησης κ.α. 

o Οι συζητήσεις 

Αποτελεί µία µέθοδο που συνδέεται στενά µε την τεχνική αντιµετώπισης 

προβληµάτων καθώς και την χρήση καλύτερου διαλόγου σε κάθε περίπτωση. 

Κατά την διάρκεια των συζητήσεων τίθενται κάποια θέµατα προς επίλυση και 

αυτά αποτελούν κίνητρα για συζήτηση.  

o Διαλέξεις/θεωρητική εκπαίδευση και περιοδείες  

Μέσω αυτής της µεθόδου εκπαίδευσης επιτυγχάνεται µείωση του κόστους αφού 

απευθύνεται συνήθως σε ακροατήρια που αποτελούνται από πολλάάτοµα 

(Λαζαρίδη – Μούζα, 2006). Περιλαµβάνει την εκπαίδευση σε αίθουσες 

διδασκαλίας µε τη µορφή σεµιναρίων, συνεδρίων, συζητήσεων και διαλέξεων µε 

την βοήθεια διαφόρων οπτικοακουστικών µέσων (Tesone, 2004). Στο κοµµάτι 

τον περιοδειών περιλαµβάνονται οι επισκέψεις και οι ξεναγήσεις σε κάποιες 

άλλες επιχειρήσεις και ενηµερώνονται σχετικά µε την λειτουργία των τµηµάτων 

τους (Goldsmith, Nickson, Sloan , Wood , 1997).  

o Μελέτη περιπτώσεων 
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Μελετώνται κάποιες προβληµατικές καταστάσεις οι οποίες δηµιούργησαν 

προβλήµατα σε διάφορα τµήµατα της επιχείρησης και µέσω της εκπαίδευσης 

πρέπει να δοθούν κάποιες λύσεις (Χυτήρης, 2001). 

o Παίξιµο ρόλων (Role playing) 

Είναι µέθοδος η οποία µπορεί να συνδυαστεί και µε άλλες µεθόδους όπως η 

διάλεξη. Η εξέλιξη αυτής της µεθόδου στηρίζεται στην παρατήρηση και στην 

εύρεση τρόπων για την βελτίωση των λαθών που µπορεί να εντοπιστούν.  

o Οπτικά βοηθήµατα (φιλµς) και πίνακες 

Για να διατηρήσει έντονο το ενδιαφέρον των εκπαιδευόµενων θα πρέπει να έχει 

σχεδιαστεί ιδιαίτερα προσεκτικά ώστε να υπάρχει ενεργή συµµετοχή των 

εµπλεκοµένων (Goldsmith, Nickson, Sloan , Wood , 1997). Ενεργή συµµετοχή 

στη διαδικασία σηµαίνει και ταχύτερη µάθηση, παρακίνηση και διατήρηση της 

γνώσης (Σκουλάς, Οικονοµάκη, 1998).  Πολλές φορές ένα φιλµ µπορεί να 

αποτελέσει ένα πολύ καλό κίνητρο για συζήτηση. 

o Προγραµµατισµένη διδασκαλία  

Λειτουργεί ενισχυτικά στην διδασκαλία της µάθησης αυξάνοντας το µέγεθός  της. 

Σκοπό έχει να απλοποιήσει κάποιες δυσνόητες για τους εκπαιδευόµενους έννοιες 

(Κανελλόπουλος, 1991).   

o Προκαταρκτική εκπαίδευση- εκπαίδευση προσοµοίωσης 

Θα λέγαµε πως αυτή η µέθοδος αποτελεί ένα είδος πρακτικής, αφού οι 

εκπαιδευόµενοι αφού προσληφθούν αναλαµβάνουν την εργασία τους µε στόχο 

την ανάπτυξη κάποιων ιδιαίτερων ικανοτήτων. (Λαζαρίδη – Μούζα, 2006).     

o Πρακτική άσκηση  

Χρησιµοποιείται σαν µέσο βοήθειας των φοιτητών για να αποκτήσουν πρακτική 

εµπειρία στο αντικείµενο των σπουδών τους. 

o E-learning  

Η ηλεκτρονική εκπαίδευση ή η τηλεδιάσκεψη χρησιµοποιείται για εκπαίδευση 

από απόσταση και για επιχειρήσεις µε υποκαταστήµατα σε διάφορα µέρη. Μέσω 
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αυτής της εκπαίδευσης δίνεται έµφαση στην εξειδίκευση και σε νέα προϊόντα και 

πολιτικές (Παπαλεξανδρή, Μπουραντάς , 2003). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο: ΕΡΕΥΝΑ 

Η στελέχωση και η εκπαίδευση προσωπικού αποτελεί ένα ιδιαίτερο και σηµαντικό 

επενδυτικό µέρος σε ανθρώπινο δυναµικό για κάθε ξενοδοχειακή επιχείρηση παρέχοντας 

αίσθηµα ασφάλειας, υποκίνησης, παραγωγικότητας και αποδοτικότητας στους 

εργαζόµενους καθώς και ανταγωνιστική λειτουργία για την επιχείρηση. Επίσης, 

αποτελούν 2 βασικές λειτουργίες της Διοίκησης Ανθρώπινου δυναµικού των 

επιχειρήσεων οι οποίες εξελίσσονται συνεχώς και αναπτύσσονται συντασσόµενε τις 

ανάγκες της σύγχρονης αγοράς και οικονοµίας. 

Από την βιβλιογραφική ανασκόπηση που προηγήθηκε, τα παραπάνω συνθέτουν το 

κατάλληλο πλαίσιο πάνω στο οποίο στηρίζεται η έρευνα που πραγµατοποιήθηκε σχετικά 

µε τις πρακτικές διαχείρισης ανθρώπινων πόρων που εφαρµόζονται από ελληνικά 

ξενοδοχεία. 

2.1 Στόχος της έρευνας 

Στόχος της έρευνας είναι να προσδιοριστεί το κατά πόσο οι ελληνικές 

ξενοδοχειακές επιχειρήσεις εφαρµόζουν πρακτικές προσέλκυσης, επιλογής και 

εκπαίδευσης των εργαζοµένων τους,  των οποίων επίσης τα προσόντα συµπίπτουν µε τις 

ανάγκες και τις απαιτήσεις της επιχείρησης. Επίσης διερευνάται κατά πόσο η γνώµη των 

εργαζοµένων επηρεάζει τις παραπάνω λειτουργίες σε σχέση µε την γενικότερη 

αποτελεσµατικότητα της επιχείρησης. 

2.2 Μεθοδολογία 

Η δειγµατοληπτική έρευνα µε ερωτηµατολόγια και την χρήση στατιστικών 

µεθόδων έχει καθιερωθεί ως κυρίαρχος τρόπος συλλογής και ανάλυσης στοιχείων, 

κυρίως λόγω της συγκριτικής ευκολίας µε την οποία εφαρµόζεται. Επιπλέον, η 

δειγµατοληπτική έρευνα αποτελεί ένα ιδιαίτερα χρήσιµο εργαλείο για την καταµέτρηση 

συγκεκριµένων, αντικειµενικών χαρακτηριστικών τα οποία παρέχουν την δυνατότητα 

στον ερευνητή να αποκτήσει την απαιτούµενη περιγραφική εικόνα του πληθυσµού στον 

οποίο απευθύνεται. Για να θεωρηθούν όµως τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν στην 
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πραγµατικότητα συγκρίσιµα θα πρέπει η µέθοδος να στηρίζεται σε κάποιες 

συγκεκριµένες παραδοχές .όπως για παράδειγµα οι απαντήσεις που θα συλλεχτούν να 

στηρίζονται όσο το δυνατόν στην ακρίβεια και την ειλικρίνεια. και οι έννοιες που 

χρησιµοποιούνται να ερµηνεύονται µε τον ίδιο τρόπο και από τα δύο µέλη (Κυριαζή, 

1999).  

 

2.3 Επιλογή µέσων 

Τα µέσα συλλογής δεδοµένων είναι ένα από τα σηµαντικότερα σηµεία στην 

ερευνητική πορεία ενός θέµατος που εξετάζεται. Τα κυριότερα µέσα συλλογής 

δεδοµένων, που χρησιµοποιούνται για την εξέταση του ερευνητικού προβλήµατος είναι η 

παρατήρηση, το ερωτηµατολόγιο, τα τεστ και η συνέντευξη. Στην παρούσα έρευνα, το 

µέσο που χρησιµοποιήθηκε για τη συλλογή των δεδοµένων ήταν το ερωτηµατολόγιο.  

Το ερωτηµατολόγιο είναι µια σειρά έντυπων ερωτήσεων όπου ο αναγνώστης 

καλείται να απαντήσει. Tο ερωτηµατολόγιο είναι το κατεξοχήν µέσο συλλογής 

δεδοµένων στις κοινωνικές εργασίες και χωρίζεται σε κατηγορίες, που έχουν να κάνουν 

µε τον τύπο ερωτήσεων που χρησιµοποιεί, δηλαδή ερωτηµατολόγια µε ανοικτού και 

κλειστού τύπου ερωτήσεις. Ένα ερωτηµατολόγιο για να θεωρηθεί έγκυρο και αξιόπιστο 

έχει να κάνει µε τα άτοµα που θα τα απαντήσουν και για τον λόγο αυτό καλούνται να 

απαντήσουν σε όλες τις ερωτήσεις µε µεγάλη ειλικρίνεια (Oppenheim, 2000). 

Η διατύπωση των ερωτήσεων, η έκταση και η παρουσίαση αποτελούν σηµαντικό 

παράγοντα για τα αποτελέσµατα αυτής. Για τον λόγο αυτό, η σύνταξη του 

ερωτηµατολογίου και οι ερωτήσεις διατυπώθηκαν µε τέτοιο τρόπο ώστε να αποφευχθεί 

κάθε πιθανή παρερµηνεία, καθώς οι ερωτήσεις σχετίζονταν µε το πρόβληµα και τους 

σκοπούς της έρευνας (Παράρτηµα).  

Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε στον χώρο λειτουργίας των ξενοδοχείων, δηλαδή µε 

προσωπική επαφή της ερευνήτριας µε τους εργαζοµένους. Η διανοµή έγινε σε οµαδικό 

πλαίσιο, γεγονός που βοήθησε στην συντόµευση της διαδικασίας συγκέντρωσης των 
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στοιχείων, και τα ερωτηµατολόγια µοιράστηκαν σε άτοµα, τα οποία παρευρίσκονταν 

στον ίδιο χώρο εργασίας. Ερωτήσεις και απορίες ήταν δυνατόν να απαντηθούν και κατά 

την διάρκεια της συµπλήρωσής. Η καταχώρηση και επεξεργασία των ερωτηµατολογίων 

έγινε µε το στατιστικό πρόγραµµα SPSS (Statistical Package for Social Sciences). 

2.4 Δηµιουργία και δοµή ερωτηµατολογίου 

Το ερωτηµατολόγιο αποτελείται από 18 ερωτήσεις, συµπεριλαµβανοµένων και των 

προσωπικών στοιχείων. Η πρώτη οµάδα ερωτήσεων (δηµογραφικά: 7 ερωτήσεις) 

περιλάµβανε στοιχεία δηµογραφικού χαρακτήρα όπως 1) φύλο, 2) ηλικία, 3) εκπαίδευση, 

4) σχέση σπουδών τουρισµού, 5) προϋπηρεσία, 6) τµήµα απασχόλησης και 7) χώρα 

προέλευσης.  

Η δεύτερη οµάδα ερωτήσεων (Στελέχωση προσωπικού: 5 ερωτήσεις) αφορούσε τη 

στελέχωση του προσωπικού και πιο αναλυτικά την προσέλκυση, την επιλογή και την 

εκπαίδευση του προσωπικού σε σχέση µε τις πηγές προσέλκυσης (εσωτερικές ή 

εξωτερικές), τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα αυτών, τις µεθόδους επιλογής 

προσέλκυσης, τους παράγοντες που τους επηρέασαν σχετικά µε τη συγκεκριµένη 

επιλογή εργασίας καθώς και την εκπαίδευση που λαµβάνουν οι υπάλληλοι της 

επιχείρησης. 

Όλες οι ερωτήσεις ήταν κλειστού τύπου, και πολλαπλής επιλογής, και δεν δίνονταν 

η δυνατότητα στον συµµετέχοντα να απαντήσει κάτι διαφορετικό από τις προϋπάρχουσες 

επιλογές.  

  



 
 

28 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3O: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ  

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται όλα τα στατιστικά τα οποία 

αντικατοπτρίζουν τις απαντήσεις τις οποίες δόθηκαν στην έρευνα που διενεργήθηκε. 

Αρχικά παρουσιάζονται τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά του δείγµατος, και έπειτα οι 

απόψεις των ερωτηθέντων σχετικά µε τις πρακτικές στελέχωσης που ακολουθούν οι 

επιχειρήσεις και τις πρακτικές εκπαίδευσης του προσωπικού τους. 

 

 

Πίνακες συχνοτήτων  

 
φύλο 

 Συχνότητα % % επί των 

εγκύρων 

Αθροιστική επι 

τοις 100 

 

Ανδρας 24 53,3 53,3 53,3 

Γυναίκα 21 46,7 46,7 100,0 

Total 45 100,0 100,0  

 

 
Ηλικία 

 Συχνότητα % % επί των 

εγκύρων 

Αθροιστική επι 

τοις 100 

 

21- 30 ετών 3 6,7 6,7 6,7 

31- 40 ετών 13 28,9 28,9 35,6 

41-50 ετών 16 35,6 35,6 71,1 

51-60ετών 5 11,1 11,1 82,2 

61 ετών και άνω 8 17,8 17,8 100,0 

Total 45 100,0 100,0  

 

Από τους παραπάνω πίνακες λαµβάνουµε χρήσιµα χαρακτηριστικά σχετικά µε το δείγµα 

µας, το οποίο συνολικά αποτελείται από 45 άτοµα. Πιο συγκεκριµένα το 53,3% είναι 

άνδρες και το 46,7% γυναίκες. Αναλυτικότερα παρατηρούµε πως το µεγαλύτερο 

ποσοστό (35,6%) του δείγµατος ανήκει στην ηλικιακή κατηγορία 41-50 ετών, και το 
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αµέσως επόµενο µεγαλύτερο (28,9%) στην ηλικιακή οµάδα 31-40. Το µικρότερο 

ποσοστό (6,7%) αντιθέτως το έχει η ηλικιακή οµάδα 21-30 ετών.  

 

 
Εκπαίδευση 

 Συχνότητα % % επί των 

εγκύρων  

Αθροιστική επι 

τοις 100 

 

Α' θµια 1 2,2 2,2 2,2 

Β' θµια 12 26,7 26,7 28,9 

Πτυχίο ΑΕΙ 14 31,1 31,1 60,0 

Μεταπτυχιακός τίτλος 16 35,6 35,6 95,6 

Διδακτορικό 2 4,4 4,4 100,0 

Total 45 100,0 100,0  

 

 
Οι σπουδές σας έχουν σχέση µε τον τουρισµό; 

 Συχνότητα % Αθροιστική επι 

τοις 100 

 

Ναι 30 66,7 66,7 

Όχι 15 33,3 100,0 

Total 45 100,0  

 

Όσον αφορά το εκπαιδευτικό προφίλ του δείγµατος, παρατηρούµε από τους παραπάνω 

πίνακες πως η συντριπτική πλειοψηφία του δείγµατος 66,6% (31,1+35,6) κατέχουν τίτλο 

σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης και µε µεταπτυχιακές σπουδές (35,6%). Μόλις το 2,2% 

έχει αποφοιτήσει την Α’βάθµια εκπαίδευση, ενώ το 26,7 την Β’βάθµια. Τέλος, ένα 4,4% 

κατέχει διδακτορικό τίτλο σπουδών. 
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Προϋπηρεσία 

 Συχνότητα Percent % επι των 

εγκυρων  

Αθροιστική επι 

τοις 100 

 

0- µερικούς µήνες 9 20,0 20,0 20,0 

1-5έτη 6 13,3 13,3 33,3 

6-10 έτη 3 6,7 6,7 40,0 

11-15 έτη 9 20,0 20,0 60,0 

16- 20 έτη 6 13,3 13,3 73,3 

21-25 έτη 7 15,6 15,6 88,9 

26 έτη και άνω 5 11,1 11,1 100,0 

Total 45 100,0 100,0  

 

 
Τµήµα απασχόλησης 

 Συχνότητα Percent % επί των 

εγκύρων 

Cumulative 

Percent 

 

Όροφοι 7 15,6 15,6 15,6 

Υποδοχή 5 11,1 11,1 26,7 

Επισιτισµός 5 11,1 11,1 37,8 

Entertainment 9 20,0 20,0 57,8 

Spa 2 4,4 4,4 62,2 

Διοίκηση 16 35,6 35,6 97,8 

Ασφάλεια 1 2,2 2,2 100,0 

Total 45 100,0 100,0  

 

Το προσωπικό των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που συµµετείχαν στην έρευνα, σε 

γενική εικόνα θα µπορούσαµε να πούµε πως είναι πεπειραµένο, αφού το 60% 

(αθροιστικά όλες η κατηγορίες προϋπηρεσίας από 11 έτη και πάνω) εργάζεται για 

περισσότερα από 11 έτη. Επίσης, ένα αρκετά µεγάλο ποσοστό εργάζεται για µερικούς 

µήνες (0-11 µήνες), το 13,3 εργάζεται για το πολύ µια πενταετία ενώ το 6,6% ανήκει 

στην κατηγορία προϋπηρεσίας από 6 έως 10 έτη.  

Σχετικά τώρα µε τα τµήµατα στα οποία εργάζονται οι συµµετέχοντες στην έρευνα, το 

µεγαλύτερο ποσοστό (35,6) ανήκει στο διοικητικό προσωπικό (λογιστήριο, µάρκετινγκ, 

κρατήσεις κ.α.) ενώ το αµέσως µεγαλύτερο (20%) ανήκει στην κατηγορία entertainment 
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το οποίο µπορεί να περιλαµβάνει γυµναστές σε χώρους φυσικής ευεξίας των 

ξενοδοχείων. Στο παρακάτω διάγραµµα φαίνεται χαρακτηριστικά µε την βοήθεια των 

ράβδων ο επιµερισµός του προσωπικού ανά τµήµα απασχόλησης. 

 

Διάγραµµα 1: Τµήµατα απασχόλησης 

 

 
 

Χώρα προέλευσης 

 Συχνότητα % % επί των 

εγκύρων 

Cumulative 

Percent 

 

Ελλάδα 26 57,8 57,8 57,8 

Ρωσία 16 35,6 35,6 93,3 

Ρουµανία 2 4,4 4,4 97,8 

Άλλη 1 2,2 2,2 100,0 

Total 45 100,0 100,0  
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Στον παραπάνω πίνακα που αφορά την χώρα καταγωγής του προσωπικού των 

ξενοδοχείων, παρατηρούµε πως κυρίως προέρχονται από Ελλάδα και Ρωσία (97,8% µαζί 

του συνόλου του εργατικού δυναµικού), ενώ ένα 4,4 προέρχεται από τη Ρουµανία και 

ένα 2,2% από άλλες χώρες. 

 

Διάγραµµα 2: Χώρες προέλευσης εργαζοµένων 
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Σε αυτό το σηµείο παρουσιάζονται τα στατιστικά αποτελέσµατα των ερωτήσεων που 

αφορούν την στελέχωση του ανθρώπινου δυναµικού των επιχειρήσεων και την 

εκπαίδευσή τους. 

 
Η προσέλκυση υποψηφίων προέρχεται από: 

 Συχνότητα % % επι των 

εγκυρων 

Cumulative 

Percent 

 

Εσωτερικές πηγές 

προσέλκυσης 

7 15,6 15,6 15,6 

Εξωτερικές πηγές προσέλκυσης 6 13,3 13,3 28,9 

Και από τις δύο 32 71,1 71,1 100,0 

Total 45 100,0 100,0  

 

Το µεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων πιστεύουν πως οι επιχειρήσεις χρησιµοποιούν 

και εξωτερικές και εσωτερικές πηγές προσέλκυσης (71,1%). 

 
Εφόσον η επιχείρηση προσελκύει υποψηφίους από εσωτερικές πηγές προσέλκυσης ποιες είναι αυτές; 

 Συχνότητα % % επι των 

εγκύρων  

Αθροιστική 

συχνοτητα % 

 

Προαγωγές 30 66,7 76,9 76,9 

Μεταθέσεις 5 11,1 12,8 89,7 

Ανάρτηση κενών θέσεων 

εργασίας στον πίνακα 

ανακοινώσεων της 

επιχείρησης 

1 2,2 2,6 92,3 

Από προτάσεις από 

άτοµα που ήδη 

εργάζονται στην 

επιχείρηση 

3 6,7 7,7 100,0 

Μερικό συνολο 39 86,7 100,0  

Ελλείπουσες   6 13,3   

Σύνολο  45 100,0   

 

Στην παραπάνω ερώτηση, λόγω του ότι έχει ελλείπουσες τιµές, επειδή δεν απάντησαν  

όσοι/ες είχαν απαντήσει «εξωτερικές πηγές», εξάγουµε συµπεράσµατα από την 3η στήλη, 
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στην οποία φαίνεται ότι οι προαγωγές αποτελούν το 76% της εσωτερικής προσέλκυσης 

υποψηφίων. Οι µεταθέσεις αποτελούν το 12,8% και οι συστάσεις από ήδη εργαζοµένους 

σε άλλους αποτελούν το 7,7%. 

 

 
Ποιες εξωτερικές πηγές προσέλκυσης επιλέγει η επιχείρηση; 

 Συχνότητα % % επι των 

εγκύρων 

Αθροιστική επι 

τοις 100 

Valid 

Αγγελίες σε εφηµερίδες 3 6,7 7,9 7,9 

Το διαδίκτυο (internet) 16 35,6 42,1 50,0 

Ραδιοφωνικές διαφηµίσεις 7 15,6 18,4 68,4 

Γραφεία ευρέσεως εργασίας 1 2,2 2,6 71,1 

Μέσω της εκπαίδευσης 1 2,2 2,6 73,7 

Μέσω φίλων και συγγενών 3 6,7 7,9 81,6 

Πρακτική άσκηση 7 15,6 18,4 100,0 

Total 38 84,4 100,0  

Missing System 7 15,6   

Total 45 100,0   

 

Στην παραπάνω ερώτηση παρατηρούµε ότι πάλι έχει ελλείπουσες τιµές, επειδή δεν 

απάντησαν όσοι/ες είχαν απαντήσει «εσωτερικές πηγές». Συνεπώς εξάγουµε 

συµπεράσµατα από την 3η στήλη , στην οποία φαίνεται επικράτηση του Ίντερνετ στην 

εξωτερική προσέλκυση υποψηφίων .  

 

Υπάρχουν ωστόσο περισσότερες προτάσεις από την προηγούµενη ερώτηση, και 

αξιοσηµείωτο είναι το 18,4% των ραδιοφωνικών διαφηµίσεων ως πηγή προσέλκυσης, 

που πολύ πιθανό να αφορά είτε διαφηµίσεις των ίδιων των επιχειρήσεων, είτε 

διαφηµίσεις που αφορούν κάποια επιδοτούµενα προγράµµατα προσλήψεων (τουριστικά 

voucher µέσω ΟΑΕΔ κ.α.). Τέλος, ένα 18,4% απαντούν πως προσέλκυση αποτελούν τα 

προγράµµατα πρακτικής άσκησης, γεγονός που δικαιολογεί και το υψηλό ποσοστό της 

χαµηλής προϋπηρεσίας (0-11 µήνες) που παρατηρήθηκε σε παραπάνω ερώτηση. 
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Ποια κατά τη γνώµη σας θεωρείτε πως είναι τα πλεονεκτήµατα της εξωτερικής προσέλκυσης 

 Συχνότητα % % επι των 

εγκυρων 

Αθροιστική επι 

τοις 100 

 

Εισαγωγή νέων ιδεών και 

απόψεων 

31 68,9 68,9 68,9 

Εξοικονόµηση του κόστους 

εκπαίδευσης µε την πρόσληψη 

έµπειρων εργαζοµένων 

11 24,4 24,4 93,3 

Αντικειµενική προσέγγιση του 

οράµατος της επιχείρησης από 

τους νέους υπαλλήλους 

3 6,7 6,7 100,0 

Total 45 100,0 100,0  

 

 
Ποιά κατά τη γνώµη θεωρείτε πως είναι τα µειονεκτήµατα της εξωτερικής προσέλκυσης; 

 Συχνότητα Percent % επι των 

εγκυρων 

Αθροιστική επι 

τοις 100 

Valid 

Περισσότερος χρόνος 19 42,2 42,2 42,2 

Περισσότερο κόστος 12 26,7 26,7 68,9 

Δρα αποθαρρυντικά για τους 

εργαζόµενους που ήδη 

εργάζονται στην επιχείρηση 

14 31,1 31,1 100,0 

Total 45 100,0 100,0  

 

Οι παραπάνω πίνακες µας δείχνουν πως οι εξωτερικές πηγές προσέλκυσης 

αποτελούν πηγή νέων ιδεών και απόψεων µέσα στην επιχείρηση κατά 68,9%, και επίσης 

αποτελούν παράγοντες εξοικονόµησης κόστους λόγω µη ανάγκης εκπαίδευσης των 

νεοεισερχόµενων (24,4%).  

Τα µειονεκτήµατα της εξωτερικής προσέλκυσης, αφορούν την χρονική και 

χρηµατική απαίτηση που υπάρχει από την έναρξη της ανάγκης για κάλυψη µιας θέσης 

µέχρι και την τελική απόφαση κάλυψής της (42,2% για τον χρόνο και 26,7% για το 

κόστος), και πως µάλλον θεωρείται αποτρεπτικός παράγοντας για τις προοπτικές 

εξέλιξης που θα έχουν η υφιστάµενοι εργαζόµενοι στην επιχείρηση (31,1%).  
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Ποιες µεθόδους επιλογής προσωπικού χρησιµοποιεί η επιχείρηση; 

 Συχνότητα % % επι των 

εγκυρων 

Αθροιστική επι 

τοις 100 

Valid 

Αίτηση πρόσληψης 6 13,3 13,3 13,3 

Συστάσεις 25 55,6 55,6 68,9 

Συνέντευξη 13 28,9 28,9 97,8 

Tests επιλογής προσωπικού 1 2,2 2,2 100,0 

Total 45 100,0 100,0  

 

 
Ποιοί παράγοντες σας επηρέασαν σχετικά µε τη συγκεκριµένη επιλογή εργασίας; 

 Συχνότητα Percent % επι των 

εγκυρων 

Αθροιστική επι 

τοις 100 

Valid 

Ο µισθός 36 80,0 80,0 80,0 

Η πρόκληση και η 

υπευθυνότητα 

7 15,6 15,6 95,6 

Η ασφάλεια 1 2,2 2,2 97,8 

Οι παροχές 1 2,2 2,2 100,0 

Total 45 100,0 100,0  

 

Από τους παραπάνω πίνακες βλέπουµε πως κυρίως οι επιχειρήσεις χρησιµοποιούν τις 

συστάσεις (55,6%) ως µέσω επιλογής των εργαζοµένων τους καθώς και την διαδικασία 

των συνεντεύξεων (28,9%). Ακόµη, σηµαντικό γεγονός αποτελεί πως το βασικό κίνητρο 

για τους εργαζοµένους να επιλέξουν την εργασία τους ήταν το µισθολογικό κίνητρο. 

 
Η επιχείρηση παρέχει εκπαίδευση στο προσωπικό της; 

 Συχνότητα % % επι των 

εγκυρων 

Αθροιστική επι 

τοις 100 

Valid 

Ναι 32 71,1 71,1 71,1 

Όχι 13 28,9 28,9 100,0 

Total 45 100,0 100,0  

 

Οι περισσότεροι συµµετέχοντες (71,1%) απάντησαν πως  οι επιχειρήσεις παρέχουν 

εκπαίδευση στο προσωπικό τους. 
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Αν ναι, πόσο συχνά; 

 συχνότητα % % επι των 

εγκυρων 

Αθροιστική επι 

τοις 100 

έγκυρες 

Στην αρχή κάθε σεζόν 15 33,3 48,4 48,4 

Κάθε εβδοµάδα 8 17,8 25,8 74,2 

Κάθε µήνα 8 17,8 25,8 100,0 

Total 31 68,9 100,0  

Missing System 14 31,1   

Total 45 100,0   

 

Στην παραπάνω ερώτηση πάλι συναντάµε ελλείπουσες απαντήσεις, του «Όχι» της 

προηγούµενης ερώτησης. Οι µισές περίπου επιχειρήσεις παρέχουν εκπαίδευση στην αρχή 

κάθε σεζόν. 

 
Τι πιστεύετε ότι αποκοµίζει το προσωπικό από την διαδικασία της εκπαίδευσης; 

 Συχνότητα  % % επι των 

εγκυρων 

Αθροιστική επι 

τοις 100 

 

Ανάπτυξη των υπαρχουσών 

επαγγελµατικών δεξιοτήτων 

και βελτίωση της επίδοσης στα 

καθήκοντα του 

11 24,4 25,0 25,0 

Ανάπτυξη διαφορετικών ή 

νέων επαγγελµατικών 

δεξιοτήτων 

16 35,6 36,4 61,4 

Μείωση του χρόνου µάθησης 

και προσαρµογής κατά την 

ανάληψη νέας θέσης εργασίας, 

µετάθεσης ή προαγωγής 

17 37,8 38,6 100,0 

Total 44 97,8 100,0  

Missing System 1 2,2   

Total 45 100,0   

 

Σύµφωνα µε τις απαντήσεις (3η στήλη) που συλλέχθηκαν, βλέπουµε πως από την 

διαδικασία της εκπαίδευσης το προσωπικό αναπτύσσει νέες δεξιότητες (36,4%) και 
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µειώνει και τον χρόνο προσαρµογής του σε µία νέα θέση εργασίας (38,6%). Επίσης, το 

25% των ερωτηθέντων πιστεύει πως το προσωπικό το οποίο συµµετέχει σε προγράµµατα 

εκπαίδευσης αναπτύσσει τις υπάρχουσες επαγγελµατικές δεξιότητες, και βελτιώνει τις 

επιδόσεις του στα καθήκοντα του. 

 
Τι πιστεύετε ότι η επιχείρηση αποκοµίζει από την διαδικασία της εκπαίδευσης; 

 Συχνότητα Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

 

Αύξηση της παραγωγικότητας 20 44,4 45,5 45,5 

Ανύψωση του ηθικού-αίσθηµα 

ασφάλειας 

8 17,8 18,2 63,6 

Μείωση ατυχηµάτων 6 13,3 13,6 77,3 

Αυξηµένη ελκυστικότητα της 

επιχείρησης ως εργοδότη 

4 8,9 9,1 86,4 

Αυξηµένη αφοσίωση 

εργαζοµένων 

6 13,3 13,6 100,0 

Total 44 97,8 100,0  

Missing  1 2,2   

Total 45 100,0   

 

Τέλος, ο παραπάνω πίνακας µας δείχνει τις απόψεις των ερωτηθέντων, σχετικά µε το τι 

πιστεύουν πως οι επιχειρήσεις αποκοµίζουν από την διαδικασία της εκπαίδευσης. Το 

45,5% που αποτελεί και το µεγαλύτερο ποσοστό των απαντήσεων, θεωρεί πως η 

επιχείρηση κερδίζει αυξηµένη παραγωγικότητα από τους εργαζοµένους της. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο: ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Από τα στατιστικά αποτελέσµατα της περιγραφικής στατιστικής που 

προηγήθηκαν στο παραπάνω κεφάλαιο, εξάγουµε χρήσιµα στοιχεία τα οποία θα µας 

βοηθήσουν να οδηγηθούµε στα συµπεράσµατα της παρούσας ερευνητικής εργασίας.   

Το δείγµα της έρευνας αποτελείται από 53,3% άνδρες και 46,7% γυναίκες. Το 

εκπαιδευτικό προφίλ του δείγµατος χαρακτηρίζεται από 66,6% πτυχιούχους σπουδών 

ανώτατης εκπαίδευσης και µε µεταπτυχιακές σπουδές το 35,6% από αυτούς.  

Ακόµη, το προσωπικό των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που συµµετείχαν στην 

έρευνα θα το χαρακτηρίζαµε πεπειραµένο, αφού το 60% εργάζεται για περισσότερα από 

11 έτη. Επίσης, ένα αρκετά µεγάλο ποσοστό εργάζεται για µερικούς µήνες (0-11 µήνες).  

Το µεγαλύτερο ποσοστό (35,6) ανήκει στο διοικητικό προσωπικό (λογιστήριο, 

µάρκετινγκ, κρατήσεις κ.α.). Η καταγωγή του προσωπικού προέρχεται από Ελλάδα και 

Ρωσία (97,8% µαζί του συνόλου του εργατικού δυναµικού). 

Στελέχωση προσωπικού 

Όσον αφορά τις πηγές προσέλκυσης προσωπικού, το 71,1% δηλώνουν πως 

χρησιµοποιούνται και οι 2 από τις επιχειρήσεις όπου εργάζονται. Πιο συγκεκριµένα, από 

τις εσωτερικές πηγές προσέλκυσης, οι προαγωγές αποτελούν το 76% της εσωτερικής 

προσέλκυσης υποψηφίων. Οι µεταθέσεις αποτελούν το 12,8% και οι συστάσεις από ήδη 

εργαζοµένους σε άλλους αποτελούν το 7,7%. 

Όσο αφορά τις εξωτερικές πηγές, αξιοσηµείωτο είναι το 18,4% των 

ραδιοφωνικών διαφηµίσεων ως πηγή προσέλκυσης, που πολύ πιθανό να αφορά είτε 

διαφηµίσεις των ίδιων των επιχειρήσεων, είτε διαφηµίσεις που αφορούν κάποια 

επιδοτούµενα προγράµµατα προσλήψεων (τουριστικά voucher µέσω ΟΑΕΔ κ.α.). Τέλος, 

ένα 18,4% απαντούν πως προσέλκυση αποτελούν τα προγράµµατα πρακτικής άσκησης, 

γεγονός που δικαιολογεί και το υψηλό ποσοστό της χαµηλής προϋπηρεσίας (0-11 µήνες) 

που παρατηρήθηκε σε παραπάνω ερώτηση. 

Εν συνεχεία, και παραµένοντας στις πηγές προσέλκυσης των εργαζοµένων, οι 

εξωτερικές πηγές προσέλκυσης αποτελούν πηγή νέων ιδεών και απόψεων µέσα στην 
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επιχείρηση κατά 68,9%, και επίσης αποτελούν παράγοντες εξοικονόµησης κόστους λόγω 

µη ανάγκης εκπαίδευσης των νεοεισερχόµενων υπαλλήλων (24,4%). Τα µειονεκτήµατα 

της εξωτερικής προσέλκυσης, αφορούν την χρονική και χρηµατική απαίτηση που 

υπάρχει από την έναρξη της ανάγκης για κάλυψη µιας θέσης µέχρι και την τελική 

απόφαση κάλυψής της (42,2% για τον χρόνο και 26,7% για το κόστος), και πως µάλλον 

θεωρείται αποτρεπτικός παράγοντας για τις προοπτικές εξέλιξης που θα έχουν η 

υφιστάµενοι εργαζόµενοι στην επιχείρηση (31,1%).  

Επιπλέον, οι επιχειρήσεις κυρίως χρησιµοποιούν τις συστάσεις (55,6%) ως µέσω 

επιλογής των εργαζοµένων τους καθώς και την διαδικασία των συνεντεύξεων (28,9%). 

Ακόµη, σηµαντικό γεγονός αποτελεί πως το βασικό κίνητρο για τους εργαζοµένους να 

επιλέξουν την εργασία τους ήταν το µισθολογικό κίνητρο (80%). 

Εκπαίδευση προσωπικού  

Οι περισσότεροι συµµετέχοντες (71,1%) απάντησαν πως  οι επιχειρήσεις 

παρέχουν εκπαίδευση στο προσωπικό τους. Σύµφωνα µε τις απαντήσεις (3η στήλη) που 

συλλέχθηκαν, βλέπουµε πως από την διαδικασία της εκπαίδευσης το προσωπικό 

αναπτύσσει νέες δεξιότητες (36,4%) και µειώνει και τον χρόνο προσαρµογής του σε µία 

νέα θέση εργασίας (38,6%). Επίσης, το 25% των ερωτηθέντων πιστεύει πως το 

προσωπικό το οποίο συµµετέχει σε προγράµµατα εκπαίδευσης αναπτύσσει τις 

υπάρχουσες επαγγελµατικές δεξιότητες, και βελτιώνει τις επιδόσεις του στα καθήκοντα 

του. Τέλος, το 45,5% των ερωτηθέντων θεωρεί πως η επιχείρηση κερδίζει αυξηµένη 

παραγωγικότητα από τους εργαζοµένους της σε περιπτώσεις όπου εφαρµόζει 

προγράµµατα εκπαίδευσης του προσωπικού της. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο:ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Οι εργαζόµενοι µίας ξενοδοχειακής επιχείρησης αποτελούν έναν από τους 

σηµαντικότερους συντελεστές παραγωγής της και θεωρούνται απαραίτητοι ώστε να 

λειτουργεί οµαλά και να είναι σε θέση να επιτυγχάνει τους στόχους που θέτει κατά 

καιρούς. Οι άνθρωποι είναι αυτοί οι οποίοι δίνουν την ώθηση σε µία ξενοδοχειακή 

επιχείρηση ώστε να θεωρείται επιτυχηµένη.  

Την διαφορά την κάνουν οι άνθρωποι, είτε αυτοί επιτελούν διοικητικό είτε 

εκτελεστικό έργο. Αυτοί είναι που παρακινούνται, δρουν συλλογικά και έχουν 

προσδοκίες και ανάγκες προς ικανοποίηση. Για αυτό, η διοίκηση των εργαζοµένων τόσο 

στο ιδιαίτερο εργασιακό όσο και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον της κάθε 

ξενοδοχειακής επιχείρησης δεν θεωρείται ένα εύκολο και απλό έργο.  

Μία σύγχρονη και αποτελεσµατική διοίκηση των εργαζοµένων, είναι τις 

περισσότερες φορές αρκετή ώστε να τους καταστήσει ικανούς να θέλουν και τελικά να 

συµβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της επιχείρησης στην οποία απασχολούνται. Από 

την διαδικασία προσέλκυσης και την επιλογής του, την ένταξη και εκπαίδευσή τους, και 

έως και την πολιτική αµοιβών η Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων θεωρείται µία 

πολυσύνθετη διαδικασία.  

Οι εργαζόµενοι στις επιχειρήσεις που συµµετείχαν στην έρευνα, δήλωσαν πως οι 

πηγές προσέλκυσης εργαζόµενων είναι και εξωτερικές και εσωτερικές, προσπαθώντας να 

µην δηµιουργούνται προβλήµατα και ανασφάλεια στα άτοµα που ήδη εργάζονται σε 

αυτή. Υπάρχει επίσης και το ενδεχόµενο αν λειτουργούν µόνο οι εσωτερικής πηγές 

προσέλκυσης, να µην εισάγονται νέες, καινοτόµες ιδέες που έρχονται από τις εξωτερικές 

πηγές προσέλκυσης.  

Στην προσπάθειά της η επιχείρηση να βελτιώσει τις παρεχόµενες υπηρεσίες οι 

εργαζόµενοι των επιχειρήσεων δήλωσαν πως οι επιχειρήσεις προσφέρουν την ανάλογη 

εκπαίδευση συνήθως στην αρχή κάθε σεζόν. Στόχος του προγράµµατος της εκπαίδευσης 

είναι να τους βοηθήσει να διεκπεραιώσουν τις εργασίες τους πιο αποδοτικά.  
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Από την διαδικασία της εκπαίδευσης το προσωπικό αποκοµίζει ανάπτυξη των 

επαγγελµατικών δεξιοτήτων, βελτίωση της απόδοσης στα καθήκοντά του και µείωση του 

χρόνου προσαρµογής κατά την ανάληψη µίας νέας θέσης εργασίας. Και οι επιχειρήσεις 

αποκοµίζουν οφέλη, και σύµφωνα µε την άποψη των εργαζοµένων οι επιχειρήσεις 

κερδίζουν σε παραγωγικότητα.  

Η σύνθεση του ανθρώπινου δυναµικού και τα πρότυπα στον εργασιακό χώρο 

επηρεάζονται από κάποιες παραµέτρους µέσα στις οποίες συµπεριλαµβάνεται και η 

εθνικότητα. Η εθνικότητα σχετίζεται µε το γλωσσικό κατά βάση επίπεδο και το κατά 

πόσο διευκολύνεται η δυσχεραίνεται η επικοινωνία προσωπικού πελάτη. Η πλειοψηφία 

των εργαζοµένων σχεδόν σε όλα τα ξενοδοχεία είναι Έλληνες. µιας και ο κύριος όγκος 

των επισκεπτών του είναι Έλληνες ενώ ακολουθούν και οι Ρώσοι. 

Κλείνοντας δεν θα πρέπει να ξεχνάµε ότι οι εργαζόµενοι είναι άνθρωποι µε 

διαφορετικούς ο καθένας στόχους και ανάγκες. Είναι λάθος να συµπεριλαµβάνονται 

στους άλλους βασικούς πόρους των ξενοδοχείων. Η έλλειψη βασικών γνώσεων και η µη 

επαρκής εκπαίδευση αποτελούν σηµαντικούς λόγους που µπορούν να εµποδίσουν την 

επιθυµητή συµµετοχή του προσωπικού στην επιτυχή συµβολή στην παραγωγική 

διαδικασία.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 

Παρακαλούµε στις παρακάτω ερωτήσεις κυκλώστε τον αριθµό της 

απάντησής σας 

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

1) Φύλο 

1. Άνδρας 

2. Γυναίκα 

 

2) Ηλικία 

1. 18-20 ετών 

2. 21- 30 ετών 

3. 31- 40 ετών 

4. 41-50 ετών 

5. 51-60ετών 

6. 61 ετών και άνω 

 

3) Εκπαίδευση 

1. Α' θµια 

2. Β' θµια  

3. Πτυχίο ΑΕΙ   

4. Πτυχίο ΤΕΙ 

5. Μεταπτυχιακός τίτλος 

6. Διδακτορικό  
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4) Οι σπουδές σας έχουν σχέση µε τον τουρισµό; 

1. Ναι 

2. Όχι 

 

5) Προϋπηρεσία 

1. 0- µερικούς µήνες 

2. 1-5έτη 

3. 6-10 έτη 

4. 11-15 έτη 

5. 16- 20 έτη 

6. 21-25 έτη 

7. 26 έτη και άνω 

 

6) Τµήµα απασχόλησης 

1. Όροφοι 

2. Υποδοχή 

3. Επισιτισµός  

4. Συντήρηση  

5. Entertainment 

6. Spa 

7. Διοίκηση  

8. Ασφάλεια 

 

7) Χώρα προέλευσης 

1. Ελλάδα 

2. Ρωσία 

3. Ρουµανία 
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4. Άλλη....................... 

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

1) Η προσέλκυση υποψηφίων προέρχεται από: 

1. Εσωτερικές πηγές προσέλκυσης 

2. Εξωτερικές πηγές προσέλκυσης 

3. Και από τις δύο 

2) Εφόσον η επιχείρηση προσελκύει υποψηφίους από εσωτερικές πηγές 

προσέλκυσης ποιες είναι αυτές; 

1. Προαγωγές 

2. Μεταθέσεις 

3. Ανάρτηση κενών θέσεων εργασίας στον πίνακα ανακοινώσεων της επιχείρησης 

4. Από προτάσεις από άτοµα που ήδη εργάζονται στην επιχείρηση 

 

3) Ποιες εξωτερικές πηγές προσέλκυσης επιλέγει η επιχείρηση; 

1. Αγγελίες σε εφηµερίδες 

2. Το διαδίκτυο (internet)  

3. Ραδιοφωνικές διαφηµίσεις 

4. Γραφεία ευρέσεως εργασίας 

5. Μέσω της εκπαίδευσης 

6. Μέσω φίλων και συγγενών  

7. Πρακτική άσκηση  

 

4) Ποια κατά τη γνώµη σας θεωρείτε πως είναι τα πλεονεκτήµατα της εξωτερικής 

προσέλκυσης  

1. Εισαγωγή νέων ιδεών και απόψεων 

2. Εξοικονόµηση του κόστους εκπαίδευσης µε την πρόσληψη έµπειρων 

εργαζοµένων 
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3. Αποφυγή προσέλκυσης προσωπικού που δεν διαθέτει τα απαιτούµενα προσόντα 

ή τη σχετική εµπειρία 

4. Αντικειµενική προσέγγιση του οράµατος της επιχείρησης από τους νέους 

υπαλλήλους  

5) Ποιά κατά τη γνώµη θεωρείτε πως είναι τα µειονεκτήµατα της εξωτερικής 

προσέλκυσης;  

1. Περισσότερος χρόνος 

2. Περισσότερο κόστος 

3. Δρα αποθαρρυντικά για τους εργαζόµενους που ήδη εργάζονται στην επιχείρηση 

 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

1) Ποιες µεθόδους επιλογής προσωπικού χρησιµοποιεί η επιχείρηση;  

1. Αίτηση πρόσληψης 

2. Συστάσεις 

3. Συνέντευξη 

4. Βιογραφικό σηµείωµα 

5. Tests επιλογής προσωπικού 

 

2) Ποιοί παράγοντες σας επηρέασαν σχετικά µε τη συγκεκριµένη επιλογή εργασίας; 

1. Ο µισθός 

2. Η πρόκληση και η υπευθυνότητα 

3. Η ασφάλεια 

4. Οι ευκαιρίες προώθησης  

5. Η γεωγραφική τοποθέτηση της επιχείρησης 

6. Οι παροχές 
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3) Η επιχείρηση παρέχει εκπαίδευση στο προσωπικό της;  

1. Ναι 

2. Όχι 

 

4) Αν ναι, πόσο συχνά; 

1. Στην αρχή κάθε σεζόν  

2. Κάθε εβδοµάδα 

3. Κάθε µήνα  

 

5) Τι πιστεύετε ότι αποκοµίζει το προσωπικό από την διαδικασία της εκπαίδευσης; 

1. Ανάπτυξη των υπαρχουσών επαγγελµατικών δεξιοτήτων και βελτίωση της 

επίδοσης στα καθήκοντα του. 

2. Ανάπτυξη διαφορετικών ή νέων επαγγελµατικών δεξιοτήτων  

3. Μείωση του χρόνου µάθησης και προσαρµογής κατά την ανάληψη νέας θέσης 

εργασίας, µετάθεσης ή προαγωγής. 

 

6) Τι πιστεύετε ότι η επιχείρηση αποκοµίζει από την διαδικασία της εκπαίδευσης;  

1. Αύξηση της παραγωγικότητας 

2. Ανύψωση του ηθικού-αίσθηµα ασφάλειας 

3. Μειωµένη επίβλεψη 

4. Μείωση ατυχηµάτων 

5. Αυξηµένη οργανωσιακή σταθερότητα και ευελιξία 

6. Αυξηµένη ελκυστικότητα της επιχείρησης ως εργοδότη  

7. Αυξηµένη αφοσίωση εργαζοµένων 


