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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Ο ρόλος της συγκεκριμένης πτυχιακής εργασίας είναι να ασχοληθεί με τα εργαλεία 

της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού και με το πόσο καινοτόμα είναι, έτσι ώστε να 

εξεταστούν πάνω στην πρακτική τους άσκηση σε επιχειρήσεις της Ελλάδας. Πιο 

συγκεκριμένα, αφού γίνει πρώτα ανάλυση των διαφόρων εργαλείων της διοίκησης 

ανθρώπινου δυναμικού, μέσα στα πλαίσια της καινοτομίας τους, και εξεταστεί η 

θεωρητική προσέγγιση  τους στον ξενοδοχειακό κλάδο, θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση 

στην εφαρμογή τους πάνω σε επιχειρήσεις της Ελληνικής περιφέρειας. Η 

διπλωματική εργασία χωρίζεται σε δύο σημαντικά μέρη. Το πρώτο θεωρητικό μέρος 

στο οποίο προσεγγίζονται θέματα που αφορούν την σημαντικότητα των εργαλείων 

της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων και τις νέες υπηρεσίες και καινοτομίες των 

εργαλείων αυτών, αναφέρονται σημαντικές έννοιες που χαρακτηρίζουν και 

σηματοδοτούν όλο τον κλάδο της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων. Στο δεύτερο μέρος 

της εργασίας, το οποίο αφορά και το πιο πρακτικό κομμάτι της έρευνας, αναλύεται 

διεξοδικά το ξενοδοχειακό συγκρότημα Mediterranean Village, το οποίο εδρεύεται 

στην Παραλία Κατερίνης, και γίνεται συσχετισμός όλων των θεωρητικών εργαλείων 

του πρώτου μέρους πάνω στις υπηρεσίες και τις λειτουργίες της συγκεκριμένης 

ξενοδοχειακής μονάδας. Σκοπός της συγκεκριμένης πτυχιακής εργασίας είναι να 

διευκρινιστεί το κατά πόσο μπορεί να επιτευχθεί η παραπάνω πρακτική συσχέτιση 

των ζητημάτων της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων με επιχειρήσεις του Ελλαδικού 

χώρου και πιο συγκεκριμένα του ξενοδοχειακού κλάδου της. Για τον λόγο αυτό 

χρειάστηκε να εξεταστούν λεπτομερώς όλα τα σημαντικά εργαλεία της διοίκησης 

ανθρώπινου δυναμικού, η καινοτομία τους και το μεγάλο ξενοδοχειακό συγκρότημα 

Mediterranean Village. 
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ABSTRACT 

 

The main role of this dessertation is to deal with human resources management tools 

and how innovative they are, so they can look into their practical training in Greek 

businesses. More specifically, after analyzing the various tools of the human 

resources management within the framework of their innovation and examining their 

theoretical approach to the hotel industry, special emphasis will be put on their 

application to Greek businesses. Diploma thesis is divided into two important parts. 

The first theoretical part, which addresses issues related to the importance of human 

resources management tools and the new services and innovations of these tools, 

points to important concepts that characterize and mark the entire human resources 

management sector. In the second part of the dessertation, which deals with the most 

practical part of the research, the hotel complex Mediterranean Village, based in 

Paralia Katerinis, is thoroughly analyzed and all the theoretical tools of the first part 

are correlated to the services and functions of the specific hotel unit. The purpose of 

this dissertation is to clarify whether this practical correlation of human resources 

management issues can be achieved with enterprises in Greece and more specifically 

in the hotel sector. For this reason it was necessary to examine in detail all the 

important tools of the human resources management, their innovation and the large 

Mediterranean Village complex. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Ο κλάδος της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού είναι σχετικά καινούργιος ως έννοια 

στην σύγχρονη εποχή και στις σημερινές μεγάλες επιχειρήσεις αλλά παρόλα αυτά, 

από πολύ παλιά ακόμη χρησιμοποιούνταν πιο πρώιμες  τεχνικές  διοίκησης 

ανθρώπινου δυναμικού στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα, χωρίς να υπάρχει 

βέβαια η τεχνογνωσία που υπάρχει σήμερα.  

Στην σύγχρονη εποχή και λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης του εμπορίου σε μια πιο 

παγκόσμια κλίμακα, ο κλάδος του ανθρώπινου δυναμικού αναπτύχθηκε ραγδαία 

ακόμη και σε εταιρείες με λιγότερο προσωπικό. Δόθηκε περισσότερη  έμφαση στο 

προσωπικό των εταιρειών και στην διαδραστικότητα μεταξύ τους, καθώς θεωρήθηκε 

αναγκαίο για να ορθοποδήσει και να επιτύχει τους στόχους των πωλήσεών της μία 

επιχείρηση. 

Ο κλάδος του ανθρώπινου δυναμικού έφερε μαζί του και μία σειρά από καινοτόμα 

εργαλεία που αφορούσαν μηχανισμούς και λειτουργίες της επιχείρησης με τους 

εργαζόμενούς της. Η καινοτομία αποτελούσε από ανέκαθεν καλή επιλογή για ένα 

μεγάλο ποσοστό επιτυχίας των εταιρειών και γι’ αυτό μπήκε στην φιλοσοφία κάθε 

επιχείρησης που προσπαθούσε να πετύχει το καλύτερο για την ίδια και τους 

εργαζόμενούς της. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 

1.1 ΣΗΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

 

Η διοίκηση ανθρωπίνων πόρων ως ορισμός είναι η ενασχόληση με το προσωπικό της 

εκάστοτε επιχείρησης με σκοπό την καλύτερη συνεργασία και αποδοτικότητα του. 

Πιο συγκεκριμένα, η διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού ασχολείται με την 

προσέλκυση, την εκπαίδευση και την αποδοτικότητα του προσωπικού μέσα σε μία 

επιχείρηση. Πέραν αυτών των πρώτων παραμέτρων, η διοίκηση ανθρωπίνων πόρων 

φροντίζει και για την ασφάλεια και για την υγεία όλων των εργαζομένων, βάζοντάς 

τους σε πολύ υψηλή θέση προτεραιότητας για την ομαλή και οικονομική ανάπτυξη 

της επιχείρησης.  

Η διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού έχει μια σειρά από λειτουργίες και καθήκοντα με 

τα οποία προσπαθεί να επιτύχει τους σκοπούς της. Αυτές οι λειτουργίες έχουν σκοπό 

να κάνουν το ανθρώπινο δυναμικό μιας επιχείρησης πιο δημιουργικό και να το κάνει 

να παίρνει πρωτοβουλίες από μόνο του προκειμένου να αισθάνεται πιο χρήσιμο. 

Επίσης, με τις ραγδαίες αλλαγές που υπόκεινται ανά τον κόσμο, ένα σωστό 

προσωπικό διοίκησης προσωπικού μπορεί να ενσωματώνεται σε αυτές τις αλλαγές 

και μπορεί να εκπαιδεύει το υπόλοιπο προσωπικό προκειμένου να αναγνωρίσει τις 

αλλαγές και να τις ακολουθήσει, έτσι ώστε να μπορέσει να επιβιώσει η επιχείρηση 

στην αγορά.  

Σε όλες τις μεγάλες επιχειρήσεις, παγκόσμιας κλίμακας, υπάρχει ξεχωριστό τμήμα 

διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού το οποίο φροντίζει για όλα τα καθήκοντα και την 

εύρυθμη λειτουργία του προσωπικού στην επιχείρηση. Συνήθως το τμήμα διοίκησης 

ανθρώπινου δυναμικού αποτελείται από λίγα μέλη, αναλόγως το μέγεθος της 

επιχείρησης. 

Η διοίκηση ανθρωπίνων πόρων κατέχει πρωτεύων ρόλο στις σημερινές επιχειρήσεις 

και αυτό γιατί οι πολιτικές δράσης και τα σχέδια που θα ακολουθήσει μια επιχείρηση 

συνδέονται άρρηκτα με το προσωπικό της. H σωστή καθοδήγηση όλης αυτής της 

διαδικασίας ξεκινάει από την διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού. Όροι όπως 

προγραμματισμός και ομαδική εργασία είναι κάτι που την εκφράζουν σαν έννοια και 

προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα πιο ευχάριστο περιβάλλον εργασίας καθώς και να 
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επιτευχθεί το γεγονός ότι το προσωπικό θα αισθάνεται τόσο οικεία όσο αισθάνεται 

όταν βρίσκεται στο σπίτι του. Η ασφάλεια και η υγεία είναι επίσης δύο όροι οι οποίοι 

έχουν να κάνουν με το ανθρώπινο δυναμικό. Πιο συγκεκριμένα, ο υγιεινός τρόπος 

εργασίας σε ένα δύσκολο και ανθυγιεινό περιβάλλον είναι πολύ σημαντικά καθώς 

επίσης και η ασφάλεια των εργαζομένων, πράγματα για τα οποία μεριμνάει το 

συγκεκριμένο τμήμα.  

Η διοίκηση ανθρωπίνων πόρων στη σημερινή εποχή είναι ιδιαίτερα σημαντική, όπως 

προείπαμε και παραπάνω, κυρίως γιατί τώρα υπάρχουν πιο περίπλοκα θέματα στο 

εσωτερικό των επιχειρήσεων τα οποία οφείλονται κυρίως στην παγκοσμιοποίηση του 

εμπορίου, τις μετατοπίσεις πληθυσμών καθώς επίσης και στην οικονομική αστάθεια 

που επικρατεί ανά τον κόσμο. Νέα προβλήματα προκύπτουν καθημερινά όπως η 

αύξηση του ανταγωνισμού σε παγκόσμια κλίμακα καθώς και τεχνολογικές αλλαγές 

που δημιουργούν την ανάγκη για διαφορετικές ειδικότητες.   

Με την διοίκηση ανθρωπίνων πόρων μπήκε μια νέα διάσταση στα θέματα που 

αφορούν το προσωπικό μιας επιχείρησης. Η σκληρή στάση του αφεντικού απέναντι 

στους εργάτες έχει αντικατασταθεί με καλύτερους τρόπους προσέγγισης των εργατών 

από την διοίκηση. Τα μονότονα εργασιακά περιβάλλοντα και οι υποχρεώσεις των 

εργατών μέσα σε αυτά έχουν αντικατασταθεί με πιο δημιουργικούς χώρους και 

τρόπους εργασίας έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να νιώθουν ότι αξίζουν και ότι κάνουν 

κάτι σημαντικό, συμβάλλοντας στην εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης. Το 

γραφείο διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού ασχολείται και με την επιχειρηματική  

κουλτούρα της εταιρείας και προσπαθεί να δώσει σε όλους τους εργαζόμενους να 

καταλάβουν τους στόχους της εταιρείας και να δουλεύουν σε ένα ομαδικό πνεύμα για 

την επίτευξη αυτών των στόχων. Η αναγνώριση του ανθρώπινου παράγοντα ως 

στρατηγικό μέσο επίτευξης όλων των στόχων μιας εταιρείας και η αξιοποίησή της, 

είναι μία δουλειά της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού που γίνεται όλο και πιο 

απαραίτητη στην σημερινό επιχειρηματικό κόσμο. «Η διαχείριση της απόδοσης είναι 

μία νέα έννοια που αντικαθιστά σε όλο και μεγαλύτερο βαθμό την έννοια της 

αξιολόγησης της απόδοσης. Πρόκειται για μία σύνθετη προσέγγιση, στόχος της 

οποίας είναι όχι απλώς να μετρήσει την απόδοση των υπαλλήλων, αλλά να οδηγήσει 

στη βελτίωσή της.» (Παναγιώτα Σ. Χατζηπαντελή, 1999). 
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Η καινοτομία είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας στη βελτίωση της 

παραγωγικότητας μιας επιχείρησης. Πιο συγκεκριμένα, οι καινοτόμες πρακτικές σε 

μία εταιρεία κάνουν το προσωπικό πιο δημιουργικό και του δίνουν διαφορετικό 

νόημα στον τρόπο εργασίας. Η διοίκηση ανθρωπίνων πόρων φέρει μια σειρά από 

καινοτόμες ιδέες, μέσα από λειτουργίες και πρακτικές τις οποίες θα δούμε στο 

επόμενο κεφάλαιο πιο αναλυτικά. 

 

1.2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 

Τα σημερινά οφέλη των επιχειρήσεων από τις λειτουργίες και τις πρακτικές της 

διοίκησης ανθρωπίνων πόρων είναι πολλά και αξιόλογα. Για την επίτευξη όλων 

αυτών, η ομάδα διοίκησης ανθρωπίνων πόρων ακολουθεί μία σειρά από σημαντικές 

και καινοτόμες λειτουργίες, οι οποίες έχουν άμεση σχέση με το προσωπικό των 

εταιρειών και θα τις δούμε αναλυτικά παρακάτω. 

 

1.2.1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

 

Το πιο σημαντικό κομμάτι σε κάθε οργανωμένη λειτουργία είναι ο σωστός 

προγραμματισμός, πόσο μάλλον στην διοίκηση ανθρωπίνων πόρων όπου όλη η 

φιλοσοφία της στηρίζεται πάνω στην οργάνωση του προσωπικού των επιχειρήσεων. 

Ο προγραμματισμός στη διοίκηση ανθρωπίνων πόρων παρέχει μία στρατηγική βάση 

για την λήψη αποφάσεων πάνω σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού και πρόβλεψης της 

αλλαγής. (D. K. Bhattacharyya, 2006) 

Από τις βασικότερες λειτουργίες για τις οποίες χρειάζεται και ο προγραμματισμός 

είναι αρχικά ο έλεγχος του ήδη υπάρχοντος προσωπικού για το αν κατέχει τις 

κατάλληλες δεξιότητες και χαρακτηριστικά με τα οποία θα μπορέσει να ανταπεξέλθει 

καλύτερα στις λειτουργίες τις επιχείρησης. Επίσης, αφού γίνει ο έλεγχος του ήδη 

υπάρχων προσωπικού, επόμενο βήμα είναι η πρόβλεψη πρόσληψης νέου προσωπικού 

για ενδεχόμενη επέκταση της επιχείρησης ή για διάφορες τεχνολογικές αλλαγές. 
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Προκειμένου να γίνει η σωστή πρόβλεψη πρόσληψης προσωπικού, θα πρέπει να γίνει 

νωρίτερα μία ανάλυση της αγοράς για να μπορέσει να γίνει πιο εύκολη και 

κατανοητή ολόκληρη η διαδικασία. Η ανάλυση θα πρέπει να αφορά και το εσωτερικό 

αλλά και το εξωτερικό περιβάλλον για να μπορεί να είναι αξιόπιστη. Με αυτόν τον 

τρόπο θα μπορέσουν να προσδιοριστούν καλύτερα οι ανάγκες τις επιχείρησης και θα 

είναι πιο εύκολο και για το ίδιο το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού να κάνει τις 

κατάλληλες προσλήψεις για να μπορέσει να ανταπεξέλθει καλύτερα στη δουλειά του.   

Το προσωπικό της επιχείρησης καθώς και ο κατάλληλος αριθμός των εργαζομένων 

της είναι πολύ σημαντικοί παράγοντες για την εύρυθμη λειτουργία της γι’ αυτό και 

πρέπει να δοθεί μεγάλη έμφαση από την αρχή.  

Ο προγραμματισμός, αναλόγως την επιχείρηση, μπορεί να αποσκοπεί σε 

μακροχρόνια ή απλώς σε βραχυπρόθεσμα διαστήματα. Επιχειρήσεις που ασχολούνται 

με εποχιακές εργασίες αποβλέπουν περισσότερο σε βραχυπρόθεσμους 

προγραμματισμούς λόγω της εποχικότητας.  

Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας που αφορά τον προγραμματισμό είναι η σωστή 

ενημέρωση και επικοινωνία του τμήματος ανθρωπίνων πόρων με τα υψηλά στελέχη 

της επιχείρησης προκειμένου να διευκρινιστούν οι στόχοι και η φιλοσοφία ης 

επιχείρησης. Πρέπει να είναι όλοι ενήμεροι για τους στόχους της επιχείρησης, πόσο 

μάλλον η διοίκηση ανθρωπίνων πόρων διότι με βάση τους στόχους θα διευκρινιστούν 

και άλλες παράμετροι όπως ο αριθμός των εργαζομένων καθώς και το σύνολο των 

αξιών και πεποιθήσεων που επικρατούν στην επιχείρηση.  

Κάθε επιχείρηση έχει τις ανάγκες της καθώς και τις ελλείψεις της. Με το σωστό 

προγραμματισμό, η διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού προλαμβάνει τέτοιες 

περιστάσεις και καθιστά την επιχείρηση πιο έτοιμη να αντιδράσει σε περιόδους 

κρίσεως της εγχώριας αγοράς καθώς και την αβεβαιότητα της παγκόσμιας αγοράς.  

 

1.2.2. ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

Το επόμενο βήμα μετά τον προγραμματισμό είναι η επιλογή προσωπικού της 

επιχείρησης. Όπως προείπαμε, το τμήμα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού πρέπει να 



12 
 

οργανώσει το ήδη υπάρχων προσωπικό της επιχείρησης σε θέσεις που τους αρμόζουν 

και στη συνέχεια αναλόγως τις ανάγκες τις επιχείρησης να προβεί στην πρόληψη 

νέου προσωπικού. 

Η επιλογή προσωπικού περιλαμβάνει τρία βασικά στάδια τα οποία είναι η 

προσέλκυση προσωπικού, η επιλογή και τέλος, η ενσωμάτωσή τους στην εκάστοτε 

επιχείρηση. 

Το πρώτο στάδιο το οποίο είναι η προσέλκυση προσωπικού, αποτελεί το 

σημαντικότερο κομμάτι της επιλογής προσωπικού. Τα άτομα που θα σπεύσουν να 

κάνουν αίτηση θα πρέπει να έχουν τα επιθυμητά προσόντα που θα αναγράφονται 

στην αγγελία, τα οποία θα πρέπει να μεριμνήσουν και να τα υπογραμμίσουν οι 

υπεύθυνοι. Επομένως το τμήμα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού θα πρέπει να 

ασχοληθεί με το να βρει τους ταλαντούχους νέους που θα στελεχώσουν την 

επιχείρηση δίνοντάς την νέα δυναμική και ενισχύοντας το όραμά της ως επιχείρηση. 

Η αναζήτηση νέων στελεχών σε μια επιχείρηση μπορεί να γίνει είτε μέσα από την 

επιχείρηση είτε από το εξωτερικό της περιβάλλον. Και οι δύο επιλογές παρέχουν  

πολλά θετικά αλλά και αρνητικά για τους υπεύθυνους της διοίκησης ανθρώπινου 

δυναμικού και συνεπώς και για την ίδια την επιχείρηση.  

Αναλυτικότερα, οι πηγές εύρεσης νέου προσωπικού μέσα από την ίδια την 

επιχείρηση μπορεί να είναι από το κοντινό περιβάλλον των εργαζομένων της 

επιχείρησης. Με αυτόν τον τρόπο οι εργαζόμενοι μαθαίνουν ότι υπάρχουν θέσεις 

εργασίας και σπεύδουν να ενημερώσουν τους γνωστούς τους να προβούν στην 

αντίστοιχη αίτηση για εργασία. Μία άλλη πηγή μέσα από την επιχείρηση είναι από τα 

βιογραφικά που έχει ήδη μαζέψει το τμήμα ανθρώπινου προσωπικού. Όλοι οι 

υποψήφιοι για εργασία που έχουν περάσει από την επιχείρηση και έχουν αφήσει το 

βιογραφικό τους, είτε το έχουν στείλει μέσω του διαδικτύου από την ιστοσελίδα, 

αποτελούν μία πολύ καλή πηγή από την οποία μπορεί το τμήμα ανθρώπινου 

δυναμικού να αναζητήσει νέα στελέχη.  

Από την άλλη πλευρά πηγές εύρεσης προσωπικού μπορεί να αποτελέσουν και 

παράγοντες από το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης. Μία πηγή μπορούν να 

αποτελέσουν γραφεία εύρεσης εργασίας τα οποία συλλέγουν βιογραφικά και 

αναλόγως τον κλάδο, επικοινωνούν με τις επιχειρήσεις προκειμένου να 
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συνεργαστούν. Μία άλλη πολύ διαδεδομένη πηγή εύρεσης εργασίας έξω από την 

επιχείρηση είναι το διαδίκτυο. Στην σημερινή εποχή υπάρχουν χιλιάδες ιστοσελίδες 

στις οποίες μπορεί να αναρτήσει το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησης 

αγγελίες εύρεσης προσωπικού, με τα προσόντα που επιθυμεί να έχει ο υποψήφιος 

εργαζόμενος. Τέλος, η πρακτική άσκηση που προσφέρουν οι επιχειρήσεις στους 

εκπαιδευόμενους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μπορεί να αποτελέσει μία εξίσου 

σημαντική πηγή εύρεσης μόνιμου προσωπικού στην επιχείρηση. Οι εξωτερικές πηγές 

προσέλκυσης προσωπικού μπορεί να είναι ιδιαίτερα δαπανηρές για την επιχείρηση 

καθώς και για τον εργαζόμενο για τον λόγο ότι διαμεσολαβούν τρίτοι για την 

διαδικασία εύρεσης εργασίας και συνήθως παίρνουν ένα ποσοστό μισθού του 

εργαζόμενου για κάποιο χρονικό διάστημα. Από την άλλη πλευρά με αυτή την 

μέθοδο, οι επιχειρήσεις έχουν περισσότερες επιλογές προκειμένου να βρούνε τους 

κατάλληλους για να στελεχώσουν την κενή τους θέση. 

Μετά την προσέλκυση εργαζομένων, ακολουθεί η επιλογή των καταλλήλων, με τα 

επιθυμητά προσόντα, υποψηφίων. Η επιλογή του κατάλληλου εργαζόμενου είναι 

πολύ σημαντική υπόθεση για την ίδια την επιχείρηση και γι’ αυτόν τον λόγο πρέπει 

να δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα σε ολόκληρη την διαδικασία. Η επιλογή των 

υποψηφίων γίνεται με μία σειρά από λειτουργίες που βοηθούν το τμήμα ανθρώπινου 

δυναμικού να επιλέξει πιο ορθολογικά και πρακτικά. Από επιχείρηση σε επιχείρηση 

μπορεί να διαφέρει ο τρόπος επιλογής των εργαζόμενων. Από τους πιο συνήθεις 

τρόπους επιλογής είναι η ανάγνωση του βιογραφικού και στη συνέχεια η συνέντευξη 

του εργαζόμενου με το τμήμα διοίκησης ανθρωπίνων πόρων. Με την συνέντευξη 

διευκρινίζονται όλες οι απορίες του εργοδότη και του εργαζόμενου και αναλύουν το 

βιογραφικό του τελευταίου. Επίσης, με την συνέντευξη μπορεί να φανεί κατά πόσο 

είναι πρόθυμος να δουλέψει ο εργαζόμενος καθώς και μερικά στοιχεία του 

χαρακτήρα του όπως ο δυναμισμός του χαρακτήρα του και η εμπειρία του. 

Άλλοι μέθοδοι επιλογής προσωπικού μπορεί να είναι κάποια γραπτά τεστ που 

αφορούν τον κλάδο της επιχείρησης, τα οποία πρέπει να περάσουν οι εξεταζόμενοι 

και αναλόγως τον βαθμό που θα εκλάβουν θα τους καλέσει η επιχείρηση για 

συνέντευξη.  

Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι η διαδικασία επιλογής των κατάλληλων εργαζόμενων είναι 

μία ιδιαίτερα δύσκολη υπόθεση. Ο στόχος όλων των παραπάνω διαδικασιών είναι να 
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γίνει η σωστή επιλογή προσωπικού κυρίως με βάση την εκπαίδευση του υποψηφίου 

και την εμπειρία που είχε σε όλες τις προηγούμενες δουλειές. Τέλος με την 

συνέντευξη, οι υπεύθυνοι ανθρώπινου δυναμικού εξετάζουν στοιχεία του χαρακτήρα 

του υποψηφίου για να δούνε αν κατέχει τα κατάλληλα εφόδια για την συγκεκριμένη 

θέση εργασίας. 

Επομένως συμπεράνουμε ότι η τελευταία διαδικασία αυτού του σταδίου είναι η 

μέριμνα των υπευθύνων για την σωστή ενσωμάτωση του νέου εργαζόμενου μέσα 

στην επιχείρηση. Από τις πρώτες κιόλας μέρες θα πρέπει ο νέος εργαζόμενος να 

παρακολουθήσει κάποια εκπαιδευτικά σεμινάρια προκειμένου να εκπαιδευτεί για τα 

προϊόντα ή τις υπηρεσίες της επιχείρησης καθώς και για το όραμα και τους στόχους 

της προκειμένου να είναι πιο αποδοτικός και να ενσωματωθεί γρηγορότερα στην 

φιλοσοφία της επιχείρησης. «Η διαδικασία με την οποία καθορίζονται τα καθήκοντα 

που αναλογούν σε κάθε θέση και τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων που 

προσλαμβάνονται για την πλήρωση των θέσεων αυτών καλείται ανάλυση θέσεων 

εργασίας.» (Gary Dessler, 2012).   

 

1.2.3. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

«Ανεξάρτητα από τη στρατηγική που ακολουθεί η κάθε επιχείρηση, είναι γεγονός ότι 

απαιτείται η ύπαρξη υψηλού επιπέδου στελεχών που εκπαιδεύονται σε διάφορους 

τομείς, όπως στον τεχνολογικό , στον τομέα διοίκησης, στον τομέα των υπηρεσιών 

κλπ.» (Άννα Μαρία Μούζα-Λαζαρίδη, 2006). Η εκπαίδευση και η επιμόρφωση του 

ανθρώπινου προσωπικού μιας επιχείρησης είναι ευθύνη του τμήματος διοίκησης 

ανθρωπίνων πόρων. Με την διαρκή επιμόρφωση του προσωπικού, η επιχείρηση 

μπορεί να γίνεται πιο παραγωγική και να βρίσκεται μπροστά στις νέες τεχνολογικές 

και ανταγωνιστικές προοπτικές που απαιτεί η παγκόσμια αγορά. Η επιμόρφωση του 

προσωπικού πρέπει να είναι διαρκής και σωστή από τη μεριά της διοίκησης 

ανθρώπινου δυναμικού. 

«Η εκπαίδευση αφορά τις μεθόδους  που χρησιμοποιούν οι εργοδότες για να 

τροφοδοτήσουν τους νέους ή τους υφιστάμενους εργαζομένους με τις δεξιότητες που 

χρειάζονται για να εκτελέσουν τις εργασίες τους.» (Gary Dessler, 2012). Οι στόχοι 
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της επιμόρφωσης προσωπικού είναι αφενός η βελτίωση της απόδοσής τους στην 

επιχείρηση και αφετέρου η εκμάθηση νέων τεχνικών και τεχνολογιών προκειμένου να 

μπορούν να ανταπεξέρχονται καλύτερα στις καθημερινές δυσκολίες που μπορεί να 

προκύπτουν στην επιχείρηση. Επίσης, επιμόρφωση προσωπικού γίνεται και στους 

νέους εργαζόμενους προκειμένου να μάθουν καλύτερα και γρηγορότερα τα προϊόντα 

και τις υπηρεσίες της επιχείρησης. 

Η επιχείρηση οφείλει να επενδύσει κάποιο χρηματικό ποσό στην εκπαίδευση και 

επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού της και η εκπαίδευση αυτή να είναι 

πολυμερής και διαρκής. Μερικές φορές η εκπαίδευση μπορεί να γίνει από τα ανώτερα 

στελέχη της επιχείρησης τα οποία συνήθως έχουν μεγαλύτερη εμπειρία σε 

τεχνολογικές και οργανωτικές διαδικασίες. Αυτή η μέθοδος εκπαίδευσης είναι και 

πολύ οικονομική για την επιχείρηση διότι δεν χρειάζεται να καταναλώσει επιπλέον 

ποσό για την εκπαίδευση του προσωπικού της γιατί αυτό θα γίνει από τα ήδη 

υπάρχοντα στελέχη της. 

Η άλλη μέθοδος της εκπαίδευσης είναι να επιλέξει το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού 

κάποιον εξειδικευμένο πάνω στο αντικείμενο που θέλει να εστιάσει η εταιρεία και να 

τον καλέσει να κάνει κάποιες διαλέξεις στην επιχείρηση. Αυτή η μέθοδος είναι πιο 

δαπανηρή για την επιχείρηση καθώς καλείται να πληρώσει για την εκπαίδευση των 

εργαζομένων της. 

Αναλόγως το τμήμα και την ειδικότητα, οι υπεύθυνοι ανθρωπίνων πόρων επιλέγουν 

τον πιο κατάλληλο εκπαιδευτή. Υπάρχουν διάφοροι μέθοδοι εκπαίδευσης, τις οποίες 

τις επιλέγουν οι υπεύθυνοι αναλόγως τις ανάγκες της εταιρείας. Οι πιο σημαντικές 

μέθοδοι εκπαίδευσης προσωπικού είναι οι μελέτες περιπτώσεων, τα σεμινάρια, οι 

διαλέξεις, οι προσομοιώσεις και τέλος η πρακτική άσκηση. Είναι όλες σημαντικές 

μέθοδοι εκπαίδευσης, άλλες χρησιμοποιούνται πιο πολύ στην σημερινή εποχή και 

άλλες χρησιμοποιούνταν περισσότερο παλαιότερα άλλα όπως και να έχει, είναι 

μέθοδοι με τις οποίες μπορούσαν να εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους μεγάλες 

επιχειρήσεις. 

Αναλυτικότερα, οι μελέτες περιπτώσεων αφορούν το πιο θεωρητικό κομμάτι της 

εκπαίδευσης και αποσκοπούν στο να δώσουν στον εκπαιδευόμενο τα κατάλληλα 

εφόδια και τις κατάλληλες γνώσεις από παραδείγματα άλλων μεγάλων εταιρειών. Πιο 

συγκεκριμένα, στις μελέτες περιπτώσεων οι εκπαιδευτές αναλύουν τα 



16 
 

χαρακτηριστικά μιας μεγάλης και κερδοφόρας επιχείρησης, την φιλοσοφία της και τις 

μεθόδους επιτυχίας της  έτσι ώστε να παραδειγματιστούν οι εκπαιδευόμενοι και να 

πάρουν ιδέες για το πώς θα πρέπει να σκέφτονται και να δουλεύουν αποδοτικότερα. 

Οι μελέτες περιπτώσεων συνήθως γίνονται από τους εκπαιδευτές σε μεγάλες 

αίθουσες και σε θεωρητικό επίπεδο, έχοντας μαζί τους οπτικοακουστικό υλικό για να 

παρουσιάσουν στους εκπαιδευόμενους. 

Τα σεμινάρια αποτελούν μια άλλη σημαντική μέθοδο εκπαίδευσης που αφορά και 

αυτή ένα πιο θεωρητικό κομμάτι. Στα σεμινάρια οι εκπαιδευτές κάνουν διαλέξεις είτε 

οι ίδιοι είτε φέρνοντας υπεύθυνους από άλλες επιχειρήσεις για να μεταφέρουν τις 

γνώσεις τους και τις εμπειρίες τους στους εκπαιδευόμενους. Με τις διαλέξεις και τα 

σεμινάρια οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να έρθουν σε επαφή με μεγάλους 

επιχειρηματίες, που θα έχουν παρευρεθεί εκεί για να κάνουν διάλεξη, και να μάθουν 

από αυτούς πολύ σημαντικά πράγματα και στοιχεία για την δουλειά τους. Αυτή η 

μέθοδος εκπαίδευσης είναι από τις παλαιότερες και τις πιο απλές. Δεν είναι 

απαραίτητο να γίνει η χρήση της τεχνολογίας για την εκπαίδευση και είναι από τις πιο 

οικονομικές μεθόδους εκπαίδευσης και μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν ακόμη και 

οι πιο μικρές επιχειρήσεις.  

Οι προσομοιώσεις αποτελούν τον πιο σύγχρονο τρόπο εκπαίδευσης προσωπικού μιας 

επιχείρησης και χρησιμοποιούνται πολύ τα τελευταία χρόνια. Μερικές φορές 

απαιτείται και η χρήση τεχνολογικών μέσων. Με τις προσομοιώσεις ο 

εκπαιδευόμενος τοποθετείται σε περιβάλλον παρόμοιο με τις συνθήκες εργασίας στην 

επιχείρηση του και μέσα από αυτήν την διαδικασία μαθαίνει τεχνικές και θεωρητικές 

λεπτομέρειες που αφορούν την δουλειά του. Αυτή η μέθοδος εκπαίδευσης αφορά 

παλιούς αλλά κυρίως νέους εργαζόμενους που έρχονται πρώτη φορά σε τέτοιο 

περιβάλλον και χρειάζονται μια καθοδήγηση. 

Τέλος, ένας από τους πιο διαδεδομένους τρόπους εκπαίδευσης προσωπικού είναι η 

πρακτική άσκηση η οποία χρησιμοποιείται κυρίως από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά 

Ιδρύματα και από άλλες εκπαιδευτικές και τεχνικές σχολές. Με την πρακτική 

άσκηση, ένας τελειόφοιτος μιας σχολής έρχεται σε πρώτη επαφή με την επιχείρηση 

και το αντικείμενο σπουδών του. Συνήθως η πρακτική άσκηση διαρκεί έξι μήνες και 

αποσκοπεί στο να παρέχει στον εκπαιδευόμενο όλα τα απαραίτητα εφόδια για να 

μπορέσει να ανταπεξέλθει στην αγορά εργασίας. Στην πρακτική άσκηση γίνεται στην 
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πράξη όλη η θεωρία που διδασκόταν ο εκπαιδευόμενος όλα τα χρόνια των σπουδών 

του και συγχρόνως έρχεται σε επαφή με άλλους εργαζόμενους και αφεντικά που 

μπορεί να είναι πιο σκληρά και απαιτητικά απ ότι στην θεωρία. Έτσι αυτός ο τρόπος 

εκπαίδευσης θεωρείται από τους πιο σημαντικούς και είναι απαραίτητο να τον 

χρησιμοποιούν όλες οι σχολές προκειμένου να προετοιμάσουν τους εκπαιδευόμενους 

τους για την μελλοντική αγορά εργασίας και τις επιχειρήσεις.  

Όλες οι παραπάνω μέθοδοι εκπαίδευσης πρέπει να γίνουν με την καθοδήγηση 

ανθρώπων του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού προκειμένου να τηρηθεί μια 

οργάνωση και να καλυφθούν όλα τα απαραίτητα πεδία για την επιμόρφωση και την 

εκπαίδευση των εργαζομένων. Οι εργαζόμενοι με τη σειρά τους θα πρέπει να είναι 

δεκτικοί στα νέα προγράμματα και να μπορέσουν να αποκομίσουν όσες περισσότερες 

πληροφορίες μπορέσουν προκειμένου να βοηθήσουν τον ίδιο τους τον εαυτό αλλά 

και την επιχείρηση στην οποία εργάζονται. Σε αυτό θα συντελέσει και πολύ η 

ομαδικότητα και το κλίμα εμπιστοσύνης που υπάρχει μέσα στην επιχείρηση αλλά και 

τα κίνητρα που θα δοθούν από τους ανωτέρους στους εργαζόμενους προκειμένου να 

παρακολουθήσουν επιτυχώς και με προσοχή τα εκπαιδευτικά προγράμματα μέσα 

στην ίδια την επιχείρηση που εργάζονται.   

 

1.2.4. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗΣ  

 

Η παρακίνηση του προσωπικού μιας επιχείρησης αποτελεί μία σημαντική λειτουργία 

της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων διότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την 

παραγωγικότητα της επιχείρησης αφενός και με την αποδοτικότητα των εργαζομένων 

αφετέρου. Η εργασία στην επιχείρηση αποτελεί ομαδική συμβολή και πρέπει να είναι 

ο καθένας ευχαριστημένος από την εργασία του, έτσι ώστε να πετυχαίνεται καλύτερη 

απόδοση του συνόλου. Η παρακίνηση του προσωπικού πολλές φορές συνδέεται και 

με τις πολιτικές αμοιβής, γι’ αυτό πρέπει να δίνεται και ιδιαίτερη έμφαση στην 

σύνδεση αυτών των δύο εννοιών. «Είναι προφανές πως το σύστημα των αμοιβών που 

αναπτύσσει μια επιχείρηση θα πρέπει να είναι ανάλογο με αυτό της αγοράς εργασίας, 

ενώ παράλληλα είναι απαραίτητη η αξιολόγηση των επιμέρους εργασιών, με τη 

σύσταση επιτροπών.» (Άννα Μαρία Μούζα-Λαζαρίδη, 2006). 
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Οι παράγοντες  παρακίνησης προσωπικού είναι πολλοί και διαφέρουν από 

εργαζόμενο σε εργαζόμενο αναλόγως με το που δίνει μεγαλύτερη έμφαση ο καθένας 

και τι τον χαρακτηρίζει. Έτσι λοιπόν ένα σημαντικό κίνητρο για εργασία είναι να 

παρέχεται ένα πολύ ζεστό και φιλικό περιβάλλον εργασίας για τον εργαζόμενο από 

τις πρώτες ακόμη μέρες του στην επιχείρηση. Όταν ο εργαζόμενος αισθάνεται πιο 

άνετα μπορεί να αποδώσει καλύτερα και να γίνει πιο δημιουργικός. Εν αντιθέσει ένα 

κακό εργασιακό περιβάλλον μπορεί να στρεσάρει τον εργαζόμενο δημιουργώντας του 

αρνητικά συναισθήματα ακόμη και για την εργασία του. Τα μέλη της διοίκησης 

ανθρώπινου δυναμικού πρέπει να δώσουν κίνητρα για ομαδική εργασία, να ευνοούν 

την καλή επικοινωνία μεταξύ των εργαζομένων και την καλή συνεργασία μεταξύ 

τους. Δεν φτάνει όμως για τον εργαζόμενο να έχει ένα καλό εργασιακό περιβάλλον 

αλλά πρέπει να αισθάνεται κα χρήσιμος και απαραίτητος για την σωστή και εύρυθμη 

λειτουργία της επιχείρησης όπου εργάζεται. Έτσι πρέπει να του δοθεί από τα ανώτερα 

στελέχη επιβράβευση για μια εργασία που διαχειρίστηκε σωστά καθώς και εργασίες 

στις οποίες θα μπορεί να βάλει και την δικιά του προσωπική πρωτοβουλία έτσι ώστε 

να αισθάνεται πιο δημιουργικός με την εργασία του και συγχρόνως να είναι πιο 

αποδοτικός. Οπότε συμπεράνουμε ότι ο ψυχολογικός παράγοντας είναι πολύ 

σημαντικός για την δημιουργικότητα ενός εργαζομένου και συνεπώς για την ίδια την 

επιχείρηση. 

 Η εκπαίδευση των εργαζομένων σε μία επιχείρηση είναι ένα σημαντικό κίνητρο για 

να αποφασίσει ένας εργαζόμενος να πάει σε αυτήν την εταιρία. Η συνεχής 

εκπαίδευση προσωπικού κάνει τους εργαζόμενους μιας επιχείρησης να έχουν 

περισσότερα κίνητρα για εργασία. Τα μέλη της επιχείρησης αποκτούν νέες γνώσεις 

και αισθάνονται πιο δημιουργικοί και χρήσιμοι για την επιχείρηση και για τον ίδιο 

τους τον εαυτό. Με την εκπαίδευση και την επιμόρφωση μειώνονται οι 

δυσλειτουργίες τις επιχείρησης και επίσης με την παρακολούθηση σεμιναρίων και 

διαλέξεων έρχονται πιο κοντά και αποκτούν καλύτερες σχέσεις οι εργαζόμενοι μιας 

επιχείρησης μεταξύ τους.  

Κάθε μεγάλη και οργανωμένη επιχείρηση έχει έναν σκοπό και μία κουλτούρα δικιά 

της. Αυτή η κουλτούρα την κάνει να ξεχωρίζει από τις άλλες επιχειρήσεις και της 

δίνει μία μοναδικότητα. Αυτήν την κουλτούρα πρέπει να την γνωρίζουν και να την 

πιστεύουν όλοι οι εργαζόμενοι. Με αυτόν τον τρόπο θα υπάρχει μία ομαδικότητα και 

μία αλληλεγγύη μεταξύ τους προς ένα κοινό στόχο. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι η 
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κουλτούρα μιας επιχείρησης συμβάλει άρρηκτα στην αποδοτικότητα και την 

ομαδικότητα μιας επιχείρησης. 

 

1.2.5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

Ο τομέας αξιολόγησης προσωπικού είναι από τους πιο σημαντικούς διότι έτσι 

αξιολογείται όλη η προσπάθεια ενός εργαζομένου. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, ο 

εργαζόμενος μπορεί να πληροφορηθεί για την απόδοση του και έτσι να μπορέσει να 

βελτιωθεί στον τομέα τον οποίο δεν είναι πολύ αποδοτικός. Με την αξιολόγηση 

μπορούν και οι επιχειρήσεις να ελέγξουν καλύτερα το προσωπικό τους και να 

αποφασίσουν για το ποιοι είναι σημαντικοί και χρήσιμοι για την εταιρεία και ποιοι 

δεν αποδίδουν τόσο καλά έτσι ώστε να προβούν στις αντίστοιχες αυξήσεις ή μειώσεις 

προσωπικού και μισθού. 

Η αξιολόγηση αποτελεί πολλές φορές κίνητρο για τον εργαζόμενο. Με την 

αξιολόγηση ο καλός εργαζόμενος επωφελείται και κατά ένα τρόπο δικαιώνεται διότι 

όλες οι προσπάθειές του αναγνωρίζονται και με αυτόν τον τρόπο προσπαθεί για το 

καλύτερο δυνατό της δικής του απόδοσης και της επιχείρησης.  Μπορεί επίσης να 

φανεί αν ο συγκεκριμένος εργαζόμενος είναι ο κατάλληλος για την θέση που του έχει 

ανατεθεί ή όχι.  

Με τη διαδικασία της αξιολόγησης μπορεί να ανακαλυφθεί η αμάθεια του 

προσωπικού πάνω σε κάποιο συγκεκριμένο θέμα της εργασίας και να αποφασιστεί η 

παρακολούθηση κάποιου σεμιναρίου προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτό το 

φαινόμενο. Έτσι βλέπουμε πως με αυτήν την διαδικασία καλύπτονται κάποιες 

ανάγκες του προσωπικού οι οποίες δε θα μπορούσαν να εντοπιστούν με άλλο τρόπο. 

Τέλος, η αξιολόγηση θα αφορά θέματα πάνω στην εργασία του εργαζόμενου καθώς 

επίσης και θέματα για την συμπεριφορά και τον χαρακτήρα του μέσα στην 

επιχείρηση. Έτσι θα βρίσκεται υπό εξέταση ο χρόνος εκτέλεσης των εργασιών, η 

ποιότητα της εργασίας του εργαζόμενου με βάση το παραγόμενο προϊόν καθώς 

επίσης και η συμπεριφορά του και η αλληλεπίδραση του με τους άλλους 

συναδέλφους του μέσα στην επιχείρηση την οποία εργάζεται.    



20 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 

2.1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ 

 

Ο τουριστικός κλάδος στην Ελλάδα αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς και 

επικερδείς κλάδους της οικονομίας της χώρας. Η ποιότητα των υπηρεσιών των 

ξενοδοχείων είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι που πρέπει να προσέχουν όλοι όσοι 

εργάζονται στον συγκεκριμένο κλάδο. Όσο πιο καλές υπηρεσίες παρέχει ένα 

ξενοδοχείο τόσο πιο καλή εικόνα ενός προορισμού δίνεται προς τα έξω και προς 

όλους τους μελλοντικούς ταξιδιώτες. Η καλή ποιότητα των υπηρεσιών που 

παρέχονται στα ξενοδοχεία εξασφαλίζεται από την καλή διοίκηση ανθρωπίνων 

πόρων που υπάρχει μέσα στην επιχείρηση.  

Η διοίκηση ανθρωπίνων πόρων στον τουριστικό τομέα θεωρείται πολύ πιο 

απαιτητική από άλλες επιχειρήσεις άλλων κλάδων. Στον τουριστικό κλάδο και πιο 

συγκεκριμένα στον τομέα της διαμονής, οι πελάτες είναι πιο απαιτητικοί διότι είναι 

ένας χώρος στον οποίο ηρεμούν και χαλαρώνουν. Επομένως όλες οι υπηρεσίες του 

ξενοδοχείου θα πρέπει να είναι προσεγμένες και να μην προσβάλλουν τον πελάτη.  

Συμφώνα με τους Anna Kralj, Tom Baum και David Solnet(2013), για χρόνια υπήρχε 

η θεωρία ότι οι πελάτες και το προσωπικό  των επιχειρήσεων στον τουριστικό κλάδο, 

πρέπει να είναι στην κορυφή των προτεραιοτήτων των ξενοδοχείων. Το τελευταίο 

διάστημα όμως  πολλοί οργανισμοί με την σύντομη έκφραση “People first” έδιναν 

πολύ μεγάλη βαρύτητα στους ανθρώπους που εργάζονταν μέσα στις επιχειρήσεις και 

γύρω από αυτές, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη πίεση και στο εσωτερικό των 

επιχειρήσεων για αυτές τις πρακτικές. Οι τελευταίες αφορούν εργαλεία και υπηρεσίες 

διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού με σκοπό να καλυτερέψουν οι συνθήκες εργασίας 

για το ίδιο το προσωπικό των επιχειρήσεων του ξενοδοχειακού κλάδου και συνεπώς 

να γίνει και πιο αποδοτική η λειτουργία τους. 

Η διοίκηση ανθρωπίνων πόρων στον ξενοδοχειακό κλάδο χαρακτηρίζεται από μια 

προσαρμοστικότητα και ευελιξία. Όπως σε όλους τους κλάδους των ιδιωτικών 

επιχειρήσεων, έτσι και στον τουριστικό τομέα, οι ανάγκες και οι απαιτήσεις των 

πελατών και συνεπώς και του προσωπικού συνεχώς μεταβάλλονται.  Κατά την Dana 

V Tesone(2008), η ευελιξία της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων χαρακτηρίζεται από 
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δύο βασικά χαρακτηριστικά. Το πρώτο είναι η προσαρμοστικότητα των πόρων όσον 

αφορά τον χρόνο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί  καθώς και τα έξοδά του. Το δεύτερο 

αφορά τον συντονισμό αυτής της διαδικασίας δηλαδή τον βαθμό που μπορούν αυτοί 

οι πόροι να χρησιμοποιηθούν μέσα στην επιχείρηση. 

 

2.2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

 

Η τεχνολογία έχει μπει στον τομέα της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων, όπως σχεδόν 

σε όλους τους επαγγελματικούς κλάδους της σύγχρονης εποχής πολύ δυναμικά και με 

πολλές καινοτόμες εφαρμογές. Με την εφαρμογή πληροφοριακών συστημάτων στις 

ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, έχει βελτιωθεί ο προγραμματισμός των λειτουργιών και 

έχει γίνει ευκολότερη η εργασία των υπαλλήλων των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 

καθώς και των πελατών.  

Από την πλευρά των τελευταίων, με τα τεχνολογικά μέσα στον τουρισμό έχει γίνει 

πιο γρήγορη και άμεση η εξυπηρέτησή τους και δε χρειάζεται να περιμένουν άσκοπα 

για να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν για οποιοδήποτε θέμα τους αφορά. Επίσης με 

την τεχνολογική υποστήριξη στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις μπορούν οι πελάτες να 

ενημερώνονται για κριτικές άλλων πελατών για τα συγκεκριμένα καταλύματα και να 

σχηματίζουν μια πιο σίγουρη εικόνα για το ξενοδοχείο που πρόκειται να επιλέξουν 

και να μείνουν αργότερα.  

Από την πλευρά των υπαλλήλων και των εργοδοτών στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, 

με την τεχνολογία οι εργασίες γίνονται πιο αυτοματοποιημένες και γρηγορότερες. 

Έτσι υπάρχει μεγάλο περιθώριο για βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Επίσης, με αυτόν τον τρόπο βελτιώνεται και το όνομα της επιχείρησης, πράγμα πολύ 

σημαντικό διότι αποτελεί πολύ καλή διαφήμιση.  

Βασική προϋπόθεση για όλες τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις είναι να κατέχουν ένα 

ικανοποιητικό αριθμό ηλεκτρονικών υπολογιστών. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να 

κάνουν μια σειρά από ηλεκτρονικές λειτουργίες που είναι σχεδόν απαραίτητες για 

την ορθή και σωστή λειτουργία της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων. Πιο 

συγκεκριμένα, με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και το διαδίκτυο μπορούν οι 
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εργαζόμενοι των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων να έχουν γρήγορη πρόσβαση σε 

δεδομένα που τους αφορούν και χρειάζονται καθώς επίσης μπορούν να προβούν σε 

ηλεκτρονικούς λογαριασμούς προκειμένου να ελέγξουν κάποια συναλλαγή που 

αφορά το ξενοδοχείο. 

Το πιο σημαντικό εργαλείο που χρησιμοποιούν σήμερα τα τμήματα διοίκησης 

ανθρώπινου δυναμικού και έχει να κάνει με την τεχνολογία, είναι το πληροφοριακό 

σύστημα διοίκησης ανθρωπίνων πόρων ή αλλιώς HRIS (Human Resource 

Information Systems).  

Το HRIS είναι ένα σύστημα που περιέχει συγκεντρωμένες όλες τις λειτουργίες και τις 

διαδικασίες του τμήματος διοίκησης ανθρωπίνων πόρων. Συλλέγει πληροφορίες και 

τις αποθηκεύει για μελλοντικές αναζητήσεις και χρήσεις για όλες τις διαδικασίες 

καθώς και για όλους τους εργαζόμενους της ξενοδοχειακής επιχείρησης. Πιο 

συγκεκριμένα, ο στόχος του συγκεκριμένου πληροφοριακού συστήματος είναι να 

αποθηκεύει πληροφορίες που του έχουν δοθεί και να τις ανανεώνει και να τις 

επεξεργάζεται όποτε το θελήσει κάποιος από αυτούς που χρησιμοποιούν το 

πρόγραμμα.  

Η χρήση τέτοιων συστημάτων όπως ο HRIS γίνεται κυρίως λόγω της ασφάλειας που 

παρέχει στις επιχειρήσεις. Μία μεγάλη ξενοδοχειακή επιχείρηση δίνει περισσότερη 

έμφαση σε ένα πρόγραμμα το οποίο μπορεί να εμπιστευτεί και να ξέρει ότι δεν 

πρόκειται να διαρρεύσουν οι πληροφορίες της στην αγορά. Επίσης, επιλέγουν καλά 

πληροφοριακά συστήματα έτσι ώστε να είναι εύκολη η πρόσβαση σε αυτά. Με την 

τεχνολογία, οι διαδικασίες σε μία επιχείρηση τείνουν να είναι πιο αυτοματοποιημένες 

και γι αυτό τον λόγο οι επιχειρήσεις αναζητούν πληροφοριακά συστήματα με εύκολη 

και γρήγορη πρόσβαση για όλους τους εργαζόμενούς της. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο 

3.1 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

3.1.1.ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 

 

Σε αυτό το πεδίο θα γίνει μία εκτενής αναφορά στην μεθοδολογία με την οποία έχει 

γίνει η έρευνα που αφορά το ξενοδοχειακό συγκρότημα Mediterranean Village και 

συσχετίζεται άμεσα με την παρούσα πτυχιακή εργασία. Ο βασικός ρόλος της 

μεθοδολογίας της έρευνας είναι αφενός να αναφερθούν οι βασικοί στόχοι της έρευνας 

που έχει πραγματοποιηθεί και αφετέρου ο τύπος της έρευνας. 

 

3.1.2. ΤΥΠΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Οι βασικοί τύποι έρευνας είναι δύο: η ποιοτική και η ποσοτική. Η ποσοτική έρευνα 

αφορά κυρίως αριθμητικά δεδομένα και στοιχεία και συνήθως αντιπροσωπεύει ένα 

δείγμα ανθρώπων με σκοπό να μαζευτούν πολλά δείγματα και να βγει ένα γενικό 

συμπέρασμα. Σε αντίθεση με την ποσοτική έρευνα, η ποιοτική δεν διαθέτει 

αριθμητικά δεδομένα και στοχεύει ατομικές ερμηνείες. Στην τελευταία επίσης, δεν 

χρειάζεται να συγκεντρωθεί ένα αντιπροσωπευτικό αριθμητικό δείγμα για να γίνει η 

ανάλυση των στοιχείων που συλλέχθηκαν σε αντίθεση με την ποσοτική έρευνα. Στην 

ποιοτική μπορεί να γίνει συλλογή στοιχείων και συγχρόνως η ανάλυση τους και η 

εξαγωγή συμπερασμάτων. 

Βασικό εργαλείο της ποιοτικής έρευνας είναι η συνέντευξη. Με την τελευταία μπορεί 

αυτός που διεξαγάγει την συνέντευξη να έρθει σε μία αλληλεπίδραση με το κύριο 

πρόσωπο της συνέντευξης και να κάνει όλες τις ερωτήσεις του και να λύσει τις 

απορίες που μπορεί να έχουν προκύψει. Σε αντίθεση με την ποσοτική έρευνα που 

παρέχει απρόσωπες αριθμητικές πληροφορίες, στην ποιοτική μπορεί να κριθεί και η 

στάση συμπεριφοράς και ο χαρακτήρας του συνεντευξιαζόμενου.   
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Στην παρούσα διπλωματική εργασία, ο τρόπος συλλογής δεδομένων έχει γίνει με 

ποιοτική έρευνα και πιο συγκεκριμένα με συνέντευξη. Η τελευταία έγινε από τον 

γενικό διευθυντή του ξενοδοχείου Mediterranean Village.   

 

3.1.3. ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Στόχος της έρευνας είναι να αναλυθούν περεταίρω κάποιες λειτουργίες της διοίκησης 

ανθρωπίνων πόρων μέσα στο ξενοδοχειακό συγκρότημα και να δοθεί μία καλύτερη 

πρακτική απεικόνιση του θεωρητικού υπόβαθρου που αναπτύχθηκε στο πρώτο και 

θεωρητικό μέρος αυτής της πτυχιακής εργασίας. Πιο αναλυτικά, τα πεδία που θα 

εξεταστούν στην έρευνα είναι τα εξής: Προγραμματισμός, επιλογή προσωπικού, 

επιμόρφωση προσωπικού, πολιτικές αμοιβής και παρακίνησης προσωπικού και 

αξιολόγηση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ο 

4.1. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ MEDITERRANEAN VILLAGE 

 

4.1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ  

 

Το ξενοδοχείο Mediterranean Village είναι ένα από  τα μεγαλύτερα ξενοδοχειακά 

συγκροτήματα που βρίσκονται στον Νομό Πιερίας και πιο συγκεκριμένα στην 

Παραλία Κατερίνης. Ανήκει στον όμιλο των Mediterranean Hotels ο οποίος 

αποτελείται από τέσσερα ξενοδοχεία τα οποία είναι τα εξής: 

• Το Hotel Mediterranean Princess το οποίο από αποτελεί ένα πολυτελέστατο 

ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων και βρίσκεται και αυτό στην Παραλία Κατερίνης, 

• Το Hotel Olympus Mediterranean το οποίο βρίσκεται στους πρόποδες του 

Ολύμπου και πιο συγκεκριμένα στο Λιτόχωρο Πιερίας, είναι τεσσάρων αστέρων και 

αποτελεί μία χαλαρωτική και πολυτελέστατη επιλογή για όποιον θέλει να επισκεφθεί 

την περιοχή, 

• Το Hotel Mediterranean Resort το οποίο βρίσκεται και αυτό στην Παραλία 

Κατερίνης και είναι τεσσάρων αστέρων, 

• Το Hotel Mediterranean Village το οποίο είναι πέντε αστέρων και βρίσκεται 

και αυτό στην Παραλία Κατερίνης. 

 

Το Mediterranean Village συνδυάζει χαλάρωση, άνεση και πολυτέλεια και όλα αυτά 

σε συνδυασμό με την υπέροχη θέα του Θερμαϊκού Κόλπου. Η αρχιτεκτονική των 

κτηρίων του ξενοδοχείου είναι ένα από τα βασικά στοιχεία που το χαρακτηρίζουν και 

προσφέρουν μία όμορφη εικόνα για τον φιλοξενούμενο. Επίσης προσφέρει πολλές 

επιπρόσθετες υπηρεσίες στους πελάτες του όπως το πολυτελέστατο ΣΠΑ του και οι 

διάφορες πισίνες (θερμαινόμενες και εξωτερικές) που διαθέτει. Ο πελάτης 

πηγαίνοντας για την διαμονή του στο ξενοδοχείο Mediterranean Village, έχει την 

ευκαιρία να πάρει μια γεύση από την υπέροχη παραλία της περιοχής αλλά και να 
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επισκεφθεί τις γύρω περιοχές του Νομού Πιερίας οι οποίες είναι γεμάτες 

αρχαιολογικούς χώρους και Μουσεία.  

Το ξενοδοχείο τους καλοκαιρινούς μήνες διαθέτει κιόσκια στην αμμουδιά μπροστά 

από το ξενοδοχείο προσφέροντας περισσότερη άνεση στους πελάτες του. Επίσης 

υπάρχει και Beach Bar στο οποίο οι πελάτες μπορούν να γευτούν διάφορα κοκτέιλ 

καθώς και καφέδες για όλη τη διάρκεια της ημέρας.  

 Το Mediterranean Village απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες, από νεαρά ζευγάρια μέχρι 

και ηλικιωμένους γι’ αυτό και περιλαμβάνει μεγάλες εγκαταστάσεις για σάουνα 

καθώς και γυμναστήριο. Επίσης, όπως όλα τα μεγάλα ξενοδοχεία, παρέχει και μια 

σειρά από πέντε διαφορετικά εστιατόρια με μεγάλη ποικιλία από ιταλικό μενού μέχρι 

θαλασσινά και σουβλάκι για τους πιο παραδοσιακούς του είδους. Πέραν των 

εστιατορίων υπάρχουν και ένα lounge bar και ένα club για να μπορούν οι πελάτες του 

ξενοδοχείου να χαλαρώνουν πίνοντας το ποτό τους. 

Τέλος, στο ξενοδοχείο μπορείς να κλείσεις από ένα δίκλινο δωμάτιο μέχρι και 

σουίτες και VIP μεζονέτες αναλόγως τα γούστα του κάθε πελάτη. 

 

4.1.2. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

 

Το ξενοδοχείο Mediterranean Village έχει τμήμα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού το 

οποίο αποτελείται από πέντε άτομα και υπάγεται στο λογιστήριο του ξενοδοχείου. 

Αυτά τα άτομα είναι υπεύθυνα για όλες τις υπηρεσίες διοίκησης ανθρώπινου 

δυναμικού μέσα στο ξενοδοχείο διότι φροντίζουν για την ομαλή συνεργασία του 

προσωπικού καθώς και μια σειρά από λειτουργίες οι οποίες είναι πολύ σημαντικές 

για την ορθή λειτουργία του ξενοδοχείου όπως ο προγραμματισμός, η προσέλκυση 

και η επιλογή προσωπικού καθώς και η επιμόρφωση όλων των εργαζομένων του 

ξενοδοχείου. 

 

4.1.3. ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
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Το Mediterranean Village αποτελεί ένα ξενοδοχειακό συγκρότημα το οποίο 

λειτουργεί όλο  τον χρόνο και όπως έχουμε ήδη προαναφέρει βρίσκεται στην 

Παραλία Πιερίας, ένας νομός που τον κατακλύζουν οι τουρίστες κατα την 

καλοκαιρινή περίοδο. Η προσέλευση των τουριστών γίνεται κυρίως εξαιτίας του ότι ο 

νομός διαθέτει αρχαιολογικούς χώρους του οποίους αξίζει ο κάθε επισκέπτης να δει 

και διότι κατέχει ακτογραμμή ογδόντα χιλιόμετρων. Επομένως, το ξενοδοχειακό 

συγκρότημα φροντίζει να κάνει έναν ετήσιο προγραμματισμό για την εύρυθμη και 

σωστή λειτουργία του καθώς και έναν προγραμματισμό πριν από την καλοκαιρινή 

σεζόν, η οποία ξεκινάει από τον Απρίλιο και διαρκεί περίπου εφτά μήνες. 

Ο προγραμματισμός είναι απαραίτητος διότι με αυτόν τον τρόπο φαίνονται οι 

ανάγκες για προσωπικό του ξενοδοχείου και οι εκάστοτε αναγκαίες θέσεις. Έτσι 

λοιπόν ο ετήσιος προγραμματισμός περιέχει την συντήρηση των δωματίων καθώς και 

όλων των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του ξενοδοχείου. Όσον αφορά τα 

δωμάτια του ξενοδοχειακού συγκροτήματος, η συντήρηση περιέχει τον έλεγχο όλων 

των ηλεκτρονικών συσκευών από τα τηλεχειριστήρια της τηλεόρασης και του 

κλιματιστικού μέχρι και την σωστή λειτουργία του ψυγείου ενός δωματίου. Σε 

επόμενη φάση υπάρχει ο σωστός έλεγχος για το χρώμα των τοίχων καθώς και για το 

χρώμα όλων των ξύλινων κουφωμάτων και των υπόλοιπων ξύλινων κατασκευών, 

όπως κρεβάτια και κουζίνες. Αφού ελεγθούν όλοι οι εσωτερικοί χώροι του 

ξενοδοχείου, στην συνέχεια γίνεται έλεγχος για τους εξωτερικούς χώρους και κυρίως 

για τις βεράντες των δωματίων και τα πατώματα. Όταν πρόκειται για ένα 

πολυτελέστατο ξενοδοχείο όπως το Mediterranean Village, η καθαριότητα και η 

σωστή συντήρηση των πατωμάτων όλων των χώρων του ξενοδοχείου είναι πολύ 

σημαντική για την αισθητική του ξενοδοχείου γι' αυτό τον λόγο δίνεται πολύ 

σημαντική προσοχή στον σωστό ετήσιο προγραμματισμό όλων των χώρων του. 

Το Mediterranean Village είναι ένα ξενοδοχείο που δουλεύει όλο τον χρόνο. Το 

γεγονός αυτό δυσκολεύει ακόμη περισσότερο τον ετήσιο προγραμματισμό των 

υπεύθυνων του ξενοδοχείου γιατί κάποιες διεργασίες που πρέπει να γίνουν όπως οι 

συντηρήσεις και οι καθαριότητες, θα πρέπει να γίνουν όσο διαμένουν ήδη πελάτες 

μέσα στο ξενοδοχείο. Έτσι δίνεται πολύ ιδιαίτερη προσοχή στο πότε θα γίνουν όλες 

αυτές οι διεργασίες και με ποιο τρόπο θα γίνουν ώστε να μην ενοχληθούν οι ήδη 

διαμένοντες πελάτες του ξενοδοχείου.   
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Πέραν του ετήσιου προγραμματισμού, γίνεται και ο προγραμματισμός πριν από την 

θερινή περίοδο. Ο τελευταίος γίνεται από τους υπεύθυνους του ξενοδοχείου και 

αφορά πιο πολύ τον παραλιακό χώρο του ξενοδοχείου καθώς και το προσωπικό του. 

Όσον αφορά το προσωπικό του ξενοδοχείου, κάθε νέα θερινή σεζόν, γίνεται ο 

σωστός προγραμματισμός έτσι ώστε να συμπληρωθούν οι κενές θέσεις εργασίας με 

το κατάλληλο προσωπικό. Αφού λοιπόν πρώτα το τμήμα διοίκησης ανθρώπινου 

δυναμικού κάνει έναν υπολογισμό για τον σωστό αριθμό προσωπικού που θα 

χρειάζεται το ξενοδοχείο για να λειτουργήσει κανονικά, περνάει στην επόμενη φάση 

εύρεσης του κατάλληλων εργαζομένων, αναλόγως την θέση εργασίας. Μέσα από 

αυτήν τη διαδικασία οι υπεύθυνοι επεξεργάζονται το πόσοι εργαζόμενοι θα 

παραμείνουν στο ξενοδοχείο και πόσοι θα εγκαταλείψουν το τμήμα τους για 

διάφορους προσωπικούς λόγους. Έτσι το τμήμα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, θα 

πρέπει να αντικαταστήσει τα άτομα που θα εγκαταλείψουν το ξενοδοχείο με 

καινούρια τα οποία θα πρέπει να έχουν κάποιες στοιχειώδεις γνώσεις πάνω στον 

τομέα που πρόκειται να εργαστούν, αναλόγως πάντα για ποια θέση εργασίας 

πρόκειται. 

 

4.1.4. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 

 

4.1.4.1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ   

 

Με αυτόν τον τρόπο συμπεραίνουμε ότι υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις για την 

σωστή επιλογή του προσωπικού για το ξενοδοχείο. Οι κύριες πηγές προσέλκυσης 

προσωπικού για το Mediterranean Village είναι κυρίως μέσω αγγελιών. Για να 

εξεταστεί το θέμα πρόσληψης ενός εργαζόμενου θα πρέπει να έχει δοθεί το πλήρες 

βιογραφικό του έτσι ώστε να ξέρουν οι υπεύθυνοι κάποιες βασικές πληροφορίες για 

τον εργαζόμενο όπως την εργασιακή του εμπειρία καθώς και την εκπαίδευσή του, 

στοιχεία πολύ σημαντικά για να δημιουργηθεί μια πρώτη εικόνα για τον υποψήφιο 

εργαζόμενο.  
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Μετά το πέρας της προσέλκυσης των υποψήφιων εργαζόμενων υπάρχουν κάποιες 

διαδικασίες στο ξενοδοχείο με τις οποίες καταλήγουν οι υπεύθυνοι στην επιλογή του 

κατάλληλου εργαζόμενου για την εκάστοτε θέση εργασίας. Η πρώτη και 

σημαντικότερη διαδικασία είναι η συνέντευξη του υπεύθυνου της διοίκησης 

ανθρώπινου με τον υποψήφιο εργαζόμενο. Ο τελευταίος θα πρέπει να έχει 

προσκομίσει μαζί του ένα πλήρες βιογραφικό σημείωμα και να είναι έτοιμος να 

περιγράψει όποια λεπτομέρεια του ζητηθεί από τον υπεύθυνο. Μέσα από την 

συνέντευξη ο υποψήφιος από τη μεριά του θα προσπαθήσει να δώσει μία 

ολοκληρωμένη εικόνα του εργασιακού προφίλ του καθώς και κάποια στοιχεία του 

χαρακτήρα του τα οποία είναι σημαντικά και απαραίτητα για την μελλοντική θέση 

εργασίας του. Από την άλλη μεριά ο υπεύθυνος της διοίκησης ανθρώπινου 

δυναμικού, θα προσπαθήσει να αποκομίσει από τον υποψήφιο εργαζόμενο όλες τις 

λεπτομέρειες του βιογραφικού του και θα επιμείνει σε εκείνα τα στοιχεία του 

χαρακτήρα του που θα είναι χρήσιμα για την εργασία του στο ξενοδοχείο. Κάποια 

στοιχεία όπως η ανάληψη πρωτοβουλιών και η ομαδικότητα που είναι σημαντικά για 

την εργασία, μπορούν να διακριθούν καλύτερα μέσα από την συνέντευξη του με τον 

υπεύθυνο συνεντεύξεων του ξενοδοχείου, καθώς δεν είναι εύκολο να διαπιστωθούν 

μόνο μέσα από την προβολή του βιογραφικού.  

Με την διαδικασία της συνέντευξης επίσης, ο υπεύθυνος του ξενοδοχείου θα 

μπορέσει να προσκομίσει μια καλύτερη εικόνα του υποψηφίου καθώς και την 

διάθεση του για εργασία, πράγμα πολύ σημαντικό για έναν εργαζόμενο στο 

ξενοδοχείο. 

Πολύ σημαντικό στοιχείο επίσης ενός υποψήφιου μελλοντικού εργαζομένου στο 

ξενοδοχείο Mediterranean Villagevείναι το να ξέρει να μιλάει ξένες γλώσσες. Για τον 

λόγο ότι το ξενοδοχείο έχει πελάτες από όλο τον κόσμο, οι εργαζόμενοί του πρέπει να 

κατέχουν μία πολύ καλή προφορά και γνώση ξένης γλώσσας έτσι ώστε να μπορούν 

να επικοινωνούν καλύτερα και με μεγαλύτερη σαφήνεια με τους πελάτες. Έτσι με τη 

διαδικασία της συνέντευξης ο υποψήφιος θα προσπαθήσει να επιδείξει όλες τις 

μαθησιακές του ικανότητες πάνω στην εκμάθηση ξένης γλώσσας και αν διαθέτει μία 

ή περισσότερες, πράγμα πολύ σημαντικό για το ξενοδοχείο στο οποίο θα εργαστεί.  

 

4.1.4.2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  
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Όσον αφορά το θέμα της επιμόρφωσης του προσωπικού του ξενοδοχείου, αυτό 

γίνεται και από εξωτερικούς συνεργάτες αλλά και από ανώτερους εργαζόμενους μέσα 

από το ίδιο το ξενοδοχείο. Το Mediterranean Village δουλεύει όλο τον χρόνο 

επομένως διαθέτει μόνιμο προσωπικό το οποίο προσέχει να είναι μονίμως 

ενημερωμένο για τις υπηρεσίες του ξενοδοχείου και για οτιδήποτε καινούριο 

προκύψει και μπορεί να χρειαστεί την ανάμειξη κάποιου εργαζόμενου του 

ξενοδοχείου.  

Η επιμόρφωση του προσωπικού του ξενοδοχείου Mediterranean Village έχει ως 

σκοπό τη βελτιστοποίηση των ικανοτήτων του προσωπικού του. Έτσι με κάποια 

σεμινάρια τα οποία γίνονται και από εξωτερικούς συνεργάτες αλλά και από 

ανώτερους εργαζόμενους του ίδιου του ξενοδοχείου, οι εργαζόμενοι του ξενοδοχείου 

αποκτούν περισσότερες γνώσεις πάνω στο αντικείμενο της εργασίας τους. Η 

πρόσληψη των σωστών πληροφοριών από τους εργαζόμενους του ξενοδοχείου και η 

βελτιστοποίηση των ικανοτήτων τους, είναι και θέμα χαρακτήρα του κάθε 

εργαζόμενου, αλλά πάντοτε παρατηρείται μία σωστότερη επιμόρφωση τους πάνω στα 

θέματα της εργασίας του ξενοδοχείου. Με την απαιτούμενη γνώση και εμπειρία οι 

διαδικασίες στις οποίες εργάζονται οι εργαζόμενοι, γίνονται πιο κατανοητές και 

επομένως πιο εύκολες και αυτό βοηθάει στην καλύτερη λειτουργία ολόκληρου του 

ξενοδοχείου. 

Τα ποσά που χρησιμοποιούνται για την σωστή επιμόρφωση προσωπικού διαφέρουν 

από ξενοδοχείο σε ξενοδοχείο. Και διαφοροποιείται αναλόγως τις υπηρεσίες που θα 

παραχθούν. Μία σωστή και καλή ενημέρωση προσωπικού με τη μορφή σεμιναρίων 

από έμπειρους επαγγελματίες μπορεί να κοστίσει πολύ ακριβά μία ξενοδοχειακή 

επιχείρηση αλλά το αποτέλεσμα που θα αποκομίσει από αυτήν την εκπαίδευση να 

είναι το ίδιο καλή. Το Mediterranean Village έχει φροντίσει να εκπαιδεύει το 

προσωπικό του με ένα άρτια οργανωμένο πρόγραμμα το οποίο συμβάλει στην 

διαδικασία βελτιστοποίησης όλου του ανθρώπινου δυναμικού του ξενοδοχείου.  

 

4.1.4.3. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ  
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Πέραν της επιμόρφωσης προσωπικού σε μία ξενοδοχειακή μονάδα, θα πρέπει να 

δίνονται και τα σωστά ερεθίσματα στους εργαζομένους του για να μπορεί να αποδίδει 

καλύτερα και χρονικά αλλά και ποιοτικά. Το προσωπικό της ξενοδοχειακής μονάδας 

είναι αυτό που έρχεται σε πρώτη επαφή με τον πελάτη και θα πρέπει να έχει όλα τα 

σωστά εφόδια και την όρεξη για να μπορέσει να τον εξυπηρετήσει σωστά και να τον 

κάνει να νιώσει οικεία και άνετα. 

Για να επιτευχθούν όλες οι παραπάνω προϋποθέσεις, πρέπει να δοθούν κάποια 

κίνητρα στο προσωπικό του ξενοδοχείου όπως η ομαδικότητα ή κάποιες 

πρωτοβουλίες. Αυτά είναι κάποια θέματα που αφορούν και το τμήμα διοίκησης 

ανθρώπινου δυναμικού αλλά και τον γενικό διευθυντή του ξενοδοχείου. Η 

παρακίνηση του εργαζομένων στον χώρο εργασίας έχει να κάνει με την νοοτροπία 

που επικρατεί μέσα στην ξενοδοχειακή μονάδα και το κατά πόσο υπολογίζει το 

προσωπικό της. Το Mediterranean Village σαν μία μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα που 

είναι, έχει φροντίσει να δώσει στο προσωπικό της όλες εκείνες τις απαραίτητες 

ελευθερίες προκειμένου να υπάρχει ομαδικότητα μεταξύ των υπαλλήλων της και να 

αισθάνονται χρήσιμοι και να μπορούν να παίρνουν πρωτοβουλίες σε κάποια θέματα 

έτσι ώστε να γίνεται πιο δημιουργική η εργασία τους στο ξενοδοχείο. Βέβαια οι 

ελευθερίες έχουν να κάνουν και με το πόστο που βρίσκεται ο καθένας καθώς και με 

το πόσο καιρό βρίσκεται στο ξενοδοχείο και πόση εμπειρία κατέχει. Άλλες 

ελευθερίες θα έχει ένας παλιός εργαζόμενος που ξέρει πως λειτουργούν οι 

περισσότερες υπηρεσίες μέσα στο ξενοδοχείο και αλλιώς θα είναι ένας καινούριος 

εργαζόμενος ο οποίος θα έχει ακόμη πολλά να μάθει και θα πρέπει να κινείται υπό 

την καθοδήγηση κάποιου παλαιότερου.  

Επίσης, κάποια θέματα που αφορούν ολόκληρη την ξενοδοχειακή μονάδα, δεν μπορεί 

να πάρει πρωτοβουλία ένα άτομο από το προσωπικό και να τα διευθετήσει. 

Αντιθέτως θα πρέπει να συζητηθεί με τα ανώτερα στελέχη έτσι ώστε να παρθούν οι 

σωστές και χρήσιμες αποφάσεις προκειμένου να λυθεί το όποιο πρόβλημα έχει 

προκύψει. Επομένως, βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποιες ελευθερίες στο προσωπικό του 

ξενοδοχείου αλλά αυτές φτάνουν μέχρι τις αρμοδιότητες που έχει ο κάθε εργαζόμενος 

στο πόστο του, ενώ σε θέματα που αφορούν διαφορετικό πόστο ή ολόκληρο το 

ξενοδοχείο, πρέπει να συμμετέχουν και ανώτερα στελέχη για την ορθή αντιμετώπισή 

τους έτσι ώστε να μπορεί να λειτουργήσει καλά και με ασφάλεια ολόκληρο το 

ξενοδοχείο.  
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Όσο πιο καλή ομαδικότητα επικρατεί στο ξενοδοχείο, τόσο πιο καλοί και αποδοτικοί 

θα είναι οι εργαζόμενοι του. Το θέμα της ομαδικότητας μπορεί να αφορά και 

μεμονωμένα τα άτομα και τον χαρακτήρα τους αλλά έχει να κάνει και με το τμήμα 

διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού του ξενοδοχείου. Είναι θέμα κάθε ξεχωριστής 

οντότητας μέσα στο ξενοδοχείο, να μπορεί να συνεργάζεται όμορφα και με θέληση 

με τον συνάδελφό του έτσι ώστε να έχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και να 

είναι ικανοποιημένοι και οι ίδιοι από την δουλειά τους. Τέλος, είναι και θέμα του 

ξενοδοχείου να βοηθήσει την ομαδικότητα αυτή γι’ αυτό και το Mediterranean 

Village φροντίζει για το προσωπικό του.  

Ένα πολύ μείζων και σημαντικό θέμα που αφορά όλες τις επιχειρήσεις και του 

ξενοδοχειακού κλάδου αλλά και γενικότερα, είναι οι πολιτικές αμοιβής. Οι 

συγκεκριμένες πολιτικές αφορούν τα ξενοδοχειακά συγκροτήματα διότι είναι κάποιες 

κινήσεις με τις οποίες μπορούν οι εργαζόμενοι του ξενοδοχείου να γίνουν πιο ενεργοί 

και να έχουν περισσότερα κίνητρα για εργασία και αλληλεπίδραση μέσα στον χώρο 

εργασίας τους. Επιπλέον, οι συγκεκριμένες πολιτικές, από την σκοπιά των 

εργαζομένων, είναι ένα θετικό κομμάτι που μπορεί να τους δώσει κίνητρα και 

διάθεση για εργασία. 

Στην ξενοδοχειακή μονάδα του Mediterranean Village, δεν υπάρχουν πολιτικές 

παρακίνησης των εργαζομένων με τον ακριβή όρο της λέξεως. Πιο συγκεκριμένα, δεν 

υπάρχουν κάποια “bonus” με τα οποία οι εργαζόμενοι πετυχαίνοντας κάποιους 

στόχους, θα μπορούν να έχουν μεγαλύτερα οφέλη και περισσότερα κέρδη μέσα από 

την εργασία τους από το ξενοδοχείο. Παρ’ όλα αυτά, επικροτούνται κάποιες ομαδικές 

ενέργειες των εργαζομένων και γίνονται κάποιες δεξιώσεις και εκδηλώσεις οι οποίες 

έχουν σκοπό να ενισχύσουν ακόμη πιο πολύ την ομαδικότητα και την επικοινωνία 

μεταξύ των εργαζομένων αφενός και αφετέρου να τους κάνουν να χαλαρώσουν από 

το φόρτο εργασίας τους και να μπορέσουν να είναι ακόμη πιο ενεργοί στην 

προσωπική τους ζωή και συνεπώς και στην δουλειά τους. Μερικές από αυτές τις 

εκδηλώσεις μπορεί να είναι εκδρομές προσωπικού σε όμορφες τοποθεσίες. Αφού 

συγκεντρωθεί ένας καλός αριθμός εργαζομένων, με τη βοήθεια λεωφορείων 

μεταφέρονται όλοι οι εργαζόμενοι στην τοποθεσία που είχε αρχικά οριστεί με σκοπό 

την ψυχαγωγία και την διασκέδαση.  
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Επίσης, το ξενοδοχείο παρέχει και υπηρεσίες τύπου “ΣΠΑ” για το προσωπικό του 

έτσι ώστε να μπορεί να χαλαρώσει εκτός εργασίας και να απολαύσει τις πολυτελείς 

υπηρεσίες του ξενοδοχείου στο οποίο εργάζεται. Αυτός βέβαια είναι και ένας τρόπος 

να μπει ο εργαζόμενος στη θέση του πελάτη και να αξιολογήσει ο ίδιος τον χώρο 

εργασίας του και να μπορέσει να τον δει μέσα από την οπτική του πελάτη. Με αυτή 

την διαδικασία μπορεί ο εργαζόμενος να δει τι πράγματα γίνονται σωστά και αν 

υπάρχουν τυχόν λάθη τα οποία μπορούν να διορθωθούν και να καλυτερέψει ο 

μηχανισμός εξυπηρέτησης των πελατών του ξενοδοχείου.  

Τέλος μέσα από αυτές τις διαδικασίες και τις εκδηλώσεις, ο εργαζόμενος του 

ξενοδοχειακού συγκροτήματος αποκτά όμορφες αναμνήσεις και συνδέει τον χώρο 

εργασίας με θετικά συναισθήματα. Η ομαδικότητα και η επικοινωνία που προκύπτει 

μέσα από τις εκδηλώσεις, βοηθάει τους εργαζόμενους να αναπτύσσουν καλύτερες 

σχέσεις με τους συναδέλφους τους και υπάρχει ένα καλύτερο κλίμα μέσα στον χώρο 

εργασίας τους. Η αποδοτικότητα είναι το άθροισμα όλων παραπάνω διεργασιών η 

οποία προκύπτει και στον χώρο εργασίας αλλά και στην ίδια την προσωπική ζωή των 

εργαζομένων διότι ασχολούνται και με θέματα που δεν αφορούν μόνο την δουλειά 

τους αλλά και την ψυχαγωγία τους. 

 

4.1.5. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 

 

Η αξιολόγηση προσωπικού είναι ένας πολύ σημαντικός τομέας της διοίκησης 

ανθρώπινου δυναμικού και αφορά τις περισσότερες επιχειρήσεις, ξενοδοχειακές και 

μη. Η αξιολόγηση μπορεί να είναι εσωτερική, δηλαδή να είναι μεταξύ του 

προσωπικού του ξενοδοχείου, αλλά μπορεί να είναι και η αξιολόγηση που θα κάνει ο 

πελάτης για το ξενοδοχείο και τις υπηρεσίες που του προσέφερε. Οι αξιολογήσεις 

προσωπικού συνήθως γίνονται σε πολυεθνικές εταιρείες και ξενοδοχεία και όχι τόσο 

συχνά σε μικρότερες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις εθνικής εμβέλειας. Κάποιες φορές 

μπορεί να γίνουν αξιολογήσεις για να κριθεί μία προαγωγή κάποιου εργαζόμενου σε 

υψηλότερη θέση. Αυτή μπορεί να γίνει και από ένα μέλος της διοίκησης του 

ξενοδοχείου ή από περισσότερα μέλη. Ο ορισμός όμως της εσωτερικής αξιολόγησης 
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όπως προκύπτει στις μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις, δεν υφίσταται στην 

ξενοδοχειακή μονάδα που μελετάμε σε αυτήν την εργασία, δηλαδή στο 

Mediterranean Village. 

Η χρήση τεχνολογικών υπηρεσιών κάνει ένα ξενοδοχείο πιο καινοτόμο και 

πρωτοποριακό. Όσο πιο ενημερωμένο τεχνολογικά είναι, τόσο περισσότερο γλιτώνει 

από κάποιες ενέργειες οι οποίες γίνονται πιο συστηματοποιημένα και προσεγμένα. Η 

επιλογή ενός σωστού προγράμματος για κάποια συγκεκριμένη λειτουργία, απαιτεί 

κάποιες γνώσεις οι οποίες προέρχονται από εμπειρίες πάνω στον συγκεκριμένο κλάδο 

και απαιτούν επίσης και κάποιο χρηματικό ποσό έτσι ώστε να αγοραστούν από το 

ξενοδοχείο. Όπως όλες οι καλές υπηρεσίες έτσι και οι απόκτηση ενός καλού και 

γρήγορου λογισμικού μπορεί να κοστίσει ακριβά στην εκάστοτε επιχείρηση αλλά 

μπορεί να της εξοικονομήσει και πολλή εργασία και χρόνο, πράγμα που αποζητούν 

όλες οι επιχειρήσεις είτε ανήκουν στον ξενοδοχειακό κλάδο είτε όχι. Γι αυτόν τον 

λόγο και το Mediterranean Village έχει επενδύσει πάνω στον τομέα της τεχνολογίας. 

Ένα από τα βασικότερα τεχνολογικά εργαλεία ενός ξενοδοχείου στην σημερινή εποχή 

είναι τα social media. Το συγκεκριμένο εργαλείο είναι πολύ οικονομικό και 

αποτελείτε από πολλές σελίδες από τις οποίες οι βασικότερες είναι το facebook, το 

LinkedIn καθώς και το Instagram. Οι συγκεκριμένες διαδικτυακές σελίδες είναι 

ανέξοδες στην λειτουργία τους και έχουν έναν σχετικά εύκολο χειρισμό και απλό, 

χωρίς ιδιαίτερες ικανότητες και γνώσεις, ‘όσον αφορά τα βασικά στάδια τους. Από 

κει και πέρα μπορεί να γίνει ιδιαίτερα απαιτητικό αναλόγως πόσο καλά και 

ρεαλιστικά θέλεις να παρουσιάσεις την ξενοδοχειακή σου επιχείρηση. Η χρήση των 

social media συνδέεται άμεσα με το τμήμα διοίκησης ανθρωπίνων πόρων διότι μέσω 

των social media αφενός μπορεί να γίνει μία πρώτη προσέλκυση υποψηφίων για 

εργασία στην ξενοδοχειακή μονάδα και αφετέρου μέσω των social media, οι 

εργαζόμενοι μπορεί να γίνουν πολύ πιο δημιουργικοί αξιοποιώντας ήχο και εικόνα 

και χρησιμοποιώντας την φαντασία τους έτσι ώστε να διαφημίσουν καλά και όμορφα 

την ξενοδοχειακή μονάδα.  

Το Mediterranean Village έχει ήδη την δικιά του σελίδα στο facebook καθώς και στο 

Instagram. Η κάθε σελίδα αποτελεί έναν πόλο έλξης για τον κάθε ενδιαφερόμενο του 

ξενοδοχείου καθώς εμπεριέχει διάφορες φωτογραφίες και πολυμέσα τα οποία 

αφορούν το συγκεκριμένο ξενοδοχείο. Μέσα από τη σελίδα, οι εργαζόμενοι του 
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ξενοδοχείου μπορούν να συμμετέχουν ενεργά σε διάφορες συζητήσεις καθώς και 

επίσης να δηλώσουν ότι εργάζονται στον συγκεκριμένο χώρο του Mediterranean 

Village, πράγμα που μπορεί να ενισχύσει το αίσθημα υπερηφάνειας των 

εργαζόμενων. Όσον αφορά τους επισκέπτες του ξενοδοχείου, μπορούν να 

συμμετέχουν και αυτοί ενεργά στα social media από τη δικιά τους πλευρά, 

ανεβάζοντας φωτογραφίες και βίντεο δικά τους τα οποία τραβήχτηκαν στον 

συγκεκριμένο χώρο εντός του ξενοδοχείου. 

Όπως όλες οι καλές και χρήσιμες λειτουργίες έτσι και τα social media μπορεί να 

κρύβουν κινδύνους για το ίδιο το ξενοδοχείο. Πολύ συχνά μπορεί να μην υπάρχει 

σωστή εγκυρότητα κάποιων βασικών στοιχείων καθώς και επίσης να υπάρξει κακή 

έκθεση του ξενοδοχείου προς όλους του τους επισκέπτες. Όλοι αυτοί οι λόγοι είναι 

αρκετοί για να μεριμνήσουν οι υπεύθυνοι για να γίνεται σωστή οργάνωση και χρήση 

των συγκεκριμένων διαδικτυακών λειτουργιών του ξενοδοχείου από επαγγελματίες. 

Διαμέσου της τεχνολογίας, το τμήμα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού του 

ξενοδοχειακού συγκροτήματος Mediterranean Village διαθέτει την ευκαιρία να έχει 

ένα πλούσιο feedback μέσω του οποίου να μπορεί να ελέγξει καλύτερα και 

αποδοτικότερα  τις υπηρεσίες του. Το ξενοδοχείο συνεργάζεται με την ιστοσελίδα 

Booking η οποία αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες ηλεκτρονικού εμπορίου 

στον κόσμο. Μέσω της τελευταίας, ένας πελάτης του ξενοδοχείου μπορεί να κάνει 

κράτηση καθώς και επίσης να ενημερωθεί για την διαθεσιμότητα των δωματίων του 

ξενοδοχείου. Μετά το πέρας της διαμονής του πελάτη και την αποχώρησή του από το 

ξενοδοχείο Mediterranean Village, μπορεί μέσω της ιστοσελίδας Booking να αφήσει 

ένα θετικό ή ένα αρνητικό feedback για τις υπηρεσίες που του πρόσφερε το 

ξενοδοχείο. Με αυτόν τον τρόπο, μπορεί ο οποιοσδήποτε να αφήσει ένα σχόλιο για το 

ξενοδοχείο, τονίζοντας βέβαια και τα προτερήματα του ξενοδοχείου και τι του άρεσε 

περισσότερο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 

5.1. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία είχε ως σκοπό να αναλυθούν οι υπηρεσίες και 

τα εργαλεία της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων και να αποσαφηνιστεί ο ρόλος της 

καινοτομίας που παρέχουν στις επιχειρήσεις. Για να γίνουν ακόμη πιο αναλυτικά και 

ξεκάθαρα τα πράγματα και να φανούν και στην πρακτική τους υπόσταση, έγινε μία 

εξέταση των συγκεκριμένων υπηρεσιών και εργαλείων σε επιχείρηση του 

τουριστικού κλάδου και πιο συγκεκριμένα στην ξενοδοχειακή μονάδα Mediterranean 

Village. 

Επιλέχθηκε ο συγκεκριμένος τουριστικός κλάδος και μία ιδιωτική επιχείρηση διότι 

εκεί είναι πιο εμφανής και πιο λειτουργικός ο ρόλος της διοίκησης ανθρωπίνων 

πόρων και διαφαίνεται καλύτερα ο καινοτομικός τους χαρακτήρας. Το ξενοδοχείο 

Mediterranean Village αποτελεί μία πολύ μεγάλη και οργανωμένη επιχείρηση και 

αυτό συνέβαλε ακόμη καλύτερα στην απεικόνιση των εργαλείων της διοίκησης 

ανθρωπίνων πόρων. 

Η συγκεκριμένη εργασία και η έρευνα που έχει διενεργηθεί, είναι σε περίοδο κρίσης 

της Ελληνικής οικονομίας. Οι Ελληνικές επιχειρήσεις ήδη βιώνουν μία κρίση εδώ και 

αρκετά χρόνια. Η επιλογή εξέτασης της συγκεκριμένης τουριστικής μονάδας 

Mediterranean Village έγινε διότι αποτελεί μία πολύ καλά οργανωμένη μονάδα που 

μπόρεσε να σταθεί στα πόδια της σε αυτήν την δύσκολη περίοδο και να εφαρμόσει 

όλες τις τεχνικές και υπηρεσίες που αναλύσαμε παραπάνω. Έτσι η επιλογή της 

συγκεκριμένης επιχείρησης έγινε γιατί αντιπροσώπευε μία πολύ μεγάλη ομάδα 

ιδιωτικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα που βιώνει όλες τις δυσκολίες της εποχής και 

στέκεται όρθια έχοντας θετικά αποτελέσματα. 

Τα βασικό συμπέρασμα που αποκομίζουμε από αυτήν την εργασία είναι ότι οι 

υπηρεσίες και τα εργαλεία της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων αποτελούν ένα πολύ 

σημαντικό τμήμα των επιχειρήσεων, τα οποία τους βοηθούν να ανταποκρίνονται 

άμεσα στις ανάγκες των πελατών τους αλλά και των υπαλλήλων τους 

χρησιμοποιώντας καινοτόμες ιδέες. Μέσα από την έρευνα εξετάσαμε πολλές  από τις 

πρακτικές της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων που χρησιμοποιούνται στις Ελληνικές 
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επιχειρήσεις και αυτό αποτελεί μεγάλη ένδειξη ότι μερικές από αυτές τις πρακτικές 

είναι σημαντικές για την ορθή λειτουργία τους. Τέλος, είδαμε ότι η τεχνολογία έχει 

μπει στην καθημερινότητα όλης της κοινωνίας αλλά και των επιχειρήσεων, δίνοντας 

έναν αέρα καινοτομίας αλλά και πρακτικότητας έτσι ώστε να εξοικονομείται χρόνος 

και αυτό αποδείχθηκε με τον συνδυασμό της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων και 

τεχνολογίας.    

Κάποια από τις προτάσεις που θα μπορούσαν να γίνουν για τον μελλοντικό τομέα του 

τουρισμού πάνω στην διοίκηση ανθρωπίνων πόρων είναι η μεγαλύτερη χρήση 

τεχνολογικών μέσων. Με περισσότερα αυτοματοποιημένα συστήματα, η εργασία στις 

επιχειρήσεις τουρισμού θα αποτελούσε μία πιο οργανωμένη διαδικασία.  

Οι καινοτομίες πάνω σε ένα τμήμα μιας επιχείρησης είναι μία διαδικασία που 

συνεχώς αναπτύσσεται και εξελίσσεται. Επομένως ο συγκεκριμένος τομέας 

χρειάζεται μία διαρκώς αναζήτηση έτσι ώστε να το προσωπικό των ξενοδοχείων να 

μπορεί να ανταποκρίνεται άριστα στις νέες προοπτικές της αγοράς. Έτσι λοιπόν με 

έναν σωστό προγραμματισμό θα πρέπει να διαθέτει πάντοτε μία τουριστική 

επιχείρηση ένα ποσό που θα πηγαίνει για τέτοιους σκοπούς . Όλο και περισσότερες 

επιχειρήσεις θα πρέπει να υιοθετούν αυτές τις πρακτικές και να υπάρχει συνεννόηση 

μεταξύ των τμημάτων και των υπευθύνων για την καλύτερη επίτευξη των στόχων 

τους. Εδώ έρχεται να προστεθεί ο όρος “talentship” που αφορά τη στρατηγική 

διαχείριση ανθρωπίνων πόρων και να επιβεβαιώσει όλες τις προηγούμενες αναφορές. 

Αυτός ο όρος χρησιμοποιείται για το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού μιας επιχείρησης 

και επικεντρώνεται στο σωστό προγραμματισμό και στο να βρεθούν και να έρθουν 

στην επιφάνεια κάποια ταλέντα των εργαζομένων. (John W. Boudreau and Peter M. 

Ramstad, 2005)    

Τέλος, η καθοδήγηση των καινοτομιών είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας και 

σε περίοδο κρίσεως πολλές επιχειρήσεις διστάζουν να διαθέσουν οικονομικούς 

πόρους για αυτούς τους σκοπούς. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 

1. Υπάρχει τμήμα ανθρώπινου προσωπικού και από πόσους εργαζόμενους 

αποτελείται; 

2. Υπάρχει προγραμματισμός (περιβάλλον, προσωπικό) κάθε αρχή της σεζόν ή 

κάθε νέο έτος από τους υπεύθυνους και αν ναι, τι είδους προγραμματισμός 

υφίσταται; 

3. Πόσο σημαντικός είναι ο προγραμματισμός κατά την γνώμη σας για το ίδιο το 

ξενοδοχείο; 

4. Τι προσέχετε περισσότερο στον προγραμματισμό μιας περιόδου; 

5. Ποιο είναι το όραμα και η φιλοσοφία της επιχείρησης και πόση έμφαση 

δίνεται σε αυτό; 

6. Πως γίνεται η προσέλκυση προσωπικού; 

7. Ποιες είναι οι διαδικασίες και πως γίνεται η τελική επιλογή προσωπικού; 

8. Γίνονται σεμινάρια επιμόρφωσης προσωπικού και αν ναι, τι αποσκοπείτε από 

αυτά και από ποιους γίνονται (από την ίδια εταιρεία ή από εξωτερικούς 

συνεργάτες) και πως υλοποιούνται; 

9. Έχει παρατηρηθεί βελτιστοποίηση των ικανοτήτων των εργαζομένων, όσον 

αφορά την εργασία τους, με την παρακολούθηση των σεμιναρίων; 

10. Τι χρηματικό ποσό επενδύεται κάθε χρόνο για την εκπαίδευση του 

προσωπικού της επιχείρησης; 

11. Υπάρχουν πολιτικές παρακίνησης του ανθρώπινου δυναμικού (ομαδικότητα, 

πρωτοβουλίες) και πόσο σημαντικό είναι το εργασιακό περιβάλλον για τον 

ίδιο τον εργαζόμενο;  

12. Υπάρχουν κάποιες πολιτικές αμοιβής στην επιχείρηση; 

13. Υπάρχει αξιολόγηση προσωπικού και αν ναι, γιατί υπάρχει και πως 

υλοποιείται; 

14. Υπάρχει χρήση τεχνολογικών υπηρεσιών στην επιχείρηση και αν ναι, ποιες 

είναι αυτές; 

 


