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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να εξεταστούν και να 

αναλυθούν λεπτομερώς δύο σημαντικές και διαρκώς αναπτυσσόμενες τάσεις της 

Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, που βρίσκουν εφαρμογή σε όλα τα επιμέρους πεδία 

της, πρόκειται αφενός μεν για το International Human Resource Outsourcing -IHRO και 

αφετέρου για τα High Performance Work Practices – HPWPs.   

 Tο θέμα του International Human Resource Outsourcing, στο πλαίσιο της 

βιβλιογραφικής επισκόπησης που επιχειρείται, εξετάζεται και αναλύεται μέσα από την 

περιγραφή δύο ευρύτερων εννοιών από τις οποίες προέρχεται, του Outsourcing και του 

Business Process Outsourcing - BPO.         

 Το θέμα των High Performance Work Practices εξετάζεται  αρχικώς σε διεθνές 

επίπεδο μέσα από την συνοπτική παρουσίαση της διεθνούς βιβλιογραφίας και 

αρθρογραφίας, ενώ στην συνέχεια αναλύεται το εύρος υιοθέτησης και εφαρμογής τους 

από πλευράς ελληνικών επιχειρήσεων στo πλαίσιο πρωτογενούς ποιοτικής έρευνας. 

 Στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας διπλωματικής εργασίας γίνεται μια αναφορά 

στο φαινόμενο της οικονομικής ολοκλήρωσης των αγορών και στις νέες εργασιακές 

τάσεις και πρότυπα που αποτελούν απόρροια του παραπάνω φαινομένου, ενώ 

περιγράφεται και η σημασία και ο ρόλος της Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων στο 

πλαίσιο της Παγκοσμιοποίησης. Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφεται η διαχρονική 

εξέλιξη της παραδοσιακής Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων και ο στρατηγικός 

προσανατολισμός της, ενώ αναλύεται το πεδίο εφαρμογής και οι επιμέρους 

δραστηριότητες της Διεθνούς Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων. Στο τρίτο κεφάλαιο 

γίνεται μια εισαγωγή στην έννοια του Outsourcing, όπου περιγράφονται τα είδη και οι 

επιμέρους κατηγορίες του, καθώς και τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που 

συνεπάγεται για τις επιχειρήσεις η υιοθέτησή του. Στο τέταρτο κεφάλαιο αναλύεται η 

έννοια του Business Process Outsourcing, όπου παρουσιάζονται οι επιμέρους 

κατηγοριοποιήσεις του, τα επιχειρησιακά πεδία εφαρμογής του και οι βασικές 

λειτουργίες του. Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η έννοια του Human Resource 

Outsourcing, συγκεκριμένα παρουσιάζονται οι επιμέρους κατηγοριοποιήσεις του 

International Human Resource Outsourcing, τα επιχειρησιακά πεδία εφαρμογής του 

εντός των επιχειρήσεων, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που συνεπάγεται για 

μια επιχείρηση η υιοθέτηση και εφαρμογή του, αλλά και στοιχεία ερευνών που 

δείχνουν τόσο τον ρυθμό ανάπτυξης αλλά και τα συνολικά κέρδη που παρουσιάζει ο 

κλάδος του Human Resource Outsourcing σε παγκόσμιο επίπεδο. Στο έκτο κεφάλαιο 

γίνεται μια εισαγωγή στα High Performance Work Practices, περιγράφοντας την 

σύνδεση μεταξύ των High Performance Work Systems και της Οργανωσιακής 

Απόδοσης και παραθέτοντας τα ερευνητικά αποτελέσματα της διεθνούς ακαδημαϊκής 

και εμπειρικής αρθρογραφίας. Στο έβδομο κεφάλαιο παρουσιάζονται λεπτομερώς τα 

αποτελέσματα της πρωτογενούς έρευνας στα High Performance Work Practices με 

αναλυτική περιγραφή της μεθοδολογικής προσέγγισης και του ερευνητικού 

αντικειμένου. Τέλος στο όγδοο κεφάλαιο συνοψίζονται τα συμπεράσματα και οι 

προτάσεις της παρούσας διπλωματικής εργασίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο: Η ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 

 

1.1 Το φαινόμενο της Παγκοσμιοποίησης 

 

Παρά το γεγονός ότι αποτέλεσε διαχρονική τάση των εθνών ανά τον κόσμο να 

διατηρούν τον απόλυτο έλεγχο πάνω στα προϊόντα, στους ανθρώπους και στα κεφάλαια 

που διέσχιζαν τα εθνικά σύνορα των χωρών τους, οι εθνικές οικονομίες παρουσιάζουν 

έναν ολοένα  και αυξανόμενο βαθμό αλληλεξάρτησης και διασύνδεσης. Αυτή η 

φαινομενική αντίφαση φαίνεται να βρίσκεται στο επίκεντρο αποτελώντας την βάση του 

φαινομένου που είναι γνωστό ανά τον κόσμο ως Παγκοσμιοποίηση και ταυτόχρονα 

αποτελεί το αντικείμενο που πραγματεύεται.      

  Η Παγκοσμιοποίηση αποτελεί την επικρατούσα  τάση προς μια συνεχώς 

αυξανόμενη οικονομική, πολιτισμική, πολιτική και τεχνολογική αλληλεξάρτηση μεταξύ 

των εθνικών οικονομιών και θεσμών που αποτελούν και συναπαρτίζουν την υπόσταση 

ενός έθνους ως σύγχρονο κράτος. Ταυτόχρονα όμως το φαινόμενο της 

Παγκοσμιοποίησης ως τάση χαρακτηρίζεται από την από-εθνικοποίηση 

(denationalization), η έννοια αυτή αναφέρεται στην επικρατούσα αντίληψη που θέλει τα 

εθνικά σύνορα λιγότερο σχετικά και σημεία οριοθέτησης/ταυτοποίησης των εθνών, ενώ 

διαφοροποιείται από την έννοια της διεθνοποίησης (internationalization), οποία 

αναφέρεται στην διασυνοριακή συνεργασία και επικοινωνία των επιμέρους οντοτήτων, 

π.χ  κράτη και επιχειρήσεις. Ένα γενικό εννοιολογικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα 

μπορούσαμε να αντιληφθούμε κάποιες από τις μορφές, εκφάνσεις και αποτελέσματα της 

Παγκοσμιοποίησης είναι το εξής: 

 

“Η Παγκοσμιοποίηση αναφέρεται στην ολοένα και αυξανόμενη αλληλεξάρτηση και 

αλληλεπίδραση  μεταξύ των χωρών ως αποτέλεσμα της εντεινόμενου βαθμού 

ολοκλήρωσης του εμπορίου, των οικονομιών, των ανθρώπων και των ιδεών σε μια 

παγκόσμια αγορά” 

 

 Συνεπώς καθίσταται σαφές ότι εξ’ ορισμού η προσπάθεια να δοθεί ένας 

συγκεκριμένος και αυστηρά τυποποιημένος ορισμός που να περικλείει όλες τις 
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εκφάνσεις του φαινομένου της Παγκοσμιοποίησης είναι εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση 

διότι πρόκειται για μια συνεχώς εξελικτική διαδικασία. Από τον παραπάνω ορισμό που 

δώσαμε διαφαίνεται ξεκάθαρα ότι η Παγκοσμιοποίηση περιλαμβάνει και συνεπάγεται 

ως έννοια και ως υπό μελέτη φαινόμενο πολλά περισσότερα από την επέκταση του 

εμπορίου και των επενδύσεων μεταξύ των εθνών. Πρόκειται για ένα φαινόμενο στην 

βάση του οποίου εδράζεται ένα ευρύ πεδίο εννοιών και θεωριών από την πολιτική 

επιστήμη, την κοινωνιολογία, την ανθρωπολογία και την οικονομική επιστήμη 

χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν έννοιες όπως  η οικονομική ολοκλήρωση, η 

μεταφορά διασυνοριακών πολιτικών, η μεταβίβαση γνώσης, η πολιτισμική σταθερότητα, 

η απελευθέρωση του εμπορίου και των αγορών κεφαλαίου.     

  Μια από τις βασικές προεκτάσεις και εκφάνσεις του φαινομένου της 

Παγκοσμιοποίησης που ενέχει ως στοιχείο κλειδί τον όρο «αλλαγή» είναι η έννοια της 

Παγκοσμιοποίησης των αγορών(Globalization of markets), που ορίζεται ως:   

 

«Η συνεχής διαδικασία ενοποίησης των αγορών προϊόντων και παραγωγικών 

συντελεστών, που οδηγεί μέσω της αλληλοσύνδεσης και αλληλεξάρτησης των εθνικών 

οικονομιών στην διαμόρφωση μιας νέας παγκόσμιας τάξης.» 

  

 Αποτελεί μάλιστα κοινή παραδοχή ότι η εξελικτική αυτή διαδικασία που 

λαμβάνει χώρα σε παγκόσμιο επίπεδο διευκολύνθηκε και επιταχύνθηκε από σημαντικές 

μειώσεις του κόστους μεταφοράς και επικοινωνιών ως απότοκο των τεχνολογικών 

καινοτομιών αλλά και από την μερική κατάργηση και περιορισμό των εμποδίων των 

ροών κεφαλαίων, αγαθών, υπηρεσιών, τεχνολογίας και ανθρώπινων πόρων διαμέσου 

των εθνικών συνόρων. Απότοκο των παραπάνω εξελίξεων αποτελέσαν η αύξηση του 

ανταγωνισμού, οι επίτευξη οικονομιών κλίμακας και σημαντικέ μειώσεις στο κόστος 

παραγωγής.  Ωστόσο εκείνος ο παράγοντας που συνδέθηκε όσο κανένας με την ταχεία 

εξάπλωση του φαινομένου της Παγκοσμιοποίησης  και της προσέδωσε νέες προοπτικές 

και διαστάσεις ήταν η ανάπτυξη του Διαδικτύου, μέσω του οποίου κατέστησαν δυνατές 

και ενισχύθηκαν οι δυνατότητες ροής πληροφοριών, γνώσεων και ιδεών σε μεγάλη 

κλίμακα. Από την πλευρά των επιχειρήσεων που αναπτύσσουν διεθνή δραστηριότητα, η 

νέα πραγματικότητα  που επέφερε η Παγκοσμιοποίηση των αγορών συνοδεύεται από 

σημαντικά  οφέλη όπως είναι: 
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 Χαμηλά Κόστη Marketing: Συγκεκριμένα οι επιχειρήσεις οι οποίες πωλούν τα 

προϊόντα τους στις διεθνείς αγορές, είναι σε θέση να μειώσουν τα σχετικά κόστη 

προώθησης και διαφήμισης μέσω της τυποποίησης συγκεκριμένων δραστηριοτήτων 

Marketing. 

 

 Νέες Επιχειρηματικές Ευκαιρίες: Οι επιχειρήσεις που αναπτύσσονται διεθνώς και 

διαθέτουν επιχειρηματικές δραστηριότητες σε πολλές χώρες ανά τον κόσμο, μπορούν 

σχετικά εύκολα να ανακαλύψουν νέες επικερδείς επιχειρηματικές ευκαιρίες, 

ορμώμενες από τον έντονο ανταγωνισμό ,που ξεπερνούν τα στενά όρια της εγχώριας 

αγοράς, ιδιαίτερα όταν η τελευταία αποδεικνύεται μικρή σε μέγεθος και παρουσιάζει 

σημάδια κορεσμού. 

 

 Εξομάλυνση των άνισων ροών εισοδήματος – εποχικότητα πωλήσεων: Το 

πρόβλημα των άνισων ροών εισοδήματος παρατηρείται κατ’ εξοχήν σε προϊόντα που 

παρουσιάζουν μεγάλη διακύμανση της ζήτησης και χαρακτηρίζονται από 

εποχικότητα. Σε αυτή την περίπτωση μια επιχείρηση που εμπορεύεται ένα 

συγκεκριμένο προϊόν με υψηλό βαθμό εποχικότητας στην εγχώρια αγορά μπορεί να 

στραφεί στις διεθνείς αγορές προκειμένου να μειώσει ακόμα και να εξαλείψει την 

διακύμανση των εποχιακών πωλήσεων της και έτσι να σταθεροποιήσει τις ταμειακές 

ροές της.  

 

 Πρόσβαση σε χαμηλού κόστους εργατικό δυναμικό: Η Παγκοσμιοποίηση των 

αγορών οδήγησε αναπόφευκτα στην λεγόμενη Παγκοσμιοποίηση της παραγωγής, 

αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την καθιέρωση παγκόσμιων διαδικασιών παραγωγής οι 

οποίες επιτρέπουν σε επιχειρήσεις με διεθνή δραστηριότητα να μειώσουν τα 

συνολικά κόστη μέσω της πρόσβασης σε φθηνό εργατικό δυναμικό για την 

παραγωγή προϊόντων υψηλής έντασης εργασίας. 

 

  Πρόσβαση σε υψηλή τεχνολογία: Στην εποχή των ραγδαίων τεχνολογικών 

εξελίξεων και καινοτομιών, ο παράγοντας υψηλή τεχνολογία αποτελεί μια από τις 

σημαντικότερες πηγές ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για τις επιχειρήσεις. Η 

πρόσβαση στην υψηλή τεχνολογία ωστόσο κατέστη δυνατή μέσω της διασύνδεσης 

των παγκόσμιων αγορών από την στιγμή που οι εγχώριες αγορές χαρακτηρίζονται 



Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων                                             2016-2017 

ΠΜΣ “Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες” 

4 
 

από υψηλό κόστος R&D, έλλειψη εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού και 

τεχνογνωσίας. 

 

 Πρόσβαση σε πρώτες ύλες: Σε αυτή την περίπτωση οι νέες συνθήκες στα πλαίσια 

της Παγκοσμιοποίησης της παραγωγής επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να έχουν 

πρόσβαση σε πρώτες ύλες και παραγωγικούς συντελεστές, οι οποίοι χαρακτηρίζονται 

από έλλειψη και υψηλό κόστος στην εγχώρια αγορά. Αυτή η συνεχής προσπάθεια 

απόκτησης πρώτων υλών από χώρες, που χαρακτηρίζονται από αφθονία και χαμηλό 

κόστος αποτελεί σημαντικό κίνητρο για τις επιχειρήσεις να στραφούν στις διεθνείς 

αγορές.  

 

1.1.1 Οικονομική Ολοκλήρωση και Εργασιακά Πρότυπα 

 

Ο πιο δημοφιλής όρος ωστόσο με τον οποίο περιγράφεται το φαινόμενο της 

Παγκοσμιοποίησης και αποτελεί την συνηθέστερη έκφανσή της είναι η λεγόμενη 

Παγκοσμιοποίηση της οικονομίας. Η Παγκοσμιοποίηση της οικονομίας αποτέλεσε την 

μετεξέλιξη της Παγκοσμιοποίησης των αγορών, ακριβώς επειδή η συνεχής διαδικασία 

ενδυνάμωσης της αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης των αγορών των χωρών μέσω 

της απελευθέρωσης του εμπορίου, οδήγησε στην διασύνδεση των οικονομιών των 

χωρών αυτών των οποίων αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι. Στο επίκεντρο της 

Παγκοσμιοποίησης της Οικονομίας  βρίσκεται η έννοια της διεθνούς οικονομικής 

ολοκλήρωσης και η οποία χαρακτηρίζει σε μεγάλο βαθμό ολόκληρη την μεταπολεμική 

περίοδο.          

 Στην βάση της οικονομικής ολοκλήρωσης εδράζεται η κατηγοριοποίηση των 

χωρών με βάση το επίπεδο της οικονομικής τους ανάπτυξης στις: α)αναπτυγμένες 

χώρες, β)νέο-εκβιομηχανιζόμενες χώρες, γ)αναπτυσσόμενες χώρες.   

 Στην κατηγορία των αναπτυγμένων εντάσσονται εκείνες οι χώρες που 

παρουσιάζουν διαχρονικά υψηλούς και σταθερούς ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης 

και υψηλό ποσοστό βιομηχανοποίησης. Μάλιστα πολλοί τις χαρακτηρίζουν και ως 

«ανώτερες χώρες» εξαιτίας του υψηλού βαθμού αυτάρκειας που παρουσιάζουν οι 

οικονομίες τους. Επιπλέον αυτές οι χώρες χαρακτηρίζονται από υψηλό κατά κεφαλήν 

εισόδημα και από τεχνολογική και βιομηχανική ανάπτυξη, σε τέτοιο βαθμό ώστε να 
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παράγουν περισσότερα  έσοδα από τον δευτερογενή τομέα παραγωγής σε σύγκριση με 

τον τριτογενή τομέα των υπηρεσιών, όντας στο μεταβιομηχανικό στάδιο. 

Παραδείγματα τέτοιων χωρών είναι η ΗΠΑ, η Ιαπωνία, η Γερμανία, το Ην. Βασίλειο, 

και η Γαλλία.         

 Στην κατηγορία των νέο- εκβιομηχανιζόμενων χωρών(NICs) εντάσσονταν 

αρχικά μόνο οι τέσσερις ασιατικές τίγρεις( Ταϊβάν, Σιγκαπούρη, Χονγκ-Κόνγκ και 

Νότια Κορέα), οι οποίες πληρούσαν τρία βασικά κριτήρια της Παγκόσμιας Τράπεζας: 

 Γρήγορα αναπτυσσόμενες χώρες μεσαίου ή υψηλού εισοδήματος 

 Υψηλός βαθμός συγκέντρωσης ξένων επενδύσεων 

 Μεγάλος όγκος εξαγωγών προϊόντων υψηλής έντασης κεφαλαίου και 

τεχνολογίας.  

Μάλιστα ακριβώς επειδή πρόκειται για ταχέως αναπτυσσόμενες χώρες και 

σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προσεγγίζουν τα μεγέθη των 

αναπτυγμένων χώρων, η διεθνής κοινότητα τις κατατάσσει σε μια νέα κατηγορία 

γνωστή με τον όρο νέες βιομηχανικές χώρες (NIEs). Στην τρίτη κατηγορία βρίσκονται οι 

αναπτυσσόμενες χώρες, δηλαδή χώρες που βρίσκονται στα αρχικά στάδια της 

βιομηχανικής ανάπτυξης και παρουσιάζουν χαμηλό κατά κεφαλήν εισόδημα. Οι 

αναπτυσσόμενες χώρες εξαρτώνται κατά κανόνα από τις επενδύσεις και την εισροή 

κεφαλαίων των αναπτυσσόμενων χωρών για την δημιουργία βιομηχανικών υποδομών 

με στόχο την οικονομική μεγέθυνση(αύξηση του ΑΕΠ) και συνεπώς την αύξηση του 

βαθμού απασχόλησης του πολυάριθμου - συνήθως ανειδίκευτου – εργατικού δυναμικού. 

Παραδείγματα τέτοιων χωρών είναι η Κίνα, η Ινδία, και η Τουρκία.  Η 

Παγκόσμια Τράπεζα από το 2002 έχει καθιερώσει ως μέτρο κατάταξης των χωρών στις 

παραπάνω κατηγορίες το Ακαθάριστο κατά κεφαλήν εισόδημα, συγκεκριμένα: 

1. Χώρες χαμηλού εισοδήματος ($905 ή λιγότερο) 

2. Χώρες χαμηλού - μεσαίου εισοδήματος($906 - $3.595) 

3. Χώρες υψηλού – μεσαίου εισοδήματος($3.596 - $11.115) 

4. Χώρες υψηλού εισοδήματος($11.116 και πάνω) 

Σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα ο όρος αναπτυσσόμενες χώρες αναφέρεται 

στις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, ενώ οι όροι αναπτυγμένες και νέο-

εκβιομηχανιζόμενες χώρες αναφέρονται στις χώρες υψηλού και μεσαίου εισοδήματος 

αντίστοιχα.          
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 Η συνεχώς εξελικτική διαδικασία της Παγκοσμιοποίησης με την μορφή της 

διεθνούς οικονομικής ολοκλήρωσης φαίνεται να έχει καθοριστική επίδραση στην φύση 

της εργασίας, στις συνθήκες εργασίας αλλά και στην εργασιακή ασφάλεια σε όλο τον 

κόσμο. Η Παγκοσμιοποίηση της οικονομίας έχει ενισχύσει σε σημαντικό βαθμό την 

δυναμική και την ένταση που επικρατούν στις εθνικές και διεθνείς αγορές εργασίας 

περισσότερο από ποτέ, ενώ ταυτόχρονα αμβλύνει το χάσμα που υπάρχει ανάμεσα στους 

εργαζομένους που ωφελούνται από τις νέες εργασιακές συνθήκες και σε αυτούς που 

αδυνατούν να προσαρμοστούν στο παγκοσμιοποιημένο εργασιακό περιβάλλον.   

 Ως αποτέλεσμα των παραπάνω διεθνών εξελίξεων την δεκαετία του 90’ ένα από 

τα σημαντικότερα ζητήματα που είχαν ανακύψει σε παγκόσμιο επίπεδο ήταν η επίδραση 

της Παγκοσμιοποίησης πάνω στα εργασιακά πρότυπα. Για πολλούς τα διεθνή εργασιακά 

πρότυπα φαίνεται να αντιμετωπίζονται ως η θεραπεία απέναντι σε διάφορες μορφές 

εκμετάλλευσης και απάνθρωπων συνθηκών εργασίας, που επικρατούν σε όλο τον κόσμο 

αλλά με μεγαλύτερη συχνότητα στις αναπτυσσόμενες χώρες.    

 Συνεπώς αυτή η ανάδειξη των διεθνών εργασιακών προτύπων στον κύριο 

θεματοφύλακα της εύρυθμης λειτουργίας και νομιμότητας των παγκόσμιων εργασιακών 

σχέσεων με στόχο την προστασία της ανθρώπινης αξίας, απέναντι στην αέναη επιδίωξη 

του κέρδους, οδήγησε στην ανάδειξη ενός αυτόνομου διεθνή διακρατικού οργανισμού 

στα πλαίσια του ΟΗΕ γνωστού ως Διεθνή Οργάνωση Εργασίας  (International Labor 

Organization). Ο ρόλος του ILO έγκειται στην τυποποίηση των διεθνών εργασιακών 

προτύπων με την μορφή και την ισχύ ενός καταστατικού χάρτη και την διασφάλιση της 

εφαρμογής τους σε διεθνές επίπεδο μέσω συστάσεων σε χώρες που αποκλίνουν και 

επιβολής κυρώσεων σε χώρες που παραβιάζουν αυτό το θεσμικό εργασιακό πλαίσιο.  

Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν περισσότερες από 180 διεθνείς συμβάσεις, τόσο 

σε εθνικό όσο και σε διακρατικό επίπεδο(ενωσιακό – NAFTA, EU, ASEAN), οι οποίες 

ρυθμίζουν τα εργασιακά θέματα, η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας έχει θεσμοθετήσει 

έναν βασικό σύνολο εργασιακών προτύπων γνωστό ως «Διακήρυξη των θεμελιωδών 

αρχών και δικαιωμάτων στον εργασιακό χώρο». Αναλυτικά τα εργασιακά πρότυπα 

μπορούν να διακριθούν σε δύο κατηγορίες:  

 

 α) Στα θεμελιώδη εργασιακά πρότυπα, δηλαδή σε αυτά που σχετίζονται με τα 

θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και των οποίων η εφαρμογή τους είναι παγκόσμια. 
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β) Στα οικονομικά εργασιακά πρότυπα, δηλαδή σε αυτά που σχετίζονται περισσότερο 

με το επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης των χωρών και περιλαμβάνουν στοιχεία όπως 

είναι το νομοθετικό πλαίσιο κατώτατου μισθού, το επίπεδο των παροχών, και οι 

συνθήκες εργασιακής απασχόλησης. 

  

 Τα θεμελιώδη εργασιακά πρότυπα που θεσπίστηκαν στα πλαίσια του Διεθνούς 

Οργανισμού Εργασίας χωρίζονται με την σειρά τους σε τέσσερις ομάδες:  

 «Την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, και το δικαίωμα συλλογικής διαπραγμάτευσης» 

 «Την εξάλειψη της αναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας» 

 «Την εξάλειψη των διακρίσεων στον χώρο εργασίας» 

 «Την κατάργηση της παιδικής εργασίας» 

Συνεπώς ο καταστατικός χάρτης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας αποτελείται 

από μια σειρά διεθνών συμβάσεων που κάθε μια περιέχει ένα μεγάλο κατάλογο 

εργασιακών προτύπων από τον οποίο ξεχωρίζουν τα οχτώ θεμελιώδη εργασιακά 

πρότυπα γνωστά ως «Θεμελιώδεις Συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας» που 

καλύπτουν τις παραπάνω τέσσερις θεματικές ενότητες και η επικύρωσή τους επαφίεται 

στα ανεξάρτητα κράτη - μέλη του ΟΗΕ. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι μόνο 87 

χώρες σε παγκόσμιο επίπεδο έχουν προχωρήσει στην επικύρωση των συμβάσεων και 

αποδέχονται και τα οχτώ θεμελιώδη εργασιακά πρότυπα, μεταξύ αυτών και οι 

περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες, ενώ οι ΗΠΑ έχουν επικυρώσει μόνο τις δύο από τις 

οχτώ  θεμελιώδεις συμβάσεις των εργασιακών προτύπων.   

Ταυτόχρονα όμως εκτός από το εργασιακό πλαίσιο ριζικές αλλαγές έχουν επέλθει 

και στην ίδια την φύση της εργασίας, όπου στα πλαίσια της  νέας επικρατούσας τάσης 

φαίνεται να κυριαρχούν οι ευέλικτες μορφές εργασίας στις αναπτυγμένες χώρες από την 

μια πλευρά και από την άλλη οι ολοένα και αυξανόμενες άτυπες μορφές εργασίας σε 

πολλές αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες χώρες. Μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις 

ταχέως αναπτυσσόμενες χώρες παρουσιάζουν υψηλούς ρυθμούς απασχόλησης του 

εργατικού δυναμικού ως αποτέλεσμα των άμεσων ξένων επενδύσεων που 

πραγματοποιούν μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις μεταφέροντας μέρος της παραγωγής 

τους σε αυτές τις χώρες ώστε να εκμεταλλευτούν πλεονεκτήματα που προσφέρουν 

τέτοιου είδους χώρες, π. χ  φορολογικές ελαφρύνσεις, πρόσβαση σε πρώτες ύλες, 

άφθονο και φθηνό εργατικό δυναμικό. Ωστόσο το εργασιακό περιβάλλον σε αυτές τις 

χώρες παρουσιάζει στρεβλώσεις και οργανωτικά κενά   και το νομοθετικό πλαίσιο που 
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το συνοδεύει είναι λιγότερο περιοριστικό, κατάσταση  που απεικονίζεται μέσω της 

άνισης κατανομής των αμοιβών και των ασφαλίσεων στους εργαζομένους. 

1.1.2 Τάσεις στην Αγορά Εργασίας    

 

Μια πιο ξεκάθαρη εικόνα σχετικά με τον τρόπο διάρθρωσης και οργάνωσης της 

παγκόσμιας αγοράς εργασίας αλλά και του διεθνή καταμερισμού της εργασίας 

ανάμεσα στις αναπτυγμένες και στις λιγότερο αναπτυγμένες και αναδυόμενες χώρες, 

προσφέρουν οι διαμορφωμένες τάσεις που επικρατούν και χαρακτηρίζουν την αγορά 

εργασίας, συγκεκριμένα: 

 

 Φθίνουσες αναλογίες συμμετοχής του εργατικού δυναμικού. 

 

 Σε αντιδιαστολή με την παραπάνω τάση, οι περιοχές όπου οι αναλογίες 

συμμετοχής του εργατικού δυναμικού στην τοπική αγορά εργασίας παρουσίασαν 

σημαντική αύξηση - εξαιτίας της αυξανόμενης εργασιακής απασχόλησης των γυναικών 

ως ποσοστό του πληθυσμού – από ιδιαίτερα χαμηλά σε ιστορικά υψηλότερα επίπεδα, 

αποτελούν αυτές της Μέση Ανατολής και της Βορείου Αφρικής.   

 Από την άλλη πλευρά σε παγκόσμιο επίπεδο δύο αντικρουόμενες τάσεις 

βρίσκονται στο προσκήνιο αυτή την στιγμή, από την μια έχουμε ένα αυξανόμενο 

ποσοστό γυναικείου εργατικού δυναμικού και από την άλλη ένα συνεχώς μειούμενο 

ποσοστό ανδρικού εργατικού δυναμικού. Η πρώτη τάση είναι αποτέλεσμα αλλαγών σε 

μέχρι πρότινος παγιωμένες συμπεριφορές και έθιμα που έχουν σχέση με την κοινωνική 

θέση της γυναίκας , ενώ  δεύτερη είναι αποτέλεσμα των συνεπειών που έχει επιφέρει 

στην οικονομία και στην αγορά εργασίας η παγκοσμιοποίηση και σχετίζεται με 

φαινόμενα όπως η ανεργία, η αλλαγή της φύσης της εργασίας(από έντασης εργασίας σε 

ένταση κεφαλαίου) και η μετανάστευση.       

 Αυτό όμως έχει οδηγήσει σε μια σημαντική πτώση του ποσοστού συμμετοχής 

στην αγορά εργασίας του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού, το οποίο σταθεροποιήθηκε 

για πρώτη φορά σε παγκόσμιο επίπεδο μόλις το 2013 στο 63,5%. Ωστόσο σε 

μακροχρόνιο ορίζοντα οι προβλέψεις δεν είναι θετικές αφού δείχνουν σταδιακή πτώση 

του ποσοστού αυτού μέχρι το 2030. Μια τόσο μειωμένη συμμετοχή στην αγορά 
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εργασίας του εργατικού δυναμικού φαίνεται να δυσχεραίνει την αναπτυξιακή πορεία και 

την οικονομική μεγέθυνση αυτών των χωρών, όπου παρατηρείται η παραπάνω τάση. 

 

 Μεταστροφή από το εργασιακό πρότυπο της Βιομηχανικής Παραγωγής στο 

εργασιακό πρότυπο της Παροχής Υπηρεσιών. 

 

 Η τάση αυτή αναφέρεται στην μετατόπιση του στρατηγικού προσανατολισμού 

των χωρών, αναφορικά με την αξιοποίηση του εργατικού δυναμικού και την αύξηση της 

παραγωγικότητας και κατ’ επέκταση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων, από την 

παραγωγή προϊόντων εντάσεως εργασίας στην παραγωγή προϊόντων εντάσεως 

κεφαλαίου.           

 Στις αναπτυσσόμενες χώρες, το ποσοστό απασχόλησης του εργατικού δυναμικού 

στον τομέα των υπηρεσιών αυξήθηκε από το μόλις 33,5% το 1990 στο 43,5% το 2010 

και στις αναπτυγμένες χώρες από το 61% στο 71%. Ωστόσο υπάρχει μια σημαντική 

διάκριση αναφορικά με τον τομέα των υπηρεσιών μεταξύ αναπτυσσόμενων και 

αναπτυγμένων χωρών. Συγκεκριμένα στις τελευταίες, οι δραστηριότητες του 

ανεπίσημου τομέα, δηλαδή των μη επίσημα αναγνωρισμένων ενώσεων προσώπων που 

έχουν κοινά ενδιαφέροντα και σκοπούς και συμβάλουν στον κοινωνικό μετασχηματισμό, 

με χαμηλή προστιθέμενη αξία είναι πολύ συχνά σημαντικό συστατικό στοιχείο του 

τομέα των υπηρεσιών.       

 Ωστόσο ένας πιο αντιπροσωπευτικός δείκτης της ανάπτυξης των θέσεων 

εργασίας στις αναπτυσσόμενες χώρες αποτελεί το μέγεθος του δευτερογενή τομέα 

παραγωγής, δηλαδή του βαθμού βιομηχανοποίησης μιας χώρας. Σε παγκόσμιο επίπεδο, 

το ποσοστό απασχόλησης του εργατικού δυναμικού στην βιομηχανία δεν έχει υποστεί 

κάποια αξιοσημείωτη αλλαγή από το 1991 μέχρι και το 2010 παραμένοντας στο 21,5%. 

Παρ ‘όλα αυτά υπάρχουν σημαντικές γεωγραφικές διαφοροποιήσεις, οι οποίες 

μεταφράζονται σε δραματικές αυξήσεις του παραπάνω ποσοστού σε περιοχές όπως στην 

Νοτιοανατολική και Νότια Ασία που περιλαμβάνουν χώρες όπως οι ταχέως 

αναπτυσσόμενες χώρες ή αλλιώς «Τίγρεις της Ασίας»(Ταϊβάν, Χόνγκ- Κόνγκ, 

Σιγκαπούρη, Νότια Κορέα) αλλά και χώρες με πολυπληθές εργατικό δυναμικό και 

υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης  όπως η Κίνα και η Ινδία. Μάλιστα πρόσφατα οι παραπάνω 

χώρες αλλά και άλλες αναπτυσσόμενες και αναδυόμενες χώρες ανά τον κόσμο βίωσαν 

μια εντεινόμενη διαδικασία πρόωρης αποβιομηχανοποίησης και μεταστροφής του 
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παραγωγικού μοντέλου τους και άρα του εργασιακού προτύπου τους προς τις υπηρεσίες 

και τον τριτογενή τομέα. 

 

 Μεγάλος βαθμός αβεβαιότητας στο εργασιακό περιβάλλον. 

 

 Η παραπάνω τάση είναι αξιοπρόσεκτη τόσο στις αναπτυσσόμενες όσο και στις 

αναπτυγμένες χώρες. Συγκεκριμένα στις αναπτυγμένες χώρες η αβεβαιότητα 

προσλαμβάνει την μορφή των προσωρινών συμβάσεων ή αλλιώς συμβάσεων ορισμένου 

χρόνου/σύμβαση έργου. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του Διεθνή Οργανισμού 

Εργασίας(ILO 2011) το 70% περίπου του εργατικού δυναμικού ηλικίας μεταξύ 25 και 

49 στην Ευρώπη αδυνατεί να απασχοληθεί στην βάση μόνιμων εργασιακών συμβάσεων 

ή συμβάσεων αορίστου χρόνου, και εξορισμού απασχολούνται σε θέσεις εργασίας 

μερικής απασχόλησης γνωστές ως “part-time jobs”.     

 Από την άλλη πλευρά στις αναπτυγμένες χώρες, η αβεβαιότητα στο εργασιακό 

περιβάλλον προσλαμβάνει την μορφή ενός σχετικά υπερμεγέθους ανεπίσημου τομέα, ο 

οποίος παρά τις αντίθετες προσδοκίες παραμένει υψηλός προκαλώντας δομικές 

στρεβλώσεις στο εργασιακό περιβάλλον. Τα επίσημα στοιχεία μαρτυρούν μια ξεκάθαρη 

σύνδεση ανάμεσα στις μη τυποποιημένες εργασίες και στην ανακατανομή του 

εισοδήματος, που οφείλονται κατά μεγάλο ποσοστό στην διεύρυνση των μισθολογικών 

διαφορών ανάμεσα στις τυποποιημένες εργασίες, που αποτελούν την κατ’ εξοχήν 

οργανωμένη αγορά εργασίας και περιβάλλονται από ενιαίο θεσμικό εργασιακό πλαίσιο, 

και στις μη τυποποιημένες που αντιπροσωπεύουν τον ανεπίσημο εργασιακό τομέα. 

 

 Παρατεταμένη αύξηση της ανεργίας στους νέους. 

 

 Σε πολλές περιοχές του κόσμου, η ανεργία στις νέες ηλικίες που στελεχώνουν το 

πιο δυναμικό και ανταγωνιστικό κομμάτι του συνολικού εργατικού δυναμικού, 

παραμένει ιδιαίτερα υψηλή μέχρι και δυόμιση φορές πάνω από το αντίστοιχο ποσοστό 

των άλλων ηλικιακών ομάδων. Το υψηλότερο ποσοστό νεανικής ανεργίας φαίνεται να 

σημειώνουν περιοχές όπως είναι η Μέση Ανατολή και η Βόρειος Αφρική, όπου το 25% 

του συνόλου των νέων δεν έχουν εργασία.       

 Παρ’ όλα αυτά ακόμα και σε χώρες με χαμηλά ποσοστά ανεργίας στους νέους, 

παραμένει εξαιρετικά δύσκολο για κάποιον νέο ηλικιακά εργαζόμενο να απασχοληθεί σε 

κάποια αξιοπρεπή από πλευράς εργασιακών συνθηκών  θέση εργασίας. Στην Ευρωπαϊκή 
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Ένωση η λεγόμενη «πρώτη δουλειά» είναι συνήθως μερικής απασχόλησης ή εργασία 

χωρίς κάποιας μορφής κοινωνικής ασφάλισης. 

 

 Μείωση του ποσοστού συνεισφοράς της έμμισθης εργασίας στο ακαθάριστο εθνικό 

εισόδημα. 

 

 Αναφορικά με την παραπάνω τάση ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας (ILO 2013) 

με επίσημα δημοσιευμένα στοιχεία, υποστηρίζει ότι κατά μέσο όρο το ποσοστό 

συνεισφοράς της εργασίας στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν(GDP) έχει παρουσιάσει 

σημαντική μείωση από το 75% στη δεκαετία του 70’ στο 65% σήμερα. Στις 

αναπτυσσόμενες και αναδυόμενες χώρες και οικονομίες το αντίστοιχο ποσοστό 

παρουσιάζει μικρότερη μείωση από το 62% στην διάρκεια της δεκαετίας του 90’ στο 

58%, ενώ ακόμα και στην Κίνα μια χώρα όπου οι μισθοί σχεδόν τριπλασιάστηκαν την 

τελευταία δεκαετία, το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν αυξήθηκε με ταχύτερο ρυθμό σε 

σχέση με το συνολικό μισθολογικό κόστος την ίδια ώρα που το ποσοστό συνεισφοράς 

της έμμισθης εργασίας παρουσίασε πτώση. 

 

 Αύξηση των μισθολογικών διαφορών. 

 

  Σε συνέχεια της παραπάνω τάσης θα πρέπει να σημειωθεί ότι η σημαντική 

μείωση που παρατηρήθηκε στο ποσοστό συνεισφοράς της έμμισθης εργασίας στο 

Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα, είχε σαν αποτέλεσμα η κατανομή των εισοδημάτων  

μεταξύ των εργαζομένων  να καθίσταται περισσότερο άνιση σε παγκόσμιο επίπεδο.

 Ενδεικτικό της παραπάνω ανισοκατανομής των εισοδημάτων είναι το γεγονός ότι 

η απόσταση ανάμεσα στο ανώτερο 10% των εισοδηματιών και στο χαμηλότερο 10% 

αυτών, αυξήθηκε στις 23 από τις 31 χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα του Διεθνούς 

Οργανισμού Εργασίας(ILO 2013), ενώ το ποσοστό των χαμηλόμισθων εργαζομένων 

σύμφωνα με την ίδια έρευνα αυξήθηκε στις 25 από τις 31 χώρες. Αυτές οι εντεινόμενες 

τάσεις προς την εισοδηματική ανισότητα που χαρακτηρίζει την παγκόσμια αγορά 

εργασίας φαίνονται να παγιώνονται ακόμη και λαμβάνοντας υπόψη άλλους συναφείς 

παράγοντες όπως είναι οι πρόσθετες εισοδηματικές πηγές, η φορολογία, και η μεταφορά 

εισοδημάτων από χώρα σε χώρα μέσω των χρηματοπιστωτικών οργανισμών με την 

μορφή συναλλαγών αλλά και με την μορφή επενδύσεων είτε Άμεσων Ξένων 

Επενδύσεων είτε Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου.     
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 Ένας από τους σπουδαιότερους παράγοντες σε παγκόσμιο επίπεδο που 

ενδυναμώνουν την εισοδηματική ανισότητα και κατ’ επέκταση τις στρεβλώσεις στο 

εργασιακό περιβάλλον αποτελούν το επίπεδο εκπαίδευσης των εργαζομένων, η τάση για 

πριμοδότηση των δεξιοτήτων αλλά και η κατανομή του εξειδικευμένου εργατικού 

δυναμικού μεταξύ των χωρών αναπτυγμένων και αναπτυσσόμενων. Σύμφωνα με 

σχετικές έρευνες το αυξημένο ποσοστό εξειδικευμένου  εργατικού δυναμικού με υψηλή 

κατάρτιση και εκπαίδευση φαίνεται να συνδυάζεται με σταθερή ή ακόμα και αυξημένη 

μισθολογική επιβράβευση των εργασιακών δεξιοτήτων(UNDP 2013).  

 Συνεπώς η σπουδαιότητα και η ανάδειξη της  πριμοδότησης των δεξιοτήτων των 

εργαζομένων σε καθοριστικό παράγοντα της ανισότητας φαίνεται να ενισχύεται 

περισσότερο σε χώρες, όπου η πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση παρουσιάζει 

μεγαλύτερη ανισοκατανομή σε σύγκριση με τα εισοδήματα.  

 

 Η επικράτηση των Πολυεθνικών Επιχειρήσεων και η αλλαγή στις διαδικασίες 

παραγωγής. 

 

 Σήμερα υπάρχουν περίπου 82.000 πολυεθνικές επιχειρήσεις με 810.000 

επιχειρήσεις – συνεργάτες σε όλο τον κόσμο. Η ραγδαία εξάπλωση και επικράτηση των 

πολυεθνικών επιχειρήσεων αποδεικνύεται από το γεγονός ότι ο αριθμός των εξαγωγών 

τους αυξήθηκε σημαντικά αποτελώντας πλέον το 1/3 των παγκόσμιων εξαγωγών, ενώ η 

προστιθέμενη αξία τους αυξήθηκε περίπου δέκα φορές από το 1990 μέχρι και το 2013. 

Ταυτόχρονα η συνεισφορά τους στο συνολικό ποσοστό απασχόλησης αποδείχθηκε 

καθοριστική, αφού ο συνολικός αριθμός εργαζομένων που απασχολούνται  σε αυτές τις 

επιχειρήσεις αυξήθηκε από τα 20 εκ. στα 70 εκ. μέσα στο ίδιο διάστημα των 

παγκόσμιων αλλαγών που συντελέστηκαν στην αγορά εργασίας αποτελώντας μια από 

τις βασικές τάσεις της Παγκοσμιοποίησης των Αγορών.    

 Σύμφωνα με τον διακυβερνητικό όργανο του ΟΗΕ για θέματα εμπορίου και 

ανάπτυξης γνωστό ως United Nations Conference on Trade and Development (UNCTD 

2014), ο μεγαλύτερος όγκος του παγκόσμιου εμπορίου διεξάγεται μεταξύ των 

θυγατρικών των πολυεθνικών επιχειρήσεων και οι οποίες σχηματίζουν ένα σημαντικό 

μέρος των παγκόσμιων εφοδιαστικών αλυσίδων μέσω εξειδικευμένων τεχνικών 

παραγωγής.  
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  Μετανάστευση. 

 Η Παγκοσμιοποίηση έχει επηρεάσει την μετανάστευση σε μικρότερο βαθμό σε 

σχέση με τους άλλους παράγοντες. Τα αριθμητικά στοιχεία σε διεθνές επίπεδο δεν 

φαίνεται πάντως να  παρουσιάζουν κάποια αυξητική τάση, ωστόσο σημειώνονται 

σημαντικές περιφερειακές μετατοπίσεις πληθυσμών, την στιγμή που οι μετανάστες 

αντιπροσωπεύουν το 2,7% του παγκόσμιου πληθυσμού. Η παγκοσμιοποίηση της 

μετανάστευσης δεν έχει παρουσιάσει εμφανείς αλλαγές αναφορικά με τις χώρες 

προέλευσης των μεταναστών που παραμένουν σε μεγάλο βαθμό οι ίδιες, αντίθετα 

σημαντικές αλλαγές έχουν σημειωθεί αναφορικά με τις χώρες προορισμού του κύματος 

μετανάστευσης.         

 Συνεπώς η μετανάστευση στα πλαίσια της Παγκοσμιοποίησης έχει μετατραπεί σε 

ένα ακόμα παράγοντα προώθησης και συντήρησης ανισοτήτων σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Συγκεκριμένα οι λιγότερο αναπτυγμένες χώρες προσπαθούν να διατηρήσουν και να 

αξιοποιήσουν το υψηλής κατάρτισης και εξειδίκευσης εργατικό δυναμικό τους, 

προκειμένου να συμβάλει στην μεταστροφή του παραγωγικού τους μοντέλου από 

διαδικασίες εντάσεως εργασίας σε διαδικασίες παραγωγής εντάσεως κεφαλαίου και 

τεχνολογίας, ενώ ταυτόχρονα ενθαρρύνουν την εκροή/ μετανάστευση του πλεονάζοντος 

ανειδίκευτου εργατικού δυναμικού.        

 Από την άλλη πλευρά όμως οι αναπτυγμένες και πλουσιότερες χώρες 

προσφέρουν σημαντικά κίνητρα κατ’ εξοχήν εργασιακά προκειμένου να προσελκύσουν 

αυτό το υψηλής εξειδίκευσης εργατικό δυναμικό, προερχόμενο από λιγότερο 

βιομηχανικά αναπτυγμένες χώρες αλλά αποφεύγουν σε σημαντικό βαθμό την 

απασχόληση ανειδίκευτου εργατικού δυναμικού προερχόμενο από μεταναστευτικές 

εκροές άλλων χωρών επιτείνοντας με αυτό τον τρόπο την κοινωνική και κατ’ επέκταση 

την εισοδηματική ανισότητα στην αγορά εργασίας.     

 Όλες οι παραπάνω τάσεις που χαρακτηρίζουν το παγκόσμιο εργασιακό 

περιβάλλον και οριοθετούν τις προοπτικές και τα επίπεδα εξέλιξης του μαρτυρούν με 

την σειρά τους μια παγκόσμια αγορά εργασίας, η οποία είναι πολύ διαφορετική σήμερα 

σε σχέση με πριν από 30 χρόνια και με την σειρά της σηματοδοτεί τον υψηλό βαθμό 

αβεβαιότητας στον σύγχρονο εργασιακό χώρο καθώς αυξάνεται και ενισχύεται η 

ανισότητα.           

 Ίσως ο πιο περιγραφικός ορισμός των εργασιακών αλλαγών που εμπεριέχει και 

την κοινωνική διάσταση είναι ο εξής: 
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“Η αυξανόμενη ανισότητα έχει οδηγήσει στην έννοια του «φτωχού εργαζόμενου» στο 

πλαίσιο της οποίας μια εργασία πλήρους απασχόλησης δεν προσφέρει στον εργαζόμενο 

επαρκές εισόδημα προκειμένου να ο ίδιος και η οικογένειά του να ζήσουν πάνω από το 

όριο της φτώχειας.”   

1.1.3 Οι επιπτώσεις της Παγκοσμιοποίησης στην Διοίκηση 

Ανθρώπινου Δυναμικού 

  

 Καθώς οι σύγχρονες επιχειρηματικές δραστηριότητες έρχονται αντιμέτωπες με 

τις έντονες πιέσεις που ασκεί το φαινόμενο της Παγκοσμιοποίησης, οι ρόλοι και οι 

αρμοδιότητες των επιμέρους τμημάτων ανθρωπίνων πόρων φαίνεται να έχουν εισέλθει 

σε μια φάση διαρκούς μετασχηματισμού. Σήμερα αυτός ο έντονος μετασχηματισμός των 

ανθρωπίνων πόρων καθίσταται αναπόφευκτος λόγω των ραγδαίων αλλαγών που 

συντελούνται εντός και εκτός των επιχειρήσεων στο πλαίσιο της Παγκοσμιοποίησης και 

αφορούν την αντιμετώπιση σύνθετων προκλήσεων και την αξιοποίηση ευκαιριών. 

 Η ραγδαία εξάπλωση της Παγκοσμιοποίησης που έχει οδηγήσει σε έναν “επίπεδο 

κόσμο” ,έχει διευρύνει την παγκόσμια δεξαμενή ταλέντων τόσο για εξαιρετικούς και 

ολιγάριθμους υποψηφίους εξειδικευμένων επιστημονικών πεδίων, όσο και για μόνιμο 

εργατικό δυναμικό πολλαπλών καθηκόντων εντάσεως εργασίας. Σύμφωνα με τους 

Pfeffer(1994) και Prahalad(1983) το ταλέντο ενός οργανισμού που προσλαμβάνει την 

μορφή ενός εξειδικευμένου και εντάσεως γνώσης  ανθρώπινου δυναμικού, μπορεί να 

αποτελέσει πηγή βιώσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για την επιχείρηση με 

σημαντική επίδραση σε μια σειρά από οργανωτικά αποτελέσματα, όπως η κερδοφορία, 

το επίπεδο ικανοποίησης των πελατών, καθώς και το επίπεδο απόδοσης των 

εργαζομένων.           

 Τα εξειδικευμένα στελέχη της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων θα πρέπει να 

επωφεληθούν από την ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας ανάλυσης δεδομένων 

προκειμένου να αναπτύξουν ένα παγκόσμιο πληροφοριακό σύστημα ανθρωπίνων πόρων, 

το οποίο συλλέγει, επεξεργάζεται και αποθηκεύει δεδομένα από διάφορες πηγές. Στόχος 

είναι τα τμήματα ανθρωπίνων πόρων να είναι σε θέση μέσα από την ανάλυση 

δεδομένων, να διατυπώνουν καινοτόμες επιχειρησιακές προτάσεις, να προβλέπουν 

μελλοντικές επιχειρησιακές ανάγκες και να αναπτύσσουν στρατηγικές για την άμεση 

κάλυψη αυτών των αναγκών. Την παραπάνω άποψη επιβεβαιώνει και η θέση του 
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Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ(2010), σύμφωνα με την οποία οι εταιρείες με την 

ικανότητα να προβλέπουν αποτελεσματικά και να διαχειρίζονται κατά τρόπο βιώσιμο τις 

ανάγκες του εργατικού δυναμικού τους, ειδικά όταν αυτό χαρακτηρίζεται από υψηλό 

επίπεδο δεξιοτήτων, είναι σε θέση να αποκομίσουν αποφασιστικό ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών.      

 Η παγκόσμια προσφορά ταλέντου στο πεδίο των ανθρωπίνων πόρων φαίνεται να 

είναι μικρότερη από αυτήν της μακροπρόθεσμης ζήτησης και αυτό το χάσμα συνεχίζει 

να αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση για τους εργοδότες σε όλο τον κόσμο. Μάλιστα η 

διάσταση αυτή μεταξύ της ζήτησης και της προσφοράς υποψηφίων – ταλέντων είναι 

πιθανό να συνεχίσει να αυξάνεται, κυρίως για υψηλής εξειδίκευσης και κατάρτισης 

εργαζομένους, που αναμένεται να αποτελέσουν την επόμενη γενιά των μεσαίων και 

ανώτερων διοικητικών στελεχών. Οι περισσότερες αναδυόμενες οικονομίες που 

χαρακτηρίζονται από μεγάλο πληθυσμό όπως η Βραζιλία, η Ρωσία, η Ινδία και η Κίνα 

εκτιμάται ότι ίσως να μην είναι σε θέση στα επόμενα χρόνια να διατηρούν ένα καθαρό 

πλεόνασμα εργατικού δυναμικού με τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες.  

 Σύμφωνα με τον Pucik(1996) το πεδίο της στελέχωσης των επιχειρήσεων σε 

παγκόσμιο επίπεδο αλλά και το πλαίσιο ανάπτυξης μιας παγκόσμιας ηγεσίας αποτελούν 

τα δύο βασικά συστατικά στοιχεία της Διεθνούς Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, τα 

οποία παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες προοπτικές να εξελιχθούν σε ένα ισχυρό μοχλό 

ανάπτυξης για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις. Εξάλλου μόνο οι πολυεθνικές επιχειρήσεις 

που είναι πρόθυμες να προσαρμόσουν τις πρακτικές διοίκησης ανθρωπίνων πόρων τους 

στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της παγκόσμιας αγοράς εργασίας θα είναι σε θέση να 

προσελκύουν, να αναπτύσσουν και να διατηρούν εργαζομένους – ταλέντα και συνεπώς 

θα επιβιώσει μέσα στις ακραίες συνθήκες του παγκόσμιου ανταγωνισμού.  Από πλευράς 

Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, η αυξανόμενη επικράτηση της Παγκοσμιοποίησης 

οφείλεται σε μια σειρά παραγόντων όπως είναι η έλλειψη ταλέντων όσον αφορά το 

εργατικό δυναμικό κυρίως στις ανεπτυγμένες χώρες, η διαθεσιμότητα χαμηλού 

εργατικού κόστους και ένας αυξανόμενος αριθμός δυνητικών καταναλωτών στις 

αναπτυσσόμενες χώρες και η ραγδαία τεχνολογική πρόοδος. 
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a) Έλλειψη ταλέντων στις ανεπτυγμένες χώρες 

 

 Παρά την τρέχουσα οικονομική ύφεση και την αυξανόμενη ανεργία, οι 

περισσότερες ανεπτυγμένες οικονομίες, στις οποίες εντάσσονται χώρες όπως οι ΗΠΑ, η 

Γερμανία και η Ιαπωνία θα αντιμετωπίσουν μακροπρόθεσμα ελλείψεις ταλέντων ως 

προς την σύσταση του εργατικού δυναμικού, κυρίως λόγω της γήρανσης του πληθυσμού 

και της συνταξιοδότησης της γενιάς των λεγόμενων “baby boomers”. Με άλλα λόγια ο 

αριθμός των εργαζομένων που συνταξιοδοτούνται είναι πολύ μεγαλύτερος από τον 

αριθμό των ατόμων που εισέρχονται στο εργατικό δυναμικό των χωρών αυτών. 

Συγκεκριμένα μέχρι το 2020, για κάθε πέντε εργαζομένους που συνταξιοδοτούνται μόνο 

τέσσερις νέοι εργαζόμενοι θα εντάσσονται στο εργατικό δυναμικό των περισσότερων 

ανεπτυγμένων χωρών. Σύμφωνα με σχετικές εκτιμήσεις του Παγκόσμιου Οικονομικού 

Φόρουμ(2010), οι ΗΠΑ θα πρέπει να προσθέσουν 26 εκ. νέους εργαζόμενους στην 

εγχώρια δεξαμενή ταλέντων τους μέχρι το 2030, προκειμένου να διατηρηθεί η μέση 

οικονομική ανάπτυξη των δύο τελευταίων  δεκαετιών(1988-2008), εκτός και αν ένα νέο 

τεχνολογικό επίτευγμα αντικαταστήσει μεγάλο μέρος του εργατικού δυναμικού. Από την 

άλλη πλευρά η Δυτική Ευρώπη θα πρέπει να αυξήσει το εργατικό δυναμικό της κατά 46 

εκ. νέους εργαζομένους για να αντισταθμίσει την πτωτική τάση που παρουσιάζει η 

εγχώρια δεξαμενή ταλέντων της.  

 

 

b) Διαθεσιμότητα χαμηλού εργατικού κόστους στις αναδυόμενες χώρες 

 

 Στο πλαίσιο της εξάπλωσης της Παγκοσμιοποίησης, η ευκαιρία δεν ήταν ποτέ 

μεγαλύτερη για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις να προσελκύσουν κορυφαία ταλέντα με 

υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης σε καινοτόμα επιστημονικά πεδία από τις αναδυόμενες 

οικονομίες, στις οποίες εντάσσονται χώρες όπως η Βραζιλία, η Ρωσία, η Κίνα και η 

Ινδία ή να προχωρήσουν σε εξωτερική ανάθεση(Outsourcing) των επιχειρησιακών 

δραστηριοτήτων τους σε αυτές τις χώρες. Ταυτόχρονα ο ρυθμός αύξησης του 

παγκόσμιου πληθυσμού διαφέρει σημαντικά ανάμεσα στις ανεπτυγμένες και στις 

αναπτυσσόμενες χώρες. Συγκεκριμένα στις ανεπτυγμένες χώρες όπως αυτές των ΗΠΑ, 

της ΕΕ και της Ιαπωνίας ο τρέχον ετήσιος ρυθμός αύξησης του πληθυσμού είναι 

μικρότερος του 3%, την ίδια ώρα που στον υπόλοιπο κόσμο ο πληθυσμός αυξάνεται 

σχεδόν έξι φορές πιο γρήγορα.       
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 Σύμφωνα με έρευνα που διεξήγαγε το McKinsey Global Institute(2005), το 

απόθεμα των αναδυόμενων χωρών σε κατάλληλους, νέους επαγγελματίες – ταλέντα 

αυξάνεται σε ετήσια βάση κατά 5% περίπου, ενώ στις ανεπτυγμένες χώρες το αντίστοιχο 

ποσοστό φτάνει το 1% ετησίως. Αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι ο συνολικός αριθμός 

των τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εργαζομένων στις χώρες με χαμηλούς μισθούς 

υπερβαίνει τον αντίστοιχο αριθμό σε χώρες με υψηλούς μισθούς. Σήμερα η Ινδία 

παράγει πολλούς νέους μηχανικούς προσεγγίζοντας τις ΗΠΑ, ενώ η Κίνα παράγει τον 

διπλάσιο αριθμό και από τις δύο. Από την άλλη πλευρά η Ρωσία παράγει 10 φορές 

περισσότερους επαγγελματίες στους επιστημονικούς τομείς των οικονομικών και 

χρηματοοικονομικών σε σχέση με την Γερμανία.      

 Τέλος σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, το 2010 υπήρχαν 

περίπου 214 εκ. διεθνείς οικονομικοί μετανάστες που συνέθεσαν ένα παγκόσμιο 

εργατικό δυναμικό, εκ των οποίων το 57% είναι εγκατεστημένο σε χώρες υψηλού 

εισοδήματος. Μάλιστα ο αριθμός των οικονομικών μεταναστών αναμένεται να αυξηθεί 

εκθετικά τα επόμενα χρόνια, ενώ η τάση της εξωτερικής ανάθεσης εργασιών και 

δραστηριοτήτων φαίνεται να ακολουθεί αντίστροφη πορεία από την παραδοσιακή 

αντίληψη που αφορούσε την ροή από τις αναδυόμενες προς  τις ανεπτυγμένες χώρες. 

 

c) Τεχνολογική Πρόοδος 

 

 Η ραγδαία εξάπλωση του φαινομένου της Παγκοσμιοποίησης, έχει καταστεί 

δυνατή μέσα από την ανάπτυξη αποδοτικών αλλά και πολύ ισχυρών τεχνολογικών 

καινοτομιών, στις οποίες περιλαμβάνονται το Intranet, το Διαδίκτυο, τα συστήματα 

ERP(Enterprise resource planning system), οι βάσεις δεδομένων(Data Warehouse) και 

τα συστήματα ανάλυσης δεδομένων(Data analytics). Με αυτό τον τρόπο δημιουργήθηκε 

μια παγκόσμια πλατφόρμα που επέτρεψε σε περισσότερους ανθρώπους να 

συνεργαστούν και να ανταγωνιστούν, να μοιραστούν γνώσεις και εργασιακές εμπειρίες 

σε μια κλίμακα που ο κόσμος δεν είχε ξαναδεί. Πολλές εργασίες στον τομέα των 

υπηρεσιών, όπως τα τηλεφωνικά κέντρα και η ανάπτυξη λογισμικού μπορούν πλέον να 

εκτελούνται εξ αποστάσεως. Μάλιστα σύμφωνα με σχετική έρευνα του McKinsey 

Global Institute, το 2008 περισσότερες από 160 εκ. θέσεις εργασίας ή περίπου το 11% 

των προβλεπόμενων 1.46 δις  θέσεων εργασίας στον τομέα των υπηρεσιών 

πραγματοποιήθηκαν εξ αποστάσεως με μοναδικό ίσως εμπόδιο τους τυχόν περιορισμούς 

των προσφερόμενων υπηρεσιών. 
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 Όπως αναφέρθηκε παραπάνω η παγκόσμια δεξαμενή ταλαντούχων ατόμων, που 

συνθέτουν ένα δυνητικό εργατικό δυναμικό υψηλού επιπέδου  κατάρτισης και 

δεξιοτήτων και ταυτόχρονα ικανοτήτων υψηλής απόδοσης, έχει αυξηθεί σημαντικά και 

αναμένεται να συνεχίσει να αυξάνεται στο προσεχές μέλλον κυρίως λόγω της αύξησης 

των εκπαιδευτικών ευκαιριών που προσφέρονται στις αναπτυσσόμενες χώρες. Σύμφωνα 

με μια μελέτη του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ(2011), που στηρίχθηκε σε 

δεδομένα από 22 χώρες και 12 βιομηχανικούς κλάδους, προβλέπεται ότι θα υπάρξουν 

σημαντικά κενά μεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης σε υψηλής εξειδίκευσης 

ανθρώπινο δυναμικό και τα οποία θα είναι εμφανή σε παγκόσμιο επίπεδο μέχρι το 2020. 

 Ορισμένοι επαγγελματίες των ανθρωπίνων πόρων σε μεγάλες πολυεθνικές 

επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε αναδυόμενες αγορές όπως αυτές της 

Κίνας, της Ουγγαρίας, της Ινδίας και της Μαλαισίας  έχουν αναφερθεί σε μια πρόσφατη 

έρευνα(Guthridge, Komm, and Lawson, 2008) ότι οι υποψήφιοι για θέσεις μηχανικών 

και διοικητικών στελεχών παρουσιάζουν μεγάλες διακυμάνσεις ως προς τον βαθμό 

καταλληλότητας τους. Μάλιστα η παραπάνω θέση ενισχύεται από το γεγονός ότι 

σύμφωνα με το McKinsey Global Institute, μόνο το 13 με 19% των 33 εκ. αποφοίτων 

από πανεπιστήμια των αναπτυσσόμενων χωρών κρίνονται ως κατάλληλοι για να 

εργαστούν σε μια πολυεθνική εταιρία, λόγω της έλλειψης γλωσσικών δεξιοτήτων, 

χαμηλής ποιότητας του εκπαιδευτικού συστήματος και έλλειψης πολιτισμικής 

προσαρμογής. Επίσης μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό από τα άτομα αυτά παρουσιάζονται 

πρόθυμα ή ικανά να μετακινηθούν σε ξένες χώρες στο πλαίσιο της εργασιακής 

απασχόλησής τους.         

 Συνεπώς μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν 

τα τμήματα ανθρωπίνων πόρων μεγάλων πολυεθνικών οργανισμών, συνιστά η 

ικανότητά τους να διαχειρίζονται ένα πολυάριθμο εργατικό δυναμικό που 

διαφοροποιείται ως προς τις πολιτισμικές και γλωσσικές δεξιότητές του και 

απασχολείται σε διάφορες χώρες ανά τον κόσμο. Όντας στο επίκεντρο της 

Παγκοσμιοποίησης, οι πολυεθνικοί οργανισμοί πρέπει να ενσωματώνουν διαφορετικά 

συστήματα αξιών και να υιοθετούν ένα κοινό πλαίσιο παγκόσμιων εργασιακών αξιών, 

προκειμένου να διαμορφώσουν ένα ενιαίο εργασιακό περιβάλλον εντός του οποίου οι 

εργαζόμενοι είναι σε θέση να επικοινωνούν και να συντονίζουν τις δραστηριότητές τους 

για την επίτευξη κοινών στόχων.       

 Στο παρελθόν η λειτουργία της Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων αντιμετωπίζονταν 
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ως πηγή κόστους και γενικών διοικητικών εξόδων, με αποτέλεσμα τα τμήματα 

ανθρωπίνων πόρων να επικεντρωθούν περισσότερο σε βραχυπρόθεσμα οφέλη και σε 

εξοικονόμηση του κόστους μέσω της διοικητικής αποτελεσματικότητας και των 

δράσεων συμμόρφωσης. Ωστόσο ο σύγχρονος πλέον ρόλος των τμημάτων ανθρωπίνων 

πόρων είναι η έμφαση σε περισσότερο μακροπρόθεσμους επιχειρησιακούς στόχους. Με 

άλλα λόγια αντί να εστιάζουν αποκλειστικά σε εσωτερικά ζητήματα των ανθρωπίνων 

πόρων, τα σύγχρονα τμήματα ανθρώπινου δυναμικού ακολουθούν μια πιο ισορροπημένη 

και ευρύτερη προσέγγιση, η οποία περιλαμβάνει σχέδια και στόχους προσανατολισμένα 

στο μέλλον και πρωτοβουλίες προστιθέμενης αξίας αναφορικά με την αξιοποίηση και 

ανάπτυξη του ταλέντου εντός του οργανισμού.          

 Σύμφωνα με τον Ulrich(1996) η Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων επιτελεί τέσσερις 

βασικούς επιχειρησιακούς ρόλους:   

 

1. Στρατηγικός Επιχειρησιακός Εταίρος(Strategic Business Partner) 

 

2. Πράκτορας Επιχειρησιακών Αλλαγών(Change Agent) 

 

3. Εργαζόμενος - Πρωταθλητής(Employee Champion) 

 

4. Εμπειρογνώμων σε θέματα διοίκησης(Administration Expert)  

 

 Σύμφωνα πάλι με τον Ulrich(1997), το σημείο – κλειδί προκειμένου το τμήμα 

ανθρωπίνων πόρων ενός οργανισμού να παίξει τον ρόλο του Στρατηγικού 

Επιχειρησιακού Εταίρου, αποτελεί η συμμετοχή του στην διαδικασία του σχεδιασμού 

και ανάπτυξης της συνολικής επιχειρησιακής στρατηγικής. Μέσα από αυτή την 

διαδικασία οι επαγγελματίες της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων καθίστανται 

στρατηγικοί εταίροι υποβάλλοντας προτάσεις και προτείνοντας λύσεις για διοικητικά και 

οργανωτικά προβλήματα, ενώ ταυτόχρονα σχεδιάζουν πρακτικές και συστήματα HR, 

που ευθυγραμμίζονται αποτελεσματικά και αποδοτικά με την στρατηγική της 

επιχείρησης. Συνεπώς με την ιδιότητα του Στρατηγικού Επιχειρησιακού Εταίρου, οι 

επαγγελματίες του HR θα πρέπει να είναι σε θέση να καθορίζουν και να εφαρμόζουν 

εκείνες τις πρακτικές διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού που διευκολύνουν την 

στρατηγική επιτυχία της επιχείρησης.       

 Ωστόσο ο Eisenstat(1996) επισήμανε το εξής παράδοξο που συνοδεύει τον ρόλο 
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του τμήματος ανθρωπίνων πόρων ως Στρατηγικού Επιχειρησιακού Εταίρου, 

συγκεκριμένα τα στελέχη γραμμής πολλές φορές τονίζουν την ανάγκη οι επαγγελματίες 

της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων να αξιοποιούνται ως στρατηγικοί συνεργάτες των 

επιμέρους τμημάτων, ενώ ταυτόχρονα αναγνωρίζουν ότι στα καθήκοντα τους 

εντάσσεται και η εκτέλεση λειτουργιών διοίκησης και ελέγχου που παραδοσιακά 

ανατίθενται στο τμήμα HR. Συνεπώς ο ρόλος του Στρατηγικού Επιχειρησιακού Εταίρου 

συνεπάγεται εγγενώς ότι οι επαγγελματίες της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων 

εργάζονται ως ίσοι με τα διευθυντικά στελέχη ενός οργανισμού σε θέματα σχεδιασμού, 

ανάπτυξης και εφαρμογής επιχειρησιακών στρατηγικών. Πολλές φορές όμως αυτός ο 

ρόλος που καλείται να παίξει ο επαγγελματίας του HR, τον φέρνει αντιμέτωπο με τους 

προϊσταμένους διαφόρων τμημάτων, ιδίως όταν λειτουργεί και ως Υπάλληλος – 

Πρωταθλητής υιοθετώντας μια πιο υπάλληλο – κεντρική προσέγγιση.  

1.2 Βιομηχανικές Σχέσεις και Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 

 

Πριν αναφερθούμε στον τρόπο με τον οποίο οι Πολυεθνικές Επιχειρήσεις 

επηρεάζουν και διαμορφώνουν τις εργασιακές σχέσεις σε επίπεδο χωρών, κρίνεται 

σκόπιμο να οριοθετηθούν εννοιολογικά οι όροι βιομηχανικές και εργασιακές σχέσεις και 

η μεταξύ τους διαφοροποίηση.  Συγκεκριμένα οι Βιομηχανικές Σχέσεις(Industrial 

Relationships) ορίζονται ως ο βασικός τρόπος μέσω του οποίου τα διάφορα μέρη 

συμφερόντων που εμπλέκονται στην αγορά εργασίας συμβιβάζονται, στοχεύοντας 

πρωτίστως στην κανονιστική ρύθμιση των εργασιακών σχέσεων(Employment 

Relationships). Το πλαίσιο των Βιομηχανικών Σχέσεων περιλαμβάνει τις σχέσεις που 

αναπτύσσονται τόσο εντός όσο και εκτός εργασιακού περιβάλλοντος(μεταξύ των 

εργαζομένων, μεταξύ εργαζομένων και των εργοδοτών και μεταξύ των εργαζομένων και 

των εργατικών συνδικάτων), τις διαδικασίες μέσω των οποίων αυτές οι σχέσεις 

εκφράζονται( συλλογικές διαπραγματεύσεις, συμμετοχή στην λήψη αποφάσεων) και την 

διαχείριση των εργασιακών συγκρούσεων μεταξύ των εργοδοτών, των εργαζομένων και 

των εργατικών συνδικάτων.        

 Τα αποτελέσματα των Βιομηχανικών Σχέσεων μορφοποιούνται μέσω ενός 

νομοθετικού πλαισίου που εφαρμόζεται στον εργασιακό χώρο και καθορίζει το ύψος του 

ελαχίστου κατώτατου μισθού αλλά και τους όρους και τις συνθήκες εργασίας. 

Ταυτόχρονα ρυθμίζονται ο ρόλος και οι υποχρεώσεις τόσο των μεμονωμένων όσο και 
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των συλλογικών μερών . Οι εργασιακές συνθήκες περιλαμβάνουν το ωράριο εργασίας, 

το καθεστώς των απολύσεων, αλλά και την κοινωνική και ιατροφαρμακευτική ασφάλιση 

των εργαζομένων.         

 Οι διαδικασίες και συμφωνίες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των 

Βιομηχανικών Σχέσεων εκφράζονται μέσω των ατομικών σχέσεων εργασίας και των 

συλλογικών διαπραγματεύσεων και παίζουν ένα καθαρά διαμεσολαβητικό ρόλο. 

Βασικός στόχος τους είναι η επίτευξη ενός αμοιβαίου συμβιβασμού μεταξύ των 

δυνάμεων της αγοράς μέσω μια ρυθμιστικής παρέμβασης εκ μέρους των εργοδοτών, των 

εργαζομένων και των εκπροσώπων τους που εγκαθιδρύει μια σειρά κανόνων, οι οποίοι 

ρυθμίζουν τόσο τις εξωτερικές όσο και τις εσωτερικές εργασιακές σχέσεις. Σύμφωνα με 

τον Εθνικό Νόμο περί εργασιακών σχέσεων ως συλλογική διαπραγμάτευση ορίζεται η 

εκπλήρωση της αμοιβαίας υποχρέωσης του εργοδότη και του εκπροσώπου των 

εργαζομένων να πραγματοποιούν συναντήσεις σε λογικά χρονικά διαστήματα και να 

διαβουλεύονται με καλή πίστη για ζητήματα μισθών, ωραρίου, όρων και προϋποθέσεων 

απασχόλησης και για την επικύρωση ενός γραπτού συμβολαίου που περιλαμβάνει κάθε 

επιτευχθείσα συμφωνία.       

 Ωστόσο το πλαίσιο των Βιομηχανικών Σχέσεων διακρίνεται από την Διοίκηση 

του Ανθρώπινου Δυναμικού(HRM), αφού η τελευταία αποτελεί μια κατ’ εξοχήν διμερή 

διαδικασία, στην οποία δεν παρεμβαίνει το κράτος. Η παραδοσιακή προσέγγιση των 

Βιομηχανικών Σχέσεων εστιάζει κυρίως στην επίτευξη συλλογικών αποτελεσμάτων 

αναφορικά με τις εργασιακές σχέσεις σε εθνικό, κλαδικό ή βιομηχανικό επίπεδο με 

στόχο την υιοθέτησή τους από κάθε επιχείρηση. Οι βασικοί στόχοι που τίθενται στο 

πλαίσιο των Βιομηχανικών Σχέσεων είναι οι εξής: 

 Η αποδοτική παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών και ταυτόχρονα ο καθορισμός 

επαρκών όρων και συνθηκών απασχόλησης προς το συμφέρον των εργοδοτών, των 

εργαζομένων και του συνόλου της κοινωνίας, μέσω ομόφωνων αποφάσεων στο 

πλαίσιο των διαπραγματεύσεων. 

 Η εγκαθίδρυση μηχανισμών επικοινωνίας, διαβούλευσης και συνεργασίας με σκοπό 

την επίλυση εργασιακών θεμάτων σε επίπεδο επιχείρησης και κλάδου μέσω μια 

τριμερούς διαδικασίας στο πλαίσιο της εθνικής εργασιακής νομοθεσίας. 

 Η πρόληψη και ο διακανονισμός τυχόν διενέξεων μεταξύ εργοδοτών, εργαζομένων 

και εργατικών συνδικάτων μέσω μηχανισμών διαπραγμάτευσης και 

διαιτησίας(Arbitration). 
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 Η παροχή ενός πλαισίου κοινωνικής προστασίας σε επίπεδο κοινωνικής ασφάλισης, 

εργασιακής ασφάλειας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. 

 Η εγκαθίδρυση σταθερών και αρμονικών σχέσεων μεταξύ εργοδοτών και 

εργαζομένων και μεταξύ αυτών και του κράτους.  

 Από την άλλη πλευρά η Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων διαφοροποιείται από το 

πλαίσιο των Βιομηχανικών Σχέσεων αφού δεν εστιάζει την προσοχή της στις επιμέρους 

διαδικασίες και κανονιστικές ρυθμίσεις των εξωτερικών εργασιακών σχέσεων, αλλά 

αντίθετα αναζητεί τον καλύτερο τρόπο αξιοποίησης και ενδυνάμωσης του εργατικού 

δυναμικού μέσω των κατάλληλων συστημάτων προσέλκυσης και επιλογής, 

αξιολόγησης, εκπαίδευσης και ανάπτυξης του. Με άλλα λόγια η Διοίκηση Ανθρωπίνων 

Πόρων αντιπροσωπεύει ένα σύνολο διοικητικών πρωτοβουλιών, που διαρθρώνονται 

γύρω από τέσσερις κεντρικούς άξονες: α) στελέχωση, β)αξιολόγηση απόδοσης, γ) 

συστήματα αμοιβών και δ)εκπαίδευση/ ανάπτυξη.      

 Συνεπώς στο πλαίσιο της οργανωσιακής απόδοσης των επιχειρήσεων που 

βρίσκεται σε σχέση αλληλεξάρτησης με τις εσωτερικές εργασιακές σχέσεις, η 

συμμετοχή της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων είναι καθοριστική, σε αντίθεση με τον 

ρόλο των Βιομηχανικών Σχέσεων που είναι περιορισμένος, και συνίσταται μέσω ενός 

συνόλου πολιτικών  και πρακτικών σχεδιασμένων να μεγιστοποιούν την οργανωσιακή 

ολοκλήρωση, την δέσμευση των εργαζομένων στην επίτευξη των στόχων αλλά και την 

ευελιξία και την ποιότητα της εργασίας. Στις μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες 

χαρακτηρίζονται από την ύπαρξη εταιρικής φιλοσοφίας και συγκεκριμένων εταιρικών 

αξιών που σχηματοποιούν την εταιρική κουλτούρα, η Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων 

αποτελεί μέρος της συνολικής εταιρικής στρατηγικής για την επίτευξη συγκεκριμένων 

στόχων, συγκεκριμένα: 

 Βασικός στόχος της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων είναι η ολοκλήρωση των 

πολιτικών της σε κάθε περιοχή αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού (επιλογή, 

κινητροποίησης, εκπαίδευση και συστήματα αμοιβών). 

 

 Άλλος βασικός στόχος της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων είναι η ενίσχυση του 

βαθμού δέσμευσης του ανθρώπινου δυναμικού, η οποία μπορεί να διακριθεί σε 

δέσμευση αναφορικά με τις στάσεις και σε δέσμευση αναφορικά με τις συμπεριφορές 

των εργαζομένων. Ο βαθμός δέσμευσης εντοπίζεται απέναντι στον οργανισμό, στην 
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θέση εργασίας και στην εξέλιξη της καριέρας και προσλαμβάνει την μορφή της 

αποδοχής των εταιρικών αξιών και στόχων από την πλευρά των εργαζομένων. 

 

 Εξίσου σημαντικός στόχος των πολιτικών της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων είναι η 

ευελιξία και η προσαρμοστικότητα, που αναφέρεται στην ικανότητα διοίκησης της 

αλλαγής και της καινοτομίας αλλά και στην ικανότητα της ταχείας ανταπόκρισης στις 

ξαφνικές αλλαγές της ζήτησης των καταναλωτών. 

 

 Ο τελευταίος στόχος της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων  αφορά τον παράγοντα 

ποιότητα. Η ποιότητα εντοπίζεται στην ύπαρξη πολιτικών και πρακτικών 

προσέλκυσης, ανάπτυξης και διατήρησης εξειδικευμένου και ευπροσάρμοστου 

εργατικού δυναμικού. Ταυτόχρονα όμως εντοπίζεται και στην διατύπωση των 

συμφωνημένων εταιρικών στόχων και στην υιοθέτηση συστημάτων αξιολόγησης της 

απόδοσης των εργαζομένων.  

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο: Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟ 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

2.1 Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (Human Resource Management) 

 

 Στο πλαίσιο της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, το ανθρώπινο κεφάλαιο 

αποτελεί τον πλέον βασικό «πόρο» του εργοδότη και περιγράφεται με βάση το επίπεδο 

εκπαίδευσης, την εμπειρία, την οξυδέρκεια και τις σχέσεις που το χαρακτηρίζουν. 

Πρόκειται δηλαδή για εκείνα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που διακρίνουν το ανθρώπινο 

δυναμικό μιας επιχείρησης και τα οποία δημιουργούν προστιθέμενη αξία για τις 

επιμέρους δραστηριότητες της. Καθίσταται συνεπώς σαφές ότι η Διοίκηση Ανθρωπίνων 

Πόρων αποτελεί καθοριστικό παράγοντα επιτυχίας των επιχειρήσεων, αφού το 

ανθρώπινο κεφάλαιο έχει συγκεκριμένες ιδιότητες που το καθιστούν πηγή απόκτησης 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Μάλιστα η αποτελεσματική διοίκηση των ανθρώπινων 

πόρων οδηγεί στην δημιουργία ενός συστήματος υψηλής απόδοσης εργασίας( High-

Performance Work Systems), δηλαδή ενός οργανισμού όπου η τεχνολογία, η οργανωτική 

δομή, οι άνθρωποι και οι διαδικασίες αλληλεπιδρούν με στόχο την υψηλή απόδοση του 
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στο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Συγκεκριμένα οι ανθρώπινοι πόροι έχουν τις εξής 

ιδιότητες: 

 Οι ανθρώπινοι πόροι είναι πολύτιμοι. Οι υψηλής ποιότητας εργαζόμενοι 

παρέχουν μια αναγκαία υπηρεσία, δεδομένου ότι εκτελούν πολλές κρίσιμες 

λειτουργίες. 

 Οι ανθρώπινοι πόροι είναι σπάνιοι, με την έννοια ότι ένας εργαζόμενος με υψηλό 

επίπεδο εξειδίκευσης και γνώσης είναι δυσεύρετος στην αγορά εργασίας. 

 Οι ανθρώπινοι πόροι δεν μπορούν να αντιγραφούν από τους ανταγωνιστές. 

 Οι ανθρώπινοι πόροι είναι αναντικατάστατοι ή τουλάχιστον δύσκολα 

υποκαθίστανται, αφού δεν απαξιώνονται.   

Η Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων ορίζεται ως μια στρατηγική και  ολοκληρωμένη 

προσέγγιση της διαδικασίας διοίκησης, αξιοποίησης και ανάπτυξης ενός από τους πιο 

πολύτιμους πόρους της επιχείρησης, δηλαδή του ανθρώπινου δυναμικού που συμβάλλει 

ατομικά και συλλογικά στην επίτευξη των στόχων της επιχείρησης. Με άλλα λόγια 

πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο αλληλένδετων λειτουργιών που σχετίζονται με 

την αποτελεσματική διοίκηση των ανθρωπίνων πόρων, όπως είναι η στελέχωση, η 

εκπαίδευση/ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, οι αμοιβές, η υγιεινή και η ασφάλεια 

στον εργασιακό χώρο και οι εργασιακές σχέσεις.      

 Μέχρι σήμερα έχουν διατυπωθεί διάφοροι ορισμοί της Διοίκησης Ανθρωπίνων 

Πόρων, όπως αυτός των Boxall & Purcell(2003) σύμφωνα με τον οποίο:  

« Πρόκειται για ένα σύστημα αλληλένδετων λειτουργιών που σχετίζεται με την 

διοίκηση των εσωτερικών εργασιακών σχέσεων σε μια εταιρία/οργανισμό».  

Ένας πιο πρόσφατος και ολοκληρωμένος ορισμός είναι αυτός που διατυπώθηκε 

από τον Watson(2010) σύμφωνα με τον οποίο: 

 « Η Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων αποτελεί την διοικητική αξιοποίηση των 

προσπαθειών, της γνώσης, των ικανοτήτων και των συμπεριφορών αφοσίωσης μέσω των 

οποίων το ανθρώπινο δυναμικό συμβάλλει προς μια συντονισμένη προσπάθεια επίτευξης 

των εργασιακών στόχων της εταιρίας διασφαλίζοντας την μελλοντική βιωσιμότητα και 

ανάπτυξή της».   
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Οι βασικοί στόχοι που επιδιώκονται από τις επιχειρήσεις/ οργανισμούς μέσω της 

συστηματικής υλοποίησης και εφαρμογής των πολιτικών Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων  

σύμφωνα με τους Dyer και Holder (1988) είναι οι εξής: 

 Παροχή υποστήριξης στην επιχείρηση για την επίτευξη των στόχων της, μέσω 

της ανάπτυξης και εφαρμογής ολοκληρωμένων στρατηγικών ανθρωπίνων 

πόρων(HR Strategy) που εντάσσονται στην  συνολική εταιρική 

στρατηγική(Business Strategy). 

 Συνεισφορά στην ανάπτυξη ενδο-επιχειρησιακής κουλτούρας υψηλής απόδοσης.  

 Διασφάλιση ότι η εταιρία διαθέτει το κατάλληλα εξειδικευμένο και αφοσιωμένο 

εργατικό δυναμικό. 

 Δημιουργία ενός θετικού πλαισίου εργασιακών σχέσεων μεταξύ ανώτατης 

διοίκησης και εργαζομένων με ενός κλίματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης. 

 Ενθάρρυνση της υιοθέτησης από την ανώτατη διοίκηση μιας πιο ηθικής 

προσέγγισης από πλευράς  διοίκησης προσωπικού(Personnel Management). 

 

2.1.1 Διαφορές της Διοίκησης Προσωπικού και της Διοίκησης 

Ανθρωπίνων Πόρων 
 

 Η συστηματική και ολοκληρωμένη προσπάθεια διοίκησης και ανάπτυξης των 

ανθρωπίνων πόρων στο πλαίσιο των επιχειρήσεων, γνωστή με τον όρο Διοίκηση 

Ανθρωπίνων Πόρων, πέρασε από διάφορα στάδια εξέλιξης πριν προσλάβει την σημερινή 

της μορφή και περιεχόμενο. Σημαντική διάσταση αυτής της μετεξέλιξης αποτελεί ο 

διαχωρισμός ανάμεσα στις έννοιες της Διοίκησης Προσωπικού(Personnel Management) 

και της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων(Human Resource Management).   

 Συγκεκριμένα η Διοίκηση Προσωπικού έλκει την ιστορική καταγωγή της από 

την περίοδο πριν τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο αποτελώντας την εξέλιξη της τάσης για 

την κοινωνική προστασία των εργαζομένων μέσα από την κάλυψη των βασικών 

αναγκών τους στον εργασιακό χώρο. Οι νέες συνθήκες διεθνούς ανταγωνισμού που 

διαμορφώθηκαν μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και οδήγησαν στην ριζική 

αναδιοργάνωση πολλών επιχειρήσεων όπως είναι φυσικό επέφεραν ριζικές αλλαγές και 

στις σχέσεις απασχόλησης και στους όρους εργασίας μέσα από το πλαίσιο των 

λεγόμενων Βιομηχανικών Σχέσεων.   Συνεπώς πολλές επιχειρήσεις στην προσπάθειά 
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τους να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του διεθνούς ανταγωνισμού εστίασαν στην 

ευελιξία και στην αποτελεσματικότερη διοίκηση και αξιοποίηση του ανθρώπινου 

δυναμικού τους, μέσα από την μείωση του αριθμού των εργαζομένων τους και των 

επιχειρησιακών ιεραρχικών επιπέδων(down-sizing) και την ταυτόχρονη υιοθέτηση πιο 

ευέλικτων μορφών απασχόλησης. Οι διεθνείς εξελίξεις επέφεραν ριζικές αλλαγές στην 

μέχρι πρότινος προσέγγιση της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού με τις σημαντικότερες 

εξ αυτών να εντοπίζονται στην μεταστροφή από την Διοίκηση Προσωπικού στην 

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων στις αρχές τις δεκαετίας του 80’.  Το 1989 ο Storey 

διατύπωσε τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων που την 

διαφοροποιούν από την παραδοσιακή Διοίκηση Προσωπικού. Συγκεκριμένα: 

 Η Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων συνδέεται ρητά με την εταιρική στρατηγική. 

 Επιδιώκει περισσότερο υψηλό βαθμό δέσμευσης του προσωπικού παρά την 

συμμόρφωσή του. 

 Ο υψηλός βαθμός δέσμευσης του προσωπικού επιτυγχάνεται μέσα από την 

εφαρμογή ολοκληρωμένων πολιτικών ανθρωπίνων πόρων. 

 Σε αντίθεση με την Διοίκηση Προσωπικού που αποτελεί πεδίο δράσης ειδικών σε 

θέματα προσωπικού, η Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων ανήκει στα στελέχη 

γραμμής. 

 Συνεπώς με βάση τα παραπάνω χαρακτηριστικά συνάγεται ότι η Διοίκηση 

Προσωπικού δίνει έμφαση σε μια βραχυπρόθεσμη προσέγγιση των θεμάτων που 

σχετίζονται με το προσωπικό μιας επιχείρησης και το οποίο ανήκει στα κατώτερα και 

μεσαία ιεραρχικά επίπεδα. Με άλλα λόγια πρόκειται για την λεγόμενη «διοίκηση των 

όρων απασχόλησης» (employment contract), που εστιάζει σε θέματα προσέλκυσης και 

επιλογής προσωπικού, εκπαίδευσης, αξιολόγησης και αμοιβής του στον βραχυχρόνιο 

ορίζοντα.           

 Από την άλλη πλευρά η Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων αποτελεί την 

συστηματική προσπάθεια αντιμετώπισης των θεμάτων που αφορούν το ανθρώπινο 

δυναμικό μιας επιχείρησης στον μακροχρόνιο ορίζοντα, μέσα από τον σχεδιασμό 

δραστηριοτήτων και πολιτικών διοίκησης προσωπικού. Πρόκειται για την μεταστροφή 

στην λεγόμενη «διοίκηση των επιδόσεων»(contract for performance), η οποία 

αντιμετωπίζει το προσωπικό της επιχείρησης ως «πόρο», που χρήζει εκμετάλλευσης και 

αξιοποίησης με στόχο την επίτευξη υψηλής απόδοσης για την επιχείρηση.  
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2.1.2 Η Στρατηγική Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων 
 

 Στο σύγχρονο διεθνοποιημένο και άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον, η 

απόκτηση και διατήρηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος αποτελεί βασική συνθήκη για 

την επιτυχία και την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα οι επιχειρήσεις 

στοχεύουν στην ανάπτυξη διατηρήσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος μέσα από τον 

σχεδιασμό και την εφαρμογή στρατηγικών, που αξιοποιούν τις εσωτερικές δυνατότητες 

τους, ανταποκρίνονται στις ευκαιρίες του εξωτερικού περιβάλλοντος, αντιμετωπίζουν τις 

εξωτερικές απειλές και προλαμβάνουν τις εσωτερικές αδυναμίες. Στο επίκεντρο του 

στρατηγικού προσανατολισμού των επιχειρήσεων βρίσκεται το ανθρώπινο κεφάλαιο, το 

οποίο αποτελείται από τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες των ανθρώπων που 

ελέγχονται από μια επιχείρηση με άμεση εργασιακή σχέση(εξαρτημένη εργασία).  

 Με άλλα λόγια το ανθρώπινο κεφάλαιο αντιπροσωπεύει εκείνους τους πόρους 

ενός οργανισμού, οι οποίοι χαρακτηρίζονται από συνεχή μάθηση, αλλαγή, καινοτομία 

και δημιουργική ώθηση που με την κατάλληλη αξιοποίηση και διοίκηση διασφαλίζουν 

την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα μιας επιχείρησης. Συνεπώς στόχος της Διοίκησης 

Ανθρωπίνων Πόρων είναι η συστηματική προσπάθεια προσέλκυσης, επιλογής, 

ανάπτυξης και διατήρησης του ανθρώπινου κεφαλαίου μέσω των συστημάτων διοίκησης 

ανθρωπίνων πόρων.          

 Τα συστήματα διοίκησης ανθρωπίνων πόρων αποτελούν οργανωσιακές 

δραστηριότητες και πρακτικές που σχεδιάζονται και υλοποιούνται στα πλαίσια της 

Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το ανθρώπινο 

δυναμικό αξιοποιείται και απασχολείται με τον πλέον αποδοτικό και αποτελεσματικό 

τρόπο, προσανατολισμένο στην επίτευξη των εταιρικών στόχων. Η στρατηγική 

προσέγγιση της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων εστιάζει σε δύο βασικές διαστάσεις του 

ανθρώπινου κεφαλαίου: 

 Τα ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά(competencies) των ανθρωπίνων πόρων 

βρίσκονται στις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες των εργαζομένων σε μια 

επιχείρηση(knowledge,skills, abilities-KSAs). 

 Η ανάπτυξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για την επιχείρηση προκύπτει μόνο 

μέσα από την αξιοποίηση των παραπάνω ανταγωνιστικών χαρακτηριστικών, που 

επέρχεται μέσω των συστημάτων διοίκησης του προσωπικού. 
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Με βάση τα παραπάνω θα μπορούσαμε να ορίσουμε την Στρατηγική Διοίκηση 

Ανθρωπίνων Πόρων ως την συστηματική προσπάθεια σχεδιασμού και υλοποίησης όλων 

εκείνων των συστημάτων διοίκησης των εργαζομένων, τα οποία θα τους επιτρέψουν να 

αναπτύξουν θεμελιώδεις μοναδικές ικανότητες που δημιουργούν αξία για την επιχείρηση 

και της επιτρέπουν να επιτύχει τους στρατηγικούς της στόχους.    

 Ένας άλλος εξίσου σημαντικός ορισμός της Στρατηγικής Διοίκησης Ανθρωπίνων 

Πόρων, που αποτελεί την βάση των επιμέρους λειτουργιών της διοίκησης ανθρωπίνων 

πόρων, είναι αυτός που διατύπωσε ο Νοε(1996) σύμφωνα με τον οποίο:  

«Στρατηγική Ανθρωπίνων Πόρων είναι η συστηματική ανάπτυξη και υιοθέτηση 

συγκεκριμένων ενεργειών που αφορούν τη διοίκηση των εργαζομένων μιας επιχείρησης 

με σκοπό αυτοί να οδηγηθούν στην επίτευξη των στρατηγικών σκοπών και στόχων της.» 

 Από τον παραπάνω ορισμό συνάγεται ότι ένα από τα πρωταρχικά και κρίσιμα 

καθήκοντα της Στρατηγικής Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων θεωρείται ο σχεδιασμός και 

η ανάλυση κάθε θέσης εργασίας(job design & job analysis) μέσα στην επιχείρηση, 

καθώς και ο προσδιορισμός των απαιτήσεων της(job specification) ώστε να εκτελεστεί 

στο ελάχιστο απαιτούμενο επίπεδο ποιότητας και ποσότητας μέσα από τον καθορισμό 

των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των εργαζομένων που απαιτεί η συγκεκριμένη θέση. Οι 

Hackman & Oldham υποστήριξαν ότι το περιεχόμενο μιας θέσης εργασίας μπορεί να 

αναλυθεί με βάση πέντε θεμελιώδη γνωρίσματα της θέσης: 

 Ποικιλία των δεξιοτήτων: αναφέρεται στον βαθμό που η συγκεκριμένη θέση απαιτεί 

την εκτέλεση ενός εύρους διαφορετικών δραστηριοτήτων για την αποπεράτωση της 

εργασίας. 

 Αναγνώριση της εργασίας: αναφέρεται στον βαθμό που η συγκεκριμένη θέση απαιτεί 

την αποπεράτωση του συνόλου ή συγκεκριμένων τμημάτων της εργασίας. 

 Η σπουδαιότητα της εργασίας: αφορά τον βαθμό στον οποίο η συγκεκριμένη θέση 

έχει ουσιώδη επίδραση στις ζωές άλλων ανθρώπων. 

 Η αυτονομία της θέσης: αναφέρεται στον βαθμό που η συγκεκριμένη θέση προσφέρει 

ουσιώδη ελευθερία και ανεξαρτησία στον εργαζόμενο αναφορικά με τον σχεδιασμό 

εκτέλεσης της εργασίας. 

 Η ανατροφοδότηση της θέσης: αφορά τον βαθμό στον οποίο η εκτέλεση των 

δραστηριοτήτων της θέσης παρέχει στον εργαζόμενο έγκυρη και έγκαιρη 

πληροφόρηση σχετικά με την απόδοσή του.     
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 Μάλιστα σύμφωνα με τους Hackman & Oldham αυτά τα πέντε θεμελιώδη 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα μιας θέσης συνδέονται με συγκεκριμένες ψυχολογικές 

στάσεις των εργαζομένων. Συγκεκριμένα η ποικιλία των δεξιοτήτων, η αναγνώριση της 

εργασίας αλλά και η σπουδαιότητα της σχετίζονται με το λεγόμενο «εμπειρικό νόημα 

της εργασίας». Η αυτονομία της θέσης σχετίζεται με την λεγόμενη «εμπειρική ευθύνη 

για τα αποτελέσματα της εργασίας». Τέλος η ανατροφοδότηση της θέσης σχετίζεται με 

την ψυχολογική στάση που είναι γνωστή ως «γνώση για τα πραγματικά αποτελέσματα 

των εργασιακών δραστηριοτήτων». Με την σειρά τους οι συγκεκριμένες ψυχολογικές 

στάσεις των εργαζομένων συνδέονται στενά με υψηλά εργασιακά κίνητρα, με υψηλό 

βαθμό ικανοποίησης και ολοκλήρωσης του εργαζομένου από την θέση και με υψηλές 

επιδόσεις στο πεδίο της εργασιακής αποδοτικότητας. Συνεπώς τα πέντε θεμελιώδη 

χαρακτηριστικά μιας θέσης αποτελούν σημαντικές διαστάσεις κατά την λήψη 

αποφάσεων που σχετίζονται με τον σχεδιασμό νέων θέσεων ή τον ανασχεδιασμό των 

υπαρχουσών θέσεων με στόχο την ενίσχυση των εργασιακών κινήτρων και την βελτίωση 

της απόδοσης.   

2.1.3 Τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων και Στρατηγική Ανθρώπινου 

Δυναμικού 

 

 Η διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησης μιας στρατηγικής που 

πραγματοποιείται από την ανώτατη διοίκηση της εταιρίας και περιλαμβάνει την 

ανάμειξη όλων των τμημάτων της και των ιεραρχικών της επιπέδων, προϋποθέτει την 

προηγούμενη ανάλυση και εξέταση όλων εκείνων των παραγόντων που διασφαλίζουν 

την επιτυχή εφαρμογή της. Πολλοί μελετητές ομαδοποιούν αυτούς τους παράγοντες 

επιτυχούς εφαρμογής μιας στρατηγικής λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές που πρέπει να 

επέλθουν στον τρόπο οργάνωσης και διοίκησης της εταιρίας, συγκεκριμένα: 

 Οργανωτική δομή 

  Σχεδιασμός θέσεων-εργασίας/έργων  

 Καταλληλότητα και υποκίνηση των εργαζομένων 

 Διακίνηση και ανατροφοδότηση πληροφοριών(πληροφοριακά συστήματα) 

 

 Ο ρόλος του τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων είναι ιδιαίτερα σημαντικός σε όλη 

αυτή την διαδικασία στρατηγικού σχεδιασμού, αφού όλοι οι παραπάνω παράγοντες 
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εντάσσονται άμεσα ή έμμεσα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και επικεντρώνεται 

στην έγκαιρη εξασφάλιση των κατάλληλων εργαζομένων και στην ανάπτυξη 

συστημάτων αναπληροφόρησης που διασφαλίζουν την υψηλή απόδοση των 

εργαζομένων.           

 Συγκεκριμένα οι λειτουργίες της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, που στοχεύουν 

στην στελέχωση με τους κατάλληλους εργαζομένους και στην ταυτόχρονη υποστήριξή 

τους για την υλοποίηση της επιχειρησιακής στρατηγικής και των εταιρικών στόχων, 

διακρίνονται ως εξής: 

 

 

1. Ανάλυση και Σχεδιασμός Εργασιών 

 

 Ο σχεδιασμός θέσεων και εργασιών(job & work design) είναι η διαδικασία μέσω 

της οποίας καθορίζονται τα επιμέρους καθήκοντα που πρέπει να εκτελεστούν από τα 

άτομα και τις ομάδες και ταυτόχρονα καθιερώνονται οι κανόνες, τα χρονοδιαγράμματα 

και οι συνθήκες εργασίας στα πλαίσια των οποίων οι εργαζόμενοι θα κληθούν να 

εκτελέσουν τα συγκεκριμένα καθήκοντα.       

 Ο σχεδιασμός των εργασιών αποτελεί μια σημαντική διάσταση των 

αρμοδιοτήτων της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, αφού πολλές φορές η επιτυχής 

εφαρμογή της επιχειρησιακής στρατηγικής προϋποθέτει τον σχεδιασμό ή τον 

ανασχεδιασμό των έργων(tasks) που εκτελούνται εντός της επιχείρησης και την 

ομαδοποίησή τους σε εργασίες/θέσεις(jobs).       

 Το αποτέλεσμα του σχεδιασμού των εργασιών είναι η λεγόμενη ανάλυση 

εργασίας, η οποία τυπικά θεωρείται και αντιμετωπίζεται ως μια ενδιάμεση διαδικασία 

διερεύνησης των καθηκόντων και των συμπεριφορών που σχετίζονται με μια 

συγκεκριμένη θέση και η οποία περιλαμβάνει και την συλλογή πληροφοριών για το 

περιεχόμενο της συγκεκριμένης θέσης(job content).     

  Μια βασική υπόθεση, που υποστηρίζεται από πολλούς ερευνητές της Διοίκησης 

Ανθρωπίνων Πόρων, είναι αυτή σύμφωνα με την οποία οι εργασίες παρουσιάζονται 

αρκετά στατικές και σταθερές ανάλογα με τον βαθμό ανεξαρτησίας του ατόμου που τις 

εκτελεί. Ωστόσο σύμφωνα με πιο πρόσφατες προσεγγίσεις αναφορικά με τον σχεδιασμό 

των εργασιών και των θέσεων, η προσοχή εστιάζεται πλέον στην εξέταση των 

ευρύτερων χαρακτηριστικών, γνώσεων και ικανοτήτων που θεωρούνται απαραίτητες για 

την τυποποίηση των θέσεων/εργασιών. Συνεπώς η παραπάνω υπόθεση φαίνεται πως έχει 
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αντιστραφεί πλέον, υποστηρίζοντας ότι οι εργασίες μέσα σε μια επιχείρηση βρίσκονται 

σε ένα καθεστώς συνεχούς ροής και ο σχεδιασμός τους εντάσσεται στην αρμοδιότητα 

του ατόμου ή της ομάδας που σχετίζεται με αυτήν αλλά και με τις μεταβαλλόμενες 

συνθήκες.          

 Πολλοί θεωρητικοί υποστηρίζουν ότι κάθε θέση μπορεί να περιλαμβάνει είτε ένα 

σχετικά μικρό εύρος έργων, των οποίων η εκτέλεση να απαιτεί ένα περιορισμένο 

επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων, είτε ένα μεγάλο εύρος έργων που συνοδεύεται από την 

ανάγκη για υψηλότατο επίπεδο δεξιοτήτων και υψηλό βαθμό πολυπλοκότητας γνώσεων. 

Η σύγχρονη τάση φαίνεται πάντως να κατευθύνεται προς την κατεύθυνση των 

εμπλουτισμένων εργασιών που αυξάνουν την επιχειρησιακή ευελιξία και την 

καινοτομία.   

 

2. Προσέλκυση και Επιλογή  

 

 Μια άλλη εξίσου σημαντική λειτουργία της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων 

αποτελεί αυτή της προσέλκυσης και επιλογής του ανθρώπινου δυναμικού μέσα σε μια 

επιχείρηση. Αυτές οι δύο αλληλένδετες και διαδοχικές λειτουργίες εντάσσονται στο 

πλαίσιο μιας γενικότερης πολιτικής στελέχωσης που ακολουθεί η επιχείρηση και μπορεί 

να οριστεί ως η διαδικασία που οδηγεί στην διαρκή ανάθεση καθηκόντων και 

αρμοδιοτήτων στους εργαζομένους όλων των θέσεων μέσα στην επιχείρηση. 

 Συνεπώς η πολιτική στελέχωσης ως μέρος του στρατηγικού σχεδιασμού μιας 

επιχείρησης περιλαμβάνει τις ακόλουθες δραστηριότητες: την προσέλκυση των 

κατάλληλων υποψηφίων, την επιλογή μεταξύ των υποψηφίων, την προώθηση νέων 

ανθρώπων εντός του οργανισμού μέσα από την ανάθεση αρμοδιοτήτων και την 

καθοδήγηση στην εκτέλεση της εργασίας τους, την ανακατανομή του προσωπικού μέσω 

πρακτικών μετακίνησης, προαγωγών και υποβιβασμών σε διάφορες θέσεις αλλά και την 

διαχείριση των εργαζομένων ξεχωριστά μέσω των πολιτικών παραίτησης, απόλυσης και 

συνταξιοδότησης που ακολουθεί η επιχείρηση.      

 Η διαδικασία της προσέλκυσης, η οποία αποτελεί το πρώτο στάδιο της πολιτικής 

στελέχωσης των επιχειρήσεων συχνά αναφέρεται και ως στρατολόγηση και ορίζεται ως 

η συστηματική προσπάθεια της επιχείρησης να εντοπίσει και να προσελκύσει 

υποψήφιους εργαζομένους που ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες ανάγκες της 

επιχείρησης και ταυτόχρονα παρουσιάζουν ικανότητα προσαρμογής στην εταιρική της 

κουλτούρα.           
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 Αλληλένδετη και αλληλοεξαρτώμενη με την διαδικασία προσέλκυσης 

προσωπικού βρίσκεται η διαδικασία της επιλογής των πλέον κατάλληλων υποψηφίων, η 

οποία ορίζεται ως η διαδικασία προσδιορισμού και ανάλυσης των αναγκαίων 

δεξιοτήτων, γνώσεων και στάσεων που πρέπει να διαθέτει ο ιδανικός υποψήφιος για την 

συγκεκριμένη θέση. Μάλιστα η διαδικασία της επιλογής περιλαμβάνει την αξιολόγηση 

των υποψηφίων σε ένα μεγάλο εύρος διαστάσεων, που κυμαίνονται από διακριτά και 

μετρήσιμα χαρακτηριστικά(π.χ προϋπηρεσία), μέχρι αφηρημένα και προσωπικά 

χαρακτηριστικά(π.χ ηγετικές ικανότητες), λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη της 

επιχείρησης για τους πλέον καταρτισμένους υποψηφίους για την συγκεκριμένη θέση ή 

για αυτούς που παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες μακροπρόθεσμες προοπτικές.  

 Τα στάδια της διαδικασίας προσέλκυσης και επιλογής προσωπικού που 

ακολουθούν οι σύγχρονες επιχειρήσεις είναι τα εξής: 

 Καθορισμός των απαιτήσεων της θέσης 

 Προσέλκυση των κατάλληλων υποψηφίων 

 Διαδικασίες φιλτραρίσματος της δεξαμενής των υποψηφίων 

 Διαδικασία συνέντευξης των υποψηφίων(interviewing) 

 Διαδικασία υποβολής δοκιμασιών στους υποψηφίους(testing) 

 Αξιολόγηση των υποψηφίων(assessing) 

 Λήψη και Διατήρηση των αναφορών από κάθε στάδιο 

 Έλεγχος των αιτήσεων των επιλεχθέντων υποψηφίων 

 Προσφορά της πρότασης απασχόλησης στον ιδανικό υποψήφιο 

 Ανατροφοδότηση της διαδικασίας 

 

3. Εκπαίδευση και Ανάπτυξη 

 

 Η εκπαίδευση και ανάπτυξη του προσωπικού αποτελεί μια ακόμα θεμελιώδη 

λειτουργία της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, η οποία αποτελεί ένα συνδυασμό 

δραστηριοτήτων που στόχο έχουν την βελτίωση της απόδοσης των εργαζομένων και των 

ομάδων μέσα σε ένα οργανισμό και άρα της συνολικής απόδοσης της επιχείρησης. Στην 

σημερινή εποχή πολλές επιχειρήσεις, ιδίως εκείνες που εκτελούν πολύπλοκες και 

εξειδικευμένες λειτουργίες και είναι αντιμέτωπες με ραγδαίες αλλαγές της τεχνολογίας, 

παρουσιάζουν υψηλό βαθμό εστίασης σε θέματα εκπαίδευσης και ανάπτυξης.  

 Ως εκπαίδευση και ανάπτυξη ορίζεται η διαδικασία μέσω της οποίας 
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διασφαλίζεται ότι η επιχείρηση έχει άμεση πρόσβαση στο κατάλληλο ανθρώπινο 

δυναμικό που χρειάζεται ως προς το αναγκαίο επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και 

στάσεων. Χαρακτηριστικός είναι ο ορισμός που διατύπωσε ο Harrison(2009) σχετικά με 

την διαδικασία της εκπαίδευσης και ανάπτυξης μέσα στο γενικό πλαίσιο της Διοίκησης 

Ανθρωπίνων Πόρων σύμφωνα με τον οποίο: 

 

« Πρωταρχικός σκοπός των συστημάτων εκπαίδευσης και ανάπτυξης ως μιας ευρύτερης 

οργανωσιακής διαδικασίας, είναι να συμβάλει στην συλλογική πρόοδο της επιχείρησης 

μέσω της ανάπτυξης μιας κουλτούρας διαρκούς εκπαίδευσης και μάθησης σε θέματα 

συνεργασίας, εξειδίκευσης και ηθικής, που υποστηρίζει τους επιχειρησιακούς στόχους 

και συμβάλει στην ανάπτυξη των ατομικών δυνατοτήτων.» 

 

Η διαδικασία της εκπαίδευσης και ανάπτυξης αποτελείται από τα εξής συστατικά 

στοιχεία: 

 Μάθηση: Ο όρος μάθηση αναφέρεται στην διαδικασία μέσω της οποίας το άτομο 

αποκτά και αναπτύσσει γνώσεις, ικανότητες, δεξιότητες, συμπεριφορές και στάσεις. 

 Εξέλιξη: Ο όρος εξέλιξη αναφέρεται στην ανάπτυξη και στην πραγμάτωση των 

δυνητικών ικανοτήτων του ατόμου μέσω της παροχής ευκαιριών μάθησης και 

εκπαιδευτικών εμπειριών από πλευράς επιχείρησης. 

 Πρακτική Εξάσκηση: Πρόκειται για οργανωσιακά κατευθυνόμενες πρακτικές 

σχεδιασμένες να προάγουν την μάθηση συγκεκριμένων εργασιακών συμπεριφορών, 

οι οποίες συμβάλουν καθοριστικά στην επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων. 

 Εκπαίδευση: Ο όρος εκπαίδευση αναφέρεται στο γενικότερο πλαίσιο ανάπτυξης της 

γνώσης, των αξιών και της κατανόησης αυτών που απαιτούνται σε όλες τις πτυχές της 

ζωής του ατόμου, ανεξάρτητα από τις γνώσεις και τις δεξιότητες που σχετίζονται με 

συγκεκριμένες δραστηριότητες. 

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να επισημάνουμε την εννοιολογική διάκριση ανάμεσα 

στους όρους μάθηση(learning) και πρακτική εξάσκηση(training), χαρακτηριστικός είναι 

ο διαχωρισμός που προτείνει ο  Reynolds(2002), σύμφωνα με τον οποίο: 

«Η μάθηση αποτελεί την διαδικασία μέσω της οποίας ο εργαζόμενος αναπτύσσει νέες 

γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, ενώ από την άλλη πλευρά η διαδικασία της 

πρακτικής εξάσκησης είναι μια από τις δράσεις που αναλαμβάνει η επιχείρηση για να 

προάγει την οργανωσιακή μάθηση σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο.» 
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 Η συμμετοχή του τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων στον σχεδιασμό και στην 

εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης και ανάπτυξης του προσωπικού είναι 

καθοριστική και περιλαμβάνει τα εξής στάδια: 

 

 Καθορισμός των εκπαιδευτικών αναγκών της επιχείρησης μέσω προγραμμάτων 

κατάρτισης του προσωπικού σε συνδυασμό με τους στόχους και την επιχειρησιακή 

στρατηγική. 

 Αντιστοίχηση των αναγκών σε δεξιότητες της επιχείρησης σε συγκεκριμένους 

στόχους εκπαίδευσης. 

 Καθορισμός και προσαρμογή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στις σύγχρονες 

μεθόδους εκπαίδευσης του προσωπικού. 

 Συντονισμός της διαδικασία επιλογής τόσο του εκπαιδευόμενου προσωπικού, όσο και 

των κατάλληλων εκπαιδευτών. 

 Αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και των προγραμμάτων κατάρτισης του 

προσωπικού και ανατροφοδότηση των προϊσταμένων των συμμετεχόντων τμημάτων 

με τα αποτελέσματα της διαδικασίας. 

 Καθορισμός του προϋπολογισμού των προγραμμάτων κατάρτισης και της συνολικής 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

 

4. Διοίκηση και Αξιολόγηση της απόδοσης των εργαζομένων 

 

 Η διοίκηση της απόδοσης των εργαζομένων αποτελεί μια εξίσου σπουδαία 

διαδικασία της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, που συνιστά την βάση για την βελτίωση 

και ανάπτυξη τόσο της ατομική όσο και της συνολικής απόδοσης της επιχείρησης, ενώ 

ταυτόχρονα εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο της πολιτικής διοίκησης των αμοιβών 

που ακολουθείται από ένα επιχειρησιακό οργανισμό.     

 Η διοίκηση των αμοιβών ορίζεται ως το πλαίσιο των διαδικασιών που 

καθορίζουν με ποιο τρόπο οι εργαζόμενοι πρέπει να αμείβονται και πως οι πολιτικές και 

τα συστήματα αμοιβών σχεδιάζονται και εφαρμόζονται μέσα σε μια επιχείρηση.  

Σύμφωνα με τον ορισμό που διατύπωσε ο Aguinis(2005): « Η διοίκηση της απόδοσης 

ορίζεται ως η συνεχής διαδικασία αναγνώρισης, μέτρησης και βελτίωσης της απόδοσης 

τόσο των ατόμων όσο και των ομάδων αλλά και η ευθυγράμμιση της απόδοσης με τους 

στρατηγικούς στόχους της επιχείρησης.» 
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 Από τον παραπάνω ορισμό προκύπτει ότι τα βασικά συστατικά στοιχεία που 

συνθέτουν το γενικό πλαίσιο της διοίκησης της απόδοσης είναι α)η συμφωνία, β)η 

μέτρηση, γ) η ανατροφοδότηση, δ)η καθοδήγηση/ ενίσχυση, ε)ο διάλογος. Με άλλα 

λόγια η διαδικασία της διοίκηση της απόδοσης των εργαζομένων μέσα σε μια 

επιχείρηση επικεντρώνεται στην μέτρηση των αποτελεσμάτων της απόδοσης του 

εργαζομένου σε σύγκριση με τις προσδοκίες από πλευράς διοίκησης που 

προσλαμβάνουν την μορφή στόχων. Επίσης βασίζεται στην συμφωνία/ευθυγράμμιση με 

τις απαιτήσεις της θέσης, τους στόχους και τα προγράμματα ανάπτυξης κάθε 

εργαζομένου ξεχωριστά. Τέλος παρέχει το ρυθμιστικό πλαίσιο για συνεχή διάλογο και 

επικοινωνία σχετικά με θέματα απόδοση, το οποίο προϋποθέτει την ύπαρξη ενός 

μηχανισμού ανατροφοδότησης της διοίκησης και των προϊσταμένων στελεχών. 

 Οι βασικοί στόχοι της διοίκησης της απόδοσης του προσωπικού εντάσσονται σε 

ένα γενικό στρατηγικό πλαίσιο σύμφωνα με το οποίο η συγκεκριμένη διαδικασία της 

Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων επικεντρώνεται στην ανάπτυξη των ικανοτήτων των 

ατόμων προκειμένου να ανταποκριθούν στις προσδοκίες της διοίκησης και να 

αναπτύξουν το μέγιστο των δυνατοτήτων τους προς όφελος των ιδίων αλλά και του 

οργανισμού συνολικά. Σύμφωνα με σχετική έρευνα που διεξήχθη το 2005 και αφορούσε 

τα e-reward(Armstrong 2009), οι επιμέρους στόχοι της διοίκησης της απόδοσης είναι: 

 Ευθυγράμμιση των ατομικών με τους επιχειρησιακούς στόχους – 64% 

 Βελτίωση της εταιρικής απόδοσης – 63% 

 Βελτίωση της ατομικής απόδοσης – 46% 

 Παροχή της βάσης για την εξατομικευμένη ανάπτυξη του προσωπικού - 37% 

 Ανάπτυξη κουλτούρας απόδοσης – 32% 

 Συμβολή των πολιτικών αμοιβών στην απόδοση – 21% 

 

 Από την άλλη πλευρά η διαδικασία της αξιολόγησης και ανασκόπησης της 

απόδοσης του προσωπικού αποτελεί ένα επιμέρους κομμάτι του ευρύτερου συστήματος 

διοίκησης της απόδοσης, με καθοριστική συμβολή όμως στην επιτυχή εφαρμογή του. 

Συγκεκριμένα η αξιολόγηση και ανασκόπηση της απόδοσης μέσα σε μια επιχείρηση 

αποτελεί: α) Την επίσημη συστηματική διαδικασία αξιολόγησης του βαθμού στον οποίο 

οι εργαζόμενοι εκτελούν τις εργασίες τους σε σχέση με τα καθιερωμένα πρότυπα 

απόδοσης και β) την επικοινωνία και τον διάλογο της διοίκησης με το προσωπικό για 

θέματα αξιολόγησης της απόδοσης τους.      
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 Τα συστήματα αξιολόγησης της απόδοσης σχεδιάζονται και υλοποιούνται από 

πολλές επιχειρήσεις για πολλούς και διαφορετικούς επιχειρησιακούς σκοπούς. 

Συγκεκριμένα ο καθορισμός των πολιτικών αμοιβών αποτελεί μακράν τον πιο συχνό 

λόγο χρήσης των διαδικασιών της αξιολόγησης μέσα στον οργανισμό, αλλά και η 

βελτίωση της απόδοσης και η ανατροφοδότηση αποτελούν επίσης βασικούς λόγους 

ανάπτυξης διαδικασιών συστηματικής αξιολόγησης της απόδοσης του προσωπικού. 

 Μέσα στο γενικότερο πλαίσιο της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων οι βασικοί 

επιχειρησιακοί σκοποί της συστηματικής αξιολόγησης της απόδοσης μπορούν να 

ομαδοποιηθούν σε δύο κατηγορίες: α) Στόχοι αξιολόγησης(evaluating goals), β) Στόχοι 

καθοδήγησης και ανάπτυξης(coaching and development goals) . Οι στόχοι αξιολόγησης 

περιλαμβάνουν τα εξής: 

1) Αναπληροφόρηση των εργαζομένων αναφορικά με τα αποτελέσματα της 

αξιολόγησης. 

2) Ανάπτυξη έγκυρων δεδομένων για συστήματα αμοιβών και για αποφάσεις προαγωγής 

κοινά αποδεκτά από το προσωπικό. 

3) Υποβοήθηση των διευθυντικών στελεχών στην λήψη αποφάσεων που σχετίζονται με 

την διατήρηση και την απόλυση των εργαζομένων, παρέχοντας ένα μέσο 

προειδοποίησης των εργαζομένων με χαμηλή απόδοση. 

Από την άλλη πλευρά οι στόχοι καθοδήγησης και ανάπτυξης περιλαμβάνουν: 

1) Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και πρακτικών coaching στους εργαζομένους 

για βελτίωση της απόδοσής τους και ανάπτυξη των μελλοντικών δυνατοτήτων τους. 

2) Ανάπτυξη του βαθμού δέσμευσης με τους εταιρικούς στόχους μέσω της παροχής 

ευκαιριών καριέρας και προγραμμάτων ανάπτυξης καριέρας των εργαζομένων. 

3) Παροχή κινήτρων στους εργαζομένους μέσω της αναγνώρισης και της υποστήριξης. 

4) Ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ προϊσταμένων και υφισταμένων. 

5) Διάγνωση και αντιμετώπιση των ατομικών και οργανωσιακών προβλημάτων. 

 

5. Διοίκηση Αμοιβών και Παροχών στους εργαζομένους 

 

 Η διοίκηση των αμοιβών και των παροχών από πλευράς ανώτατης διοίκησης 

μιας επιχείρησης αποτελεί μια σημαντική διάσταση των λειτουργιών της Διοίκησης 

Ανθρωπίνων Πόρων, η οποία εστιάζει στον σχεδιασμό και στην εφαρμογή στρατηγικών 

και πολιτικών με σκοπό την δίκαιη, ίση και συνεπή αμοιβή των εργαζομένων με βάση 

την εκτιμώμενη αξία τους μέσα στην επιχείρηση. Συγκεκριμένα πρόκειται για τον 
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συστηματικό τρόπο ανάπτυξης, εφαρμογής και διατήρησης στρατηγικών και 

συστημάτων αμοιβής του προσωπικού, που ανταποκρίνεται στις τόσο της επιχείρησης 

όσο και των ενδιαφερομένων μερών. Εξάλλου πολλοί είναι αυτοί που αντιμετωπίζουν 

την αμοιβή ως την θεμελιώδη έκφραση των εργασιακών σχέσεων.   

  Οι βασικοί στόχοι της διοίκησης των αμοιβών και των παροχών προς τους 

εργαζομένους όπως αυτοί προκύπτουν μέσα από την ανάπτυξη των επιμέρους 

μισθολογικών συστημάτων είναι: 

 Αμοιβή των εργαζομένων με βάση την αξία που δημιουργούν 

 Ανάπτυξη μιας κουλτούρας υψηλής απόδοσης 

 Παροχή κινήτρων στους εργαζομένους να διατηρούν την δέσμευση και την αφοσίωσή 

τους στους εταιρικούς στόχους. 

 Προσέλκυση και διατήρηση υψηλής ποιότητας ανθρώπινο δυναμικό με βάση της 

ανάγκες της επιχείρησης 

 Ανάπτυξης εργασιακών σχέσεων που βασίζονται στην δικαιοσύνη  και στην ισότητα 

και εστίαση στο ψυχολογικό συμβόλαιο με τον εργαζόμενο. 

 Διαμόρφωση συστημάτων και πολιτικών αμοιβών με βάση την διαφάνεια και την 

συνέπεια από πλευράς διοίκησης της επιχείρησης. 

 

 Ένα μεγάλο κομμάτι με καθοριστική επίδραση στην διοίκηση των αμοιβών και 

των παροχών εντός των επιχειρήσεων αποτελεί η έννοια της «συνολικής αμοιβής»(total 

reward). Σύμφωνα με τους Manus & Graham(2003), ο όρος «συνολική αμοιβή» 

περιλαμβάνει όλους τους τύπους αμοιβών έμμεσων και άμεσων, εσωτερικών και 

εξωτερικών.  Η έννοια της «συνολικής αμοιβής» συνδυάζει την επίδραση από δύο 

βασικές κατηγορίες αμοιβών : 

1)  Ανταμοιβές Συναλλαγών, οι οποίες περιλαμβάνουν χρηματικές αμοιβές που 

προκύπτουν από τις συναλλαγές μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου και αφορούν 

πληρωμές και παροχές. 

2) Ανταμοιβές Σχέσεων, που περιλαμβάνουν μη χρηματικές αμοιβές και οι οποίες 

σχετίζονται με θέματα εκπαίδευσης, ανάπτυξης και εργασιακής εμπειρίας. 

Τα βασικά οφέλη που προκύπτουν για την επιχείρηση από το πλαίσιο εφαρμογής της 

«συνολικής αμοιβής», ως πολιτικής διαχείρισης των αμοιβών και παροχών του 

προσωπικού εντοπίζονται στα εξής σημεία: 
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 Μεγαλύτερη επίδραση: Προκύπτει από το συνδυασμένο αποτέλεσμα των 

διαφορετικών μορφών αμοιβών και αναμένεται να έχει μακροπρόθεσμα οφέλη 

αναφορικά με τα κίνητρα και την δέσμευση των εργαζομένων. 

 Ενίσχυση των εργασιακών σχέσεων: Οι εργασιακές σχέσεις που διαμορφώνονται 

μέσω της προσέγγισης της συνολικής αμοιβής, οδηγεί στην μέγιστη αξιοποίηση τόσο 

των σχεσιακών όσο και των συναλλακτικών ανταμοιβών. 

 Ευελιξία για την επίτευξη των ατομικών στόχων των εργαζομένων: Μέσα από τις 

επιμέρους κατηγορίες αμοιβών που συναπαρτίζουν την «συνολική αμοιβή» δίνεται η 

δυνατότητα σε κάθε εργαζόμενο να διεκδικήσει την ανέλιξή του σε υψηλότερα 

μισθολογικά επίπεδα μέσα από την βελτίωση της απόδοσης του και την παράλληλη 

επίτευξη των ατομικών του στόχων.  

 Διοίκηση Ταλέντου: Οι αμοιβές σχέσεων επιτρέπουν την διαμόρφωση ενός θετικού 

ψυχολογικού συμβολαίου με τον εργαζόμενο, που λειτουργεί ως παράγοντας 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στην αγορά εργασίας αναφορικά με την 

προσέλκυση ικανών υποψηφίων, που δύσκολα μπορεί να αντιγραφεί από τον 

ανταγωνισμό. 

 Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω η «συνολική αμοιβή» του εργαζομένου 

διακρίνεται σε άμεση κα έμμεση, όπου η μεν πρώτη περιλαμβάνει τις μισθολογικές 

αμοιβές, τα επιμέρους επιδόματα, και τα χρηματικά ποσά με την μορφή bonus που 

πολλές φορές συνδέονται με την απόδοσή του εργαζομένου, ενώ η δεύτερη 

περιλαμβάνει τις λεγόμενες ασφαλιστικές εισφορές που η καταβολή τους είναι 

υποχρεωτική για τον εργοδότη με βάση την εργατική νομοθεσία, αλλά και διάφορες 

παροχές που ανήκουν στην διακριτική ευχέρεια του εργοδότη και ονομάζονται 

πρόσθετες παροχές(fringe benefits).        

 Συγκεκριμένα οι πρόσθετες παροχές αποτελούν βασικά συμπληρωματικά 

στοιχεία των αμοιβών, τα οποία δίνονται επιπρόσθετα μαζί με τις διάφορες μορφές 

χρηματικών αμοιβών στο προσωπικό μιας επιχείρησης, στο πλαίσιο της διοίκησης των 

αμοιβών και των παροχών και έχουν συγκεκριμένους στόχους: 

 Την παροχή ενός ανταγωνιστικού πακέτου αμοιβών που συμβάλει στην προσέλκυση 

και διατήρηση υψηλής ποιότητας εργαζομένων. 

 Την ανταπόκριση στις ατομικές ανάγκες των εργαζομένων. 

 Την ενίσχυση της αφοσίωσης και δέσμευσης των εργαζομένων με την επιχείρηση και 

τους στόχους της. 
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 Την παροχή φορο-αποδοτικών πολιτικών αμοιβής των εργαζομένων. 

 

 Σύμφωνα με έρευνα της CIPD που διεξήχθη το 2008 αναφορικά με τα 

συστήματα αμοιβών, οι πλέον δημοφιλείς κατηγορίες πρόσθετων παροχών που 

συμπληρώνουν την «συνολική αμοιβή» σε ένα μεγάλο εύρος κλάδων είναι: 

 Τα συνταξιοδοτικά προγράμματα- 97% 

 Παροχή αδείας μετ’ αποδοχών άνω των 25 ημερών-84% 

 Κουπόνια παιδικής μέριμνας- 62% 

 Ασφάλεια ζωής-59% 

 Επίδομα αυτοκινήτου-57% 

 Προγράμματα υγειονομικής και νοσοκομειακής περίθαλψης-57% 

 Άδεια μητρότητας-54%  

 

 Η διοίκηση των συστημάτων των πρόσθετων παροχών αποτελεί μια διαδικασία 

καθοριστικής σημασίας στο πλαίσιο της πολιτικής αμοιβών που εφαρμόζουν οι 

επιχειρήσεις και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι εργαζόμενοι δίνουν μεγάλη έμφαση 

στις έμμεσες ανταμοιβές γιατί ικανοποιούν σε μεγάλο βαθμό ανάγκες ασφαλείας και 

κύρους. Η παραπάνω τάση αποδεικνύεται από τα αποτελέσματα πολλών ερευνών 

σύμφωνα με τα οποία ένα ολοένα και αυξανόμενο εύρος  πρόσθετων παροχών φαίνεται 

να επηρεάζουν την απόφαση των υποψήφιων στελεχών να δεχθούν μια θέση εργασίας. 

Η τάση αυτή φαίνεται να ενισχύεται σε πολλές χώρες του κόσμου για συγκεκριμένους 

λόγους: 

 Πάγωμα των μισθολογικών αμοιβών σε πολλούς κλάδους  

 Πολύ συχνά αποτελούν αντικείμενο υποχρεωτικής διαπραγμάτευσης με τις 

συνδικαλιστικές οργανώσεις/σωματεία  

 Υψηλή φορολογική επιβάρυνση των μισθολογικών αμοιβών 

 Η ανεπάρκεια της δημόσιας υγειονομικής και νοσοκομειακής περίθαλψης για 

πολλούς εργαζομένους 

 Ο αυξανόμενος ανταγωνισμός για την προσέλκυση και διατήρηση υψηλής απόδοσης 

εργαζομένων οδηγεί σε ευέλικτα προγράμματα πρόσθετων παροχών 
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2.2 Διεθνής Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (International Human 

Resource Management) 

2.2.1 Η ανάπτυξη της Διεθνούς Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων μέσα σε 

ένα στρατηγικό πλαίσιο 

 

 Πριν από σχεδόν δύο δεκαετίες η έννοια της Διεθνούς Διοίκησης Ανθρωπίνων 

Πόρων χρησιμοποιούνταν για να περιγράψει ένα επιχειρησιακό επίπεδο που βρίσκονταν 

στα πρώτα στάδια ανάπτυξής του, με αποτέλεσμα το ερευνητικό ενδιαφέρον να 

στρέφεται κατά κύριο λόγο σε δραστηριότητες υψηλής ορατότητας και 

αντιλαμβανόμενης αξίας, όπως είναι αυτές της διεθνούς παραγωγής και του διεθνούς 

μάρκετινγκ. Ωστόσο η ραγδαία εξάπλωση της Παγκοσμιοποίησης προσέδωσε έναν πιο 

στρατηγικό ρόλο στην Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων και ανάγκασε πολλούς ερευνητές 

και ακαδημαϊκούς να αναγνωρίσουν την ανάγκη για μια πιο συστηματική προσέγγιση 

αυτού του επιχειρησιακού πεδίου.  

 Το διεθνές πλαίσιο ανάπτυξης της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων συνεπάγεται 

μεγαλύτερο βαθμό πολυπλοκότητας, αναφορικά με τους τρόπους διοίκησης και 

αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού, που ξεπερνάει το επίπεδο της καθαρά εθνικής 

ρύθμισης. Συνεπώς όταν οι πολυεθνικές επιχειρήσεις υιοθετούν και εφαρμόζουν 

συστήματα και πρακτικές διοίκησης ανθρωπίνων πόρων κάτω από διαφορετικές 

θεσμικές, νομικές, και πολιτιστικές συνθήκες πρέπει να έχουν απόλυτη γνώση όχι μόνο 

τι επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται στις διάφορες χώρες και γεωγραφικές περιοχές του 

κόσμου, αλλά και ποιοί είναι εκείνοι οι παράγοντες που καθιστούν τις επιμέρους 

διοικητικές πρακτικές τους αποδοτικές από πλευράς κόστους.  

 

 Οι βασικοί λόγοι που οδήγησαν στην αύξηση του ενδιαφέροντος την τελευταία 

δεκαετία για την Διεθνή Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων συνοψίζονται ως εξής: 

 Η ραγδαία αύξηση του βαθμού διεθνοποίησης και του παγκόσμιου ανταγωνισμού, 

ενίσχυσαν σημαντικά τον αριθμό και την σημασία των πολυεθνικών επιχειρήσεων με 

αποτέλεσμα την ολοένα και αυξανόμενη κινητικότητα του ανθρώπινου δυναμικού. 

 Η αποτελεσματική διοίκηση των ανθρωπίνων πόρων έχει πλέον αναγνωριστεί ως 

καθοριστικός παράγοντας επιτυχίας ή αποτυχίας των διεθνών δραστηριοτήτων και ως 

βασικός δείκτης ποιότητας της διοίκησης των πολυεθνικών επιχειρήσεων. 
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 Ο υψηλός βαθμός υποαπόδοσης των διεθνών αναθέσεων καθιστούν τα έμμεσα κόστη 

που σχετίζονται με την χαμηλή απόδοση του ανθρώπινου δυναμικού στις διεθνείς 

αγορές διαρκή πηγή διαφυγόντων εσόδων για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις. 

 Η εφαρμογή παγκόσμιων στρατηγικών συχνά περιορίζεται από την έλλειψη που 

παρουσιάζεται στην διαχείριση διεθνών ταλέντων, η οποία με την σειρά της 

περιορίζει την διεθνή επέκταση των επιχειρήσεων. 

 Θέματα που σχετίζονται με την Διεθνή Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων παρουσιάζουν 

αυξημένο ενδιαφέρον σε ένα μεγάλο εύρος επιχειρήσεων, εξαιτίας της ραγδαίας 

ανάπτυξης του βαθμού διεθνοποίησης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων(SMEs).    

 Επικράτηση της τάσης για αποδέσμευση από τα παραδοσιακά ιεραρχικά επίπεδα και 

επικέντρωση στο νέο οργανωσιακό δίκτυο των πολυεθνικών επιχειρήσεων μέσω της 

ανάπτυξης δικτύων προσωπικών σχέσεων και οριζόντιων καναλιών επικοινωνίας. 

 Ενισχύεται σημαντικά ο ρόλος που διαδραματίζει η στρατηγική ανθρωπίνων πόρων 

στην εκτέλεση και στον έλεγχο των διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. 

 

 Έχουν διατυπωθεί διάφοροι ορισμοί που περιγράφουν την έννοια της Διεθνούς 

Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, ένας από τους επικρατέστερους και πλέον  αποδεκτούς 

σε διεθνές επίπεδο είναι αυτός που αναπτύχθηκε από τον Taylor(1996) σύμφωνα με τον 

οποίο η Διεθνής Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων ορίζεται ως: 

 

 « Το πλαίσιο των διακριτών δραστηριοτήτων, λειτουργιών και διαδικασιών που 

εστιάζουν στην προσέλκυση, ανάπτυξη και διατήρηση του ανθρώπινου δυναμικού μιας 

πολυεθνικής επιχείρησης. Ταυτόχρονα περιλαμβάνει το σύνολο των διαφόρων 

συστημάτων διοίκησης ανθρωπίνων πόρων που χρησιμοποιούνται για την διοίκηση του 

προσωπικού στο περιβάλλον μιας πολυεθνικής επιχείρησης, τόσο σε επίπεδο μητρικής 

όσο και σε επίπεδο θυγατρικών».  

   

 Σύμφωνα με τον παραπάνω ορισμό καθίσταται σαφές ότι η έννοια της Διεθνούς 

Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στο πλαίσιο των διεθνών δραστηριοτήτων μεταξύ των 

διαφόρων πολυεθνικών επιχειρήσεων εντάσσεται σε ένα στρατηγικό πλαίσιο ανάλυσης. 

Συγκεκριμένα οι στρατηγικές προτεραιότητες που τίθενται από τις διοικήσεις των 

πολυεθνικών επιχειρήσεων φαίνεται να αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες κατά την 

διαδικασία σχεδιασμού και υιοθέτησης στρατηγικών ανθρωπίνων πόρων και 
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προσλαμβάνουν την μορφή τριών βασικών παραγόντων: α)Ολοκλήρωση, β) 

Ανταπόκριση και γ) Μεταφορά γνώσης.       

 Με βάση αυτές τις τρείς κατηγορίες στρατηγικών προτεραιοτήτων καθίσταται 

σαφές ότι οι πολυεθνικές επιχειρήσεις κατευθύνουν τα σχετικά συστήματα και τις 

διαδικασίες διοίκησης των  ανθρωπίνων πόρων στην επίτευξη των ακόλουθων στόχων: 

a) Υψηλός βαθμός ευαισθησίας απέναντι στην πολιτισμική και στην θεσμική 

διαφορετικότητα μεταξύ των χωρών. 

b) Διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης παγκόσμιας κουλτούρας και ενός τυποποιημένου 

τρόπου διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού. 

c) Δημιουργία πλαισίου διαχείρισης των σπάνιων, ακριβών και κρίσιμων ανθρωπίνων 

πόρων. 

d) Αναμόχλευση της γνώσης μεταξύ του δικτύου των θυγατρικών και της μητρικής 

εταιρίας. 

2.2.2  Η  σύνθεση και η διοίκηση του διεθνούς ανθρώπινου δυναμικού 

 

 Μια από τις βασικότερες λειτουργίες της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων σε 

διεθνές επίπεδο αποτελεί η διαδικασία της στελέχωσης των θέσεων διεθνούς ανάθεσης, 

η οποία παρουσιάζει υψηλότερο βαθμό πολυπλοκότητας και ευθύνης από πλευράς του 

τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων σε σχέση με την αντίστοιχη λειτουργία σε εγχώριο 

επίπεδο. Καθίσταται σαφές ότι οι βασικές προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν 

οι επαγγελματίες της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων σε διεθνές επίπεδο 

επικεντρώνονται στα εξής σημεία: 

 

 Οι βασικές προϋποθέσεις απόδοσης των θέσεων εξωτερικής ανάθεσης 

αποδεικνύονται ιδιαίτερα πολύπλοκες σε σχέση με τις αντίστοιχες εγχώριες. Αυτό 

είναι αποτέλεσμα μιας σειράς παραγόντων, στους οποίους περιλαμβάνονται το 

γεγονός ότι οι θέσεις εξωτερικής ανάθεσης συνοδεύονται από υψηλά πρότυπα 

απόδοσης και από υψηλές απαιτήσεις προσαρμογής στα διαφορετικά πολιτισμικά 

περιβάλλοντα και στις διαφορετικές γλωσσικές διαλέκτους. 

 Η υψηλή απόδοση στην μητρική χώρα δεν διασφαλίζει αντίστοιχα υψηλή απόδοση 

του εργαζομένου σε διεθνές επίπεδο. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν υπάρχει 

επαρκής γνώση σε επίπεδο μητρικής επιχείρησης σχετικά με την αναμενόμενη 
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απόδοση του υποψηφίου για εκπατρισμό κατά την διάρκεια της θητείας του σε θέση 

εξωτερικής ανάθεσης.  

 Πολλές φορές το τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων ωθείται στην προσέλκυση υποψηφίων 

για θέσεις διεθνούς ανάθεσης, με στόχο την αντιμετώπιση κρίσεων που 

παρουσιάζονται στις ξένες θυγατρικές και οι οποίες πολλές φορές συνοδεύονται από 

ελάχιστο χρόνο για συστηματική και στρατηγική αξιολόγηση της κατάστασης και 

ανάπτυξης της κατάλληλης βάσης(δεξαμενής) υποψηφίων.  

 Οι εξωτερικές αναθέσεις εξορισμού συνοδεύονται από την διαδικασία της 

μετεγκατάστασης σε μια άλλη χώρα ή γεωγραφική περιοχή, γεγονός που φαίνεται να 

διαδραματίζει πρωτεύον ρόλο στην απόφαση του υποψηφίου να αποδεχθεί την 

συγκεκριμένη θέση σε συνδυασμό με την οικογενειακή του κατάσταση. 

 Οι νομοθετικές προϋποθέσεις που συνοδεύουν την πρόταση για μετεγκατάσταση του 

εκπατρισθέντος με εξωτερική ανάθεση φαίνεται να αποτελούν ακόμα ένα κρίσιμο 

παράγοντα αναφορικά με την τελική αποδοχή της από τον υποψήφιο, ιδίως όταν 

αυτές αφορούν και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας του. Οι νομοθετικές αυτές 

προϋποθέσεις αφορούν συνήθως την παροχή βίζας παραμονής και εργασίας από τις 

αρμόδιες αρχές της χώρας προορισμού στον υποψήφιο και στα υπόλοιπα μέλη της 

οικογένειας του.  

 Οι πολιτισμικές διαφορές μεταξύ της χώρας προέλευσης και της χώρας προορισμού 

θα πρέπει να εξετάζονται πολύ προσεκτικά και να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη κατά 

την διαδικασία επιλογής των κατάλληλων υποψηφίων για θέσεις εξωτερικής 

ανάθεσης. 

 Η πολυεθνική επιχείρηση θα πρέπει να διαχειριστεί αποτελεσματικά την ισορροπία 

μεταξύ της υιοθέτησης τυποποιημένων κριτηρίων και τεχνικών επιλογής σε 

παγκόσμια κλίμακα και της προσαρμογής αυτών των κριτηρίων/τεχνικών  σε κάθε 

χώρα για την επιλογή των κατάλληλων υποψηφίων για θέσεις εξωτερικής ανάθεσης. 

 

 Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθούμε σε μια θεμελιώδη έννοια που 

αναφέρεται συχνά στο πλαίσιο της Διεθνούς Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, πρόκειται 

τον εκπατρισμό(expatriation). Ο όρος εκπατρισμός συχνά χρησιμοποιείται για να 

περιγράψει την διαδικασία της διεθνούς μεταφοράς στελεχών, ωστόσο στην πράξη 

περιλαμβάνει και κάθε εργαζόμενο που εργάζεται εκτός της χώρας καταγωγής 

του(PCNs) και συγκεκριμένα στις ξένες θυγατρικές μιας πολυεθνικής επιχείρησης για 
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ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα που κυμαίνεται από 2-5 χρόνια. Στον αντίποδα της 

έννοιας του εκπατρισμού βρίσκεται η έννοια του επαναπατρισμού(Impatriation), που 

αναφέρεται στην διαδικασία μεταφοράς στελεχών από τις επιμέρους θυγατρικές στην 

μητρική εταιρία.          

 Όσον αφορά τις πολιτικές στελέχωσης που ακολουθούν οι πολυεθνικές 

επιχειρήσεις σε διεθνές επίπεδο μεγάλη σημασία έχει το πλαίσιο διεθνούς 

προσανατολισμού αυτών των πολιτικών που διακρίνεται σε τρείς κατηγορίες: 

α)Εθνοκεντρική, β) Πολυκεντρική, γ) Γεωκεντρική. Συγκεκριμένα οι πολυεθνικές 

επιχειρήσεις που ακολουθούν εθνοκεντρική πολιτική στελέχωσης στρέφονται κατά 

κύριο λόγο στους υπηκόους της μητρικής χώρας, οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως parent 

country nationals(PCNs), για την κάλυψη των υψηλόβαθμων θέσεων στις ξένες 

θυγατρικές τους. Από την άλλη πλευρά οι πολυεθνικές επιχειρήσεις που ακολουθούν μια 

πολυκεντρική πολιτική στελέχωσης εστιάζουν περισσότερο στους υπηκόους των χωρών 

προορισμού των δραστηριοτήτων τους, οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως host country 

nationals(HCNs). Τέλος οι πολυεθνικές επιχειρήσεις που υιοθετούν μια γεωκεντρική 

πολιτική στελέχωσης επιδιώκουν την προσέλκυση και πρόσληψη των καλύτερων 

υποψηφίων ανεξάρτητα από την εθνικότητά τους, στους οποίους περιλαμβάνονται και 

υποψήφιοι που προέρχονται από τρίτες χώρες και χαρακτηρίζονται ως third country 

nationals(TCNs), εκτός της χώρας προέλευσης της πολυεθνικής και των χωρών 

προορισμού των θυγατρικών της.       

 Η διαδικασία σχεδιασμού και εφαρμογής μιας συντονισμένης πολιτικής 

στελέχωσης σε θέσεις εξωτερικής ανάθεσης από πλευράς πολυεθνικών επιχειρήσεων 

έχει καταστεί μια ιδιαίτερα πολύπλοκη και πολύ-παραγοντική λειτουργία στα πλαίσια 

των αρμοδιοτήτων του τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων. Οι Dowling &Welch(2004) 

ανέπτυξαν ένα πλαίσιο έξι βασικών αλληλοσχετιζόμενων παραγόντων που πρέπει να 

λαμβάνονται σοβαρά υπόψη κατά την διαδικασία επιλογής υποψηφίων για θέσεις 

εξωτερικής ανάθεσης, συγκεκριμένα: 

 

ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

 

1. Τεχνική Ικανότητα 

 

Για κάθε υποψήφιο προς εκπατρισμό με εξωτερική ανάθεση απαιτείται ένα ελάχιστο 

δεδομένο επίπεδο τεχνικής επάρκειας αναφορικά με πρότυπα απόδοσης που συνοδεύουν 
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την συγκεκριμένη θέση. Η συγκεκριμένη προσέγγιση στελέχωσης με βάση την τεχνική 

ικανότητα του υποψηφίου είναι εξαιρετικά σημαντική ιδίως όταν ο σκοπός της 

εξωτερικής ανάθεσης στηρίζεται στην λογική της κάλυψης μιας συγκεκριμένης θέσης με 

συγκεκριμένες απαιτήσεις και πρότυπα απόδοσης. Μάλιστα σε αυτή την περίπτωση η 

προηγούμενη απόδοση του υποψηφίου δεν φαίνεται να αποτελεί ακριβή δείκτη για την 

ικανότητα του στην επίτευξη παρόμοιων στόχων και αποτελεσμάτων σε μια ξένη χώρα. 

 

2. Διαπολιτισμική Καταλληλότητα 

 

Υπάρχουν ωστόσο και ορισμένα προσωπικά χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την 

υψηλή απόδοση των εκπατρισμένων στελεχών στις αλλοδαπές χώρες με διαφορετικά 

πολιτισμικά χαρακτηριστικά και κουλτούρες. Μάλιστα η διεθνής βιβλιογραφία εστιάζει 

σε πέντε θεμελιώδη χαρακτηριστικά προσωπικότητας ως δείκτες απόδοσης σε θέσεις 

εξωτερικής ανάθεσης όπως είναι η εξωστρέφεια, η ευχάριστη διάθεση, η ευσυνειδησία, 

η συναισθηματική σταθερότητα και η ειλικρίνεια. Υπάρχουν βέβαια και ευρύτερες 

δεξιότητες που παρουσιάζουν θετική συσχέτιση με υψηλά επίπεδα διαπολιτισμικής 

ικανότητας όπως είναι η πολιτισμική συναίσθηση, η ικανότητα προσαρμογής, η 

διπλωματικές ικανότητες, η γλωσσική ικανότητα και ένας πιο σύγχρονος όρος η 

πολιτισμική νοημοσύνη. Ωστόσο είναι εξαιρετικά δύσκολο για τους επαγγελματίες της 

Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων να οριοθετήσουν τις παραπάνω ικανότητες, πολύ 

περισσότερο να αξιολογήσουν την απόδοση των υποψηφίων με βάση αυτές. 

 

3. Οικογενειακές Απαιτήσεις 

 

Ο παράγοντας οικογένεια έχει καθοριστική επίδραση στην απόφαση ενός υποψηφίου για 

εκπατρισμό, να αποδεχθεί την πρόταση για ανάληψη θέσης εξωτερικής ανάθεσης και 

επιπλέον στην προσαρμογή του και πολύ περισσότερο στην απόδοσή του σε όλη την 

διάρκεια του εκπατρισμού του. Οι παραπάνω επιδράσεις που δημιουργούνται από τις 

οικογενειακές απαιτήσεις από πλευράς εκπατρισμένου οδηγούν αρχικά στην ανάκυψη 

θεμάτων διπλής σταδιοδρομίας. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα εκπατρισμένα 

στελέχη δεν εστιάζουν μόνο στις προοπτικές της δικής τους καριέρας  αλλά πρέπει να 

διασφαλίσουν και να εξετάσουν τις επιδράσεις μιας ενδεχόμενης μετεγκατάστασης σε 

μια ξένη χώρα, στην επαγγελματική σταδιοδρομία των συζύγων τους. Σε άμεση 

συσχέτιση με τα παραπάνω βρίσκεται πολλές φορές και η απροθυμία πολλών 



Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων                                             2016-2017 

ΠΜΣ “Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες” 

46 
 

υποψηφίων για θέσεις εξωτερικής ανάθεσης να προχωρήσουν σε αλλαγή σχολικού 

περιβάλλοντος των παιδιών τους στο πλαίσιο της μετεγκατάστασης σε μια ξένη χώρα. 

Συνεπώς είναι σαφές ότι τα οικογενειακά θέματα αποτελούν τον κυριότερο λόγο για τον 

οποίο πολλοί υποψήφιοι αναγκάζονται να απορρίψουν προτάσεις για θέσεις εξωτερικής 

ανάθεσης που τους υποβάλλονται από τις πολυεθνικές επιχειρήσεις. 

 

 

ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

 

 

4. Απαιτήσεις χώρας και κουλτούρας 

 

Αυτός ο παράγοντας φαίνεται να έχει διπλή επίδραση στην διαδικασία επιλογής των 

υποψηφίων για θέσεις εξωτερικής ανάθεσης. Πρώτον η χώρα υποδοχής του 

εκπατρισθέντος στελέχους πολλές φορές μπορεί να χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό 

πολιτικής αστάθειας και επικινδυνότητα, δημιουργώντας την εντύπωση στον υποψήφιο 

ότι πρόκειται περισσότερο για δυσμενή μετάθεση παρά για μια πρόταση 

μετεγκατάστασης και διεθνούς ανάθεσης εργασιών με προοπτικές εξέλιξης και 

ανάπτυξης. Αυτό έχει πολλές φορές σαν αποτέλεσμα η πολυεθνική επιχείρηση να 

δυσκολεύεται στην διαδικασία προσέλκυσης και επιλογής πρόθυμων στελεχών για 

μετεγκατάσταση, ενώ στην πράξη πολύ συχνά οι πολυεθνικές επιχειρήσεις φαίνεται να 

αποφεύγουν την επιλογή του εκπατρισθέντος για την κάλυψη θέσης εξωτερικής 

ανάθεσης στηριζόμενες κυρίως στον υψηλό εκτιμώμενο κίνδυνο που την συνοδεύει. 

Δεύτερον ολοένα και περισσότερες χώρες υποδοχής θέτουν περιορισμούς αναφορικά με 

το ποσοστό των αλλοδαπών στελεχών που απασχολούνται σε θέσεις κλειδιά. Προς αυτή 

την κατεύθυνση κινείται και η γενικότερη πολιτική αντιμετώπισης τέτοιων 

προβλημάτων από τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, στα πλαίσια της οποίας επανεκτιμάται η 

ισορροπία μεταξύ αλλοδαπών και ντόπιων στελεχών στις θυγατρικές, ενώ η απασχόληση 

στελεχών από την χώρα υποδοχής αντιμετωπίζεται ως καθοριστικός παράγοντας για την 

ανάπτυξη αμοιβαία επωφελών σχέσεων μεταξύ της πολυεθνικής επιχείρησης και της 

κυβέρνησης στην χώρα υποδοχής.  
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5. Απαιτήσεις των πολυεθνικών επιχειρήσεων 

 

Κάτω από συγκεκριμένες περιστάσεις επιχειρησιακά θέματα μπορούν να επηρεάσουν 

την διαδικασία προσέλκυσης και επιλογής διεθνοποιημένων στελεχών που ακολουθούν 

συγκεκριμένες πολυεθνικές επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα πολλοί ερευνητές όπως ο 

Collins(2008) παρατήρησαν ότι οι πολυεθνικές επιχειρήσεις που διεθνοποιούνται σε ένα 

πρώτο στάδιο παρουσιάζουν έλλειψη διαθέσιμου διοικητικού ταλέντου σε επίπεδο 

διεθνούς αγοράς εργασίας και επιπλέον πολλές φορές καλούνται να καλύψουν θέσεις-

κλειδιά στις θυγατρικές τους με την επιλογή στελεχών είτε από την μητρική χώρα είτε 

από άλλη Τρίτη χώρα. Μάλιστα οι Dowling &Welch(2004) παρατήρησαν ότι σε επίπεδο 

επιχειρησιακών λειτουργιών η διαδικασία προσέλκυσης και επιλογής των υποψηφίων 

για θέσεις εξωτερικής ανάθεσης βασίζεται σε διαφορετικά κριτήρια στην περίπτωση 

μιας διεθνούς κοινοπραξίας από την μια πλευρά και στην περίπτωση μιας παραδοσιακής 

θυγατρικής από την άλλη πλευρά. Ενώ ταυτόχρονα υπογράμμισαν και την σημασία που 

έχει η διάρκεια της εξωτερικής ανάθεσης για την αποδοχή της από τον υποψήφιο 

αναφορικά με τις οικογενειακές υποχρεώσεις, που τον συνοδεύουν. 

 

6. Γλωσσική ικανότητα και επάρκεια 

 

Ο παράγοντας της γλωσσικής ικανότητας και επάρκειας του υποψηφίου που προορίζεται 

για θέση εξωτερικής ανάθεσης έχει καθοριστική επίδραση στην διαδικασία προσέλκυσης 

και επιλογής που ακολουθούν οι πολυεθνικές επιχειρήσεις. Παρά το γεγονός ότι πολλοί 

επαγγελματίες της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων υποστηρίζουν ότι ο βαθμός 

σημαντικότητας της γλωσσικής ικανότητας για τα διεθνοποιημένα στελέχη ποικίλει 

ανάλογα με την φύση της θέσης εξωτερικής ανάθεσης και το επίπεδο αλληλεπίδρασης 

με τα στελέχη στις επιμέρους χώρες υποδοχής, ένα ελάχιστο επίπεδο κατανόησης και 

επάρκειας της γλώσσας στην χώρα υποδοχής είναι απαραίτητη για όλους τους 

υποψηφίους. Παρ’ όλα αυτά τα τελευταία χρόνια επικρατεί η τάση να προκρίνεται η 

σημασία της ικανότητας του υποψηφίου στην κατανόηση και επάρκεια της κοινής 

εταιρικής γλώσσας ως βασικό κριτήριο επιλογής διεθνοποιημένων στελεχών σε θέσεις 

εξωτερικής ανάθεσης από πολλές πολυεθνικές επιχειρήσεις. 
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2.2.3 Εκπαίδευση και Ανάπτυξη του διεθνούς ανθρώπινου δυναμικού 

 

 Στην σύγχρονη εποχή ολοένα και περισσότερες πολυεθνικές επιχειρήσεις 

αναθέτουν σε διεθνοποιημένα στελέχη, τους λεγόμενους εκπατρισμένους, την κάλυψη 

θέσεων βραχυπρόθεσμης ή μακροπρόθεσμης εξωτερικής ανάθεσης στο πλαίσιο μιας 

σειράς επιχειρησιακών σκοπών, όπως είναι η απόκτηση και η μεταφορά γνώσης η 

κάλυψη μιας κενής θέσης στο οργανόγραμμα, η διατήρηση της επικοινωνίας και του 

συντονισμού και ο έλεγχος μεταξύ των θυγατρικών και της μητρικής εταιρίας. Συνεπώς 

είναι σαφές ότι ο βαθμός επιτυχίας ενός εκπατρισμένου στελέχους στην χώρα υποδοχής 

εξαρτάται σχεδόν αποκλειστικά από την ικανότητα πολιτισμικής προσαρμογής του 

στους διαφορετικούς κανόνες και στάσεις που συνθέτουν την κουλτούρα της 

συγκεκριμένης χώρας.        

 Σχετικές έρευνες που διενεργήθηκαν τα τελευταία χρόνια κατέδειξαν ότι τα 

εκπατρισμένα στελέχη που δεν έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα ώστε να 

αντιμετωπίσουν τις διεθνείς προκλήσεις, όπως το να ξεπεράσουν το πολιτισμικό σοκ, 

αδυνατούν να προσαρμοστούν και να αποδώσουν με αποτέλεσμα να συνδέονται με 

αυξημένα κόστη για την μητρική εταιρία. Η χαμηλή απόδοση στις θέσεις εξωτερικής 

ανάθεσης συνδέεται με σημαντικές επιπτώσεις στα εκπατρισμένα στελέχη, όπως είναι ο 

χαμηλός βαθμός αυτοεκτίμησης και αυτοπεποίθησης στον εργασιακό χώρο. Σημαντικές 

είναι όμως και οι αντίστοιχες επιπτώσεις τόσο στην μητρική εταιρία(απώλεια 

επιχειρηματικών ευκαιριών) όσο και στην θυγατρική της(πλήγματα στην εικόνα της 

εταιρίας).           

 Με βάση τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι η βελτίωση της διαπολιτισμικής 

προσαρμοστικότητας των εκπατρισμένων στελεχών αποτελεί μια από τις βασικές 

προτεραιότητες του τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων πολλών πολυεθνικών επιχειρήσεων. 

Στο πλαίσιο ενίσχυσης της ικανότητας προσαρμογής των διεθνοποιημένων στελεχών 

στους κανόνες και στις συμπεριφορές που επικρατούν στην χώρα υποδοχής, πολλές 

πολυεθνικές επιχειρήσεις σχεδιάζουν και εφαρμόζουν προγράμματα διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης(Cross- Cultural Training).       

 Ως διαπολιτισμική εκπαίδευση ορίζεται κάθε προγραμματισμένη παρέμβαση από 

πλευράς του τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων, που έχει σχεδιαστεί προκειμένου να 

αυξήσει την γνώση και τις δεξιότητες των εκπατρισμένων στελεχών, διασφαλίζοντας 

τους ιδανικές συνθήκες διαβίωσης, εργασιακής επάρκειας και επίτευξης προσωπικών 

στόχων σε μια άγνωστη χώρα υποδοχής.      
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  Οι πλέον βασικοί στόχοι της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 

εντοπίζονται στην διευκόλυνση, πρώτον της ανάπτυξης αποτελεσματικών 

αλληλεπιδράσεων των εκπατρισθέντων με διαφορετικές κουλτούρες, δεύτερον της 

προσαρμογής τους στα επιμέρους πολιτισμικά και εργασιακά περιβάλλοντα και τρίτον 

της υψηλής ποιότητας εργασιακής απόδοσης. Η αποτελεσματικότητα των 

προγραμμάτων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης που εφαρμόζουν πολλές πολυεθνικές 

επιχειρήσεις αξιολογείται μέσα από την κατηγοριοποίησή τους με βάση τις αντιληπτικές, 

τις συναισθηματικές και τις συμπεριφοριστικές αλλαγές που λαμβάνουν χώρα κατά την 

διάρκεια εφαρμογής των συγκεκριμένων προγραμμάτων.     

 Συνεπώς προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και να μεγιστοποιηθούν οι προαναφερόμενες αλλαγές 

κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης, πολλές πολυεθνικές επιχειρήσεις μέσω των ειδικών 

σε θέματα ανθρωπίνων πόρων ακολουθούν μια συστηματική προσέγγιση για τον 

σχεδιασμό αποτελεσματικών προγραμμάτων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης(CCT 

Programs). Μάλιστα σύμφωνα με σχετικές έρευνες καλά σχεδιασμένα προγράμματα 

διαπολιτισμικής εκμάθησης συμβάλουν καθοριστικά στην ενίσχυση της μαθησιακής 

ικανότητας των διεθνοποιημένων στελεχών και ταυτόχρονα διευκολύνουν τις 

διαπολιτισμικές αλληλεπιδράσεις και την ικανότητα προσαρμογής τους σε διαφορετικά 

πολιτισμικά περιβάλλοντα.        

 Η διαδικασία σχεδιασμού αποτελεσματικών προγραμμάτων διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης αποτελείται από πέντε διακριτές φάσεις: 

 

1) Καθορισμός του τύπου της θέσης εξωτερικής ανάθεσης για τον προσδιορισμό του 

αναγκαίου προγράμματος διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. 

 

2) Καθορισμός των συγκεκριμένων αναγκών διαπολιτισμικής κατάρτισης και 

εκπαίδευσης του υποψηφίου. 

 

3) Καθιέρωση των στόχων και των μέτρων καθορισμού της αποτελεσματικότητας της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

 

4) Ανάπτυξη και προσφορά προγραμμάτων διαπολιτισμικής κατάρτισης και 

εκπαίδευσης. 
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5) Εφαρμογή διαδικασίας αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων  

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. 

2.2.4 Διοίκηση αμοιβών του διεθνούς ανθρώπινου δυναμικού 

 

 Το σύστημα ανταμοιβών που σχεδιάζεται και εφαρμόζεται εντός ενός 

οργανισμού συχνά αναφέρεται ως το πλαίσιο προγραμματισμού και διοίκησης των 

μισθολογικών αμοιβών των εργαζομένων. Από την άλλη πλευρά το σύστημα των 

διεθνών ανταμοιβών μπορεί να οριστεί ως η διαδικασία πρόβλεψης των χρηματικών και 

μη-χρηματικών αμοιβών, που περιλαμβάνουν τον βασικό μισθό, τις παροχές, τις 

έκτακτες αμοιβές και τα μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα κίνητρα, τα οποία 

προσφέρονται στους εργαζομένους με βάση τον βαθμό συνεισφοράς τους στην συνολική 

απόδοση της επιχείρησης.          

 Στην πράξη η διεθνής στρατηγική ανταμοιβών που εφαρμόζει μια πολυεθνική 

επιχείρηση πρέπει να προάγει την δικαιοσύνη και την κινητικότητα του ανθρώπινου 

δυναμικού σε όλο το εύρος ενός πολυεθνικού οργανισμού. Συγκεκριμένα η έννοια της 

δικαιοσύνης αποτελεί θεμελιώδη αρχή της ανταμοιβής στον εργασιακό χώρο, αφού έχει 

ως βάση την σχέση που υπάρχει μεταξύ της εργασίας που εκτελεί ο εργαζόμενος, η 

οποία πολλές φορές καθορίζεται από την διαδικασία της αξιολόγησης, και του τρόπου 

που αυτή εκφράζεται μέσα από τους διαφορετικά ρυθμούς χορήγησης των ανταμοιβών 

στους εργαζομένους.         

 Ωστόσο η επέκταση της αρχής της δικαιοσύνης σε επίπεδο διεθνών ανταμοιβών 

παρουσιάζει αρκετές δυσκολίες λόγω της πολύπλοκης οργανωτικής δομής των 

πολυεθνικών επιχειρήσεων, της μεγάλης γεωγραφικής και πολιτισμικής διασποράς των 

δραστηριοτήτων και της στελέχωσης του εργατικού δυναμικού με στελέχη προερχόμενα 

από την μητρική χώρα, την χώρα προέλευσης και από άλλες τρίτες χώρες. 

 Ταυτόχρονα όμως στο πλαίσιο των πολυεθνικών επιχειρήσεων ο σχεδιασμός και 

η ανάπτυξη συστημάτων διεθνών ανταμοιβών του ανθρώπινου δυναμικού απαιτεί υψηλό 

βαθμό ανάμειξης της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, η οποία σε διεθνές επίπεδο 

παρουσιάζει σημαντικές διαφορές λόγω της αυξημένης εμβέλειας των αρμοδιοτήτων και 

των καθηκόντων του τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων, του υψηλού βαθμού ανάμειξης 

στην προσωπική ζωή των εκπατρισμένων στελεχών καθώς και του υψηλού ρίσκου. Οι 

μεταβλητές που καθορίζουν την διαδικασία σχεδιασμού και εφαρμογής της στρατηγικής 
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διεθνών ανταμοιβών από πλευράς πολυεθνικών επιχειρήσεων διακρίνονται σε δύο 

κατηγορίες: 

 

Μεταβλητές εσωτερικού περιβάλλοντος 

 Προσήλωση στον στόχο(goal orientation) 

 Δυνατότητα καταβολής πληρωμών(capacity to pay) 

  Στρατηγική ανταγωνισμού(competitive strategy) 

 Οργανωσιακή κουλτούρα(organizational culture) 

 Εσωτερική σύνθεση εργατικού δυναμικού(internal workforce composition) 

 Εργασιακές σχέσεις(labor relations) 

 Ρόλος της θυγατρικής(subsidiary role) 

 

 

Μεταβλητές εξωτερικού περιβάλλοντος 

 

 Εθνικότητα της μητρικής χώρας(parent nationality) 

 Χαρακτηριστικά της αγοράς εργασίας(labor market characteristics) 

 Τοπική κουλτούρα(local culture) 

 Κυβερνητικές πολιτικές στην χώρα προέλευσης και στην χώρα προορισμού(home & 

host country governments’ roles) 

 Τύπος του κλάδου δραστηριοτήτων της επιχείρησης(industry type) 

 Στρατηγικές ανταγωνιστών(competitors’ strategies) 

 

 

 Τα συστήματα διεθνών ανταμοιβών των στελεχών πολλών πολυεθνικών 

επιχειρήσεων περιλαμβάνουν διάφορες μορφές πρόσθετων παροχών στα πλαίσια της 

διεθνούς μετεγκατάστασης, οι οποίες αφορούν τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 Ασφάλιστρα ξένων υπηρεσιών –πρόκειται για μια μορφή παροχών πιο συνηθισμένη σε 

εκπατρισμένα στελέχη σε θέσεις μακροπρόθεσμης εξωτερικής ανάθεσης(μεγαλύτερη 

από ένα έτος), που λειτουργεί ως κίνητρο για την αποδοχή της πρότασης εξωτερικής 

ανάθεσης από τον υποψήφιο. Τα ασφάλιστρα ξένων υπηρεσιών καταβάλλονται πιο 

συχνά στα στελέχη που προέρχονται από την χώρα υποδοχής(Parent Country 
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Nationals-PCNs) παρά στα στελέχη από τρίτες χώρες(Third Country Nationals-

TCNs).   

 Επίδομα επικινδυνότητας – αυτή η μορφή πρόσθετων παροχών δίνεται στα 

διεθνοποιημένα στελέχη ως αντιστάθμισμα απέναντι σε απρόβλεπτους παράγοντες 

όπως η απομόνωση, η εγκληματικότητα, οι φυσικοί και πολιτικοί κίνδυνοι στην χώρα 

υποδοχής το επίπεδο των οποίων μπορεί να προβλεφθεί από εξειδικευμένες 

επιχειρήσεις παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών. 

 Επίδομα μετεγκατάστασης – πρόκειται για πρόσθετες μισθολογικές παροχές προς τα 

εκπατρισμένα στελέχη με στόχο την κάλυψη εξόδων που σχετίζονται με θέματα 

μεταφορών, αποθήκευσης, προσωρινής διαμονής, αγοράς συσκευών και οχημάτων 

και τα οποία διευκολύνουν την διαβίωση του στελέχους στην χώρα υποδοχής. 

 Επιδόματα εκπαιδευτικών αναγκών – αυτή η μορφή πρόσθετων παροχών αφορά την 

κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των παιδιών του εκπατρισμένου στελέχους στην 

χώρα υποδοχής. Πολλές φορές τα επιδόματα εκπαιδευτικών αναγκών αφορούν και 

την κάλυψη των σχολικών διδάκτρων στην μητρική χώρα, στην περίπτωση που το 

εκπατρισμένο στέλεχος επιλέξει να μην μεταφέρει την οικογένεια του στην χώρα 

υποδοχής που συνδέεται με υψηλό βαθμό επικινδυνότητας. 

   Άδειες επιστροφής στην μητρική χώρα – αυτή η κατηγορία παροχών αφορά την 

πρόβλεψη για την δυνατότητα επιστροφής του στελέχους και της οικογένειάς του 

στην χώρα προέλευσης με την μορφή αδειών κατά την διάρκεια της παραμονής στην 

χώρα υποδοχής στο πλαίσιο της εξωτερικής ανάθεσης. 

 

 Μια από τις βασικότερες προσεγγίσεις με βάση την οποία πολλές πολυεθνικές 

επιχειρήσεις σχεδιάζουν και εφαρμόζουν συστήματα διεθνών ανταμοιβών αποτελεί αυτή 

του Ισολογισμού(Balance Sheet). Βασικός στόχος της στρατηγικής διεθνών ανταμοιβών 

αποτελεί η διατήρηση της μισθολογικής ισότητας και δικαιοσύνης μεταξύ των 

εκπατρισμένων στελεχών και των συναδέλφων τους στην μητρική χώρα με την 

παράλληλη διασφάλιση ενός ικανοποιητικού επιπέδου αγοραστικής δύναμης στην χώρα 

υποδοχής. Με αυτό τον τρόπο η πολυεθνική επιχείρηση εξασφαλίζει ότι τα στελέχη της 

σε θέσεις εξωτερικής ανάθεσης διατηρούν το ίδιο επίπεδο διαβίωσης με αυτό στην 

μητρική χώρα με ευεργετικές συνέπειες στην γρήγορη προσαρμογή τους και στην 

απόδοσή τους στο ξένο πολιτισμικό και επιχειρηματικό περιβάλλον.   

 Συγκεκριμένα η προσέγγιση Ισολογισμού περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τις 
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μισθολογικές αμοιβές, οι οποίες είναι προσαρμοσμένες στα μισθολογικά επίπεδα της 

μητρικής χώρας, το κόστος διαβίωσης και τα επιδόματα στέγασης με βάση τα αντίστοιχα 

πρότυπα της μητρικής χώρας, τις σχετικές προβλέψεις για φορολογική εξισορρόπηση 

και προστασία από πλευράς μητρικής εταιρίας προς τα εκπατρισμένα στελέχη. Συνεπώς 

είναι φανερό ότι ο σχεδιασμός των διεθνών ανταμοιβών με βάση την προσέγγιση 

Ισολογισμού διασφαλίζει την ισότητα μεταξύ εκπατρισμένων της ίδιας εθνικότητας αλλά 

και μεταξύ των θέσεων εξωτερικής ανάθεσης, ενώ λόγω των τυποποιημένων στοιχείων 

της είναι εύκολα κατανοητή και αποδεκτή από όλα τα στελέχη ενός πολυεθνικού 

οργανισμού.           

 Από την άλλη πλευρά όμως η προσέγγιση Ισολογισμού κατά τον σχεδιασμό 

συστημάτων διεθνών ανταμοιβών πολλές φορές ενδέχεται να οδηγήσει σε ανισότητες 

και αδικίες τόσο μεταξύ των στελεχών από την μητρική χώρα(PCNs) και των στελεχών 

από τρίτες χώρες(TCNs), όσο και μεταξύ αυτών και των στελεχών από την χώρα 

υποδοχής(HCNs) διαταράσσοντας το επιχειρησιακό κλίμα σε επίπεδο μητρικής εταιρίας 

και θυγατρικών. Ταυτόχρονα η προσέγγιση αυτή συνεπάγεται και αυξημένα κόστη για 

την πολυεθνική επιχείρηση, τα οποία πολλές φορές οφείλονται σε ελλειπή γνώση και 

κατανόηση των οικονομικών συνθηκών στην χώρα υποδοχής. Αυτή η αδυναμία 

ευθυγράμμισης και προσαρμογής του πλαισίου των χρηματικών και μη-χρηματικών 

παροχών στο πραγματικό επίπεδο διαβίωσης σε κάθε χώρα υποδοχής  μεταφράζεται σε 

πολύ υψηλές πρόσθετες παροχές προς το εκπατρισμένο στέλεχος με την μορφή των 

επιδομάτων διαβίωσης.   

2.2.5 Διαδικασία επαναπατρισμού και διοίκηση της γνώσης 

 

 Όπως αναφέρθηκε και στα προηγούμενα κεφάλαια στα πλαίσια της Διεθνούς 

Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, η μεγάλη ποικιλία των εθνικών επιχειρηματικών 

πλαισίων  και η ταυτόχρονη αναγκαιότητα για αποτελεσματική διοίκηση των 

ανθρωπίνων πόρων που  χαρακτηρίζονται από διαφορετικά πολιτισμικά υπόβαθρα, 

συνεπάγεται υψηλό βαθμό πολυπλοκότητας για τις δραστηριότητες των πολυεθνικών 

επιχειρήσεων. Πολλές επιχειρήσεις με διεθνείς δραστηριότητες αναγνωρίζουν την 

έλλειψή τους όχι μόνο σε διεθνοποιημένα ανώτερα διευθυντικά στελέχη, αλλά και σε 

ολοκληρωμένα συστήματα για την ανάπτυξη των απαραίτητων ικανοτήτων του 

ανθρώπινου δυναμικού.        
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 Συνεπώς οι προοπτικές που διαμορφώνονται από το πλαίσιο των εξωτερικών 

αναθέσεων φαίνεται να βρίσκονται στο επίκεντρο της βασικής επιδίωξης πολλών 

πολυεθνικών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη μιας παγκόσμιας ηγεσίας, στο πλαίσιο της 

οποίας τα εκπατρισμένα στελέχη αντιμετωπίζονται ως αναπτυσσόμενα παγκόσμια 

ταλέντα. Πολλές έρευνες που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια καταδεικνύουν 

ότι η αξιοποίηση στελεχών σε θέσεις εξωτερικής ανάθεσης έχει ευεργετικές επιδράσεις 

τόσο σε ατομικό επίπεδο, με την διαμόρφωση επαγγελματικής συμπεριφοράς και 

ευκαιριών επαγγελματικής σταδιοδρομίας, όσο και σε οργανωσιακό επίπεδο με την 

βελτίωση της συνολικής εταιρικής απόδοσης και των χρηματοοικονομικών μεγεθών. 

 Καθίσταται σαφές ότι προκειμένου οι πολυεθνικές επιχειρήσεις να 

μεγιστοποιήσουν τα πολλαπλά οφέλη από την διεθνή εμπειρία των στελεχών τους, θα 

πρέπει να διασφαλίσουν ότι τα επαναπατρισθέντα στελέχη θα παραμείνουν στην εταιρία 

αμέσως μετά την επιστροφή τους από τις θέσεις εξωτερικής ανάθεσης. Στην πράξη ένας 

μεγάλος αριθμός παγκόσμιων οργανισμών υποστηρίζει ότι το χαμηλό ποσοστό 

διατήρησης των εκπατρισθέντων στελεχών αμέσως μετά την διαδικασία 

επαναπατρισμού αποτελεί την μεγαλύτερη πρόκληση της Διεθνούς Διοίκησης 

Ανθρωπίνων Πόρων. Οι επιμέρους προκλήσεις και δυσκολίες που προκύπτουν κατά την 

διαδικασία επαναπατρισμού των διεθνοποιημένων στελεχών διακρίνονται σε δύο 

επίπεδα:  

 

a) Προκλήσεις διαδικασίας επαναπατρισμού σε επίπεδο ατόμου  

 

 Η διαδικασία του επαναπατρισμού συνδέεται με ένα υψηλό βαθμό ανησυχίας του 

εκπατρισθέντος στελέχους για θέματα που αφορούν τόσο την προσωπική του ζωή όσο 

και την επαγγελματική του σταδιοδρομία. Η πλειοψηφία των επαναπατρισθέντων 

στελεχών φαίνεται  πολλές φορές να έχει βιώσει το λεγόμενο «αντίστροφο πολιτισμικό 

σοκ», ενώ πολλοί είναι αυτοί που υποστηρίζουν ότι η διαδικασία του επαναπατρισμού 

αποτελεί μια ιδιαίτερα αγχωτική δοκιμασία που ξεπερνά την αντίστοιχη της διαδικασίας 

εκπατρισμού. Αυτή η αντίληψη οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι τα περισσότερα 

εκπατρισμένα στελέχη έχουν την πεποίθηση ότι οι συνθήκες στην μητρική χώρα δεν 

έχουν αλλάξει κατά την διάρκεια της απουσίας τους, στην πραγματικότητα όμως τις 

περισσότερες φορές το οικονομικό, κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον έχει 

μεταβληθεί, αυξάνοντας το χάσμα ανάμεσα στις προσδοκίες των στελεχών αυτών και 

στην πραγματικότητα που καλούνται να αντιμετωπίσουν στην μητρική χώρα. Μάλιστα 
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πολλές φορές τα προβλήματα προσαρμογής που αντιμετωπίζει το διεθνοποιημένο 

στέλεχος κατά την διαδικασία επαναπατρισμού του ενισχύονται σημαντικά όταν και τα 

υπόλοιπα μέλη της οικογένειας του καλούνται να περάσουν από την ίδια δύσκολη 

περίοδο αναπροσαρμογής.         

 Υπάρχουν βέβαια και άλλοι παράγοντες που σχετίζονται με την ξαφνική αλλαγή 

στον τρόπο ζωής του επαναπατρισθέντος στελέχους και δημιουργούν πρόσθετη 

ανησυχία αναφορικά με την διαδικασία επαναπατρισμού του ίδιου και της οικογένειάς 

του. Συγκεκριμένα ενδέχεται τα επαναπατρισθέντα στελέχη να αντιμετωπίζουν 

προβλήματα σχετικά με το διαθέσιμο εισόδημά τους, προβλήματα στέγασης καθώς και 

δυσκολίες που σχετίζονται με την απώλεια του μέχρι πρότινος κοινωνικού status που 

είχαν αποκτήσει στην χώρα υποδοχής. Η πραγματικότητα αυτή όμως έρχεται σε 

αντίθεση με τις συνθήκες που αντιμετωπίζουν αυτά τα στελέχη κατά την διάρκεια της 

εξωτερικής τους ανάθεσης, στα πλαίσια της οποίας λαμβάνουν γενναιόδωρα οικονομικά 

επιδόματα για την διευκόλυνση της παραμονής τους σε ένα ξένο περιβάλλον και 

ταυτόχρονα καταλαμβάνουν υψηλόβαθμες διοικητικές θέσεις που συνοδεύονται από 

υψηλό κύρος και αναγνώριση.        

 Εκτός όμως από τις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει το 

διεθνοποιημένο στέλεχος στην προσωπική ζωή και στην καθημερινότητά του κατά τον 

επαναπατρισμό του, προκλήσεις εντοπίζονται και στις προοπτικές επαγγελματικής 

εξέλιξής του.  Συγκεκριμένα η βασική ανησυχία πολλών επαναπατρισθέντων στελεχών 

έγκειται στην υπο-αξιοποίηση των διεθνών δεξιοτήτων και ικανοτήτων που ανέπτυξαν 

κατά την διάρκεια της εξωτερικής ανάθεσης τους, στοιχείο που ενισχύεται από το 

γεγονός ότι τα στελέχη αυτά αντιλαμβάνονται τις νέες θέσεις τους στην μητρική εταιρεία 

ως έλλειψη αυτονομίας, εξουσίας και σπουδαιότητας σε σύγκριση με τις προηγούμενες 

θέσεις τους στην χώρα υποδοχής.       

 Μάλιστα ενώ σε πολλές περιπτώσεις τα επαναπατρισθέντα στελέχη περιγράφουν 

την εμπειρία τους σε θέσεις εξωτερικής ανάθεσης ως ενίσχυση της επαγγελματικής τους 

σταδιοδρομίας, στην πράξη όμως οι ευκαιρίες για ενίσχυση της επαγγελματικής 

σταδιοδρομίας παρουσιάζονται μόνο μέσα από την αναζήτηση θέσης σε άλλη εταιρεία. 

 

b) Προκλήσεις διαδικασίας  επαναπατρισμού σε επίπεδο οργανισμού 

 

 Το πλήθος των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα εκπατρισθέντα στελέχη 

κατά την φάση της επιστροφής τους στην μητρική χώρα και τα οποία αναφέρθηκαν 
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αναλυτικά παραπάνω συνδέονται σε πολύ μεγάλο ποσοστό με τον χαμηλό βαθμό  

διατήρησης των επαναπατρισθέντων από την μητρική εταιρεία, που αποτελεί ένα πολύ 

συχνό φαινόμενο που χρήζει άμεσης αντιμετώπισης από τις πολυεθνικές επιχειρήσεις. 

Από την πλευρά ενός πολυεθνικού οργανισμού, ο στόχος της αξιοποίησης του 

ανθρώπινου δυναμικού και της κεφαλαιοποίησης της επένδυσης που πραγματοποιείται 

σε αυτό μέσω της απασχόλησής του σε θέσεις εξωτερικής ανάθεσης, μπορεί να 

επιτευχθεί μόνο μέσα από την διατήρηση των διεθνοποιημένων στελεχών στις τάξεις του 

οργανισμού κατά την φάση του επαναπατρισμού τους.    

 Συνεπώς λαμβάνοντας υπόψη τις μεγάλες επενδύσεις στις οποίες προβαίνουν οι 

πολυεθνικές επιχειρήσεις αναφορικά με την ανάπτυξη, την διατήρηση και την μεταφορά 

προσωπικού σε θέσεις εξωτερικής ανάθεσης, αλλά και τον καθοριστικό ρόλο των 

εκπατρισμένων στελεχών στην διατήρηση της οργανωσιακής αποδοτικότητας, μια 

ενδεχόμενη απώλεια ενός εργαζομένου με πολύτιμη διεθνή εμπειρία συνεπάγεται υψηλά 

κόστη για την επιχείρηση και έχει σημαντικές επιδράσεις στην συνολική απόδοση του 

οργανισμού.          

  Επιπλέον μια ενδεχόμενη απώλεια ενός διεθνώς καταξιωμένου και 

καταρτισμένου στελέχους έμμεσα μεταφράζεται σε πλεονέκτημα για τον άμεσο 

ανταγωνιστή, καθώς το επαναπατρισμένο στέλεχος αναμένεται να αναζητήσει εργασία 

στον τελευταίο, παρέχοντάς του ένα πολύτιμο ανθρώπινο κεφάλαιο. Τέλος ένα υψηλό 

ποσοστό αποχώρησης των επαναπατρισμένων στελεχών από την μητρική εταιρεία 

αποτελεί αρνητικό δείκτη για την ικανότητα της εταιρείας να στελεχώνει τις θέσεις 

εξωτερικής ανάθεσης με μελλοντικούς υποψήφιους προς εκπατρισμό και αυτό γιατί δίνει 

την εντύπωση στα στελέχη ότι μια ενδεχόμενη αποδοχή από μέρους τους πρότασης για 

κάλυψη θέσης εξωτερικής ανάθεσης ενδέχεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην 

εξέλιξη της επαγγελματικής σταδιοδρομίας τους.   

2.2.5.1 “Best Practices” μιας επιτυχημένης διαδικασίας 

επαναπατρισμού 

 

 Πολλές έρευνες που διενεργήθηκαν τα τελευταία χρόνια σχετικά με την 

διαδικασία επαναπατρισμού που εφαρμόζουν πολλές πολυεθνικές επιχειρήσεις 

καταδεικνύουν ότι οι παραπάνω δυσάρεστες εμπειρίες που βιώνουν τα διεθνοποιημένα 

στελέχη κατά την επιστροφή τους στην μητρική χώρα αποτελούν καθοριστικούς 

παράγοντες  για τα υψηλά ποσοστά αποχώρησης των επαναπατρισθέντων στελεχών από 
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έναν οργανισμό. Πολλοί ερευνητές και επαγγελματίες στην Διεθνή Διοίκηση 

Ανθρωπίνων Πόρων έχουν προτείνει μια σειρά από προγράμματα που αφορούν τον 

επιτυχή επαναπατρισμό τόσο των διεθνοποιημένων στελεχών όσο και των οικογενειών 

τους, συγκεκριμένα με βάση την ακόλουθη χρονική σειρά: 

 

 

a) Πριν ξεκινήσει η διαδικασία της εξωτερικής ανάθεσης 

 Εγγύηση/γραπτή συμφωνία στην οποία διασαφηνίζεται ο τύπος της θέσης όπου το 

εκπατρισμένο στέλεχος θα τοποθετηθεί μετά τον επαναπατρισμό του. 

 

 

b) Κατά την διάρκεια της διαδικασίας εξωτερικής ανάθεσης 

 Συνεχής επικοινωνία με το αντίστοιχο γραφείο στην μητρική εταιρεία και 

παρακολούθηση της πορείας του εκπατρισμένου στελέχους. 

 Προγράμματα καθοδήγησης(mentoring) και συνεχούς  υποστήριξης(coaching) των 

εκπατρισμένων στελεχών σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων τους στην χώρα 

υποδοχής. 

 

 

c) Πριν ξεκινήσει η διαδικασία επαναπατρισμού 

 Δραστηριότητες και προγράμματα ανάπτυξης και υποστήριξης της επαγγελματικής 

σταδιοδρομίας των επαναπατρισμένων στελεχών. 

 Λεπτομερής ενημέρωση του εκπατρισθέντος στελέχους πριν την αναχώρησή του από 

την χώρα υποδοχής σχετικά με την διαδικασία επαναπατρισμού. 

 

 

d) Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επαναπατρισμού 

 Πραγματοποίηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων σχετικά με την συναισθηματική 

αντίδραση και τις αλλαγές στον τρόπο ζωής που ακολουθούν της διαδικασίας 

επαναπατρισμού. 

 Συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα οικονομικής/μισθολογικής προσαρμογής στην 

μητρική χώρα και παροχή προστασίας σε φορολογικά ζητήματα. 
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 Προγράμματα επαναπροσανατολισμού και προσαρμογής σε θέματα αλλαγών εντός 

της εταιρείας. 

 Μέριμνα για περίοδο προσαρμογής του επαναπατρισμένου στελέχους για την ομαλή 

επανένταξή του στην μητρική εταιρεία μετά την ολοκλήρωση του επαναπατρισμού. 

 Ορατά και κατανοητά σημάδια από την πλευρά της μητρικής εταιρείας προς τα 

επαναπατρισμένα στελέχη ότι εκτιμά και αξιοποιεί την διεθνή εμπειρία μέσα από 

εξωτερικές αναθέσεις.   

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο: ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ-

OUTSOURCING 

3.1 Η έννοια της εξωτερικής ανάθεσης – Outsourcing 

 

 Η διαδικασία της εξωτερικής ανάθεσης, γνωστή στον κόσμο των επιχειρήσεων 

ως Outsourcing, αποτελεί μια ταχέως αναπτυσσόμενη τάση του 21ου αιώνα. Πρόκειται 

για μια ιδιαίτερης μορφής στρατηγική των επιχειρήσεων, στο πλαίσιο της οποίας 

επιδιώκουν την συγκέντρωση και τον έλεγχο όλο και περισσότερων βασικών 

αρμοδιοτήτων και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, που θεωρούνται κλειδιά για την 

ανάπτυξη και διατήρηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.     

 Οι περισσότερες πολυεθνικές επιχειρήσεις θεωρούν ότι προκειμένου να είναι σε 

θέση να ανταγωνίζονται σε διεθνές επίπεδο θα πρέπει να εστιάσουν την προσοχή τους 

στην αποδοτικότητα και στον περιορισμό του κόστους, παρά να περιορίσουν αυστηρά 

τις επιχειρηματικές δραστηριότητές τους στην αύξηση των συνολικών εσόδων τους. Με 

αυτό τον τρόπο καθώς οι πολυεθνικές επιχειρήσεις επιζητούν την ενίσχυση της 

ανταγωνιστικής θέσης τους στην ολοένα και αυξανόμενη παγκόσμια αγορά, 

ανακαλύπτουν ότι είναι σε θέση να περικόψουν τα κόστη και ταυτόχρονα να 

διατηρήσουν ένα υψηλό επίπεδο ποιότητας μέσα από την διαδικασία του Outsourcing, 

αναθέτοντας σε εξωτερικούς προμηθευτές(πάροχοι υπηρεσιών) δραστηριότητες που 

είναι συμπληρωματικές των βασικών επιχειρησιακών λειτουργιών τους.   

 Στην διεθνή βιβλιογραφία έχουν διατυπωθεί διάφοροι ορισμοί για τον 

εννοιολογικό προσδιορισμό της έννοιας του Outsourcing, όπως  αυτός που διατυπώθηκε 

από τον McIvor(2005) σύμφωνα με τον οποίο: 
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«Η διαδικασία του Outsourcing περιλαμβάνει την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών, τα 

οποία έχουν παραχθεί προηγουμένως εντός της επιχείρησης από εξωτερικούς 

προμηθευτές», άλλος ορισμός που διατυπώθηκε από τους Lee &Hitt(1995) ορίζει το 

Outsourcing ως εξής: « Πρόκειται για μια διαδικασία εξωτερικής εξάρτησης αναφορικά με 

την παραγωγή εξαρτημάτων και την  εκτέλεση δραστηριοτήτων υψηλής προστιθέμενης 

αξίας.»           

 Ένας ευρύτερος ορισμός που συνδυάζει τις παραπάνω εννοιολογικές 

προσεγγίσεις είναι αυτός που περιγράφει την διαδικασία του Outsourcing ως μια σχέση 

με συμβατικές υποχρεώσεις και δικαιώματα μεταξύ ενός εξωτερικού προμηθευτή και 

μιας εταιρείας, στο πλαίσιο της οποίας ο προμηθευτής αναλαμβάνει την ευθύνη για την 

εκτέλεση μιας ή περισσοτέρων επιχειρησιακών λειτουργιών για λογαριασμό της 

εταιρείας.  Οι Alexander &Young(1996) ήταν από τους πρώτους που υποστήριξαν ότι η 

βασικότερη αιτία που οδήγησε στην κατακόρυφη ανάπτυξη και υιοθέτηση του 

Outsourcing αποτέλεσε η εμφάνιση των λεγόμενων «οργανισμών θεμελιωδών 

δραστηριοτήτων», οι οποίοι εστιάζουν στην εσωτερική εξειδίκευση σε θέματα βασικών 

επιχειρησιακών λειτουργιών και στην προμήθεια κάθε αναγκαίας υποστηρικτικής 

υπηρεσίας από ένα πλήθος περιφερειακών πηγών.  Ωστόσο από την άλλη πλευρά 

πολλοί ήταν αυτοί, μεταξύ των οποίων και οι Fill & Visser(2000), που υποστήριζαν ότι 

θα μπορούσε να αποδειχθεί εξαιρετικά επισφαλής για την επιχείρηση η υπερβολική 

εστίαση και εξειδίκευση σε μια μοναδική και απομονωμένη επιχειρησιακή λειτουργία 

στο πλαίσιο της εξωτερικής ανάθεσης των υπόλοιπων συμπληρωματικών 

δραστηριοτήτων. Τον παραπάνω προβληματισμό σχετικά με τους ενδεχόμενους 

κινδύνους που καλείται να αντιμετωπίσει η επιχείρηση μέσα από την υιοθέτηση της 

διαδικασίας Outsourcing, επέκτειναν οι Barthelemy &Adsit(2003) σύμφωνα με τους 

οποίους η απόφαση για εξωτερική ανάθεση μιας σειράς επιχειρησιακών διαδικασιών θα 

πρέπει να βασίζεται στα ακόλουθα τέσσερα ερωτήματα: 

 Ποιό θα είναι το καθαρό κέρδος ή η ζημία για την επιχείρηση σε θέματα 

αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας κόστους μέσω της εφαρμογής του 

Outsourcing? 

 Ποιό θα είναι το καθαρό κέρδος ή η ζημία στην ποιότητα απόδοσης της επιχείρησης 

μέσω της εφαρμογής του Outsourcing? 

 Ποιό θα είναι το καθαρό αποτέλεσμα σε θέματα ισχύος, καινοτομίας και 

επινοητικότητας του συγκεκριμένου τμήματος αν οι συγκεκριμένες δραστηριότητες 

του ανατεθούν σε τρίτους? 
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 Τι βαθμός εξάρτησης θα αναπτυχθεί με τα συνεργαζόμενα μέρη στο πλαίσιο της 

εξωτερικής ανάθεσης και πόσο ευάλωτη θα είναι η επιχείρηση στην περίπτωση που 

το συνεργαζόμενο μέρος δεν κατορθώσει να τηρήσει τις συμβατικές του 

υποχρεώσεις? 

 

 Οι βασικοί λόγοι που ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις προσανατολίζονται 

στην υιοθέτηση και εφαρμογή της διαδικασίας του Outsourcing, ομαδοποιούνται σε 

τέσσερις βασικούς παράγοντες που είναι: α)Μείωση του κόστους και οικονομίες 

κλίμακας, β) Τεχνολογικές εξελίξεις, γ)Εστίαση σε θεμελιώδεις 

ικανότητες/δραστηριότητες, δ) Πρόσβαση στο «Παγκόσμιο Ταλέντο» .   

 Συγκεκριμένα όσον αφορά τον πρώτο παράγοντα, η επίτευξη οικονομιών 

κλίμακας(economies of scale) και η συνακόλουθη μείωση του κόστους αποτελούν τους 

πλέον δημοφιλείς λόγους για τους οποίους οι επιχειρήσεις προκρίνουν την διαδικασία 

του Outsourcing. Βασικός στόχος όλων των επιχειρήσεων στην σύγχρονη εποχή 

αποτελεί η βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας κόστους(Cost Effectiveness) μέσω της 

υιοθέτησης στρατηγικών που μειώνουν τα κόστη κεφαλαίου. Αυτό αποδεικνύεται από το 

γεγονός ότι τα κόστη κεφαλαίου είναι συνεχώς αυξανόμενα εξαιτίας των επιδράσεων της 

παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και πολλές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν έντονο 

ανταγωνισμό αναφορικά με το κόστος παραγωγής στις διεθνείς αγορές. Σύμφωνα με 

τους Stroh & Treehuboff(2003) η διαδικασία της εξωτερικής ανάθεσης αντιμετωπίζεται 

από τις επιχειρήσεις ως μια στρατηγική περιορισμού του κόστους στα πλαίσια της 

οποίας οι επιχειρήσεις αναθέτουν σε τρίτους τις μη βασικές δραστηριότητές τους, ενώ 

ταυτόχρονα διατηρούν τις υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πελατών τους αναπτύσσοντας 

έτσι ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Όσον αφορά τον παράγοντα των τεχνολογικών 

εξελίξεων οι Sahgal & Malhotra(2005) υποστήριξαν ότι η παγκοσμιοποίηση σε 

συνδυασμό τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις είναι υπεύθυνες για την δημιουργία ενός 

παγκόσμιου εργατικού δυναμικού, με διαφορετική πολιτισμική και εθνική σύνθεση που 

εργάζονται για την επίτευξη κοινών διεθνών στόχων. Σε συνδυασμό με τα παραπάνω οι 

τεχνολογικές εξελίξεις και η ραγδαία μεταβολή των επιχειρησιακών μεταβλητών 

αναγκάζουν τις επιχειρήσεις να υιοθετήσουν νέες τεχνολογίες ακολουθώντας τον 

ανταγωνισμό, αρχικά στο πλαίσιο υπηρεσιών πληροφοριακής τεχνολογίας που 

προσφέρονται από τους εξωτερικούς παρόχους/προμηθευτές και εν συνεχεία μέσα από 

την παροχή των υπηρεσιών αυτών εντός της επιχείρησης.    

 Ο τρίτος παράγοντας αφορά την σύγχρονη τάση ολοένα και περισσότερων 
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επιχειρήσεων να προχωρούν στην εξωτερική ανάθεση των μη βασικών επιχειρησιακών 

δραστηριοτήτων τους σε τρίτους. Η παραπάνω τάση στα πλαίσια του Outsourcing 

οφείλεται στο γεγονός ότι οι επιχειρήσεις επιδιώκουν να εστιάσουν στις βασικές υψηλής 

προστιθέμενης αξίας επιχειρησιακές δραστηριότητες/ικανότητές τους εξοικονομώντας 

πολύτιμους πόρους, κεφάλαια και ανθρώπινο δυναμικό από την εξωτερική ανάθεση των 

δραστηριοτήτων χαμηλής προστιθέμενης αξίας για αυτές. Ο τέταρτος παράγοντας 

αφορά την πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό που αναφέρεται συχνά 

με τον όρο «Παγκόσμιο Ταλέντο». Πολύ συχνά χρησιμοποιείται ο όρος Talent Based 

Outsourcing(TBO),για να περιγράψει την διαδικασία κατά την οποία οι επιχειρήσεις 

αναθέτουν σε τρίτους, συνήθως εξειδικευμένες εταιρίες σε θέματα Ανθρωπίνων Πόρων, 

την διαδικασία προσέλκυσης και επιλογής ανθρώπινου δυναμικού υψηλού επιπέδου και 

προδιαγραφών για την κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών τους, χωρίς να επιβαρύνονται 

από πλευράς κόστους και προσπάθειας με την συνολική διαδικασία.  

  Με αυτό τον τρόπο οι επιχειρήσεις είναι σε θέση να εστιάσουν τις προσπάθειές 

τους στις βασικές επιχειρησιακές δραστηριότητές τους, στους μεσο-μακροπρόθεσμους 

στόχους τους και στις διαφορετικές επιχειρηματικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται. 

 Συγκεκριμένα οι Boxall & Steeneveld(1999), διέκριναν τους βασικούς λόγους 

για τους οποίους πολλές επιχειρήσεις προχωρούν στην διαδικασία της εξωτερικής 

ανάθεσης σε έξι κατηγορίες, στις οποίες εντάσσονται και τα επιμέρους οφέλη που 

προκύπτουν από αυτούς: 

 

 Οργανωσιακοί Παράγοντες 

 

 Οι βασικοί στόχοι των οργανωσιακών παραγόντων, που αποτελούν ισχυρό 

κίνητρο για μια επιχείρηση να προχωρήσει στην διαδικασία της εξωτερικής ανάθεσης, 

εστιάζουν στην επίτευξη ενός υψηλότερου επιπέδου εστίασης στις βασικές 

επιχειρησιακές διαδικασίες, στην ενίσχυση του βαθμού ευελιξίας για την αντιμετώπιση 

των μεταβαλλόμενων επιχειρησιακών συνθηκών, στην πρόσβαση σε προϊόντα, 

υπηρεσίες και αναπτυσσόμενες τεχνολογίες. Ταυτόχρονα μέσω της εξωτερικής 

ανάθεσης συγκεκριμένων τμημάτων και διαδικασιών που εντάσσονται στο πλαίσιο 

καθηκόντων των διοικητικών ομάδων, δίνεται η δυνατότητα στις τελευταίες να 

εστιάσουν σε περισσότερο στρατηγικά θέματα, όπως είναι η τοποθέτηση στην αγορά και 

η ανάπτυξη νέων προϊόντων. Επιπλέον το Outsourcing επιτρέπει την ανακατεύθυνση 

των πόρων από μη βασικές δραστηριότητες προς δραστηριότητες που παρέχουν 
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μεγαλύτερη απόδοση στην εξυπηρέτηση του πελάτη. Δραστηριότητες αυτής της μορφής 

μέσω της διαδικασίας Outsourcing εντοπίζονται, απομονώνονται από τον εσωτερικό 

στρατηγικό σχεδιασμό και εν συνεχεία ανατίθενται σε εξειδικευμένους εξωτερικούς 

προμηθευτές. Οι παραπάνω οργανωσιακοί παράγοντες ωστόσο φαίνεται ότι ενισχύουν 

τις ευκαιρίες σταδιοδρομίας των εργαζομένων αυξάνοντας τον βαθμό δέσμευσης και 

συμμετοχής σε μη βασικούς λειτουργικούς τομείς. Σε πολλές βιομηχανίες παροχής 

υπηρεσιών οι εργαζόμενοι αναγνωρίζονται ως βασικά περιουσιακά στοιχεία εντάσεως 

εργασίας.      

  

 Παράγοντες Βελτίωσης  

 

 Από την άλλη πλευρά οι παράγοντες βελτίωσης που επιδρούν σημαντικά στην 

απόφαση μιας επιχείρησης για την υιοθέτηση του Outsourcing, έχουν ως στόχο την 

βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης, την απόκτηση εξειδικευμένης γνώσης, δεξιοτήτων 

και τεχνολογιών, την βελτίωση της διαχείρισης και του ελέγχου, την βελτίωση της 

διοίκησης και του ελέγχου, την βελτίωση των συστημάτων διαχείρισης του κινδύνου, 

την απόκτηση καινοτόμων ιδεών καθώς και την βελτίωση της αξιοπιστίας και της 

εταιρικής εικόνας μέσω της συνεργασίας με υψηλής ποιότητας εξωτερικούς παρόχους. 

Συνεπώς μια εταιρεία όταν συνειδητοποιεί ότι οι επιμέρους δεξιότητες που διαθέτει στο 

εσωτερικό της αποδεικνύονται ανεπαρκής για μια συγκεκριμένη λειτουργία, καθώς η 

δυναμική των επιχειρήσεων μεταβάλλεται, είναι σε θέση να αναθέσει αυτή την 

λειτουργία σε έναν εξειδικευμένο πάροχο υπηρεσιών, που είναι εξαιρετικά ικανοί στην 

διαχείριση, διαθέτουν καλά εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό και έχουν τυποποιήσει 

βέλτιστες πρακτικές στον συγκεκριμένο τομέα. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το 

Outsourcing αποτελεί την καλύτερη λύση για εφαρμογές που πρέπει να αναπτυχθούν ή 

να τροποποιηθούν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ή απαιτούν υψηλής ποιότητας 

ανθρώπινο δυναμικό.   

 

 Χρηματοοικονομικοί Παράγοντες & Παράγοντες Κόστους  

 Οι βασικοί στόχοι των χρηματοοικονομικών παραγόντων και των παραγόντων 

κόστους, οι οποίοι παρουσιάζονται ως κίνητρα υιοθέτησης του Outsourcing, εστιάζουν 

στην μείωση των επενδύσεων σε ιδιόκτητα περιουσιακά στοιχεία, στην πρόσβαση σε 

χαμηλού κόστους πόρους για διάφορους επιχειρησιακούς σκοπούς αλλά και στην 
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αύξηση των ρευστών διαθεσίμων από την μεταφορά περιουσιακών στοιχείων προς τον 

εξωτερικό προμηθευτή/πάροχο. Συνεπώς μέσω του Outsourcing μη-βασικών 

επιχειρησιακών διαδικασιών επιτυγχάνεται μείωση της επένδυσης που απαιτείται από 

την αναθέτουσα επιχείρηση για τον εκσυγχρονισμό τους. Με αυτό τον τρόπο επέρχεται 

σημαντική βελτίωση σε ορισμένες χρηματοοικονομικές μετρήσεις μέσω της εξάλειψης 

της ανάγκης για υψηλές αποδόσεις ιδίων κεφαλαίων που προέρχονται από επενδύσεις 

κεφαλαίου σε μη-βασικούς επιχειρησιακούς τομείς. Εξάλλου πολλοί είναι αυτοί που 

υποστηρίζουν ότι η εξωτερική ανάθεση αποτελεί μια βιώσιμη και σημαντική 

εναλλακτική λύση για την ανάπτυξη της απαιτούμενης ικανότητας, στην περίπτωση που 

μια επιχείρηση σχεδιάζει να επεκτείνει τις λειτουργίες της σε μια νέα γεωγραφική 

περιοχή. Η συμβολή του Outsourcing στην μείωση και στον έλεγχο του λειτουργικού 

κόστους των επιχειρήσεων, επιτυγχάνεται μέσα από την πρόσβαση σε ένα χαμηλότερο 

επίπεδο διάρθρωσης κόστους μέσω ενός εξωτερικού προμηθευτή/παρόχου και το οποίο 

αποτελεί ένα από τα πιο επιτακτικά βραχυπρόθεσμα οφέλη του Outsourcing, αφού οι 

εξωτερικοί φορείς παροχής υπηρεσιών παρουσιάζουν πολλές φορές υψηλότερη 

ικανότητα στην αποτελεσματική διαχείριση της μεταβαλλόμενης ζήτησης εξαιτίας των 

οικονομιών κλίμακας, του υψηλού βαθμού αυτοματοποίησης, της τυποποίησης των 

διαδικασιών που διαθέτουν και των επενδύσεων που πραγματοποιούν σε τεχνολογία 

αιχμής.     

 Παράγοντες Εσόδων  

 

Τέλος στο πλαίσιο του Outsourcing, οι παράγοντες εσόδων έχουν ως βασικούς στόχους 

την επίτευξη επιθετικής ανάπτυξης για την αναθέτουσα επιχείρηση μέσω της απόκτησης 

αυξημένης πρόσβασης στην αγορά και μέσω της μόχλευσης των “best-in-class” 

διαδικασιών, ικανοτήτων και συστημάτων του εξωτερικού προμηθευτή/παρόχου. Αυτό 

οφείλεται στο γεγονός ότι πολλές επιχειρήσεις που υιοθετούν την διαδικασία της 

εξωτερικής ανάθεσης παρουσιάζουν πεπερασμένες επιχειρησιακές ικανότητες και 

περιορισμένες δυνατότητες ανάπτυξης. Συγκεκριμένα η επέκταση της παραγωγικής 

ικανότητας μιας επιχείρησης μπορεί να διαρκέσει αρκετά χρόνια, αφού για τον 

σχεδιασμό, την δοκιμή και την κατασκευή των εγκαταστάσεων απαιτείται ένα 

σημαντικό επίπεδο επενδύσεων, που μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές απώλειες 

ευκαιριών της αγοράς εξαιτίας του ακόμα υψηλότερου χρόνου διάθεσης στην αγορά.   
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3.1.1 Επιμέρους κατηγορίες και είδη Outsourcing 

 

 Ο βαθμός υιοθέτησης της στρατηγικής του Outsourcing διαφέρει όχι ανάμεσα 

στις επιχειρήσεις αλλά και μεταξύ των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων και διαδικασιών 

που επιλέγονται για εξωτερική ανάθεση σε τρίτους. Αυτό οφείλεται στην ευρεία 

κατηγοριοποίηση των διαδικασιών του Outsourcing με βάση μια σειρά παραγόντων που 

καθορίζουν το είδος και την έκταση των προσφερόμενων υπηρεσιών στα πλαίσια της 

εξωτερικής ανάθεσης. Συγκεκριμένα η κατηγοριοποίηση του Outsourcing γίνεται με 

βάση τους εξής παράγοντες/κριτήρια: 

 

1) Ως προς το είδος των υπηρεσιών και το αντικείμενό τους 

 

2) Ως προς τον χρόνο ανταπόκρισης και αντίδρασης του παρόχου 

 

3) Ως προς τον βαθμό συμμετοχής της επιχείρησης 

 

4) Ως προς τον αριθμό των εξωτερικών προμηθευτών/παρόχων  

 

 Ως προς το είδος των υπηρεσιών και το αντικείμενο τους, οι οποίες υπόκεινται 

στην διαδικασία της εξωτερικής ανάθεσης, οι τελευταίες κατηγοριοποιούνται σε: 

υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης(technical support), υπηρεσίες δικτύωσης(networking), 

υπηρεσίες παροχής υποδομών(systems infrastructure), υπηρεσίες 

εφαρμογών(applications service), υπηρεσίες περιεχομένου(content service), υπηρεσίες 

υποστήριξης διαδικασιών(process support service), καθώς και υπηρεσίες εκτέλεσης 

διαδικασιών/λειτουργιών(process execution service).    

 Ως προς τον χρόνο ανταπόκρισης του εξωτερικού προμηθευτή/παροχέα, έχουμε 

την εξής κατηγοριοποίηση του τελευταίου: Εξωτερικός προμηθευτής/πάροχος συνεχούς 

παροχής  υπηρεσιών  (continuous performance), ο οποίος ακολουθεί συγκεκριμένα 

πρότυπα ποιότητας. Παραδείγματα συνεχούς παροχής υπηρεσιών αποτελούν οι 

υπηρεσίες back-office και οι υπηρεσίες call-center. Εξωτερικός προμηθευτής/πάροχος 

υπηρεσιών άμεσης ανταπόκρισης(reactive services) κατόπιν σχετικού εταιρικού 

αιτήματος για την κάλυψη συγκεκριμένης ανάγκης ή για την αντιμετώπιση 

οποιουδήποτε προβλήματος. Παράδειγμα τέτοιων υπηρεσιών άμεσης ανταπόκρισης 

αποτελούν οι υπηρεσίες υποστήριξης των σταθμών εργασίας εντός της επιχείρησης. 
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 Τέλος άλλη μια κατηγορία είναι αυτή των εξωτερικών προμηθευτών/παρόχων 

υπηρεσιών πρόληψης(proactive services), όπου σε αυτή την περίπτωση παρέχονται 

υπηρεσίες με συγκεκριμένο επίπεδο τεχνικής και λειτουργικής ποιότητας με στόχο την 

πρόληψη επιχειρησιακών αναγκών και προβλημάτων. Παράδειγμα τέτοιων υπηρεσιών 

αποτελεί ο τακτικός έλεγχος ασφαλείας και συντήρησης των πληροφοριακών 

συστημάτων και του μηχανολογικού εξοπλισμού. Από την άλλη πλευρά ως προς τον 

βαθμό συμμετοχής της επιχείρησης στην διαδικασία εξωτερικής ανάθεσης, οι υπηρεσίες 

που ανατίθενται μέσω Outsourcing σε τρίτο κατηγοριοποιούνται ως εξής: Partial 

Outsourcing, περιλαμβάνει υπηρεσίες Outsourcing στις οποίες απαιτείται μερική 

συμμετοχή κάποιου τμήματος της επιχείρησης με στόχο την από κοινού παροχή των 

υπηρεσιών με τον εξωτερικό προμηθευτή/πάροχο. Full Outsourcing, περιλαμβάνει 

υπηρεσίες Outsourcing στο πλαίσιο των οποίων ο εξωτερικός προμηθευτής αναλαμβάνει 

εξολοκλήρου την παροχή των υπηρεσιών προς την επιχείρηση, με την τελευταία να 

περιορίζεται μόνο στον έλεγχο της εφαρμογής των όρων της σύμβασης και στην 

διαχείρισή της.         

 Τέλος ως προς τον αριθμό των εξωτερικών προμηθευτών/παρόχων που 

συμμετέχουν στην σύμβαση Outsourcing, οι υπηρεσίες εξωτερικής ανάθεσης 

κατηγοριοποιούνται ως εξής: Single Outsourcing,πρόκειται για εκείνη την μορφή 

συμβάσεων Outsourcing,στο πλαίσιο της οποίας την παροχή των προβλεπόμενων 

υπηρεσιών αναλαμβάνει να πραγματοποιήσει ένας μόνο εξωτερικός πάροχος.Multiple 

Outsourcing,   σε αυτή την περίπτωση η σύμβαση εξωτερικής αναθέσεως προβλέπει την 

συνεργασία μεταξύ πολλαπλών εξωτερικών παρόχων για την παροχή των υπηρεσιών 

προς την εταιρία. 

 

3.1.2 Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα του Outsourcing 

 

 Έχοντας αναφέρει το βασικό πλαίσιο εκείνων των παραγόντων που υποκινούν τις 

πολυεθνικές επιχειρήσεις και όχι μόνο να προσφύγουν στην στρατηγική της εξωτερικής 

ανάθεσης(Outsourcing) συγκεκριμένων επιχειρησιακών δραστηριοτήτων και 

λειτουργιών τους, θα αναφέρουμε μια σειρά από πλεονεκτήματα που συνεπάγεται αυτή 

η στρατηγική επιλογή για τις επιχειρήσεις και τα οποία εντάσσονται στις έξι παραπάνω 
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κατηγορίες. Συγκεκριμένα οι Domberger(1998) & Hendry(1995) διατύπωσαν μια λίστα 

με πέντε βασικά πλεονεκτήματα του Outsourcing όπως: 

1. Χαμηλά κόστη παραγωγής 

2. Αποφυγή επιπρόσθετου κόστους 

3. Στρατηγική εστίαση σε βασικές δραστηριότητες 

4. Υψηλός βαθμός ευελιξίας 

5. Ανάπτυξη σχέσεων μίσθωσης και συνεργασίας με άλλες επιχειρήσεις 

 Αυτή την λίστα των πλεονεκτημάτων επέκτεινε και εξειδίκευσε περισσότερο ο 

Burkholder(2006) με την ανάπτυξη μιας λίστας δέκα πλεονεκτημάτων του  Outsourcing: 

1. Επιτάχυνση των ωφελειών του ανασχεδιασμού επιχειρησιακών διαδικασιών 

2. Πρόσβαση σε ικανότητες παγκόσμιας κλάσης 

3. Υψηλός βαθμός διάχυσης κεφαλαίων 

4. Απελευθέρωση κεφαλαίων για άλλους επιχειρησιακούς σκοπούς 

5. Εκτέλεση διαδικασιών που παρουσιάζουν υψηλό βαθμό δυσκολίας διοίκησης και 

διαχείρισης 

6. Βελτίωση του βαθμού επιχειρησιακής εστίασης  

7. Υψηλός βαθμός προσβασιμότητας και διαθεσιμότητας σε επενδυτικά κεφάλαια 

8. Χαμηλά λειτουργικά κόστη 

9. Χαμηλός βαθμός κινδύνου 

10. Πρόσβαση σε πόρους μη διαθέσιμους για την επιχείρηση 

 

 Από την άλλη πλευρά η διαδικασία της εξωτερικής ανάθεσης περιλαμβάνει και 

ορισμένα μειονεκτήματα για τις επιχειρήσεις που την επιλέγουν ως στρατηγική επιλογή 

σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο. Συγκεκριμένα τα βασικά μειονεκτήματα του 

Outsourcing εντοπίζονται: 

 

1. Απώλεια διοικητικού ελέγχου των υπό εξωτερική ανάθεση λειτουργιών 

2. Κίνδυνος σε θέματα ασφαλείας και εμπιστευτικότητας 

3. Προβλήματα συμβατότητας και ποιότητας με τον εξωτερικό προμηθευτή 

4. Εμφάνιση πρόσθετων και κρυμμένων οικονομικών επιβαρύνσεων 

5. Μετεγκατάσταση στελεχών και ομάδων εργασίας 

 

 Το πρώτο βασικό μειονέκτημα που εντοπίζεται στην απώλεια διοικητικού 

ελέγχου μέσω της διαδικασίας εξωτερικής ανάθεσης σε τρίτους συγκεκριμένων 
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επιχειρησιακών λειτουργιών, οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι η διαχείριση και ο 

συντονισμός εξωτερικών πόρων απαιτεί εξειδικευμένες ικανότητες, που είναι ένας 

συνδυασμός δεξιοτήτων και ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, της διαδικασίας 

διοίκησης των συμβάσεων και της διαπραγμάτευσης των όρων τους.     

 Το δεύτερο μειονέκτημα έγκειται στον βαθμό διασφάλισης της εταιρείας, που 

προχωρεί στην εξωτερική ανάθεση συγκεκριμένων επιχειρησιακών λειτουργιών της, σε 

θέματα ασφάλειας και εμπιστευτικότητας απέναντι στον εξωτερικό προμηθευτή. 

Συγκεκριμένα κάθε σύμβαση εξωτερικής ανάθεσης περιλαμβάνει συγκεκριμένους όρους 

ασφάλειας και εμπιστευτικότητας που πρέπει να τηρούνται αυστηρά από τα 

συμβαλλόμενα μέρη, ωστόσο στην πράξη η εκτέλεση και ο έλεγχος αυτών των 

συμβάσεων αποδεικνύεται εξαιρετικά δύσκολη και προϋποθέτει προσεκτική επιλογή του 

υποψήφιου προς συνεργασία.     εξωτερικού προμηθευτή.       

 Το τρίτο μειονέκτημα απορρέει από έναν από τους βασικούς λόγους για τον 

οποίο οι επιχειρήσεις καταφεύγουν στην διαδικασία του Outsourcing, που είναι η 

παροχή υψηλότερης ποιότητας υπηρεσιών από έναν εξωτερικό πάροχο/προμηθευτή σε 

σχέση με την αντίστοιχη που παρέχεται από το εργατικό δυναμικό της εταιρείας. Σε 

αυτή την περίπτωση όμως τίθενται θέματα συμβατότητας και διασφάλισης της ποιότητας 

στο πλαίσιο του Outsourcing, για αυτό το λόγο ο εξωτερικός πάροχος θα πρέπει να 

επιλέγεται με βάση συγκεκριμένα κριτήρια ώστε να διασφαλίζεται ένα ελάχιστο 

αποδεκτό επίπεδο ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων και των παρεχόμενων 

υπηρεσιών. Σε διαφορετική περίπτωση η επιχείρηση διακινδυνεύει την θέση και την 

φήμη της στην εγχώρια και στις διεθνείς αγορές.     

 Ως τέταρτο μειονέκτημα αναφέρεται η επιβάρυνση της επιχείρησης στο πλαίσιο 

του Outsourcing με πρόσθετα κόστη, τα οποία πολλές φορές δεν περιλαμβάνονται στην 

επίσημη σύμβαση αλλά προσλαμβάνουν την μορφή των έκτακτων οικονομικών 

επιβαρύνσεων. Συνεπώς οι επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικές καθώς τα 

πρόσθετα κόστη μπορούν να αποτελέσουν σημαντική επιβάρυνση για τον ετήσιο 

προϋπολογισμό τους.         

 Τέλος η στρατηγική της εξωτερικής ανάθεσης επιχειρησιακών λειτουργιών και 

διαδικασιών τις περισσότερες φορές είναι συνυφασμένη στο μυαλό των εργαζομένων με 

προγράμματα περικοπής θέσεων εργασίας και ομαδικών απολύσεων. Ωστόσο ένα 

σημαντικό θέμα που καλείται να αντιμετωπίσει η ανώτατη διοικητική ομάδα αφορά την 

μετεγκατάσταση εργαζομένων ή ομάδων εργασίας ακόμα και ολόκληρων τμημάτων. 

Συγκεκριμένα πολλές φόρες μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξωτερικής 
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ανάθεσης, ένα μέρος της αρχικής ομάδας που συγκροτήθηκε για τις ανάγκες της 

μετακινείται από την σφαίρα δικαιοδοσίας της επιχείρησης στην αντίστοιχη του 

εξωτερικού παρόχου/προμηθευτή, γεγονός που επιφέρει σημαντικές οργανωτικές και όχι 

μόνο αλλαγές εντός της επιχείρησης.   

3.1.3 Αξιολόγηση της στρατηγικής του Outsourcing και βαθμός 

υιοθέτησής της 

 

 Το πλαίσιο της εξωτερικής ανάθεσης, με άλλα λόγια το Outsourcing, παρά το 

γεγονός ότι αντιμετωπίζεται από ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις ως μια 

στρατηγική επιλογή που στοχεύει στην βελτίωση της αποδοτικότητας και στον έλεγχο 

των επιχειρησιακών εξόδων, στην απλοποίηση των διαδικασιών και λειτουργιών εντός 

της επιχείρησης και στην βελτίωση της απόδοσης της επιχείρησης στις υψηλής 

προστιθέμενης αξίας δραστηριότητες της, αποτελεί μια ιδιαίτερα πολύπλοκη και 

απαιτητική διαδικασία, η επιτυχία της οποίας εξαρτάται από τον βαθμό προετοιμασίας 

της επιχείρησης και από τον βαθμό υιοθέτησής της.    

 Συγκεκριμένα υπάρχει ένα πλαίσιο ενεργειών και καθοδηγητικών σταδίων τα 

οποία η επιχείρηση θα πρέπει να εξετάσει προκειμένου να διαπιστώσει την 

καταλληλότητα του Outsourcing ως στρατηγικής επιλογής για την κάλυψη των αναγκών 

της, σύμφωνα με το οποίο ακολουθείται: 

 Καθορισμός των βασικών επιχειρησιακών δραστηριοτήτων 

Η επιχείρηση σε ένα αρχικό στάδιο θα πρέπει να καθορίσει και να προσδιορίσει τις 

υψηλής προστιθέμενης αξίας δραστηριότητές της, καθώς και τις βασικές πηγές των 

εσόδων της, οι οποίες δεν θα αποτελέσουν αντικείμενο εξωτερικής ανάθεσης.  

 

 Εντοπισμός των ευκαιριών για εξωτερική ανάθεση 

Σε αυτή την περίπτωση η επιχείρηση θα πρέπει να εντοπίσει εκείνες τις επιχειρησιακές 

λειτουργίες και διαδικασίες που δεν προσδίδουν υψηλή προστιθέμενη αξία σε αυτήν, 

αλλά αντίθετα αποτελούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα άλλων επιχειρήσεων. Με αυτό 

τον τρόπο η επιχείρηση είναι σε θέση να εντοπίσει τις πραγματικές ανάγκες και 

αδυναμίες της, μεγιστοποιώντας τον βαθμό επιτυχίας του Outsourcing. 
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 Συγκριτική αξιολόγηση κόστους επιχειρησιακών λειτουργιών 

Η επιχείρηση θα πρέπει να είναι σε θέση να εκτιμήσει το συνολικό κόστος που 

συνεπάγεται η εκτέλεση συγκεκριμένων λειτουργιών και διαδικασιών στο εσωτερικό της 

και χαρακτηρίζονται ως μη αποδοτικές. Εν συνεχεία ακολουθεί μια συγκριτική 

αξιολόγηση με το κόστος που συνεπάγεται η εκτέλεση αυτών των λειτουργιών από μια 

εξωτερική εταιρία στην βάση της μείωσης του κόστους και της βελτίωσης της απόδοσης, 

μέσω συγκεκριμένων και μετρήσιμων στόχων. 

 

 Αναλυτική διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής εξωτερικού παρόχου/προμηθευτή 

Εφόσον η επιχείρηση επιλέξει την υιοθέτηση της εξωτερικής ανάθεσης συγκεκριμένων 

διαδικασιών και λειτουργιών, ως στρατηγικής κάλυψης των αναγκών της, θα πρέπει να 

δώσει μεγάλη έμφαση στην διαδικασία επιλογής του κατάλληλου εξωτερικού 

συνεργάτη. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα αναλυτική και λεπτομερή διαδικασία αφού έχει 

σημαντική επίδραση στην εικόνα της επιχείρησης τόσο στους εσωτερικούς πελάτες 

της(εργαζομένους) όσο και στους εξωτερικούς, ενώ καθορίζει την απόδοσή της. 

 

 Συνεχής έλεγχος και παρακολούθηση της απόδοσης του εξωτερικού συνεργάτη 

Από τα πρώτα στάδια της εφαρμογής του Outsourcing, η επιχείρηση θα πρέπει να έχει 

σχεδιάσει και να συντονίζει ένα πρόγραμμα συστηματικών αξιολογήσεων της απόδοσης 

του εξωτερικού συνεργάτη, ενώ απαραίτητη θεωρείται η πρόβλεψη στους όρους της 

σύμβασης εξωτερικής ανάθεσης για την ύπαρξη συγκεκριμένων ποιοτικών 

προδιαγραφών αλλά και ελάχιστου αποδεκτού επιπέδου απόδοσης του συμβαλλόμενου 

μέρους. 

 

 Καθίσταται συνεπώς σαφές ότι η διαδικασία λήψης απόφασης της ανώτατης 

διοίκησης σχετικά με την εξωτερική ανάθεση επιχειρησιακών λειτουργιών και 

διαδικασιών, αποδεικνύεται εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση και αποτελεί συνάρτηση 

πολλών μεταβλητών όπως είναι οι οικονομίες κλίμακας, η τεχνογνωσία και η 

εξειδίκευση του εξωτερικού παρόχου/συνεργάτη, τα βραχυπρόθεσμα και τα 

μακροπρόθεσμα οικονομικά πλεονεκτήματα από την ανάθεση σε τρίτους, χαμηλό 

επίπεδο αποδοτικής διαχείρισης συγκεκριμένων λειτουργιών εντός της επιχείρησης και ο 

στρατηγικός προσανατολισμός σε συνδυασμό με την ανάγκη εστίασης στις βασικές 

επιχειρησιακές δραστηριότητες της επιχείρησης.     

 Επιπρόσθετες μεταβλητές που συνθέτουν την εξίσωση του Outsourcing και 
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πρέπει να εξετάζονται σε κάθε εταιρεία ξεχωριστά λαμβάνοντας υπόψη το περιβάλλον 

εντός του οποίου δραστηριοποιείται και τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που διαθέτει 

και επιδιώκει να επεκτείνει είναι: 

 Αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.  

 Προσδιορισμός των λειτουργιών/διαδικασιών που θα ανατεθούν σε τρίτους. 

 Ο αριθμός των εξωτερικών προμηθευτών που θα χρησιμοποιηθούν. 

 Δυνατότητα μεταστροφής στην εσωτερική εκτέλεση των 

δραστηριοτήτων/διαδικασιών ανάλογα με τις συνθήκες. 

 Επίπεδο αξιοπιστίας εξωτερικού προμηθευτή/παρόχου. 

 Επίπεδο ποιότητας των αγαθών και υπηρεσιών του εξωτερικού προμηθευτή ή 

παρόχου αντίστοιχα. 

 Βαθμός συντονισμού με τον εξωτερικό προμηθευτή και αξιολόγηση της απόδοσής 

του. 

 Βαθμός ευελιξίας των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρονται από τον 

εξωτερικό προμηθευτή. 

 Βαθμός συμβατότητας αναφορικά με το επίπεδο τεχνολογικής επάρκειας του 

εξωτερικού προμηθευτή και το εύρος της παρεχόμενης τεχνογνωσίας μεταξύ των 

συμβαλλόμενων μερών. 

 

 Έχοντας προσδιορίσει το βασικό πλαίσιο ενεργειών που πρέπει να ακολουθήσει 

μια επιχείρηση κατά την διάρκεια της διαδικασίας λήψης απόφασης για τον βαθμό 

υιοθέτησης του Outsourcing, ως μέσο κάλυψης των επιχειρησιακών αναγκών της, αλλά 

και της εξέτασης εκείνων των μεταβλητών, που διευκολύνουν την προετοιμασία και 

προσαρμογή του οργανισμού στις απαιτήσεις της εξωτερικής ανάθεσης, θα εστιάσουμε 

στα βασικά στάδια που πρέπει να ολοκληρωθούν, για την μετάβαση από μια in-house 

διαδικασία σε μια αντίστοιχα outsourced.      

 Συγκεκριμένα η αγοραστική λειτουργία θα πρέπει να περιλαμβάνεται και να 

αντιμετωπίζεται ως μια σημαντική διάσταση κατά την διάρκεια των διαπραγματεύσεων 

και της κατάρτισης της σύμβασης εξωτερικής ανάθεσης, στο πλαίσιο της 

αγοραπωλησίας αγαθών και υπηρεσιών από εξωτερικούς προμηθευτές/παρόχους. 

Ταυτόχρονα με την αγοραστική λειτουργία, η εταιρική στρατηγική διαχείρισης 

κινδύνου, η πολιτική διαχείρισης νομικών θεμάτων και οι στρατηγικές ομάδες 

σχεδιασμού πρέπει επίσης να συμμετέχουν στην παραπάνω διαδικασία, καθώς με αυτό 
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τον τρόπο η επιχείρηση θα εξασφαλίσει ότι το στρατηγικό αντίκτυπο της σύμβασης 

εξωτερικής ανάθεσης έχει αξιολογηθεί επαρκώς. Όπως συμβαίνει και με όλες τις 

υπόλοιπες συμβάσεις, οι υποψήφιοι αγοραστές των εξωτερικών υπηρεσιών δεν θα 

πρέπει να είναι πρόθυμοι να αποδεχθούν την τυποποιημένη σύμβαση που προσφέρεται 

τις περισσότερες φορές από πολλούς προμηθευτές στα πλαίσια του Outsourcing. Οι 

ακόλουθοι παράγοντες/στάδια πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας 

σχεδιασμού και κατάρτισης μιας σύμβασης εξωτερικής ανάθεσης: 

 Εκπροσώπηση της εταιρείας στην ομάδα επιλογής του εξωτερικού προμηθευτή 

 Χρήση συγκεκριμένων παραγόντων/ικανοτήτων για την αξιολόγηση του εξωτερικού 

προμηθευτή σε θέματα ευελιξίας, κατανόησης των εταιρικών δραστηριοτήτων, 

τεχνολογικής ηγεσίας. 

 Υιοθέτηση διαδικασιών αξιολόγησης προσφορών από εξωτερικούς πελάτες και 

συνεργάτες, συμπεριλαμβανομένης της ειδικής αξιολόγησης των χαμηλών προσφορών. 

 Σύνταξη μιας σύντομης περιγραφής του περιεχομένου της εργασίας, με ιδιαίτερη 

εστίαση στην φύση και στην έκταση της συνεργασίας μεταξύ αγοραστή και προμηθευτή.  

 Διασφαλίσεις σχετικά με την απόδοση και την έκταση του κόστους. 

 Καθιέρωση μεθόδων και διαδικασιών για την σταθερή μέτρηση της απόδοσης του 

προμηθευτή. 

 

 Με βάση τα παραπάνω στάδια κατά την διαδικασία κατάρτισης της σύμβασης 

εξωτερικής αναθέσεως, καθίσταται σαφές ότι οι συγκεκριμένες ανάγκες του οργανισμού 

θα πρέπει να συνδυαστούν με τις δυνατότητες του προμηθευτή κατά την διάρκεια των 

διαπραγματεύσεων, ώστε να καταρτίσουν μια σύμβαση συνεργασίας γύρω από ένα 

κοινό όραμα. Κατά την διαδικασία των διαπραγματεύσεων με τον υποψήφιο εξωτερικό 

προμηθευτή/πάροχο απαιτείται η σύσταση μιας δια-λειτουργικής ομάδας με μέλη από 

διάφορα επίπεδα λήψης αποφάσεων προκειμένου να καθορίσει και να αξιολογήσει τις 

ανάγκες της εταιρείας. Ενώ αντίστοιχα μια τέτοια ομάδα απαιτείται επίσης για την 

διαχείριση της σύμβασης μετά την εκτέλεσή της.      

      

 Εξίσου καθοριστικός παράγοντας από τον οποίο εξαρτάται η επιτυχής εκτέλεση 

της σύμβασης Outsourcing αποτελεί η ύπαρξη και η πρόβλεψη οικονομικών και 

τεχνολογικών κινήτρων προς τον εξωτερικό προμηθευτή αλλά και ο καθορισμός 

αμοιβαία επωφελών στόχων προκειμένου αυτός να συμβάλει στην μετεγκατάσταση της 
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τεχνολογίας και τεχνογνωσίας που είναι απαραίτητη για τις ανάγκες της εταιρείας σε 

χώρες του εξωτερικού. Ένας άλλος εξίσου βασικός παράγοντας που θα πρέπει να 

προηγείται της διαδικασίας σχεδιασμού και κατάρτισης της σύμβασης εξωτερικής 

ανάθεσης αποτελεί η επιλογή του κατάλληλου εξωτερικού προμηθευτή/παρόχου μέσα 

από ενοποιημένες και τυποποιημένες διαδικασίες αξιολόγησης. Συγκεκριμένα η επιλογή 

του προμηθευτή πρέπει να βασίζεται σε συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης των 

ικανοτήτων και της απόδοσής του, τα οποία εδράζονται σε δύο βασικές διαστάσεις, την 

τεχνική και λειτουργική ποιότητά των υπηρεσιών που προσφέρει στο συμβαλλόμενο 

μέρος.            

 Η τεχνική ποιότητα του εξωτερικού προμηθευτή περιλαμβάνει μια σειρά από 

επιχειρησιακές απαιτήσεις όπως είναι, η διατήρηση του απαιτούμενου χρόνου 

απόκρισης, η ελαχιστοποίηση της αδράνειας του συστήματος, η παροχή υψηλής 

ποιότητας υπηρεσιών με ελαχιστοποίηση των λαθών και η αξιοποίηση της τεχνολογίας 

αιχμής. Από την άλλη πλευρά η λειτουργική ποιότητα αναφέρεται σε ένα ελάχιστο 

αποδεκτό επίπεδο ποιότητας στην εξυπηρέτηση των πελατών.   

 Μια σημαντική κατηγοριοποίηση των συμβάσεων εξωτερικής ανάθεσης αποτελεί 

η διάκρισή τους σε: 

 

a) All-inclusive συμβάσεις(περιλαμβάνει μια ομάδα επιχειρησιακών 

λειτουργιών/διαδικασιών) 

 

b) Modular ή κλιμακούμενες συμβάσεις(εστιάζει σε συγκεκριμένες δραστηριότητες) 

 

c) Turnkey ή “Με το κλειδί στο χέρι συμβάσεις”(εστιάζει σε συγκεκριμένες θέσεις 

εργασίας) 

  

 Παρά το γεγονός ότι οι συμβάσεις εξωτερικής ανάθεσης της μορφής “Με το 

κλειδί στο χέρι”, ιστορικά αποτέλεσαν την κυρίαρχη μορφή εκπροσώπησης των τυπικών 

διακανονισμών μεταξύ των εταιρειών πελατών και των εξωτερικών 

προμηθευτών/παρόχων, οι κλιμακούμενες και all-inclusive  προσεγγίσεις έχουν εξελιχθεί 

πλέον στην κυρίαρχη μορφή συμβάσεων που χαρακτηρίζουν τις σημερινές σχέσεις 

εξωτερικής ανάθεσης μεταξύ των επιχειρήσεων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο: ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ – BUSINESS PROCESS OUTSOURCING 

4.1 Εσωτερική και Εξωτερική Ανάθεση Επιχειρησιακών Διαδικασιών 

– Business Process In sourcing & Outsourcing 

  

 Όπως αναφέρθηκε και αναλύθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο η στρατηγική 

επιλογή του Outsourcing περιλαμβάνει την διαδικασία της μεταβίβασης και ανάθεσης 

ορισμένων επαναλαμβανόμενων εσωτερικών δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης καθώς 

και του δικαιώματος λήψης αποφάσεων που τις συνοδεύουν σε εξωτερικούς 

προμηθευτές/παρόχους, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης εξωτερικής ανάθεσης. 

Την τελευταία δεκαετία το Outsourcing έχει επεκταθεί και στο πεδίο της 

Πληροφοριακής Τεχνολογίας(IT), στο πεδίο της εξωτερικής ανάθεσης επιχειρησιακών  

διαδικασιών(BPO), αλλά και σε αυτό της παραγωγικής διαδικασίας(Manufacturing) ενώ 

συχνά γίνεται λόγος για την διαδικασία εξωτερικής ανάθεσης επιχειρησιακής γνώσης και 

τεχνογνωσίας(KPO)  αλλά και για την έννοια του “Multi Sourcing”. 

 Συγκεκριμένα η εξωτερική ανάθεση διαδικασιών πληροφοριακής 

τεχνολογίας(ITO) περιλαμβάνει έναν τρίτο ή εξωτερικό συνεργάτη, ο οποίος στο 

πλαίσιο των συμβατικών του υποχρεώσεων έχει αναλάβει την διαχείριση μιας 

συγκεκριμένης εφαρμογής που περιλαμβάνει όλα τα σχετικά δίκτυα διακομιστών και τις 

αναβαθμίσεις λογισμικού. Από την άλλη πλευρά η εξωτερική ανάθεση επιχειρησιακών 

διαδικασιών(BPO) γενικά χαρακτηρίζει το πλαίσιο εντός του οποίου ένας εξωτερικός 

προμηθευτής/πάροχος διαχειρίζεται όλα τα μέρη μιας επιχειρησιακής διαδικασίας, όπως 

είναι θέματα λογιστικής, συμβάσεων και Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων. Μάλιστα όταν 

οι εγκαταστάσεις εξωτερικής ανάθεσης βρίσκονται έξω από την μητρική χώρα της 

αναθέτουσας επιχείρησης, τότε η όλη διαδικασία χαρακτηρίζεται ως μετεγκατάσταση 

των επιχειρησιακών διαδικασιών(Offshoring).  Ταυτόχρονα στο πλαίσιο του 

Business Process Outsourcing-BPO εντάσσεται με σαφή όμως διακριτά στοιχεία και η 

έννοια του Knowledge Process Outsourcing-KPO. Πρόκειται για μια διάσταση του 

Outsourcing που περιλαμβάνει απαιτητικές και πολύπλοκες διαδικασίες όπως είναι η 

έρευνα αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων, οι επενδύσεις στην έρευνα και ανάπτυξη, η 

διαδικασία υποβολής αιτήσεων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, οι νομικές και ασφαλιστικές 

παράμετροι των επενδυτικών διαδικασιών, οι οποίες χαρακτηρίζονται από υψηλό 
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επίπεδο γνωστικής επάρκειας και τεχνογνωσίας. Συνεπώς η σημασία του KPO είναι 

εξαιρετικά σημαντική στο πλαίσιο ενός ιδιαίτερα ανταγωνιστικού περιβάλλοντος στο 

οποίο οι επιχειρήσεις μπορούν να στραφούν στο υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης και 

κατάρτισης των υπηρεσιών που προσφέρονται από εξωτερικούς προμηθευτές/παρόχους 

για να αποκτήσουν και να διατηρήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.   

 Τέλος οι πολλαπλές πηγές προμηθειών που χαρακτηρίζει ολοένα και 

περισσότερες επιχειρήσεις, αποτελεί μια ακόμα πρόσφατη στάση του Outsourcing με 

στόχο την διαφοροποίηση του κινδύνου και την απόκτηση συμπληρωματικών ωφελειών 

κατά την διαδικασία της προμήθειας.       

 Με αυτό τον τρόπο οι επιχειρήσεις που επιλέγουν την εξωτερική ανάθεση 

επιχειρησιακών διαδικασιών φαίνεται να ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο απώλειας του 

ελέγχου επί της σύμβασης Outsourcing μέσω της εφαρμογής μιας επιτυχημένης 

στρατηγικής πολλαπλών πηγών προμηθειών(Multi-sourcing), δεδομένου ότι η 

συνεργασία με ένα μόνο προμηθευτή αποδεικνύεται πολλές φορές χρονοβόρα και 

επικίνδυνη.    Οι επιχειρήσεις διαθέτουν ουσιαστικά τρία είδη διαδικασιών:  α) τις 

βασικές διαδικασίες(core process), οι οποίες δίνουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, β) τις 

κρίσιμες μη βασικές διαδικασίες(critical non-core process), οι οποίες είναι σημαντικές 

αλλά δεν αποτελούν παράγοντες διαφοροποίησης έναντι του ανταγωνισμού, γ) τις μη 

βασικές και μη κρίσιμες διαδικασίες(non-core non-critical process) που ολοκληρώνουν 

την σύνθεση του εργασιακού περιβάλλοντος. Η εξωτερική ανάθεση  των μη βασικών 

διαδικασιών ελευθερώνει χρόνο και πόρους στην επιχείρηση, προκειμένου να εστιάσει 

την προσοχή της στην διαδικασία απόκτησης βασικών ανταγωνιστικών ικανοτήτων. 

 Στην σημερινή εποχή δεδομένου ότι η εξωτερική ανάθεση υπηρεσιών 

πληροφοριακής τεχνολογίας(ITO) καθίσταται αντικείμενο διαπραγματεύσεων ολοένα 

και περισσότερων επιχειρήσεων, η βιομηχανία του Outsourcing στρέφεται κυρίως στις 

διαδικασίες του BPO, δηλαδή της εξωτερικής ανάθεσης επιχειρησιακών 

διαδικασιών/λειτουργιών, ως μέσο για την  επιβίωση των επιχειρησιακών οργανώσεων, 

την μείωση του κόστους και την απόκτηση και διατήρηση ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος. Η παγκοσμιοποίηση, οι ανταγωνιστικές αγορές, οι συγχωνεύσεις και οι 

εξαγορές αποτελούν τα κύρια ερεθίσματα για την ραγδαία ανάπτυξη του BPO, 

πρωταρχικός στόχος της εξωτερικής ανάθεσης επιχειρησιακών διαδικασιών είναι να 

προσφέρει την υψηλότερη δυνατή αξία προς όλα τα συμβαλλόμενα μέρη και ταυτόχρονα 

η επίτευξη και διατήρηση ενός υψηλότερου επιπέδου παραγωγικότητας.    

 Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, στο πλαίσιο της εξωτερικής ανάθεσης 
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επιχειρησιακών διαδικασιών, μια συγκεκριμένη επιχειρησιακή λειτουργία/διαδικασία 

της αναθέτουσας επιχείρησης εκτελείται από έναν συμβαλλόμενο εξωτερικό 

προμηθευτή/πάροχο. Με αυτό τον τρόπο ο κτιριακός και κεφαλαιουχικός εξοπλισμός 

του εξωτερικού προμηθευτή φαίνεται να λειτουργεί ως “back office” για τις 

επιχειρησιακές διαδικασίες που αποτελούν αντικείμενο εξωτερικής ανάθεσης. 

Παραδείγματα υπηρεσιών εξωτερικής ανάθεσης BPO αποτελεί η ευθύνη των 

εξωτερικών προμηθευτών/παρόχων για την διαχείριση επιχειρησιακών διαδικασιών 

όπως είναι η υποστήριξη τηλεφωνικών κέντρων, ανοιχτών γραμμών έκτακτης ανάγκης, 

διαχείρισης παραπόνων, διαχείρισης δεδομένων, συστήματα επεξεργασίας και 

αποθήκευσης εγγράφων, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες μισθοδοσίας, 

λογιστικών καταχωρήσεων αλλά και διάφορες υπηρεσίες logistics και συστήματα 

πληροφορικής. Συνεπώς ένας εξωτερικός πάροχος υπηρεσιών BPO(Business Process 

Outsourcing) πρέπει να έχει την δυνατότητα να παρουσιάζει υψηλό βαθμό συνέπειας 

αναφορικά με την ταχύτητα και την ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του, που 

εκτείνεται σε μια σειρά από υπηρεσίες και συνεργαζόμενες επιχειρήσεις.   

 Σύμφωνα με τους Halvey &Murphy Melby(2007) η διαδικασία του BPO έχει 

επεκταθεί σε εφτά τομείς επιχειρησιακών δραστηριοτήτων όπως δείχνει και το 

παρακάτω διάγραμμα:  

 

Πηγή: Rima Zitkiene & Ugne Blusyte(2015) 

 

  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1822801115000090#gr1a
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 Οι δύο βασικές στρατηγικές αναφορικά με την προμήθεια/παροχή 

επιχειρησιακών διαδικασιών αφορούν αφενός μεν την εσωτερική ανάθεση(Insourcing), 

αφετέρου δε τη εξωτερική ανάθεση(Outsourcing). Με βάση τα διεπιχειρησιακά όρια 

παροχής και εκτέλεσης των επιχειρησιακών διαδικασιών/λειτουργιών, οι παραπάνω 

στρατηγικές ορίζονται ως εξής:         

 Εσωτερική ανάθεση(Insourcing): Αναφερόμαστε σε εκείνες τις επιχειρησιακές 

διαδικασίες, οι οποίες εκτελούνται από την ίδια την επιχείρηση ή από μια άλλη 

εταιρική οντότητα της  ίδιας επιχείρησης(π.χ θυγατρική, εσωτερικό τμήμα).   

 Εξωτερική Ανάθεση(Outsourcing): Αναφερόμαστε σε εκείνες τις επιχειρησιακές 

διαδικασίες που ελέγχονται και εκτελούνται από ένα συμβαλλόμενο εξωτερικό τρίτο 

μέρος, το οποίο δεν εντάσσεται στο εταιρικό σχήμα της αναθέτουσας επιχείρησης(π.χ 

εξωτερικός προμηθευτής/πάροχος).  

 Πρόκειται για δύο διαφορετικές στρατηγικές προσεγγίσεις όπου στην μεν πρώτη 

στο πλαίσιο της εσωτερικής ανάθεσης επιχειρησιακών διαδικασιών(Business Process 

Insourcing-BPI), μια επιχείρηση εκτελεί τις επιμέρους εσωτερικές 

διαδικασίες/λειτουργίες της μόνη της χωρίς την συμμετοχή οποιουδήποτε τρίτου – 

εξωτερικού συνεργάτη. Από την άλλη όμως πλευρά στο πλαίσιο της εξωτερικής 

ανάθεσης επιχειρησιακών διαδικασιών(Business Process Outsourcing-BPO) η 

αναθέτουσα επιχείρηση αναπτύσσει μια συμβατική σχέση με έναν εξωτερικό 

προμηθευτή και ταυτόχρονα μεταθέτει σε αυτόν την ευθύνη εκτέλεσης συγκεκριμένων 

επιχειρησιακών διαδικασιών.        

 Στην πρώτη περίπτωση του BPI, όπου η επιχείρηση αποφασίζει να εκτελέσει τις 

επιχειρησιακές διαδικασίες μέσω εσωτερικής ανάθεσης, μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε 

δύο βασικές στρατηγικές: 

1) “OK as is” strategy, στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής η επιχείρηση θεωρεί ότι οι 

επιμέρους επιχειρησιακές διαδικασίες/λειτουργίες της εκτελούνται εσωτερικά με τον 

πλέον αποδοτικό και ανταγωνιστικό τρόπο και προσανατολίζεται στην διατήρηση της 

υπάρχουσας κατάστασης. 

 

2) “Fix and keep in house” strategy, σε αυτή την περίπτωση η επιχείρηση ίσως να είναι 

σε μικρό βαθμό ανικανοποίητη με την αποδοτικότητα των εσωτερικά διεκπεραιωμένων 

επιχειρησιακών διαδικασιών, αλλά ταυτόχρονα θεωρεί ότι η εσωτερική 
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ανάθεση(Insourcing) συνεχίζει να αποτελεί την καλύτερη λύση για αυτήν και 

προσανατολίζεται στην υιοθέτηση των καλύτερων πρακτικών για τον εντοπισμό και την 

διόρθωση των ελλείψεων.         

 Στην δεύτερη περίπτωση του BPO, όπου η επιχείρηση αποφασίζει να προχωρήσει 

στην εξωτερική ανάθεση των επιχειρησιακών διαδικασιών/λειτουργιών της, μπορεί να 

επιλέξει ανάμεσα σε δύο βασικές στρατηγικές: 

 

1) “Option to reserve” strategy, στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής συγκεκριμένες 

επιχειρησιακές διαδικασίες ανατίθενται σε έναν εξωτερικό προμηθευτή αλλά 

ταυτόχρονα δίνεται η δυνατότητα στην αναθέτουσα επιχείρηση, μέσω ειδικής 

πρόβλεψης στην σύμβαση εξωτερικής ανάθεσης,  να μεταστρέψει το πλαίσιο εκτέλεσης 

των επιμέρους διαδικασιών/λειτουργιών από εξωτερικής σε εσωτερικής ανάθεσης όποτε 

το κρίνει απαραίτητο. 

 

2) “Divest completely” strategy, σε αυτή την περίπτωση η επιχείρηση προκρίνει την 

εξωτερική ανάθεση των επιχειρησιακών διαδικασιών σε τρίτους αλλά σε μόνιμη βάση, 

με στόχο την βελτίωση της αποδοτικότητας και την εστίαση της στις βασικές/κρίσιμες 

επιχειρησιακές λειτουργίες της. Μάλιστα η αναθέτουσα επιχείρηση που επιλέγει την 

παραπάνω στρατηγική πολλές φορές δεν περιορίζεται μόνο σε έναν εξωτερικό 

προμηθευτή αλλά προκρίνει την εξωτερική ανάθεση σε πολλαπλούς εξωτερικούς 

προμηθευτές/παρόχους. 

 

 Έχοντας προσδιορίσει τις βασικές επιμέρους στρατηγικές που καλείται να 

επιλέξει μια επιχείρηση, κατά το στάδιο της υιοθέτησης είτε της εσωτερική 

ανάθεση(BPI) είτε  της εξωτερικής ανάθεσης(BPO) συγκεκριμένων διαδικασιών και 

λειτουργιών, θα πρέπει να αναφερθούμε και στα επιμέρους πλεονεκτήματα που 

συνεπάγονται οι δύο αυτές στρατηγικές επιλογές του Outsourcing. Τα βασικά 

πλεονεκτήματα της εσωτερικής ανάθεσης(BPI) συνοψίζονται στα εξής σημεία: 

 

 Η στρατηγική της εσωτερικής ανάθεσης επιτρέπει μεγαλύτερο βαθμό ελέγχου των 

περιουσιακών στοιχείων και των πόρων μιας επιχείρησης, που χρησιμοποιούνται στις 

επιχειρησιακές διαδικασίες. 

 Η πιθανότητα καιροσκοπικής συμπεριφοράς εκ μέρους του εξωτερικού προμηθευτή 

μπορεί να αποτελέσει σημαντική πηγή κινδύνων και ζημιών για την αναθέτουσα 
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επιχείρηση, για αυτό το λόγο η εσωτερική ανάθεση φαίνεται να παρέχει υψηλές 

διασφαλίσεις απέναντι σε αυτό τον κίνδυνο. 

 Η στρατηγική επιλογή της εσωτερικής ανάθεσης(Insourcing) αποδεικνύεται η 

καλύτερη λύση, όταν η υπό ανάθεση επιχειρησιακή διαδικασία συνδέεται με υψηλό 

βαθμό αβεβαιότητας. 

 Πολλές επιχειρησιακές διαδικασίες απαιτούν πολύ υψηλό ποσοστό ειδικών γνώσεων 

σε επίπεδο επιχείρησης για την αποτελεσματική εκτέλεσή τους. Η διαδικασία της 

μεταφοράς αυτών των γνώσεων σε ένα μόνο εξωτερικό προμηθευτή όχι μόνο απαιτεί 

χρόνο και προσπάθεια αλλά μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την εμπιστευτικότητα της 

τεχνογνωσίας και των ειδικών γνώσεων της αναθέτουσας επιχείρησης. 

 Η διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που σχετίζονται με τις 

επιχειρησιακές διαδικασίες αποτελεί πάντα ένα εξαιρετικά δύσκολο θέμα μεταξύ ενός 

τρίτου και της αναθέτουσας επιχείρησης. Για αυτό το λόγο η εσωτερική ανάθεση 

μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο των παραβιάσεων των δικαιωμάτων πνευματικής 

ιδιοκτησίας. 

 Πολλές φορές παρουσιάζονται επιχειρησιακές διαδικασίες/λειτουργίες, οι οποίες δεν 

μπορούν να εκτελεστούν αποτελεσματικά από τους εξωτερικούς 

προμηθευτές/παρόχους. Επιπλέον όταν οι εξειδικευμένοι προμηθευτές/ πάροχοι 

υπηρεσιών απουσιάζουν ή χαρακτηρίζονται από χαμηλή ποιότητα υπηρεσιών τότε η 

εσωτερική ανάθεση(Insourcing) αποτελεί την μόνη επιλογή.   

Από την άλλη πλευρά τα βασικά πλεονεκτήματα της εξωτερικής ανάθεσης 

επιχειρησιακών διαδικασιών/λειτουργιών(BPO) συνοψίζονται ως εξής: 

 Το BPO μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικά πλεονεκτήματα κόστους για την 

αναθέτουσα επιχείρηση: 

o Η αναθέτουσα επιχείρηση δεν χρειάζεται να πραγματοποιήσει σημαντικές 

επενδύσεις σε υποδομή και τεχνολογία για την εκτέλεση των επιχειρησιακών 

διαδικασιών και με αυτό τον τρόπο εξοικονομεί κεφαλαιουχικές δαπάνες. 

o Οι οικονομίες κλίμακας και οι οικονομίες φάσματος του εξωτερικού 

προμηθευτή/παρόχου συμβάλουν στην μείωση των λειτουργικών εξόδων των 

ανατιθέμενων επιχειρησιακών διαδικασιών. 

o Η συνολική διαδικασία προσφορών και διαπραγμάτευσης της συμβάσεως 

εξωτερικής ανάθεσης κάνει τους ίδιους τους εξωτερικούς προμηθευτές να 
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προχωρούν σε εκτιμήσεις σχετικά με τις δαπάνες που συνοδεύουν την 

εκτέλεση των επιχειρησιακών διαδικασιών,  διευκολύνοντας τις αντίστοιχες 

προβλέψεις κόστους από την  πλευρά της αναθέτουσας επιχείρησης. 

 Ταυτόχρονα το BPO επιτρέπει στις επιχειρήσεις να επικεντρωθούν στις 

βασικές/κρίσιμες δραστηριότητές τους, μέσα από την εξωτερική ανάθεση των μη 

βασικών δραστηριοτήτων τους, οι οποίες απασχολούν ένα σημαντικό ποσό του 

χρόνου διαχείρισης και των πόρων τους. 

 Το BPO διευκολύνει επίσης την μετάβαση της αναθέτουσας επιχείρησης σε νέες 

επιχειρησιακές λειτουργίες/διαδικασίες, αφού κατά την διάρκεια αυτής της περιόδου 

μετάβασης οι παλαιού τύπου ή τρέχουσες διαδικασίες έχουν ανατεθεί σε εξωτερικούς 

συνεργάτες. 

 Η διαδικασία της εξωτερικής ανάθεσης συγκεκριμένων επιχειρησιακών διαδικασιών, 

γνωστή ως BPO, προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία στην διαχείριση του εργατικού 

δυναμικού: 

o Κάθε απότομη αύξηση ή μείωση του όγκου των εργασιών μιας ανατιθέμενης 

επιχειρησιακής διαδικασίας συνεπάγεται έντονες μεταβολές στο 

απαιτούμενο εργατικό δυναμικό. Ωστόσο η αναθέτουσα επιχείρηση δεν 

επηρεάζεται από την παραπάνω εξέλιξη αφού η πρόσληψη και η στελέχωση 

που απαιτείται για την εξωτερική ανάθεση των επιχειρησιακών διαδικασιών 

αποτελεί ευθύνη του εξωτερικού συνεργάτη. Συνεπώς ο εξωτερικός 

προμηθευτής/πάροχος είναι σε θέση να διαχειριστεί ευκολότερα τις 

αυξομειώσεις που παρουσιάζουν οι απαιτήσεις σε ανθρώπινο δυναμικό στο 

πλαίσιο της εξωτερικής ανάθεσης, αφού απασχολεί ένα πολύ μεγάλο αριθμό 

υπαλλήλων σε παρόμοια καθήκοντα. Στην πράξη πολλοί εξωτερικοί 

προμηθευτές φαίνεται να ισορροπούν εύκολα τις μεταβαλλόμενες ανάγκες 

σε προσωπικό μεταξύ των διαφόρων BPO έργων που έχουν αναλάβει. 

o Το  BPO απελευθερώνει πολύτιμους πόρους στο εσωτερικό της αναθέτουσας 

επιχείρησης(υποδομές, ανθρώπινο δυναμικό κλπ) από τις μη βασικές 

δραστηριότητες, προκειμένου να αξιοποιηθούν στην ανάπτυξη βασικών και 

κρίσιμων ικανοτήτων και διαδικασιών, που θα προσδώσουν στην επιχείρηση 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά. 

 Τέλος για να παραμείνουν ανταγωνιστικοί, οι περισσότεροι εξωτερικοί προμηθευτές 

προσπαθούν να υιοθετήσουν εκείνα τα μοντέλα/πρότυπα επιχειρησιακών διαδικασιών 
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που παρουσιάζουν υψηλό βαθμό ωρίμανσης και συνεπώς εγγυώνται την καλύτερη 

ποιότητα εξυπηρέτησης του πελάτη. Με αυτό τον τρόπο οι αναθέτουσες επιχειρήσεις 

μπορούν αν επωφεληθούν από την ποιότητα που παρέχεται από τους καλύτερους 

προμηθευτές του κλάδου.    

4.2 Η Διάκριση μεταξύ On-shoring & Off-shoring και οι κατηγορίες 

του BPO 

 

 Όπως αναφέρθηκε παραπάνω οι επιμέρους επιχειρησιακές διαδικασίες μιας 

επιχείρησης μπορούν να εκτελούνται ή να διαχειρίζονται από εταιρικές οντότητες, είτε 

εσωτερικά της επιχείρησης(Insourcing-εσωτερικό τμήμα, θυγατρική) είτε εξωτερικά 

αυτής(Outsourcing-εξωτερικός προμηθευτής/πάροχος).     

Ωστόσο στην σημερινή εποχή όπου η παγκοσμιοποίηση έχει καθοριστική επίδραση στον 

τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων, πολλοί είναι αυτοί που στα πλαίσια του Business 

Process Outsourcing θέτουν το εξής ερώτημα: «Ποια είναι η τοποθεσία στην οποία 

εκτελούνται οι επιχειρησιακές διαδικασίες/λειτουργίες της επιχείρησης;». Συγκεκριμένα 

το ερώτημα αυτό μας εισάγει σε μια άλλη πλευρά του Outsourcing, στο επίκεντρο της 

οποίας βρίσκονται δυο έννοιες αυτές του “On-shoring” και του “Off-shoring”.  

 Με τον όρο “On-shoring” περιγράφεται η έννοια της μετεγκατάστασης μιας 

επιχειρησιακής διαδικασίας, η οποία μέχρι πρότινος εκτελούνταν σε μια ξένη χώρα, 

στην μητρική χώρα της αναθέτουσας επιχείρησης. Αυτή η στρατηγική BPO συναντάται 

συχνά και με τους όρους “Re-shoring”,”Back-shoring, “Home-shoring” και πολλές 

φορές δεν αναφέρεται μόνο στην διαδικασία της μετεγκατάστασης αλλά και στο πλαίσιο 

εκτέλεσης των ανατιθέμενων επιχειρησιακών διαδικασιών στην ίδια χώρα που αποτελεί 

την έδρα της αναθέτουσας επιχείρησης, όπου χρησιμοποιούνται συχνά και οι όροι 

“Onshore sourcing” και “Domestic sourcing”.      

 Από την άλλη πλευρά ο όρος “Off-shoring” πολύ συχνά συσχετίζεται με την 

έννοια του Outsourcing, αλλά πρόκειται για δύο τελείως διαφορετικές έννοιες που η 

ύπαρξη της μιας δεν συνεπάγεται την ύπαρξη της άλλης. Συγκεκριμένα ενώ ο όρος 

Outsourcing(εξωτερική ανάθεση) αναφέρεται στην μετεγκατάσταση διαδικασιών και 

θέσεων εργασίας σε εξωτερικό προμηθευτή/πάροχο ανεξάρτητα από την έδρα του 

τελευταίου, ο όρος “Off-shoring” αναφέρεται στην μετεγκατάσταση διαδικασιών και 

θέσεων εργασίας σε οποιαδήποτε ξένη χώρα χωρίς όμως να δίνεται έμφαση αν ο 

πάροχος είναι εξωτερικός ή συνδεδεμένος με την επιχείρηση. Μάλιστα τα τελευταία 
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χρόνια εμφανίζεται ξανά στο προσκήνιο και ο όρος “Off-shore outsourcing”, ο οποίος 

καλύπτει το πλαίσιο μετεγκατάστασης και ανάθεσης διαδικασιών και θέσεων εργασίας  

σε έναν εξωτερικό και διεθνή προμηθευτή/πάροχο.       

 Η διαδικασία της εξωτερικής ανάθεσης επιχειρησιακών διαδικασιών, γνωστή ως 

Business Process Outsourcing-BPO, πολλές φορές εξετάζεται υπό το πρίσμα της 

διεθνούς μετεγκατάστασης των θέσεων εργασίας και των επιμέρους λειτουργιών του 

εργασιακού χώρου. Στην πράξη υπάρχουν τρείς βασικοί τύποι του BPO, τους οποίους οι 

επιχειρήσεις χρησιμοποιούν ανάλογα με τις ανάγκες τους και τους στόχους που 

επιδιώκουν να επιτύχουν, είτε τον κάθε τύπο ξεχωριστά είτε σε συνδυασμό: 

 

Πίνακας 1: Οι 3 βασικοί τύποι του BPO ανά χώρα και λειτουργικό τομέα 

Τύπος BPO Τοποθεσία Λειτουργία/Διαδικασία 

Offshore Ινδία Παραγωγή 

 Κίνα Πληροφοριακά Συστήματα 

 Φιλιππίνες Χρημ/κή Ανάλυση 

 Ρωσία Τηλεφωνικά Κέντρα 

   

Nearshore Μεξικό Παραγωγή 

 Καναδάς Τηλεφωνικά Κέντρα 

 Κεντρική Αμερική  

 Λατινική Αμερική  

   

Onshore ΗΠΑ Διοίκηση Προσωπικού 

  Τηλεφωνικά Κέντρα 

 

Offshore Business Process 

 

 Ο τύπος του Offshore BPO αποτελεί ίσως το πιο δύσκολο και πολύπλοκο είδος 

αυτής της νέα προσέγγισης που αφορά την εξωτερική ανάθεση επιχειρησιακών 

διαδικασιών και λειτουργιών, αλλά ταυτόχρονα και το πιο επικερδές από την πλευρά 

των επιχειρήσεων, με μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις να αποτελούν επιτυχημένα 

παραδείγματα εφαρμογής του όπως η Nike και η Wal-Mart. Ο βαθμός πολυπλοκότητας 

των επιχειρησιακών λειτουργιών που μετατίθενται σε υπεράκτιες τοποθεσίες συνεχίζει 

να αυξάνεται με ταχύτατους ρυθμούς και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις που 

χρησιμοποιούν την Offshore προσέγγιση να έχουν αναπτύξει διαφορετικά μοντέλα BPO 

για να διασφαλίσουν την συνεχιζόμενη ανάπτυξή τους. Ένα από αυτά τα μοντέλα ίσως 

και το πιο γνωστό είναι αυτό του Offshore-Insourcing of business process που 

συναντάται και ως Offshore BPI ή Global BPI, στο πλαίσιο του οποίου η επιχείρηση 
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εγκαθιδρύει μια πλήρως ελεγχόμενη θυγατρική στην διεθνή αγορά, την οποία 

στελεχώνει με εργατικό δυναμικό από την χώρα υποδοχής.     

 Μια επέκταση αυτού του μοντέλου αποτελεί το λεγόμενο built-operate-

transfer(ΒΟΤ), στα πλαίσια του οποίου η επιχείρηση δημιουργεί μια υπεράκτια εταιρεία 

συνήθως με τοπικό εταίρο, ο οποίος εξειδικεύεται σε μια συγκεκριμένη επιχειρησιακή 

λειτουργία και μετά την πάροδο ενός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος περιέρχεται 

στον εσωτερικό έλεγχο της επιχείρησης(Offshore BPI).     

 

Onshore Business Process 

 

 Θα ήταν λάθος να αντιμετωπίσουμε και να εξετάσουμε την διαδικασία της 

εξωτερικής ανάθεσης επιχειρησιακών λειτουργιών ή αλλιώς BPO μόνο από την σκοπιά 

ενός διεθνούς επιχειρηματικού φαινομένου. Πολλές επιχειρήσεις στις ΗΠΑ 

προσφεύγουν στην εξωτερική ανάθεση λειτουργιών back-office σε εξωτερικούς 

προμηθευτές/παρόχους, οι οποίοι όμως είναι εγκατεστημένοι στις ΗΠΑ. Το πλέον 

χαρακτηριστικό παράδειγμα εφαρμογής του τύπου Onshore BPO ή αλλιώς Domestic 

BPO σε back-office λειτουργίες αποτελεί, η εξωτερική ανάθεση της μισθοδοσίας σε 

μεγάλες εξειδικευμένες εταιρείες που εδράζονται στην μητρική χώρα της αναθέτουσας 

επιχείρησης.           

 Από την άλλη πλευρά ο τύπος του Onshore Business Process εφαρμόζεται από 

πολλές επιχειρήσεις στο πλαίσιο του Business Process Insourcing-BPI και συναντάται με 

τον όρο  Onshore BPI ή Domestic BPI.  Συνεπώς στο πλαίσιο αυτό τόσο η αναθέτουσα 

επιχείρηση όσο και η εσωτερική εταιρική οντότητα(θυγατρική, εσωτερικό τμήμα), που 

αναλαμβάνει την εκτέλεση και την διαχείριση των ανατιθέμενων επιχειρησιακών 

λειτουργιών είναι εγκατεστημένες και εδράζονται στην ίδια χώρα.  

 

Near-shore Business Process Outsourcing 

 

 Ο όρος Near-shore Outsourcing είναι σχετικά νεοσύστατος στο πλαίσιο του 

Business Process Outsourcing και αναπτύχθηκε για να περιγράψει κατά κύριο λόγο το 

ευρύτερο στρατηγικό πλαίσιο των πρακτικών Outsourcing που εφαρμόζουν μεγάλες 

επιχειρήσεις των ΗΠΑ στην ευρύτερη περιοχή της βορειοαμερικανικής ηπείρου. Στην 

πράξη πολλές αμερικανικές επιχειρήσεις εφαρμόζουν πρακτικές εξωτερικής ανάθεσης 

κυρίως σε γείτονες-χώρες όπως είναι το Μεξικό, ο Καναδάς και χώρες της Λατινικής 
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Αμερικής με στόχο να μειώσουν και πολλές φορές να αποφύγουν τον υψηλό βαθμό 

πολυπλοκότητας που συνεπάγονται οι πρακτικές Outsourcing σε χώρες με τελείως 

διαφορετικά χαρακτηριστικά όπως είναι η Κίνα και η Ινδία.    

 Το στρατηγικό πλαίσιο του Near-shore Business Process Outsourcing επιτρέπει 

στις επιχειρήσεις να εισαχθούν σταδιακά στις διαδικασίες και στις απαιτήσεις της 

εξωτερικής ανάθεσης επιχειρησιακών λειτουργιών χωρίς να αντιμετωπίζουν το 

αυξημένο επίπεδο κινδύνου που συνεπάγεται η υιοθέτηση μιας στρατηγικής Offshore 

Business Process Outsourcing. Μάλιστα οι επιχειρήσεις που υιοθετούν και εφαρμόζουν 

μια στρατηγική Near-shore BPO συνήθως αποσκοπούν στην εξοικονόμηση κόστους και 

χρόνου, αλλά μερικές φορές είναι σε θέση να εντοπίσουν τους καλύτερους στην 

κατηγορία τους εξωτερικούς προμηθευτές και παρόχους υπηρεσιών, τις οποίες έχουν 

ανάγκη.   

4.3 Επιχειρησιακά πεδία εφαρμογής του BPO και επιμέρους 

λειτουργίες 

 

 Το στρατηγικό πλαίσιο του Outsourcing και συγκεκριμένα οι επιμέρους 

λειτουργίες της εξωτερικής ανάθεσης επιχειρησιακών διαδικασιών, γνωστό ως BPO, 

αποτελούν σημαντικό παράγοντα ενδυνάμωσης και προσανατολισμού των επιχειρήσεων 

προς την κατεύθυνση της αποτελεσματικής και αποδοτικής αξιοποίησης των 

παγκόσμιων περιουσιακών στοιχείων τους. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της χρήσης των 

καλύτερων πρακτικών του κλάδου με στόχο την ενίσχυση της αλυσίδας αξίας τους και 

την δημιουργία νέων προοπτικών από την είσοδό τους σε νέες αγορές.  

 Εξάλλου λόγω της φύσης της ειδικότητας και της εξειδικευμένης εμπειρίας τους, 

οι εξωτερικοί πάροχοι υπηρεσιών διαθέτουν ένα εκτεταμένο εύρος πόρων και 

ικανοτήτων παγκόσμιας κλάσης που καλύπτουν όλες τις ανάγκες και απαιτήσεις των 

πελατών τους. Κατ’ επέκταση μέσω της υιοθέτησης και εφαρμογής ενός συγκεκριμένου 

τύπου BPO ή συνδυασμού αυτών, η αναθέτουσα επιχείρηση είναι σε θέση να εκτελεί με 

συνέπεια συγκεκριμένες λειτουργίες και μάλιστα πολλές φορές αποδοτικότερα από τον 

ανταγωνισμό, ενώ ταυτόχρονα αυξάνεται ο βαθμός βελτίωσης της σε συγκεκριμένους 

επιχειρησιακούς τομείς καθώς οι αγορές, η τεχνολογία και ο ανταγωνισμός 

εξελίσσονται.  
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 Στον παρακάτω πίνακα περιγράφονται οι επιχειρησιακοί τομείς όπου βρίσκουν 

εφαρμογή οι επιμέρους τύποι του BPO αλλά και οι συγκεκριμένες επιχειρησιακές 

λειτουργίες που εκτελούνται και διαχειρίζονται μέσω της εξωτερικής ανάθεσης.     

Πίνακας 2: Οι επιχειρησιακοί τομείς εφαρμογής του BPO και οι εκτελούμενες 

λειτουργίες 

Επιχειρησιακοί Τομείς Λειτουργίες/Διαδικασίες 

Back Office Transaction Processing 

Administrative & Management Support 

Services 

Banking/ATM/Transaction Processing 

Document Management & Processing 

General Transaction Processing 

Tuition & Scholarship Services 

Accounts Receivables Processing 

Payment Processing 

Forms Management 

Billing Services 

Customer Interaction Services 

Call Centers 

CRM & Telesales 

Customer Contact Services 

Government Sourcing 

Order Processing 

Customer Support 

Warranty Administration 

Customer Feedback 

Operations Support Services 

Re-engineering 

Facilities Management 

Global Delivery & Sourcing 

Venture Capital Outsourcing 

Real Estate Management 

Telecommunications 

Office Solutions 

Logistics 

Human Resource Services 

Benefits Administration 

Hiring & Recruitment 

Payroll 

Staffing Services 

Training and Staff Development 

Information Technology & Software 

Applications & Systems Development 

Applications Maintenance & Re-engineering 

Application Service Provider 

Data Base Management 

ERP Implementation 
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Cyber Security & Infrastructure Support 

Marketing Services 

Marketing Programs 

Sales & Sales Management 

Strategic Planning 

Advertising & Business Communications 

Public Relations 

Web Development 

Operations Finance & Accounting Services 

General Accounting & Audit 

Accounts Receivables & Payables 

Credit & Tax Services 

Insurance Processing 

Billing Systems 

Management Reporting 

Knowledge & Decision Service 

Content Solutions 

E-learning & Education Solutions 

Project Management 

Supply Chain Management 

Decision Support Systems 

Data Analytics 

Data Mining 

Data Warehousing 

ΠΗΓΗ: Brown & Wilson 2005     

 Σύμφωνα με τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα, οι επιμέρους λειτουργίες του 

Business Process Outsourcing-BPO μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε οχτώ διακριτούς 

επιχειρησιακούς τομείς, Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού, Υπηρεσίες παροχής γνώσης 

και λήψης αποφάσεων, Υπηρεσίες λειτουργικής υποστήριξης, Υπηρεσίες επεξεργασίας 

συναλλαγών - back office, Υπηρεσίες Μάρκετινγκ, Υπηρεσίες αλληλεπίδρασης με τον 

πελάτη, Υπηρεσίες Πληροφοριακής Τεχνολογίας και Λογισμικού, καθώς και 

Χρηματοοικονομικές και Λογιστικές Υπηρεσίες.      

 Στο πλαίσιο μιας συνεχώς αναπτυσσόμενης παγκόσμιας οικονομίας, οι υπηρεσίες 

Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων καθίστανται ολοένα και πιο πολύπλοκες και ευαίσθητες 

απέναντι στην έλλειψη πόρων. Οι ειδικοί σε θέματα υπηρεσιών Outsourcing παρέχουν 

υψηλής ποιότητας και εξειδίκευσης υπηρεσίες στις επιχειρήσεις – πελάτες τους, σε 

θέματα ανάπτυξης στρατηγικών και πολιτικών διοίκησης ανθρωπίνων πόρων, 

προσέλκυσης και επιλογής προσωπικού, καθοδήγησης και διοίκησης του προσωπικού, 

ανάπτυξης συστημάτων ανταμοιβών και παροχής κινήτρων, ανάπτυξης προγραμμάτων 

πρόσθετων παροχών και συνταξιοδότησης, καθώς και διαχείρισης της μισθοδοσίας. 

 Συνεπώς το μοντέλο της εξωτερικής ανάθεσης λειτουργιών της Διοίκησης 
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Ανθρωπίνων Πόρων, εξολοκλήρου σε εξωτερικές εταιρείες που εξειδικεύονται σε 

θέματα HR, γνωστό ως Human Resource Outsourcing-HRO, περιλαμβάνει περισσότερες 

στρατηγικές διαδικασίες όπως είναι η λειτουργία της εξαγοράς εργαζομένων, που 

εξειδικεύεται σε θέματα πρόσληψης, ελέγχου πριν την τελική επιλογή υποψηφίων και 

προσωρινής στελέχωσης. Επιπλέον παρέχονται και υπηρεσίες βελτιστοποίησης, οι 

οποίες διακρίνονται σε θέματα διαχείρισης απουσιών και ελλείψεων προσωπικού, 

αποζημιώσεων, σχεδιασμού και παροχής εργασιακών κινήτρων και e-learning. Με αυτό 

τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα στο τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων της αναθέτουσας 

επιχείρησης να παρακολουθεί την εξέλιξη απόδοσης των εργαζομένων και να 

υποστηρίζει συγκεκριμένες στρατηγικές πρωτοβουλίες αναφορικά με την 

αποτελεσματικότερη διοίκηση του προσωπικού.     

 Με τις παγκόσμιες επιχειρήσεις να καθίστανται ολοένα και πιο ανταγωνιστικές, ο 

χρόνος του κύκλος ζωής για την εισαγωγή προϊόντων και υπηρεσιών έχει γίνει 

συντομότερος ενώ ταυτόχρονα οι πελάτες είναι πιο απαιτητικοί αναφορικά με την 

ποιότητα των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών. Η εξέλιξη αυτή έχει αναγκάσει 

της επιχειρήσεις ανά τον κόσμο να υιοθετήσουν συστήματα και επιχειρησιακά μοντέλα 

που παρέχουν όχι μόνο επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα αλλά και προστιθέμενη αξία 

στα προϊόντα και στις υπηρεσίες τους. Σε αυτή την περίπτωση το BPO εξειδικεύεται σε 

υπηρεσίες παροχής γνώσης και λήψης αποφάσεων, οι οποίες περιλαμβάνουν λύσεις 

περιεχομένου, e-learning και λύσεις εκπαίδευσης, προγράμματα διαχείρισης έργων, 

διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας, συστήματα υποστήριξης αποφάσεων και 

αποθήκευσης/ανάλυσης δεδομένων. Ωστόσο οι διαδικασίες αυτές προϋποθέτουν 

εργαζομένους γνώσης με υψηλό επίπεδο αναλυτικών και εξειδικευμένων δεξιοτήτων με 

εμπειρία στον συγκεκριμένο επιχειρησιακό τομέα.      

 Από την άλλη πλευρά μια άλλη λειτουργία του BPO εξειδικεύεται σε θέματα 

υπηρεσιών λειτουργικής υποστήριξης, οι οποίες αποδεικνύονται ζωτικής σημασίας για 

την επιτυχία οποιασδήποτε επιχείρησης στο σύγχρονο δυναμικό περιβάλλον. Οι 

υπηρεσίες λειτουργικής υποστήριξης περιλαμβάνουν τις κρίσιμες διαδικασίες 

αναδιοργάνωσης, τις διαδικασίες διαχείρισης των εγκαταστάσεων, καθώς και αυτές της 

παράδοσης, προμήθειας, μεταφοράς και αποστολής προϊόντων και υπηρεσιών σε 

παγκόσμιο επίπεδο. Αυτή η κατηγορία των υπηρεσιών BPO προσανατολίζονται προς 

την βελτίωση της αποδοτικότητας των επιμέρους επιχειρησιακών λειτουργιών της 

αναθέτουσας επιχείρησης.        

 Μια εξίσου κρίσιμη κατηγορία υπηρεσιών που παρέχονται στο πλαίσιο του BPO 
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αποτελούν οι λεγόμενες υπηρεσίες επεξεργασίας συναλλαγών – back office, στις οποίες 

υπάγονται μια σειρά διαδικασιών όπως είναι τα ATM και η επεξεργασία των 

συναλλαγών, η επεξεργασία των πληρωμών, καθώς και οι λογαριασμοί διαχείρισης των 

απαιτήσεων για λογαριασμό της αναθέτουσας επιχείρησης. Οι εξωτερικοί πάροχοι 

υπηρεσιών επεξεργασίας συναλλαγών/back office έχουν την δυνατότητα να χειρίζονται 

μεγάλους όγκους δεδομένων για πολλούς και διαφορετικούς πελάτες, ενώ ταυτόχρονα 

προσφέρουν υπηρεσίες υψηλού βαθμού εξατομίκευσης εστιασμένες στις ανάγκες 

καθενός εξ αυτών.         

 Ταυτόχρονα και οι υπηρεσίες Μάρκετινγκ αποτελούν ένα σημαντικό πεδίο 

εφαρμογής του BPO που υιοθετείται από πολλές επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα οι 

αναθέτουσες επιχειρήσεις αποκτούν μέσω ενός εξωτερικού παρόχου ικανότητες που 

εστιάζουν στην εκτέλεση προγραμμάτων Μάρκετινγκ, στην διαφήμιση, στην προώθηση 

και διαχείριση των πωλήσεων, στην επιχειρησιακή επικοινωνία και στον στρατηγικό 

σχεδιασμό. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζονται υψηλά επίπεδα επιτυχίας για την 

αναθέτουσα επιχείρηση, ενώ ταυτόχρονα αυξάνεται η προστιθέμενη αξία προς τον 

τελικό πελάτη και μειώνεται ο χρόνος διάθεσης στην αγορά των προϊόντων και 

υπηρεσιών.          

 Μια άλλη κατηγορία υπηρεσιών που εντάσσονται στο πλαίσιο του BPO και 

κρίνονται ως απαραίτητες κυρίως για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον 

τομέα της παροχής υπηρεσιών, αποτελούν οι υπηρεσίες αλληλεπίδρασης με τον πελάτη 

που συνίστανται στην διευκόλυνση ανάπτυξης κέντρων εξυπηρέτησης πελατών, 

συστημάτων CRM και τηλεφωνικών πωλήσεων, επεξεργασίας των παραγγελιών και 

συστημάτων ανατροφοδότησης από τον τελικό πελάτη(feedback).   

  Η πληροφοριακή τεχνολογία και οι υπηρεσίες λογισμικού αποτελούν κατά 

πολλούς την ραχοκοκαλιά κάθε επιχείρησης στην σημερινή εποχή, ωστόσο λόγω του 

υψηλού κόστους επενδύσεων που συνεπάγονται και της μεγάλης πολυπλοκότητας τους, 

οι λειτουργίες του BPO σε αυτό το επιχειρησιακό πεδίο γνωστό ως IT-BPO υιοθετούνται 

από ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις. Σε αυτή την περίπτωση οι υπηρεσίες που 

παρέχονται στην αναθέτουσα επιχείρηση στο πλαίσιο του IT-BPO εστιάζουν στην 

διευκόλυνση της ανάπτυξης εφαρμογών και συστημάτων Information Technology, 

ανάπτυξης επιχειρησιακών συστημάτων ERP,   υποστήριξης των υποδομών και 

διαχείρισης των βάσεων δεδομένων, καθώς και ενίσχυσης της ασφάλειας σε θέματα 

λογισμικού. Τέλος ένα ακόμα πεδίο εφαρμογής του BPO αποτελεί ο επιχειρησιακός 

τομέας των χρηματοοικονομικών και λογιστικών υπηρεσιών. Συγκεκριμένα οι υπηρεσίες 
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αυτές εντοπίζονται σε θέματα γενικής λογιστικής και λογιστικού ελέγχου, διαχείρισης 

πληρωτέων λογαριασμών και απαιτήσεων, διαχειριστικών εκθέσεων, πιστωτικών και 

φορολογικών υπηρεσιών, ασφάλισης και συστήματα χρεώσεων.   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο: ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΑΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ – HUMAN RESOURCE 

OUTSOURCING(HRO) 
 

Το παρόν κεφάλαιο διαπραγματεύεται την περιγραφή και ανάλυση μιας μορφής BPO 

που αναφέρεται στο πλαίσιο της εξωτερικής ανάθεσης των λειτουργιών και 

δραστηριοτήτων του τμήματος ανθρωπίνων πόρων μιας επιχείρησης. 

5.1 Εννοιολογικό πλαίσιο του HRO – Παγκόσμια Τάση 
 

 Παραδοσιακά όλες σχεδόν οι λειτουργίες της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων 

πραγματοποιούνταν εντός της επιχείρησης, από το προσωπικό του τμήματος 

ανθρωπίνων πόρων, το οποίο ήταν υπεύθυνο για ένα ευρύ φάσμα διοικητικών και 

στρατηγικών δραστηριοτήτων του HR. Στη σύγχρονη εποχή όμως που χαρακτηρίζεται 

από υψηλό βαθμό αστάθειας και μεταβλητότητας των παγκόσμιων οικονομικών 

συνθηκών και έντονο ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο, ο 

ρόλος της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων διανύει μια φάση διαρκούς μετάβασης, στο 

πλαίσιο της οποίας μετακινείται από την παραδοσιακά μη παραγωγική περιοχή των 

επιχειρησιακών λειτουργιών(non-core business), σε μια περιοχή βασικών 

επιχειρησιακών λειτουργιών υψηλής προστιθέμενης αξίας(core business). Με αυτό τον 

τρόπο η Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων καθίσταται βασικός πυλώνας του στρατηγικού 

σχεδιασμού των επιχειρήσεων συμβάλλοντας καθοριστικά στην επίτευξη των 

στρατηγικών επιχειρησιακών στόχων.      

 Ωστόσο η εξέλιξη αυτή φαίνεται να έχει σαν αποτέλεσμα η διαχείριση των 

λειτουργιών της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων να καθίσταται μια εξαιρετικά ακριβή 

και πολύπλοκη διαδικασία για πολλές επιχειρήσεις, αναγκάζοντας τες πολύ συχνά 

προκειμένου να αντισταθμίσουν την κατάσταση να εκτρέπουν πόρους από άλλες 

κρίσιμες επιχειρησιακές λειτουργίες. Παράλληλα τα τελευταία χρόνια παρατηρείται η 

τάση να αυξάνονται σημαντικά οι εντάσεως γνώσης θέσεις εργασίας που 
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χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό εξειδίκευσης και ταυτόχρονα να μειώνονται οι 

χαμηλού βαθμού εξειδίκευσης θέσεις εργασίας, δημιουργώντας την ανάγκη για 

χαρτογράφηση των μελλοντικών ικανοτήτων μέσω της κατάλληλης αξιοποίησης 

πολιτικών της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων.     

 Σε συνδυασμό με την παραπάνω διαμορφωμένη επιχειρησιακή πραγματικότητα, 

η ανάγκη για ακριβή και έγκαιρη πληροφόρηση σε θέματα απασχόλησης και 

εξειδικευμένων υπηρεσιών ως προς τον τρόπο διοίκησης και αξιοποίησης προσωπικού 

οδήγησε στην ραγδαία ανάπτυξη του Human Resource Outsourcing – HRO.  

 Ένας  αριθμός ερευνητών έχουν προσπαθήσει να οριοθετήσουν το εννοιολογικό 

πλαίσιο του HRO μέσα από διάφορους ορισμούς, όπως αυτός του Belcourt(2006) 

σύμφωνα με τον οποίο: « Το Human Resource Outsourcing αποτελεί μια συμβατική 

σχέση για την παροχή επιχειρησιακών υπηρεσιών από έναν εξωτερικό πάροχο στο πεδίο 

της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων». Επίσης σύμφωνα με την Society for Human 

Resource Management(2009): « Το HRO συνιστά ένα είδος συμβατικής συμφωνίας 

μεταξύ του εργοδότη και ενός εξωτερικού τρίτου παρόχου, σύμφωνα με την οποία ο 

εργοδότης(αναθέτουσα επιχείρηση) μεταβιβάζει τα δικαιώματα διοίκησης και τις ευθύνες 

που απορρέουν από αυτά για συγκεκριμένες λειτουργίες και υπηρεσίες του HR στον 

εξωτερικό πάροχο». Με παρόμοιο τρόπο και οι AL-Khachroum & Kennawi(2010), 

υποστήριξαν ότι: « Η διαδικασία του HRO συνιστά μια κατανομή των λειτουργιών και 

των δραστηριοτήτων της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων σε συνδυασμό με την παράδοση 

του προσωπικού και των πόρων σε έναν εξειδικευμένο εξωτερικό συνεργάτη στο πλαίσιο 

της συμβατικής διαχείρισης των συμβάσεων.»     

 Πολλοί είναι αυτοί που υποστηρίζουν ότι το Human Resource Outsourcing 

αποτελεί μια διαδικασία εξωτερικής ανάθεσης των πρακτικών του τμήματος 

ανθρωπίνων πόρων σε εξωτερικούς συνεργάτες με στόχο την επίτευξη ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος στο πεδίο της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων. Κατά συνέπεια οι 

επιχειρήσεις φαίνεται να καταφεύγουν στην υιοθέτηση του HRO για την αποκόμιση 

ωφελειών, όπως είναι η μείωση του κόστους σε θέματα διοίκησης ανθρώπινου 

δυναμικού, η ανάπτυξη μιας ποικιλομορφίας αρμοδιοτήτων, η ανώτερη ικανότητα 

ευελιξίας, καθώς και η διάχυση και η διαμοίραση των κινδύνων, με στόχο την βελτίωση 

της συνολικής απόδοσης της επιχείρησης.        

 Στο πλαίσιο της παρούσας διπλωματικής εργασίας η εξωτερική ανάθεση των 

λειτουργιών της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων/ HRO, μπορεί να οριστεί ως η 

συστηματική διαδικασία μέσω της οποίας μια επιχείρηση χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες 
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ενός εξωτερικού παρόχου για την εκτέλεση του συνόλου ή ενός μέρους των επιμέρους 

λειτουργιών του τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων.      

 Με άλλα λόγια πρόκειται για την διαδικασία μεταφοράς των 

λειτουργιών/δραστηριοτήτων της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων ενός οργανισμού σε 

έναν εξωτερικό φορέα παροχής υπηρεσιών, που διαθέτει τις κατάλληλες εξειδικευμένες 

ικανότητες και υποδομές.         

 Ένας άλλος ορισμός που  αναπτύχθηκε από τον Cook(1999) και δίνει μια 

συνολική εικόνα, υποστηρίζει ότι το πλαίσιο λειτουργίας του Human Resource 

Outsourcing, οριοθετείται εννοιολογικά ως:  

« Η συνεργασία σε μόνιμη βάση με έναν εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών ή προμηθευτή, για 

την εκτέλεση και διαχείριση μιας δραστηριότητας της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, η 

οποία κανονικά θα έπρεπε να πραγματοποιείται στο εσωτερικό της επιχείρησης(in-

house).»   

 Στην σύγχρονη εποχή η πλειοψηφία των επιχειρήσεων προσβλέπει σε ολοένα και 

πιο αποδοτικές μεθόδους οργάνωσης, διαχείρισης και εκτέλεσης των επιχειρησιακών 

εργασιών μέσω της μείωσης του λειτουργικού κόστους και της αξιοποίησης των 

ανθρωπίνων πόρων, ενώ την ίδια στιγμή το HRO έχει αναδειχθεί ως ένα από τα 

ισχυρότερα εργαλεία που τα διευθυντικά στελέχη ανά τον κόσμο έχουν στην διάθεσή 

τους στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας.       

 Μάλιστα πολλές αναπτυγμένες χώρες, όπως οι Η.Π.Α και χώρες της Δυτικής 

Ευρώπης έχουν ήδη υιοθετήσει και εφαρμόσει με μεγάλη επιτυχία την διαδικασία του 

HRO, ενώ η τάση αυτή φαίνεται να επεκτείνεται και στις αναπτυσσόμενες χώρες όπως 

είναι η Ινδία και η Κίνα, αφού υπό την πίεση των παγκόσμιων ανταγωνιστικών 

συνθηκών οι εταιρείες θέτουν ως προτεραιότητά τους την εστίαση τους στις 

βασικές/κρίσιμες επιχειρησιακές περιοχές αναθέτοντας τις μη κρίσιμες 

λειτουργίες/διαδικασίες του HR σε εξωτερικούς συνεργάτες. Αυτό αποδεικνύεται από το 

γεγονός ότι η διαδικασία του HRO έχει γνωρίσει τεράστια ανάπτυξη ήδη από τις αρχές 

της δεκαετίας του 90’ με αφετηρία τις Η.Π.Α και εν συνεχεία την Δυτική Ευρώπη, όπου 

το 90% σχεδόν των εταιρειών προχωρούν στην εξωτερική ανάθεση κάποιας λειτουργίας 

του HR. Καθώς η απόφαση για την υιοθέτηση εσωτερικής ή εξωτερικής ανάθεσης των 

επιχειρησιακών διαδικασιών αποτελεί το πλέον βασικό στρατηγικό δίλημμα που 

αντιμετωπίζουν πολλές επιχειρήσεις τον 21ο αιώνα, το στρατηγικό πλαίσιο του HRO 

αυξάνεται με ραγδαίο ρυθμό σε όλο τον κόσμο και συνοδεύεται από το εξής μότο: « Αν 
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δεν έχεις την δυνατότητα να προσφέρεις μια υπηρεσία παγκόσμιας κλάσης στους 

πελάτες σου, τότε η καλύτερη επιλογή είναι να συνεργαστείς με κάποιον που έχει αυτή 

την ικανότητα.»          

 Το μέγεθος των επιπτώσεων του HRO είναι διάχυτο κυρίως στις αναπτυγμένες 

οικονομίες των δυτικών χωρών όπως η Ευρώπη, ο Καναδάς και οι Η.Π.Α, ενώ 

ταυτόχρονα η παγκόσμια αγορά του Human Resource Outsourcing εξακολουθεί να 

αυξάνεται εκθετικά και εκτιμάται ότι η συνολική της αξία θα προσεγγίσει μέχρι το 2017 

τα $199.6 δις. Παρ’ όλα αυτά η πολυπληθής ασιατική αγορά έχει αρχίσει να παρουσιάζει 

σημάδια ανάπτυξης τα τελευταία χρόνια με μπροστάρηδες την Κίνα και την Ινδία, με το 

80-90% των στελεχών HR που δραστηριοποιούνται σε αυτές τις χώρες να θεωρούν το 

HRO ως λύση-κλειδί για τις διεθνείς προκλήσεις στο πεδίο της Διοίκησης Ανθρωπίνων 

Πόρων.          

 Ιδιαίτερα ενδεικτική είναι η μελέτη που πραγματοποίησε  το 2016 η HfS για 

λογαριασμό της Accenture με αντικείμενο τις τάσεις που παρουσιάζονται στο πεδίο των 

Multi-Process Human Resource Outsourcing. Συγκεκριμένα οι λειτουργικές περιοχές 

εφαρμογής του HRO σύμφωνα με την παραπάνω έρευνα διαρθρώνονται ως εξής: 

Πίνακας 3:Multi – Process HR BPO Value Chain 

Multi – Process HR BPO Value Chain 
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ΠΗΓΗ: (HfS Research Excerpt for Accenture, 2016)      
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 Ταυτόχρονα στο πλαίσιο της σχετικής έρευνας της HfS, παρουσιάζεται ο ρυθμός 

υιοθέτησης και εφαρμογής του HRO σε παγκόσμιο επίπεδο, που μεταφράζεται σε 

συνολική δαπάνη για το διάστημα 2015-2020 σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές, 

όπως της Βόρειας Αμερικής, της Λατινικής Αμερικής, της Νοτιοανατολικής Ασίας και 

του Ειρηνικού, της Ιαπωνίας καθώς και της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής.   

 

ΠΗΓΗ:(HfS Research Excerpt for Accenture, 2016) 

Διάγραμμα 1: Global HR BPO Market by Region 2015-2020 (Expenditure $B) 

 Επίσης παρακάτω παρουσιάζεται το συνολικό ετήσιο ποσοστό ανάπτυξης της 

αγοράς του Human Resource Outsourcing ανά γεωγραφική περιοχή με βάση τον δείκτη 

CAGR(Compound Annual Growth Rate) για την περίοδο 2015-2020, αλλά και το ετήσιο 

ποσοστό ανάπτυξης μόνο για το 2016. Όπου στο παρακάτω γράφημα παρατηρούμε ότι 

τα υψηλότερα ποσοστά ανάπτυξης του HRO εντοπίζονται κατά κύριο λόγο στην 

Λατινική Αμερική που παρουσίασε ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης για το 2016 κοντά στο 

8,6%, ενώ αμέσως μετά ακολουθεί η περιοχή της Νοτιοανατολικής Ασίας και του 

Ειρηνικού με ποσοστό ανάπτυξης για το 2016 στο 6%. Την ίδια ώρα ο παγκόσμιος 

ρυθμός ανάπτυξης της αγοράς του HRO για το 2016 προσεγγίζει το 4,1%, ενώ για το 

διάστημα 2015-2020 αναμένεται να φτάσει το 4,4%. 
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ΠΗΓΗ:(HfS Research Excerpt for Accenture, 2016)  

Διάγραμμα 2: Global HR BPO Market Growth by Region in 2016 & 2015-2020 

CAGR 

 Μια ακόμη σημαντική κατηγορία πληροφοριών που παρέχεται από την έρευνα 

που διεξήγαγε η HfS για λογαριασμό της Accenture, αφορά την συνολική ετήσια δαπάνη 

στο πεδίο του HRO που προβλέπεται ότι θα σημειωθεί σε μια σειρά από βιομηχανικούς 

κλάδους και κλάδους υπηρεσιών για το διάστημα 2015-2020. 

 

ΠΗΓΗ: (HfS Research Excerpt for Accenture, 2016) 

Διάγραμμα 3: HR BPO Market 2015-2020 by Industry Sector(Annual Expenditure 

$B) 
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 Τέλος στο πλαίσιο της παραπάνω έρευνας παρουσιάζεται αναλυτικά ο ετήσιος 

ρυθμός ανάπτυξης του HRO σε κάθε βιομηχανικό κλάδο τόσο για το 2016, όσο και για 

το διάστημα 2015-2020 με βάση τον δείκτη CAGR(Compound Annual Growth Rate). 

Συγκεκριμένα ο συνολικός ρυθμός ανάπτυξης του HRO στους προαναφερόμενους 

βιομηχανικούς κλάδους κυμάνθηκε για το 2016 κοντά στο 4,6%, ενώ το αντίστοιχο 

ποσοστό για το διάστημα 2015-2020 προσέγγισε το 4,8%. 

 

ΠΗΓΗ: (HfS Research Excerpt for Accenture, 2016) 

Διάγραμμα 4: Global HR BPO Market Growth by Industry in 2016 & 2015-2020 

CAGR) 
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με άλλα στελέχη που παίζουν καθαρά επιτελικό ρόλο και ανήκουν στα μεσαία επίπεδα 

της οργανωτικής δομής/ιεραρχίας ενός οργανισμού, μέσω της αξιοποίησης των κέντρων 

συλλογικών υπηρεσιών σε θέματα Human Resource.     

 Τα κέντρα συλλογικών υπηρεσιών HR(HR Shared Service Centre), αποτελούν 

μια σημαντική καινοτομία της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, στα πλαίσια της οποίας 

ένα μεγάλο εύρος διαδικασιών διαμοιράζεται σε περισσότερα τμήματα ενός οργανισμού 

και υπόκεινται σε κεντρικό συντονισμό από την ανώτατη διοίκηση. Πιο αναλυτικά τα 

κέντρα συλλογικών υπηρεσιών HR παρέχουν εξειδικευμένες συμβουλές, πληροφορίες, 

γνωμοδοτήσεις και υποστήριξη για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων των ανθρώπινου 

δυναμικού, όπως είναι η προσέλκυση και επιλογή προσωπικού, τα επιδόματα, οι 

συνταξιοδοτήσεις, ο εκπατρισμός και επαναπατρισμός διεθνοποιημένων στελεχών, η 

μισθοδοσία και οι αποζημιώσεις εργαζομένων, οι συλλογικές διαπραγματεύσεις και η 

εργατική νομοθεσία. Μάλιστα η ομάδα εργασίας ενός κέντρου συλλογικών υπηρεσιών 

HR, αποτελείται συνήθως από εξειδικευμένους συμβούλους HR(HR Advisors) και από 

αναλυτές εκθέσεων και ελέγχου(Reporting & Control Analyst), οι οποίοι 

επικεντρώνονται στην παροχή έγκαιρης, ακριβής και εξειδικευμένης γνωμοδότησης σε 

διευθυντές τμημάτων, στο προσωπικό, σε τμήματα και σε εργαζόμενους που βρίσκονται 

υπό το καθεστώς συνταξιοδότησης. Στην τρίτη περίπτωση οι επιμέρους λειτουργίες της 

Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων εκτελούνται μέσω της εξωτερικής ανάθεσης σε τρίτους, 

στην ουσία πρόκειται για λειτουργίες που χαρακτηρίζονται ως μη κρίσιμες για τον 

οργανισμό(non-core).          

 Συνεπώς μια πρώτη κατηγοριοποίηση του Human Resource Outsourcing, είναι 

αυτή που έγκειται στον βαθμό συμμετοχής και εμπλοκής της επιχείρησης σε θέματα 

συντονισμού και εκτέλεσης των λειτουργιών της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, που 

υπάγονται στο καθεστώς της εξωτερικής ανάθεσης.     

 Συγκεκριμένα εξαιτίας της συστηματικής εστίασης των επιχειρήσεων σε θέματα 

εξωτερικής ανάθεσης μέσω της ανάπτυξης συνεργασιών με εξωτερικούς παρόχους 

υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού(HROSPs), οι τελευταίοι δεν αντιμετωπίζονται πλέον 

ως περιστασιακοί προμηθευτές. Συνεπώς διακρίνουμε τρία είδη υπηρεσιών HRO:          

α) Ολική εξωτερική ανάθεση των υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού(Total HRO),        

β) Μερική εξωτερική ανάθεση υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού(Partial HRO),           

γ) Πολλαπλή εξωτερική ανάθεση υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού(Multiple HRO). 
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 Πλήρες ή Ολικό Human Resource Outsourcing(Total HRO) 

  

 Πρόκειται για μια σύμβαση Outsourcing, στο πλαίσιο της οποίας όλο το εύρος 

των λειτουργιών και επιμέρους καθηκόντων του τμήματος ανθρωπίνων πόρων μιας 

επιχείρησης μεταφέρονται σε μια ομάδα εξειδικευμένων ανθρώπων εκτός οργανισμού, 

που συνεπάγεται μια συνολική και ολοκληρωμένη διάδοχη κατάσταση. Η συγκεκριμένη 

πρακτική ακολουθείται κατά κύριο λόγο από τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι 

οποίες δεν διαθέτουν τις απαραίτητες εξειδικευμένες ικανότητες και γνώσεις αλλά ούτε 

και το κατάλληλο προσωπικό που απαιτείται για την αποδοτική εκτέλεση των παραπάνω 

λειτουργιών της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων σε αντίθεση με τις μεγάλες επιχειρήσεις 

που δίνουν έμφαση στον υψηλό βαθμό ελέγχου των λειτουργιών και διαδικασιών του 

HR και της εναρμόνισής τους με τους στρατηγικούς στόχους και τις πολιτικές της 

ανώτατης διοίκησης.  

 

 Μερικό Human Resource Outsourcing(Partial HRO) 

 

 Αντικείμενο της σύμβασης μερικής εξωτερικής ανάθεσης αποτελούν συνήθως 

εκείνες οι λειτουργίες του τμήματος ανθρωπίνων πόρων που χαρακτηρίζονται ως 

λιγότερο κρίσιμες για την επιχείρηση από πλευράς προστιθέμενης αξίας και 

αποδοτικότητας κόστους. Η διαδικασία του μερικού HRO συνήθως πραγματοποιείται με 

δύο συγκεκριμένους τρόπους: 

 α) Από την μια πλευρά οι επιχειρήσεις πολλές φορές επιλέγουν να αναθέσουν σε 

εξωτερικούς συνεργάτες μια ή ορισμένες μόνο λειτουργίες της Διοίκησης Ανθρωπίνων 

Πόρων σε μόνιμη βάση – όπως συμβαίνει με την περίπτωση του ολικού HRO με την 

διαφορά ότι σε αυτή την περίπτωση αντικείμενο της εξωτερικής ανάθεσης είναι ένας 

περιορισμένος αριθμός λειτουργιών/δραστηριοτήτων του τμήματος HR.  

β) Από την άλλη πλευρά στο πλαίσιο του μερικού HRO, πάγια τακτική των 

περισσότερων επιχειρήσεων είναι η εξωτερική ανάθεση μεμονωμένων λειτουργιών της 

Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων ή ακόμα και συγκεκριμένων τμημάτων αυτών των 

λειτουργιών σε εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών HR για συγκεκριμένο χρονικό 

διάστημα, με σκοπό την εκτέλεση μιας εφάπαξ εξωτερικής λειτουργίας για λογαριασμό 

της αναθέτουσας επιχείρησης.  
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 Πολλαπλό Human Resource Outsourcing(Multiple HRO) 

 

 Πρόκειται για μια σύμβαση εξωτερικής ανάθεσης πολλαπλών λειτουργιών και 

διαδικασιών(multi-process services) της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων σε 

περισσότερους του ενός εξωτερικούς προμηθευτές. Μάλιστα σε αυτή την περίπτωση 

πολλές επιχειρήσεις επιλέγουν να συνδυάσουν το Ολικό HRO με το Multiple HRO, 

μέσω της εξωτερικής ανάθεσης του συνόλου των λειτουργιών και καθηκόντων του 

τμήματος HR σε διάφορους εξωτερικούς προμηθευτές με βάση τον βαθμό εξειδίκευσης 

κάθε παρόχου. Από την άλλη πλευρά δίνεται η δυνατότητα συνδυασμού του Μερικού 

HRO με το Multiple HRO, μέσω της εξωτερικής ανάθεσης δύο ή περισσότερων 

λειτουργικών περιοχών της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων σε δύο ή περισσότερους 

εξωτερικούς προμηθευτές. Στην σημερινή εποχή ωστόσο στο επιχειρησιακό πεδίο του 

HRO δραστηριοποιούνται μεγάλες εταιρείες παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών σε 

θέματα ανθρωπίνων πόρων, οι οποίες προσφέρουν ολοκληρωμένα πακέτα υπηρεσιών 

καλύπτοντας το σύνολο των λειτουργιών ενός τμήματος HR, όπως είναι η Accenture HR 

Services, η Adecco και η AON Consulting. 

 

 Μια δεύτερη κατηγοριοποίηση του Human Resource Outsourcing, έγκειται στο 

είδος των εταιρειών παροχής υπηρεσιών ανθρωπίνων πόρων, που δραστηριοποιούνται 

σε διεθνές επίπεδο και οι οποίες κατηγοριοποιούνται με βάση το εύρος και το είδος των 

υπηρεσιών HR που παρέχουν αλλά και τον αριθμό του προσωπικού των επιχειρήσεων 

στις οποίες απευθύνονται ως εξωτερικοί συνεργάτες. Οι τρείς τύποι των εταιρειών 

παροχής υπηρεσιών ανθρωπίνων πόρων στο πεδίο του HRO είναι: α) Human Resource 

Organizations(HRO), β) Professional Employer Organizations(PEO), γ) Administrative 

Services Organizations(ASO), συγκεκριμένα:    

 

 Human Resources Organization-HRO 

 

 Οι λεγόμενοι Οργανισμοί Ανθρωπίνων Πόρων(HROs) εξειδικεύονται στην 

παροχή είτε ορισμένων μόνο είτε του συνόλου των λειτουργιών και διαδικασιών της 

Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων. Η πλειοψηφία των HROs επιτρέπουν στις μεγάλες 

επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν περισσότερους από 1000 εργαζομένους, να 

επιλέξουν ποιες από τις κρίσιμες και μη κρίσιμες λειτουργίες και δραστηριότητες του 

τμήματος ανθρωπίνων πόρων θα επιλέξουν να αναθέσουν σε εξωτερικούς 

προμηθευτές/συνεργάτες. Στην περίπτωση που ένας εξωτερικός Οργανισμός 
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Ανθρωπίνων Πόρων αναλαμβάνει τον συντονισμό και την εκτέλεση συγκεκριμένων 

μόνο λειτουργιών της Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, τότε αναπτύσσεται μια σχέση συν-

διαχείρισης σε θέματα HR μεταξύ του εξωτερικού Οργανισμού Ανθρωπίνων Πόρων και 

της αναθέτουσας επιχείρησης(πρόκειται για την πιο συντηρητική προσέγγιση στα πρώτα 

στάδια ανάπτυξης του Human Resource Outsourcing). Από την άλλη πλευρά όταν το 

σύνολο των λειτουργιών και καθηκόντων του τμήματος HR ανατίθενται σε εξωτερικό 

συνεργάτη, ο Οργανισμός Ανθρωπίνων Πόρων αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη 

συντονισμού και εκτέλεσης των παραπάνω λειτουργιών. Ωστόσο στην πράξη αποτελεί 

πάγια τακτική των μεγάλων επιχειρήσεων να αντιμετωπίζουν τον στρατηγικό ρόλο του 

τμήματος ανθρωπίνων πόρων ως ένα σημαντικό εσωτερικό επιχειρησιακό τομέα του 

οργανισμού, ενώ οι περισσότερο διοικητικού και τακτικού χαρακτήρα λειτουργίες του 

ανατίθενται σε εξωτερικούς συνεργάτες. 

 

 Professional Employer Organization-PEO 

 

 Οι Οργανισμοί Επαγγελματικής Εργοδοσίας(PEOs) αναλαμβάνουν ως 

εξωτερικοί συνεργάτες την παροχή όλων των επιμέρους λειτουργιών και καθηκόντων 

ενός τμήματος HR και συχνά αποδεικνύονται πιο επωφελείς για μικρού και μεσαίου 

μεγέθους επιχειρήσεις, που απασχολούν λιγότερους από 200 εργαζομένους. 

Συγκεκριμένα όταν μια λειτουργία/διαδικασία HR ανατίθεται σε έναν εξωτερικό 

συνεργάτη, που λειτουργεί ως PEO, τότε αναπτύσσεται μια σχέση συνεργασίας, στο 

πλαίσιο της οποίας η εταιρεία PEO χαρακτηρίζεται ως εργοδότης ενός εξειδικευμένου 

προσωπικού παροχής υπηρεσιών HR για λογαριασμό της αναθέτουσας επιχείρησης. 

Αυτή η πρακτική των επιχειρήσεων είναι επίσης γνωστή από το παρελθόν ως Μίσθωση 

Εργαζομένων ή Μίσθωση Προσωπικού  (Employee Leasing/Staff Leasing), ενώ από 

νομικής πλευράς αυτός ο τύπος του εξωτερικού παρόχου – PEO, επιβαρύνεται με την 

συμβατική υποχρέωση απασχόλησης των εργαζομένων και μίσθωσης των υπηρεσιών 

τους στην αναθέτουσα επιχείρηση.        

 Η υπογραφή μιας σύμβασης εξωτερικής ανάθεσης στο πλαίσιο του Human 

Resource Outsourcing με έναν εξωτερικό προμηθευτή/ συνεργάτη – PEO συνεπάγεται 

για την αναθέτουσα επιχείρηση μια σειρά από πρόσθετα οφέλη. Αρχικά ένας εξωτερικός 

προμηθευτής/πάροχος – PEO λειτουργεί ως μια “ομπρέλα” προστασίας για μια πολύ 

μεγαλύτερη ομάδα εργαζομένων σε σχέση με μια μικρού ή μεσαίου μεγέθους επιχείρηση 

αναφορικά με την φορολογική επιβάρυνση του προσωπικού, αφού συνήθως υπόκεινται 
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σε ένα ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς με χαμηλούς φορολογικούς  συντελεστές σε 

σχέση με τα υπόλοιπα νομικά πρόσωπα/εταιρείες. Επίσης καθώς ο εξωτερικός 

προμηθευτής – PEO αποτελεί στην ουσία τον εργοδότη του εξειδικευμένου προσωπικού 

παροχής διοικητικού και τακτικού χαρακτήρα υπηρεσιών HR, η οικονομική επιβάρυνση 

και ευθύνη της αναθέτουσας επιχείρησης μειώνεται σημαντικά, λόγω της κατανομής του 

βάρους και του επιμερισμού των καθηκόντων. Τέλος εκτός των παρεχόμενων υπηρεσιών 

HR που αναλαμβάνει να προσφέρει  ένας εξωτερικός συνεργάτης – PEO στο πλαίσιο 

μιας σύμβασης HRO, επιβαρύνεται και με μια σειρά από άλλες συμβατικές υποχρεώσεις, 

όπως είναι η παροχή ασφάλισης και καταβολή αποζημίωσης στους εργαζομένους που 

απασχολεί, η μισθοδοσία του προσωπικού, η διαχείριση της απόδοσης, η προσέλκυση 

και επιλογή του προσωπικού για λογαριασμό της αναθέτουσας επιχείρησης, η υποβολή 

ενδιάμεσων εκθέσεων για θέματα του προσωπικού και άλλα επιμέρους διοικητικά 

καθήκοντα της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες της 

αναθέτουσας επιχείρησης/πελάτη.   

 

 Administrative Services Organization- ASO 

 

 Μια τρίτη κατηγορία των εταιρειών παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών στο 

επιχειρησιακό πεδίο της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων αποτελούν οι Οργανισμοί 

Διοικητικών Υπηρεσιών, γνωστοί ως ASOs. Στους Οργανισμούς Διοικητικών 

Υπηρεσιών το πλαίσιο της εξωτερικής ανάθεσης των επιμέρους 

λειτουργιών/καθηκόντων του τμήματος HR λειτουργεί με διαφορετικό τρόπο από αυτόν 

που περιγράφηκε στις δύο παραπάνω περιπτώσεις εξωτερικών 

προμηθευτών/συνεργατών, καθώς οι ASOs εστιάζουν κυρίως στο διοικητικό πεδίο της 

Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων χωρίς να αναπτύσσεται σχέση συνεργασίας μεταξύ του 

Οργανισμού Διοικητικών Υπηρεσιών και της αναθέτουσας επιχείρησης. Αυτό το είδος 

των παρεχόμενων υπηρεσιών στο πλαίσιο του Human Resource Outsourcing, θεωρείται 

ιδανικό για επιχειρήσεις που το μέγεθος του προσωπικού που απασχολούν κυμαίνεται 

μεταξύ 200-1000 εργαζομένων. Συνεπώς ανάλογα με το μέγεθος του προσωπικού της 

κάθε επιχείρησης που υιοθετεί την πρακτική του HRO, οι ιδανικοί τύποι των εξωτερικών 

προμηθευτών/παρόχων ιεραρχούνται ξεκινώντας από τις μικρές μέχρι τις μεγάλες 

επιχειρήσεις ως εξής “ PEO – ASO – HRO”. Οι διοικητικού χαρακτήρα λειτουργίες που 

παρέχονται από τους Οργανισμούς Διοικητικών Υπηρεσιών περιλαμβάνουν μεταξύ 

άλλων: 
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 Προγράμματα Συμμόρφωσης του προσωπικού 

 Υπηρεσίες Μισθοδοσίας 

 Διαχείριση Συνταξιοδοτικών Προγραμμάτων 

 Διαχείριση Συστημάτων Αποζημίωσης του προσωπικού 

 Ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας του προσωπικού  

 

 Μια τρίτη κατηγοριοποίηση του Human Resource Outsourcing, έγκειται στην 

στρατηγική προσέγγιση που ακολουθούν οι επιχειρήσεις στο πλαίσιο της εξωτερικής 

ανάθεσης λειτουργιών και διαδικασιών του τμήματος HR. Συγκεκριμένα σύμφωνα με 

τον Robert L. Heneman (Human Resource Management in Virtual Organizations, 2002), 

«Υπάρχει σημαντική διακύμανση μεταξύ των επιχειρήσεων αναφορικά με την 

στρατηγική που υιοθετούν για την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας του 

Outsourcing.» Με άλλα λόγια η βέλτιστη στρατηγική για την εξωτερική ανάθεση 

λειτουργιών και δραστηριοτήτων της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων διαφέρει από 

επιχείρηση σε επιχείρηση, ανάλογα με τον βαθμό διαθεσιμότητας των εσωτερικών 

πόρων και της εξειδίκευσης του προσωπικού.      

 Οι διαφορετικές στρατηγικές προσεγγίσεις για την εφαρμογή ενός πλαισίου 

παροχής υπηρεσιών σε θέματα ανθρωπίνων πόρων έχουν διαμορφώσει σε μεγάλο βαθμό 

τον τρόπο με τον οποίο οι εξωτερικοί προμηθευτές/πάροχοι συνεργάζονται με τις 

αναθέτουσες επιχειρήσεις. Πολλές επιχειρησιακές έρευνες σε θέματα HRO έχουν 

διατυπώσει πολλά και διαφορετικά μοντέλα αναφορικά με την σχέση μεταξύ πελάτη-

παρόχου.           

 Ο Heneman υποστηρίζει ότι ο στρατηγικός ρόλος του HRO διαμορφώνεται μέσα 

από τρείς διαφορετικές προσεγγίσεις όσον αφορά τον ρόλο που διαδραματίζει ο 

εξωτερικός συνεργάτης, συγκεκριμένα:  

α)HR Designer/Strategist 

β)HR Provider 

γ)Professional Employer Organizations 

 

 

 HR Designer/Strategist 

 Σε αυτή την περίπτωση ο εξωτερικός συνεργάτης/πάροχος υπηρεσιών σε θέματα 

ανθρωπίνων πόρων λειτουργεί ως ένας εξειδικευμένος σύμβουλος για λογαριασμό της 

αναθέτουσας επιχείρησης, είτε για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων ζητημάτων στο 

επιχειρησιακό πεδίο της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, είτε για την αναθεώρηση του 
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σχεδιασμού συγκεκριμένων προγραμμάτων ανθρωπίνων πόρων. Με άλλα λόγια ο 

εξωτερικός σύμβουλος δεν αναλαμβάνει τον συντονισμό και την εκτέλεση του συνόλου 

των διαδικασιών και λειτουργιών του τμήματος ανθρωπίνων πόρων, στις οποίες 

συμπεριλαμβάνονται το κομμάτι των συναλλαγών, αλλά εστιάζει στην παροχή γνώσεων 

και γνωμοδοτήσεων για την απλοποίηση και την ενοποίηση των εσωτερικών 

διαδικασιών. 

 

 HR Provider 

 

 Στα πλαίσια της παραδοσιακής σχέσης που αναπτύσσεται μεταξύ του εξωτερικού 

προμηθευτή/συνεργάτη και της αναθέτουσας επιχείρησης/πελάτη όσον αφορά την 

εξωτερική ανάθεση λειτουργιών της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, ο εξωτερικός 

πάροχος υπηρεσιών σε θέματα HR αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για μια σειρά από 

διοικητικού χαρακτήρα δραστηριότητες, οι οποίες τις περισσότερες φορές 

αντιμετωπίζονται από τις επιχειρήσεις ως μη κρίσιμες(non-core) για την συνολική 

απόδοση του οργανισμού. Ο βασικός στόχος αυτής της προσέγγισης είναι η μείωση του 

κόστους, αφού ο εξωτερικός πάροχος πραγματοποιεί οικονομίες κλίμακας μέσω της 

τυποποίησης συνηθισμένων υπηρεσιών σε θέματα ανθρωπίνων πόρων σε πολλαπλούς 

πελάτες.   

 

 Professional Employer Organizations 

 

 Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω οι Οργανισμοί Επαγγελματικής 

Εργοδοσίας(PEOs) αναπτύσσουν μια ιδιαίτερα στενή εταιρική σχέση με την αναθέτουσα 

επιχείρηση, ενώ ταυτόχρονα καθίστανται εργοδότες ενός ιδιαίτερα εξειδικευμένου 

ανθρώπινου δυναμικού που παρέχει τις υπηρεσίες του σε θέματα ανθρωπίνων πόρων και 

σε άλλους επιχειρησιακούς τομείς για λογαριασμό της αναθέτουσας επιχείρησης/πελάτη. 

Αυτή η συμβατική σχέση που αναπτύσσεται στο πλαίσιο του Human Resource 

Outsourcing επιτρέπει σε έναν PEO να αναλάβει την πλήρη ευθύνη όσον αφορά την 

οργάνωση, τον συντονισμό και την εκτέλεση των επιμέρους λειτουργιών και 

διαδικασιών της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, από ζητήματα μισθοδοσίας μέχρι 

προγράμματα πρόσθετων παροχών. Η στρατηγική προσέγγιση του HRO μέσω ενός 

Οργανισμού Επαγγελματικής Εργοδοσίας είναι ιδιαίτερα δημοφιλής μεταξύ των μικρού 

και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων, οι οποίες χρησιμοποιούν την εξωτερική ανάθεση 
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για την εξασφάλιση ενός υψηλού επιπέδου συμμόρφωσης, χωρίς να υφίσταται η ανάγκη 

δημιουργίας ενός δαπανηρού εσωτερικού τμήματος ανθρωπίνων πόρων. Συνεπώς με τις 

διοικητικού χαρακτήρα λειτουργίες HR να συντονίζονται και να εκτελούνται από έναν 

εξωτερικό συνεργάτη/πάροχο, οι μικρότερες επιχειρήσεις είναι πλέον σε θέση να 

αξιοποιήσουν με τον πιο αποδοτικό τρόπο τους διαθέσιμους πόρους τους στα πεδία των 

κρίσιμων επιχειρησιακών λειτουργιών και στην παραγωγή.   

5.3 Πλεονεκτήματα & Μειονεκτήματα του HRO  

 

 Οι Boxall & Steeneveld(1999), διέκριναν τους επιχειρησιακούς λόγους, που 

ωθούν τις επιχειρήσεις στην υιοθέτηση πρακτικών εξωτερικής ανάθεσης, σε έξι βασικές 

κατηγορίες: 

 Οργανωσιακοί Λόγοι( Organizationally-driven Reasons) 

 Λόγοι Βελτίωσης(Improvement-driven Reasons) 

 Οικονομικοί/Χρηματοοικονομικοί Λόγοι(Financially-driven Reasons) 

 Λόγοι Εσόδων και Ανάπτυξης(Revenue-driven Reasons)  

 Λόγοι Κόστους(Cost-driven Reasons) 

 Λόγοι Απασχόλησης(Employee-driven Reasons) 

Με βάση την παραπάνω κατηγοριοποίηση των επιμέρους επιχειρησιακών 

παραγόντων/λόγων που οδηγούν στην υιοθέτηση και εφαρμογή του Outsourcing, θα 

μπορούσαμε να επιμερίσουμε τα οφέλη/πλεονεκτήματα, που συνεπάγεται το Human 

Resource Outsourcing για τις επιχειρήσεις, στις επιμέρους κατηγορίες παραγόντων που 

αναφέρθηκαν, συγκεκριμένα: 

Πίνακας 4: Επιχειρησιακοί λόγοι υιοθέτησης Outsourcing και τα επιχειρησιακά 

οφέλη του HRO 

Επιχειρησιακοί Λόγοι Outsourcing Επιχειρησιακά Οφέλη HRO 

Organizationally-driven Reasons 

Βελτίωση λειτουργικής αποτελεσματικότητας μέσω 

της εστίασης σε κρίσιμες επιχειρησιακές λειτουργίες 

Αύξηση βαθμού ευελιξίας για την γρήγορη 

ανταπόκριση στις μεταβαλλόμενες επιχειρηματικές 

συνθήκες(ζήτηση για προϊόντα και υπηρεσίες και 

ανάπτυξη νέων τεχνολογιών) 

Διευκόλυνση της διαδικασίας εσωτερικού 

μετασχηματισμού των οργανισμών 
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Υψηλή προστιθέμενη αξία των προσφερόμενων 

προϊόντων και υπηρεσιών και μεγιστοποίηση της 

ικανοποίησης του πελάτη 

Improvement-driven Reasons 

Βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας 

Πρόσβαση σε εξειδικευμένη γνώση, δεξιότητες και 

τεχνολογία που διαθέτει ο εξωτερικός συνεργάτης 

Βελτίωση της διαχείρισης, του συντονισμού και του 

ελέγχου των επιχειρησιακών λειτουργιών του HR 

Βελτίωση της διαχείρισης των κινδύνων και 

επιμερισμός του επιχειρηματικού ρίσκου 

Απόκτηση και αξιοποίηση καινοτόμων ιδεών και 

πρακτικών HR  

Βελτίωση της αξιοπιστίας και της εταιρικής εικόνας 

μέσω της συνεργασίας με υψηλής ποιότητας 

εξωτερικούς προμηθευτές/παρόχους 

Financially-driven Reasons 

Μείωση των επενδύσεων σε περιουσιακά στοιχεία 

και απελευθέρωση πόρων για άλλους 

επιχειρησιακούς σκοπούς 

Αύξηση ταμειακών διαθεσίμων μέσα από την 

μεταφορά περιουσιακών στοιχείων στον εξωτερικό 

προμηθευτή/πάροχο 

Revenue-driven Reasons 

Πρόσβαση σε νέες αγορές και αξιοποίηση νέων 

επιχειρηματικών ευκαιριών μέσα από το δίκτυο του 

εξωτερικού συνεργάτη 

Εξοικονόμηση κεφαλαίων από την μη 

πραγματοποίηση σημαντικών επενδύσεων σε 

τεχνολογία αιχμής  

Επιτάχυνση της επέκτασης σε νέους επιχειρησιακούς 

τομείς μέσω της αξιοποίησης των αναπτυγμένων 

ικανοτήτων, διαδικασιών και συστημάτων του 

εξωτερικού παρόχου 

Εμπορική εκμετάλλευση και αξιοποίηση των 

υπαρχουσών εσωτερικών δεξιοτήτων του 

οργανισμού 

Cost-driven Reasons 

Μείωση λειτουργικού κόστους του τμήματος HR 

Διευκόλυνση της μετατροπής του σταθερού κόστους 

λειτουργίας του τμήματος HR σε μεταβλητό κόστος 
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ΠΗΓΗ: Dr. Manisha Seth & Dr. Deepa Sethi(2011) “HR Outsourcing: Analysis Based On 

Literature Review”          

            

 Από την άλλη πλευρά η διαδικασία του Human Resource Outsourcing συνεπάγεται και 

ορισμένα μειονεκτήματα για τις επιχειρήσεις που επιλέγουν να αναθέσουν ακόμα και το 

σύνολο των επιχειρησιακών λειτουργιών του τμήματος HR σε έναν ή περισσότερους 

εξωτερικούς παρόχους εξειδικευμένων υπηρεσιών.     

 Μάλιστα οι Momme & Hvolby(2002) εμφανίζονται ιδιαίτερα επιφυλακτικοί και 

θεωρούν ότι το HRO αποτελεί μια ιδιότυπη τάση που έχει αναδειχθεί στον κόσμο των 

επιχειρήσεων και η οποία δεν αναμένεται να αναπτυχθεί στον βαθμό που έχει προβλεφθεί από 

πολλούς ερευνητές και ακαδημαϊκούς. Συγκεκριμένα έθεσαν στις επιχειρήσεις την ερώτηση αν 

θεωρούν ότι ένας εξωτερικός προμηθευτής/συνεργάτης είναι σε θέση να έχει απόλυτη γνώση 

των επιχειρησιακών θεμάτων μιας επιχείρησης, στον βαθμό που έχει ο ιδιοκτήτης της. Τέλος 

υποστήριξαν ότι παρ’ ότι η πλειοψηφία των επιχειρήσεων εμφανίζονται να προχωρούν στην 

εξωτερική ανάθεση λειτουργιών ρουτίνας, όπως αυτή της μισθοδοσίας, δεν αποτελεί την 

καλύτερη επιλογή για την επιχείρηση να δίνεται η ελευθερία στον εξωτερικό προμηθευτή να 

λαμβάνει αποφάσεις ακόμα και για περιορισμένους τομείς λειτουργιών και δραστηριοτήτων. 

 Συμπληρώνοντας την παραπάνω θέση ο Gunsauley(2002), τόνισε ότι όταν τα 

διευθυντικά στελέχη των επιχειρήσεων αποφασίζουν αν θα προχωρήσουν σε εξωτερική 

ανάθεση, η ανάγκη να διατηρήσουν ένα επαρκές επίπεδο δεξιοτήτων εντός της επιχείρησης(in-

house skills) ως μέσο εξασφάλισης μιας οικονομικά αποδοτικής εξόδου σε περίπτωση που η 

συμφωνία εξωτερικής ανάθεσης δεν λειτουργήσει, πολύ συχνά παραβλέπεται.   

 Συνεπώς τα σημαντικότερα μειονεκτήματα του HRO όπως προκύπτουν από τους 

κινδύνους που καλείται να αντιμετωπίσει η επιχείρηση μέσω αυτής της πρακτικής είναι: 

Μείωση του συνολικού κόστους μέσω της ανώτερης 

απόδοσης του εξωτερικού παρόχου και της 

χαμηλότερης διάρθρωσης του κόστους των 

παρεχόμενων υπηρεσιών του 

Employee-driven Reasons 

Ενίσχυση του βαθμού δέσμευσης και αφοσίωσης 

των εργαζομένων σε μη κρίσιμους επιχειρησιακούς 

τομείς  

Μείωση του αριθμού των εργαζομένων στο τμήμα 

HR και συνακόλουθη μείωση των δαπανών  

προσωπικού 

Αναπλήρωση της μείωσης του προσωπικού στο 

τμήμα HR του οργανισμού 
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 Μείωση της εταιρικής ευρωστίας μέσω της μεταβολής των υποστηρικτικών 

λειτουργιών. 

 Απαιτείται σημαντική προσπάθεια και χρόνος για τον συντονισμό της ροής των 

πληροφοριών μεταξύ οργανισμού και εξωτερικού προμηθευτή. 

 Μείωση της ικανότητας μάθησης του οργανισμού μέσω της μετεγκατάστασης της 

εσωτερικής βάσης ικανοτήτων της επιχείρησης. 

 Παρεμποδίζεται η ικανότητα του οργανισμού να ενσωματώσει επιχειρησιακές 

διεργασίες. 

 Μειώνεται ο βαθμός ελέγχου και διαχείρισης του οργανισμού πάνω στις λειτουργίες 

που εντάσσονται στο πλαίσιο της εξωτερικής ανάθεσης.   

 Συνοδεύεται από περικοπές εσωτερικών θέσεων εργασίας και μείωση προσωπικού, τα 

οποία βλάπτουν τον ηθικό και τα εργασιακά κίνητρα του προσωπικού. 

 Αυξάνεται ο βαθμός ανασφάλειας του προσωπικού, ακόμα και στην περίπτωση που 

οι εργαζόμενοι παραμένουν εντός του οργανισμού είτε προσλαμβάνονται από τον 

εξωτερικό προμηθευτή(περίπτωση PEO).   

 Στην σημερινή εποχή ωστόσο τα προβλήματα που παρουσιάζονται σχετικά με 

την  υιοθέτηση και εφαρμογή του HRO από τις επιχειρήσεις εντάσσονται σε τρείς 

γενικές κατηγορίες και εστιάζουν στην αδυναμία επιτυχούς εφαρμογής της Διοίκησης 

Ανθρωπίνων Πόρων από πλευράς τους:  

1) Η έλλειψη ενός εσωτερικού συστήματος διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων 

 

 Οι ανθρώπινοι πόροι αποτελούν μια από τις κρισιμότερες κατηγορίες πόρων που 

έχει στην διάθεσή της μια επιχείρηση, αφού η συστηματική αξιοποίησή τους 

βελτιστοποιεί τον βαθμό ενσωμάτωσης του προσωπικού στο επιχειρησιακό περιβάλλον, 

αυξάνει τον βαθμό αφοσίωσης και ικανοποίησης των εργαζομένων μέσα από την 

παροχή κινήτρων για την ανάδειξη πρωτοβουλιών και δημιουργικής δράσης εκ μέρους 

του προσωπικού. Συνεπώς καθίσταται σαφές ότι η συστηματική αξιοποίηση των 

ανθρωπίνων πόρων μέσα από την αποτελεσματική διαχείριση του τμήματος HR, 

αποτελεί εγγύηση για την βιώσιμη ανάπτυξη και επιβίωση των επιχειρήσεων μέσα σε 

ένα έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον.       

 Όσον αφορά την παρούσα κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί στις μικρού και 

μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις αναφορικά με την Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, παρά 
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το γεγονός ότι η σημασία και ο ρόλος των στελεχών διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων έχει 

ενισχυθεί σημαντικά, η θέση που κατέχει το τμήμα HR σε επίπεδο οργανογράμματος 

στον εταιρικό τομέα εξακολουθεί να παραμένει χαμηλή. Οι περισσότερες μικρού και 

μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις κατά την διαδικασία της ανάπτυξής τους τείνουν να 

επικεντρώνονται περισσότερο σε θέματα προσέλκυσης και επιλογής προσωπικού και σε 

ζητήματα μισθολογικών και επιπρόσθετων παροχών. Από την άλλη πλευρά όμως η 

συστηματική προσπάθεια που καταβάλλεται για θέματα εκπαίδευσης και ανάπτυξης 

προσωπικού, ανάπτυξης αποτελεσματικής οργανωσιακής κουλτούρας με έμφαση στην 

διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων αποδεικνύεται στις περισσότερες περιπτώσεις 

ανεπαρκής.           

 Στο επίκεντρο του προβλήματος βρίσκεται η έλλειψη ενός συστήματος διοίκησης 

με έμφαση στον εργαζόμενο αλλά και μιας ξεκάθαρης εταιρικής ταυτότητας και 

κουλτούρας, η οποία θα προωθεί την ανάληψη δημιουργικών πρωτοβουλιών και θα 

καλλιεργεί την ανταγωνιστική συνείδηση στο σύνολο των εργαζομένων. 

 

2) Η Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων παρουσιάζει μικρή συμβολή στην αναπτυξιακή πορεία 

των επιχειρήσεων 

 Σύμφωνα με την παραδοσιακή αντίληψη, η συνεισφορά της Διοίκησης 

Ανθρωπίνων Πόρων στην επιχείρηση περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, την αύξηση των 

ωφελειών για την επιχείρηση, την προώθηση και διευκόλυνση της αναπτυξιακής πορείας 

της επιχείρησης, την βελτίωση του εταιρικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και την 

βελτίωση της απόδοσης του προσωπικού.      

 Ωστόσο στην πράξη το επιχειρησιακό πεδίο της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων 

στις μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις εξακολουθεί να παραμένει στο επίπεδο 

της παραδοσιακής διαχείρισης/διοίκησης, που περιλαμβάνει κυρίως διοικητικές 

δραστηριότητες όπως η οργάνωση και η διαχείριση αρχείων, οι χρηματικές και μη 

αποζημιώσεις/παροχές του προσωπικού και η διαχείριση ζητημάτων κοινωνικής 

πρόνοιας και ασφάλισης των εργαζομένων που βρίσκονται στο επίκεντρο της Διοίκησης 

Προσωπικού(Personnel Management).       

 Αυτό το μοντέλο διοίκησης των ανθρωπίνων πόρων φαίνεται ότι δεν μπορεί να 

αποτελέσει μέρος των κρίσιμων επιχειρησιακών δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης, 

αφού δεν αναγνωρίζει τον κρίσιμο επιτελικό ρόλο του τμήματος HR στα υπόλοιπα 

τμήματα της επιχείρησης λόγω της έλλειψης μακροπρόθεσμου στρατηγικού σχεδιασμού 

σχετικά με την αναπτυξιακή πορεία της επιχείρησης. 
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3) Η έλλειψη εμπνευσμένης/μακρόπνοης εταιρικής κουλτούρας 

 Η εταιρική κουλτούρα συνιστά μια φάση ολοκλήρωσης της επιχείρησης με 

καθοριστική επίδραση στην αναπτυξιακή πορεία μιας επιχείρησης, που περιλαμβάνει 

την διαδικασία ανάπτυξης των εταιρικών αξιών και στάσεων, ενώ διαφοροποιείται 

σημαντικά μεταξύ των επιχειρήσεων ως προς την παγίωση των συμπεριφορών και των 

συνηθειών του προσωπικού μέσα στο επιχειρησιακό περιβάλλον.    

 Στην πράξη βέβαια η ανάπτυξη και διατήρηση μιας μακρόπνοης εταιρικής 

κουλτούρας δεν φαίνεται να αποτελεί προτεραιότητα των μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων, αυτό διαφαίνεται από την αδυναμία του προσωπικού μιας επιχείρησης να 

κατανοήσει την αιτιώδη σχέση που υπάρχει μεταξύ της εταιρικής κουλτούρας και της 

αναπτυξιακής πορείας της και συνακόλουθα η εστίαση στην επίτευξη βραχυπρόθεσμων 

κερδών. Αυτή η στάση όμως των επιχειρήσεων έχει σαν αποτέλεσμα να εμφανίζεται 

σημαντική απόκλιση ανάμεσα στις προσωπικές επιδιώξεις και φιλοδοξίες του ατόμου 

και στις εταιρικές αξίες και στάσεις, η οποία  αποτρέπει την ανάπτυξη ισχυρής συνοχής 

στο εσωτερικό του οργανισμού και την διατήρηση και αξιοποίηση του ταλέντου που 

παρουσιάζει το ανθρώπινο δυναμικό. Πρόκειται για έναν από τους σημαντικότερους 

λόγους που οι μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν προβλήματα 

στο πεδίο της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων και κατ’ επέκταση στο Human Resource 

Outsourcing.           

 Συνοψίζοντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που συνεπάγεται η 

διαδικασία του HRO για μια επιχείρηση, θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι η 

εξωτερική ανάθεση των επιχειρησιακών λειτουργιών του τμήματος HR προσφέρει 

πολλά δυνητικά οφέλη, συγκεκριμένα: 

 Απελευθερώνει το εσωτερικό προσωπικό του τμήματος HR της επιχείρησης, 

προκειμένου να επικεντρωθεί σε κρίσιμες στρατηγικές δραστηριότητες υψηλότερης 

προστιθέμενης αξίας σε σχέση με καθήκοντα συναλλακτικού και διοικητικού 

χαρακτήρα. 

 Επιτρέπει και διευκολύνει την ανάπτυξη αποκεντρωμένων εσωτερικών οργανωτικών 

δομών που υποστηρίζουν υψηλότερους ρυθμούς καινοτομίας και ευελιξίας. 

 Μειώνει σημαντικά την πολυπλοκότητα και τον γραφειοκρατικό φόρτο που 

συνεπάγεται η κεντρική διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού.  
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 Δίνει την δυνατότητα στο τμήμα HR της επιχείρησης να διαδραματίσει καθοριστικό 

ρόλο στο πλαίσιο των συνολικών προσπαθειών για περιορισμό των επιχειρησιακών 

δραστηριοτήτων(downsizing) ή σε θέματα συγχωνεύσεων και εξαγορών. 

 Διευκολύνει την πρόσβαση της επιχείρησης σε νέες ιδέες και καινοτομικές 

προσεγγίσεις εκτός οργανισμού από εξωτερικούς συνεργάτες και προμηθευτές. 

 Ωστόσο υπάρχουν και σημαντικοί κίνδυνοι και εμπόδια που συναντούν πολλές 

επιχειρήσεις στα πλαίσια της υιοθέτησης και εφαρμογής του HRO, όπως είναι το υψηλό 

κόστος, η χαμηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών αλλά και ο φόβος της 

απώλειας του ελέγχου. Χαρακτηριστικός είναι ο παρακάτω πίνακας όπου οι Jackson, 

Newham και Gurney διατύπωσαν μια σειρά από πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που 

συνοδεύουν το HRO: 

Πίνακας 5: Πλεονεκτήματα & Μειονεκτήματα του HR Outsourcing 

Πλεονεκτήματα HR Outsourcing Μειονεκτήματα HR Outsourcing 
 Πρόσβαση στην τεχνολογία του εξωτερικού 

προμηθευτή. 

 Αποφυγή κόστους μεγάλων επενδύσεων σε υψηλή 

τεχνολογία. 

 Αντιστάθμιση της έλλειψης εσωτερικού ταλέντου και 

εξειδικευμένης γνώσης. 

 Εξοικονόμηση κεφαλαίων και μείωση λειτουργικού 

κόστους. 

 Πρόσβαση σε εξειδικευμένες γνώσεις και καινοτομίες 

του εξωτερικού προμηθευτή. 

 Βελτίωση των λειτουργιών και διαδικασιών HR. 

 Έλεγχος του νομικού κινδύνου και βελτίωση του 

βαθμού συμμόρφωσης με την νομοθεσία. 

 Παροχή εξειδικευμένων εξωτερικών υπηρεσιών, οι 

οποίες δεν μπορούν να προσφερθούν εσωτερικά. 

 Μείωση του προσωπικού στο τμήμα HR και των 

συναφών δαπανών προσωπικού. 

 Παροχή υπηρεσιών με υψηλό βαθμό συνέπειας και 

διαρκή βελτίωση της ποιότητας. 

 Δίνεται η δυνατότητα στο προσωπικό του τμήματος HR 

να επικεντρωθεί περισσότερο σε θέματα στρατηγικού 

σχεδιασμού. 

  Αναπλήρωση και αντιστάθμιση της μείωσης 

προσωπικού του τμήματος HR. 

 Βελτίωση των συστημάτων μέτρησης και αξιολόγησης 

της απόδοσης των λειτουργιών του HR.  

   

 Έλλειψη προηγούμενης εμπειρίας σε 

Outsourcing. 

 Αντίσταση και χαμηλός βαθμός αποδοχής 

από τους εργαζομένους. 

 Ανησυχία ότι η εξωτερική ανάθεση 

ενδέχεται να επηρεάσει την εταιρική 

κουλτούρα. 

 Ανησυχία για ενδεχόμενη απώλεια του 

ελέγχου στο πλαίσιο του HRO. 

 Ανησυχία για ενδεχόμενη απώλεια θέσεων 

στο τμήμα  HR και συνακόλουθες μειώσεις 

προσωπικού σε άλλα τμήματα. 

 Αντίσταση και χαμηλός βαθμός αποδοχής 

από το προσωπικό του τμήματος HR. 

 Αδυναμία αναζήτησης και εντοπισμού των 

κατάλληλων εξωτερικών προμηθευτών 

/παρόχων. 

 Αντίσταση και χαμηλή διάθεση 

προσαρμογής από τα ανώτερα διοικητικά 

στελέχη. 

 Οι υπάρχοντες υποψήφιοι εξωτερικοί 

προμηθευτές ενδέχεται να μην πληρούν τα 

ελάχιστα αποδεκτά πρότυπα απόδοσης και 

ποιότητας.  

 

 

ΠΗΓΗ: Scott-Jackson, W., Newham, T. and Gurney, M. (2005) HR outsourcing: the key decisions, 

Executive briefing, London: Chartered Institute of Personnel and Development 
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 Στην πράξη βέβαια τα παραπάνω πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του HRO 

διαφοροποιούνται σημαντικά μεταξύ των επιχειρήσεων με βάση το μέγεθος και το είδος 

των διαδικασιών/λειτουργιών του HR. Σε γενικές γραμμές οι μεγάλες εταιρείες 

αποτελούν τους κυριότερους πελάτες των ολοκληρωμένων υπηρεσιών HR, ενώ οι 

μικρότερες επιχειρήσεις έχουν την τάση να αναθέτουν σε εξωτερικούς παρόχους 

διοικητικού χαρακτήρα λειτουργίες όπως αυτή της μισθοδοσίας(payroll).  

5.4 Τύποι δραστηριοτήτων και λειτουργιών του HRO 

 

 Ένα μεγάλο μέρος της διεθνούς βιβλιογραφίας για το  Human Resource 

Outsourcing, το οποίο έχει αποτελέσει πεδίο εκτενούς έρευνας από πολλούς 

επαγγελματίες της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, έχει επικεντρωθεί στις επιμέρους 

λειτουργίες και δραστηριότητες του τμήματος HR που αποτελούν συχνά αντικείμενο 

εξωτερικής ανάθεσης σε τρίτους.        

 Πολλές εμπειρικές αποδείξεις καταδεικνύουν ότι οι κυριότερες λειτουργίες της 

Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων που ως επί το πλείστον ανατίθενται σε εξωτερικούς 

συνεργάτες  εστιάζουν σε θέματα χορήγησης παροχών, προσέλκυσης και επιλογής 

προσωπικού, μισθοδοσίας, εκπαίδευσης και ανάπτυξης προσωπικού, διαχείρισης και 

ανάπτυξης ταλέντου και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα εργασιακής 

απασχόλησης.          

 Οι Mahoney & Brewster(2002) και οι Eleanna & Papalexandris(2005) 

υποστήριξαν από την πλευρά τους ότι πολλοί οργανισμοί αναθέτουν σε εξωτερικούς 

συνεργάτες λειτουργίες της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων σε τομείς όπως η 

προσέλκυση και η επιλογή προσωπικού, η εκπαίδευση και η ανάπτυξη του προσωπικού, 

η διαχείριση των μισθολογικών αμοιβών και των πρόσθετων παροχών, οι συγχωνεύσεις 

και η επανατοποθέτηση στην αγορά εργασίας, η ανάπτυξη συστημάτων αξιολόγηση του 

προσωπικού και η ανάπτυξη του κατάλληλου οργανωσιακού και επιχειρησιακού 

κλίματος.           

 Από την πλευρά του ο Armstrong(2003) υποστήριξε ότι το ευρύ φάσμα των 

επιμέρους λειτουργιών και δραστηριοτήτων της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων που 

εντάσσονται στο πλαίσιο του HRO εστιάζουν στην εκπαίδευση του προσωπικού, στην 

προσέλκυση και επιλογή του, σε θέματα υγειονομικής και ασφαλιστικής κάλυψης των 

εργαζομένων, σε δραστηριότητες εποπτείας του προσωπικού και παροχής 
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εξειδικευμένων συμβουλών και σε συστήματα διαχείρισης της μισθοδοσίας και 

αποτελεσματικής διοίκησης της απόδοσης του προσωπικού.    

 Με την σειρά τους οι Hall & Torrington(1998) επισήμαναν ότι οι λειτουργίες του 

τμήματος HR, που ένας οργανισμός είναι πιο πιθανό να αναθέσει σε εξωτερικούς 

συνεργάτες είναι η εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού, η ανάπτυξη συστημάτων 

διαχείρισης της απόδοσης, οι διαδικασίες προσέλκυσης και επιλογής προσωπικού, η 

υγειονομική και ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων και η ανάπτυξη 

στρατηγικών/πολιτικών ανταμοιβών του προσωπικού αλλά και ο σχεδιασμός των νέων 

θέσεων-εργασίας εντός της επιχείρησης.  Το 2003 οι Datar & Maidment επιβεβαίωσαν 

μέσα από την ερευνητική τους προσπάθεια ότι οι δύο πιο κοινές και συχνά εξωτερικά 

ανατιθέμενες λειτουργίες/δραστηριότητες του τμήματος HR, είναι οι δραστηριότητες της 

στρατολόγησης και της επιλογής υποψηφίων.      

 Τέλος μια σχετική μελέτη που διεξήχθη σε δύο διαφορετικές χρονικές περιόδους 

από τις Hewitt Associates(2007) & Klaas et al.(2001) διαπίστωσε ότι οι πιο συχνά 

εξωτερικά ανατιθέμενες λειτουργίες της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων είναι η διοίκηση 

της μισθοδοσίας του προσωπικού, η προσέλκυση και επιλογή υποψηφίων, η εκπαίδευση 

και ανάπτυξη του προσωπικού, καθώς και η διαχείριση της απόδοσης των εργαζομένων 

συμπεριλαμβανομένων και των διοικητικών λειτουργιών των τμημάτων HR. Σε κάθε 

περίπτωση πάντως όπως προκύπτει και από τις σχετικές ερευνητικές μελέτες των 

τελευταίων ετών, δεν φαίνεται να υπάρχουν καθολικά αποδεκτές 

λειτουργίες/δραστηριότητες HR που να αποτελούν παραδοσιακό αντικείμενο του HRO. 

Παρόλα αυτά τα εμπειρικά στοιχεία των παραπάνω ερευνών υποδηλώνουν ότι οι πέντε 

κύριοι λειτουργικοί τομείς της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων που συχνά αποτελούν 

αντικείμενο εξωτερικής ανάθεσης περιλαμβάνουν την προσέλκυση, την ανάπτυξη, την 

αξιολόγηση, την αποζημίωση /επιβράβευση και την διατήρηση των δραστηριοτήτων.

 Σύμφωνα με την διεθνή βιβλιογραφία για το πεδίο της Διοίκησης Ανθρωπίνων 

Πόρων, έχει αναπτυχθεί μια λίστα επιμέρους δραστηριοτήτων, οι οποίες παρέχονται είτε 

εσωτερικά της επιχείρησης από το τμήμα HR, είτε από το εξωτερικά της επιχείρησης 

από κάποιον τρίτο συνεργάτη/πάροχο στο πλαίσιο του HRO. Συγκεκριμένα: 

 

 

1) Προσέλκυση και Επιλογή Προσωπικού μέσω Εξωτερικής Ανάθεσης (Recruiting 

Process Outsourcing) 
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2) Εκπαίδευση και Ανάπτυξη Προσωπικού μέσω Εξωτερικής Ανάθεσης(Training & 

Development Outsourcing) 

 

3) Σχεδιασμός και Διαχείριση Πρόσθετων Παροχών(Benefits Design & Administration) 

 

4) Κλαδικές Έρευνες Μισθολογικών Αποζημιώσεων (Compensation & Salary Surveys)  

 

5) Διαχείριση της Απόδοσης (Performance Management) 

 

6) Καθοδήγηση και Εκπαίδευση (Mentoring & Coaching)  

 

7) Εργασιακές Σχέσεις/ Σχέσεις Εργασίας (Employee Relations/Labor Relations) 

 

8) Προγράμματα Υποστήριξης των Εργαζομένων (Employee Assistance  Programs) 

 

9) Μετεγκατάσταση Προσωπικού (Employee Relocation) 

 

10) Μισθοδοσία (Payroll) 

 

Προσέλκυση και Επιλογή Προσωπικού μέσω Εξωτερικής Ανάθεσης 

(Recruiting Process Outsourcing) 

 

 Η διαδικασία προσέλκυσης και επιλογής προσωπικού μέσω εξωτερικής ανάθεσης, 

γνωστή ως RPO, αποτελεί μια παραδοσιακή επιχειρησιακή πρακτική στο πεδίο της 

Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων με μακρά ιστορία και συνεχώς αυξανόμενους ρυθμούς 

ανάπτυξης και υιοθέτησης από ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις. Συνεπώς το άμεσο 

επακόλουθο της μαζικής αγοράς υπηρεσιών προσέλκυσης και επιλογής προσωπικού που 

παρατηρείται τα τελευταία χρόνια, είναι η επιχειρησιακή διαδικασία του RPO να έχει 

ωριμάσει ως προς το μέγεθος των παρεχόμενων υπηρεσιών , το πεδίο εφαρμογής τους και 

την διάρκεια των συμβάσεων. Μάλιστα η παραπάνω τάση φαίνεται να επιβεβαιώνεται και 

από τους Cohen & Zaidi (2004), σύμφωνα με τους οποίους η παρατηρούμενη παγκόσμια 

έλλειψη εξειδικευμένων στελεχών αποτελεί την κινητήρια δύναμη της ζήτησης για τις 

υπηρεσίες προσέλκυσης και επιλογής προσωπικού στο πλαίσιο του RPO.    
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 Η διαδικασία της προσέλκυσης και επιλογής προσωπικού μέσω ενός εξωτερικού 

συνεργάτη φαίνεται να συνδέεται με δύο βασικούς λόγους με βάση τους οποίους οι 

επιχειρήσεις προχωρούν στην εξωτερική ανάθεση, ο πρώτος αφορά την ανάγκη για 

πρόσβαση σε εξειδικευμένη τεχνογνωσία και ο άλλος αφορά την μείωση του κόστους. 

Συγκεκριμένα οι εξωτερικοί πάροχοι υπηρεσιών RPO προσφέρουν εξειδικευμένες και 

εξατομικευμένες υπηρεσίες προσέλκυσης και επιλογής προσωπικού ανάλογα με τις ανάγκες 

του εκάστοτε πελάτη τους, διατηρώντας σταθερές ομάδες επαγγελματιών – συμβούλων, 

αλλά και εποχιακές ομάδες στελεχών στρατολόγησης υποψηφίων σε συνδυασμό με ένα 

σταθερό ιστορικό στελέχωσης πληθώρας επαγγελματικών θέσεων για λογαριασμό των 

επιχειρήσεων/πελατών τους.         

 Συνολικά η διαδικασία της προσέλκυσης και επιλογής προσωπικού μέσω 

εξωτερικής ανάθεσης, αποτελεί μια από τις εκφάνσεις του Business Process 

Outsourcing(BPO), στο πλαίσιο της οποίας μια επιχείρηση/εργοδότης μεταφέρει το σύνολο 

ή μέρος των δραστηριοτήτων προσέλκυσης και επιλογής υποψηφίων σε έναν εξωτερικό 

εξειδικευμένο πάροχο των συγκεκριμένων υπηρεσιών. Συνήθως ένας εξωτερικός πάροχος 

υπηρεσιών RPO διαχειρίζεται ολόκληρη την διαδικασία της στρατολόγησης προσωπικού, 

που περιλαμβάνει τις εσωτερικές διαδικασίες της προσέλκυσης και επιλογής, από το αρχικό 

στάδιο του σχεδιασμού των προφίλ θέσεων εργασίας μέχρι το τελευταίο στάδιο της 

πρόσληψης του ιδανικού υποψηφίου.        

 Μέσα από την σωστή και αποτελεσματική εφαρμογή του RPO, τα οφέλη που 

αποκομίζει η εταιρία/πελάτης είναι πολλά και σημαντικά, συγκεκριμένα βελτιώνεται 

σημαντικά ο χρόνος που απαιτείται για να ολοκληρωθεί η διαδικασία της πρόσληψης, 

αυξάνεται η ποιότητα της δεξαμενής υποψηφίων της επιχείρησης, παρέχονται σε 

πραγματικό χρόνο έγκυρες και επαληθεύσιμες μετρήσεις σε κάθε στάδιο, μειώνεται το 

κόστος της συνολικής διαδικασίας και ταυτόχρονα παρατηρείται υψηλός βαθμός 

συμμόρφωσης με νομοθετικές και κυβερνητικές επιταγές.     

  Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να επισημανθεί ότι η σημαντικότερη διάκριση μεταξύ 

του RPO και των υπολοίπων συστημάτων στελέχωσης εντοπίζεται στην διαδικασία 

εφαρμογής τους. Συγκεκριμένα στο πλαίσιο του RPO ο εξωτερικός πάροχος προσλαμβάνει 

τον ρόλο του ιδιοκτήτη της όλης διαδικασίας στελέχωσης, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα είδη 

στελέχωσης στο πλαίσιο των οποίων ο εξωτερικός φορέας των υπηρεσιών λαμβάνει τον 

ρόλο του εσωτερικού συνεργάτη σε μια διαδικασία που ελέγχεται εξολοκλήρου από την 

επιχείρηση/πελάτη. Παρακάτω παρατίθενται τα στάδια που περιλαμβάνει η διαδικασία της 

στελέχωσης και τα οποία συνθέτουν την διαδικασία του RPO, συγκεκριμένα: 
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 Εντοπισμός Κενών Θέσεων – Identify Vacancy 

 Ανάπτυξη περιγραφών θέσεων εργασίας – Job Description 

 Ανάρτηση αγγελιών σε πίνακες εργασίας – Posting on Job Boards 

 Διαχείριση της ανταπόκρισης των υποψηφίων – Managing the Response 

 Φιλτράρισμα των υποψηφίων – Short-Listing Candidates 

 Οργάνωση και κλείσιμο συνεντεύξεων –  Organizing &Arranging Interviews 

 Διεξαγωγή συνεντεύξεων – Conducting Interviews 

 Λήψη απόφασης για τον ιδανικό υποψήφιο – Decision-Making 

 Συνάντηση με τον ιδανικό υποψήφιο και πρόσληψη – Appointment & Hiring 

Εκπαίδευση και Ανάπτυξη Προσωπικού μέσω Εξωτερικής 

Ανάθεσης(Training & Development Outsourcing) 

 

 Στη σημερινή εποχή οι επιχειρησιακοί τομείς της εκπαίδευσης και ανάπτυξης του 

προσωπικού έχουν αναχθεί σε κρίσιμα στοιχεία της επιχειρησιακής στρατηγικής πολλών 

οργανισμών. Πολλοί θεωρητικοί, όπως οι Becker(1964) και Goldstein(1986), έχουν 

διατυπώσει επαρκή επιχειρήματα σχετικά με την καθοριστική επίδραση που έχουν τα 

συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης του προσωπικού στην συνολική απόδοση του 

οργανισμού. Μάλιστα τα τελευταία χρόνια η θεωρία έχει συμπληρωθεί από αρκετές 

ερευνητικές μελέτες, οι οποίες κατέδειξαν την θετική συσχέτιση της εκπαίδευσης και 

ανάπτυξης του προσωπικού με συγκεκριμένα μέτρα οργανωσιακής απόδοσης όπως είναι η 

μείωση του κόστους και η αύξηση της παραγωγικότητας(Frayne & Geringer,2000), τα 

μεικτά κέρδη ανά εργαζόμενο(Bassi & McMurrer,1998), η απόδοση της επένδυσης(ROI) 

και τα έσοδα από πωλήσεις(Frayne & Geringer,2000).    

 Ωστόσο παρά το γεγονός ότι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη των συστημάτων 

εκπαίδευσης και κατάρτισης του προσωπικού έχουν από καιρό ανατεθεί σε εξωτερικούς 

συνεργάτες από ένα μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων, δεν έχουν αντίστοιχα υπάρξει εμπειρικές 

μελέτες που να έχουν ασχοληθεί ειδικά με το πεδίο της επίδρασης της εξωτερικής ανάθεσης 

των συστημάτων εκπαίδευσης και ανάπτυξης στην συνολική απόδοση ενός οργανισμού. 

Παρόλα αυτά υπάρχουν αρκετοί τρόποι με τους οποίους η εξωτερική ανάθεση μπορεί να 

επηρεάσει θετικά την εταιρική απόδοση μέσα από το πεδίο της εκπαίδευσης και ανάπτυξης 
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του ανθρώπινου δυναμικού.         

 Ένα σημαντικό εν δυνάμει αποτέλεσμα είναι η μείωση του κόστους, καθώς η 

συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες/συμβούλους εκπαίδευσης συνεπάγεται μείωση των 

παγίων εξόδων που συνδέονται με την διατήρηση ενός εσωτερικού προσωπικού 

εκπαίδευσης και κατάρτισης. Περαιτέρω η εξωτερική ανάθεση των διαδικασιών 

εκπαίδευσης και κατάρτισης ενδέχεται να προσθέσει αξία στην επιχείρηση μέσω της 

υψηλότερης ποιότητας που διατίθεται από εξωτερικούς συνεργάτες εξειδικευμένους σε 

θέματα κατάρτισης και εκπαίδευσης του προσωπικού. Με αυτό τον τρόπο αντιμετωπίζεται 

αποτελεσματικά και η αδυναμία πολλών επιχειρήσεων να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν 

κατάλληλα εκπαιδευτικά προγράμματα του ανθρώπινου δυναμικού τους. Επιπλέον μέσω 

της εξωτερικής ανάθεσης των διαδικασιών εκπαίδευσης και ανάπτυξης των εργαζομένων, η 

επιχείρηση είναι πλέον σε θέση να επικεντρωθεί σε κρίσιμες επιχειρησιακές 

δραστηριότητες υψηλής προστιθέμενης αξίας που οδηγούν σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.  

Σχεδιασμός και Διαχείριση Πρόσθετων Παροχών (Benefits Design & 

Administration) 

  

 Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες κατηγορίες λειτουργιών της Διοίκησης 

Ανθρωπίνων Πόρων που καθίσταται συχνά αντικείμενο εξωτερικής ανάθεσης από πολλές 

επιχειρήσεις και είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τους εξωτερικούς παρόχους ασφαλιστικών 

προϊόντων, τα οποία αποτελούν την πλειοψηφία του πακέτου παροχών προς τους 

εργαζομένους.  Λόγω της πολύπλοκης φύσης και του αυξημένου κόστους που συνεπάγεται 

η χορήγηση πρόσθετων παροχών στο προσωπικό, πολλές επιχειρήσεις έχουν αρχίσει να 

αναθέτουν ένα μέρος ή το σύνολο των διοικητικών καθηκόντων που συνοδεύουν τα 

συστήματα παροχών σε εξωτερικούς συνεργάτες.       

 Στην πράξη η εξωτερική ανάθεση των διαδικασιών του σχεδιασμού και της 

διαχείρισης των παροχών, που είναι γνωστή ως Benefits Administration Outsourcing- BAO, 

παρουσίασε αύξηση το 2013 σε ποσοστό μεγαλύτερο του 6% σε σχέση με το 2012 και 

συνεχίζει να αυξάνεται, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για την εξωτερική ανάθεση των 

προγραμμάτων Υγείας & Πρόνοιας (Health & Welfare Outsourcing) αυξήθηκε πάνω από 

10% το 2013. Μάλιστα ο ευμετάβλητος χαρακτήρας των ζητημάτων συμμόρφωσης με τις 

επιταγές της αγοράς κατέστησε την εξωτερική ανάθεση της διαχείρισης των συστημάτων 

πρόσθετων παροχών ιδιαίτερα ελκυστική λύση για τις επιχειρήσεις όλων των μεγεθών, ενώ 

οι επιμέρους τεχνολογικές καινοτομίες όπως οι διαδικτυακές πλατφόρμες και οι υπηρεσίες 
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cloud-based διασφαλίζουν την αποδοτική και ευκολότερη εφαρμογή του BAO.   

 Σύμφωνα με μια ετήσια βιομηχανική έκθεση που διεξήχθη από την Everest Group 

το 2014, αναφορικά με την τάση του Benefits Administration Outsourcing, παρουσιάστηκε 

σημαντική αύξηση στην εξωτερική ανάθεση των προγραμμάτων Υγείας & Πρόνοιας αλλά 

και των συνταξιοδοτικών προγραμμάτων ιδιαίτερα μεταξύ των μεσαίου μεγέθους 

επιχειρήσεων με 5.000 – 15.000 υπαλλήλους. Συγκεκριμένα από το 2010-2011το ποσοστό 

των μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων που υιοθέτησαν την εξωτερική ανάθεση των 

προγραμμάτων Υγείας  & Πρόνοιας του προσωπικού ανήλθε στο 41%, ενώ το διάστημα 

2012-2013 το αντίστοιχο ποσοστό ανήλθε στο 49%. Από την άλλη πλευρά όσον αφορά τα 

συνταξιοδοτικά προγράμματα, το ποσοστό των μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων που 

προσφεύγουν στην εξωτερική ανάθεση ανέρχεται για το διάστημα 2010-2011 στο 33%, το 

αντίστοιχο ποσοστό των μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεων(>15.000 υπαλλήλους) ανέρχεται 

στο 53%, ενώ για το διάστημα 2012-2013 τα ποσοστά είναι 44% και 39% αντίστοιχα.  

 Συνεπώς η συνεργασία με έναν εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών σε θέματα 

σχεδιασμού και διαχείρισης προγραμμάτων ασφάλισης και συνταξιοδότησης των 

εργαζομένων, συμβάλλει σημαντικά ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος επιβολής ποινών 

λόγω παράλειψης ή αδυναμίας συμμόρφωσης με τις νομοθετικές ρυθμίσεις και επιταγές, 

ενώ ταυτόχρονα το προσωπικό του τμήματος HR της επιχείρησης επιβαρύνεται λιγότερο με 

διοικητικά καθήκοντα και είναι σε θέση να ενημερώνεται συνεχώς για αλλαγές στην 

νομοθεσία. 

Κλαδικές Έρευνες Μισθολογικών Αποζημιώσεων (Compensation & Salary 

Surveys)  

 

 Τα συστήματα μισθολογικών αποζημιώσεων που αφορούν τα ανώτερα διοικητικά 

στελέχη των επιχειρήσεων συνήθως σχεδιάζονται και εφαρμόζονται στο πλαίσιο της 

εξωτερικής ανάθεσης από συμβούλους επιχειρήσεων με μεγάλη εξειδίκευση και πολυετή 

διεθνή εμπειρία σε αυτό το επιχειρησιακό πεδίο, όπως είναι οι Hewitt Associates, Towers 

Perrin και Watson Wyatt.          

 Το βασικότερο ίσως πλεονέκτημα της εξωτερικής ανάθεσης της διαδικασίας 

διεξαγωγής ερευνών αναφορικά με τα επίπεδα των μισθολογικών αμοιβών που επικρατούν 

στον κλάδο, είναι το γεγονός ότι η αναθέτουσα επιχείρηση πολλές φορές έχει την 

δυνατότητα να έρθει σε επαφή με άλλες επιχειρήσεις του κλάδου μέσω του κοινού 

εξωτερικού συνεργάτη για τον καθορισμό μιας κοινής πολιτικής μισθολογικών 
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αποζημιώσεων του προσωπικού. Στην πράξη βέβαια πολλοί διεθνείς οργανισμοί 

αποφεύγουν ένα υψηλό βαθμό εμπλοκής στην διαδικασία της εξωτερικής ανάθεσης 

συλλογής στοιχείων της αγοράς αναφορικά με τα επίπεδα των μισθολογικών αμοιβών του 

κλάδου από έναν εξωτερικό συνεργάτη κυρίως για λόγους εταιρικής αυτονομίας και 

ανεξαρτησίας. 

Διαχείριση της Απόδοσης (Performance Management) 

 

 Η διαχείριση της απόδοσης των εργαζομένων συνιστά ένα πολύ σημαντικό 

εργαλείο, που βρίσκεται στην διάθεση των στελεχών γραμμής(Line Managers) και 

ταυτοχρόνως αποτελεί βασικό επιχειρησιακό πεδίο του τμήματος HR, για την εξασφάλιση 

της αποτελεσματικής λειτουργίας μιας επιχείρησης. Ο όρος διαχείριση της απόδοσης στο 

πλαίσιο της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων αναφέρεται στην διαδικασία της μέτρησης, της 

ανάπτυξης και της διοίκησης της εργασιακής απόδοσης του προσωπικού, μέσα από την 

συστηματική διαδικασία της επικοινωνίας μεταξύ των στελεχών γραμμής και των 

υφισταμένων τους αναφορικά με την λήψη στρατηγικών αποφάσεων και επίτευξη των 

επιχειρησιακών στόχων.           

 Ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια της διαχείρισης της απόδοσης(Performance 

Management) αποτελεί η αξιολόγηση της απόδοσης(Performance Appraisal) του 

προσωπικού, πρόκειται δηλαδή για ένα σύστημα ελέγχου και εκτίμησης των εργασιακών 

επιδόσεων ενός ατόμου ή μιας ομάδας εργασίας. Μάλιστα η διαδικασία αυτή είναι γνωστή 

και ως Υπαλληλική Αξιολόγηση της απόδοσης του εργαζομένου με κριτήρια την ποιότητα, 

την ποσότητα, το κόστος και τον χρόνο, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

διαδικασίας ανάπτυξης σταδιοδρομίας του εργαζομένου. Ο βασικός στόχος της 

αξιολόγησης της απόδοσης μέσω των τακτικών εκθέσεων αξιολόγησης είναι: 

 Η παροχή ανατροφοδότησης σχετικά με την απόδοση των εργαζομένων. 

 Ο προσδιορισμός των αναγκών κατάρτισης του προσωπικού. 

 Σταθερά κριτήρια κατανομής των οργανωσιακών ανταμοιβών. 

 Η βάση για την λήψη αποφάσεων για το προσωπικό σε θέματα προαγωγών, 

μισθολογικών αυξήσεων και πειθαρχικών ενεργειών. 

 Η διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ των εργαζομένων και της ανώτατης διοίκησης. 

 Η επικύρωση συστημάτων επιλογής προσωπικού και πολιτικών της Διοίκησης 

Ανθρωπίνων Πόρων που προάγουν την παροχή ίσων ευκαιριών στον εργασιακό χώρο. 
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 Ο τύπος του συστήματος αξιολόγησης της απόδοσης που χρησιμοποιείται κατά 

κύριο λόγο από τους επαγγελματίες της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων εξαρτάται από τον 

επιχειρησιακό τομέα και το σκοπό του. Συγκεκριμένα υπάρχουν μια σειρά από συστήματα 

αξιολόγησης της απόδοσης που πολλές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν ως μέσο διαχείρισης 

της απόδοσης του προσωπικού τους, όπως είναι: 

1. 360-Degree Feedback: Περιλαμβάνει στοιχεία από πολλαπλά επίπεδα εντός της 

επιχείρησης και από εξωτερικές πηγές επίσης. 

 

2. Rating Scales: Οι εργαζόμενοι βαθμολογούνται με βάση καθορισμένους παράγοντες, 

όπως είναι τα χαρακτηριστικά της θέσης και του ατόμου. 

 

3. Work Standards: Συγκρίνει την απόδοση του κάθε εργαζομένου με βάση ένα 

προκαθορισμένο πρότυπο ή αναμενόμενο επίπεδο αποτελεσμάτων. 

 

4. Management by Objectives (MBO): Απαιτεί οι εποπτικές αρχές και οι εργαζόμενοι να 

καθορίζουν συγκεκριμένους στόχους για τους εργαζόμενους που καλούνται να 

ανταποκριθούν σε αυτούς κατά τη διάρκεια της περιόδου αξιολόγησης. 

 

5. Ranking: Ο αξιολογητής τοποθετεί όλους τους εργαζομένους σε μια δεδομένη ομάδα με 

σειρά κατάταξης βάσει της συνολικής απόδοσής τους. 

 

6. Results - Based Systems: Σε ένα σύστημα αξιολόγησης με βάση το αποτέλεσμα ο 

προϊστάμενος και ο υφιστάμενος από κοινού συμφωνούν σχετικά με τους στόχους της 

επόμενης περιόδου αξιολόγησης. 

 

7. Assessment Centers: Πολλές επιχειρήσεις επιλέγουν να χρησιμοποιούν ένα κέντρο 

αξιολόγησης ως συμπλήρωμα στο βασικό σύστημα αξιολόγησης που χρησιμοποιούν. 

 

 Ωστόσο σήμερα οι εταιρείες συμβούλων παρουσιάζουν πολυετή εμπειρία και ένα 

υψηλό βαθμό εξειδίκευσης σε θέματα παροχής υπηρεσιών που σχετίζονται με τον 

σχεδιασμό και την ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης και αξιολόγησης της απόδοσης του 

προσωπικού. Συγκεκριμένα αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των εξωτερικών παρόχων, οι 

οποίοι προσφέρουν μέσω διαδικτύου εξατομικευμένα πακέτα συστημάτων διαχείρισης και 

αξιολόγησης των εργασιακών επιδόσεων όπως είναι αυτά των  360-Degree Feedback και 
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MBOs που παρέχουν σε πραγματικό χρόνο στα διευθυντικά στελέχη μια εικόνα σχετικά με 

την απόδοση του εργαζομένου και τα μπόνους απόδοσης που δικαιούται με την 

ολοκλήρωση της περιόδου αξιολόγησης. 

Καθοδήγηση και Εκπαίδευση (Mentoring & Coaching)  

 

 Ένα άλλο σημαντικό πεδίο της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων συνθέτουν οι 

λειτουργίες της καθοδήγησης(Mentoring) και της εκπαίδευσης(Coaching) του προσωπικού. 

Συγκεκριμένα ο όρος Mentoring χρησιμοποιείται για να περιγράψει το πλαίσιο της 

μακροπρόθεσμης σχέσης που αναπτύσσεται εντός του εργασιακού περιβάλλοντος, μεταξύ 

ενός λιγότερο έμπειρου εργαζομένου, που ονομάζεται καθοδηγούμενος ή προστατευόμενος 

και ενός πιο έμπειρου και μεγαλύτερου ηλικιακά ατόμου, γνωστού ως μέντορα. Με άλλα 

λόγια η διαδικασία του Mentoring έχει ως βασικό στόχο την οικοδόμηση «οργανωσιακής 

σοφίας», δηλαδή την ικανότητα ανάπτυξης και εφαρμογής δεξιοτήτων, γνώσεων και 

εμπειριών σε νέες καταστάσεις και διαδικασίες.      

 Η πιο σύγχρονη βιβλιογραφία προσδιορίζει δύο σημαντικές διαστάσεις στο πλαίσιο 

της εργασιακής σχέσης καθοδήγησης που αναπτύσσεται μεταξύ δύο εργαζομένων, αφενός 

μεν η διάσταση που σχετίζεται με την ανάπτυξη καριέρας και αφετέρου δε η διάσταση που 

σχετίζεται με την ψυχοκοινωνική θέση του ατόμου στον εργασιακό χώρο. Από πλευράς 

ανάπτυξης καριέρας η συμβολή του mentoring στον καθοδηγούμενο εργαζόμενο έγκειται 

σε ευκαιρίες προαγωγής, υψηλότερες μισθολογικές αμοιβές, βελτιωμένα επίπεδα 

ικανοποίησης από την εργασία και πιο αισιόδοξες ευκαιρίες σταδιοδρομίας. Από την άλλη 

πλευρά τα ψυχοκοινωνικά οφέλη για τον καθοδηγούμενο εργαζόμενο μεταφράζονται σε 

αυξημένα επίπεδα δέσμευσης, υψηλή αυτοεκτίμηση και ανάπτυξη προτύπων στον 

εργασιακό χώρο.          

 Στο πλαίσιο της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων ο όρος Coaching επικεντρώνεται 

στην συστηματική διαδικασία απελευθέρωσης και ανάπτυξης των εσωτερικών 

δυνατοτήτων του ατόμου με βασικό στόχο την μεγιστοποίηση της απόδοσής του εντός του 

οργανισμού. Συνεπώς η εστίαση στην βελτίωση της ατομικής απόδοσης και στην ανάπτυξη 

των ατομικών δεξιοτήτων αποτελεί το κλειδί για την ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής 

σχέσης εκπαίδευσης. Η διαδικασία του Coaching βρίσκει εφαρμογή σε διάφορους τομείς 

της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, όπως είναι αυτοί της παροχής κινήτρων στο 

προσωπικό, της ανάθεσης αρμοδιοτήτων, της επίλυσης προβλημάτων, της διαχείρισης 
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εργασιακών σχέσεων, της ανάπτυξης του προσωπικού και της διαχείρισης ομάδων 

εργασίας.           

 Τα τελευταία χρόνια η ανάπτυξη της τάσης για εξωτερική ανάθεση της διαδικασίας 

του Mentoring σε εξωτερικούς συνεργάτες από πολλές επιχειρήσεις, συνδέεται στενά με 

θέματα που αφορούν το φύλο αλλά και τον ρόλο της εθνικότητας του καθοδηγητή με στόχο 

την εξατομίκευση της διαδικασίας, ενώ πολλοί εξωτερικοί σύμβουλοι τέτοιου είδους 

υπηρεσιών παρουσιάζονται ως μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Από την  άλλη πλευρά η 

εξωτερική ανάθεση της διαδικασίας του Coaching έχει εξελιχθεί σε έναν πλήρως 

ανταγωνιστικό κλάδο όπου δραστηριοποιούνται χιλιάδες ανεξάρτητοι σύμβουλοι 

επιχειρήσεων, οι οποίοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε μεσαίου επιπέδου και ανώτερα 

διοικητικά στελέχη. 

Εργασιακές Σχέσεις/ Σχέσεις Εργασίας (Employee Relations/Labor 

Relations) 

 

 Τις τελευταίες δεκαετίες έχει λάβει χώρα μια ριζική μεταμόρφωση ως προς την 

φύση της διεθνούς αγοράς εργασίας, η οποία έχει σαν αποτέλεσμα μεγάλες επιχειρήσεις με 

παρουσία σε παγκόσμιο επίπεδο να στηρίζονται όλο και περισσότερο σε μη παραδοσιακές 

ρυθμίσεις των εργασιακών σχέσεων με χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτά των Labor 

Outsourcing, Off shoring και Subcontracting. Συγκεκριμένα η εξωτερική ανάθεση του 

καθεστώτος των εργασιακών σχέσεων μεταξύ του εργοδότη και του εργαζομένου, σε 

εξωτερικούς προμηθευτές ανθρώπινου δυναμικού συμβάλει σε σημαντικό βαθμό στην 

μείωση του γενικού επιπέδου των μισθολογικών αμοιβών για τους εργαζομένους με 

εξωτερική σύμβαση εργασίας.        

 Αυτές οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών με εξειδίκευση σε θέματα διαχείρισης 

εργασιακών σχέσεων και εξωτερικών συμβάσεων εργασιακής απασχόλησης, 

ανταγωνίζονται σκληρά μεταξύ τους για τις συμβάσεις εξωτερικής ανάθεσης από τις 

επιχειρήσεις/πελάτες τους ως προς την τιμή και δεδομένου ότι το κόστος εργασίας 

αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό μέρος του συνολικού κόστους των εταιρειών παροχής 

ανθρώπινου δυναμικού, δημιουργείται έντονη πίεση για μείωση μισθών και παροχών στο 

πλαίσιο των εξωτερικών συμβάσεων εργασίας. Μάλιστα οι εργαζόμενοι που υπάγονται σε 

αυτό το καθεστώς των εργασιακών σχέσεων είναι πολύ πιθανόν να επωφεληθούν λιγότερο 

από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και την προστασία των συνδικάτων, δεδομένου ότι 

υπάγονται και άρα καλύπτονται από την κλαδική ένωση της εταιρείας εξωτερικής ανάθεσης 
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ανθρώπινου δυναμικού.         

 Ωστόσο οι δραστηριότητες των εργασιακών σχέσεων συνήθως εντάσσονται στο 

πλαίσιο των αρμοδιοτήτων των στελεχών γραμμής(line managers), με τον ρόλο του 

τμήματος HR να είναι καθαρά επικουρικός τόσο σε περίπτωση εσωτερικής διαχείρισής 

τους(in-house), όσο και στην περίπτωση της εξωτερικής ανάθεσης(outsourcing). Στην 

πράξη πολλές επιχειρήσεις, που παρουσιάζουν συνδικαλιστική οργάνωση του προσωπικού 

τους, καταφεύγουν σε συμβάσεις συνεργασίας με εξωτερικούς επαγγελματίες 

διαπραγματευτές και ειδικούς σε θέματα εργασιακών συμβάσεων κατά την διάρκεια της 

διαδικασίας των συλλογικών διαπραγματεύσεων.   

Προγράμματα Υποστήριξης των Εργαζομένων (Employee Assistance  

Programs) 

 

 Ένα άλλο σημαντικό επιχειρησιακό πεδίο εφαρμογής της Διοίκησης Ανθρωπίνων 

Πόρων εντός ενός οργανισμού αποτελούν τα λεγόμενα Προγράμματα Υποστήριξης των 

Εργαζομένων(EAPs). Οι επιμέρους ορισμοί των προγραμμάτων αυτών ποικίλουν ανάλογα 

με τον τύπο του EAP, την φύση των υπηρεσιών που προσφέρονται αλλά και την χώρα όπου 

τα Προγράμματα Υποστήριξης των Εργαζομένων εφαρμόζονται. Συγκεκριμένα τα EAPs 

αποτελούν προγράμματα προσαρμοσμένα σε συνθήκες εργοταξίου και τα οποία έχουν 

σχεδιαστεί για την παροχή εξειδικευμένης βοήθειας τόσο σε μεμονωμένα άτομα όσο και 

στο σύνολο του οργανισμού.         

 Σύμφωνα με την Επαγγελματική Ένωση Υποστήριξης Εργαζομένων(EAPA) τα 

EAPs έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσουν επαγγελματικές οργανώσεις σε θέματα 

παραγωγικότητας, αλλά και τους λεγόμενους “εργαζόμενους - πελάτες” στον εντοπισμό και 

στην επίλυση προσωπικών ανησυχιών που σχετίζονται με την υγεία, την οικογενειακή και 

οικονομική κατάσταση, εθισμό σε αλκοόλ ή ναρκωτικά αλλά και την συναισθηματική 

κατάσταση του ατόμου, που ενδέχεται να επηρεάσει την εργασιακή απόδοση του. Σήμερα 

οι περισσότερες επιχειρήσεις έχουν καταστήσει τα Προγράμματα Υποστήριξης των 

Εργαζομένων εκτενές αντικείμενο της εξωτερικής ανάθεσης σε εξωτερικούς προμηθευτές, 

οι οποίοι παρέχουν είτε ορισμένες μόνο υπηρεσίες αυτών των προγραμμάτων είτε το 

σύνολό τους.           

 Τα βασικά πλεονεκτήματα που συνεπάγεται το μοντέλο της εξωτερικής ανάθεσης 

των EAPs για τις επιχειρήσεις είναι τα εξής: 
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 Πρόκειται για μια λιγότερο δαπανηρή επιλογή για επιχειρήσεις μικρού και μεσαίου 

μεγέθους. 

 Εξασφαλίζεται υψηλός βαθμός εμπιστευτικότητας λόγω της περιορισμένης επαφής μόνο 

με τους “εργαζόμενους – πελάτες”. 

 Πρόκειται για ένα πλαίσιο υπηρεσιών που λειτουργεί ξεχωριστά από την εταιρική 

πολιτική του οργανισμού. 

 Επιτυγχάνεται υψηλότερος βαθμός διασύνδεσης των EAPs με τις κοινωνικές συνθήκες 

σε πολλαπλές ή μικρότερες γεωγραφικές περιοχές. 

 Παρέχεται ένα ευρύ φάσμα συναφών υπηρεσιών σε θέματα εργασιακής ζωής και 

κοινωνικής ευεξίας. 

 Περιορίζεται η ανάγκη από πλευράς εργοδότη να προσλάβει και να διαχειριστεί 

πλεονάζον ανθρώπινο δυναμικό για τα EAPs. 

Μετεγκατάσταση Προσωπικού (Employee Relocation) 

 

 Μια από τις επιμέρους αρμοδιότητες των στελεχών της Διοίκησης Ανθρωπίνων 

Πόρων, η οποία τα τελευταία χρόνια απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις σε θέματα οργάνωσης 

και χρονοπρογραμματισμού, είναι η διαχείριση προγραμμάτων που αφορούν την 

μετεγκατάσταση του προσωπικού τόσο στην επικράτεια της ίδιας χώρας όσο και σε ξένες 

χώρες.  Συνήθως οι νέοι εργαζόμενοι παρουσιάζονται πιο δεκτικοί στην ιδέα να λάβουν ένα 

πακέτο μετεγκατάστασης σε μια άλλη χώρα, όπου ο οργανισμός/εργοδότης διατηρεί  

επιχειρηματική δραστηριότητα. Ωστόσο οι οργανισμοί που απαιτούν από τα διοικητικά 

στελέχη τους να επιδιώκουν  υψηλό βαθμό κινητικότητας μέσω της συμμετοχής τους σε 

διάφορα προγράμματα μετεγκατάστασης ως κριτήριο επαγγελματικής ανέλιξης, οφείλουν 

να διαθέτουν ένα εξειδικευμένο σύστημα παροχής υπηρεσιών μετεγκατάστασης αλλά και 

το κατάλληλο έμπειρο στελεχιακό δυναμικό για την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας 

μετεγκατάστασης του προσωπικού.        

 Παρόλα αυτά ακριβώς επειδή η ζήτηση για υπηρεσίες μετεγκατάστασης 

παρουσιάζουν μεγάλη μεταβλητότητα στην διάρκεια του έτους και άρα είναι δύσκολο να 

προβλεφθούν οι ανάγκες της επιχείρησης στο συγκεκριμένο πεδίο, πολλές επιχειρήσεις 

επιλέγουν την εξωτερική ανάθεση της παροχής των συγκεκριμένων υπηρεσιών. Στο 

παρελθόν οι περισσότερες επιχειρήσεις παρουσίαζαν περιστασιακή ανάγκη για την 

μετεγκατάσταση του ανθρώπινου δυναμικού τους σε ένα στενό εύρος γεωγραφικών 
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τοποθεσιών και αυτό με την σειρά του επέτρεπε την εσωτερική διαχείριση και οργάνωση 

αυτών των προγραμμάτων. Ωστόσο σήμερα ένα πρόγραμμα μετεγκατάστασης του 

προσωπικού περιλαμβάνει και ορισμένες κρίσιμες φορολογικές και νομικές παραμέτρους 

που καθιστούν τον ρόλο του εξωτερικού εξειδικευμένου συμβούλου πιο απαραίτητο από 

ποτέ. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις πολλές φορές 

απασχολούν περισσότερα από 40 στελέχη HR  για την διαχείριση των προγραμμάτων 

μετεγκατάστασης του προσωπικού τους, γεγονός που οδήγησε στην εξωτερική ανάθεση και 

αυτής της διαδικασίας της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων τις τελευταίες δεκαετίες. Τα 

πλεονεκτήματα που συνεπάγεται για μια επιχείρηση η εξωτερική ανάθεση της διαχείρισης 

των προγραμμάτων μετεγκατάστασης είναι τα εξής: 

 Πρόσβαση σε εξειδικευμένη τεχνογνωσία: Οι εταιρείες παροχής ολοκληρωμένων 

υπηρεσιών μετεγκατάστασης του προσωπικού, προσφέρουν υψηλού βαθμού 

εξατομίκευσης και εξειδίκευσης συμβουλευτικές υπηρεσίες που συνοδεύονται από τις 

βέλτιστες πρακτικές σε θέματα μετεγκατάστασης για την αντιμετώπιση των νομικών και 

φορολογικών απαιτήσεων με τον πλέον αποδοτικό και ανταγωνιστικό τρόπο.  

 

 Επαγγελματική διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας: Οι εταιρείες παροχή υπηρεσιών 

μετεγκατάστασης του προσωπικού αφιερώνουν σημαντικούς πόρους για τον εντοπισμό, 

την επιλογή, την κατάρτιση και την διαχείριση εξειδικευμένων συνεργατών, όπως 

κτηματομεσίτες, διεθνείς εκτιμητές, μεταφορικές εταιρείες και πάροχοι υπηρεσιών 

παγκόσμιου προορισμού. 

 

 Έλεγχος Κόστους: Η εταιρεία/πελάτης θα επωφεληθεί από τις συμβάσεις σταθερού 

κόστους που προσφέρει η εταιρεία παροχής υπηρεσιών μετεγκατάστασης και από την 

πολιτική τιμολόγησης που ακολουθεί, η οποία βασίζεται στον διεθνή κύκλο εργασιών 

της, διευκολύνοντας έτσι την ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας. 

 

 Βελτίωση της Επικοινωνίας: Η εξωτερική ανάθεση της διαχείρισης των προγραμμάτων 

μετεγκατάστασης βελτιώνει σημαντικά την επικοινωνία με τους εργαζόμενους σε 

διάφορες γεωγραφικές περιοχές εξαλείφοντας τις επιμέρους επικαλύψεις , μέσα από την 

παροχή ενός κεντρικού σημείου επικοινωνίας από τον εξωτερικό συνεργάτη. 
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Μισθοδοσία (Payroll) 

  

 Μια από τις σημαντικότερες αρμοδιότητες του τμήματος HR ενός οργανισμού, που 

καταλαμβάνει ένα μεγάλο μέρος των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων της Διοίκησης 

Ανθρωπίνων Πόρων, αποτελεί το λειτουργικό πεδίο της μισθοδοσίας. Συγκεκριμένα οι 

λειτουργίες της μισθοδοσίας, της διοίκησης των πρόσθετων παροχών και των 

συνταξιοδοτικών προγραμμάτων αλλά των προγραμμάτων μετεγκατάστασης εντάσσονται 

στην κατηγορία των συναλλακτικών και άρα χαμηλής στρατηγικής αξίας επιχειρησιακών 

δραστηριοτήτων που πολλές επιχειρήσεις επιλέγουν να αναθέσουν σε εξωτερικούς 

συνεργάτες.            

 Ωστόσο παρά το γεγονός ότι η λειτουργία της μισθοδοσίας στερείται στρατηγικού 

χαρακτήρα και μπορεί να χαρακτηριστεί περισσότερο ως μια συναλλακτική παρά ως μια 

σχεσιακή δραστηριότητα του τμήματος HR, θα πρέπει να εκτελείται με τον πλέον 

αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο καθώς τυχόν αποτυχία μπορεί να έχει αρνητικές 

επιπτώσεις στο ηθικό των εργαζομένων και κατ’ επέκταση στην συνολική απόδοση του 

οργανισμού. Σήμερα ο κλάδος των εξωτερικών παρόχων υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού 

έχει εξελιχθεί σημαντικά με στόχο την επίτευξη χαμηλότερου κόστους συναλλαγών για 

δραστηριότητες όπως αυτή της μισθοδοσίας.      

 Επιπλέον επειδή ακριβώς οι δραστηριότητες της μισθοδοσίας είναι περισσότερο 

συναλλακτικού και λιγότερο σχεσιακού χαρακτήρα, οι εξωτερικοί συνεργάτες 

αναλαμβάνουν την εκτέλεσή τους με πολύ μικρή απώλεια για την αναθέτουσα επιχείρηση. 

Συγκεκριμένα συνοδεύονται από χαμηλού επιπέδου εργασιακά καθήκοντα και απαιτήσεις 

κοινωνικής αλληλεπίδρασης με τον πελάτη και συνεπώς μπορούν να εκτελεστούν σε 

σχετική απομόνωση από άλλες επιχειρησιακές δραστηριότητες με μόνο περιορισμένες 

ποσότητες πληροφοριών και συντονισμό από άλλες επιχειρησιακές μονάδες.  

 Με αυτό τον τρόπο τα τμήματα HR των επιχειρήσεων είναι σε θέση να αποκτήσουν 

ένα ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης με το χαμηλότερο κόστος, ακριβώς επειδή οι 

εξωτερικοί πάροχοι υπηρεσιών μισθοδοσίας συγκεντρώνουν πλεονεκτήματα οικονομιών 

κλίμακας, τεχνογνωσίας και πολύχρονης εμπειρίας στο συγκεκριμένο επιχειρησιακό πεδίο 

που τους επιτρέπει να προσφέρουν υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης με το χαμηλότερο δυνατό 

κόστος για την επιχείρηση/πελάτη.    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6Ο: ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – 

HIGH PERFORMANCE WORK PRACTICES 

 

6.1 Συστήματα Υψηλής Απόδοσης Εργασίας και Οργανωσιακή 

Απόδοση  

 

 Στο σύγχρονο και άκρως ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον, το κλειδί 

για την απόκτηση ενός πραγματικά βιώσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος φαίνεται 

ότι αποτελεί η ικανότητα ενός οργανισμού να αναπτύσσει και να αξιοποιεί τους 

διαθέσιμους πόρους του στο μέγιστο βαθμό. Σε αυτό το πλαίσιο οι επιτυχημένοι και 

βιώσιμοι οργανισμοί τείνουν να εστιάζουν την προσοχή τους στην δημιουργία ενός 

ιδανικού εργασιακού περιβάλλοντος, εντός του οποίου οι εργαζόμενοι από όλα τα 

ιεραρχικά επίπεδα είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν όλο το φάσμα των γνώσεων, 

ικανοτήτων, δεξιοτήτων και δημιουργικότητας που διαθέτουν με κύριο στόχο την 

μεγιστοποίηση τόσο της ατομικής τους  όσο και της συνολικής απόδοσης του 

οργανισμού.           

 Η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων  κατά συνέπεια θεωρείται ως το 

αποτέλεσμα των ευρύτερων κοινωνικών διεργασιών, στο πλαίσιο των οποίων η εργασία 

αποτελεί ένα ιδιαίτερα ουσιώδες μέρος της ανθρώπινης ζωής και της ατομικής 

ταυτότητας. Σε αυτή την περίπτωση τα τελευταία χρόνια πολλοί είναι εκείνοι που 

χρησιμοποιούν τον όρο «Πρακτικές Υψηλής Απόδοσης Εργασίας – High Performance 

Work Practices» για να περιγράψουν αυτές κοινωνικές διεργασίες/διαδικασίες που 

λαμβάνουν χώρα εντός των οργανισμών και αφορούν τον βέλτιστο τρόπο εργασιακής 

απασχόλησης του ανθρώπινου δυναμικού. Παλιότερα χρησιμοποιούνταν ο όρος 

«Καινοτομία στον Εργασιακό Χώρο – Workplace Innovation», ο οποίος περιλάμβανε 

όχι μόνο το πεδίο των εργασιακών πρακτικών αλλά και τα πεδία της παραγωγής και της 

διαχείρισης των επιχειρησιακών λειτουργιών.     

  

 Μάλιστα τα τελευταία χρόνια ολοένα και περισσότεροι επαγγελματίες και 

ερευνητές της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων έχουν διαπιστώσει και αναγνωρίζουν σε 

πολύ μεγάλο βαθμό ότι η οργανωσιακή απόδοση βελτιώνεται σημαντικά από τα 

συστήματα ανθρώπινου δυναμικού, η λειτουργία των οποίων βασίζεται στην μόχλευση 
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του ανθρώπινου κεφαλαίου μέσα από την απόκτηση, την ανάπτυξη και την παροχή 

κινήτρων στα καλύτερα ταλέντα. Αυτά τα συστήματα ανθρωπίνων πόρων που ενισχύουν 

τις ικανότητες των εργαζομένων και ταυτόχρονα εξασφαλίζουν ένα υψηλό επίπεδο 

δέσμευσης και παραγωγικότητας από μέρους τους, καλούνται ως «Συστήματα Υψηλής 

Απόδοσης Εργασίας – High Performance Work Systems». Ταυτόχρονα σημαντική 

χαρακτηρίζεται και η συνεισφορά των HPWSs στην βελτίωση των οικονομικών 

επιδόσεων ενός οργανισμού μέσω της ενίσχυσης των ενδιάμεσων αποτελεσμάτων, όπως 

ο αυξημένος βαθμός εργασιακής ικανοποίησης του προσωπικού που μεταφράζεται σε 

αυξημένη παραγωγικότητα και ποιότητα, ο χαμηλός ρυθμός αποχώρησης ανθρώπινου 

δυναμικού(turnover rate), καθώς και ενισχυμένη εργασιακή ασφάλεια και αφοσίωση των 

εργαζομένων στους επιχειρησιακούς στόχους.      

 Στο πλαίσιο της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων τα HPWSs μπορεί να θεωρηθούν 

ως συντονισμένες δέσμες των HPWPs, δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο συνεργατικές 

επιδράσεις στις οποίες ορισμένες εργασιακές πρακτικές ενισχύονται συμπληρωματικά 

μεταξύ τους με στόχο την βελτιστοποίηση της οργανωσιακής αποδοτικότητας και 

αποτελεσματικότητας.         

 Σύμφωνα τους Becker & Huselid(1998), Guthrie(2001) και Pfeffer(1998), τα 

HPWSs μπορούν να οριστούν ως ένα ολοκληρωμένο σύστημα πρακτικών HR που είναι 

τόσο εσωτερικά(εναρμόνιση μεταξύ των πρακτικών HR)όσο και 

εξωτερικά(ευθυγράμμιση με επιχειρησιακές στρατηγικές) σταθερό και περιλαμβάνει 

διαδικασίες και πρακτικές επιλεκτικής στελέχωσης, ανάπτυξη αυτοδιοικούμενων 

ομάδων, εκτεταμένη εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού, αποκεντρωμένη λήψη 

αποφάσεων, ευέλικτες αναθέσεις εργασιών, ανοιχτά κανάλια εσωτερικής επικοινωνίας 

και συστήματα αμοιβών με βάση την απόδοση.      

 Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται οι κατηγορίες των πρακτικών HR, οι οποίες 

συνδυάζονται και συνθέτουν ένα ευρύτερο High Performance Work System: 

 

Πίνακας 6: Κατηγορίες Πρακτικών HR που συνθέτουν τα HPWPs 

Κατηγορίες Πρακτικών HR που συνθέτουν τα HPWSs 

Κατηγορίες Πρακτικών HR Παραδείγματα 

Στελέχωση 

Επιλεκτική Προσέλκυση και Επιλογή 

Αξιολόγηση των τεχνικών και διαπροσωπικών 

δεξιοτήτων/στάσεων των υποψηφίων 
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Προαγωγές των εργαζομένων με βάση την 

απόδοση 

  

Αυτοδιοικούμενες Ομάδες 

Προγράμματα συμμετοχής των εργαζομένων 

Ομάδες – Έργου με συγκεκριμένα καθήκοντα και 

εξουσία λήψης αποφάσεων 

Εκτεταμένη χρήση ομάδων σε όλα τα ιεραρχικά 

επίπεδα 

  

Αποκεντρωμένη Λήψη Αποφάσεων 

Υψηλός βαθμός συμμετοχής και ανάμειξης των 

εργαζομένων 

Ανάθεση αρμοδιοτήτων για την λήψη 

πρωτοβουλιών και αποφάσεων 

Λιγότερο αυστηρά καθορισμένα καθήκοντα 

Εφαρμογή συστημάτων συμμετοχικής διαχείρισης  

  

Εκπαίδευση/Κατάρτιση 

Προγράμματα εκπαίδευσης προσωπικού για 

τρέχουσες και μελλοντικές τεχνικές και 

διαπροσωπικές δεξιότητες 

Προγράμματα δια-τμηματικής κατάρτισης του 

προσωπικού  

Προγράμματα κατάρτισης προσωπικού τόσο για 

τους νέο-προσληφθέντες όσο και για τους 

παλαιότερους εργαζομένους 

  

Ευέλικτες Αναθέσεις Εργασιών 

Συστήματα περιστροφής σε διάφορες θέσεις τόσο 

μεταξύ των εργαζομένων όσο και μεταξύ των 

ομάδων (job rotation) 

Ανάπτυξη εργαζομένων πολλαπλών καθηκόντων 

Διαρκής εμπλουτισμός των θέσεων εργασίας με 

νέα καθήκοντα και αρμοδιότητες 

  

Επικοινωνία 

Αυξημένη πρόσβαση σε όλα τα επίπεδα των 

λειτουργικών αποτελεσμάτων 

Συστήματα ανάπτυξης και διαχείρισης των 

προτάσεων του προσωπικού 

Επεξήγηση και κατανόηση της επιχειρησιακής 

στρατηγικής σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα 
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Μισθολογικές Αμοιβές/Αποζημίωση 

Συγκριτικά υψηλότερο του κλάδου επίπεδο 

μισθολογικών αμοιβών 

Συστήματα μισθολογικών αμοιβών με βάση την 

απόδοση 

Συστήματα μισθολογικών αμοιβών και παροχών 

με βάση τα αποτελέσματα της ομάδας 

Συμμετοχή των εργαζομένων στα συνολικά κέρδη 

μέσω πρόσθετων χρηματικών παροχών ή bonus 

ΠΗΓΗ: (“High Performance Work Systems & Organizational Performance: The Mediating Role 

of Internal Social Structure”, 2005)   

 

 Στην διεθνή βιβλιογραφία πολλές φορές τo πλαίσιο των HPWSs  ταυτίζεται 

εννοιολογικά με τους οργανισμούς υψηλής δέσμευσης, που είναι γνωστοί με τον όρο 

High Commitment Organizations. Πρόκειται δηλαδή για οργανισμούς που αναπτύσσουν 

και υιοθετούν μια διακριτή διοικητική προσέγγιση, η οποία εξασφαλίζει υψηλό βαθμό 

οργανωσιακής απόδοσης μέσω της ανάπτυξης και αξιοποίησης του ανθρώπινου 

δυναμικού. Με άλλα λόγια οι οργανισμοί που εφαρμόζουν τα HPWSs πραγματοποιούν 

σημαντικές επενδύσεις στις δεξαμενές ανθρώπινου κεφαλαίου τους, έτσι ώστε οι 

εργαζόμενοι να είναι καλά εκπαιδευμένοι, με υψηλό βαθμό εξειδίκευσης και 

εξουσιοδοτημένοι ώστε να εκτελούν αποτελεσματικά και αποδοτικά τις εργασίες τους. 

Σύμφωνα με τον Jeffrey Pfeffer(1998) οι οργανισμοί υψηλής δέσμευσης – High 

Commitment Organizations φέρουν τα εξής ουσιώδη χαρακτηριστικά στοιχεία:     

1) Ασφάλεια εργασιακής απασχόλησης – Employment Security 

2) Επιλεκτική πρόσληψη νέου προσωπικού – Selective Hiring 

3) Ανάπτυξη αυτοδιοικούμενων ομάδων και αποκεντρωμένη λήψη αποφάσεων σε όλα 

τα επίπεδα – Self-Managed Teams & Decentralized Decision Making 

4) Υψηλό επίπεδο μισθολογικών αμοιβών με βάση την απόδοση – Compensation  

Contingent on Safe Performance  

5) Συστήματα εκτεταμένης εκπαίδευσης και ανάπτυξης προσωπικού – Extensive 

Training 

6) Περιορισμός διακρίσεων και εμποδίων με βάση την θέση εντός του οργανισμού, που 

περιλαμβάνει ενδυματολογικές, γλωσσικές και μισθολογικές διαφορές μεταξύ των 

ιεραρχικών επιπέδων – Reduced Status Distinctions 
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7) Ανάπτυξη εσωτερικών καναλιών επικοινωνίας και διάχυση της πληροφορίας σε κάθε 

επίπεδο του οργανισμού – Information Sharing 

 Πολλοί ερευνητές και ακαδημαϊκοί της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων 

προκειμένου να εξηγήσουν με τρόπο πειστικό με ποιο τρόπο τα HPWSs επηρεάζουν 

καθοριστικά την οργανωσιακή απόδοση, στο πλαίσιο ενός Οργανισμού Υψηλής 

Απόδοσης – High Performance Work Organization, υιοθέτησαν την άποψη του 

Bailey(1993) ως βασικό επιχείρημα.  Συγκεκριμένα σύμφωνα με το επιχείρημα αυτό, οι 

πρακτικές της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων βελτιώνουν σημαντικά τις επιμέρους 

ικανότητες των εργαζομένων μέσω της απόκτησης και ανάπτυξης του ανθρώπινου 

κεφαλαίου μιας επιχείρηση, επίσης επηρεάζουν τα κίνητρα των εργαζομένων μέσα από 

την ενθάρρυνση και παρότρυνσή τους να εργάζονται σκληρότερα και εξυπνότερα και 

τέλος βελτιώνουν την οργανωσιακή απόδοση μέσω της ανάπτυξης οργανωτικών δομών 

και ιεραρχικών επιπέδων που ενθαρρύνουν την λήψη πρωτοβουλιών από πλευράς 

εργαζομένων και αυξάνουν τον βαθμό συμμετοχής τους στις εσωτερικές διαδικασίες 

βελτίωσης της απόδοσης και στην λήψη αποφάσεων.    

  Συνολικά πάντως υποστηρίζεται ευρέως η άποψη ότι τα HPWSs εξετάζονται και 

πολλές φορές ταυτίζονται με το πλαίσιο λειτουργίας ενός οργανισμού που βασίζεται 

περισσότερο στην συμμετοχή, δέσμευση και ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού 

και λιγότερο στον έλεγχο και περιορισμό του.      

 Συνεπώς καθίσταται σαφές ότι οι επιμέρους πρακτικές υψηλής απόδοσης 

εργασίας, γνωστές ως HPWPs που συνθέτουν τα HPWSs συμβάλουν στην βελτίωση της 

συνολικής οργανωσιακής απόδοσης με τους εξής τρόπους: 

1. Αυξάνοντας τις ατομικές γνώσεις και ικανότητες των εργαζομένων. 

2. Συντηρώντας πλεονεκτήματα απόδοσης που προκύπτουν από την μέγιστη αξιοποίηση 

της ατομικής γνώσης των εργαζομένων στο πλαίσιο της συνολικής οργανωσιακής 

γνώσης. 

3. Καθιστώντας το ανθρώπινο κεφάλαιο ικανό να υιοθετεί συγκεκριμένες ατομικές 

επιχειρησιακές δεξιότητες, αυξάνοντας με αυτό τον τρόπο την ικανότητα επίλυσης 

εργασιακών προβλημάτων. 

4. Ενισχύοντας τα κίνητρα και τον βαθμό δέσμευσης των εργαζομένων, μέσω 

ανάπτυξης συστημάτων συμμετοχής και ενδυνάμωσης του ανθρώπινου δυναμικού. 
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5. Χρησιμοποιώντας πρακτικές HR που διασφαλίζουν ένα υψηλό επίπεδο εργασιακής 

ικανοποίησης μέσω συμμετοχικών διαδικασιών ελέγχου και λήψης αποφάσεων.  

 Καθίσταται σαφές ότι οι μεμονωμένες πρακτικές ανθρωπίνων πόρων  φαίνεται 

να έχουν θετική επίδραση στην οργανωσιακή απόδοση, αλλά η συνδυαστική χρήση και 

αξιοποίηση τους με την μορφή μιας δέσμης πρακτικών υψηλής απόδοσης εργασίας – 

HPWPs, δημιουργεί μια εσωτερική συνέργεια που οδηγεί στην μεγιστοποίηση τόσο της 

ατομικής όσο και της συνολικής οργανωσιακής απόδοσης.  Στην πράξη βέβαια η διεθνής 

βιβλιογραφία αλλά και οι πολυάριθμες ερευνητικές προσπάθειες που έχουν γίνει σε αυτό 

το πεδίο φαίνεται να παρουσιάζουν κενά, ως εκ τούτου υπάρχει ανάγκη να αναπτυχθεί 

ένα πιο οργανωμένο πλαίσιο θεωρητικών παραδοχών σχετικά με την διαδικασία μέσω 

της οποίας τα Συστήματα Υψηλής Απόδοσης Εργασίας – HPWSs επιδρούν στην 

συνολική οργανωσιακή απόδοση. Μια από τις πλέον αποδεκτές θεωρητικές βάσεις που 

εξετάζουν την σχέση μεταξύ των επιμέρους πρακτικών της Διοίκησης Ανθρωπίνων 

Πόρων και της οργανωσιακής απόδοσης αποτελεί το μοντέλο AMO(Ability – 

Motivation – Opportunity) που αναπτύχθηκε από τον Appelbaum(2000). Συγκεκριμένα 

το μοντέλο ΑΜΟ έχει μελετηθεί και χρησιμοποιηθεί σε διάφορα επιστημονικά πεδία και 

θεωρείται ιδιαίτερα δημοφιλές για την απλότητα του και την ταυτόσημη προσοχή του σε 

τρία κύρια συστατικά στοιχεία του. Σύμφωνα με το μοντέλο AMO, η εφαρμογή ενός 

αποτελεσματικού HPWS απαιτεί τρείς βασικούς παράγοντες: α) συστήματα 

προσέλκυσης και επιλογής προσωπικού αλλά και πολιτικές εκπαίδευσης και κατάρτισης 

που παρέχουν εργαζόμενους με τις κατάλληλες εργασιακές δεξιότητες και ικανότητες. β) 

συστήματα παροχής των κατάλληλων εργασιακών κινήτρων για την ώθηση των 

εργαζομένων σε υψηλές επιδόσεις, γ) παροχή ευκαιριών για ουσιαστική συμμετοχή στην 

διαδικασία λήψης αποφάσεων. 

Ευκαιρία για συμμετοχή – Opportunity for Participation: Σύμφωνα με το μοντέλο AMO, 

το κύριο χαρακτηριστικό ενός αποτελεσματικού Συστήματος Υψηλής Απόδοσης  

Εργασιών  - HPWS αποτελεί η οργάνωση των εργασιακών διαδικασιών κατά τέτοιο 

τρόπο ώστε να δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους εργαζόμενους να καταβάλουν το 

μέγιστο των προσπαθειών τους. Συνεπώς ένας υψηλός βαθμός συμμετοχής των 

εργαζομένων στις οργανωσιακές δραστηριότητες κρίνεται ζωτικής σημασίας για 

διάφορους λόγους. Πρώτον οι εργαζόμενοι στο πλαίσιο εφαρμογής ενός 

αποτελεσματικού HPWS αναμένεται να έχουν μεγαλύτερη αυτονομία και μεγαλύτερο 

έλεγχο επί των αποφάσεων που επηρεάζουν τις συνθήκες και τον τρόπο εκτέλεσης των 
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εργασιών τους. Δεύτερον η πλαισίωση των εργαζομένων με ευρύτερα εργασιακά 

καθήκοντα και αρμοδιότητες που προκρίνουν την συμμετοχή στην λήψη αποφάσεων και 

την επίλυση επιχειρησιακών προβλημάτων κρίνεται ως απαραίτητη για την παρακίνησή 

τους ώστε να συντονίζουν τις δράσεις και τις αποφάσεις τους με τις υπόλοιπες ομάδες 

εργασίας του οργανισμού. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ένα υψηλότερο επίπεδο 

συντονισμού και επικοινωνίας μεταξύ των εργαζομένων με τον παράλληλο περιορισμό 

των ιεραρχικών αλληλεπιδράσεων που αναπτύσσονται στους συμβατικούς οργανισμούς, 

συμβάλλοντας έτσι στην ελαχιστοποίηση του χρόνου που σπαταλιέται σε άσκοπη 

επικοινωνία. 

Δεξιότητες και Ικανότητες – Skills & Abilities: Οι προσπάθειες ενός οργανισμού στα 

πλαίσια εφαρμογής ενός HPWS για την παροχή ευκαιριών και την ενθάρρυνση των 

εργαζομένων, ώστε να επωφεληθούν από τις πρωτοβουλίες, την δημιουργικότητα καθώς 

και τις ειδικές γνώσεις εργασίας που παρέχονται προς το συμφέρον του οργανισμού, 

μπορούν να είναι αποτελεσματικές μόνο όταν οι εργαζόμενοι διαθέτουν το κατάλληλο 

επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων. Σύμφωνα με το μοντέλο AMO οι επιμέρους πρακτικές 

υψηλής απόδοσης εργασίας – HPWPs που συμβάλουν καθοριστικά στην βελτίωση των 

δεξιοτήτων και ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, είναι αλληλένδετες και συχνά 

συμπληρωματικές. Για παράδειγμα πρακτικές όπως η προσέλκυση και η επιλογή 

προσωπικού είναι σε θέση να παρέχουν τα κατάλληλα μέσα για την απόκτηση 

εργαζομένων με το επιθυμητό επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που 

συνοδεύονται από υψηλό επίπεδο απόδοσης, ενώ η κατάρτιση και η ανάπτυξη του 

προσωπικού μέσω εξειδικευμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης ενισχύει περαιτέρω τις 

δυνητικές δεξιότητες και ικανότητές τους. Ως εκ τούτου το μοντέλο AMO δείχνει ότι οι 

επενδύσεις που πραγματοποιεί μια επιχείρηση σε αυτές τις εξειδικευμένες δεξιότητες και 

ικανότητες ενισχύουν σημαντικά την αξία του ανθρώπινου κεφαλαίου της και 

ταυτόχρονα καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την μεταφορά συγκεκριμένων ειδικών 

εταιρικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων από ένα οργανωσιακό περιβάλλον σε ένα άλλο.  

Κίνητρο – Motivation: Ο βασικός λόγος για τον οποίο οι οργανισμοί προχωρούν σε 

σημαντικές βελτιώσεις και κυρίως στον εμπλουτισμό των θέσεων εργασίας αλλά και 

στην παροχή ευκαιριών προς τους εργαζόμενους για την συμμετοχή τους στην 

διαδικασία λήψης αποφάσεων, είναι να ενισχύσουν το επίπεδο παραγωγικότητας του 

προσωπικού τους μέσα από την παροχή συγκεκριμένων τύπων εργασιακών κινήτρων και 

προοπτικών σταδιοδρομίας και τα οποία ελαχιστοποιούνται σε οργανωσιακά 
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περιβάλλοντα όπου κυριαρχούν ο αυστηρός έλεγχος και η υπακοή στις περιγραφές των 

θέσεων εργασίας. Τα επιμέρους εργασιακά κίνητρα εξειδικεύονται σε οικονομικά, 

εσωτερικά και σε εκείνα που παρέχονται μέσω της προώθησης της μακροπρόθεσμης 

αφοσίωσης και δέσμευσης στους οργανωσιακούς στόχους και της δημιουργίας σχέσεων 

εμπιστοσύνης μεταξύ των εργαζομένων. 

 Συνοψίζοντας τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι το μοντέλο AMO στηρίζεται 

στην υπόθεση ότι οι οργανισμοί μπορούν να δημιουργήσουν πολλά είδη οικονομικών 

ωφελειών, όταν υποστηρίζουν και εφαρμόζουν ένα High Performance Work System στα 

πλαίσια του οποίου οι εργαζόμενοι έχουν το κατάλληλο επίπεδο δεξιοτήτων και 

ικανοτήτων, τους παρέχεται ένα ολοκληρωμένο σύστημα εργασιακών κινήτρων και 

ταυτόχρονα ένα επαρκές επίπεδο παροχής ευκαιριών για συμμετοχή στην διαδικασία 

λήψης αποφάσεων. Συγκεκριμένα η αποτελεσματική εφαρμογή ενός συστήματος 

υψηλής απόδοσης εργασίας βελτιώνει σημαντικά την συνολική οργανωσιακή απόδοση 

μέσα από την σημαντική εξοικονόμηση κόστους που επιφέρει με διάφορους τρόπους, 

όπως είναι η μείωση της αδράνειας και των λαθών στην παραγωγική διαδικασία αλλά 

και η δυνατότητα που παρέχεται στους εργαζομένους να επεξεργάζονται τις 

πληροφορίες πιο αποτελεσματικά, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην διατήρηση 

ενός κατά προσέγγιση επιπέδου παραγωγικής ικανότητας που μπορεί να οδηγήσει την 

επιχείρηση σε άμεσα οικονομικά οφέλη.      

 Σύμφωνα με τον Guest(2007) το πλαίσιο της υψηλής απόδοσης εργασίας του 

ανθρώπινου δυναμικού μπορεί να περιλαμβάνει δύο «ιδανικούς τύπους» προσέγγισης 

από πλευράς Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων:  

1) Το μοντέλο υψηλού βαθμού δέσμευσης του προσωπικού – High Commitment 

Model, στα πλαίσια του οποίου παρατηρείται μετατόπιση από το επίπεδο εξωτερικού 

ελέγχου του ανθρώπινου δυναμικού μέσω των αυτοματοποιημένων συστημάτων 

διαχείρισης και εποπτείας στο επίπεδο αυτοελέγχου που ασκείται από τον ίδιο τον 

εργαζόμενο ή από ομάδες εργαζομένων. Σε αυτή την περίπτωση τα HPWSs εστιάζουν 

στην ανάπτυξη διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου και εσωτερικών ανταμοιβών 

αξιοποιώντας τον υψηλό βαθμό δέσμευσης του προσωπικού στην μεγιστοποίηση της 

οργανωσιακής απόδοσης. 

 

2) Το μοντέλο διαχείρισης της απόδοσης – Performance Management Model, στα 

πλαίσια του οποίου η ανώτατη διοίκηση διατηρεί και ασκεί ένα μεγάλο μέρος των 
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διαδικασιών εξωτερικού ελέγχου του προσωπικού. Συγκεκριμένα η έμφαση δίνεται στην 

υιοθέτηση πρακτικών που αποσκοπούν στην μεγιστοποίηση της υψηλής απόδοσης μέσω 

της εξασφάλισης ενός υψηλού επιπέδου ικανοτήτων και εργασιακών κινήτρων, ενώ 

ταυτόχρονα τα HPWSs εστιάζουν στην ανάπτυξη διαδικασιών εξωτερικού ελέγχου και 

εξωτερικών ανταμοιβών. 

 Σύμφωνα με τον Guest η συνένωση αυτών των διαφορετικών αλλά 

αλληλοεξαρτώμενων προσεγγίσεων επιτυγχάνεται μέσω των συστημάτων υψηλής 

απόδοσης εργασίας του ανθρώπινου δυναμικού, δηλαδή των HPWSs. Ο βασικός και 

πρωταρχικός στόχος ενός HPWS είναι η διαμόρφωση και η εγκαθίδρυση μιας 

κουλτούρας υψηλής απόδοσης, που συχνά αναφέρεται ως High Performance Culture, 

στο πλαίσια της οποίας οι αξίες, οι κανόνες και οι πρακτικές HR που κυριαρχούν εντός 

του οργανισμού, συνδυάζονται για να δημιουργήσουν ένα εργασιακό περιβάλλον στο 

οποίο η επίτευξη υψηλών επιπέδων απόδοσης αποτελεί τρόπο ζωής και ευημερίας. Τα 

βασικά χαρακτηριστικά που συνθέτουν την λεγόμενη οργανωσιακή κουλτούρα υψηλής 

απόδοσης  η οποία χαρακτηρίζει έναν High Performance Working Organization είναι τα 

εξής: 

 

 Η ανώτατη διοίκηση καθορίζει τις γενικές κατευθύνσεις με στόχο την συνεχή 

βελτίωση της απόδοσης τόσο του ατόμου όσο και του οργανισμού στο σύνολό του, 

θέτει στόχους και ταυτόχρονα εφαρμόζει συστηματικό έλεγχο των επιδόσεων για να 

εξασφαλίσει ένα ικανοποιητικό επίπεδο επίτευξής τους. 

 

 Επιτυγχάνεται ένας υψηλός βαθμός υιοθέτησης εναλλακτικών εργασιακών πρακτικών 

εντός του οργανισμού, όπως ο ανασχεδιασμός εργασιακών καθηκόντων και η 

ανάπτυξη αυτόνομων ομάδων εργασίας, ομάδων ποιοτικού ελέγχου και βελτίωσης 

αλλά και ομάδων ενημέρωσης και ευέλικτης εργασίας. 

 

 Οι εργαζόμενοι κατανοούν απόλυτα τους οργανωσιακούς στόχους και κατ ‘επέκταση 

τα όρια των αρμοδιοτήτων τους και των συνεπαγόμενων ευθυνών που αναλαμβάνουν 

στα πλαίσια των εργασιακών καθηκόντων τους. 
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 Οι εργαζόμενοι παρουσιάζουν υψηλό επίπεδο εργασιακής ικανοποίησης και 

επάρκειας, η οποία οφείλεται στην ισχυρή σύνδεση μεταξύ των εργασιακών 

καθηκόντων τους και των ατομικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων τους. 

 

 Οι εργαζόμενοι συμμετέχουν σε προγράμματα ενδυνάμωσης των εργασιακών 

δεξιοτήτων τους προκειμένου να μεγιστοποιήσουν την συμβολή τους στην συνολική 

οργανωσιακή απόδοση. 

 

 Η ανώτατη διοίκηση παρουσιάζει υψηλό βαθμό δέσμευσης, που δημιουργεί μια κοινά 

αποδεκτή πεποίθηση από το σύνολο του οργανισμού αναφορικά με την   

σπουδαιότητα της συνεχούς βελτίωσης του ανθρώπινου δυναμικού. 

 

 Οι εσωτερικές διαδικασίες διαχείρισης των εργασιακών επιδόσεων ευθυγραμμίζονται 

με τους επιχειρησιακούς στόχους του οργανισμού προκειμένου να εξασφαλιστεί ένα 

υψηλό επίπεδο δέσμευσης του προσωπικού με την επίτευξη και την τήρηση των 

συμφωνηθέντων στόχων και εργασιακών προτύπων αντίστοιχα. 

 

 Οι εργαζόμενοι αξιολογούνται και ανταμείβονται ανάλογα με την συμβολή τους στην 

μεγιστοποίηση της οργανωσιακής απόδοσης. 

 

 Αναπτύσσεται ένα ισχυρό κλίμα εμπιστοσύνης και ομαδικότητας εντός του 

οργανισμού με στόχο την παροχή ξεχωριστών υπηρεσιών στο τελικό πελάτη.   

 

 Μια συνεχώς ανανεώσιμη δεξαμενή υποψηφίων-ταλέντων εξασφαλίζει στον 

οργανισμό άμεση κάλυψη και συνεχή παροχή υψηλών εργασιακών επιδόσεων σε 

υψηλόβαθμες διοικητικές θέσεις. 

6.2 Εισαγωγή στις Πρακτικές Υψηλής Απόδοσης Εργασίας – High 

Performance Work Practices 

 

 Το θέμα της διαχείρισης και αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού  παραμένει 

διαχρονικά μια εξαιρετικά δύσκολη διαδικασία στα πλαίσια της Διοίκησης Ανθρωπίνων 

Πόρων, ειδικά στην σημερινή εποχή που κυριαρχεί ο έντονος ανταγωνισμός μεταξύ των 
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επιχειρήσεων με στόχο την αύξηση του μεριδίου αγοράς σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό 

σημαίνει ότι τα τμήματα ανθρωπίνων πόρων των πολυεθνικών επιχειρήσεων καλούνται 

καθημερινά να αντιμετωπίσουν ζητήματα που αφορούν την στελέχωση των κενών 

θέσεων με το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό, με βασικό κριτήριο την αυξημένη 

ικανότητα πολιτισμικής προσαρμογής του, που αποτελεί βασική προϋπόθεση για την 

επιτυχή εφαρμογή παγκόσμιων στρατηγικών από πλευράς οργανισμού και την άμεση 

ανταπόκριση στις συνεχώς μεταβαλλόμενες παγκόσμιες οικονομικές και εργασιακές 

συνθήκες.      

 Τα τελευταία χρόνια ολοένα και περισσότεροι επαγγελματίες και ερευνητές της 

Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων θεωρούν ότι την απάντηση στον παραπάνω 

προβληματισμό είναι σε θέση να δώσουν οι λεγόμενες Πρακτικές Υψηλής Απόδοσης 

Εργασίας – HPWPs, οι οποίες αποτελούν ένα πλαίσιο  αποτελεσματικής διαχείρισης των 

εργαζομένων με στόχο την επίτευξη υψηλών ρυθμών παραγωγικότητας και 

ανταγωνιστικών εργασιακών επιδόσεων από μέρους τους.     

 Τα HPWPs έχουν αποτελέσει αντικείμενο πολυάριθμων ερευνητικών 

προσπαθειών και ακαδημαϊκών συζητήσεων σε πολλά επιχειρησιακά πεδία της 

Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων τις τελευταίες δεκαετίες, παρόλα αυτά δεν φαίνεται να 

έχει αναπτυχθεί μέχρι σήμερα ένας ακριβής και γενικά αποδεκτός ορισμός που να 

περιγράφει επαρκώς το εννοιολογικό πλαίσιο των HPWPs, ενώ ταυτόχρονα τα 

επιμέρους συστατικά στοιχεία τους δεν έχουν καθοριστεί με ακρίβεια. Αυτό έχει σαν 

αποτέλεσμα ορισμένοι μελετητές μεταξύ των οποίων και ο  Sung et al.(2005) να 

υποστηρίζουν ότι ο ακριβής ορισμός των HPWPs συνεχίζει να παραμένει σε 

προπαρασκευαστικό στάδιο και να αποτελεί αντικείμενο συνεχούς διαλόγου.  

 Παρόλα αυτά έχουν αναπτυχθεί διάφοροι επιμέρους ορισμοί για τα HPWPs, 

συγκεκριμένα σύμφωνα με τους Aston & Sung(2002) τα HPWPs μπορούν να οριστούν 

ως εκείνες οι πρακτικές HR, που τα στελέχη της Διοίκησης Ανθρωπίνων  Πόρων 

υιοθετούν με στόχο την βελτίωση της οργανωσιακής απόδοσης. Ένας άλλος ορισμός 

είναι αυτός που ανέπτυξε ο Tamkin(2004) σύμφωνα με τον οποίο τα HPWPs ορίζονται 

ως εκείνες οι τυποποιημένες διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για να δοκιμαστεί η 

αποτελεσματικότητα των ανθρωπίνων πόρων στην απόδοση των επιχειρήσεων. 

Χαρακτηριστικός είναι ο ορισμός των Sung et al.(2005) σύμφωνα με το οποίο: «Τα 

HPWPs είναι ένα σύνολο συμπληρωματικών εργασιακών πρακτικών που καλύπτουν 

τρείς γενικές κατηγορίες, δηλαδή τις πρακτικές υψηλού βαθμού συμμετοχής των 

εργαζομένων, τις πρακτικές διοίκησης ανθρωπίνων πόρων και τις πρακτικές ανταμοιβών 
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και δέσμευσης του προσωπικού»(Sung et al. ,2005). Παρόμοιος είναι και ο ορισμός των 

Patel & Conklin(2012), οι οποίοι περιγράφουν τα HPWPs ως ένα πλαίσιο πρακτικών 

διοίκησης των ανθρωπίνων πόρων με θετική επίδραση στις στάσεις, στα κίνητρα και 

στην ατομική απόδοση των εργαζομένων. 

 Στα πλαίσια της διεθνούς βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας το εννοιολογικό 

πλαίσιο των HPWPs ταυτίζεται και με άλλους όρους που χρησιμοποιούνται εκτενώς 

στην Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, συγκεκριμένα οι Huselid & Rau(1997), Ramsey et 

al.(2000), Patel & Conklin(2012) ταυτίζουν πολλές φορές τα HPWPs με τα λεγόμενα 

“High Performance Work Systems”, άλλοι όπως ο Purcell(2006) αναφέρονται σε αυτά 

με τον όρο “High Commitment Management – HCM”, ενώ οι Delaney & Huselid(1996) 

χρησιμοποιούν τον όρο “Progressive HRM Practices – PHRMP” ως ταυτόσημο με αυτόν 

των HPWPs. Μάλιστα πιο πρόσφατα ένας σχετικά μεγάλος αριθμός μελετητών όπως ο 

Kalleberg et al(2006) φαίνεται πως ταυτίζουν τα HPWPs με τους λεγόμενους 

“Οργανισμούς Υψηλής Απόδοσης Εργασίας – HPWOs”. Ωστόσο θα πρέπει να 

σημειωθεί πως παρά την εννοιολογική σύγχυση που παρατηρείται αναφορικά με τα 

“High Performance Work Practices”, οι βασικοί στόχοι και αρχές πάνω στα οποία 

στηρίζονται οι παραπάνω ορολογίες παραμένουν τα σταθερά.     

6.2.1 Ερευνητική επισκόπηση και αποτελέσματα στα High 

Performance Work Practices 

 

 Σε γενικές γραμμές οι επιμέρους μελέτες που έχουν διεξαχθεί για τα HPWPs 

μπορούν να διακριθούν σε τέσσερις γενικές κατηγορίες, σύμφωνα με τους Gahan, 

Michelloti, & Standing(2012). Πρώτον στις καθαρά βιομηχανικές μελέτες, με βασικό 

ερευνητικό στόχο τον προσδιορισμό του βαθμού ισχύος που χαρακτηρίζει την σχέση 

μεταξύ των HPWPs και της οργανωσιακής απόδοσης. Δεύτερον στις διακλαδικές 

μελέτες που διεξάγονται σε εθνικό επίπεδο χρησιμοποιώντας δεδομένα από ένα 

αντιπροσωπευτικό δείγμα επιχειρήσεων. Τρίτον στις μελέτες περιπτώσεων των 

επιμέρους οργανισμών που επιδιώκουν να διαμορφώσουν μια πιο λεπτή κατανόηση των 

υποκείμενων μηχανισμών μέσω των οποίων τα HPWPs επηρεάζουν τα οργανωσιακά 

αποτελέσματα. Τέταρτον σε ένα πολύ μικρό αριθμό μελετών που έχουν επικεντρωθεί 

στην ταυτοποίηση των παραγόντων που σχετίζονται περισσότερο με την υιοθέτηση 

καινοτομιών στην Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων ή Πρακτικών Υψηλής Απόδοσης 

Εργασίας – HPWPs, παρά με τις συνέπειές τους στην συνολική οργανωσιακή απόδοση. 
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Ταυτόχρονα τα τελευταία χρόνια ένας αριθμός ερευνητών έχει αρχίσει να εξετάζει τα 

αρχικά συστήματα HR, τα οποία προϋπήρχαν των HPWPs, σε ένα ευρύ φάσμα 

ρυθμίσεων.          

 Σε μια μελέτη του βαθμού υιοθέτησης των HPWPs, οι Jackson, Schuler & 

Rivero(1989) εξέτασαν την οργανωσιακή συσχέτιση που συνεπάγεται η υιοθέτηση 

μεμονωμένων πρακτικών διοίκησης προσωπικού,  από πλευράς κλάδου ,στρατηγικής 

ανταγωνισμού, ευέλικτης εξειδίκευσης του προσωπικού και οργανωσιακής δομής. 

Ωστόσο ενώ οι Schuler και Jackson(1987) δεν ελέγχουν τον βαθμό υιοθέτησης των 

HPWPs από πλευράς των επιχειρήσεων, εντούτοις παρουσιάζουν ότι υπάρχει σημαντική 

διακύμανση ως προς τον βαθμό υιοθέτησης μεμονωμένων πρακτικών HR σε επίπεδο 

βιομηχανικών κλάδων, γεωγραφικών περιφερειών και επιχειρήσεων, με τις διαφορές 

όμως αυτές να εξηγούνται εν μέρει από περιβαλλοντικού παράγοντες και τα 

χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων. Σε επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων της παραπάνω 

έρευνας ο Huselid(1993) εντόπισε ότι οι επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν ένα μέτριο 

επίπεδο μεταβλητότητας του εργατικού δυναμικού τους ήταν πιο πιθανό να υιοθετήσουν 

μια πιο στρατηγική προσέγγιση στο πεδίο της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων σε σχέση 

με τις επιχειρήσεις που λειτουργούν σε ένα εξαιρετικά σταθερό ή ασταθές περιβάλλον.

 Ένας μεγάλος αριθμός από αυτές τις έρευνες έχουν επικεντρωθεί στην εξέταση 

του βαθμού υιοθέτησης των HPWPs εστιάζοντας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς 

παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν την απόδοση αυτών των επενδύσεων. 

Συγκεκριμένα ο Ichniowski et al(1995) ανέπτυξε έναν σχετικά πρώιμο δείκτη για τα 

HPWPs, ο οποίος υιοθετήθηκε από πολλές επιχειρήσεις σιδήρου και χάλυβα με έδρα τις 

ΗΠΑ, για να δείξει ότι η ηλικία σύστασης της εταιρείας ως εσωτερικός παράγοντας, 

παίζει καθοριστικό ρόλο στον βαθμό υιοθέτησης και επενδύσεων σε Πρακτικές Υψηλής 

Απόδοσης Εργασίας. Από την άλλη πλευρά οι Pils & MacDuffie(1995) και ο 

Johns(1993) στα πλαίσια της ερευνητικής τους προσπάθειας διαπίστωσαν ότι οι 

εξωτερικοί παράγοντες, όπως ο κίνδυνος απομίμησης, ο εξωτερικός ανταγωνισμός, τα 

κυβερνητικά νομοθετήματα και η πολιτική επιρροή,  αποτελούν την κυρίαρχη κατηγορία 

παραγόντων που καθορίζουν τον βαθμό υιοθέτησης των HPWPs. Ωστόσο οι Huselid & 

Rau(1997) κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τόσο οι εσωτερικοί όσο και οι εξωτερικοί 

παράγοντες είναι πιθανό να διαμορφώσουν τον βαθμό υιοθέτησης των επιμέρους 

διαστάσεων των HPWPs , ενώ οι Gittleman et al(1998) με την σειρά τους υποστήριξαν 

για πρώτη φορά ότι τα επιμέρους χαρακτηριστικά των εργασιακών χώρων, στους 

οποίους εφαρμόζονται επιμέρους πρακτικές HR, παρουσιάζουν υψηλό βαθμό 
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συσχέτισης με τα HPWPs.        

 Υπάρχουν ωστόσο και λίγες διαθέσιμες μελέτες, οι οποίες αναγνωρίζουν ένα 

ευρύ φάσμα εσωτερικών παραγόντων που σχετίζονται με την χρήση των HPWPs. 

Συγκεκριμένα ένας εύρος χαρακτηριστικών των επιχειρήσεων και των εργασιακών 

χώρων παρουσιάζουν μεγάλη σημασία ως προς απόφαση υιοθέτησης τέτοιου είδους 

εργασιακών πρακτικών, μεταξύ των οποίων είναι ο βαθμός έντασης των εργασιακών 

δεξιοτήτων στην παραγωγή(Wu et al, 2014), η χρήση της τεχνολογίας και η 

αυτοματοποίηση των διαδικασιών(Kauhanen,2009), ο βαθμός συμμετοχής των 

εργασιακών ενώσεων(Della, Toree & Solare, 2013) και η ηλικία του εργασιακού 

χώρου(Kroon, Voorde & Timmers, 2013).      

 Από την άλλη πλευρά όμως αυτές οι μελέτες καταλήγουν σε αντιφατικά 

συμπεράσματα αναφορικά με τον βαθμό συσχέτισης μεταξύ των εξωτερικών 

παραγόντων και των HPWPs. Συγκεκριμένα ενώ οι Wu et al(2014) εντόπισαν ότι το 

επίπεδο ανταγωνισμού στην αγορά δεν επηρεάζει τον βαθμό υιοθέτησης των HPWPs, οι 

Gilman & Raby(2013) υποστήριξαν ότι οι ανταγωνιστικές στρατηγικές που εστιάζουν σε 

θέματα ποιότητας, καινοτομίας και ενίσχυσης της παραγωγικότητας συνδέονται με 

υψηλό βαθμό εφαρμογής Πρακτικών Υψηλής Απόδοσης Εργασίας.   

 Αξιοσημείωτη είναι πάντως η ερευνητική προσπάθεια των Posthuma, C. 

Campion, Masimova & A. Campion (2013), οι οποίοι ανέλυσαν 193 επιστημονικά 

έγκυρα άρθρα που έχουν δημοσιευθεί κατά το διάστημα 1992-2011 και τα οποία είχαν 

ως αντικείμενο τα HPWPs, στο άρθρο τους “A High Performance Work Practices 

Taxonomy: Integrating the Literature and Directing Future Research”. Συγκεκριμένα 

ανέπτυξαν ένα συγκεντρωτικό πλαίσιο κατάταξης των 61 επιμέρους πρακτικών HR που 

συνθέτουν τα HPWPs σε 9 διακριτές κατηγορίες με κριτήρια ανάλυσης την συχνότητα 

εμφάνισης τους στα υπό εξέταση ακαδημαϊκά και ερευνητικά άρθρα, την διαφοροποίηση 

τους κατά την τελευταία 20ετία και τον βαθμό υιοθέτησής τους ανά γεωγραφική 

περιοχή. Χαρακτηριστικά είναι τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα: 

Πίνακας 7: Categories of High Performance Work Practices 1992-2011 

Categories of High Performance Work Practices  1992 - 2011 

Compensation & Benefits 

Public Recognition/Nonfinancial Rewards  (*60) 

Group-Based Pay  (*32) 

Comprehensive Benefits  (*18) 

Incentive Compensation  (*16) 

Pay for Skills/Knowledge  (*36) 
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Formal Appraisal for Pay  (*5) 

Pay for Performance  (*4) 

External Pay Equity/Competitiveness  (*10) 

Employee Stock Ownership  (*39) 

Profit or Gain Sharing  (*23) 

Bonuses or Cash for Performance  (*43) 

Equitable Pay Processes  (*44) 

 

Job & Work Design 

Greater Discretion and Autonomy  (*27) 

Job Enlargement & Enrichment  (*45) 

Decentralized Participative Decisions   (*1) 

Self-Managed Work Teams(Quality Circles)  (*20) 

Job Rotation/Cross Functional Utilization  (*12) 

Job Analysis  (*7) 

Project or Other Temporary Teams  (*3) 

Broad Task Responsibilities  (*47) 

Flexible Work Schedule  (*51) 

 

Training & Development 

Cross-Functional or Multiskill Training  (*46) 

Training for Job or Firm Specific Skills  (*11) 

Training for Career Development  (*22) 

Use of Training to Improve Performance  (*8) 

Training Extensiveness  (*2) 

New Employee Training & Orientation  (*42) 

Evaluation of Training  (*33) 

 

Recruiting & Selection 

Matching Candidates to Firm Strategy  (*41) 

Specific and Explicit Hiring Criteria  (*13) 

Hiring Selectivity or Low Selection Ratio  (*14) 

Multiple Tools Used to Screen Applicants  (*19) 

Planning Selection Processes and Staffing  (*34) 

Employment Test or Structured Interviews  (*21) 

Innovative Recruiting Practices  (*52) 

 

Employee Relations 

Employee Opinion and Attitude Surveys  (*35) 

Job Security/Emphasis on Permanent Jobs  (*6) 

Low Status Differentials  (*28) 

Complaint or Grievance Procedure  (*26) 

Social and Family Events and Policies  (*48) 

Labor Union Collaboration  (*55) 

Measurement of Employee Relations Outcomes  (*29) 

Diversity and Equal Employment Opportunity  (*56) 

  

Communication 

Employees Receive Market, Firm Performance and 

Strategic Information  (*15) 

Formal Information Sharing Program  (*9) 

Employee Input and Suggestion Processes  (*17) 

Frequent/Regular Meetings with Employees  (*24) 



Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων                                             2016-2017 

ΠΜΣ “Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες” 

139 
 

 

Performance Management 

& Appraisal 

Appraisal Based on Objective Results/Behaviors  (*25) 

Appraisal Based on Strategic or Team Goals  (*54) 

Appraisal for Development/Potential  (*37) 

Employees Involved in Setting Appraisal Objectives  (*49) 

Frequent Performance Appraisal Meetings  (*40) 

Written Performance Plan with Defined Objectives  (*50) 

Multisource Feedback and Peer Appraisal  (*53) 

 

Promotions 

Career Path & Job Ladders  (*59) 

Promotions from Within  (*30) 

Career Planning  (*38) 

Promotions Objectively Based on Merit  (*31) 

Promotion Opportunities  (*58) 

Succession Planning  (*61) 

ΠΗΓΗ: “A High Performance Work Practices Taxonomy: Integrating the Literature and 

Directing Future Research”, Posthuma, C. Campion, Masimova & A. Campion (2013) 

Note: (*) Overall Rank of most frequent practices 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7Ο: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΑ HPWPs 

 

7.1 Εισαγωγή 

 

 Η μεθοδολογία της παρούσας έρευνας βασίστηκε κατά ένα μεγάλο μέρος στο 

άρθρο των Richard A. Posthuma, Michael C. Campion, Malika Masimova και Michael 

A. Campion «A High Performance Work Practices Taxonomy: Integrating the 

Literature and Directing Future Research», το οποίο δημοσιεύθηκε στο Journal of 

Management στις 19 Μαρτίου 2013. Πρόκειται για μια εκτενή ερευνητική προσπάθεια 

των αρθρογράφων που επικεντρώθηκε στην συγκέντρωση και εξέταση της συνολικής 

βιβλιογραφίας και ακαδημαϊκής αρθρογραφίας(εννοιολογικής και εμπειρικής) που 

αναφέρεται στα High Performance Work Practices μέσα από διάφορες βάσεις 

δεδομένων όπως οι Academic Source Complete, Business Source Complete, EconLit, 

PsycArticles, Psychology and Behavioral Sciences Collection και PsycInfo.  

 Η συγκεκριμένη έρευνα βασίστηκε σε ένα σύνολο 193 άρθρων που έχουν 

δημοσιευθεί τα τελευταία 20 χρόνια από το 1992-2011, από τα οποία τα 181 

χρησιμοποιήθηκαν από τους αρθρογράφους για την πολλαπλή κωδικοποίηση των 

θεμελιωδών HPWPs, που εντοπίστηκαν στο πλαίσιο την εξέτασης της συνολικής 
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ακαδημαϊκής βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας. Μάλιστα για να υποστηριχθεί η 

παραδοχή των αρθρογράφων ότι το παραπάνω δείγμα της ακαδημαϊκής αρθρογραφίας 

παρουσιάζει υψηλό βαθμό γενίκευσης μεταξύ ενός μεγάλου αριθμού χωρών με 

διαφορετική κουλτούρα, τα επιμέρους άρθρα κωδικοποιήθηκαν είτε με βάση την χώρα 

του πρώτου συγγραφέα είτε με βάση την χώρα του δείγματος όπου συλλέχθηκαν 

εμπειρικά δεδομένα. Το αποτέλεσμα της παραπάνω ανάλυσης έδειξε ότι τα άρθρα που 

συμπεριλήφθηκαν και εξετάστηκαν στο πλαίσιο της παραπάνω κριτικής επισκόπησης 

προέρχονται σε ποσοστό 51% από Αγγλο-Αμερικανικές πηγές ενώ το 49% από πηγές 

άλλων χωρών.          

 Οι αρθρογράφοι στο πλαίσιο της ανάλυσης της συνολικής αρθρογραφίας 

διέκριναν 61 συνολικά επιμέρους πρακτικές HR, που αναφέρονται σε έγκριτα 

ακαδημαϊκά και ερευνητικά άρθρα με θέμα τα HPWPs την περίοδο 1992 έως και το 

2011, ενώ προχώρησαν και στην κατηγοριοποίησή τους σε 9 θεματικές ενότητες της 

Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, όπως είναι οι αμοιβές και παροχές, ο σχεδιασμός 

θέσεων, η εκπαίδευση και ανάπτυξη προσωπικού, η προσέλκυση και επιλογή 

προσωπικού, οι εργασιακές σχέσεις, η επικοινωνία, η διοίκηση και η αξιολόγηση της 

απόδοσης και θέματα προαγωγής προσωπικού.      

 Η κωδικοποίηση των επιμέρους πρακτικών γίνεται με βάση την κεντρικό ρόλο 

τους στην συνολική αρθρογραφία και χαρακτηρίζονται κατά σειρά ως:  

“Core Practices”, “Broad Practices” και “Peripheral Practices”, ενώ η συνολική 

κατάταξή τους προκύπτει μέσα από την ανάλυση τριών παραγόντων που βρίσκονται σε 

ακολουθία:  

α) Την συνολική συχνότητα υιοθέτησης και εφαρμογής τους, β) Το σταθερό ή 

αυξανόμενο ποσοστό υιοθέτησής τους διαχρονικά και γ) Την κατάταξή τους σε σχέση 

με τις 30 πρώτες πιο συχνά χρησιμοποιούμενες πρακτικές σε τέσσερις ή πέντε περιοχές 

του κόσμου.  

7.2 Αντικείμενο και Μεθοδολογική Προσέγγιση 

 

 Το βασικό αντικείμενο της παρούσας έρευνας είναι η εξέταση και η ανάλυση 

των Πρακτικών Υψηλής Απόδοσης Εργασίας- HPWPs στην ελληνική επιχειρηματική 

πραγματικότητα, έχοντας ως βάση τις επιμέρους πρακτικές HR που συνθέτουν το 

πλαίσιο των HPWPs και οι οποίες προκύπτουν από την διεθνή βιβλιογραφία και 

αρθρογραφία αλλά και από την διαχρονική εφαρμογή τους σε ένα πλήθος ξένων 
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επιχειρήσεων.          

 Συγκεκριμένα επιχειρείται να εξεταστεί και να καθοριστεί σε ένα γενικό πλαίσιο 

η τάση των ελληνικών επιχειρήσεων προς την υιοθέτηση υψηλού βαθμού καινοτομίας 

σε θέματα Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων μέσα από την εφαρμογή και τον συνδυασμό 

διαφορετικών Πρακτικών Υψηλής Απόδοσης Εργασίας-HPWPs στους βασικούς τομείς 

της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, αλλά και ο ρόλος που διαδραματίζει το τμήμα 

Ανθρωπίνων Πόρων στην διαμόρφωση της παραπάνω τάσης, που στόχο έχει την 

μεγιστοποίηση της συνολικής οργανωσιακής απόδοσης.  

 Τα ερευνητικά ερωτήματα που καλείται να απαντήσει η συγκεκριμένη έρευνα 

είναι τα ακόλουθα:  

1. Ποιό είναι το πλήθος των ελληνικών επιχειρήσεων που έχουν υιοθετήσει 

πρακτικές διοίκησης του προσωπικού που προάγουν την υψηλή απόδοσή του; 

2. Σε ποιούς τομείς της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων οι ελληνικές επιχειρήσεις 

εφαρμόζουν τα HPWPs και πως τα συνδυάζουν; 

3. Πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος του τμήματος HR των ελληνικών επιχειρήσεων 

στον σχεδιασμό και στην εφαρμογή των HPWPs; 

Η ερευνητική προσέγγιση του θέματος των HPWPs γίνεται αποκλειστικά με ποσοτική 

έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας η συλλογή των δεδομένων και των πληροφοριών 

γίνεται με την χρήση ερωτηματολογίου.  

 

 

7.3 Ποσοτική Προσέγγιση  

 

7.3.1 Ορισμός - Χαρακτηριστικά 

  

Σύμφωνα με τους Aliaga & Gunderson(2000) η ποσοτική ερευνητική προσέγγιση 

εστιάζεται στην ανάλυση φαινομένων μέσα από την συλλογή αριθμητικών στοιχείων 

και ποσοτικοποιημένων δεδομένων, τα οποία αναλύονται μέσα από την χρήση 

συγκεκριμένων μαθηματικών και ειδικότερα στατιστικών μεθόδων.    

 Με άλλα λόγια η ποσοτική προσέγγιση βρίσκει κατά κύριο λόγο άμεση 

εφαρμογή στις δειγματοληπτικές εμπειρικές έρευνες, οι οποίες αφορούν στην εξέταση 
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ενός μεγάλου όγκου περιπτώσεων, που διέπουν ένα φαινόμενο αλλά και του μεγέθους 

του ίδιου του φαινομένου. Συγκεκριμένα μέσα από την ποσοτική έρευνα, ο ερευνητής 

προσπαθεί να αναζητήσει συγκεκριμένες εμπειρικές γενικεύσεις στο πλαίσιο του 

ελέγχου της σχέσης αιτιότητας μεταξύ των θεωρητικών υποθέσεων που αφορούν το 

υπό εξέταση ερευνητικό αντικείμενο. Μάλιστα λόγω της μεγάλης έκτασης που 

λαμβάνει η ποσοτική ερευνητική προσέγγιση και του μεγάλου όγκου των περιπτώσεων 

που καλύπτει, προσφέρει υψηλό βαθμό εξισορρόπησης των ιδιομορφιών των 

μεμονωμένων στοιχείων με αποτέλεσμα οι ανακύπτουσες τάσεις να μπορούν να 

θεωρηθούν ως γενικώς ισχύουσες.       

 Επίσης ένα άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό της ποσοτικής έρευνας αποτελεί το 

γεγονός ότι οι περιπτώσεις που εντάσσονται σε αυτήν, δεν εξετάζονται στην ολότητά 

τους αλλά μόνο σε σχέση με συγκεκριμένες παραμέτρους ,οι οποίες λαμβάνουν την 

μορφή μεταβλητών και των οποίων ο βαθμός συσχέτισης ερευνάται. Οι ποσοτικές 

έρευνες ακολουθούν ως επί το πλείστον έναν αυστηρό και προκαθορισμένο ερευνητικό 

σχεδιασμό, στα πλαίσια του οποίου οι περισσότερες κρίσιμες αποφάσεις και 

προαπαιτούμενα έχουν ληφθεί και καθοριστεί από τον ερευνητή πριν από την 

διεξαγωγή της επιτόπιας έρευνας στο ερευνώμενο πεδίο.       

 

7.3.2 Τεχνικές και μέσα συλλογής δεδομένων στην ποσοτική έρευνα  

 

 Οι πλέον διαδεδομένες τεχνικές συλλογής δεδομένων, οι οποίες 

χρησιμοποιούνται ευρέως στο πλαίσιο των ποσοτικών/εμπειρικών ερευνών όπως είναι 

οι δειγματοληπτικές έρευνες και οι δημοσκοπήσεις, θεωρούνται, η προσωπική 

συνέντευξη, η οποία στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι δομημένη ή κατευθυνόμενη, 

ενώ διακρίνεται σε επιμέρους τύπους όπως είναι α)η πρόσωπο με πρόσωπο συνέντευξη,     

β) η τηλεφωνικής συνέντευξη, γ) η ταχυδρομική συνέντευξη, και δ) η διαδικτυακή 

συνέντευξη. Από την άλλη πλευρά ιδιαίτερα δημοφιλές εργαλείο της ποσοτικής 

έρευνας θεωρείται και το ερωτηματολόγιο, το οποίο σχεδιάζεται από τον ερευνητή 

ώστε να περιλαμβάνει δομημένες κλειστού ή ανοιχτού τύπου ερωτήσεις καθώς και 

ερωτήσεις πολλαπλών απαντήσεων, οι οποίες παρουσιάζονται σε μια συγκεκριμένη 

σειρά και στις οποίες ο ερωτώμενος καλείται να απαντήσει γραπτά(Ζαφειρίου, 2003). 

Τα κυριότερα πλεονεκτήματα που συνοδεύουν την χρήση του ερωτηματολογίου κατά 

την διεξαγωγή πρωτογενούς ποσοτικής έρευνας είναι τα εξής:  
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 Ευρεία κάλυψη(τοπική, εθνική , διεθνής). 

 Ειλικρινείς και ανώνυμες απαντήσεις των ερωτώμενων. 

 Χαμηλό σχετικά κόστος σε σχέση με τα μεγέθη των πληθυσμών που καλύπτει. 

 Λιγότερο χρονοβόρα διαδικασία. 

 Συμπληρώνονται σε οποιοδήποτε χρονική στιγμή. 

 Μπορούν εύκολα να απαντηθούν(τυποποιημένες – κλειστές απαντήσεις). 

 Γνήσια πρωτογενή δεδομένα. 

 

Από την άλλη πλευρά τα βασικά μειονεκτήματα των ερωτηματολογίων περιορίζονται 

στα εξής: 

 Δεν υπάρχουν διευκρινήσεις για διφορούμενες απαντήσεις. 

 Φτωχά διατυπωμένες ή κατευθυνόμενες ερωτήσεις. 

 Ανακριβείς απαντήσεις – χωρίς δυνατότητα επαλήθευσης. 

 Ο ερευνητής δεν μπορεί να αποσαφηνίσει τις ανοιχτές ερωτήσεις. 

 Υποχρεώνει τον ερωτηθέντα να απαντήσει με ένα συγκεκριμένο τρόπο. 

 

 

Με βάση τα πλεονεκτήματα που παρουσιάστηκαν παραπάνω αναφορικά με την χρήση 

του ερωτηματολογίου αλλά και λόγω του περιορισμένου χρόνου που απαιτούνταν για 

την διεξαγωγή ποσοτικής έρευνας στα High Performance Work Practices, προκρίθηκε η 

επιλογή του ερωτηματολογίου ως καταλληλότερου μέσου για την διεκπεραίωση της 

παρούσας ερευνητικής προσπάθειας και την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων. 

Παρακάτω περιγράφεται και αναλύεται η διαδικασία που ακολουθήθηκε για την 

κατάρτιση του ερωτηματολογίου στην παρούσα έρευνα. 

  

7.4 Ποσοτική Προσέγγιση - Ερωτηματολόγιο 

 

Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε στα πλαίσια της παρούσας έρευνας 

αποτελείται από 63 ερωτήσεις, οι οποίες διακρίνονται σε 10 θεματικές ενότητες. Οι 

θεματικές ενότητες αυτές είναι: 

i. Προσωπικά Στοιχεία Συμμετέχοντος. Η πρώτη ενότητα  περιλαμβάνει 11 

ερωτήσεις τόσο κλειστού όσο και ανοιχτού τύπου, που αφορούν τα 

δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος και παρέχουν χρήσιμες στατιστικές 

πληροφορίες. 
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o Φύλο 

o Ηλικία 

o Επίπεδο Εκπαίδευσης 

o Έτη Απασχόλησης στην Εταιρία 

o Ύπαρξη Τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων 

o Αριθμός στελεχών Τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων 

o Τίτλος Θέσης HR 

o Κλάδος Εταιρίας 

o Ηλικία Εταιρίας 

o Μέγεθος Εταιρίας 

o Έδρα Εταιρίας 

ii. Στρατηγική Ανθρώπινου Δυναμικού. Η δεύτερη ενότητα περιλαμβάνει 5 

ερωτήσεις κλειστού τύπου, των οποίων οι απαντήσεις  βασίζονται στην 5βάθμια 

κλίμακα Likert ( Καθόλου – Ελάχιστα – Ούτε Λίγο/Ούτε Πολύ – Αρκετά – 

Πάρα Πολύ). 

iii. Εργασιακές Σχέσεις. Η τρίτη ενότητα περιλαμβάνει 7 ερωτήσεις κλειστού τύπου, 

εκ των οποίων οι 4 οργανώνονται με βάση την κλίμακα Likert ενώ οι άλλες 2 

είναι διπολικές ερωτήσεις(Ναι – Όχι). 

iv. Επικοινωνία. Η τέταρτη ενότητα περιλαμβάνει 5 ερωτήσεις κλειστού τύπου εκ 

των οποίων οι 4 οργανώνονται με βάση την κλίμακα Likert ενώ η μια είναι 

διπολική ερώτηση. 

v. Διοίκηση της Απόδοσης και Αξιολόγηση. Η πέμπτη ενότητα περιλαμβάνει 8 

ερωτήσεις κλειστού τύπου, εκ των οποίων οι 6 ερωτήσεις βασίζονται στην 

κλίμακα Likert, ενώ οι 2 είναι διπολικές ερωτήσεις(Ναι – Όχι). 

vi. Συστήματα Αμοιβών και Παροχών. Η έκτη ενότητα περιλαμβάνει 6 ερωτήσεις 

κλειστού τύπου, εκ των οποίων οι 4 οργανώνονται με βάση την κλίμακα Likert, 

η μια είναι ερώτηση πολλαπλών επιλογών, ενώ η άλλη είναι διπολική 

ερώτηση(Ναι – Όχι). 

vii. Σχεδιασμός Θέσεων. Η έβδομη νεότητα περιλαμβάνει 5 ερωτήσεις κλειστού 

τύπου, εκ των οποίων οι 4 είναι οργανωμένες με βάση την κλίμακα Likert, ενώ 

η μια είναι διπολική ερώτηση(Ναι – Όχι). 

viii. Εκπαίδευση και Ανάπτυξη. Η όγδοη ενότητα αποτελείται από 6 ερωτήσεις 

κλειστού τύπου, εκ των οποίων οι 3 οργανώνονται με βάση την κλίμακα Likert, 

η 2 είναι διπολικές ερωτήσεις, ενώ η άλλη είναι ερώτηση πολλαπλών επιλογών. 
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ix. Στρατολόγηση και Επιλογή Προσωπικού. Η ένατη ενότητα αποτελείται από 5 

ερωτήσεις κλειστού τύπου, εκ των οποίων οι 4 είναι οργανωμένες με βάση την 

κλίμακα Likert, ενώ η μια είναι διπολική ερώτηση. 

x. Θέματα Προαγωγής Προσωπικού. Η δέκατη ενότητα αποτελείται από 5 

ερωτήσεις κλειστού τύπου, εκ των οποίων οι 2 είναι οργανωμένες με βάση την 

κλίμακα Likert, οι 2 είναι διπολικές ερωτήσεις, ενώ η τελευταία είναι ερώτηση 

πολλαπλών επιλογών. 

 

 

7.5 Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου 

 

7.5.1 Διανομή Ερωτηματολογίων 

 Η πρωτογενής έρευνα για την παρούσα εργασία διεξήχθη κατά την χρονική 

περίοδο από 1/12/2016 έως 31/1/2017. Συγκεκριμένα για τις ανάγκες της έρευνας 

συμπληρώθηκαν 51 ερωτηματολόγια, τα οποία απεστάλησαν και συλλέχθηκαν με την 

μορφή e-mail από Τμήματα Ανθρωπίνων Πόρων ελληνικών επιχειρήσεων. Οι 

συμμετέχοντες στην έρευνα ήταν διοικητικά στελέχη διαφόρων ιεραρχικών επιπέδων, 

που στελεχώνουν τα Τμήματα Ανθρωπίνων Πόρων ελληνικών επιχειρήσεων, οι οποίες 

δραστηριοποιούνται σε μια σειρά από διαφορετικούς κλάδους.    

 Στα πλαίσια της ερευνητικής προσπάθειας επισημάνθηκε στις συμμετέχουσες 

επιχειρήσεις και συγκεκριμένα στα στελέχη Ανθρωπίνων Πόρων που κλήθηκαν να 

συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο τα εξής: 

 «Οι εταιρίες που δεν εκτελούν κάποιες από τις παραπάνω λειτουργίες της 

Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων που περιγράφονται στο παρόν ερωτηματολόγιο  

ή τις αναθέτουν μέσω Outsourcing σε εξωτερικούς συνεργάτες μπορούν να 

παραλείψουν τις σχετικές θεματικές ενότητες του ερωτηματολογίου». 

 «Οι εταιρίες που δεν διαθέτουν τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων και εκτελούν 

κανονικά τις λειτουργίες που περιγράφονται στο παρόν ερωτηματολόγιο, 

 μπορούν να απαντήσουν κανονικά το ερωτηματολόγιο». 
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7.5.2 Επεξεργασία στοιχείων ερωτηματολογίων 

 

 Αμέσως μετά από την συλλογή των δεδομένων ακολουθεί η επεξεργασία και 

ανάλυσή τους με το στατιστικό πακέτο SPSS 23. Τα στοιχεία που προέκυψαν από τις 

απαντήσεις των ερωτηματολογίων ομαδοποιήθηκαν και κωδικοποιήθηκαν κατά την 

εισαγωγή τους στο SPSS 23, ενώ από την ανάλυσή τους προκύπτουν τα παρακάτω 

αποτελέσματα όπως παρουσιάζονται μέσα από πίνακες και διαγράμματα. 

 

 

 

7.5.3 Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της ποσοτικής έρευνας 

 

7.5.3.1 Στατιστική ανάλυση των θεματικών ερωτήσεων 

 

Ενότητα 1η – Δημογραφικά Στοιχεία 

 Αρχικά αναλύονται τα δημογραφικά στοιχεία όπως προκύπτουν από τις 

απαντήσεις των  στελεχών ανθρωπίνων πόρων, στα πλαίσια της πρωτογενούς έρευνας 

στα HPWPs: 

 

Φύλο 

 Ξεκινώντας με την ανάλυση του φύλου των ερωτηθέντων, ο πίνακας 8 και το 

διάγραμμα 5 απεικονίζουν ότι το 58,8% του δείγματος είναι γυναίκες και το 41,2% 

είναι άνδρες. Με άλλα λόγια από το συνολικό δείγμα των 51 ερωτηθέντων, οι 30 είναι 

γυναίκες, και οι 21 είναι άνδρες. 
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Πίνακας 8: Φύλο 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

 ΑΝΔΡΑΣ 21 41,2 41,2 41,2 

ΓΥΝΑΙΚΑ 30 58,8 58,8 100,0 

Σύνολο 51 100,0 100,0  

 

 

Διάγραμμα 5: Φύλο 

 

Ηλικία 

 Ο πίνακας 9 και το διάγραμμα 6 εν συνεχεία παρουσιάζουν την ηλικιακή 

κατανομή του δείγματος σε τέσσερα διαστήματα [18-30], [31-40], [41-50], [51-60], όπου 

το 13,7% (7 ερωτηθέντες) του δείγματος ανήκει στο ηλικιακό διάστημα [18-30], το 

41,2% (21 ερωτηθέντες) στο [31-40], το 35,3%(18 ερωτηθέντες) στο [41-50] και το 

9,8% (5 ερωτηθέντες) στο [51-60]. 
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Πίνακας 9: Διαστήματα Ηλικιών 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

 18-30 7 13,7 13,7 13,7 

31-40 21 41,2 41,2 54,9 

41-50 18 35,3 35,3 90,2 

51-60 5 9,8 9,8 100,0 

Σύνολο 51 100,0 100,0  

 

 

 

Διάγραμμα 6: Διαστήματα Ηλικιών 
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Επίπεδο Εκπαίδευσης 

 Ο πίνακας 10 και το διάγραμμα 7 απεικονίζουν το επίπεδο εκπαίδευσης του 

συνολικού δείγματος, όπου το 32% (16 ερωτηθέντες) είναι Απόφοιτοι ΑΕΙ, ενώ το    

68% (34 ερωτηθέντες) είναι Κάτοχοι Μεταπτυχιακού Τίτλου, ταυτόχρονα υπάρχει και 

ένα 2% (1 ερωτηθέντας) που δεν απάντησε στην ερώτηση. 

 

Πίνακας 10: Επίπεδο Εκπαίδευσης 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

 ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΑΕΙ 16 31,4 32,0 32,0 

ΚΑΤΟΧΟΣ 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ 

ΤΙΤΛΟΥ 

34 66,7 68,0 100,0 

Σύνολο 50 98,0 100,0  

Missing System 1 2,0   

Σύνολο 51 100,0   

 

 

 

Διάγραμμα 7: Επίπεδο Εκπαίδευσης 
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Έτη απασχόλησης στην εταιρία  

 Ο πίνακας 11 και το διάγραμμα 8 απεικονίζουν τα έτη απασχόλησης στην 

εταιρία του συνολικού δείγματος, διακρίνοντας τα σε έξι ετήσια διαστήματα [0-5], [5-

10], [10-15], [15-20], [20-25], [<25], όπου το 27,5% (14 ερωτηθέντες) του δείγματος 

ανήκει στο διάστημα   [0-5 έτη], το 39,2% (20 ερωτηθέντες) στο διάστημα [5-10 έτη], 

το 19,6% (10 ερωτηθέντες) στο διάστημα [10-15 έτη], το 3,9% (2 ερωτηθέντες) στο 

διάστημα [15-20 έτη], το 7,8% (4 ερωτηθέντες) στο διάστημα [20-25 έτη] και το 2%                   

(1 ερωτηθέντας) στο διάστημα [>25 έτη]. 

 

Διάγραμμα 8: Έτη απασχόλησης στην εταιρία 

 

Πίνακας 11: Έτη απασχόλησης στην εταιρία 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

Ποσοστό Αθροιστικό Ποσοστό 

 0-5 14 27,5 27,5 27,5 

5-10 20 39,2 39,2 66,7 

10-15 10 19,6 19,6 86,3 

15-20 2 3,9 3,9 90,2 

20-25 4 7,8 7,8 98,0 

>25 1 2,0 2,0 100,0 

Σύνολο 51 100,0 100,0  
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Ύπαρξη τμήματος ανθρωπίνων πόρων 

 Ο πίνακας 12 και το διάγραμμα 9 απεικονίζουν την ύπαρξη ή όχι τμήματος 

ανθρωπίνων πόρων στις επιχειρήσεις που έλαβαν μέρος στην έρευνα, όπου το 98,04%                        

(50 ερωτώμενοι) του δείγματος διαθέτει οργανωμένο τμήμα ανθρωπίνων πόρων, ενώ το 

1,96 (1 ερωτώμενος) δεν διαθέτει οργανωμένο τμήμα ανθρωπίνων πόρων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 9: Ύπαρξη Τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων 

 

 

 

Πίνακας 12: Ύπαρξη Τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

 ΝΑΙ 50 98,04 98,04 98,04 

ΟΧΙ 1 1,96 1,96 100,0 

Σύνολο 51 100,0 100,0  
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Άτομα Τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων 

 

 Αναφορικά με τον αριθμό των εργαζομένων που στελεχώνουν ένα οργανωμένο 

τμήμα ανθρωπίνων πόρων, ο πίνακας 13 παρουσιάζει ότι ο μέσος όρος των στελεχών 

που απασχολούνται στο τμήμα ανθρωπίνων πόρων μιας επιχείρησης είναι 11 άτομα. Ο 

μικρότερος αριθμός στελεχών σε ένα τμήμα ανθρωπίνων πόρων είναι 1 άτομο ενώ ο 

μεγαλύτερος αριθμός στελεχών είναι 200 άτομα. 

 

Πίνακας 13: Descriptive Statistics 

 N Ελάχιστο Μέγιστο 

Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

ΑΤΟΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ HR 50 1,00 200,00 10,7200 28,43470 

Έγκυρο N (listwise) 50     

  

  

 Παρακάτω στον πίνακα 14 και στο διάγραμμα 10 απεικονίζεται ότι στο 22%           

(11 ερωτώμενοι) του δείγματος, ο αριθμός των στελεχών του τμήματος ανθρωπίνων 

πόρων είναι 4 άτομα, ακολουθεί το 20% (10 ερωτώμενοι) στο οποίο τα στελέχη του 

τμήματος ανθρωπίνων πόρων είναι 2 άτομα, ενώ ακολουθεί το 10%                              

(6 ερωτώμενοι) στο οποίο τα στελέχη του τμήματος ανθρωπίνων πόρων είναι 6 άτομα. 

 

Πίνακας 14: Αριθμός στελεχών τμήματος ανθρωπίνων πόρων 

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο Ποσοστό Αθροιστικό Ποσοστό 

 1,00 3 5,9 6,0 6,0 

2,00 10 19,6 20,0 26,0 

3,00 3 5,9 6,0 32,0 

4,00 11 21,6 22,0 54,0 

5,00 3 5,9 6,0 60,0 

6,00 5 9,8 10,0 70,0 

7,00 1 2,0 2,0 72,0 

8,00 2 3,9 4,0 76,0 

10,00 4 7,8 8,0 84,0 
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11,00 1 2,0 2,0 86,0 

12,00 1 2,0 2,0 88,0 

14,00 1 2,0 2,0 90,0 

15,00 1 2,0 2,0 92,0 

20,00 1 2,0 2,0 94,0 

40,00 2 3,9 4,0 98,0 

200,00 1 2,0 2,0 100,0 

Σύνολο 50 98,0 100,0  

Missing System 1 2,0   

Σύνολο 51 100,0   

 

 

 

 

Διάγραμμα 10: Αριθμός στελεχών τμήματος ανθρωπίνων πόρων 
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Τίτλος θέσης HR 

 Όσον αφορά τον τίτλο θέσης που κατέχουν τα στελέχη ανθρωπίνων πόρων του 

δείγματος, ο πίνακας 14 και το διάγραμμα 11 παρουσιάζουν την ταξινόμησή τους με 

βάση τον τίτλο θέσης που κατέχουν σε τρείς κατηγορίες [Ανώτερα Διευθυντικά 

Στελέχη, Μεσαία Διοικητικά Στελέχη, Κατώτερα Διοικητικά Στελέχη]. Συγκεκριμένα 

το 51 % (26 ερωτώμενοι) του δείγματος είναι ανώτερα διευθυντικά στελέχη, το 27,5% 

(14 ερωτώμενοι) είναι μεσαία διοικητικά στελέχη, ενώ το 21,6% (11 ερωτώμενοι) είναι 

κατώτερα διοικητικά στελέχη. 

 

Διάγραμμα 11: Τίτλος θέσης HR 

 

Πίνακας 15: Τίτλος θέσης HR 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

 Ανώτερα Διευθυντικά 

Στελέχη 
26 50,98 51,0 51,0 

Μεσαία Διοικητικά 

Στελέχη 
14 27,45 27,5 78,4 

Κατώτερα Διοικητικά 

Στελέχη 
11 21,57 21,6 100,0 

Σύνολο 51 100,0 100,0  
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Ηλικία Εταιρίας 

 Αναφορικά με την ηλικία των εταιριών του δείγματος μας, παρατηρούμε στον 

πίνακα 16 ότι ο μέσος όρος ηλικίας κυμαίνεται περίπου στα 44 έτη σε ένα δείγμα 49 

εταιριών, με μικρότερη ηλικιακή τιμή τα 0 έτη και αντίστοιχα μεγαλύτερη ηλικιακή 

τιμή τα 234 έτη.  

 

 Παρακάτω ο πίνακας 17 και το διάγραμμα 12 παρουσιάζουν την ηλικιακή 

κατανομή ενός δείγματος 49 εταιριών, όπου παρατηρούμε ότι το μεγαλύτερο μέρος του 

δείγματος, δηλαδή το 22,4%(11 ερωτώμενοι) είναι ηλικίας 30 ετών, το 12,2% (6 

ερωτώμενοι) του δείγματος είναι εταιρίες ηλικίας 25 και 36 ετών, ενώ το 8,16% (4 

ερωτώμενοι) είναι εταιρίες ηλικίας 40 ετών αντίστοιχα. 

 

Πίνακας 17: Ηλικία Εταιρίας 

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο Ποσοστό Αθροιστικό Ποσοστό 

 ,00 1 2,0 2,0 2,0 

17,00 1 2,0 2,0 4,1 

18,00 1 2,0 2,0 6,1 

19,00 1 2,0 2,0 8,2 

20,00 2 3,9 4,1 12,2 

25,00 3 5,9 6,1 18,4 

27,00 1 2,0 2,0 20,4 

28,00 2 3,9 4,1 24,5 

30,00 11 21,6 22,4 46,9 

34,00 1 2,0 2,0 49,0 

35,00 2 3,9 4,1 53,1 

36,00 3 5,9 6,1 59,2 

40,00 4 7,8 8,2 67,3 

42,00 1 2,0 2,0 69,4 

Πίνακας 16: Descriptive Statistics 

 N Ελάχιστο Μέγιστο Μέσος Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

ΗΛΙΚΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 49 ,00 234,00 44,2449 36,11125 

Έγκυρο N (listwise) 49     
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44,00 1 2,0 2,0 71,4 

45,00 2 3,9 4,1 75,5 

50,00 2 3,9 4,1 79,6 

51,00 1 2,0 2,0 81,6 

55,00 1 2,0 2,0 83,7 

60,00 1 2,0 2,0 85,7 

62,00 1 2,0 2,0 87,8 

70,00 1 2,0 2,0 89,8 

80,00 1 2,0 2,0 91,8 

92,00 1 2,0 2,0 93,9 

94,00 1 2,0 2,0 95,9 

140,00 1 2,0 2,0 98,0 

234,00 1 2,0 2,0 100,0 

Σύνολο 49 96,1 100,0  

Missing System 2 3,9   

Σύνολο 51 100,0   

 

 
 

Διάγραμμα 12: Ηλικία Εταιρίας 
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Κλάδος Εταιρίας 

 Όσον αφορά τον κλάδο των εταιριών του δείγματος, παρατηρούμε στον πίνακα 

18 και στο διάγραμμα 13 ότι το μεγαλύτερο μέρος του δείγματος κατανέμεται στους 

εξής κλάδους: το 13,7% (7 ερωτηθέντες) του συνολικού δείγματος των εταιριών 

ανήκουν στον κλάδο «Παραγωγή και Διάθεση/Τρόφιμα», το 11,8% (6 ερωτηθέντες) 

ανήκει στον κλάδο «Λιανικό Εμπόριο», ένα άλλο 11,8% (6 ερωτηθέντες) ανήκει στον 

«Κλάδο της Υγείας και Φαρμάκων», ενώ ένα 9,8% (5 ερωτηθέντες) ανήκουν στον 

κλάδο «Παραγωγή και Διάθεση/Προϊόντα Υγιεινής και Φροντίδας».  

Πίνακας 18: Κλάδος Εταιρίας 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

 Παραγωγή και   

Διάθεση/Τρόφιμα 
7 13,7 13,7 13,7 

Καπνοβιομηχανία 2 3,9 3,9 17,6 

Λιανικό Εμπόριο 6 11,8 11,8 29,4 

Παραγωγή και 

Διάθεση/Προϊόντα 

Υγιεινής και Φροντίδας 

5 9,8 9,8 39,2 

Τηλεπικοινωνίες 2 3,9 3,9 43,1 

Ενέργεια 3 5,9 5,9 49,0 

Χρηματοοικονομικές/ 

Ασφαλιστικές 

Υπηρεσίες-Τράπεζες 

3 5,9 5,9 54,9 

Αεροπορικές Εταιρίες 1 2,0 2,0 56,9 

Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 3 5,9 5,9 62,7 

Πληροφορική/Υψηλή 

Τεχνολογία 
2 3,9 3,9 66,7 

Κατασκευαστικές 3 5,9 5,9 72,5 

Κλάδος Υγείας – 

Φαρμάκων  
6 11,8 11,8 84,3 
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Κατασκευή 

Ηλεκτρονικών Ειδών 
1 2,0 2,0 86,3 

Βιομηχανία Χάλυβα 1 2,0 2,0 88,2 

Logistics 1 2,0 2,0 90,2 

Retail B2B Services 1 2,0 2,0 92,2 

Οικιακός και 

Ξενοδοχειακός 

Εξοπλισμός 

1 2,0 2,0 94,1 

Μηχανολογικές 

Κατασκευές 
1 2,0 2,0 96,1 

Βιομηχανία Προϊόντων 

Διέλασης Αλουμινίου 
1 2,0 2,0 98,0 

Παραγωγή και Εμπόριο 

Προϊόντων 

Φυτοπροστασίας 

1 2,0 2,0 100,0 

Σύνολο 51 100,0 100,0  

 

 

Διάγραμμα 13: Κλάδος Εταιρίας 
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Αριθμός εργαζομένων στην εταιρία 

 Αναφορικά με τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούνται στις εταιρίες 

του δείγματος, παρατηρούμε σύμφωνα με τον πίνακα 19 και το διάγραμμα 14 ότι το 

37,3% (19 ερωτώμενοι) του δείγματος είναι εταιρίες με εργατικό δυναμικό [>350 

άτομα], το 17,6% (9 ερωτώμενοι) είναι εταιρίες με εργατικό δυναμικό [251 έως 350 

άτομα], το 21,6% ( 11 ερωτώμενοι) είναι εταιρίες με εργατικό δυναμικό [151 έως 250 

άτομα], ένα ακόμα 21,6% (11 ερωτώμενοι) του δείγματος είναι εταιρίες με εργατικό 

δυναμικό [51 έως 150 άτομα] και τέλος ένα 2% (1 ερωτώμενος) του δείγματος 

παρουσιάζει εργατικό δυναμικό [<50 άτομα]. 

Πίνακας 19: Αριθμός εργαζομένων στην εταιρία 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

 <50 1 2,0 2,0 2,0 

51 έως150 11 21,6 21,6 23,5 

151 έως 250 11 21,6 21,6 45,1 

251 έως 350 9 17,6 17,6 62,7 

>350 19 37,3 37,3 100,0 

Σύνολο 51 100,0 100,0  
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Έδρα Εταιρίας 

 Ως προς την έδρα των εταιριών του δείγματος, παρατηρούμε σύμφωνα με τον 

πίνακα 20 και το διάγραμμα 15, ότι το 64,7% (33 ερωτώμενοι) του δείγματος έχουν ως 

έδρα την Αθήνα, το 23,5% (12 ερωτώμενοι) του δείγματος έχουν ως έδρα την 

Θεσσαλονίκη, το 3,9% (2 ερωτώμενοι) έχουν έδρα τον Βόλο, ενώ το υπόλοιπο 8%       

(4 ερωτώμενοι σε ποσοστό 2% έκαστος) του δείγματος έχουν ως έδρα την Κατερίνη, τις 

Σέρρες, το Κιλκίς και την Ξάνθη. 

Πίνακας 20: Έδρα Εταιρίας 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

 ΑΘΗΝΑ 33 64,7 64,7 64,7 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 12 23,5 23,5 88,2 

ΣΕΡΡΕΣ 1 2,0 2,0 90,2 

ΚΑΤΕΡΙΝΗ 1 2,0 2,0 92,2 

ΞΑΝΘΗ 1 2,0 2,0 94,1 

ΚΙΛΚΙΣ 1 2,0 2,0 96,1 

ΒΟΛΟΣ 2 3,9 3,9 100,0 

Σύνολο 51 100,0 100,0  
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Ενότητα 2η – Στρατηγική Ανθρώπινου Δυναμικού 

 Στον πίνακα 21 βλέπουμε την κατανομή των απαντήσεων στην  1η ερώτηση της 

2ης ενότητας, «Σε ποιο βαθμό το τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων της εταιρίας σας 

συμμετέχει από κοινού στην διαδικασία στρατηγικού σχεδιασμού;». Το 13,7%             

(7 ερωτώμενοι) και το 51% (26 ερωτώμενοι) του δείγματος - συνολικά το 64,7% - 

υποστηρίζουν ότι το τμήμα ανθρωπίνων πόρων συμμετέχει σε μεγάλο βαθμό στην από 

κοινού διαδικασία του στρατηγικού σχεδιασμού. Αντίθετα το 7,8% (4 ερωτώμενοι) και 

το 3,9% (2 ερωτώμενοι) – συνολικά το 11,7% - θεωρούν ότι η συμμετοχή του τμήματος 

ανθρωπίνων πόρων είναι ελάχιστη. Το 23,5% (12 ερωτώμενοι) του δείγματος θεωρεί 

ότι η συμμετοχή του τμήματος ανθρωπίνων είναι μέτρια. 

Πίνακας 21: Ερώτηση 1η - Σε ποιο βαθμό το τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων 

της εταιρίας σας συμμετέχει από κοινού στην διαδικασία στρατηγικού 

σχεδιασμού; 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

 Καθόλου 2 3,9 3,9 3,9 

Ελάχιστα 4 7,8 7,8 11,8 

Ούτε λίγο/ ούτε 

πολύ 
12 23,5 23,5 35,3 

Αρκετά 26 51,0 51,0 86,3 

Πάρα πολύ 7 13,7 13,7 100,0 

Σύνολο 51 100,0 100,0  

 

Διάγραμμα 16 
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Στον πίνακα 22 βλέπουμε την κατανομή των απαντήσεων στην 2η ερώτηση της 2ης 

ενότητας, «Σε ποιο βαθμό ευθυγραμμίζετε την στρατηγική του τμήματος Ανθρωπίνων 

Πόρων με την επιχειρησιακή στρατηγική;» Το 36,7% (18 ερωτώμενοι) και το 51% (25 

ερωτώμενοι) του δείγματος - συνολικά το 87,7% -  θεωρούν ότι η στρατηγική του 

τμήματος ανθρωπίνων πόρων ευθυγραμμίζεται με την επιχειρησιακή στρατηγική σε 

μεγάλο βαθμό. Αντίθετα το 4,1% (2 ερωτώμενοι) του δείγματος θεωρούν ότι η 

στρατηγική του τμήματος ανθρωπίνων πόρων ευθυγραμμίζεται με την επιχειρησιακή 

στρατηγική ελάχιστα. Το 8,2% (4 ερωτώμενοι) θεωρούν ότι ευθυγραμμίζεται σε μέτριο 

βαθμό. 

 

Πίνακας 22: Ερώτηση 2η - Σε ποιο βαθμό ευθυγραμμίζετε την στρατηγική 

του τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων με την επιχειρησιακή στρατηγική; 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

 Ελάχιστα 2 3,9 4,1 4,1 

Ούτε λίγο/ ούτε 

πολύ 
4 7,8 8,2 12,2 

Αρκετά 25 49,0 51,0 63,3 

Πάρα πολύ 18 35,3 36,7 100,0 

Σύνολο 49 96,1 100,0  

Missing System 2 3,9   

Σύνολο 51 100,0   

 

Διάγραμμα 17 



Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων                                             2016-2017 

ΠΜΣ “Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες” 

163 
 

 Στον πίνακα 23 βλέπουμε την κατανομή των απαντήσεων στην 3η ερώτηση της 

2ης ενότητας, «Σε ποιο βαθμό το όραμα και η στρατηγική αποστολή της εταιρίας σας 

είναι γνωστά και κατανοητά σε κάθε εργαζόμενο;». Το 11,8% (6 ερωτηθέντες) και το 

62,7% (32 ερωτηθέντες) του δείγματος - συνολικά το 74,5% - θεωρούν ότι το όραμα 

και η στρατηγική της εταιρίας είναι γνωστά και κατανοητά σε όλους τους εργαζομένους 

σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αντίθετα το 3,9% (2 ερωτώμενοι) θεωρούν ότι είναι γνωστά 

και κατανοητά σε όλους τους εργαζόμενους σε πολύ μικρό βαθμό. Το 21,6%              

(11 ερωτώμενοι) θεωρούν ότι το όραμα και η στρατηγική είναι γνωστά και κατανοητά 

σε όλους τους εργαζομένους σε μέτριο βαθμό. 

Πίνακας 23: Ερώτηση 3η - Σε ποιο βαθμό το όραμα και η στρατηγική 

αποστολή της εταιρίας σας είναι γνωστά και κατανοητά σε κάθε 

εργαζόμενο; 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

 Ελάχιστα 2 3,9 3,9 3,9 

Ούτε λίγο/ ούτε 

πολύ 
11 21,6 21,6 25,5 

Αρκετά 32 62,7 62,7 88,2 

Πάρα πολύ 6 11,8 11,8 100,0 

Σύνολο 51 100,0 100,0  

 

 

Διάγραμμα 18 
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 Στον πίνακα 24 παρατηρούμε την κατανομή των απαντήσεων στην 4η ερώτηση 

της 2ης ενότητας, «Σε ποιο βαθμό το τμήμα Ανθρωπίνων πόρων συμμετέχει στον 

καθορισμό των στρατηγικών και στόχων των επιμέρους τμημάτων εντός της εταιρίας;». 

Το 5,9% (3 ερωτώμενοι) και το 29,4% (15 ερωτώμενοι) του δείγματος - συνολικά το 

35,3% - θεωρούν ότι το τμήμα ανθρωπίνων πόρων συμμετέχει στον καθορισμό 

στρατηγικών και στόχων των επιμέρους τμημάτων εντός της εταιρίας σε μεγάλο βαθμό. 

Αντίθετα το 9,8% (5 ερωτώμενοι) και το 3,9% (2 ερωτώμενοι) του δείγματος - 

συνολικά το 13,7% - θεωρούν ότι το τμήμα ανθρωπίνων πόρων συμμετέχει στον 

καθορισμό στρατηγικών και στόχων των επιμέρους τμημάτων εντός της εταιρίας σε 

μικρό βαθμό. Το 51% (26 ερωτώμενοι) από την άλλη πλευρά θεωρούν ότι μετέχει σε 

μέτριο βαθμό.  

Πίνακας 24: Ερώτηση 4η - Σε ποιο βαθμό το τμήμα Ανθρωπίνων πόρων 

συμμετέχει στον καθορισμό των στρατηγικών και στόχων των επιμέρους 

τμημάτων εντός της εταιρίας; 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

 Καθόλου 2 3,9 3,9 3,9 

Ελάχιστα 5 9,8 9,8 13,7 

Ούτε λίγο/ ούτε 

πολύ 
26 51,0 51,0 64,7 

Αρκετά 15 29,4 29,4 94,1 

Πάρα πολύ 3 5,9 5,9 100,0 

Σύνολο 51 100,0 100,0  
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Στον πίνακα 25 παρατηρούμε την κατανομή των απαντήσεων στην 5η ερώτηση της 2ης 

ενότητας, «Θεωρείτε καθοριστική την επίδραση του τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων 

στην συνολική απόδοση και κερδοφορία της εταιρίας σας;». Το 7,8%                            

(4 ερωτώμενοι) και το 68,6% (35 ερωτώμενοι) του δείγματος - συνολικά το 76,4% - 

θεωρούν ότι η επίδραση του τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων στην συνολική απόδοση 

και κερδοφορία της εταιρίας τους είναι καθοριστική σε μεγάλο βαθμό. Αντίθετα το 

3,9%(2 ερωτώμενοι) και το 2%(1 ερωτώμενος) του δείγματος - συνολικά το 5,9% - 

θεωρούν ότι η επίδραση του τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων στην συνολική απόδοση 

και κερδοφορία της εταιρίας τους δεν είναι ιδιαίτερα καθοριστική. Το 17,6%                

(9 ερωτώμενοι) από την άλλη πλευρά θεωρούν ότι η επίδραση του τμήματος 

ανθρωπίνων πόρων είναι καθοριστική σε μέτριο βαθμό. 

Πίνακας 25: Ερώτηση 5η - Θεωρείτε καθοριστική την επίδραση του 

τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων στην συνολική απόδοση και κερδοφορία της 

εταιρίας σας; 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

 Καθόλου 1 2,0 2,0 2,0 

Ελάχιστα 2 3,9 3,9 5,9 

Ούτε λίγο/ ούτε 

πολύ 
9 17,6 17,6 23,5 

Αρκετά 35 68,6 68,6 92,2 

Πάρα πολύ 4 7,8 7,8 100,0 

Σύνολο 51 100,0 100,0  
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Ενότητα 3η – Εργασιακές Σχέσεις 

 Στον πίνακα 26 βλέπουμε την κατανομή των απαντήσεων στην 1η ερώτηση της 

3ης ενότητας, «Αποτελεί προτεραιότητα για την εταιρία σας η ανάπτυξη 

μακροπρόθεσμων σχέσεων εργασίας με τους εργαζόμενους;». Το 68,6%                     

(35 ερωτώμενοι) και το 29,4% (15 ερωτώμενοι) του δείγματος - συνολικά το 98% - 

συμφωνούν ότι προτεραιότητα για την εταιρία τους είναι  η ανάπτυξη μακροπρόθεσμων 

σχέσεων εργασίας με τους εργαζόμενους; Ενώ μόλις το 2% (1 ερωτώμενος) του 

δείγματος διατηρεί ουδέτερη στάση στο παραπάνω ερώτημα. 

Πίνακας 26: Ερώτηση 1η - Αποτελεί προτεραιότητα για την εταιρία σας η 

ανάπτυξη μακροπρόθεσμων σχέσεων εργασίας με τους εργαζόμενους; 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

 Ούτε διαφωνώ/ ούτε 

συμφωνώ 
1 2,0 2,0 2,0 

Συμφωνώ 15 29,4 29,4 31,4 

Συμφωνώ απόλυτα 35 68,6 68,6 100,0 

Σύνολο 51 100,0 100,0  
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 Στον πίνακα 27 βλέπουμε την κατανομή των απαντήσεων στην 2η ερώτηση της 

3ης ενότητας, «Υπάρχει στην εταιρία επίσημη πολιτική ή διαδικασία διαχείρισης και 

επίλυσης των παραπόνων και των προβλημάτων του προσωπικού;». Το 90,2%            

(46 ερωτηθέντες) του δείγματος απάντησε θετικά στην παραπάνω ερώτηση, ενώ μόλις 

το 9,8% (5 ερωτηθέντες) απάντησε αρνητικά. 

Πίνακας 27: Ερώτηση 2η - Υπάρχει στην εταιρία επίσημη 

πολιτική ή διαδικασία διαχείρισης και επίλυσης των παραπόνων 

και των προβλημάτων του προσωπικού; 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

 ΝΑΙ 46 90,2 90,2 90,2 

ΟΧΙ 5 9,8 9,8 100,0 

Σύνολο 51 100,0 100,0  
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 Στον πίνακα 28 βλέπουμε την κατανομή των απαντήσεων στην 3η ερώτηση της 

3ης ενότητας, «H εταιρία διεξάγει επίσημες έρευνες στο εσωτερικό της για την 

αποτύπωση των απόψεων, προτάσεων και στάσεων του προσωπικού;». Το 68,6%       

(35 ερωτώμενοι) του δείγματος απάντησε ότι η εταιρία διεξάγει επίσημες έρευνες στο 

εσωτερικό της για την αποτύπωση των απόψεων, προτάσεων και στάσεων του 

προσωπικού, ενώ το 31,4% (16 ερωτώμενοι) του δείγματος απάντησε αρνητικά στην 

παραπάνω ερώτηση. 

Πίνακας 28: Ερώτηση 3η - H εταιρία διεξάγει επίσημες έρευνες 

στο εσωτερικό της για την αποτύπωση των απόψεων, 

προτάσεων και στάσεων του προσωπικού; 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

 ΝΑΙ 35 68,6 68,6 68,6 

ΟΧΙ 16 31,4 31,4 100,0 

Σύνολο 51 100,0 100,0  
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 Στον πίνακα 29 παρατηρούμε την κατανομή των απαντήσεων στην 4η ερώτηση 

της 3ης ενότητας, «Αν “ναι” πόσο συχνά διεξάγονται οι έρευνες αυτές;». Το 11,8%                  

(6 ερωτώμενοι) του δείγματος απάντησε ότι οι έρευνες αυτές διεξάγονται σε τακτική 

βάση. Το 19,6% (10 ερωτώμενοι) απάντησε ότι οι έρευνες αυτές διεξάγονται συχνά, 

ενώ το 37,3% (19 ερωτώμενοι) απάντησε ότι διεξάγονται ούτε σπάνια/ούτε τακτικά. 

Χαρακτηριστικό είναι πως το 31,4% (16 ερωτώμενοι) του δείγματος δεν απάντησε στην 

παραπάνω ερώτηση για αδιευκρίνιστους λόγους.   

Πίνακας 29: Ερώτηση 4η - Αν “ναι” πόσο συχνά διεξάγονται οι έρευνες αυτές; 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

 Ούτε Σπάνια/ Ούτε 

Τακτικά 
19 37,3 54,3 54,3 

Συχνά 10 19,6 28,6 82,9 

Σε τακτική βάση 6 11,8 17,1 100,0 

Σύνολο 35 68,6 100,0  

Missing System 16 31,4   

Σύνολο 51 100,0   
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 Στον πίνακα 29 παρατηρούμε την κατανομή των απαντήσεων στην 5η ερώτηση 

της 3ης ενότητας, «Παρέχει η εταιρία ισονομία και ισότητα στις εργασιακές ευκαιρίες 

μεταξύ των εργαζομένων;». Το 51% (26 ερωτώμενοι) και το 49% (25 ερωτώμενοι) του 

δείγματος - συνολικά το 100% - θεωρεί ότι η εταιρία τους παρέχει ισονομία και ισότητα 

στις εργασιακές ευκαιρίες μεταξύ των εργαζομένων σε μεγάλο βαθμό.   

Πίνακας 30: Ερώτηση 5η - Παρέχει η εταιρία ισονομία και ισότητα 

στις εργασιακές ευκαιρίες μεταξύ των εργαζομένων; 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

 Αρκετά 25 49,0 49,0 49,0 

Πάρα πολύ 26 51,0 51,0 100,0 

Σύνολο 51 100,0 100,0  
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 Στον πίνακα 30 βλέπουμε την κατανομή των απαντήσεων στην 6η ερώτηση της 

3ης ενότητας, «Σε τι βαθμό οι εργασιακές ευκαιρίες που προσφέρονται επηρεάζονται 

από την παλαιότητα του εργαζομένου στην εταιρία;». Το 13,7% (7 ερωτώμενοι) του 

δείγματος απάντησε ότι οι εργασιακές ευκαιρίες που προσφέρονται επηρεάζονται από 

την παλαιότητα του εργαζομένου στην εταιρία σε μεγάλο βαθμό. Αντίθετα το 35,3% 

(18 ερωτώμενοι) και το 3,9% (2 ερωτώμενοι) του δείγματος - συνολικά το 39,2% -  

απάντησε ότι οι εργασιακές ευκαιρίες που προσφέρονται επηρεάζονται από την 

παλαιότητα του εργαζομένου στην εταιρία σε μικρό βαθμό. Το 41,7% (24 ερωτώμενοι) 

υποστηρίζει ότι επηρεάζονται σε μέτριο βαθμό. 

Πίνακας 31: Ερώτηση 6η - Σε τι βαθμό οι εργασιακές ευκαιρίες που 

προσφέρονται επηρεάζονται από την παλαιότητα του εργαζομένου στην 

εταιρία; 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

 Καθόλου 2 3,9 3,9 3,9 

Ελάχιστα 18 35,3 35,3 39,2 

Ούτε λίγο/ Ούτε 

πολύ 
24 47,1 47,1 86,3 

Αρκετά 7 13,7 13,7 100,0 

Σύνολο 51 100,0 100,0  

 

Διάγραμμα 26 
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 Στον πίνακα 31 παρατηρούμε την κατανομή των απαντήσεων στην 7η ερώτηση 

της 3ης ενότητας, «Υπάρχει συνδικαλιστική εκπροσώπηση των εργαζομένων εντός της 

εταιρίας;». Το 82,4% (42 ερωτώμενοι) του δείγματος απάντησε αρνητικά όσον αφορά 

την συνδικαλιστική εκπροσώπηση των εργαζομένων εντός της εταιρίας, ενώ το 17,6% 

(9 ερωτώμενοι) του δείγματος απάντησε θετικά στην παραπάνω ερώτηση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 27 

 

 

Πίνακας 32: Ερώτηση 7η -  Υπάρχει συνδικαλιστική 

εκπροσώπηση των εργαζομένων εντός της εταιρίας; 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

 ΝΑΙ 9 17,6 17,6 17,6 

ΟΧΙ 42 82,4 82,4 100,0 

Σύνολο 51 100,0 100,0  
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Ενότητα 4η – Επικοινωνία 

 Στον πίνακα 32 παρατηρούμε την κατανομή των απαντήσεων στην 1η ερώτηση 

της 4ης ενότητας, «Είναι σημαντικός ο ρόλος του τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων στην 

πληροφόρηση και ενημέρωση του προσωπικού για ενδοεπιχειρησιακά θέματα;». 

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι το 100% (51 ερωτώμενοι) του δείγματος 

απάντησε θετικά στην παραπάνω ερώτηση. 

 

 

 

 

 

 

 Στον πίνακα 33 παρατηρούμε την κατανομή των απαντήσεων στην 2η ερώτηση 

της 4ης ενότητας, «Υπάρχουν επίσημα κανάλια πληροφόρησης του προσωπικού για 

σημαντικές αλλαγές εντός της εταιρίας;». Το 35,3% (18 ερωτώμενοι) και το 60,8%       

(31 ερωτώμενοι) του δείγματος - συνολικά το 96,1% - συμφωνούν ότι υπάρχουν 

επίσημα κανάλια πληροφόρησης του προσωπικού για σημαντικές αλλαγές εντός της 

εταιρίας. Το 3,9% (2 ερωτώμενοι) του δείγματος  διατηρούν μια ουδέτερη στάση ως 

προς την παραπάνω ερώτηση. 

 

Πίνακας 34: Ερώτηση 2η - Υπάρχουν επίσημα κανάλια πληροφόρησης του 

προσωπικού για σημαντικές αλλαγές εντός της εταιρίας; 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

 Ούτε διαφωνώ/ Ούτε 

συμφωνώ 
2 3,9 3,9 3,9 

Συμφωνώ 31 60,8 60,8 64,7 

Συμφωνώ απόλυτα 18 35,3 35,3 100,0 

Σύνολο 51 100,0 100,0  

  

 

Πίνακας 33: Ερώτηση 1η - Είναι σημαντικός ο ρόλος του 

τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων στην πληροφόρηση και 

ενημέρωση του προσωπικού για ενδοεπιχειρησιακά θέματα; 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

 ΝΑΙ 51 100,0 100,0 100,0 
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Διάγραμμα 28 

 

 Στον πίνακα 34 βλέπουμε την κατανομή των απαντήσεων στην 3η ερώτηση της 

4ης ενότητας, «Η εταιρία δίνει έμφαση στην ενημέρωση των εργαζομένων αναφορικά 

με ζητήματα του κλάδου, της αγοράς και των εταιρικών επιδόσεων;». Το 21,6%              

(11 ερωτώμενοι) και το 45,1% (23 ερωτώμενοι) του δείγματος – συνολικά το 66,7% - 

απάντησαν ότι η εταιρία δίνει έμφαση στην ενημέρωση των εργαζομένων αναφορικά 

με ζητήματα του κλάδου, της αγοράς και των εταιρικών επιδόσεων σε μεγάλο βαθμό. 

Αντίθετα το 9,8% (5 ερωτώμενοι) απάντησαν ότι η εταιρία δίνει ελάχιστη έμφαση στην 

ενημέρωση των εργαζομένων αναφορικά με ζητήματα του κλάδου, της αγοράς και των 

εταιρικών επιδόσεων. Το 23,5% (12 ερωτώμενοι) του δείγματος υποστηρίζουν ότι η 

εταιρία τους δίνει έμφαση σε μέτριο βαθμό στα παραπάνω. 

 

Πίνακας 35: Ερώτηση 3η - Η εταιρία δίνει έμφαση στην ενημέρωση των 

εργαζομένων αναφορικά με ζητήματα του κλάδου, της αγοράς και των 

εταιρικών επιδόσεων; 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

 Ελάχιστα 5 9,8 9,8 9,8 

Ούτε λίγο/ ούτε 

πολύ 
12 23,5 23,5 33,3 

Αρκετά 23 45,1 45,1 78,4 

Πάρα πολύ 11 21,6 21,6 100,0 

Σύνολο 51 100,0 100,0  
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Διάγραμμα 29 

 

  

 Στον πίνακα 35 βλέπουμε την κατανομή των απαντήσεων στην 4η ερώτηση της 

4ης ενότητας, «Πόσο συχνά πραγματοποιούνται επίσημες συναντήσεις της ανώτατης 

διοίκησης με το προσωπικό της εταιρίας;». Το 5,9% (3 ερωτώμενοι) του δείγματος 

απάντησε ότι επίσημες συναντήσεις της ανώτατης διοίκησης με το προσωπικό της 

εταιρίας πραγματοποιούνται σε τακτική βάση, το 23,5% (12 ερωτώμενοι) απάντησε ότι 

πραγματοποιούνται συχνά, ενώ το 54,9% (28 ερωτώμενοι) απάντησε ότι 

πραγματοποιούνται περιστασιακά. Αντίθετα το 15,7% (8 ερωτώμενοι) απάντησαν ότι 

επίσημες συναντήσεις της ανώτατης διοίκησης με το προσωπικό της εταιρίας 

πραγματοποιούνται σπάνια. 
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Διάγραμμα 30 

 

Πίνακας 36: Ερώτηση 4η -  Πόσο συχνά πραγματοποιούνται επίσημες 

συναντήσεις της ανώτατης διοίκησης με το προσωπικό της εταιρίας; 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

 Σπάνια 8 15,7 15,7 15,7 

Περιστασιακά 28 54,9 54,9 70,6 

Συχνά 12 23,5 23,5 94,1 

Σε τακτική βάση 3 5,9 5,9 100,0 

Σύνολο 51 100,0 100,0  
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 Στον πίνακα 36 παρατηρούμε την κατανομή των απαντήσεων στην 5η ερώτηση 

της 4ης ενότητας, «Σε ποιο βαθμό οι προτάσεις και οι απόψεις των εργαζομένων 

μεταφέρονται με ακρίβεια στην ανώτατη διοίκηση;». Το 5,9% (3 ερωτώμενοι) και το 

70,6% (36 ερωτώμενοι) του δείγματος - συνολικά το 76,5% - απάντησαν ότι οι 

προτάσεις και οι απόψεις των εργαζομένων μεταφέρονται με ακρίβεια στην ανώτατη 

διοίκηση σε μεγάλο βαθμό. Αντίθετα το 3,9% (2 ερωτώμενοι) του δείγματος 

απάντησαν ότι οι προτάσεις και οι απόψεις των εργαζομένων μεταφέρονται με ακρίβεια 

στην ανώτατη διοίκηση σε μικρό βαθμό. Το 19,6% (10 ερωτώμενοι) από την άλλη 

πλευρά υποστήριξαν ότι μεταφέρονται με ακρίβεια σε μέτριο βαθμό.  

 

 
Διάγραμμα 31 

  

Πίνακας 37: Ερώτηση 5η - Σε ποιο βαθμό οι προτάσεις και οι απόψεις των 

εργαζομένων μεταφέρονται με ακρίβεια στην ανώτατη διοίκηση; 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

 Ελάχιστα 2 3,9 3,9 3,9 

Ούτε λίγο/ ούτε πολύ 10 19,6 19,6 23,5 

Αρκετά 36 70,6 70,6 94,1 

Πάρα πολύ 3 5,9 5,9 100,0 

Σύνολο 51 100,0 100,0  
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Ενότητα 5η – Διοίκηση της Απόδοσης και Αξιολόγηση 

 Στον πίνακα 37 βλέπουμε την κατανομή των απαντήσεων στην 1η ερώτηση της 

5ης ενότητας, «Υπάρχουν στην εταιρία επίσημοι μηχανισμοί αξιολόγησης της απόδοσης 

του προσωπικού;». Το 94,1% (48 ερωτώμενοι) του δείγματος απάντησε θετικά στην 

ύπαρξη επίσημων μηχανισμών αξιολόγησης της απόδοσης του προσωπικού εντός της 

εταιρίας, ενώ μόλις το 5,9% (3 ερωτώμενοι) απάντησε αρνητικά στην παραπάνω 

ερώτηση.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 32 

 

  

Πίνακας 38: Ερώτηση 1η - Υπάρχουν στην εταιρία επίσημοι 

μηχανισμοί αξιολόγησης της απόδοσης του προσωπικού; 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

 ΝΑΙ 48 94,1 94,1 94,1 

ΟΧΙ 3 5,9 5,9 100,0 

Σύνολο 51 100,0 100,0  
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 Στον πίνακα 38 παρατηρούμε την κατανομή των απαντήσεων στην 2η ερώτηση 

της 5ης ενότητας, «Πόσο σημαντικός ο ρόλος του τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων στον 

σχεδιασμό και στην εφαρμογή των διαδικασιών αξιολόγησης;». Το 41,2%                   

(21 ερωτώμενοι) και το 45,1% (23 ερωτώμενοι) του δείγματος - συνολικά το 86,3% - 

θεωρούν ότι ο ρόλος του τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων στον σχεδιασμό και στην 

εφαρμογή των διαδικασιών αξιολόγησης είναι αρκετά σημαντικός, ενώ μόλις το 2%     

(1 ερωτώμενος) θεωρεί ότι δεν είναι καθόλου σημαντικός. Από την άλλη πλευρά το 

11,8% (6 ερωτώμενοι) του δείγματος διατηρεί μια ουδέτερη θέση ως προς την 

παραπάνω ερώτηση. 

 

 

 

Διάγραμμα 33 

 

Πίνακας 39: Ερώτηση 2η -  Πόσο σημαντικός ο ρόλος του τμήματος 

Ανθρωπίνων Πόρων στον σχεδιασμό και στην εφαρμογή των διαδικασιών 

αξιολόγησης; 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

 Καθόλου 1 2,0 2,0 2,0 

Ούτε λίγο/ ούτε πολύ 6 11,8 11,8 13,7 

Αρκετά 23 45,1 45,1 58,8 

Πάρα πολύ 21 41,2 41,2 100,0 

Σύνολο 51 100,0 100,0  
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 Στον πίνακα 39 παρατηρούμε την κατανομή των απαντήσεων στην 3η ερώτηση 

της 5ης ενότητας, «Τα κριτήρια αξιολόγησης του προσωπικού βασίζονται σε μετρήσιμα 

αποτελέσματα;». Το 19,6% (10 ερωτώμενοι) και το 51% (26 ερωτώμενοι) του 

δείγματος - συνολικά το 70,6% - δηλώνουν ότι συμφωνούν πως τα κριτήρια 

αξιολόγησης του προσωπικού βασίζονται σε μετρήσιμα αποτελέσματα. Αντίθετα μόλις 

το 3,9% (2 ερωτώμενοι) και το 2% (1 ερωτώμενος) του δείγματος δηλώνουν την 

διαφωνία τους. Από την άλλη πλευρά το 21,6% (11 ερωτώμενοι) διατηρούν ουδέτερη 

στάση στην παραπάνω ερώτηση, ενώ ένα 2% (1 ερωτώμενος) δεν απάντησε. 

  

Πίνακας 40: Ερώτηση 3η - Τα κριτήρια αξιολόγησης του προσωπικού βασίζονται σε 

μετρήσιμα αποτελέσματα; 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

 Διαφωνώ απόλυτα 1 2,0 2,0 2,0 

Διαφωνώ 2 3,9 4,0 6,0 

Ούτε διαφωνώ/ ούτε 

συμφωνώ 
11 21,6 22,0 28,0 

Συμφωνώ 26 51,0 52,0 80,0 

Συμφωνώ απόλυτα 10 19,6 20,0 100,0 

Σύνολο 50 98,0 100,0  

Missing System 1 2,0   

Σύνολο 51 100,0   

 

Διάγραμμα 34 
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 Στον πίνακα 40 παρατηρούμε την κατανομή των απαντήσεων στην 4η ερώτηση 

της 5ης ενότητας, «Τα κριτήρια αξιολόγησης του προσωπικού βασίζονται στους 

στρατηγικούς στόχους της εταιρίας;». Το 9,8% (5 ερωτώμενοι) και το 43,1%              

(22 ερωτώμενοι) του δείγματος - συνολικά το 52,9% - συμφωνούν ότι τα κριτήρια 

αξιολόγησης του προσωπικού βασίζονται στους στρατηγικούς στόχους της εταιρίας, 

ενώ μόλις το 2%    (1 ερωτώμενος) δεν συμφωνεί. Από την άλλη πλευρά το 43,1%      

(22 ερωτώμενοι) του δείγματος διατηρούν ουδέτερη στάση, ενώ ένα 2%                       

(1 ερωτώμενος) δεν απάντησε για αδιευκρίνιστους λόγους. 

 

Πίνακας 41: Ερώτηση 4η - Τα κριτήρια αξιολόγησης του προσωπικού βασίζονται 

στους στρατηγικούς στόχους της εταιρίας; 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

 Διαφωνώ 1 2,0 2,0 2,0 

Ούτε διαφωνώ/ ούτε 

συμφωνώ 
22 43,1 44,0 46,0 

Συμφωνώ 22 43,1 44,0 90,0 

Συμφωνώ απόλυτα 5 9,8 10,0 100,0 

Σύνολο 50 98,0 100,0  

Missing System 1 2,0   

Σύνολο 51 100,0   

 

Διάγραμμα 35 
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 Στον πίνακα 41 βλέπουμε την κατανομή των απαντήσεων στην 5η ερώτηση της 

5ης ενότητας, «Σε ποιο βαθμό οι εργαζόμενοι συμμετέχουν στον καθορισμό των 

κριτηρίων της αξιολόγησης;». Το 11,8% (6 ερωτώμενοι) και το 2% (ερωτώμενος) του 

δείγματος – συνολικά το 13,8% - θεωρούν ότι οι εργαζόμενοι συμμετέχουν στον 

καθορισμό των κριτηρίων της αξιολόγησης σε μεγάλο βαθμό. Αντίθετα το 47,1%       

(24 ερωτώμενοι) και το 13,7% (7 ερωτώμενοι) του δείγματος –συνολικά το 60,8% - 

υποστηρίζουν ότι οι εργαζόμενοι συμμετέχουν στον καθορισμό των κριτηρίων της 

αξιολόγησης σε μικρό βαθμό. Από την άλλη πλευρά το 23,5% (12 ερωτώμενοι) 

διατηρεί ουδέτερη στάση στην παραπάνω ερώτηση, ενώ ένα 2% (1 ερωτώμενος) δεν 

απάντησε για αδιευκρίνιστους λόγους. 

  

Πίνακας 42: Ερώτηση 5η - Σε ποιο βαθμό οι εργαζόμενοι συμμετέχουν στον 

καθορισμό των κριτηρίων της αξιολόγησης; 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

 Καθόλου 7 13,7 14,0 14,0 

Ελάχιστα 24 47,1 48,0 62,0 

Ούτε λίγο/ ούτε πολύ 12 23,5 24,0 86,0 

Αρκετά 6 11,8 12,0 98,0 

Πάρα πολύ 1 2,0 2,0 100,0 

Σύνολο 50 98,0 100,0  

Missing System 1 2,0   

Σύνολο 51 100,0   

 

Διάγραμμα 36 
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 Στον πίνακα 42 παρατηρούμε την κατανομή των απαντήσεων στην 6η ερώτηση 

της 5ης ενότητας, «Τι ποσοστό περίπου των εργαζομένων μετέχει σε επίσημα 

συστήματα αξιολόγησης της απόδοσης;». Το 11,8% (6 ερωτώμενοι) του δείγματος 

υποστηρίζει ότι το ποσοστό περίπου των εργαζομένων που μετέχει σε επίσημα 

συστήματα αξιολόγησης της απόδοσης κυμαίνεται στο διάστημα 81% έως 100%, το 

39,2% (20 ερωτώμενοι) υποστηρίζει ότι το αντίστοιχο ποσοστό για τις εταιρίες τους 

κυμαίνεται στο διάστημα 61% έως 80%, το 37,3% (19 ερωτώμενοι) στο 41% έως 60%, 

το 2% (1 ερωτώμενος) στο 21% έως 40%, ενώ το 7,8% (4 ερωτώμενοι) στο 1% έως 

20%. Επίσης θα πρέπει να επισημανθεί πως ένα 2% (1 ερωτώμενος) δεν απάντησε για 

αδιευκρίνιστους λόγους.  

Πίνακας 43: Ερώτηση 6η - Τι ποσοστό περίπου των εργαζομένων μετέχει σε 

επίσημα συστήματα αξιολόγησης της απόδοσης; 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

 1% έως 20% 4 7,8 8,0 8,0 

21% έως 40% 1 2,0 2,0 10,0 

41% έως 60% 19 37,3 38,0 48,0 

61% έως 80% 20 39,2 40,0 88,0 

81% έως 100% 6 11,8 12,0 100,0 

Σύνολο 50 98,0 100,0  

Missing System 1 2,0   

Σύνολο 51 100,0   

 

Διάγραμμα 37 
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 Στον πίνακα 43 παρατηρούμε την κατανομή των απαντήσεων στην 7η ερώτηση 

της 5ης ενότητας, «Πώς αντιλαμβάνεται η εταιρία την διαδικασία της αξιολόγησης;» Το 

88,2% (45 ερωτώμενοι) του δείγματος θεωρεί ότι η εταιρία αντιλαμβάνεται την 

διαδικασία της αξιολόγησης ως μέσο ενδυνάμωσης και ανάπτυξης των δυνατοτήτων 

των εργαζομένων, ενώ μόλις το 9,8% (5 ερωτώμενοι) θεωρούν ότι η εταιρία 

αντιλαμβάνεται την διαδικασία της αξιολόγησης ως μέσο διατήρησης των πλέον 

αποδοτικών εργαζομένων. Επιπλέον ένα 2% (1 ερωτώμενος) δεν απάντησε για 

αδιευκρίνιστους λόγους. 

 

Πίνακας 44: Ερώτηση 7η - Πώς αντιλαμβάνεται η εταιρία την διαδικασία της 

αξιολόγησης; 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

 Ως μέσο ενδυνάμωσης και 

ανάπτυξης των 

δυνατοτήτων των 

εργαζομένων. 

45 88,2 90,0 90,0 

Ως μέσο διατήρησης των 

πλέον αποδοτικών 

εργαζομένων. 

5 9,8 10,0 100,0 

Σύνολο 50 98,0 100,0  

Missing System 1 2,0   

Σύνολο 51 100,0   
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 Στον πίνακα 44 παρατηρούμε την κατανομή των απαντήσεων στην 8η ερώτηση 

της 5ης ενότητας, «Ποια είναι η στάση του προσωπικού απέναντι σε θέματα 

αξιολόγησης της απόδοσης;». Το 5,9% (3 ερωτώμενοι) και το 76,5% (39 ερωτώμενοι) 

του δείγματος - συνολικά το 82,4% - υποστηρίζουν ότι είναι η στάση του προσωπικού 

απέναντι σε θέματα αξιολόγησης της απόδοσης είναι θετική. Από την άλλη πλευρά το 

15,7% (8 ερωτώμενοι) διατηρούν ουδέτερη στάση αναφορικά με την παραπάνω 

ερώτηση, ενώ ένα 2% (1 ερωτώμενος) δεν απάντησε για αδιευκρίνιστους λόγους. 

 

Πίνακας 45: Ερώτηση 8η - Ποια είναι η στάση του προσωπικού απέναντι σε θέματα 

αξιολόγησης της απόδοσης; 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

 Ούτε Αρνητική/ Ούτε 

Θετική 
8 15,7 16,0 16,0 

Θετική 39 76,5 78,0 94,0 

Απόλυτα Θετική 3 5,9 6,0 100,0 

Σύνολο 50 98,0 100,0  

Missing System 1 2,0   

Σύνολο 51 100,0   
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Ενότητα 6η – Συστήματα Αμοιβών και Παροχών 

 Στον πίνακα 45 παρατηρούμε την κατανομή των απαντήσεων στην 1η ερώτηση 

της 6ης ενότητας, «Σε ποιο βαθμό η εταιρία προωθεί τα συστήματα των χρηματικών 

αμοιβών της, για την ανταμοιβή της υψηλής απόδοσης των εργαζομένων;». Το 5,9%                  

(3 ερωτώμενοι) και το 41,2% (21 ερωτώμενοι) του δείγματος - συνολικά το 47,1% - 

υποστηρίζει ότι η εταιρία προωθεί τα συστήματα των χρηματικών αμοιβών της, για την 

ανταμοιβή της υψηλής απόδοσης των εργαζομένων σε μεγάλο βαθμό. Αντίθετα το 

13,7% (7 ερωτώμενοι) και το 3,9% (2 ερωτώμενοι) υποστηρίζει ότι η εταιρία προωθεί 

τα συστήματα των χρηματικών αμοιβών της, για την ανταμοιβή της υψηλής απόδοσης 

των εργαζομένων σε μικρό βαθμό. Από την άλλη πλευρά το 35,3% (18 ερωτώμενοι) 

διατηρεί ουδέτερη στάση στην παραπάνω ερώτηση. 

 

Πίνακας 46: Ερώτηση 1η - Σε ποιο βαθμό η εταιρία προωθεί τα συστήματα 

των χρηματικών αμοιβών της, για την ανταμοιβή της υψηλής απόδοσης 

των εργαζομένων; 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

 Καθόλου 2 3,9 3,9 3,9 

Ελάχιστα 7 13,7 13,7 17,6 

Ούτε λίγο/ ούτε 

πολύ 
18 35,3 35,3 52,9 

Αρκετά 21 41,2 41,2 94,1 

Πάρα πολύ 3 5,9 5,9 100,0 

Σύνολο 51 100,0 100,0  
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 Στον πίνακα 46 βλέπουμε την κατανομή των απαντήσεων στην 2η ερώτηση της 

6ης ενότητας, « Τα συστήματα αμοιβών της εταιρίας βασίζονται κυρίως;». Το 68,6%        

(35 ερωτώμενοι) του δείγματος υποστηρίζει ότι τα συστήματα αμοιβών της εταιρίας 

βασίζονται κυρίως στην απόδοση. Το 25,5% (13 ερωτώμενοι) υποστηρίζει ότι τα 

συστήματα αμοιβών της εταιρίας βασίζονται κυρίως στα έτη εργασιακής απασχόλησης, 

ενώ ένα 2% (1 ερωτώμενος) στο εκπαιδευτικό επίπεδο. Επίσης ένα 3,9%                      

(2 ερωτώμενοι) δεν απάντησε για αδιευκρίνιστους λόγους.  

  

Πίνακας 47: Ερώτηση 2η – Που βασίζονται κυρίως τα συστήματα αμοιβών της 

εταιρίας; 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

 Εκπαιδευτικό Επίπεδο 1 2,0 2,0 2,0 

Έτη εργασιακής 

απασχόλησης 
13 25,5 26,5 28,6 

Απόδοση 35 68,6 71,4 100,0 

Σύνολο 49 96,1 100,0  

Missing System 2 3,9   

Σύνολο 51 100,0   
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 Στον πίνακα 47 παρατηρούμε την κατανομή των απαντήσεων στην 3η ερώτηση 

της 6ης ενότητας, «Σε τι βαθμό το πακέτο αμοιβών της εταιρίας αντιστοιχεί στα επίπεδα 

αμοιβών του κλάδου;». Το 5,9% (3 ερωτώμενοι) και το 62,7% (32 ερωτώμενοι) του 

δείγματος - συνολικά το 68,6% - υποστηρίζουν ότι το πακέτο αμοιβών της εταιρίας 

αντιστοιχεί στα επίπεδα αμοιβών του κλάδου σε μεγάλο βαθμό. Αντίθετα το 7,8%         

(4 ερωτώμενοι) του δείγματος υποστηρίζει ότι το πακέτο αμοιβών της εταιρίας 

αντιστοιχεί στα επίπεδα αμοιβών του κλάδου σε μικρό βαθμό. Το 23,5%                    

(12 ερωτώμενοι) διατηρεί ουδέτερη στάση στην παραπάνω ερώτηση. 

 

Πίνακας 48: Ερώτηση 3η - Σε τι βαθμό το πακέτο αμοιβών της εταιρίας 

αντιστοιχεί στα επίπεδα αμοιβών του κλάδου; 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

 Ελάχιστα 4 7,8 7,8 7,8 

Ούτε λίγο/ ούτε 

πολύ 
12 23,5 23,5 31,4 

Αρκετά 32 62,7 62,7 94,1 

Πάρα πολύ 3 5,9 5,9 100,0 

Σύνολο 51 100,0 100,0  
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 Στον πίνακα 48 παρατηρούμε την κατανομή των απαντήσεων στην 4η ερώτηση 

της 6ης ενότητας, «Υιοθετεί η εταιρία συστήματα αμοιβών που βασίζονται στην 

συμμετοχή των εργαζομένων στα κέρδη της επιχείρησης ή στο μετοχικό της 

κεφάλαιο;». To 7,8% (4 ερωτώμενοι) του δείγματος υποστηρίζει ότι η εταιρία υιοθετεί 

συστήματα αμοιβών που βασίζονται στην συμμετοχή των εργαζομένων στα κέρδη της 

επιχείρησης ή στο μετοχικό της κεφάλαιο σε μεγάλο βαθμό. Αντίθετα το 11,8% (6 

ερωτώμενοι) και το 72,5% (37 ερωτώμενοι) του δείγματος - συνολικά το 84,3% - 

υποστηρίζουν ότι η εταιρία υιοθετεί συστήματα αμοιβών που βασίζονται στην 

συμμετοχή των εργαζομένων στα κέρδη της επιχείρησης ή στο μετοχικό της κεφάλαιο 

σε μικρό βαθμό. Το 7,8% (4 ερωτώμενοι) διατηρεί ουδέτερη στάση απέναντι στην 

παραπάνω ερώτηση. 

 

Πίνακας 49: Ερώτηση 4η - Υιοθετεί η εταιρία συστήματα αμοιβών που 

βασίζονται στην συμμετοχή των εργαζομένων στα κέρδη της επιχείρησης ή 

στο μετοχικό της κεφάλαιο; 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

 Καθόλου 37 72,5 72,5 72,5 

Ελάχιστα 6 11,8 11,8 84,3 

Ούτε λίγο/ ούτε 

πολύ 
4 7,8 7,8 92,2 

Αρκετά 4 7,8 7,8 100,0 

Σύνολο 51 100,0 100,0  
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 Στον πίνακα 49 βλέπουμε την κατανομή των απαντήσεων στην 5η ερώτηση της 

6ης ενότητας, «Η εταιρία συνοδεύει τις μισθολογικές παροχές προς τους εργαζόμενους 

με συμπληρωματικές παροχές - μη χρηματικές αμοιβές( π.χ μειωμένο ωράριο, πακέτο 

διακοπών);». Το 9,8% (5 ερωτώμενοι) και το 35,3% (18 ερωτώμενοι) του δείγματος -

συνολικά το 45,1% - υποστηρίζει ότι η εταιρία συνοδεύει τις μισθολογικές παροχές 

προς τους εργαζόμενους με συμπληρωματικές παροχές - μη χρηματικές αμοιβές σε 

μεγάλο βαθμό. Αντίθετα το 15,7% (8 ερωτώμενοι) και το 9,8% (5 ερωτώμενοι) του 

δείγματος - συνολικά το 25,5% - υποστηρίζει ότι  η εταιρία συνοδεύει τις μισθολογικές 

παροχές προς τους εργαζόμενους με συμπληρωματικές παροχές - μη χρηματικές 

αμοιβές σε μικρό βαθμό, ενώ το 29,4% (15 ερωτώμενοι) διατηρεί ουδέτερη στάση. 

 

Πίνακας 50: Ερώτηση 5η - Η εταιρία συνοδεύει τις μισθολογικές παροχές 

προς τους εργαζόμενους με συμπληρωματικές παροχές - μη χρηματικές 

αμοιβές( π.χ μειωμένο ωράριο, πακέτο διακοπών); 

 

Συχνότη

τα Ποσοστό 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

 Καθόλου 5 9,8 9,8 9,8 

Ελάχιστα 8 15,7 15,7 25,5 

Ούτε λίγο/ Ούτε πολύ 15 29,4 29,4 54,9 

Αρκετά 18 35,3 35,3 90,2 

Πάρα πολύ 5 9,8 9,8 100,0 

Σύνολο 51 100,0 100,0  
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 Στον πίνακα 50 παρατηρούμε την κατανομή των απαντήσεων στην 6η ερώτηση 

της 6ης ενότητας, «Υιοθετεί η εταιρία την πολιτική αμοιβών των εργαζομένων με βάση 

την απόδοση τους στο πλαίσιο ομάδων-εργασίας;». Το 54,9% (28 ερωτώμενοι) του 

δείγματος απάντησαν θετικά αναφορικά με το αν η εταιρία υιοθετεί την πολιτική 

αμοιβών των εργαζομένων με βάση την απόδοση τους στο πλαίσιο ομάδων-εργασίας. 

Αντίθετα το 43,1% (22 ερωτώμενοι) απάντησαν αρνητικά αναφορικά με το αν η εταιρία 

υιοθετεί την πολιτική αμοιβών των εργαζομένων με βάση την απόδοση τους στο 

πλαίσιο ομάδων-εργασίας. Ωστόσο ένα 2% (1 ερωτώμενος) δεν απάντησε για 

αδιευκρίνιστους λόγους. 

 

Διάγραμμα 45 

Πίνακας 51: Ερώτηση 6η -  Υιοθετεί η εταιρία την πολιτική αμοιβών 

των εργαζομένων με βάση την απόδοση τους στο πλαίσιο ομάδων-

εργασίας; 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

 ΝΑΙ 28 54,9 56,0 56,0 

ΟΧΙ 22 43,1 44,0 100,0 

Σύνολο 50 98,0 100,0  

Missing System 1 2,0   

Σύνολο 51 100,0   
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Ενότητα 7η – Σχεδιασμός Θέσεων 

 Στον πίνακα 51 παρατηρούμε την κατανομή των απαντήσεων στην 1η ερώτηση 

της 7ης ενότητας, «Ποιος είναι ο βαθμός αυτονομίας του τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων 

κατά τον σχεδιασμό νέων θέσεων;». Το 60,8% (31 ερωτώμενοι) υποστηρίζουν ότι ο 

βαθμός αυτονομίας του τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων κατά τον σχεδιασμό νέων 

θέσεων είναι μεγάλος. Αντίθετα το 7,8% (4 ερωτώμενοι) και το 3,9% (2 ερωτώμενοι) 

υποστηρίζουν αντίστοιχα ότι είναι μικρός ο βαθμός αυτονομίας του τμήματος 

Ανθρωπίνων Πόρων κατά τον σχεδιασμό νέων θέσεων. Το 27,5% (14 ερωτώμενοι) 

διατηρούν ουδέτερη στάση στην παραπάνω ερώτηση. 

Πίνακας 52: : Ερώτηση 1η - Ποιος είναι ο βαθμός αυτονομίας του τμήματος 

Ανθρωπίνων Πόρων κατά τον σχεδιασμό νέων θέσεων; 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

 Καθόλου 2 3,9 3,9 3,9 

Ελάχιστα 4 7,8 7,8 11,8 

Ούτε λίγο/ Ούτε πολύ 14 27,5 27,5 39,2 

Αρκετά 31 60,8 60,8 100,0 

Σύνολο 51 100,0 100,0  
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 Στον πίνακα 52 βλέπουμε την κατανομή των απαντήσεων στην 2η ερώτηση της 

7ης ενότητας, «Σε τι βαθμό η εταιρία διευρύνει και εμπλουτίζει τα καθήκοντα και τις 

αρμοδιότητες των υπαρχουσών θέσεων;». Το 49% (25 ερωτώμενοι) και το 2%             

(1 ερωτώμενος) του δείγματος - συνολικά το 51% - υποστηρίζουν ότι η εταιρία 

διευρύνει και εμπλουτίζει τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των υπαρχουσών θέσεων 

σε μεγάλο βαθμό. Αντίθετα το 5,9% (3 ερωτώμενοι) υποστηρίζει ότι η εταιρία 

διευρύνει και εμπλουτίζει τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των υπαρχουσών θέσεων 

σε μικρό βαθμό, ενώ το 43,1% (22 ερωτώμενοι) διατηρούν ουδέτερη στάση στην 

παραπάνω ερώτηση. 

Πίνακας 53: Ερώτηση 2η - Σε τι βαθμό η εταιρία διευρύνει και εμπλουτίζει τα 

καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των υπαρχουσών θέσεων; 

 

Συχνότη

τα Ποσοστό 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

 Ελάχιστα 3 5,9 5,9 5,9 

Ούτε λίγο/ Ούτε πολύ 22 43,1 43,1 49,0 

Αρκετά 25 49,0 49,0 98,0 

Πάρα πολύ 1 2,0 2,0 100,0 

Σύνολο 51 100,0 100,0  
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 Στον πίνακα 53 παρατηρούμε την κατανομή των απαντήσεων στην 3η ερώτηση 

της 7ης ενότητας, «Εφαρμόζει η εταιρία το σύστημα των αυτό-διοικούμενων ομάδων;». 

Το 78,4% (40 ερωτώμενοι) του δείγματος απάντησε αρνητικά αναφορικά με το αν η 

εταιρία εφαρμόζει το σύστημα των αυτό-διοικούμενων ομάδων. Από την άλλη πλευρά 

μόλις το 19,6% (10 ερωτώμενοι) του δείγματος απάντησε θετικά, ενώ ένα 2%              

(1 ερωτώμενος) δεν απάντησε για αδιευκρίνιστους λόγους. 

Πίνακας 54: Ερώτηση 3η - Εφαρμόζει η εταιρία το σύστημα των αυτό-

διοικούμενων ομάδων 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

 ΝΑΙ 10 19,6 20,0 20,0 

ΟΧΙ 40 78,4 80,0 100,0 

Σύνολο 50 98,0 100,0  

Missing System 1 2,0   

Σύνολο 51 100,0   
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 Στον πίνακα 54 παρατηρούμε την κατανομή των απαντήσεων στην 4η ερώτηση 

της 7ης ενότητας, «Σε ποιο βαθμό η εταιρία υιοθετεί το σύστημα της περιστροφής/ 

εναλλαγής των εργαζομένων σε διάφορες θέσεις;». Το 35,3% (18 ερωτώμενοι) και το 

3,9% (2 ερωτώμενοι) του δείγματος - συνολικά το 39,2% - υποστηρίζουν ότι η εταιρία 

υιοθετεί το σύστημα της περιστροφής/ εναλλαγής των εργαζομένων σε διάφορες θέσεις 

σε μεγάλο βαθμό. Αντίθετα το 23,5% (12 ερωτώμενοι) υποστηρίζουν ότι η εταιρία 

υιοθετεί το σύστημα της περιστροφής/ εναλλαγής των εργαζομένων σε διάφορες θέσεις 

σε μικρό βαθμό, ενώ το 37,3% (19 ερωτώμενοι) διατηρούν ουδέτερη στάση στην 

παραπάνω ερώτηση. 

Πίνακας 55: Ερώτηση 4η - Σε ποιο βαθμό η εταιρία υιοθετεί το σύστημα της 

περιστροφής/ εναλλαγής των εργαζομένων σε διάφορες θέσεις; 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

 Ελάχιστα 12 23,5 23,5 23,5 

Ούτε λίγο/ Ούτε πολύ 19 37,3 37,3 60,8 

Αρκετά 18 35,3 35,3 96,1 

Πάρα πολύ 2 3,9 3,9 100,0 

Σύνολο 51 100,0 100,0  

 

Διάγραμμα 49 
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 Στον πίνακα 55 παρατηρούμε την κατανομή των απαντήσεων στην 5η ερώτηση 

της 7ης ενότητας, «Σε ποιο βαθμό η εταιρία εφαρμόζει ευέλικτα ωράρια εργασίας σε 

συγκεκριμένες θέσεις;». Το 35,3% (18 ερωτώμενοι) και το 5,9% (3 ερωτώμενοι) του 

δείγματος - συνολικά το 41,2% - απάντησαν ότι εταιρία εφαρμόζει ευέλικτα ωράρια 

εργασίας σε συγκεκριμένες θέσεις σε μεγάλο βαθμό. Αντίθετα το 23,5%                     

(12 ερωτώμενοι) και το 7,8% (4 ερωτώμενοι) του δείγματος απάντησαν ότι εταιρία 

εφαρμόζει ευέλικτα ωράρια εργασίας σε συγκεκριμένες θέσεις σε μικρό βαθμό. Το 

27,5% (14 ερωτώμενοι) απάντησε αντίστοιχα σε μέτριο βαθμό. 

Πίνακας 56: Ερώτηση 5η - Σε ποιο βαθμό η εταιρία εφαρμόζει ευέλικτα 

ωράρια εργασίας σε συγκεκριμένες θέσεις; 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

 Καθόλου 4 7,8 7,8 7,8 

Ελάχιστα 12 23,5 23,5 31,4 

Ούτε λίγο/ Ούτε πολύ 14 27,5 27,5 58,8 

Αρκετά 18 35,3 35,3 94,1 

Πάρα πολύ 3 5,9 5,9 100,0 

Σύνολο 51 100,0 100,0  

 

Διάγραμμα 50 
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Ενότητα 8η – Εκπαίδευση και Ανάπτυξη 

 Στον πίνακα 56 βλέπουμε την κατανομή των απαντήσεων στην 1η ερώτηση της 

8ης ενότητας, «Ποιος είναι ο βαθμός συμμετοχής του τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων 

στον σχεδιασμό των προγραμμάτων κατάρτισης του προσωπικού;». Το 35,3%                    

(18 ερωτώμενοι) και το 52,9% (27 ερωτώμενοι) του δείγματος - συνολικά το 88,2% - 

υποστηρίζουν ότι ο βαθμός συμμετοχής του τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων στον 

σχεδιασμό των προγραμμάτων κατάρτισης του προσωπικού είναι μεγάλος. Αντίθετα 

μόλις το 3,9% (2 ερωτώμενοι) υποστηρίζουν ότι ο βαθμός συμμετοχής του τμήματος 

Ανθρωπίνων Πόρων στον σχεδιασμό των προγραμμάτων κατάρτισης του προσωπικού 

είναι μικρός, ενώ το 7,8% (4 ερωτώμενοι) του δείγματος ότι είναι μέτριος αντίστοιχα. 

Πίνακας 57: Ερώτηση 1η - Ποιος είναι ο βαθμός συμμετοχής του τμήματος 

Ανθρωπίνων Πόρων στον σχεδιασμό των προγραμμάτων κατάρτισης του 

προσωπικού; 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

 Ελάχιστα 2 3,9 3,9 3,9 

Ούτε λίγο/ Ούτε πολύ 4 7,8 7,8 11,8 

Αρκετά 27 52,9 52,9 64,7 

Πάρα πολύ 18 35,3 35,3 100,0 

Σύνολο 51 100,0 100,0  

 

Διάγραμμα 51 
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 Στον πίνακα 57 παρατηρούμε την κατανομή των απαντήσεων στην 2η ερώτηση 

της 8ης ενότητας, «Σε ποιο βαθμό τα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης 

προσανατολίζονται σε συγκεκριμένες δεξιότητες που απαιτούν οι επιμέρους θέσεις;». 

Το 39,2% (20 ερωτώμενοι) και το 54,9% (28 ερωτώμενοι) του δείγματος - συνολικά το 

94,1% - υποστηρίζουν ότι τα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης 

προσανατολίζονται σε συγκεκριμένες δεξιότητες που απαιτούν οι επιμέρους θέσεις σε 

μεγάλο βαθμό. Από την άλλη πλευρά το 5,9% (3 ερωτώμενοι) του δείγματος διατηρεί 

ουδέτερη στάση στην παραπάνω ερώτηση. 

Πίνακας 58: Ερώτηση 2η - Σε ποιο βαθμό τα προγράμματα εκπαίδευσης και 

κατάρτισης προσανατολίζονται σε συγκεκριμένες δεξιότητες που απαιτούν οι 

επιμέρους θέσεις; 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

 Ούτε λίγο/ Ούτε πολύ 3 5,9 5,9 5,9 

Αρκετά 28 54,9 54,9 60,8 

Πάρα πολύ 20 39,2 39,2 100,0 

Σύνολο 51 100,0 100,0  

 

Διάγραμμα 52 



Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων                                             2016-2017 

ΠΜΣ “Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες” 

199 
 

 Στον πίνακα 58 παρατηρούμε την κατανομή των απαντήσεων στην 3η ερώτηση 

της 8ης ενότητας, «Που προσανατολίζονται τα προγράμματα εκπαίδευσης και 

κατάρτισης της εταιρίας;». Το 78,4% (40 ερωτώμενοι) υποστηρίζουν ότι τα 

προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης προσανατολίζονται στον εμπλουτισμό των 

ικανοτήτων για υψηλή απόδοση, το 7,8% (4 ερωτώμενοι) υποστηρίζει στον 

εμπλουτισμό δεξιοτήτων για πολλαπλά καθήκοντα, το 5,9% (3 ερωτώμενοι) 

υποστηρίζει στην ενίσχυση της αφοσίωσης του εργαζομένου, ενώ ένα 7,8%                 

(4 ερωτώμενοι) την ενίσχυση της προσωπικής εξέλιξης αντίστοιχα. 

 

Πίνακας 59: Ερώτηση 3η - Που προσανατολίζονται τα προγράμματα εκπαίδευσης 

και κατάρτισης της εταιρίας; 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

 Στον εμπλουτισμό των 

ικανοτήτων για υψηλή 

απόδοση 

40 78,4 78,4 78,4 

Στον εμπλουτισμό 

δεξιοτήτων για 

πολλαπλά καθήκοντα 

4 7,8 7,8 86,3 

Στην ενίσχυση της 

αφοσίωσης του 

εργαζομένου 

3 5,9 5,9 92,2 

Στην ενίσχυση της 

προσωπικής εξέλιξης 
4 7,8 7,8 100,0 

Σύνολο 51 100,0 100,0  
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Διάγραμμα 53 

 

 Στον πίνακα 59 βλέπουμε την κατανομή των απαντήσεων στην 4η ερώτηση της 

8ης ενότητας, «Εφαρμόζει η εταιρία προγράμματα εκπαίδευσης  των νέο-εισερχόμενων 

εργαζομένων;». Το 98% (50 ερωτώμενοι) του δείγματος απάντησαν θετικά σχετικά με 

το αν η εταιρία εφαρμόζει προγράμματα εκπαίδευσης  των νέο-εισερχόμενων 

εργαζομένων, ενώ μόλις το 2% (1 ερωτώμενος) απάντησε αρνητικά. 

 

Πίνακας 60: Ερώτηση 4η - Εφαρμόζει η εταιρία προγράμματα 

εκπαίδευσης  των νέο-εισερχόμενων εργαζομένων; 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

 ΝΑΙ 50 98,0 98,0 98,0 

ΟΧΙ 1 2,0 2,0 100,0 

Σύνολο 51 100,0 100,0  
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Διάγραμμα 54 

 Στον πίνακα 60 παρατηρούμε την κατανομή των απαντήσεων στην 5η ερώτηση 

της 8ης ενότητας, «Δίνει η εταιρία έμφαση στην αξιολόγηση των προγραμμάτων 

εκπαίδευσης και κατάρτισης προσωπικού;». Το 11,8% (6 ερωτώμενοι) και το 37,3%                       

(19 ερωτώμενοι) του δείγματος - συνολικά το 49,1% - υποστήριξαν ότι η εταιρία 

έμφαση στην αξιολόγηση των προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης προσωπικού 

σε μεγάλο βαθμό. Αντίθετα το 7,8% (4 ερωτώμενοι) του δείγματος υποστηρίζει ότι η 

εταιρία έμφαση στην αξιολόγηση των προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης 

προσωπικού σε μικρό βαθμό. Από την άλλη πλευρά το 43,1% (22 ερωτώμενοι) διατηρεί 

ουδέτερη στάση στην παραπάνω ερώτηση.  

Πίνακας 61: Ερώτηση 5η - Δίνει η εταιρία έμφαση στην αξιολόγηση των 

προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης προσωπικού; 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

 Ελάχιστα 4 7,8 7,8 7,8 

Ούτε λίγο/ ούτε 

πολύ 
22 43,1 43,1 51,0 

Αρκετά 19 37,3 37,3 88,2 

Πάρα πολύ 6 11,8 11,8 100,0 

Σύνολο 51 100,0 100,0  
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Διάγραμμα 55 

  

  

 Στον πίνακα 61 παρατηρούμε την κατανομή των απαντήσεων στην 6η ερώτηση 

της 8ης ενότητας, «Τα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης σχεδιάζονται και 

εφαρμόζονται εντός της εταιρίας ή ανατίθενται σε ανεξάρτητο εξωτερικό φορέα;». Το 

52,9% (27 ερωτώμενοι) του δείγματος υποστηρίζει ότι τα προγράμματα εκπαίδευσης 

και κατάρτισης σχεδιάζονται και εφαρμόζονται εντός της εταιρίας. Αντίθετα το 15,7%       

(8 ερωτώμενοι) υποστηρίζει ότι τα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης 

σχεδιάζονται και εφαρμόζονται από ανεξάρτητο φορέα. Από την άλλη πλευρά το 31,4% 

(16 ερωτώμενοι) υποστηρίζει ότι τα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης 

σχεδιάζονται και εφαρμόζονται τόσο εντός της εταιρίας όσο και από ανεξάρτητο 

φορέα. 
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Πίνακας 62: Ερώτηση 6η - Τα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης 

σχεδιάζονται και εφαρμόζονται εντός της εταιρίας ή ανατίθενται σε ανεξάρτητο 

εξωτερικό φορέα; 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

 Εντός της εταιρίας 27 52,9 52,9 52,9 

Ανεξάρτητος φορέας 8 15,7 15,7 68,6 

Εντός της εταιρίας και 

Ανεξάρτητος φορέας 
16 31,4 31,4 100,0 

Σύνολο 51 100,0 100,0  

 

 

Διάγραμμα 56 
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Ενότητα 9η – Στρατολόγηση και Επιλογή Προσωπικού 

 Στον πίνακα 62 παρατηρούμε την κατανομή των απαντήσεων στην 1η ερώτηση 

της 9ης ενότητας, «Σε τι βαθμό η εταιρία δίνει έμφαση στην αντιστοίχιση του προφίλ 

των υποψηφίων με την εταιρική στρατηγική;». Το 15,7% (8 ερωτώμενοι) και το 68,6%     

(35 ερωτώμενοι) του δείγματος - συνολικά το 84,3% - υποστηρίζει ότι η εταιρία δίνει 

έμφαση στην αντιστοίχιση του προφίλ των υποψηφίων με την εταιρική στρατηγική σε 

μεγάλο βαθμό. Αντίθετα το 3,9% (2 ερωτώμενοι) υποστηρίζει ότι η εταιρία δίνει 

έμφαση στην αντιστοίχιση του προφίλ των υποψηφίων με την εταιρική στρατηγική σε 

μικρό βαθμό, ενώ το 11,8% (6 ερωτώμενοι) υποστηρίζει σε μέτριο βαθμό αντίστοιχα. 

Πίνακας 63: Ερώτηση 1η - Σε τι βαθμό η εταιρία δίνει έμφαση στην 

αντιστοίχιση του προφίλ των υποψηφίων με την εταιρική στρατηγική; 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

 Ελάχιστα 2 3,9 3,9 3,9 

Ούτε λίγο/ ούτε πολύ 6 11,8 11,8 15,7 

Αρκετά 35 68,6 68,6 84,3 

Πάρα πολύ 8 15,7 15,7 100,0 

Σύνολο 51 100,0 100,0  

 

 

Διάγραμμα 57 
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 Στον πίνακα 63 παρατηρούμε την κατανομή των απαντήσεων στην 2η ερώτηση 

της 9ης ενότητας, « Που βασίζεται η διαδικασία της επιλογής των υποψηφίων;». Το 

84,3% (43 ερωτώμενοι)  του δείγματος υποστηρίζουν ότι η διαδικασία της επιλογής 

των υποψηφίων βασίζεται σε υποψηφίους με εξειδίκευση στην συγκεκριμένη θέση. 

Αντίθετα το 15,7% (8 ερωτώμενοι) υποστηρίζει ότι η διαδικασία της επιλογής των 

υποψηφίων βασίζεται σε υποψηφίους πολλαπλών δεξιοτήτων. 

Πίνακας 64: Ερώτηση 2η - Που βασίζεται η διαδικασία της επιλογής των 

υποψηφίων; 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

 Σε υποψηφίους 

πολλαπλών δεξιοτήτων 
8 15,7 15,7 15,7 

Σε υποψηφίους με 

εξειδίκευση στην 

συγκεκριμένη θέση 

43 84,3 84,3 100,0 

Σύνολο 51 100,0 100,0  

 

 

Διάγραμμα 58 
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 Στον πίνακα 64 παρατηρούμε την κατανομή των απαντήσεων στην 3η ερώτηση 

της 9ης ενότητας, «Σε ποιό βαθμό η εταιρία εστιάζει στην εφαρμογή καινοτόμων 

πρακτικών προσέλκυσης προσωπικού;». Το 47,1% (24 ερωτώμενοι) και το 3,9%          

(2 ερωτώμενοι) του δείγματος - συνολικά το 51% - υποστηρίζει ότι βαθμό η εταιρία 

εστιάζει στην εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών προσέλκυσης προσωπικού σε μεγάλο 

βαθμό. Αντίθετα το 7,8% (4 ερωτώμενοι) και το 2% (1 ερωτώμενος) του δείγματος - 

συνολικά το 9,8% - υποστηρίζει ότι η εταιρία εστιάζει στην εφαρμογή καινοτόμων 

πρακτικών προσέλκυσης προσωπικού σε μικρό βαθμό. Από την άλλη πλευρά το 39,2%               

(20 ερωτώμενοι) διατηρεί ουδέτερη στάση στην παραπάνω ερώτηση. 

Πίνακας 65: Ερώτηση 3η - Σε ποιό βαθμό η εταιρία εστιάζει στην εφαρμογή 

καινοτόμων πρακτικών προσέλκυσης προσωπικού; 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

 Καθόλου 1 2,0 2,0 2,0 

Ελάχιστα 4 7,8 7,8 9,8 

Ούτε λίγο/ Ούτε πολύ 20 39,2 39,2 49,0 

Αρκετά 24 47,1 47,1 96,1 

Πάρα πολύ 2 3,9 3,9 100,0 

Σύνολο 51 100,0 100,0  

 

Διάγραμμα 59 
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 Στον πίνακα 65 παρατηρούμε την κατανομή των απαντήσεων στην 4η ερώτηση 

της 9ης ενότητας, «Σε ποιό βαθμό η εταιρία εστιάζει στην εφαρμογή καινοτόμων 

πρακτικών επιλογής προσωπικού;». Το 54,9% (28 ερωτώμενοι) και το 3,9%                 

(2 ερωτώμενοι) του δείγματος - συνολικά το 58,8% - υποστηρίζει ότι η εταιρία εστιάζει 

στην εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών επιλογής προσωπικού σε μεγάλο βαθμό. 

Αντίθετα το 5,9% (3 ερωτώμενοι) και το 2% (1 ερωτώμενος) - συνολικά το 7,9% - 

υποστηρίζει ότι η εταιρία εστιάζει στην εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών επιλογής 

προσωπικού σε μικρό βαθμό. Από την άλλη πλευρά το 33,3% του δείγματος διατηρεί 

ουδέτερη στάση στην παραπάνω ερώτηση.  

Πίνακας 66: Ερώτηση 4η - Σε ποιό βαθμό η εταιρία εστιάζει στην εφαρμογή 

καινοτόμων πρακτικών επιλογής προσωπικού; 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

 Καθόλου 1 2,0 2,0 2,0 

Ελάχιστα 3 5,9 5,9 7,8 

Ούτε λίγο/ Ούτε πολύ 17 33,3 33,3 41,2 

Αρκετά 28 54,9 54,9 96,1 

Πάρα πολύ 2 3,9 3,9 100,0 

Σύνολο 51 100,0 100,0  

 

Διάγραμμα 60 
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 Στον πίνακα 66 παρατηρούμε την κατανομή των απαντήσεων στην 5η ερώτηση 

της 9ης ενότητας, «Με ποια συχνότητα αναθεωρείτε και ανασχεδιάζετε τις διαδικασίες 

στρατολόγηση και επιλογής προσωπικού;». Το 23,5% (12 ερωτώμενοι) του δείγματος 

υποστηρίζει ότι η εταιρία αναθεωρεί και ανασχεδιάζει τις διαδικασίες στρατολόγησης 

και επιλογής προσωπικού συχνά. Από την άλλη πλευρά το 54,9% (28 ερωτώμενοι) του 

δείγματος υποστηρίζει ότι η εταιρία αναθεωρεί και ανασχεδιάζει τις διαδικασίες 

στρατολόγησης και επιλογής προσωπικού περιστασιακά, ενώ το 21,6%                       

(11 ερωτώμενοι) θεωρεί ότι η εταιρία αναθεωρεί και ανασχεδιάζει τις διαδικασίες 

στρατολόγησης και επιλογής προσωπικού σπάνια. 

Πίνακας 67: Ερώτηση 5η - Με ποια συχνότητα αναθεωρείτε και 

ανασχεδιάζετε τις διαδικασίες στρατολόγηση και επιλογής προσωπικού; 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

 Σπάνια 11 21,6 21,6 21,6 

Περιστασιακά 28 54,9 54,9 76,5 

Συχνά 12 23,5 23,5 100,0 

Σύνολο 51 100,0 100,0  

 

 

Διάγραμμα 61 



Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων                                             2016-2017 

ΠΜΣ “Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες” 

209 
 

Ενότητα 10η – Θέματα Προαγωγής Προσωπικού 

 Στον πίνακα 67 παρατηρούμε την κατανομή των απαντήσεων στην 1η ερώτηση 

της 10ης ενότητας, «Σε τι βαθμό η εταιρία εστιάζει στην προαγωγή προσωπικού από το 

εσωτερικό της(κάλυψη κενής θέσης);». Το 5,9% (3 ερωτώμενοι) και το 58,8%           

(30 ερωτώμενοι) του δείγματος - συνολικά το 64,7% - υποστηρίζει ότι η εταιρία 

εστιάζει στην προαγωγή προσωπικού από το εσωτερικό της(κάλυψη κενής θέσης) σε 

μεγάλο βαθμό. Από την άλλη πλευρά το 35,3% (18 ερωτώμενοι) διατηρούν ουδέτερη 

στάση στην παραπάνω ερώτηση. 

Πίνακας 68: Ερώτηση 1η - Σε τι βαθμό η εταιρία εστιάζει στην προαγωγή 

προσωπικού από το εσωτερικό της(κάλυψη κενής θέσης); 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

 Ούτε λίγο/ Ούτε πολύ 18 35,3 35,3 35,3 

Αρκετά 30 58,8 58,8 94,1 

Πάρα πολύ 3 5,9 5,9 100,0 

Σύνολο 51 100,0 100,0  
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 Στον πίνακα 68 παρατηρούμε την κατανομή των απαντήσεων στην 2η ερώτηση 

της 10ης ενότητας, «Πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος του τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων 

σε θέματα προαγωγής προσωπικού;». Το 9,8% (5 ερωτώμενοι) και το 60,8%                   

(31 ερωτώμενοι) του δείγματος - συνολικά το 70,6% - υποστηρίζουν ότι ο ρόλος του 

τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων σε θέματα προαγωγής προσωπικού είναι πολύ 

σημαντικός. Αντίθετα μόλις το 3,9% (2 ερωτώμενοι) και το 2% (1 ερωτώμενος) του 

δείγματος - συνολικά το 5,9% - υποστηρίζουν ότι ο ρόλος του τμήματος Ανθρωπίνων 

Πόρων σε θέματα προαγωγής προσωπικού δεν είναι σημαντικός. Από την άλλη πλευρά 

το 23,5% (12 ερωτώμενοι) διατηρεί ουδέτερη στάση στην παραπάνω ερώτηση. 

Πίνακας 69: Ερώτηση 2η - Πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος του τμήματος 

Ανθρωπίνων Πόρων σε θέματα προαγωγής προσωπικού; 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

 Καθόλου 1 2,0 2,0 2,0 

Ελάχιστα 2 3,9 3,9 5,9 

Ούτε λίγο/ Ούτε πολύ 12 23,5 23,5 29,4 

Αρκετά 31 60,8 60,8 90,2 

Πάρα πολύ 5 9,8 9,8 100,0 

Σύνολο 51 100,0 100,0  
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 Στον πίνακα 69 βλέπουμε την κατανομή των απαντήσεων στην 3η ερώτηση της 

10ης ενότητας, «Είναι ξεκάθαρη εξαρχής η επαγγελματική εξέλιξη του εργαζομένου 

μέσα στην επιχείρηση;». Το 70,6% (36 ερωτώμενοι) του δείγματος απάντησε θετικά 

σχετικά με το αν είναι ξεκάθαρη εξαρχής η επαγγελματική εξέλιξη του εργαζομένου 

μέσα στην επιχείρηση. Αντίθετα το 27,5% (14 ερωτώμενοι) του δείγματος απάντησε 

αρνητικά, ενώ ένα 2% (1 ερωτώμενος) δεν απάντησε για αδιευκρίνιστους λόγους. 
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Πίνακας 70: Ερώτηση 3η -  Είναι ξεκάθαρη εξαρχής η επαγγελματική 

εξέλιξη του εργαζομένου μέσα στην επιχείρηση; 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

 ΝΑΙ 36 70,6 72,0 72,0 

ΟΧΙ 14 27,5 28,0 100,0 

Σύνολο 50 98,0 100,0  

Missing System 1 2,0   

Σύνολο 51 100,0   
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 Στον πίνακα 70 παρατηρούμε την κατανομή των απαντήσεων στην 4η ερώτηση 

της 10ης ενότητας, «Υπάρχει σύστημα διαδοχής για κάθε θέση στην εταιρία;». Το 

74,5% (38 ερωτώμενοι) του δείγματος απάντησε αρνητικά σχετικά με τον αν υπάρχει 

σύστημα διαδοχής για κάθε θέση στην εταιρία. Αντίθετα το 25,5% (13 ερωτώμενοι) του 

δείγματος απάντησε θετικά σχετικά με τον αν υπάρχει σύστημα διαδοχής για κάθε θέση 

στην εταιρία. 

 

Πίνακας 71: Ερώτηση 4η - Υπάρχει σύστημα διαδοχής για κάθε 

θέση στην εταιρία; 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

 ΝΑΙ 13 25,5 25,5 25,5 

ΟΧΙ 38 74,5 74,5 100,0 

Σύνολο 51 100,0 100,0  

 

 

Διάγραμμα 65 



Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων                                             2016-2017 

ΠΜΣ “Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες” 

213 
 

Στον πίνακα 71 παρατηρούμε την κατανομή των απαντήσεων στην 5η ερώτηση της 10ης 

ενότητας, «Πόσο συχνά η εταιρία προσφέρει ευκαιρίες προαγωγής στους 

εργαζομένους;». Το 5,9% (3 ερωτώμενοι) του δείγματος υποστηρίζει ότι η εταιρία 

προσφέρει ευκαιρίες προαγωγής στους εργαζομένους κάθε 1 έτος, το 23,5%               

(12 ερωτώμενοι) απάντησε κάθε 2 έτη, το 56,9% (29 ερωτώμενοι) απάντησε κάθε 3 

έτη, το 3,9% (2 ερωτώμενοι) υποστήριξε κάθε 4 έτη, ενώ το 5,9% (3 ερωτώμενοι) 

απάντησε ότι η η εταιρία προσφέρει ευκαιρίες προαγωγής στους εργαζομένους μετά τα 

4 έτη. 

Πίνακας 72: Ερώτηση 5η - Πόσο συχνά η εταιρία προσφέρει ευκαιρίες 

προαγωγής στους εργαζομένους; 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

 Κάθε 1 έτος 3 5,9 6,1 6,1 

Κάθε 2 έτη 12 23,5 24,5 30,6 

Κάθε 3 έτη 29 56,9 59,2 89,8 

Κάθε 4 έτη 2 3,9 4,1 93,9 

> 4έτη 3 5,9 6,1 100,0 

Σύνολο 49 96,1 100,0  

Missing System 2 3,9   

Σύνολο 51 100,0   
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7.5.2 Crosstabulation Δημογραφικών Στοιχείων 

 

 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα είχε να παρακολουθήσουμε τον τρόπο με τον οποίο τα 

δημογραφικά στοιχεία, που προέκυψαν από την παρούσα πρωτογενή έρευνα 

συνδυάζονται και διασταυρώνονται μεταξύ τους, ώστε να εξάγουμε χρήσιμα 

συμπεράσματα αναφορικά με το προφίλ του δείγματος των ερωτώμενων.   

 Στον πίνακα 72 παρατηρούμε την διασταύρωση δύο δημογραφικών μεταβλητών 

όπως είναι το φύλο και η ηλικία, όπου σύμφωνα με αυτόν η πλειοψηφία των ανδρών- 

ερωτώμενων, δηλαδή το 23,5% (12 άνδρες σε σύνολο 21 ανδρών) κατανέμονται στο 

ηλικιακό διάστημα 31-40. Αντίθετα η πλειοψηφία των γυναικών - ερωτώμενων, δηλαδή 

το 27,5% (14 γυναίκες σε σύνολο 30 γυναικών) κατανέμεται στο ηλικιακό διάστημα 41 

-50. 

  

 

Διάγραμμα 67 

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

ΑΝΔΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ

Φύλο - Ηλικία

18-30

31-40

41-50

51-60

Πίνακας 73: Crosstabulation Φύλο* Ηλικία 

 

ΗΛΙΚΙΑ 

Σύνολο 18-30 31-40 41-50 51-60 

ΦΥΛΟ 

 

ΑΝΔΡΑΣ Πλήθος 2 12 4 3 21 

Ποσοστό(%) 3,9% 23,5% 7,8% 5,9% 41,2% 

ΓΥΝΑΙΚΑ Πλήθος 5 9 14 2 30 

Ποσοστό(%) 9,8% 17,6% 27,5% 3,9% 58,8% 

Σύνολο Πλήθος 7 21 18 5 51 

Ποσοστό(%) 13,7% 41,2% 35,3% 9,8% 100,0% 
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 Στον πίνακα 73 παρατηρούμε την διασταύρωση δύο άλλων δημογραφικών 

μεταβλητών, αυτές του φύλου και του επιπέδου εκπαίδευσης του δείγματος, 

συγκεκριμένα παρουσιάζεται ισορροπία μεταξύ των δύο φύλων, με την πλειοψηφία 

τόσο των ανδρών 32%(16 σε σύνολο 21 ανδρών) όσο και των γυναικών 36%(18 σε 

σύνολο 29 γυναικών) να δηλώνουν κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου. 

Πίνακας 74: Crosstabulation Φύλο * Επίπεδο Εκπαίδευσης 

 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Σύνολο 

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ 

ΑΕΙ 

ΚΑΤΟΧΟΣ 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ 

ΤΙΤΛΟΥ 

ΦΥΛΟ 

ΑΝΔΡΑΣ Πλήθος 5 16 21 

Ποσοστό(%) 10,0% 32,0% 42,0% 

ΓΥΝΑΙΚΑ Πλήθος 11 18 29 

Ποσοστό(%) 22,0% 36,0% 58,0% 

Σύνολο Πλήθος 16 34 50 

Ποσοστό(%) 32,0% 68,0% 100,0% 
 

    
 

    

  

 

Διάγραμμα 68 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

ΑΝΔΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ

Φύλο - Επίπεδο Εκπαίδευσης

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΑΕΙ

ΚΑΤΟΧΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ 
ΤΙΤΛΟΥ



Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων                                             2016-2017 

ΠΜΣ “Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες” 

216 
 

 Παρακάτω παρατηρούμε στον πίνακα 74 την διασταύρωση δημογραφικών 

στοιχείων όπως είναι το φύλο και η ηλικία, όπου φαίνεται η σαφής υπεροχή του 

γυναικείου φύλου έναντι του ανδρικού στις ανώτερες διευθυντικές θέσεις του τμήματος 

HR , 31,4%(16 γυναίκες) έναντι 19,6%(10 άνδρες) αλλά και στις μεσαίες διοικητικές 

θέσεις, 17,6% (9 γυναίκες) έναντι 9,8% (5 άνδρες), αντίθετα ισορροπία παρατηρείται 

στις κατώτερες διοικητικές θέσεις του τμήματος HR. 

Πίνακας 75: Crosstabulation Φύλο * Τίτλος θέσης HR 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ HR 

Σύνολο 

Ανώτερα 

Διευθυντικά 

Στελέχη 

Μεσαία 

Διοικητικά 

Στελέχη 

Κατώτερα 

Διοικητικά 

Στελέχη 

ΦΥΛΟ 

ΑΝΔΡΑΣ Πλήθος 10 5 6 21 

Ποσοστό(%) 19,6% 9,8% 11,8% 41,2% 

ΓΥΝΑΙΚΑ Πλήθος 16 9 5 30 

Ποσοστό(%) 31,4% 17,6% 9,8% 58,8% 

Σύνολο Πλήθος 26 14 11 51 

Ποσοστό(%) 51,0% 27,5% 21,6% 100,0% 
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 Στον πίνακα 75 παρατηρούμε την διασταύρωση της ηλικίας και του 

εκπαιδευτικού επιπέδου του δείγματος. Συγκεκριμένα μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι 

το 36% (18 ερωτώμενοι) του δείγματος που ανήκει στο ηλικιακό διάστημα 31-40 είναι 

κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου. Επίσης η ηλικιακή ομάδα που ανήκει στο διάστημα 18-

30, δηλαδή το 14% (7 ερωτώμενοι)  δηλώνει στο σύνολό της κάτοχος μεταπτυχιακού 

τίτλου. Αντίθετα στο ηλικιακό διάστημα 41-50 παρατηρείται μια σχετική ισορροπία με 

το 22% (11 ερωτώμενοι) να δηλώνουν απόφοιτοι ΑΕΙ και το 14% (7 ερωτώμενοι) να 

δηλώνουν κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου. 

Πίνακας 76: Crosstabulation Ηλικία * Επίπεδο Εκπαίδευσης 

 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Σύνολο 

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ 

ΑΕΙ 

ΚΑΤΟΧΟΣ 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ 

ΤΙΤΛΟΥ 

ΗΛΙΚΙΑ 

18-30 Πλήθος 0 7 7 

Ποσοστό(%) 0,0% 14,0% 14,0% 

31-40 Πλήθος 3 18 21 

Ποσοστό(%) 6,0% 36,0% 42,0% 

41-50 Πλήθος 11 7 18 

Ποσοστό(%) 22,0% 14,0% 36,0% 

51-60 Πλήθος 2 2 4 

Ποσοστό(%) 4,0% 4,0% 8,0% 

Σύνολο Πλήθος 16 34 50 

Ποσοστό(%) 32,0% 68,0% 100,0% 
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 Πιο κάτω και συγκεκριμένα στον πίνακα 76 παρατηρούμε την διασταύρωση δύο 

ακόμα μεταβλητών όπως είναι η ηλικία και ο τίτλος θέσης HR, όπου στην ηλικιακή 

ομάδα 18-30, το 7,8% (4 σε σύνολο 7 ερωτώμενων) είναι ανώτερα διευθυντικά στελέχη 

του τμήματος ανθρωπίνων πόρων. Στην ηλικιακή ομάδα 31-40, το 23,5% (12 σε 

σύνολο 21 ερωτώμενων) δηλώνουν ανώτερα διευθυντικά στελέχη, ενώ το 11,8% (6 σε 

σύνολο 21 ερωτώμενων) δηλώνουν κατώτερα διοικητικά στελέχη του τμήματος HR. 

Από την άλλη πλευρά στην ηλικιακή ομάδα 41-50, το 15,7% (8 σε σύνολο 18 

ερωτώμενων) είναι ανώτερα διευθυντικά στελέχη, ενώ το 13,7% (7 σε σύνολο 18 

ερωτώμενων) δηλώνουν μεσαία διοικητικά στελέχη. 

Πίνακας 77: Crosstabulation Ηλικία * Τίτλος θέσης HR 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ HR 

Σύνολο 

Ανώτερα 

Διευθυντικά 

Στελέχη 

Μεσαία 

Διοικητικά 

Στελέχη 

Κατώτερα 

Διοικητικά 

Στελέχη 

ΗΛΙΚΙΑ 

18-30 Πλήθος 4 2 1 7 

Ποσοστό(%) 7,8% 3,9% 2,0% 13,7% 

31-40 Πλήθος 12 3 6 21 

Ποσοστό(%) 23,5% 5,9% 11,8% 41,2% 

41-50 Πλήθος 8 7 3 18 

Ποσοστό(%) 15,7% 13,7% 5,9% 35,3% 

51-60 Πλήθος 2 2 1 5 

Ποσοστό(%) 3,9% 3,9% 2,0% 9,8% 

Σύνολο Πλήθος 26 14 11 51 

Ποσοστό(%) 51,0% 27,5% 21,6% 100,0% 
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 Στον πίνακα 77 παρατηρούμε την διασταύρωση της ηλικίας και των ετών 

απασχόλησης στην εταιρία του δείγματός μας, συγκεκριμένα στην ηλικιακή ομάδα 18-

30 το 9,8% (5 σε σύνολο 7 ερωτώμενων) δήλωσε ότι απασχολείται στην εταιρία από 0-

5 έτη. Στην ηλικιακή ομάδα 31-40 το 23,5% (12 σε σύνολο 21 ερωτώμενων) δήλωσε 

ότι απασχολείται από 5-10 έτη στην εταιρία, ενώ το 11,8% (6 σε σύνολο 21 

ερωτώμενων) δήλωσε 0-5 έτη. Από την άλλη πλευρά στην ηλικιακή ομάδα 41-50 το 

13,7% (7 σε σύνολο 18 ερωτώμενων) δήλωσε ότι απασχολείται στην εταιρία από 10-15 

έτη, ενώ το 11,8% (6 σε σύνολο 18 ερωτώμενων) δήλωσε από 5-10 έτη απασχόλησης. 
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Πίνακας 78: Crosstabulation Ηλικία * Έτη απασχόλησης 

 

ΕΤΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

Σύνολο 0-5 5-10 10-15 15-20 20-25 <25 

ΗΛΙΚΙΑ 

18-30 Πλήθος 5 2 0 0 0 0 7 

Ποσοστό(%) 9,8% 3,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 13,7% 

31-40 Πλήθος 6 12 3 0 0 0 21 

Ποσοστό(%) 11,8% 23,5% 5,9% 0,0% 0,0% 0,0% 41,2% 

41-50 Πλήθος 3 6 7 0 2 0 18 

Ποσοστό(%) 5,9% 11,8% 13,7% 0,0% 3,9% 0,0% 35,3% 

51-60 Πλήθος 0 0 0 2 2 1 5 

Ποσοστό(%) 0,0% 0,0% 0,0% 3,9% 3,9% 2,0% 9,8% 

Σύνολο Πλήθος 14 20 10 2 4 1 51 

Ποσοστό(%) 27,5% 39,2% 19,6% 3,9% 7,8% 2,0% 100,0% 
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 Στον πίνακα 78 εξετάζεται η διασταύρωση δύο νέων μεταβλητών το επίπεδο 

εκπαίδευσης και ο τίτλος θέσης HR του δείγματος μας. Συγκεκριμένα από το σύνολο 

των 16 στελεχών HR( 32%) που δηλώνουν απόφοιτοι ΑΕΙ, το 10% (5 ερωτώμενοι) 

είναι ανώτερα διευθυντικά στελέχη, το 14% (7 στελέχη) είναι μεσαία διοικητικά 

στελέχη, ενώ το 8% (4 ερωτώμενοι) δηλώνουν κατώτερα διοικητικά στελέχη. Από την 

άλλη πλευρά σε σύνολο 34 στελεχών HR (68%) που δηλώνουν κάτοχοι μεταπτυχιακού 

τίτλου, το 40% (20 ερωτώμενοι) είναι ανώτερα διευθυντικά στελέχη, το 14%               

(7 ερωτώμενοι) δηλώνουν μεσαία διοικητικά στελέχη, ενώ το ίδιο ποσοστό 14%          

(7 ερωτώμενοι) είναι κατώτερα διοικητικά στελέχη. 

Πίνακας 79: Crosstabulation Επίπεδο Εκπαίδευσης * Τίτλος θέσης HR 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ HR 

Σύνολο 

Ανώτερα 

Διευθυντικά 

Στελέχη 

Μεσαία 

Διοικητικά 

Στελέχη 

Κατώτερα 

Διοικητικά 

Στελέχη 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΑΕΙ Πλήθος 5 7 4 16 

Ποσοστό(%) 10,0% 14,0% 8,0% 32,0% 

ΚΑΤΟΧΟΣ 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ 

Πλήθος 20 7 7 34 

Ποσοστό(%) 40,0% 14,0% 14,0% 68,0% 

Σύνολο Πλήθος 25 14 11 50 

Ποσοστό(%) 50,0% 28,0% 22,0% 100,0% 
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Παρακάτω στον πίνακα 79 παρατηρούμε την διασταύρωση των μεταβλητών του 

κλάδου και του μεγέθους της εταιρίας του δείγματος. Συγκεκριμένα σε ένα σύνολο 20 

επιμέρους κλάδων, μέγεθος  <50 εργαζομένων παρουσιάζει μόνο ένα 2%                     

(1 ερωτώμενος), μέγεθος από 51 έως 150 εργαζομένους παρουσιάζει το 21,6%             

(11 ερωτώμενοι) του δείγματος, μέγεθος από 151 έως 250 εργαζομένους από την άλλη 

πλευρά παρουσιάζει επίσης το 21,6% (11 ερωτώμενοι), ενώ μέγεθος από 251 έως 350 

εργαζομένους εμφανίζει το 17,6% (9 ερωτώμενοι). Τέλος χαρακτηριστικό είναι το 

γεγονός ότι μέγεθος  >350 εργαζομένων παρουσιάζει το 37,3% (19 εργαζόμενοι) του 

δείγματος μας. 

Πίνακας 80: Crosstabulation Κλάδος * Μέγεθος Εταιρίας 

 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

<50 51 έως150 151 έως 250 251 έως 350 >350 

ΚΛΑΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ 

ΔΙΑΘΕΣΗ/ΤΡΟΦΙΜΑ 

Πλήθος 0 1 2 3 1 

Ποσοστό(%) 0,0% 2,0% 3,9% 5,9% 2,0% 

ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Πλήθος 0 0 0 0 2 

Ποσοστό(%) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,9% 

ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Πλήθος 0 0 1 2 3 

Ποσοστό(%) 0,0% 0,0% 2,0% 3,9% 5,9% 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ 

ΔΙΑΘΕΣΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 

Πλήθος 0 1 3 0 1 

Ποσοστό(%) 
0,0% 2,0% 5,9% 0,0% 2,0% 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Πλήθος 0 0 0 1 1 

Ποσοστό(%) 0,0% 0,0% 0,0% 2,0% 2,0% 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ Πλήθος 0 0 2 0 1 

Ποσοστό(%) 0,0% 0,0% 3,9% 0,0% 2,0% 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ/ 

ΑΣΦΑΛΙΣΙΤΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-

ΤΡΑΠΕΖΕΣ 

Πλήθος 0 2 0 0 1 

Ποσοστό(%) 
0,0% 3,9% 0,0% 0,0% 2,0% 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ Πλήθος 0 0 0 0 1 

Ποσοστό(%) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,0% 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Πλήθος 1 2 0 0 0 

Ποσοστό(%) 2,0% 3,9% 0,0% 0,0% 0,0% 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ/ΥΨΗΛΗ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

Πλήθος 0 1 0 0 1 

Ποσοστό(%) 0,0% 2,0% 0,0% 0,0% 2,0% 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ Πλήθος 0 1 1 0 1 

Ποσοστό(%) 0,0% 2,0% 2,0% 0,0% 2,0% 
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Κλάδος - Μέγεθος Εταιρίας

<50

51 έως150

151 έως 250

251 έως 350

>350

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ-

ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

Πλήθος 0 1 0 1 4 

Ποσοστό(%) 0,0% 2,0% 0,0% 2,0% 7,8% 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 

Πλήθος 0 0 1 0 0 

Ποσοστό(%) 0,0% 0,0% 2,0% 0,0% 0,0% 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΥΒΑ Πλήθος 0 0 1 0 0 

Ποσοστό(%) 0,0% 0,0% 2,0% 0,0% 0,0% 

LOGISTICS Πλήθος 0 1 0 0 0 

Ποσοστό(%) 0,0% 2,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

RETAIL B2B SERVICES Πλήθος 0 0 0 1 0 

Ποσοστό(%) 0,0% 0,0% 0,0% 2,0% 0,0% 

ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΚΑΙ 

ΞΕΝΟΔΟΧΙΑΚΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Πλήθος 0 0 0 1 0 

Ποσοστό(%) 
0,0% 0,0% 0,0% 2,0% 0,0% 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

Πλήθος 0 0 0 0 1 

Ποσοστό(%) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,0% 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

ΔΙΕΛΑΣΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 

Πλήθος 0 0 0 0 1 

Ποσοστό(%) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,0% 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Πλήθος 0 1 0 0 0 

Ποσοστό(%) 
0,0% 2,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Σύνολο Πλήθος 1 11 11 9 19 

Ποσοστό(%) 2,0% 21,6% 21,6% 17,6% 37,3% 
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Στον πίνακα 80 παρατηρούμε την διασταύρωση μεταξύ δύο άλλων μεταβλητών του 

δείγματός μας, του μεγέθους της εταιρίας και του τίτλου θέσης HR. Συγκεκριμένα σε 

σύνολο 26 ερωτώμενων (51%) του δείγματος που δηλώνουν ανώτερα διευθυντικά 

στελέχη τμήματος ανθρωπίνων πόρων, το 13,7% (7 ερωτώμενοι) αυτών εργάζονται σε 

εταιρία με μέγεθος 51-150 εργαζομένους, ενώ το 17,6% (9 ερωτώμενοι) αυτών σε 

εταιρία με μέγεθος  >350 εργαζομένων. Από την άλλη πλευρά σε σύνολο 14 

ερωτώμενων (27,5%) του δείγματος που δηλώνουν μεσαία διοικητικά στελέχη , το 

13,7% (7 ερωτώμενοι) αυτών εργάζονται σε εταιρία με μέγεθος  >350 εργαζομένων.  
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Πίνακας 81: Crosstabulation Μέγεθος Εταιρίας * Τίτλος Θέσης HR 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ HR 

Σύνολο 

Ανώτερα 

Διευθυντικά 

Στελέχη 

Μεσαία 

Διοικητικά 

Στελέχη 

Κατώτερα 

Διοικητικά 

Στελέχη 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ <50 Πλήθος 0 1 0 1 

Ποσοστό(%) 0,0% 2,0% 0,0% 2,0% 

51 έως150 Πλήθος 7 2 2 11 

Ποσοστό(%) 13,7% 3,9% 3,9% 21,6% 

151 έως 250 Πλήθος 5 3 3 11 

Ποσοστό(%) 9,8% 5,9% 5,9% 21,6% 

251 έως 350 Πλήθος 5 1 3 9 

Ποσοστό(%) 9,8% 2,0% 5,9% 17,6% 

>350 Πλήθος 9 7 3 19 

Ποσοστό(%) 17,6% 13,7% 5,9% 37,3% 

Σύνολο Πλήθος 26 14 11 51 

Ποσοστό(%) 51,0% 27,5% 21,6% 100,0% 
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7.5.3 Έλεγχος Συσχέτισης – Correlation 

 

 Το τελευταίο στάδιο ανάλυσης της έρευνας περιλαμβάνει τον έλεγχο 

συσχέτισης μεταξύ των μεταβλητών των επιμέρους θεματικών ενοτήτων του 

ερωτηματολογίου. Συγκεκριμένα θα εξετάσουμε τον βαθμό συμμετοχής του τμήματος 

HR των ελληνικών επιχειρήσεων στον σχεδιασμό και στην εφαρμογή των HPWPs αλλά 

και την πιθανή στατιστικά σημαντική συσχέτιση των πρακτικών υψηλής απόδοσης 

εργασίας μεταξύ τους.         

  Σε αυτή την περίπτωση θα χρησιμοποιήσουμε ως βασικό στατιστικό δείκτη τον 

συντελεστή γραμμικής συσχέτισης Pearson r, ο οποίος έχει συγκεκριμένο εύρος και 

λαμβάνει τιμές από -1 έως +1. ‘Όταν ο συντελεστής λαμβάνει τιμή -1 αυτό σημαίνει ότι 

υπάρχει τέλεια αρνητική συσχέτιση (αντιστρόφως ανάλογη) μεταξύ των δύο 

μεταβλητών, ενώ όταν λαμβάνει τιμή +1 δείχνει ότι υπάρχει τέλεια θετική συσχέτιση 

(ευθέως ανάλογη) μεταξύ των εξεταζόμενων μεταβλητών. Αντίθετα στο 0 δεν 

θεωρείται ότι υπάρχει συσχέτιση. Μάλιστα στο στατιστικό πακέτο SPSS 23 το p που 

συμβολίζει τον βαθμό συσχέτισης εμφανίζεται ως Sig, συνεπώς όταν το Sig<0,05 

καταδεικνύεται η ύπαρξη συσχέτισης, ενώ όταν το Sig>0,05 καταδεικνύεται η μη 

ύπαρξη συσχέτισης. 

Συσχέτιση 

 Σε ποιο βαθμό το τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων της εταιρίας σας συμμετέχει από 

κοινού στην διαδικασία στρατηγικού σχεδιασμού; (ΕΡΩΤΗΣΗ α1) 

 

 Υπάρχουν στην εταιρία επίσημοι μηχανισμοί αξιολόγησης της απόδοσης του 

προσωπικού; (ΕΡΩΤΗΣΗ δ1) 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 82: Correlation (1) 

 ΕΡΩΤΗΣΗα1 ΕΡΩΤΗΣΗδ1 

ΕΡΩΤΗΣΗα1 Pearson Correlation 1 -,429** 

Sig. (2-tailed)  ,002 

N 51 51 

ΕΡΩΤΗΣΗδ1 Pearson Correlation -,429** 1 

Sig. (2-tailed) ,002  

N 51 51 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Στην παραπάνω ανάλυση συσχέτισης στον πίνακα 81, παρατηρούμε ότι το r = - 0,429  

το οποίο σημαίνει ότι οι δύο μεταβλητές παρουσιάζουν μέτριας δυναμικότητας 

αρνητική συσχέτιση μεταξύ τους αλλά και στατιστικά σημαντική σε επίπεδο 

σημαντικότητας 0,01, αφού Sig = ,002<0,01. Αυτό σημαίνει ότι όσο μεγαλύτερος είναι 

βαθμός συμμετοχής του τμήματος ανθρωπίνων πόρων στην διαδικασία του 

στρατηγικού σχεδιασμού τόσο μικρότερη είναι η πιθανότητα να υπάρχουν επίσημοι 

μηχανισμοί αξιολόγησης της απόδοσης του προσωπικού στην εταιρία. 

 Σε ποιο βαθμό το τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων της εταιρίας σας συμμετέχει από 

κοινού στην διαδικασία στρατηγικού σχεδιασμού; (ΕΡΩΤΗΣΗ α1) 

 

 Σε ποιο βαθμό η εταιρία προωθεί τα συστήματα των χρηματικών αμοιβών της, 

για την ανταμοιβή της υψηλής απόδοσης των εργαζομένων; (ΕΡΩΤΗΣΗ ε1) 

 

Πίνακας 83: Correlation (2) 

 ΕΡΩΤΗΣΗα1 ΕΡΩΤΗΣΗε1 

ΕΡΩΤΗΣΗα1 Pearson Correlation 1 ,472** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 51 51 

ΕΡΩΤΗΣΗε1 Pearson Correlation ,472** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 51 51 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

Στην παραπάνω ανάλυση συσχέτισης στον πίνακα 82, παρατηρούμε ότι r =0,472 το 

οποίο σημαίνει ότι οι δύο μεταβλητές παρουσιάζουν μέτριας δυναμικότητας θετική 

συσχέτιση μεταξύ τους αλλά και στατιστικά σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας 

0,01, αφού Sig = ,000<0,01. Αυτό σημαίνει ότι όσο μεγαλύτερος είναι βαθμός 

συμμετοχής του τμήματος ανθρωπίνων πόρων στην διαδικασία του στρατηγικού 

σχεδιασμού τόσο περισσότερο η εταιρία προωθεί τα συστήματα των χρηματικών 

αμοιβών της για την ανταμοιβή της υψηλής απόδοσης των εργαζομένων. 
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 Σε ποιο βαθμό το τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων της εταιρίας σας συμμετέχει από 

κοινού στην διαδικασία στρατηγικού σχεδιασμού; (ΕΡΩΤΗΣΗ α1) 

 

 Σε τι βαθμό το πακέτο αμοιβών της εταιρίας αντιστοιχεί στα επίπεδα αμοιβών 

του κλάδου; (ΕΡΩΤΗΣΗ ε3) 

 

 

 

 

 

Πίνακας 84: Correlation (3) 

 ΕΡΩΤΗΣΗα1 ΕΡΩΤΗΣΗε3 

ΕΡΩΤΗΣΗα1 Pearson Correlation 1 ,430** 

Sig. (2-tailed)  ,002 

N 51 51 

ΕΡΩΤΗΣΗε3 Pearson Correlation ,430** 1 

Sig. (2-tailed) ,002  

N 51 51 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

 

Στην παραπάνω ανάλυση συσχέτισης στον πίνακα 83, παρατηρούμε ότι το r = 0.430 

το οποίο σημαίνει ότι οι δύο μεταβλητές παρουσιάζουν μέτριας δυναμικότητας 

θετική συσχέτιση μεταξύ τους αλλά και στατιστικά σημαντική σε επίπεδο 

σημαντικότητας 0,01, αφού Sig= ,002<0,01. Αυτό σημαίνει ότι όσο μεγαλύτερος 

είναι βαθμός συμμετοχής του τμήματος ανθρωπίνων πόρων στην διαδικασία του 

στρατηγικού σχεδιασμού τόσο περισσότερο το πακέτο αμοιβών της εταιρίας 

αντιστοιχεί στα επίπεδα αμοιβών του κλάδου. 

 

 Σε ποιο βαθμό το τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων της εταιρίας σας συμμετέχει από 

κοινού στην διαδικασία στρατηγικού σχεδιασμού; (ΕΡΩΤΗΣΗ α1) 

 

 Ποιος είναι ο βαθμός αυτονομίας του τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων κατά τον 

σχεδιασμό νέων θέσεων; (ΕΡΩΤΗΣΗ στ1) 
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Στην παραπάνω ανάλυση συσχέτισης στον πίνακα 84, παρατηρούμε ότι το r =0,583 το 

οποίο σημαίνει ότι οι δύο μεταβλητές παρουσιάζουν μέτριας προς ισχυρής 

δυναμικότητας θετική συσχέτιση μεταξύ τους αλλά και στατιστικά σημαντική σε 

επίπεδο σημαντικότητας 0,01, αφού Sig= ,000<0,01. Αυτό σημαίνει ότι όσο 

μεγαλύτερος είναι βαθμός συμμετοχής του τμήματος ανθρωπίνων πόρων στην 

διαδικασία του στρατηγικού σχεδιασμού τόσο μεγαλύτερος είναι και ο βαθμός 

αυτονομίας του τμήματος ανθρωπίνων πόρων κατά τον σχεδιασμό νέων θέσεων. 

 

 Σε ποιο βαθμό το τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων της εταιρίας σας συμμετέχει από 

κοινού στην διαδικασία στρατηγικού σχεδιασμού; (ΕΡΩΤΗΣΗ α1) 

 

 Σε τι βαθμό η εταιρία δίνει έμφαση στην αντιστοίχιση του προφίλ των 

υποψηφίων με την εταιρική στρατηγική; (ΕΡΩΤΗΣΗ η1) 

 

Πίνακας 86: Correlation (5) 

 ΕΡΩΤΗΣΗα1 ΕΡΩΤΗΣΗη1 

ΕΡΩΤΗΣΗα1 Pearson Correlation 1 ,481** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 51 51 

ΕΡΩΤΗΣΗη1 Pearson Correlation ,481** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 51 51 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Πίνακας 85: Correlation (4) 

 ΕΡΩΤΗΣΗα1 ΕΡΩΤΗΣΗστ1 

ΕΡΩΤΗΣΗα1 Pearson Correlation 1 ,583** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 51 51 

ΕΡΩΤΗΣΗστ1 Pearson Correlation ,583** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 51 51 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Στην παραπάνω ανάλυση συσχέτισης στον πίνακα 85, παρατηρούμε ότι το r= 0,481το 

οποίο σημαίνει ότι οι δύο μεταβλητές παρουσιάζουν μέτριας δυναμικότητας θετική 

συσχέτιση μεταξύ τους αλλά και στατιστικά σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας 

0,01, αφού Sig= ,000<0,01. Αυτό σημαίνει ότι όσο μεγαλύτερος είναι βαθμός 

συμμετοχής του τμήματος ανθρωπίνων πόρων στην διαδικασία του στρατηγικού 

σχεδιασμού τόσο μεγαλύτερη έμφαση δίνει η εταιρία στην αντιστοίχηση του προφίλ 

των υποψηφίων με την εταιρική στρατηγική. 

 

 

 Σε ποιο βαθμό το τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων της εταιρίας σας συμμετέχει από 

κοινού στην διαδικασία στρατηγικού σχεδιασμού; (ΕΡΩΤΗΣΗ α1) 

 

 Σε ποιό βαθμό η εταιρία εστιάζει στην εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών 

προσέλκυσης προσωπικού; (ΕΡΩΤΗΣΗ η4) 

 

 

 

Πίνακας 87: Correlation (6) 

 ΕΡΩΤΗΣΗα1 ΕΡΩΤΗΣΗη4 

ΕΡΩΤΗΣΗα1 Pearson Correlation 1 ,608** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 51 51 

ΕΡΩΤΗΣΗη4 Pearson Correlation ,608** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 51 51 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

 

Στην παραπάνω ανάλυση συσχέτισης στον πίνακα 86, παρατηρούμε ότι το r= 0,608 το 

οποίο σημαίνει ότι οι δύο μεταβλητές παρουσιάζουν μέτριας προς ισχυρής 

δυναμικότητας θετική συσχέτιση μεταξύ τους αλλά και στατιστικά σημαντική σε 

επίπεδο σημαντικότητας 0,01, αφού Sig= ,000<0,01. Αυτό σημαίνει ότι όσο 

μεγαλύτερος είναι βαθμός συμμετοχής του τμήματος ανθρωπίνων πόρων στην 

διαδικασία του στρατηγικού σχεδιασμού τόσο περισσότερο η εταιρία εστιάζει στην 

εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών προσέλκυσης προσωπικού. 
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 Σε ποιο βαθμό το τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων της εταιρίας σας συμμετέχει από 

κοινού στην διαδικασία στρατηγικού σχεδιασμού; (ΕΡΩΤΗΣΗ α1) 

 

 Πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος του τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων σε θέματα 

προαγωγής προσωπικού; (ΕΡΩΤΗΣΗ θ2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στην παραπάνω ανάλυση συσχέτισης στον πίνακα 87, παρατηρούμε ότι το r= 0,478 το 

οποίο σημαίνει ότι οι δύο μεταβλητές παρουσιάζουν μέτριας δυναμικότητας θετική 

συσχέτιση μεταξύ τους αλλά και στατιστικά σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας 

0,01, αφού Sig= ,000<0,01. Αυτό σημαίνει ότι όσο μεγαλύτερος είναι βαθμός 

συμμετοχής του τμήματος ανθρωπίνων πόρων στην διαδικασία του στρατηγικού 

σχεδιασμού τόσο σημαντικότερος καθίσταται ο ρόλος του τμήματος ανθρωπίνων 

πόρων σε θέματα προαγωγής προσωπικού. 

 

 

 

 Σε ποιο βαθμό το όραμα και η στρατηγική αποστολή της εταιρίας σας είναι 

γνωστά και κατανοητά σε κάθε εργαζόμενο; (ΕΡΩΤΗΣΗ α3) 

 

 Σε ποιο βαθμό οι προτάσεις και οι απόψεις των εργαζομένων μεταφέρονται με 

ακρίβεια στην ανώτατη διοίκηση; (ΕΡΩΤΗΣΗ γ5) 

 

 

 

Πίνακας 88: Correlation (7) 

 ΕΡΩΤΗΣΗα1 ΕΡΩΤΗΣΗθ2 

ΕΡΩΤΗΣΗα1 Pearson Correlation 1 ,478** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 51 51 

ΕΡΩΤΗΣΗθ2 Pearson Correlation ,478** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 51 51 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Στην παραπάνω ανάλυση συσχέτισης στον πίνακα 88, παρατηρούμε ότι το r= 0,434 το 

οποίο σημαίνει ότι οι δύο μεταβλητές παρουσιάζουν μέτριας δυναμικότητας θετική 

συσχέτιση μεταξύ τους αλλά και στατιστικά σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας 

0,01, αφού Sig= ,001<0,01. Αυτό σημαίνει ότι όσο μεγαλύτερος είναι ο βαθμός στον 

οποίο το όραμα και η στρατηγική αποστολή της εταιρίας είναι γνωστά και κατανοητά 

σε κάθε εργαζόμενο τόσο περισσότερο οι προτάσεις και οι απόψεις των εργαζομένων 

μεταφέρονται με ακρίβεια στην ανώτατη διοίκηση. 

 

 Σε ποιο βαθμό το όραμα και η στρατηγική αποστολή της εταιρίας σας είναι 

γνωστά και κατανοητά σε κάθε εργαζόμενο; (ΕΡΩΤΗΣΗ α3) 

 

 Σε τι βαθμό η εταιρία διευρύνει και εμπλουτίζει τα καθήκοντα και τις 

αρμοδιότητες των υπαρχουσών θέσεων; (ΕΡΩΤΗΣΗ η1) 

 

 

Πίνακας 90: Correlation (9) 

 ΕΡΩΤΗΣΗα3 ΕΡΩΤΗΣΗη1 

ΕΡΩΤΗΣΗα3 Pearson Correlation 1 ,470** 

Sig. (2-tailed)  ,001 

N 51 51 

ΕΡΩΤΗΣΗη1 Pearson Correlation ,470** 1 

Sig. (2-tailed) ,001  

N 51 51 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

 

Πίνακας 89: Correlation (8) 

 ΕΡΩΤΗΣΗα3 ΕΡΩΤΗΣΗγ5 

ΕΡΩΤΗΣΗα3 Pearson Correlation 1 ,434** 

Sig. (2-tailed)  ,001 

N 51 51 

ΕΡΩΤΗΣΗγ5 Pearson Correlation ,434** 1 

Sig. (2-tailed) ,001  

N 51 51 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 



Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων                                             2016-2017 

ΠΜΣ “Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες” 

231 
 

Στην παραπάνω ανάλυση συσχέτισης στον πίνακα 89, παρατηρούμε ότι το r= 0,470 

το οποίο σημαίνει ότι οι δύο μεταβλητές παρουσιάζουν μέτριας δυναμικότητας 

θετική συσχέτιση μεταξύ τους αλλά και στατιστικά σημαντική σε επίπεδο 

σημαντικότητας 0,01, αφού Sig= ,001<0,01. Αυτό σημαίνει ότι όσο μεγαλύτερος 

είναι ο βαθμός στον οποίο το όραμα και η στρατηγική αποστολή της εταιρίας είναι 

γνωστά και κατανοητά σε κάθε εργαζόμενο τόσο περισσότερο η εταιρία διευρύνει 

και εμπλουτίζει τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των υπαρχουσών θέσεων. 

 

 

 Σε ποιο βαθμό το όραμα και η στρατηγική αποστολή της εταιρίας σας είναι 

γνωστά και κατανοητά σε κάθε εργαζόμενο; (ΕΡΩΤΗΣΗ α3) 

 

 Σε ποιο βαθμό η εταιρία εστιάζει στην εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών 

προσέλκυσης προσωπικού; (ΕΡΩΤΗΣΗ η3) 

 

 

Πίνακας 91: Correlation (10) 

 ΕΡΩΤΗΣΗα3 ΕΡΩΤΗΣΗη3 

ΕΡΩΤΗΣΗα3 Pearson Correlation 1 ,594** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 51 51 

ΕΡΩΤΗΣΗη3 Pearson Correlation ,594** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 51 51 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

 

Στην παραπάνω ανάλυση συσχέτισης στον πίνακα 90, παρατηρούμε ότι το r= 0,594 το 

οποίο σημαίνει ότι οι δύο μεταβλητές παρουσιάζουν μέτριας προς ισχυρής 

δυναμικότητας θετική συσχέτιση μεταξύ τους αλλά και στατιστικά σημαντική σε 

επίπεδο σημαντικότητας 0,01, αφού Sig= ,000<0,01. Αυτό σημαίνει ότι όσο 

περισσότερο η εταιρία εστιάζει στην εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών προσέλκυσης 

προσωπικού τόσο μεγαλύτερος είναι ο βαθμός στον οποίο το όραμα και η στρατηγική 

αποστολή της εταιρίας είναι γνωστά και κατανοητά σε κάθε εργαζόμενο. 
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 Σε ποιο βαθμό το όραμα και η στρατηγική αποστολή της εταιρίας σας είναι 

γνωστά και κατανοητά σε κάθε εργαζόμενο; (ΕΡΩΤΗΣΗ α3) 

 

 Σε ποιό βαθμό η εταιρία εστιάζει στην εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών 

επιλογής προσωπικού; (ΕΡΩΤΗΣΗ η4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στην παραπάνω ανάλυση συσχέτισης στον πίνακα 91, παρατηρούμε ότι το r=0,608 το 

οποίο σημαίνει ότι οι δύο μεταβλητές παρουσιάζουν μέτριας προς ισχυρής 

δυναμικότητας θετική συσχέτιση μεταξύ τους αλλά και στατιστικά σημαντική σε κάθε 

επίπεδο σημαντικότητας 0,01, αφού Sig= ,000<0,01. Αυτό σημαίνει ότι όσο 

περισσότερο η εταιρία εστιάζει στην εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών επιλογής 

προσωπικού τόσο μεγαλύτερος είναι ο βαθμός στον οποίο το όραμα και η στρατηγική 

αποστολή της εταιρίας είναι γνωστά και κατανοητά σε κάθε εργαζόμενο. 

 

 Σε ποιο βαθμό το τμήμα Ανθρωπίνων πόρων συμμετέχει στον καθορισμό των 

στρατηγικών και στόχων των επιμέρους τμημάτων εντός της εταιρίας; 

(ΕΡΩΤΗΣΗ α4) 

 

 Σε ποιο βαθμό οι εργαζόμενοι συμμετέχουν στον καθορισμό των κριτηρίων της 

αξιολόγησης; (ΕΡΩΤΗΣΗ δ5) 

 

 

Πίνακας 92: Correlation (11) 

 ΕΡΩΤΗΣΗα3 ΕΡΩΤΗΣΗη4 

ΕΡΩΤΗΣΗα3 Pearson Correlation 1 ,608** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 51 51 

ΕΡΩΤΗΣΗη4 Pearson Correlation ,608** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 51 51 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Στην παραπάνω ανάλυση συσχέτισης στον πίνακα 92, παρατηρούμε ότι το r= 0,516 το 

οποίο σημαίνει ότι οι δύο μεταβλητές παρουσιάζουν μέτριας δυναμικότητας θετική 

συσχέτιση μεταξύ τους αλλά και στατιστικά σημαντική σε κάθε επίπεδο 

σημαντικότητας 0,01, αφού Sig= ,000<0,01. Αυτό σημαίνει ότι όσο μεγαλύτερος είναι 

ο βαθμός στον οποίο το τμήμα ανθρωπίνων πόρων συμμετέχει στον καθορισμό των 

στρατηγικών και στόχων των επιμέρους τμημάτων εντός της εταιρίας τόσο περισσότερο 

οι εργαζόμενοι συμμετέχουν στον καθορισμό των κριτηρίων της αξιολόγησης.  

 

 Σε ποιο βαθμό το τμήμα Ανθρωπίνων πόρων συμμετέχει στον καθορισμό των 

στρατηγικών και στόχων των επιμέρους τμημάτων εντός της εταιρίας; 

(ΕΡΩΤΗΣΗ α4) 

 

 Σε ποιο βαθμό η εταιρία προωθεί τα συστήματα των χρηματικών αμοιβών της, 

για την ανταμοιβή της υψηλής απόδοσης των εργαζομένων; (ΕΡΩΤΗΣΗ ε1) 

 

 

Πίνακας 94: Correlation (13) 

 ΕΡΩΤΗΣΗα4 ΕΡΩΤΗΣΗε1 

ΕΡΩΤΗΣΗα4 Pearson Correlation 1 ,531** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 51 51 

ΕΡΩΤΗΣΗε1 Pearson Correlation ,531** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 51 51 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

Πίνακας 93: Correlation (12) 

 ΕΡΩΤΗΣΗα4 ΕΡΩΤΗΣΗδ5 

ΕΡΩΤΗΣΗα4 Pearson Correlation 1 ,516** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 51 50 

ΕΡΩΤΗΣΗδ5 Pearson Correlation ,516** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 50 50 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Στην παραπάνω ανάλυση συσχέτισης στον πίνακα 93, παρατηρούμε ότι το r= 0,531 το 

οποίο σημαίνει ότι οι δύο μεταβλητές παρουσιάζουν μέτριας δυναμικότητας θετική 

συσχέτιση μεταξύ τους αλλά και στατιστικά σημαντική σε κάθε επίπεδο 

σημαντικότητας 0,01 , αφού Sig= ,000<0,01. Αυτό σημαίνει ότι όσο μεγαλύτερος είναι 

ο βαθμός στον οποίο το τμήμα ανθρωπίνων πόρων συμμετέχει στον καθορισμό των 

στρατηγικών και στόχων των επιμέρους τμημάτων εντός της εταιρίας τόσο περισσότερο 

η εταιρία προωθεί τα συστήματα των χρηματικών αμοιβών της για την ανταμοιβή της 

υψηλής απόδοσης των εργαζομένων.  

 

 Σε ποιο βαθμό το τμήμα Ανθρωπίνων πόρων συμμετέχει στον καθορισμό των 

στρατηγικών και στόχων των επιμέρους τμημάτων εντός της εταιρίας; 

(ΕΡΩΤΗΣΗ α4) 

 

 Σε τι βαθμό η εταιρία δίνει έμφαση στην αντιστοίχιση του προφίλ των 

υποψηφίων με την εταιρική στρατηγική; (ΕΡΩΤΗΣΗ η1) 

 

Πίνακας 95: Correlation (14) 

 ΕΡΩΤΗΣΗα4 ΕΡΩΤΗΣΗη1 

ΕΡΩΤΗΣΗα4 Pearson Correlation 1 ,542** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 51 51 

ΕΡΩΤΗΣΗη1 Pearson Correlation ,542** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 51 51 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

Στην παραπάνω ανάλυση συσχέτισης στον πίνακα 94, παρατηρούμε ότι το r= 0,542 το 

οποίο σημαίνει ότι οι δύο μεταβλητές παρουσιάζουν μέτριας δυναμικότητας θετική 

συσχέτιση μεταξύ τους αλλά και στατιστικά σημαντική σε κάθε επίπεδο 

σημαντικότητας 0,01, αφού Sig= ,000<0,01. Αυτό σημαίνει ότι όσο μεγαλύτερος είναι 

ο βαθμός στον οποίο το τμήμα ανθρωπίνων πόρων συμμετέχει στον καθορισμό των 

στρατηγικών και στόχων των επιμέρους τμημάτων εντός της εταιρίας τόσο 

μεγαλύτερος είναι ο βαθμός στον οποίο η εταιρία δίνει έμφαση στην αντιστοίχιση του 

προφίλ των υποψηφίων με την εταιρική στρατηγική. 
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 Σε ποιο βαθμό το τμήμα Ανθρωπίνων πόρων συμμετέχει στον καθορισμό των 

στρατηγικών και στόχων των επιμέρους τμημάτων εντός της εταιρίας; 

(ΕΡΩΤΗΣΗ α4) 

 

 Πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος του τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων σε θέματα 

προαγωγής προσωπικού; (ΕΡΩΤΗΣΗ θ2) 

 

 

Πίνακας 96: Correlation (15) 

 ΕΡΩΤΗΣΗα4 ΕΡΩΤΗΣΗθ2 

ΕΡΩΤΗΣΗα4 Pearson Correlation 1 ,606** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 51 51 

ΕΡΩΤΗΣΗθ2 Pearson Correlation ,606** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 51 51 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

Στην παραπάνω ανάλυση συσχέτισης στον πίνακα 95, παρατηρούμε ότι το r= 0,606 το 

οποίο σημαίνει ότι οι δύο μεταβλητές παρουσιάζουν μέτριας προς ισχυρής 

δυναμικότητας θετική συσχέτιση μεταξύ τους αλλά και στατιστικά σημαντική σε κάθε 

επίπεδο σημαντικότητας 0,01, αφού Sig= ,000<0,01. Αυτό σημαίνει ότι όσο 

μεγαλύτερος είναι ο βαθμός στον οποίο το τμήμα ανθρωπίνων πόρων συμμετέχει στον 

καθορισμό των στρατηγικών και στόχων των επιμέρους τμημάτων εντός της εταιρίας 

τόσο σημαντικότερος καθίσταται ο ρόλος του τμήματος ανθρωπίνων πόρων σε θέματα 

προαγωγής προσωπικού. 

 

 

 Θεωρείτε καθοριστική την επίδραση του τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων στην 

συνολική απόδοση και κερδοφορία της εταιρίας σας; (ΕΡΩΤΗΣΗ α5) 

 

 Σε ποιο βαθμό οι προτάσεις και οι απόψεις των εργαζομένων μεταφέρονται με 

ακρίβεια στην ανώτατη διοίκηση; (ΕΡΩΤΗΣΗ γ5) 
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Στην παραπάνω ανάλυση συσχέτισης στον πίνακα 96, παρατηρούμε ότι το r= 0,463 το 

οποίο σημαίνει ότι οι δύο μεταβλητές παρουσιάζουν μέτριας δυναμικότητας θετική 

συσχέτιση μεταξύ τους αλλά και στατιστικά σημαντική σε κάθε επίπεδο 

σημαντικότητας 0,01, αφού Sig= ,001<0,01. Αυτό σημαίνει ότι όσο περισσότερο 

καθοριστική είναι η επίδραση του τμήματος ανθρωπίνων πόρων στην συνολική 

απόδοση και κερδοφορία της εταιρίας τόσο μεγαλύτερος είναι ο βαθμός στον οποίο οι 

προτάσεις και οι απόψεις των εργαζομένων μεταφέρονται με ακρίβεια στην ανώτατη 

διοίκηση. 

 

 Θεωρείτε καθοριστική την επίδραση του τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων στην 

συνολική απόδοση και κερδοφορία της εταιρίας σας; (ΕΡΩΤΗΣΗ α5) 

 

 Σε ποιο βαθμό η εταιρία προωθεί τα συστήματα των χρηματικών αμοιβών της, 

για την ανταμοιβή της υψηλής απόδοσης των εργαζομένων; (ΕΡΩΤΗΣΗ ε1) 

 

 

Πίνακας 98: Correlation (17) 

 ΕΡΩΤΗΣΗα5 ΕΡΩΤΗΣΗε1 

ΕΡΩΤΗΣΗα5 Pearson Correlation 1 ,637** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 51 51 

ΕΡΩΤΗΣΗε1 Pearson Correlation ,637** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 51 51 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Πίνακας 97: Correlation (16) 

 ΕΡΩΤΗΣΗα5 ΕΡΩΤΗΣΗγ5 

ΕΡΩΤΗΣΗα5 Pearson Correlation 1 ,463** 

Sig. (2-tailed)  ,001 

N 51 51 

ΕΡΩΤΗΣΗγ5 Pearson Correlation ,463** 1 

Sig. (2-tailed) ,001  

N 51 51 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Στην παραπάνω ανάλυση συσχέτισης στον πίνακα 97, παρατηρούμε ότι το r= 0,637 το 

οποίο σημαίνει ότι οι δύο μεταβλητές παρουσιάζουν ισχυρής δυναμικότητας θετική 

συσχέτιση μεταξύ τους αλλά και στατιστικά σημαντική σε κάθε επίπεδο 

σημαντικότητας 0,01, αφού Sig= ,000<0,01. Αυτό σημαίνει ότι όσο περισσότερο 

καθοριστική είναι η επίδραση του τμήματος ανθρωπίνων πόρων στην συνολική 

απόδοση και κερδοφορία της εταιρίας τόσο μεγαλύτερος είναι ο βαθμός στον οποίο η 

εταιρία προωθεί τα συστήματα των χρηματικών αμοιβών της, για την ανταμοιβή της 

υψηλής απόδοσης των εργαζομένων. 

 

 

 Θεωρείτε καθοριστική την επίδραση του τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων στην 

συνολική απόδοση και κερδοφορία της εταιρίας σας; (ΕΡΩΤΗΣΗ α5) 

 

 Η εταιρία συνοδεύει τις μισθολογικές παροχές προς τους εργαζόμενους με 

συμπληρωματικές παροχές - μη χρηματικές αμοιβές( π.χ μειωμένο ωράριο, 

πακέτο διακοπών);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στην παραπάνω ανάλυση συσχέτισης στον πίνακα 98, παρατηρούμε ότι το r= 0,512 

το οποίο σημαίνει ότι οι δύο μεταβλητές παρουσιάζουν μέτριας δυναμικότητας θετική 

συσχέτιση μεταξύ τους αλλά και στατιστικά σημαντική σε κάθε επίπεδο 

σημαντικότητας 0,01, αφού Sig= ,000<0,01. Αυτό σημαίνει ότι όσο περισσότερο 

καθοριστική είναι η επίδραση του τμήματος ανθρωπίνων πόρων στην συνολική 

απόδοση και κερδοφορία της εταιρίας τόσο περισσότερο η εταιρία συνοδεύει τις 

μισθολογικές παροχές προς τους εργαζόμενους με συμπληρωματικές παροχές - μη 

χρηματικές αμοιβές( π.χ μειωμένο ωράριο, πακέτο διακοπών). 

Πίνακας 99: Correlation (18) 

 ΕΡΩΤΗΣΗα5 ΕΡΩΤΗΣΗε5 

ΕΡΩΤΗΣΗα5 Pearson Correlation 1 ,512** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 51 51 

ΕΡΩΤΗΣΗε5 Pearson Correlation ,512** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 51 51 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 



Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων                                             2016-2017 

ΠΜΣ “Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες” 

238 
 

 

 

 Θεωρείτε καθοριστική την επίδραση του τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων στην 

συνολική απόδοση και κερδοφορία της εταιρίας σας; (ΕΡΩΤΗΣΗ α5) 

 

 Ποιος είναι ο βαθμός αυτονομίας του τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων κατά τον 

σχεδιασμό νέων θέσεων; (ΕΡΩΤΗΣΗ στ1) 

 

 

 

 

Πίνακας 100: Correlation (19) 

 ΕΡΩΤΗΣΗα5 ΕΡΩΤΗΣΗστ1 

ΕΡΩΤΗΣΗα5 Pearson Correlation 1 ,685** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 51 51 

ΕΡΩΤΗΣΗστ1 Pearson Correlation ,685** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 51 51 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

 

Στην παραπάνω ανάλυση συσχέτισης στον πίνακα 99, παρατηρούμε ότι το r= 0,685 το 

οποίο σημαίνει ότι οι δύο μεταβλητές παρουσιάζουν ισχυρής δυναμικότητας θετική 

συσχέτιση μεταξύ τους αλλά και στατιστικά σημαντική σε κάθε επίπεδο 

σημαντικότητας 0,01, αφού Sig= ,000<0,01. Αυτό σημαίνει ότι όσο περισσότερο 

καθοριστική είναι η επίδραση του τμήματος ανθρωπίνων πόρων στην συνολική 

απόδοση και κερδοφορία της εταιρίας τόσο μεγαλύτερος είναι ο βαθμός αυτονομίας του 

τμήματος ανθρωπίνων πόρων κατά τον σχεδιασμό νέων θέσεων. 
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 Θεωρείτε καθοριστική την επίδραση του τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων στην 

συνολική απόδοση και κερδοφορία της εταιρίας σας; (ΕΡΩΤΗΣΗ α5) 

 

 Σε ποιο βαθμό τα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης 

προσανατολίζονται σε συγκεκριμένες δεξιότητες που απαιτούν οι επιμέρους 

θέσεις; (ΕΡΩΤΗΣΗ ζ2) 

 

 

 

 

Πίνακας 101: Correlation (20) 

 ΕΡΩΤΗΣΗα5 ΕΡΩΤΗΣΗζ2 

ΕΡΩΤΗΣΗα5 Pearson Correlation 1 ,461** 

Sig. (2-tailed)  ,001 

N 51 51 

ΕΡΩΤΗΣΗζ2 Pearson Correlation ,461** 1 

Sig. (2-tailed) ,001  

N 51 51 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

 

Στην παραπάνω ανάλυση συσχέτισης στον πίνακα 100, παρατηρούμε ότι το r= 0,461 το 

οποίο σημαίνει ότι οι δύο μεταβλητές παρουσιάζουν μέτριας δυναμικότητας θετική 

συσχέτιση μεταξύ τους αλλά και στατιστικά σημαντική σε κάθε επίπεδο 

σημαντικότητας 0,01, αφού Sig= ,001<0,01. Αυτό σημαίνει ότι όσο περισσότερο 

καθοριστική είναι η επίδραση του τμήματος ανθρωπίνων πόρων στην συνολική 

απόδοση και κερδοφορία της εταιρίας τόσο μεγαλύτερος είναι ο βαθμός στον οποίο τα 

προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης προσανατολίζονται σε συγκεκριμένες 

δεξιότητες που απαιτούν οι επιμέρους θέσεις. 
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 Θεωρείτε καθοριστική την επίδραση του τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων στην 

συνολική απόδοση και κερδοφορία της εταιρίας σας; (ΕΡΩΤΗΣΗ α5) 

 

 Σε τι βαθμό η εταιρία δίνει έμφαση στην αντιστοίχιση του προφίλ των 

υποψηφίων με την εταιρική στρατηγική; (ΕΡΩΤΗΣΗ η1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στην παραπάνω ανάλυση συσχέτισης στον πίνακα 101, παρατηρούμε ότι το r= 0,636 το 

οποίο σημαίνει ότι οι δύο μεταβλητές παρουσιάζουν ισχυρής δυναμικότητας θετική 

συσχέτιση μεταξύ τους αλλά και στατιστικά σημαντική σε κάθε επίπεδο 

σημαντικότητας 0,01, αφού Sig= ,000<0,01. Αυτό σημαίνει ότι όσο περισσότερο 

καθοριστική είναι η επίδραση του τμήματος ανθρωπίνων πόρων στην συνολική 

απόδοση και κερδοφορία της εταιρίας τόσο μεγαλύτερος είναι ο βαθμός στον οποίο η 

εταιρία δίνει έμφαση στην αντιστοίχιση του προφίλ των υποψηφίων με την εταιρική 

στρατηγική. 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 102: Correlation (21) 

 ΕΡΩΤΗΣΗα5 ΕΡΩΤΗΣΗη1 

ΕΡΩΤΗΣΗα5 Pearson Correlation 1 ,636** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 51 51 

ΕΡΩΤΗΣΗη1 Pearson Correlation ,636** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 51 51 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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 Θεωρείτε καθοριστική την επίδραση του τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων στην 

συνολική απόδοση και κερδοφορία της εταιρίας σας; (ΕΡΩΤΗΣΗ α5) 

 

 Σε ποιό βαθμό η εταιρία εστιάζει στην εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών 

προσέλκυσης προσωπικού; (ΕΡΩΤΗΣΗ η3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στην παραπάνω ανάλυση συσχέτισης στον πίνακα 102, παρατηρούμε ότι το r= 0,562 το 

οποίο σημαίνει ότι οι δύο μεταβλητές παρουσιάζουν μέτριας δυναμικότητας θετική 

συσχέτιση μεταξύ τους αλλά και στατιστικά σημαντική σε κάθε επίπεδο 

σημαντικότητας 0,01, αφού Sig= ,000<0,01. Αυτό σημαίνει ότι όσο περισσότερο 

καθοριστική είναι η επίδραση του τμήματος ανθρωπίνων πόρων στην συνολική 

απόδοση και κερδοφορία της εταιρίας τόσο μεγαλύτερος είναι και ο βαθμός στον οποίο 

η εταιρία εστιάζει στην εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών προσέλκυσης προσωπικού. 

 

 

 

 

Πίνακας 103: Correlation (22) 

 ΕΡΩΤΗΣΗα5 ΕΡΩΤΗΣΗη3 

ΕΡΩΤΗΣΗα5 Pearson Correlation 1 ,562** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 51 51 

ΕΡΩΤΗΣΗη3 Pearson Correlation ,562** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 51 51 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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 Θεωρείτε καθοριστική την επίδραση του τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων στην 

συνολική απόδοση και κερδοφορία της εταιρίας σας; (ΕΡΩΤΗΣΗ α5) 

 

 Σε ποιό βαθμό η εταιρία εστιάζει στην εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών 

επιλογής προσωπικού; (ΕΡΩΤΗΣΗ η4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στην παραπάνω ανάλυση συσχέτισης στον πίνακα 103, παρατηρούμε ότι το r= 0,585 το 

οποίο σημαίνει ότι οι δύο μεταβλητές παρουσιάζουν μέτριας προς ισχυρής 

δυναμικότητας θετική συσχέτιση μεταξύ τους αλλά και στατιστικά σημαντική σε κάθε 

επίπεδο σημαντικότητας 0,01, αφού Sig= ,000<0,01. Αυτό σημαίνει ότι όσο 

περισσότερο καθοριστική είναι η επίδραση του τμήματος ανθρωπίνων πόρων στην 

συνολική απόδοση και κερδοφορία της εταιρίας τόσο μεγαλύτερος είναι ο βαθμός στον 

οποίο η εταιρία εστιάζει στην εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών επιλογής προσωπικού. 

 

 

 

 Θεωρείτε καθοριστική την επίδραση του τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων στην 

συνολική απόδοση και κερδοφορία της εταιρίας σας; (ΕΡΩΤΗΣΗ α5) 

 

 Πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος του τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων σε θέματα 

προαγωγής προσωπικού; (ΕΡΩΤΗΣΗ θ2) 

 

Πίνακας 104: Correlation (23) 

 ΕΡΩΤΗΣΗα5 ΕΡΩΤΗΣΗη4 

ΕΡΩΤΗΣΗα5 Pearson Correlation 1 ,585** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 51 51 

ΕΡΩΤΗΣΗη4 Pearson Correlation ,585** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 51 51 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Πίνακας 105: Correlation (24) 

 ΕΡΩΤΗΣΗα5 ΕΡΩΤΗΣΗθ2 

ΕΡΩΤΗΣΗα5 Pearson Correlation 1 ,688** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 51 51 

ΕΡΩΤΗΣΗθ2 Pearson Correlation ,688** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 51 51 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

Στην παραπάνω ανάλυση συσχέτισης στον πίνακα 104, παρατηρούμε ότι το r= 0,688 το 

οποίο σημαίνει ότι οι δύο μεταβλητές παρουσιάζουν ισχυρής δυναμικότητας θετική 

συσχέτιση μεταξύ τους αλλά και στατιστικά σημαντική σε κάθε επίπεδο 

σημαντικότητας 0,01, αφού Sig= ,000<0,01. Αυτό σημαίνει ότι όσο περισσότερο 

καθοριστική είναι η επίδραση του τμήματος ανθρωπίνων πόρων στην συνολική 

απόδοση και κερδοφορία της εταιρίας τόσο σημαντικότερος καθίσταται ο ρόλος του 

τμήματος ανθρωπίνων πόρων σε θέματα προαγωγής προσωπικού. 

 

 

 Σε ποιο βαθμό η εταιρία προωθεί τα συστήματα των χρηματικών αμοιβών της, 

για την ανταμοιβή της υψηλής απόδοσης των εργαζομένων; (ΕΡΩΤΗΣΗ ε1) 

 

 Η εταιρία συνοδεύει τις μισθολογικές παροχές προς τους εργαζόμενους με 

συμπληρωματικές παροχές - μη χρηματικές αμοιβές( π.χ μειωμένο ωράριο, 

πακέτο διακοπών); (ΕΡΩΤΗΣΗ ε5) 

 

Πίνακας 106: Correlation (25) 

 ΕΡΩΤΗΣΗε1 ΕΡΩΤΗΣΗε5 

ΕΡΩΤΗΣΗε1 Pearson Correlation 1 ,645** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 51 51 

ΕΡΩΤΗΣΗε5 Pearson Correlation ,645** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 51 51 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Στην παραπάνω ανάλυση συσχέτισης στον πίνακα 105, παρατηρούμε ότι το r= 0,645 το 

οποίο σημαίνει ότι οι δύο μεταβλητές παρουσιάζουν ισχυρής δυναμικότητας θετική 

συσχέτιση μεταξύ τους αλλά και στατιστικά σημαντική σε κάθε επίπεδο 

σημαντικότητας 0,01, αφού Sig= ,000<0,01. Αυτό σημαίνει ότι όσο μεγαλύτερος είναι 

ο βαθμός στον οποίο η εταιρία προωθεί τα συστήματα των χρηματικών αμοιβών της, 

για την ανταμοιβή της υψηλής απόδοσης των εργαζομένων τόσο μεγαλύτερος είναι ο 

βαθμός στον οποίο η εταιρία συνοδεύει τις μισθολογικές παροχές προς τους 

εργαζόμενους με συμπληρωματικές παροχές - μη χρηματικές αμοιβές( π.χ μειωμένο 

ωράριο, πακέτο διακοπών). 

 

 Ποιος είναι ο βαθμός συμμετοχής του τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων στον 

σχεδιασμό των προγραμμάτων κατάρτισης του προσωπικού; (ΕΡΩΤΗΣΗ ζ1) 

 

 Δίνει η εταιρία έμφαση στην αξιολόγηση των προγραμμάτων εκπαίδευσης και 

κατάρτισης προσωπικού; (ΕΡΩΤΗΣΗ ζ5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στην παραπάνω ανάλυση συσχέτισης στον πίνακα 106, παρατηρούμε ότι το r= 0,618 το 

οποίο σημαίνει ότι οι δύο μεταβλητές παρουσιάζουν ισχυρής δυναμικότητας θετική 

συσχέτιση μεταξύ τους αλλά και στατιστικά σημαντική σε κάθε επίπεδο 

σημαντικότητας 0,01, αφού Sig= ,000<0,01. Αυτό σημαίνει ότι όσο μεγαλύτερος είναι 

ο βαθμός συμμετοχής του τμήματος ανθρωπίνων πόρων στον σχεδιασμό των 

προγραμμάτων κατάρτισης του προσωπικού τόσο περισσότερο η εταιρία δίνει έμφαση 

στην αξιολόγηση των προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης προσωπικού. 

Πίνακας 107: Correlation (26) 

 ΕΡΩΤΗΣΗζ1 ΕΡΩΤΗΣΗζ5 

ΕΡΩΤΗΣΗζ1 Pearson Correlation 1 ,618** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 51 51 

ΕΡΩΤΗΣΗζ5 Pearson Correlation ,618** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 51 51 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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 Σε ποιό βαθμό η εταιρία εστιάζει στην εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών 

προσέλκυσης προσωπικού; (ΕΡΩΤΗΣΗ η3) 

 

 Σε ποιό βαθμό η εταιρία εστιάζει στην εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών 

επιλογής προσωπικού; (ΕΡΩΤΗΣΗ η4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στην παραπάνω ανάλυση συσχέτισης στον πίνακα 107, παρατηρούμε ότι το r= 0,857 το 

οποίο σημαίνει ότι οι δύο μεταβλητές παρουσιάζουν ιδιαίτερα ισχυρής δυναμικότητας 

θετική συσχέτιση μεταξύ τους αλλά και στατιστικά σημαντική σε κάθε επίπεδο 

σημαντικότητας 0,01, αφού Sig= ,000<0,01. Αυτό σημαίνει ότι όσο μεγαλύτερος είναι 

ο βαθμός στον οποίο η εταιρία εστιάζει στην εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών 

προσέλκυσης προσωπικού τόσο μεγαλύτερος είναι ο βαθμός στον οποίο η εταιρία 

εστιάζει στην εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών επιλογής προσωπικού. 

 

 

 

 Σε τι βαθμό η εταιρία δίνει έμφαση στην αντιστοίχιση του προφίλ των 

υποψηφίων με την εταιρική στρατηγική; (ΕΡΩΤΗΣΗ η4) 

 

 Σε ποιό βαθμό η εταιρία εστιάζει στην εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών 

επιλογής προσωπικού; (ΕΡΩΤΗΣΗ η1) 

 

 

 

Πίνακας 108: Correlation (27) 

 ΕΡΩΤΗΣΗη3 ΕΡΩΤΗΣΗη4 

ΕΡΩΤΗΣΗη3 Pearson Correlation 1 ,857** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 51 51 

ΕΡΩΤΗΣΗη4 Pearson Correlation ,857** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 51 51 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Πίνακας 109: Correlation (28) 

 ΕΡΩΤΗΣΗη4 ΕΡΩΤΗΣΗη1 

ΕΡΩΤΗΣΗη4 Pearson Correlation 1 ,481** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 51 51 

ΕΡΩΤΗΣΗη1 Pearson Correlation ,481** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 51 51 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

 

Στην παραπάνω ανάλυση συσχέτισης στον πίνακα 108, παρατηρούμε ότι το r= 0,481 το 

οποίο σημαίνει ότι οι δύο μεταβλητές παρουσιάζουν μέτριας δυναμικότητας θετική 

συσχέτιση μεταξύ τους αλλά και στατιστικά σημαντική σε κάθε επίπεδο 

σημαντικότητας 0,01, αφού Sig= ,000<0,01. Αυτό σημαίνει ότι όσο μεγαλύτερος είναι 

ο βαθμός στον οποίο η εταιρία δίνει έμφαση στην αντιστοίχιση του προφίλ των 

υποψηφίων με την εταιρική στρατηγική τόσο μεγαλύτερος είναι ο βαθμός στον οποίο η 

εταιρία εστιάζει στην εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών επιλογής προσωπικού. 

 

 Ποιος είναι ο βαθμός αυτονομίας του τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων κατά τον 

σχεδιασμό νέων θέσεων; (ΕΡΩΤΗΣΗ στ1) 

 

 Σε ποιό βαθμό η εταιρία εστιάζει στην εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών 

προσέλκυσης προσωπικού; (ΕΡΩΤΗΣΗ η1) 

 

Πίνακας 110: Correlation (29) 

 ΕΡΩΤΗΣΗστ1 ΕΡΩΤΗΣΗη1 

ΕΡΩΤΗΣΗστ1 Pearson Correlation 1 ,557** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 51 51 

ΕΡΩΤΗΣΗη1 Pearson Correlation ,557** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 51 51 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Στην παραπάνω ανάλυση συσχέτισης στον πίνακα 109, παρατηρούμε ότι το r= 0,557 το 

οποίο σημαίνει ότι οι δύο μεταβλητές παρουσιάζουν μέτριας δυναμικότητας θετική 

συσχέτιση μεταξύ τους αλλά και στατιστικά σημαντική σε κάθε επίπεδο 

σημαντικότητας 0,01, αφού Sig= ,000<0,01. Αυτό σημαίνει ότι όσο μεγαλύτερος είναι 

ο βαθμός αυτονομίας του τμήματος ανθρωπίνων πόρων κατά τον σχεδιασμό νέων 

θέσεων τόσο μεγαλύτερος είναι ο βαθμός στον οποίο η εταιρία εστιάζει στην εφαρμογή 

καινοτόμων πρακτικών προσέλκυσης προσωπικού. 

 

 Ποιος είναι ο βαθμός αυτονομίας του τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων κατά τον 

σχεδιασμό νέων θέσεων; (ΕΡΩΤΗΣΗ στ1) 

 

 Σε ποιό βαθμό η εταιρία εστιάζει στην εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών 

επιλογής προσωπικού; (ΕΡΩΤΗΣΗ η4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στην παραπάνω ανάλυση συσχέτισης στον πίνακα 110, παρατηρούμε ότι το r=  0,615 

το οποίο σημαίνει ότι οι δύο μεταβλητές παρουσιάζουν ισχυρής δυναμικότητας θετική 

συσχέτιση μεταξύ τους αλλά και στατιστικά σημαντική σε κάθε επίπεδο 

σημαντικότητας 0,01, αφού Sig= ,000<0,01. Αυτό σημαίνει ότι όσο μεγαλύτερος είναι 

ο βαθμός αυτονομίας του τμήματος ανθρωπίνων πόρων κατά τον σχεδιασμό νέων 

θέσεων τόσο μεγαλύτερος είναι ο βαθμός στον οποίο η εταιρία εστιάζει στην εφαρμογή 

καινοτόμων πρακτικών επιλογής προσωπικού. 

 

 

Πίνακας 111: Correlation (30) 

 ΕΡΩΤΗΣΗστ1 ΕΡΩΤΗΣΗη4 

ΕΡΩΤΗΣΗστ1 Pearson Correlation 1 ,615** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 51 51 

ΕΡΩΤΗΣΗη4 Pearson Correlation ,615** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 51 51 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8Ο : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

 Στο σύγχρονο ανταγωνιστικό και απόλυτα διεθνοποιημένο περιβάλλον, το  

επιστημονικό πεδίο της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων τις τελευταίες δεκαετίες 

φαίνεται να βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος όχι μόνο της διεθνούς 

ακαδημαϊκής κοινότητας αλλά και του επιχειρηματικού κόσμου. Αυτό κυρίως 

οφείλεται στον υψηλό βαθμό καινοτομίας και ευελιξίας που προσφέρει στις σύγχρονες 

επιχειρήσεις αναφορικά με το σπουδαιότερο ίσως περιουσιακό στοιχείο που διαθέτουν 

που δεν είναι άλλο από, το ανθρώπινο δυναμικό τους. Αποτελεί εξάλλου κοινή 

παραδοχή ότι η Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων αποτελεί ένα φαινόμενο, που ακολουθεί 

συνεχώς την εξελικτική πορεία των επιχειρήσεων και κυρίως τον μετασχηματισμό τους 

σε οργανισμούς γνώσης, μάθησης και βιώσιμης ανάπτυξης, ενώ εστιάζει στην 

ικανοποίηση τόσο του εξωτερικού όσο και του εσωτερικού πελάτη των 

επιχειρήσεων(εργαζόμενος).          

Το κύριο χαρακτηριστικό στοιχείο που ξεχωρίζει την Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων 

από τους υπόλοιπους επιστημονικούς τομείς και την καθιστά αναπόσπαστο κομμάτι 

των σύγχρονων επιχειρήσεων, αποτελεί η ικανότητα της να συνενώνει τις επιμέρους 

επιχειρησιακές λειτουργίες σε κάθε επίπεδο της οργανωσιακής ιεραρχίας από τα 

κατώτερα διοικητικά επίπεδα μέχρι την ανώτατη διοίκηση. Οι κυρίαρχες τάσεις που 

επικρατούν στο πεδίο της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων και αποτελούν τον οδηγό της 

στο σύγχρονο, πολύπλοκο και πολλές φορές αντίξοο επιχειρηματικό περιβάλλον είναι 

μεταξύ άλλων η διεθνής εξωτερική ανάθεση λειτουργιών ανθρωπίνων πόρων – 

International Human Resource Outsourcing και οι πρακτικές υψηλής απόδοσης 

εργασίας – High Performance Work Practices. 

Στη παρούσα διπλωματική εργασία το πρώτο μέρος αναφέρεται στο θέμα της διεθνούς 

εξωτερικής ανάθεσης λειτουργιών ανθρωπίνων πόρων, το οποίο εξετάστηκε σε 

θεωρητικό επίπεδο στο πλαίσιο της βιβλιογραφικής επισκόπησης μέσα από την 

ανάλυση της διαθέσιμης βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας. Συγκεκριμένα όπως 

παρουσιάστηκε, η ανάλυση του International Human Resource Outsourcing διακρίνεται 

από την ιστορική και εννοιολογική  μετάβαση από ένα γενικό πλαίσιο, αυτό της 

εξωτερικής ανάθεσης – Outsourcing, σε ένα ειδικότερο που αποτελεί η εξωτερική 

ανάθεση επιχειρησιακών λειτουργιών – Business Process Outsourcing, που βρίσκει 

εφαρμογή σε 7 επιχειρησιακούς τομείς μεταξύ των οποίων και η Διοίκηση Ανθρωπίνων 
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Πόρων. Αυτές οι δύο έννοιες αποτέλεσαν την βάση για την διαμόρφωση της διεθνούς 

εξωτερικής ανάθεσης λειτουργιών ανθρωπίνων πόρων στην μορφή και έκταση που έχει 

προσλάβει σήμερα.       

Από την θεωρητική επισκόπηση προέκυψαν τρείς βασικές κατηγορίες υπηρεσιών 

Human Resource Outsourcing, η ολική εξωτερική ανάθεση των υπηρεσιών ανθρώπινου 

δυναμικού(Total HRO), η μερική εξωτερική ανάθεση υπηρεσιών ανθρώπινου 

δυναμικού(Partial HRO) και η πολλαπλή εξωτερική ανάθεση υπηρεσιών ανθρώπινου 

δυναμικού(Multiple HRO). Ταυτόχρονα επισημάνθηκαν και οι τρείς επιμέρους 

κατηγορίες εταιριών παροχής υπηρεσιών ανθρωπίνων πόρων στο πεδίο του Human 

Resource Outsourcing, που είναι οι Human Resource Organizations(HRO), Professional 

Employer Organizations(PEO), Administrative Services Organizations(ASO).  

Επιπλέον υπογραμμίστηκαν οι βασικοί επιχειρησιακοί λόγοι που ωθούν τις επιχειρήσεις 

στην υιοθέτηση της εξωτερικής ανάθεσης( Outsourcing) αλλά και τα πλεονεκτήματα 

που συνεπάγεται το Human Resource Outsourcing για κάθε ένα εξ αυτών. 

Συγκεκριμένα πιο κρίσιμοι θεωρούνται οι οργανωσιακοί λόγοι(οrganizationally-driven 

reasons) που συνδέονται κυρίως με την βελτίωση της λειτουργικής 

αποτελεσματικότητας μέσω της εστίασης σε κρίσιμες επιχειρησιακές λειτουργίες από 

πλευράς Human Resource Outsourcing, οι λόγοι κόστους(cost – driven reasons) που 

συνδέονται κυρίως με την μείωση λειτουργικού κόστους του τμήματος HR, αλλά και οι 

λόγοι απασχόλησης(employee – driven reasons) που συχνά συνδέονται με την ενίσχυση 

του βαθμού δέσμευσης και αφοσίωσης των εργαζομένων σε μη κρίσιμους 

επιχειρησιακούς τομείς. Από την άλλη πλευρά τα βασικά μειονεκτήματα που 

συνεπάγεται το Human Resource Outsourcing για τις επιχειρήσεις συνδέονται με τρείς 

γενικές κατηγορίες προβλημάτων των επιχειρήσεων στο πλαίσιο της Διοίκησης 

Ανθρωπίνων Πόρων, συγκεκριμένα: α) Την έλλειψη ενός εσωτερικού συστήματος 

διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων, β) Την μικρή συμβολή της Διοίκησης Ανθρωπίνων 

Πόρων στην αναπτυξιακή πορεία των επιχειρήσεων και γ) Την έλλειψη 

εμπνευσμένης/μακρόπνοης εταιρικής κουλτούρας. 

Οι πλέον βασικές δραστηριότητες της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων που εκτελούνται 

στο πλαίσιο του Human Resource Outsourcing και καλύπτουν ένα μεγάλο μέρος του 

κύκλου εργασιών στον συγκεκριμένο κλάδο είναι η Προσέλκυση και Επιλογή 

Προσωπικού μέσω Εξωτερικής Ανάθεσης (Recruiting Process Outsourcing), η 
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Εκπαίδευση και Ανάπτυξη Προσωπικού μέσω Εξωτερικής Ανάθεσης(Training & 

Development Outsourcing), η Μισθοδοσία (Payroll), ο Σχεδιασμός και Διαχείριση 

Πρόσθετων Παροχών(Benefits Design & Administration) και η Μετεγκατάσταση 

Προσωπικού (Employee Relocation). Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία ερευνών που 

διεξήγαγαν μεγάλες εταιρίες που δραστηριοποιούνται στο IHRO, αναφέρεται πως ο 

παγκόσμιος ρυθμός ανάπτυξης της αγοράς του Human Resource Outsourcing για το 

2016 υπολογίζεται κοντά στο 4,1%, ενώ συνολικά για την περίοδο 2015-2020 σύμφωνα 

με τις σχετικές προβλέψεις αναμένεται να φτάσει το 4,4%. Σε επίπεδο κλάδου το 

μεγαλύτερο μερίδιο της συνολικής ετήσιας δαπάνης που λαμβάνει χώρα για το 

διάστημα 2015-2020 στο πεδίο του Human Resource Outsourcing πραγματοποιείται 

κυρίως από επιχειρήσεις του βιομηχανικού κλάδου, ενώ ακολουθούν οι κλάδοι των 

ασφαλιστικών και τραπεζικών υπηρεσιών, τηλεπικοινωνίας και υψηλής τεχνολογίας, 

αλλά και του δημόσιου τομέα μέσω νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.  

Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι η πρακτική της διεθνούς 

εξωτερικής ανάθεσης λειτουργιών ανθρωπίνων πόρων αποτελεί μια σύγχρονη έκφανση 

της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στον κόσμο των επιχειρήσεων, που εμφανίζει 

υψηλό βαθμό υιοθέτησης από μεγάλες επιχειρήσεις των ΗΠΑ και της ΕΕ, ενώ  

ταυτόχρονα παρουσιάζει τεράστια περιθώρια ανάπτυξης και κερδοφορίας και για τις 

αναπτυσσόμενες χώρες με χαρακτηριστικό παράδειγμα την Ινδία. Το στοιχείο που την 

ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες παραδοσιακές επιχειρησιακές λειτουργίες είναι ο υψηλός 

βαθμός ποιοτικών και απόλυτα εξατομικευμένων υπηρεσιών που προσφέρει σε 

επιχειρήσεις πολλαπλών και διαφορετικών κλάδων, οι οποίες προσαρμόζονται κάθε 

φορά στις συνθήκες και απαιτήσεις της πραγματικότητας των σύγχρονων επιχειρήσεων.    

Στο δεύτερο μέρος εξετάστηκε το θέμα των πρακτικών υψηλής απόδοσης εργασίας – 

High Performance Work Practices με την διεξαγωγή πρωτογενούς έρευνας. Ο βασικός 

στόχος της παρούσας πολυκλαδικής έρευνας ήταν να διερευνηθεί σε πρώτο στάδιο το 

πλήθος των ελληνικών επιχειρήσεων, που έχουν υιοθετήσει πρακτικές διοίκησης του 

προσωπικού που προάγουν την υψηλή απόδοσή του, εν συνεχεία σε δεύτερο στάδιο να 

εξεταστούν οι επιμέρους τομείς της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στις οποίες οι 

ελληνικές επιχειρήσεις εφαρμόζουν τα HPWPs αλλά και ο τρόπος με τον οποίο τα 

συνδυάζουν, ενώ στο τρίτο στάδιο επιχειρήθηκε να εξεταστεί ο ρόλος του τμήματος HR 

των ελληνικών επιχειρήσεων στον σχεδιασμό και στην εφαρμογή των HPWPs.  
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Τα παραπάνω ερευνητικά στάδια που αναφέρθηκαν αποτελούν τα ερευνητικά 

ερωτήματα της παρούσας μελέτης, τα οποία εξετάστηκαν μέσω της διεξαγωγής 

ποσοτικής έρευνας με βασικό εργαλείο συλλογής δεδομένων ένα ανώνυμο 

ερωτηματολόγιο, το οποίο περιλάμβανε 9 θεματικές ενότητες (τομείς της Διοίκησης 

Ανθρωπίνων Πόρων) 52 ερωτήσεων κλειστού τύπου και στο οποίο κλήθηκαν να 

απαντήσουν μέσω διαδικτύου 51 στελέχη διαφόρων ιεραρχικών επιπέδων τμημάτων 

ανθρωπίνων πόρων ελληνικών επιχειρήσεων. 

Τα βασικά συμπεράσματα που εξάγονται από την στατιστική ανάλυση των στοιχείων 

που αφορούν τα High Performance Work Practices και τον βαθμό υιοθέτησης και 

εφαρμογής τους από τις ελληνικές επιχειρήσεις συνοψίζονται ως εξής: 

1. Το 98% των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα διαθέτουν οργανωμένο 

τμήμα ανθρωπίνων πόρων και ταυτόχρονα εφαρμόζουν τουλάχιστον μια πρακτική 

υψηλής απόδοσης εργασίας σε κάθε ένα από τα 9 πεδία της Διοίκησης Ανθρωπίνων 

Πόρων. 

2. Στο πεδίο των εργασιακών σχέσεων το 90,2% των επιχειρήσεων του δείγματος  

διαθέτουν επίσημη πολιτική/διαδικασία διαχείρισης και επίλυσης των παραπόνων 

και των προβλημάτων του προσωπικού, ενώ το 98% εστιάζει στην ανάπτυξη 

μακροπρόθεσμων σχέσεων εργασίας με το προσωπικό. Ένα άλλο χαρακτηριστικό 

στοιχείο είναι το γεγονός ότι το 66,8% των επιχειρήσεων διεξάγουν επίσημες 

έρευνες στο εσωτερικό τους για την αποτύπωση των απόψεων, προτάσεων και 

στάσεων του προσωπικού και ταυτόχρονα όλες δίνουν έμφαση στην ισονομία και 

ισότητα στις εργασιακές ευκαιρίες μεταξύ των εργαζομένων. Το τελευταίο 

επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι το 39,2% υποστηρίζει ότι οι εργασιακές ευκαιρίες 

που προσφέρονται δεν επηρεάζονται από την παλαιότητα του εργαζομένου στην 

εταιρία. 

3. Στο πεδίο της επικοινωνίας το 96% των επιχειρήσεων του δείγματος δηλώνει ότι 

διαθέτουν επίσημα κανάλια πληροφόρησης του προσωπικού για σημαντικές αλλαγές 

εντός της εταιρίας, ενώ το 66,7% αυτών των επιχειρήσεων δίνει έμφαση στην 

ενημέρωση των εργαζομένων αναφορικά με ζητήματα του κλάδου, της αγοράς και 

των εταιρικών επιδόσεων. Επίσης το 76,5% δηλώνει ότι οι προτάσεις και οι απόψεις 

των εργαζομένων μεταφέρονται με ακρίβεια στην ανώτατη διοίκηση 

επιβεβαιώνοντας την αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ ανώτατης διοίκησης και 

προσωπικού. 
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4. Στο πεδίο της διοίκησης της απόδοσης και αξιολόγησης, το 94,1% των επιχειρήσεων 

υποστηρίζουν ότι διαθέτουν επίσημους μηχανισμούς αξιολόγησης της απόδοσης του 

προσωπικού, ενώ το 72% εξ αυτών υποστηρίζουν ότι τα κριτήρια αξιολόγησης του 

προσωπικού βασίζονται σε μετρήσιμα αποτελέσματα και  αντίστοιχα το 52,8% ότι 

τα κριτήρια αξιολόγησης του προσωπικού βασίζονται στους στρατηγικούς στόχους 

της εταιρίας. Επίσης το 88,2% των επιχειρήσεων του δείγματος αντιμετωπίζουν την 

αξιολόγηση της απόδοσης ως μέσο ενδυνάμωσης και ανάπτυξης των δυνατοτήτων 

των εργαζομένων, στοιχείο που επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι το 90% εξ αυτών 

εφαρμόζουν συστήματα αξιολόγησης της απόδοσης σε ποσοστό εργαζομένων 

μεγαλύτερο του 41%. 

5. Στο πεδίο των συστημάτων αμοιβών και παροχών, το 68,6% των επιχειρήσεων του 

δείγματος υποστηρίζουν ότι τα συστήματα αμοιβών τους βασίζονται κυρίως στην 

απόδοση, ενώ το 47,1% εξ αυτών δηλώνει ότι προωθεί τα συστήματα των 

χρηματικών αμοιβών τους, για την ανταμοιβή της υψηλής απόδοσης των 

εργαζομένων.  

6. Στο πεδίο του σχεδιασμού θέσεων εργασίας, το 51% των επιχειρήσεων του 

δείγματος υποστηρίζει ότι διευρύνει και εμπλουτίζει τα καθήκοντα και τις 

αρμοδιότητες των υπαρχουσών θέσεων, ενώ ταυτόχρονα το 41,2% εξ αυτών 

εφαρμόζει ευέλικτα ωράρια εργασίας σε συγκεκριμένες θέσεις εντός της εταιρίας. 

7. Στο πεδίο της εκπαίδευσης και ανάπτυξης, το 94,1% των επιχειρήσεων υποστηρίζει 

ότι τα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης προσανατολίζονται σε 

συγκεκριμένες δεξιότητες που απαιτούν οι επιμέρους θέσεις εργασίας, ταυτόχρονα 

το 78,4% εξ αυτών υποστηρίζει ότι τα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης 

προσανατολίζονται στον εμπλουτισμό των ικανοτήτων για υψηλή απόδοση. Τέλος 

το 98% των επιχειρήσεων δηλώνουν ότι εφαρμόζουν προγράμματα εκπαίδευσης των 

νέο-εισερχόμενων εργαζομένων. 

8. Στο πεδίο της στρατολόγησης και επιλογής προσωπικού, το 84,3% των επιχειρήσεων 

του δείγματος υποστηρίζει ότι δίνει έμφαση στην αντιστοίχιση του προφίλ των 

υποψηφίων με την εταιρική στρατηγική, ενώ το 84,3% εξ αυτών δηλώνει ότι η 

διαδικασία της επιλογής των υποψηφίων βασίζεται σε υποψηφίους με εξειδίκευση 

στην συγκεκριμένη θέση. Επίσης το 51% των επιχειρήσεων εστιάζει στην εφαρμογή 

καινοτόμων πρακτικών προσέλκυσης προσωπικού, ενώ το 58,8% αυτών εστιάζει 

στην εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών επιλογής προσωπικού. 
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9. Στο πεδίο που αφορά θέματα προαγωγής προσωπικού, το 64,7% των επιχειρήσεων 

του δείγματος υποστηρίζει ότι εστιάζει στην προαγωγή προσωπικού από το 

εσωτερικό της(κάλυψη κενής θέσης) σε μεγάλο βαθμό, ενώ το 72% των 

επιχειρήσεων δηλώνουν ότι η επαγγελματική εξέλιξη του εργαζομένου μέσα στην 

επιχείρηση είναι ξεκάθαρη εξαρχής επιβεβαιώνοντας τον πρώτο ισχυρισμό. Τέλος το 

56,9% του δείγματος προσφέρει ευκαιρίες προαγωγής στους εργαζομένους κάθε 3 

χρόνια, την ώρα που μόλις το 25,5% εξ αυτών διαθέτουν σύστημα διαδοχής για κάθε 

θέση εντός της επιχείρησης. 

 

Από την άλλη πλευρά όσον αφορά τον ρόλο του τμήματος ανθρωπίνων πόρων στον 

σχεδιασμό και στην εφαρμογή των High Performance Work Practices, τα 

συμπεράσματα συνοψίζονται στα εξής σημεία: 

 

 Το 64,7% των επιχειρήσεων του δείγματος υποστηρίζει ότι το τμήμα Ανθρωπίνων 

Πόρων τους συμμετέχει από κοινού στην διαδικασία στρατηγικού σχεδιασμού, ενώ 

το 84,3% από την άλλη πλευρά δηλώνει ότι η στρατηγική του τμήματος 

Ανθρωπίνων Πόρων ευθυγραμμίζεται με την επιχειρησιακή στρατηγική σε μεγάλο 

βαθμό. 

 

 Επίσης το 35,3% των επιχειρήσεων  υποστήριξε ότι το τμήμα Ανθρωπίνων πόρων 

συμμετέχει στον καθορισμό των στρατηγικών και στόχων των επιμέρους τμημάτων 

εντός της επιχείρησης, την ίδια ώρα που το 76,4% εξ αυτών θεωρούν καθοριστική 

την επίδραση του τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων στην συνολική απόδοση και 

κερδοφορία τους. 

 

 Μάλιστα όλες οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι ο ρόλος 

του τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων στην πληροφόρηση και ενημέρωση του 

προσωπικού για ενδοεπιχειρησιακά θέματα είναι ιδιαίτερα σημαντικός, ενώ το 

86,3% εξ αυτών θεωρούν ότι ο ρόλος του τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων στον 

σχεδιασμό και στην εφαρμογή των διαδικασιών αξιολόγησης είναι πολύ σημαντικός. 

 

 Το 60,8% των επιχειρήσεων του δείγματος υποστηρίζουν ότι ο βαθμός αυτονομίας 

του τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων κατά τον σχεδιασμό νέων θέσεων είναι αρκετά 



Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων                                             2016-2017 

ΠΜΣ “Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες” 

254 
 

μεγάλος, ενώ το 88,2% εξ αυτών θεωρεί ότι ο βαθμός συμμετοχής του τμήματος 

Ανθρωπίνων Πόρων στον σχεδιασμό των προγραμμάτων κατάρτισης του 

προσωπικού είναι εξίσου αρκετά μεγάλος. 

 

 Τέλος το 70,6% των επιχειρήσεων δήλωσαν ότι ο ρόλος του τμήματος Ανθρωπίνων 

Πόρων σε θέματα προαγωγής προσωπικού είναι εξαιρετικά σημαντικός, την ίδια 

στιγμή που το 74,5% εξ αυτών θεωρούν ότι το όραμα και η στρατηγική αποστολή 

της εταιρίας σας είναι γνωστά και κατανοητά σε κάθε εργαζόμενο μέσα στην 

επιχείρηση σε μεγάλο βαθμό. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το ερευνητικό πεδίο των πρακτικών υψηλής απόδοσης 

εργασίας – High Performance Work Practices στα πλαίσια της Διοίκησης Ανθρωπίνων 

Πόρων είναι εξαιρετικά αχαρτογράφητο και οι μέχρι τώρα ερευνητικές προσεγγίσεις 

παραμένουν περιορισμένες σε αριθμό, αποτελεί μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για τους 

επόμενους επίδοξους ακαδημαϊκούς ερευνητές να συμβάλουν στην περαιτέρω 

διερεύνηση και ανάδειξη του συγκεκριμένου θέματος. Συγκεκριμένα η παρούσα έρευνα 

έθεσε τις βάσεις προκειμένου να εξακριβωθεί ο βαθμός εξοικείωσης των ελληνικών 

επιχειρήσεων με τις πρακτικές υψηλής απόδοσης εργασίας σε ένα πολυκλαδικό επίπεδο 

στην βάση 9 λειτουργικών τομέων της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων και ταυτοχρόνως 

να καθοριστεί ο ρόλος και η θέση του τμήματος ανθρωπίνων πόρων στην διαδικασία 

εφαρμογής τους. Συνεπώς μια καλή πρόταση για το μέλλον θα ήταν να μελετηθεί ο 

βαθμός εφαρμογής των High Performance Work Practices σε συγκεκριμένους κλάδους 

ή ακόμα και η διαχρονική εξέλιξη τους ανά κλάδο, εισάγοντας στο ερευνητικό πεδίο 

και νέες πρακτικές υψηλής απόδοσης εργασίας από περισσότερες λειτουργικές περιοχές 

της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων που δεν εξετάστηκαν στην παρούσα έρευνα. Τέλος 

θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον αν γινόταν μια μελέτη που θα επιχειρούσε να διερευνήσει 

την σχέση που παρατηρείται μεταξύ των HPWPs και της οργανωσιακής απόδοσης σε 

συγκεκριμένους οικονομικούς δείκτες και εταιρικά αποτελέσματα.     
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