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Περίληψη 

 

Η Λογιστική Ανθρώπινου Δυναμικού (Human Resources Accounting, HRA) 

περιλαμβάνει εκείνο το τμήμα του λογιστικού τομέα μιας επιχείρησης που σχετίζεται με 

τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και των εργαζομένων μέσα από την θεώρηση 

τους ως ανθρώπινο κεφάλαιο που παρέχει μελλοντικά οφέλη. Σκοπός της παρούσας 

διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση της εφαρμογής της Λογιστικής Ανθρώπινου 

Δυναμικού στον χώρο του δημοσίου τομέα, μέσα από την διερεύνηση των απόψεων 

των δημοσίων υπαλλήλων σχετικά με τις δυνατότητες εφαρμογής της μεθόδου αυτής 

στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και τα πιθανά οφέλη που προκύπτουν από αυτήν την 

εφαρμογή. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, ένα μικρό ποσοστό του 

δείγματος  δήλωσε ότι γνωρίζει σχετικά με την Λογιστική Ανθρώπινου Δυναμικού, ενώ 

αντίθετα, η Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων είναι περισσότερο διαδεδομένη στα άτομα 

που συμμετείχαν στην έρευνα. Επιπλέον, σε γενικές γραμμές, οι ερωτώμενοι έχουν 

θετική άποψη ως προς την χρησιμότητα της μεθόδου αυτής, αν και προκύπτει από τα 

ευρήματα της έρευνας ότι προτιμούν τις ποιοτικές από τις ποσοτικές μεθόδους 

αξιολόγησης. Σε γενικές γραμμές θα πρέπει να επισημανθεί ότι η Λογιστική 

Ανθρώπινου Δυναμικού φαίνεται να είναι σε θέση να προσφέρει κάποιες λύσεις στο 

θέμα της αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων, εφόσον εφαρμοστεί με τέτοιο τρόπο 

που να μην προξενεί εργασιακό στρες και ανασφάλεια σε αυτούς σε σχέση με το 

εργασιακό τους μέλλον. 
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Abstract 

 

Human Resources Accounting (HRA) includes that part of an enterprise's accounting 

segment that relates to the management of human resources and employees through 

their consideration of human capital that provides future benefits. The purpose of this 

diploma thesis is to investigate the implementation of Human Resources Accounting in 

the public sector by exploring the views of civil servants on the possibilities of applying 

this method to the wider public sector and the possible benefits of this application. 

According to the survey results, a small percentage of the sample said they are aware of 

Human Resource Accounting, while Human Resource Management is more widespread 

among the surveyed individuals. In addition, in general, respondents have a positive 

view of the usefulness of this method, although it is clear from research findings that 

they prefer qualitative than quantitative evaluation methods. In general, it should be 

noted that Human Resources Accounting seems to be able to offer some solutions to the 

evaluation of civil servants if implemented in such a way that they do not cause work-

related stress and insecurity in relation to their workforce future. 
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Εισαγωγή 

Η Λογιστική Ανθρώπινου Δυναμικού (Human Resources Accounting, HRA) 

περιλαμβάνει εκείνο το τμήμα του λογιστικού τομέα μιας επιχείρησης που σχετίζεται με 

τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και των εργαζομένων μέσα από την θεώρηση 

τους ως ανθρώπινο κεφάλαιο που παρέχει μελλοντικά οφέλη.  

Στην προσέγγιση της Λογιστικής Ανθρώπινου Δυναμικού, οι δαπάνες που 

σχετίζονται με τους ανθρώπινους πόρους αναφέρονται ως στοιχεία του ενεργητικού 

στον ισολογισμό σε αντίθεση με την παραδοσιακή λογιστική προσέγγιση, η οποία 

αντιμετωπίζει τις δαπάνες που σχετίζονται με τους ανθρώπινους πόρους μιας 

επιχείρησης ως έξοδα στην κατάσταση αποτελεσμάτων που μειώνουν το κέρδος. Η 

Λογιστική Ανθρώπινου Δυναμικού εφαρμόζεται σε ένα αρκετά μεγάλο εύρος μεγάλων 

κυρίως επιχειρήσεων σε όλον τον κόσμο. 

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση της 

εφαρμογής της Λογιστικής Ανθρώπινου Δυναμικού στον χώρο του δημοσίου τομέα. 

Για τον λόγο αυτό, λαμβάνει χώρα μια έρευνα ερωτηματολογίου, με στόχο την 

αποτύπωση των απόψεων των δημοσίων υπαλλήλων σχετικά με την Λογιστική 

Ανθρώπινου Δυναμικού και την πιθανότητα εφαρμογής της στον χώρο του Δημοσίου. 

Εξάλλου, για την καλύτερη κατανόηση του θέματος, η εργασία περιλαμβάνει επτά 

διαφορετικά κεφάλαια.  

Στο πρώτο από αυτά, περιλαμβάνεται μια βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικά 

με την ευρύτερη έννοια της Διαχείρισης του Ανθρώπινου Δυναμικού. Στο δεύτερο 

κεφάλαιο αποτυπώνεται η έννοια της Λογιστικής Ανθρώπινου Δυναμικού, μέσα και 

από την παράθεση της ιστορικής εξέλιξης της συγκεκριμένης προσέγγισης. Το τρίτο 

κεφάλαιο περιλαμβάνει τις κεντρικές εφαρμογές της μεθόδου αυτής στην πράξη, ενώ το 

τέταρτο κεφάλαιο διερευνά τις εφαρμογές της στον ευρύτερο χώρο του δημοσίου 

τομέα.  

Επιπλέον, στο πέμπτο κεφάλαιο λαμβάνει χώρα η παράθεση της μεθοδολογικής 

προσέγγισης που επιλέχτηκε, ενώ το έκτο κεφάλαιο περιλαμβάνει την παράθεση των 

αποτελεσμάτων της έρευνας. Η εργασία κλείνει με το έβδομο κεφάλαιο και με την 

εξαγωγή των κεντρικών συμπερασμάτων και τις προτάσεις για μελλοντική έρευνα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ο
 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
 

1.1. Εισαγωγικά στοιχεία. 
 

Στο παρόν κεφάλαιο λαμβάνει χώρα η βιβλιογραφική ανασκόπηση της έννοιας 

του Ανθρώπινου Δυναμικού. Παρατίθενται με συντομία ορισμοί για την εν λόγω 

έννοια, οι οποίοι προέρχονται μέσα από την μελέτη των αντίστοιχων άρθρων, ενώ 

γίνεται και αναφορά στην θεωρία της Εργασίας. 

 

1.2. Αποσαφήνιση ορισμών. 
 

Σύμφωνα με τους Bontis et al. (1999), ως ανθρώπινο κεφάλαιο νοείται ο 

ανθρώπινος παράγοντας ενός οργανισμού που περιλαμβάνει τη συνδυαστική 

νοημοσύνη και τις ικανότητες και προσόντα που διαμορφώνουν το διακριτό χαρακτήρα 

του οργανισμού. Οι συγγραφείς συμπληρώνουν, επίσης, ότι τα εν λόγω στοιχεία 

μπορούν να υποστούν περαιτέρω ενίσχυση μέσω της μάθησης, έχουν την ικανότητα να 

μεταβάλλονται και να προσαρμόζονται σε νέες συνθήκες και, υπό την κατάλληλη 

παρακίνηση, προσφέρουν δημιουργική ώθηση στον οργανισμό διασφαλίζοντας  τη 

μακροχρόνια επιβίωσή του. Εξάλλου, ο Dessain (2016) σημείωσε τις απαραίτητες 

προσθήκες, προκειμένου το ανθρώπινο δυναμικό μιας σύγχρονης εταιρίας να είναι σε 

θέση να εκπληρώσει όλες εκείνες τις απαιτήσεις για το οποίο προορίζεται. 

Ο Davenport (1999) συμπεριλαμβάνει στο ανθρώπινο κεφάλαιο τις έμφυτες 

ικανότητες, την συμπεριφορά και την προσωπική ενέργεια (energy) που κατέχουν και 

μεταδίδουν στην εργασία τους οι άνθρωποι. Ο Armstrong (2006) προσεγγίζει το 

ανθρώπινο κεφάλαιο από τη σκοπιά της γνώσεως  και των ικανοτήτων που 

δημιουργούνται, διατηρούνται και χρησιμοποιούνται από τα άτομα.  

Η έννοια του ανθρώπινου κεφαλαίου έχει μακρά ιστορία στο πεδίο της 

οικονομικής επιστήμης και, ειδικότερα, στον κλάδο της Λογιστικής. Αυτό είναι 

εμφανές από το γεγονός ότι ακόμα και από τη δεκαετία του 1960, συγγραφείς όπως ο 

Becker (1962) και, αργότερα, ο Flamholtz (1971) τόνισαν την ύψιστη σημασία των 

ανθρώπων στη δημιουργία μοναδικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και αξίας για 

τους οργανισμούς.  

Άλλοι συγγραφείς χαρακτηρίζουν το ανθρώπινο κεφάλαιο πηγή γνώσης, πηγή 

στρατηγικής καινοτομίας (Bontis et al, 1999) ή ακόμα και αρχή όλων (Stewart, 1997). 
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Κάποιοι άλλοι συγγραφείς «προειδοποιούν» ότι το βασικό στοιχείο του ανθρώπινου 

κεφαλαίου ενυπάρχει στους ίδιους τους εργαζόμενους οι οποίοι το προσφέρουν στον 

οργανισμό και όχι το αντίστροφο. Κατά συνέπεια, όπου υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι, 

υπάρχει και το ανθρώπινο κεφάλαιο (Youndt & Snell, 2004). Αν και όπως 

προαναφέρθηκε το ανθρώπινο κεφάλαιο δεν «ανήκει» στους οργανισμούς, υπάρχουν 

διοικητικές τεχνικές ή προσεγγίσεις που επιτρέπουν ή ευνοούν τη δημιουργία ή/ και 

ενίσχυσή του. Αυτές οι τεχνικές προσδιορίζουν, επίσης, την αποτελεσματικότητα με 

την οποία το ανθρώπινο κεφάλαιο μεταφέρεται στον οργανισμό. Εξάλλου, οι 

καταβολές του ανθρώπινου δυναμικού μέσα στην σύγχρονη βιβλιογραφία από την 

δεκαετία του 1970 μέχρι και τις μέρες μας αποτυπώνονται και από τους Brewster et al. 

(2016). 

Δεδομένου ότι το ανθρώπινο κεφάλαιο είναι περισσότερο αποτέλεσμα αυτών 

καθαυτών των ανθρώπων που το κατέχουν και λιγότερο των οργανισμών, προκύπτει το 

ερώτημα σχετικά με τα περιθώρια δράσης που έχουν στη διάθεσή τους οι οργανισμοί 

ώστε να δημιουργήσουν ανθρώπινο κεφάλαιο. Αυτό σύμφωνα με τον Flamholtz  et al. 

(2002) είναι ένα ζήτημα που αφορά αφενός στον καθορισμό του «τί» συνιστά επένδυση 

σε ανθρώπινο κεφάλαιο και αφετέρου στο «πώς» θα μετρηθεί η αποδοτικότητα τέτοιων 

επενδύσεων.  

Η προσέγγιση του εν λόγω συγγραφέα απορρίπτει τη θεώρηση του ανθρώπινου 

κεφαλαίου όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Εξάλλου, ο Flamholtz υποστηρίζει ότι είναι 

λάθος να επιχειρείται  η αναζήτηση της «ιδιοκτησίας» του ανθρώπινου κεφαλαίου 

καθώς σε αυτήν την αναζήτηση είναι πρακτικά αδύνατο να δοθεί απάντηση τύπου 

«άσπρο ή μαύρο». Είναι προφανές ότι το σκεπτικό του Flamholtz στηρίζεται στην 

αλληλεπίδραση ανάμεσα στο περιβάλλον και τους οργανισμούς που ζουν εντός του.  

Για παράδειγμα, δεν υπάρχει καμία εξασφάλιση ότι μία ομάδα ανθρώπων με 

ανθρώπινο κεφάλαιο υψηλής αξίας για κάποιον οργανισμό μπορεί να προσφέρει 

ακριβώς την ίδια αξία σε κάποιον άλλον οργανισμό. Αυτό οφείλεται στο ότι είναι 

πρακτικά αδύνατο οι δύο οργανισμοί (τα «περιβάλλοντα») να είναι ακριβώς ίδιοι , με 

αποτέλεσμα η ίδια ομάδα ανθρώπων να μη μπορεί να πράξει τα ίδια ακριβώς πράγματα 

σε αμφότερους τους οργανισμούς.  

Σε θεωρητικό επίπεδο, μία από τις αρχικές θεωρίες που τεκμηρίωσαν την 

ύπαρξη και αξία του ανθρώπινου κεφαλαίου είναι η Θεωρία της Εργασίας (Zula & 

Chermack, 2007). Όπως εξηγεί ο Cohen (1979), η σχετική θεωρία υποστηρίζει ότι 

υπάρχει άμεση συσχέτιση ανάμεσα στην ποιότητα του εργατικού δυναμικού και την 

παραγωγικότητα με αποτέλεσμα η επένδυση στους ανθρώπους, υπό την έννοια 
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ενεργειών ενίσχυσης της ποιότητάς του (σε επίπεδο εργασίας) να δημιουργεί πρόσθετη 

παραγωγικότητα. Συνεπώς, οι αντίστοιχες δαπάνες δημιουργούν μία κεφαλαιοποιημένη 

αξία η οποία θα προκύψει στο μέλλον.  

Όμως η θεώρηση αυτής της δαπάνης ως ανήκουσα, όπως κάθε άλλη επένδυση, 

στους ιδιοκτήτες της επιχείρησης (του «κεφαλαίου») ή ως δαπάνη περιόδου (όπως άλλα 

έξοδα), είναι λανθασμένη  τόσο από οικονομική όσο και αυστηρά λογιστική σκοπιά 

εξαιτίας των κεφαλαιοποιημένων οφελών (Brummet et al., 1968). Για την μη υιοθέτηση 

αυτής της προσέγγισης σε προγενέστερες περιόδους, οι Roslender & Stevenson (2009) 

θεωρούν «ένοχη» την καπιταλιστική αντίληψη. Ειδικότερα, οι συγγραφείς εξηγούν ότι, 

σε παραδοσιακά καπιταλιστικές κοινωνίες (αναφέρονται στο Ηνωμένο Βασίλειο), 

υπάρχει η γενική αντίληψη ότι η βελτίωση της παραγωγικότητας ή, γενικότερα, η 

προσθήκη αξίας είναι αποτέλεσμα της βελτίωσης του κεφαλαίου και όχι του 

ανθρώπινου παράγοντα ο οποίος είναι επιφορτισμένος με την βέλτιστη αξιοποίηση του 

κεφαλαίου.  

Η αποδοχή αυτού του επιχειρήματος, όμως, ενδεχομένως οδηγεί σε αδιέξοδο 

όταν κάποιος προσπαθήσει να εξηγήσει τη βελτίωση του κεφαλαίου. Ειδικότερα, 

πρέπει να διερωτηθούμε αν το κεφάλαιο μπορεί να βελτιωθεί χωρίς τη συμβολή του 

ανθρώπινου κεφαλαίου όπως αυτό ορίστηκε στην αρχή της ενότητας, πχ γνώσεις, 

ικανότητες κλπ.  

Επιπρόσθετα, αν δεχθούμε ότι η δημιουργία των στοιχείων που συνθέτουν το 

ανθρώπινο κεφάλαιο απαιτεί δέσμευση πόρων και αποφέρει μακροχρόνια μελλοντικά 

οφέλη τότε η προσέγγιση της Λογιστικής σχεδόν «επιβάλλει» την κατανομή της αξίας 

των θυσιαζόμενων πόρων στις χρονικές περιόδους όπου προκύπτουν τα σχετικά οφέλη. 

Υπό αυτήν την θεώρηση, το ανθρώπινο κεφάλαιο είναι όπως οποιοδήποτε άλλο 

κεφαλαιουχικό περιουσιακό στοιχείο το οποίο απαιτεί δέσμευση πόρων για την 

απόκτηση μελλοντικών οφελών.  

Ωστόσο, οι Roslender & Stevenson (2009) αναφέρουν ότι η δυσχέρεια 

προσμέτρησης της αξίας του ανθρώπινου κεφαλαίου και η σθεναρή αντίσταση των 

επαγγελματικών ομάδων π.χ. λογιστές, που θα εμπλέκονταν υποθετικά με αυτήν, είναι 

οι κύριες αιτίες της μη προώθησης του σχετικού επιστημονικού πεδίου και της  

εξέτασης  του ανθρώπινου κεφαλαίου υπό κοινωνική, κυρίως, σκοπιά. Συνέπεια των 

παραπάνω είναι η αντιμετώπιση, ακόμα και στο πλαίσιο της Λογιστικής ή/ και 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, του ανθρώπινου κεφαλαίου ως αμιγώς ποιοτικό 

στοιχείο το οποίο απλώς συνοδεύει, όπως και άλλη σημαντική ποιοτική πληροφόρηση, 

την οικονομική πληροφόρηση των οργανισμών. 
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1.3. Συμπερασματικές παρατηρήσεις πρώτου κεφαλαίου 
 

Η έννοια του ανθρώπινου κεφαλαίου απασχολεί την επιστημονική κοινότητα τα 

τελευταία τουλάχιστον 30 χρόνια. Το γεγονός αυτό αποδεικνύεται από την πληθώρα 

των ορισμών που παρατέθηκαν προηγουμένως. Εξάλλου, η θεωρία της Εργασίας 

δείχνει την σημασία της επένδυσης στο ανθρώπινο κεφάλαιο, ως κίνηση μιας 

επιχείρησης η οποία είναι δυνατόν να της αποφέρει σημαντικά οφέλη.  

Στην συνέχεια, λαμβάνει χώρα η μελέτη της έννοιας της Λογιστικής 

Ανθρώπινου Δυναμικού, μέσα από την μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ο
 

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

 

2.1. Εισαγωγικά Στοιχεία 

 

Στο παρόν κεφάλαιο λαμβάνει χώρα η παρουσίαση της έννοιας της Λογιστικής 

Ανθρώπινου Δυναμικού, όπως αυτή αποτυπώνεται στην διεθνή βιβλιογραφία, ενώ στην 

συνέχεια, ακολουθεί μια μικρή ιστορική αναδρομή της εξέλιξης της έννοιας αυτής. 

 

2.2. Αποσαφήνιση ορισμών 

 

Οι Friedman & Lev (1974) ορίζουν τη λογιστική ανθρώπινου δυναμικού ως τη 

μέθοδο συστηματικής μέτρησης της αξίας των περιουσιακών στοιχείων που δημιουργεί 

αποκλειστικά η εργασία και του τμήματος των περιουσιακών στοιχείων που 

αποδίδονται σε δραστηριότητες του προσωπικού. Η μέτρηση αυτή αποτελεί ολοένα και 

μεγαλύτερη ανάγκη για τις μεγάλες επιχειρήσεις στις μέρες μας, καθώς το ανθρώπινο 

κεφάλαιό τους αποτελεί μια από τις σημαντικότερες πτυχές τους (Osemeke, 2017). Με 

αυτήν την έννοια, η μέτρηση της αξίας του ανθρώπινου δυναμικού έχει ως αποτέλεσμα 

την ανάγκη διεύρυνσης του όρου της Λογιστικής Ανθρώπινου Δυναμικού (Eknath, 

2016). Έτσι, μέσω αυτής επιτυγχάνεται η αποτελεσματική χρησιμοποίηση του 

ανθρώπινου δυναμικού μιας εταιρίας ή ενός οργανισμού (Dhanabhakyam, 2016). 

Ο Sangladegi (1975) παραθέτει τρεις διαφορετικούς ορισμούς για τη Λογιστική 

Ανθρώπινων Πόρων. Ο πρώτος ορισμός την περιγράφει ως διαδικασία εντοπισμού και 

μέτρησης της πληροφόρησης που αφορά στους ανθρώπινους πόρους ενός οργανισμού 

και μεταφοράς αυτής της πληροφόρησης σε ομάδες ενδιαφέροντος. Σύμφωνα με αυτόν 

τον ορισμό, η Λογιστική Ανθρώπινων Πόρων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τους 

σκοπούς τόσο της χρηματοοικονομικής λογιστικής (αναφοράς) όσο και της διοικητικής 

λογιστικής. Ο δεύτερος ορισμός που παραθέτει ο συγγραφέας προσδιορίζει τη 

Λογιστική Ανθρώπινων Πόρων ως τη διαδικασία αναγνώρισης, μέτρησης και παροχής 

πληροφόρησης επί των ανθρώπινων πόρων προς διευκόλυνση αποτελεσματικών 

μετρήσεων του οργανισμού. Ο τρίτος ορισμός περιγράφει τη Λογιστική Ανθρώπινων 

Πόρων ως διαδικασία προσδιορισμού, μέτρησης και εγκαθίδρυσης συνδέσεων μεταξύ 
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των πληροφοριών για τη διευκόλυνση της αποτελεσματικής μέτρησης των ανθρώπινων 

πόρων εντός του οργανισμού.  

Ο Flamholtz (1985) περιγράφει τη λογιστική ανθρώπινου δυναμικού ως την 

διαδικασία της μέτρησης του κόστους που προκύπτει για τις επιχειρήσεις και άλλους 

οργανισμούς από τις ενέργειες προσέλκυσης, επιλογής, πρόσληψης, εκπαίδευσης και 

ανάπτυξης των ανθρώπινων περιουσιακών στοιχείων.  

Σύμφωνα με τον Flamholtz et al (2002), η Λογιστική Ανθρώπινων Πόρων 

συνίσταται στη λογιστική του ανθρώπινου στοιχείου ως μέρος των περιουσιακών 

στοιχείων του οργανισμού. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι η λογιστική ανθρώπινων 

πόρων είναι μία προσπάθεια να αναγνωριστεί και να παρουσιαστεί η επένδυση στο 

ανθρώπινο δυναμικό για την οποία υπάρχει η προσδοκία ότι θα δημιουργήσει πρόσθετα 

οφέλη στο μέλλον, ήτοι οφέλη πέρα από τα τυπικά αναμενόμενα. Σύμφωνα με τον εν 

λόγω ορισμό, το ανθρώπινο δυναμικό πρέπει να παρουσιάζεται, στο πλαίσιο των 

λογιστικών καταστάσεων, ως περιουσιακό στοιχείο που αναμένεται να ενισχύσει τη 

μελλοντική κερδοφορία του οργανισμού μέσω της βελτίωσης της παραγωγικότητας και 

της παροχής αγαθών και υπηρεσιών.  

Ο εν λόγω συγγραφέας τίθεται υπέρ της άποψης ότι εάν η Λογιστική 

Ανθρώπινων Πόρων επιτύχει να καταδείξει ότι οι βελτιώσεις στη διοίκηση ανθρώπινων 

πόρων μπορούν να οδηγήσουν στην αύξηση της κερδοφορίας, η διοίκηση του 

οργανισμού θα χρησιμοποιήσει το ανθρώπινο κεφάλαιο για να ενισχύσει τη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων. Επιπρόσθετα, οι στόχοι της Λογιστικής Ανθρώπινων Πόρων είναι, 

σύμφωνα με τους Flamholtz et al (2002), τρεις: α) να παράσχει αντικειμενική 

πληροφόρηση για το συνολικό κόστος και την αξία των ανθρώπινων πόρων του 

οργανισμού, β) να διαμορφώσει ένα θεωρητικό πλαίσιο για να καθοδηγήσει τις 

αποφάσεις που αφορούν στους ανθρώπινους πόρους του οργανισμού και γ) να 

κατευθύνει το ενδιαφέρον όσων λαμβάνουν αποφάσεις προς τους ανθρώπινους πόρους. 

Σύμφωνα με την Αμερικανική Ένωση Λογιστών, η λογιστική ανθρώπινων 

πόρων
1
 συνίσταται στη διαδικασία της αναγνώρισης, προσμέτρησης και επικοινωνίας 

στα εμπλεκόμενα μέρη ποσοτικών δεδομένων που αφορούν στους ανθρώπινους πόρους 

(American Accounting Association, 2005).  

                                                 
1
 Οι όροι «λογιστική ανθρώπινου δυναμικού», «λογιστική ανθρώπινων πόρων», «λογιστική 

ανθρώπινου κεφαλαίου» και «λογιστική διανοητικών περιουσιακών στοιχείων» είναι, σύμφωνα, με τους 

Monti–Belkaoui και Riahi–Belkaoui (1995), ταυτόσημοι και χρησιμοποιούνται για να αποδώσουν την 

ίδια, ακριβώς, έννοια: το λογιστικό χειρισμό με ό,τι αυτός περιλαμβάνει της αξίας που δημιουργείται από 

τους ανθρώπους ενός οργανισμού. Στη συνέχεια της εργασίας, οι παραπάνω όροι θα χρησιμοποιούνται με 

εναλλαγές για να αποδώσουν, όμως, το ίδιο νόημα. 
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Από τους παραπάνω ορισμούς θα μπορούσαμε να επιλέξουμε εκείνον των 

Friedman & Lev (1974) ως περισσότερο προσανατολισμένο στη Λογιστική καθώς είναι 

ο μόνος που στηρίζεται στην Αρχή της Συσχέτιση Εσόδων-Εξόδων (matching principle) 

δεδομένου ότι λαμβάνει υπόψη αφενός το κόστος δημιουργίας ανθρώπινου κεφαλαίου 

και αφετέρου τα οφέλη αυτού. 

 

2.3. Ιστορική αναδρομή της Λογιστικής Ανθρώπινου Δυναμικού. 
 

Η λογιστική ανθρώπινου κεφαλαίου υπήρξε, σύμφωνα με τον Fajana (2002), η 

αντίδραση στη κριτική που δέχθηκαν τα παραδοσιακά λογιστικά συστήματα αναφορικά 

με δύο βασικές αποτυχίες τους. Πρώτον, απέτυχαν να λάβουν υπόψη τους το γεγονός 

ότι οι διαφορετικές ομάδες χρηστών της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης έχουν 

διαφορετικές ανάγκες και, δεύτερον, εξακολουθούσαν να αντιλαμβάνονται τις δαπάνες 

σχηματισμού ανθρώπινου κεφαλαίου ως κόστη περιόδου, κάτι που σήμαινε παράβλεψη 

στην πράξη των μακροχρόνιων οφελών του ανθρώπινου κεφαλαίου. 

Η ιστορική εξέλιξη της έρευνας επί του ζητήματος θα μπορούσε να διαχωριστεί 

σε πέντε περιόδους. Η πρώτη περίοδος εκτείνεται από το 1960 έως το 1966 και αφορά 

στη διατύπωση του αρχικού ενδιαφέροντος γύρω από τη Λογιστική Ανθρώπινου 

Δυναμικού. Ενδεικτικά, σε αυτήν την φάση διατυπώνεται η αντίληψη, ότι οι 

ανθρώπινοι πόροι πρέπει να θεωρούνται περιουσιακό στοιχείο του οργανισμού και, 

κατ’ επέκταση, να υπόκεινται σε αποτίμηση, όπως κάθε άλλο περιουσιακό στοιχείο.  

Επιπρόσθετα, εντός αυτής της περιόδου εμφανίζονται οι πρώτες απόπειρες 

δημιουργίας υποδειγμάτων για την αποτίμηση των ανθρώπινων πόρων. Μία τέτοια 

προσπάθεια αφορά στην εργασία του Hermanson (1964) η οποία σύμφωνα με τους 

Flamholtz et al. (2002) απετέλεσε την απαρχή της μετάβασης στη δεύτερη, ιστορικά, 

περίοδο της Λογιστικής Ανθρώπινου Δυναμικού.  

Το βασικό χαρακτηριστικό της δεύτερης περιόδου (1967-1970) εντοπίζεται 

στην ενίσχυση του ενδιαφέροντος γύρω από τη μελέτη του ζητήματος εκ μέρους της 

ακαδημαϊκής κοινότητας. Σε αυτήν την περίοδο υπήρξε προσπάθεια αξιολόγησης της 

καταλληλότητας των μεθόδων αποτίμησης ανθρώπινων πόρων όπως, ενδεικτικά, της 

μεθόδου του ιστορικού κόστους.  

Εκ των αντιπροσωπευτικών προσπαθειών ανάπτυξης εργαλείων και μεθόδων 

αποτίμησης ανθρώπινων πόρων είναι οι μελέτες των Likert  (1966) και, αργότερα, των 

Brummet et al. (1968). Πρέπει να σημειωθεί ότι οι Brummet et al (1968) εισήγαγαν τον 

όρο «λογιστική ανθρώπινου δυναμικού» και διατύπωσαν σημαντικές αντιρρήσεις 
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αναφορικά με το λογιστικό χειρισμό των δαπανών που αφορούν στους ανθρώπινους 

πόρους. Συνοπτικά, οι συγγραφείς υποστήριξαν ότι οι εν λόγω δαπάνες δεν πρέπει να 

λογίζονται ως έξοδα αλλά να κεφαλαιοποιούνται για να δημιουργήσουν ισάξια 

περιουσιακά στοιχεία.  

Κατά την τρίτη περίοδο (1971-1977), η μελέτη της Λογιστικής Ανθρώπινου 

Δυναμικού επικεντρώνεται σε επίπεδο οργανισμού και η έρευνα γύρω από το ζήτημα 

λαμβάνει, σχεδόν αποκλειστικά, αυτόν τον προσανατολισμό. Ενδεικτικά, ο Tomassini 

(1977) υποστηρίζει ότι η Λογιστική Ανθρώπινου Δυναμικού μπορεί να ενισχύει την 

αποτελεσματικότητα των διοικητικών αποφάσεων που αφορούν στο ανθρώπινο 

δυναμικό σχετικά με τις προτεραιότητες που τίθενται στο επίπεδο των προαγωγών ή 

των απομακρύνσεων.  

Ο Flamholtz (1979) μελέτησε τη σχέση ανάμεσα στις αποφάσεις των λογιστών 

και τα δεδομένα που προκύπτουν από τις διαφορετικές μεθόδους αποτίμησης του 

ανθρώπινου δυναμικού. Τα ευρήματα της έρευνάς του κατέδειξαν ότι οι αποφάσεις των 

λογιστών διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με τα δεδομένα, άρα και τις μεθόδους, 

αποτίμησης ανθρώπινου δυναμικού.  

Ειδικότερα, προέκυψε ότι οι αποφάσεις των λογιστών που στηρίζονταν σε 

«παραδοσιακά», δηλαδή μόνο ποσοτικά, δεδομένα διέφεραν σημαντικά από τις 

αποφάσεις που στηρίζονταν, ταυτόχρονα, σε ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα που 

αφορούσαν σε ανθρώπινους πόρους.  

Η περίοδος 1978-1980, τέταρτη χρονικά, είναι η μοναδική κατά την οποία 

εντοπίζεται μείωση της δραστηριότητας γύρω από τη μελέτη της Λογιστικής 

Ανθρώπινου Δυναμικού. Από τις ελάχιστες έρευνες που δημοσιεύτηκαν αυτήν την 

περίοδο, είναι αυτή των Flamholtz & Ansari (1978) οι οποίοι πρότειναν τη Λογιστική 

Ανθρώπινου Δυναμικού. Σχετικά με την έλλειψη έρευνας κατά την υπό εξέταση 

περίοδο, οι  Flamholtz et al. (2002) αναφέρουν ότι μία από τις αιτίες εντοπίζεται στην 

αντικειμενική δυσχέρεια εξέλιξης των προγενέστερων ερευνών.  

Ειδικότερα, το επόμενο βήμα στην έρευνα ήταν, φυσιολογικά, η εφαρμογή των 

θεωρητικών εργαλείων / μεθόδων στην πράξη και, κατ’ επέκταση, ο έλεγχος της 

αποτελεσματικότητάς τους. Ωστόσο, η μεταφορά της θεωρίας στην πράξη απαιτούσε 

σημαντικές δαπάνες τις οποίες οι οργανισμοί δεν ήταν πρόθυμοι να πραγματοποιήσουν. 

Η τελευταία περίοδος, από το 1981 έως σήμερα, χαρακτηρίζεται από κάμψη των 

επιφυλάξεων που αναφέρθηκαν στην τέταρτη περίοδο και την εφαρμογή και έλεγχο 

των θεωρητικών ευρημάτων στην πράξη. Μία από τις πρώτες εφαρμογές της 

Λογιστικής Ανθρώπινου Δυναμικού, σύμφωνα με τους Karami et al (2007), 
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πραγματοποιήθηκε από τον Οργανισμό Θαλάσσιας Διοίκησης της Αμερικής που 

υιοθέτησε την Λογιστική Ανθρώπινου Δυναμικού στο πλαίσιο της διοίκησης των 

ανθρώπινων πόρων του.  

Στην εξέλιξη της μελέτης της Λογιστικής Ανθρώπινου Δυναμικού συνέβαλε, 

επίσης, η στροφή του ενδιαφέροντος από τα φυσικά (ενσώματα) περιουσιακά στοιχεία 

στα άϋλα (ασώματα)  περιουσιακά στοιχεία. Δεδομένου ότι οι ερευνητές ασχολούνταν 

με τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία που προέκυπταν από την κεφαλαιοποίηση των 

δαπανών ανάπτυξής τους, μέρος του ενδιαφέροντος σε αυτό το πεδίο μεταφέρθηκε στο 

πεδίο της Λογιστικής Ανθρώπινου Δυναμικού εξαιτίας των ομοιοτήτων ανάμεσα στα 

ασώματα περιουσιακά στοιχεία και τους ανθρώπινους πόρους.  

Το 1995, η ασφαλιστική εταιρία Scandia, ο μεγαλύτερος προμηθευτής 

ασφαλιστικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στη Σκανδιναβία, παρουσίασε την 

πρώτη αναφορά πνευματικού κεφαλαίου (intellectual capital). Οι προαναφερθέντες 

συγγραφείς αποδίδουν, επίσης, την ενίσχυση του ενδιαφέροντος γύρω από τη 

Λογιστική Ανθρώπινου Δυναμικού στην εμφάνιση των εταιριών υψηλής τεχνολογίας, 

όπως η Intel και η Microsoft, στις οποίες οι ανθρώπινοι πόροι διαδραματίζουν το 

σημαντικότερο ρόλο καθώς «παράγουν», ουσιαστικά, το σύνολο των αγαθών και 

υπηρεσιών που προσφέρουν εταιρίες τέτοιου αντικειμένου. Παρά, όμως, την ανάγκη 

εξέλιξης της Λογιστικής Ανθρώπινου Δυναμικού, οι Flamholtz et al (2002) 

επισημαίνουν ότι η βιομηχανική οικονομία εξακολουθεί να είναι επικεντρωμένη στα 

φυσικά περιουσιακά στοιχεία.  

 

2.4. Συμπερασματικές παρατηρήσεις δευτέρου κεφαλαίου 
 

Η Λογιστική Ανθρώπινου Δυναμικού αποτελεί μια μέθοδο συστηματικής 

μέτρησης της αξίας των περιουσιακών στοιχείων που δημιουργεί αποκλειστικά η 

εργασία των ανθρώπων μέσα σε μια επιχείρηση. Η εξέλιξη της έννοιας της Λογιστικής 

Ανθρώπινου Δυναμικού μέσα στον χρόνο, στην ουσία καθόρισε την βασική της 

διαφορά σε σχέση με τα παραδοσιακά λογιστικά συστήματα, η οποία προσδιορίζεται 

στον διαφορετικό τρόπο αντιμετώπισης των δαπανών που συνδέονται με το ανθρώπινο 

δυναμικό.  

Στην συνέχεια, παρουσιάζονται τα σημαντικότερα πεδία στα οποία εφαρμόζεται 

σήμερα η Λογιστική Ανθρώπινου Δυναμικού. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ο
  

ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

 

3.1. Εισαγωγικά στοιχεία 

 

Στο κεφάλαιο αυτό λαμβάνει χώρα η βιβλιογραφική έρευνα σχετικά με τις 

εφαρμογές της Λογιστικής Ανθρώπινου Δυναμικού. Στο πρώτο σκέλος του γίνεται 

αναφορά στα πλέον χρησιμοποιούμενα μοντέλα στο πεδίο αυτό, ενώ στο δεύτερο 

σκέλος παρουσιάζονται περιπτώσεις εφαρμογής της μεθόδου σε διάφορους τομείς σε 

μια σειρά από χώρες. 

Στη σχετική βιβλιογραφία έχουν προταθεί διάφορες μέθοδοι / υποδείγματα για 

την καταγραφή και προσμέτρηση του ανθρώπινου δυναμικού. Αυτό το γεγονός 

οφείλεται, σύμφωνα με τον Schwan (1978) στην αδυναμία διατύπωσης ενός ευρέως 

αποδεκτού μέτρου / μεθόδου αποτίμησης ή, γενικότερα, λογιστικού χειρισμού του 

ανθρώπινου κεφαλαίου. Για παράδειγμα, ο Flamholtz (1971) προτείνει την άμεση 

καταγραφή, ενώ οι Chen & Lin (2004) αποδίδουν το ανθρώπινο κεφάλαιο ως μέρος της 

δαπάνης των ανθρώπινων πόρων.  

Ωστόσο, η εγγενής δυσχέρεια μέτρησης του ανθρώπινου κεφαλαίου σε στενά 

λογιστικούς όρους οδήγησε κάποιους συγγραφείς στη διατύπωση εναλλακτικών 

μεθόδων μέτρησης που λαμβάνουν υπόψη κοινωνικές / ποιοτικές πτυχές, εκτός από την 

χρηματοοικονομική πτυχή. Πρέπει, πάντως, να σημειωθεί ότι η εν λόγω προσέγγιση 

θεωρείται ακόμα ημιτελής από κάποιους ερευνητές και τα αντίστοιχα μέτρα 

υποκατάστατα (Roslender & Stevenson, 2009). 

Ο Morse (1973) εφάρμοσε την αξία του χρήματος στο χρόνο (time value of 

money) για να αποτιμήσει το ανθρώπινο κεφάλαιο και τα περιουσιακά στοιχεία 

ανθρώπινων πόρων. Βασικό χαρακτηριστικό της προσέγγισης είναι ότι υπολογίζει τα 

δύο μεγέθη όχι εναλλακτικά (το ένα του άλλου) αλλά συνδυαστικά. Σύμφωνα με τον 

συγγραφέα η αξία των ανθρώπινων πόρων ενός οργανισμού ισούται με το άθροισμα της 

αξίας των αντίστοιχων περιουσιακών στοιχείων.  

Σημαντική διαφορά της μεθόδου συγκριτικά με προγενέστερες είναι ότι η αξία 

των ανθρώπινων πόρων δεν υπολογίζεται μόνο βάση της αντίληψης του οργανισμού για 

τους εργαζόμενους αλλά και των εργαζόμενων για τον οργανισμό. Σημειώνεται, 
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ωστόσο, ότι είναι στην κρίση του οργανισμού να δημοσιεύσει όποια προσέγγιση κρίνει 

κατάλληλη. Πιο συγκεκριμένα, ο οργανισμός έχει να επιλέξει ανάμεσα στην 

παρουσίαση της αξίας ανθρώπινων πόρων ως καθαρή αξία των σχετικών περιουσιακών 

στοιχείων και την παρουσίαση της  αξίας τους αναλόγως με τις εκτιμήσεις των 

εκάστοτε συμμέτοχων (stakeholders), των οποίων τα συμφέροντα, προφανώς, 

αντανακλώνται στην αποτίμηση. Σημειώνεται ότι οι προσθήκες (αυξήσεις) των 

αμοιβών, της εκπαίδευσης και της ανάπτυξης των εργαζόμενων εμφανίζονται ως 

επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο. 

 

3.2. Τα βασικότερα μοντέλα της Λογιστικής Ανθρώπινου Δυναμικού 

 

 Η Μέθοδος του Ιστορικού Κόστους  
 

Η έννοια του ιστορικού κόστους των ανθρώπινων πόρων βασίζεται στη σχετική 

αρχή της Λογιστικής και ορίζεται ως θυσία (απωλεσθέντες πόροι) για την απόκτηση 

του επιθυμητού οφέλους ή υπηρεσίας. Το ιστορικό κόστος των ανθρώπινων πόρων 

περιλαμβάνει τις άμεσες επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν από τον οργανισμό για 

την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού. Αυτές οι επενδύσεις γίνονται συνήθως υπό 

τη μορφή εξόδων που σχετίζονται με την απασχόληση, την επιλογή, την εκπαίδευση 

και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.  

Το ιστορικό κόστος μπορεί, επίσης, να διαχωριστεί σε άμεσο και έμμεσο. Το 

άμεσο ιστορικό κόστος περιλαμβάνει όλα τα άμεσα ανιχνεύσιμα κόστη ενός πόρου ή 

δραστηριότητας, δηλαδή τα κόστη που μπορούν να αποδοθούν απευθείας στον επίμαχο 

πόρο ή δραστηριότητα. Τα έμμεσα κόστη πρέπει να κατανέμονται σύμφωνα με 

κατάλληλες υποθέσεις στις επιμέρους δραστηριότητες που τα προκαλούν συνδυαστικά.  

Σύμφωνα με την υπό εξέταση προσέγγιση, τα κόστη που προκύπτουν εξαιτίας 

των ανθρώπινων πόρων κεφαλαιοποιούνται και αποσβένονται κατά τη διάρκεια της 

ωφέλιμης ζωής των ανθρώπινων πόρων. Σε περίπτωση που μέρος του ανθρώπινου 

δυναμικού αποχωρήσει πριν την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης ωφέλιμης ζωής, το 

υπολειπόμενο ποσό αποσβέσεων καταχωρείται ως ζημία (Marin, 1981). 

Η μέθοδος του ιστορικού κόστους υποστηρίζεται από τους Brummet et al. 

(1968), οι οποίοι προτείνουν ένα μηχανισμό αποτίμησης του ανθρώπινου κεφαλαίου 

που βασίζεται στο κόστος απόκτησης (acquisition cost) του ανθρώπινου δυναμικού με 

βάση το γεγονός ότι οι ανθρώπινοι πόροι συνιστούν κεφάλαιο και όχι δαπάνη και, 

συνεπώς, η αξία τους πρέπει να γίνεται αντιληπτή ως περιουσιακό στοιχείο και όχι ως 

έξοδο.  
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Σύμφωνα με την προσέγγιση των συγγραφέων, το συνολικό κόστος των 

ανθρώπινων πόρων διαχωρίζεται, αρχικά, σε έξοδα ανθρώπινου δυναμικού και 

περιουσιακά στοιχεία ανθρώπινου δυναμικού. Τα περιουσιακά στοιχεία ταξινομούνται, 

περαιτέρω, σε λειτουργικά περιουσιακά στοιχεία (πχ προσέλκυση, πρόσληψη, 

εκπαίδευση, εξοικείωση, εμπειρία και ανάπτυξη) τα οποία αποδίδονται με περισσότερες 

λεπτομέρειες στους επικεφαλής τμημάτων. Στη συνέχεια, αυτά τα περιουσιακά στοιχεία 

υπόκεινται σε απομείωση (amortization) και διαγραφή αξίας (write-off) και τα έξοδα 

που προκύπτουν προστίθενται στο σύνολο των εξόδων των ανθρώπινων πόρων που 

αναφέρθηκαν παραπάνω.  

Το βασικό πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι ότι λαμβάνει υπόψη το 

γεγονός ότι οι ανθρώπινοι πόροι συνεπάγονται μακροχρόνια οφέλη και, συνεπώς, το 

κόστος απόκτησης αυτών των οφελών πρέπει, τουλάχιστον σύμφωνα με την αρχή της 

συσχέτισης εσόδων-εξόδων, να κατανέμεται στις χρονικές περιόδους εμφάνισης των 

οφελών. Ωστόσο, το γεγονός ότι η λογιστική των ανθρώπινων πόρων  «σταματάει» στο 

επίπεδο των μάνατζερ (επικεφαλής τμημάτων), την καθιστά μάλλον ακατάλληλη για 

τους σύγχρονους και, ταυτόχρονα, πολυπλοκότερους οργανισμούς.  

Ένα ακόμα μειονέκτημα της μεθόδου, σύμφωνα με τους Grove et al (1977) είναι 

η χρήση ιστορικών στοιχείων κόστους που, ως γνωστόν, μπορεί να οδηγήσει σε 

αποτιμήσεις που βρίσκονται πολύ μακριά των τρεχουσών ή εύλογων αξιών. Το 

πρόβλημα αυτό μπορεί, βέβαια, να αντιμετωπιστεί με τη χρήση του κόστους 

αντικατάστασης ή της οικονομικής αξίας των ανθρώπινων πόρων. Στην πρώτη 

περίπτωση, το ιστορικό κόστος αντικαθίσταται από το κόστος το οποίο θα μπορούσε να 

υποστεί ο οργανισμός για να αντικαταστήσει τους υπάρχοντες ανθρώπινους πόρους με 

νέους αλλά ίδιους ενώ στη δεύτερη περίπτωση, αντί του ιστορικού κόστους, μπορεί να 

υπολογιστεί η αξία των μελλοντικών κερδών που αποδίδεται στους ανθρώπινους 

πόρους.  

Είναι προφανές ότι οι δύο εναλλακτικές οδηγούν σε σαφώς πιο ορθολογική 

αποτίμηση των ανθρώπινων πόρων αλλά, ταυτόχρονα, υποφέρουν από σημαντικά 

υπολογιστικά ζητήματα. Για παράδειγμα, είναι πολύ δύσκολο να εντοπιστούν 100% 

ίδιοι ανθρώπινοι πόροι καθώς εξορισμού οι άνθρωποι εμφανίζουν έστω και μικρές 

διαφορές μεταξύ τους. Παρόμοια, στην περίπτωση της οικονομικής αξίας, είναι 

πρακτικά αδύνατο να απομονωθεί το μέρος των κερδών, ή άλλου συναφούς μεγέθους, 

που αποδίδεται αποκλειστικά στους ανθρώπινους πόρους καθώς τα κέρδη ενός 

οργανισμού «παράγονται» ταυτόχρονα από το σύνολο των παραγωγικών συντελεστών 

του. 



14 

 

Η Μέθοδος του Κόστους Αντικατάστασης 
 

Τo κόστoς αντικατάστασης περιλαμβάνει τα έξοδα που σχετίζονται με την 

απομάκρυνση, την εκπαίδευση και την ανάπτυξη των διαθέσιμων ανθρώπινων πόρων. 

Αυτά τα κόστη μπορούν να είναι είτε άμεσα, είτε έμμεσα (Marin, 1981). 

Η εν λόγω προσέγγιση προτάθηκε, αρχικά, από τον Flamholtz (1972) μέσω ενός 

υποδείγματος που βασιζόταν στο κόστος αντικατάστασης για την αποτίμηση του 

ανθρώπινου κεφαλαίου. Ως κόστος αντικατάστασης ορίζεται, σύμφωνα με τον 

συγγραφέα, το κόστος που θα εμφανιζόταν από έναν εν ενεργεία ή εν δυνάμει κάτοχο 

ενός περιουσιακού στοιχείου για να αποκτήσει ένα ακριβές υποκατάστατο του 

στοιχείου που ήδη κατέχει.  

Μεταφέροντας αυτόν τον ορισμό στο πεδίο των ανθρώπινων πόρων, ο 

συγγραφέας υπέδειξε ότι το κόστος αντικατάστασης του ανθρώπινου δυναμικού 

ισοδυναμεί με τη θυσία την οποία θα έπρεπε να υποστεί ο οργανισμός για να αποκτήσει 

ανθρώπινο δυναμικό εξίσου ικανό να του προσφέρει τις υπηρεσίες που προσφέρονται 

από το ανθρώπινο δυναμικό που απασχολείται κατά την παρούσα χρονική περίοδο. Για 

να υπολογιστεί το κόστος αντικατάστασης, ο συγγραφέας λαμβάνει υπόψη τόσο άμεσα 

όσο και έμμεσα κόστη. Στην πρώτη κατηγορία κατατάσσονται το κόστος απόκτησης, το 

κόστος εκμάθησης και το κόστος διαχωρισμού ενώ στη δεύτερη ομάδα το κόστος 

ευκαιρίας. Ο συνυπολογισμός του κόστους ευκαιρίας αποδίδει, εξ΄ορισμού, 

χαρακτηριστικά διοικητικής λογιστικής στην εν λόγω μέθοδο, γεγονός που την 

διακρίνει από άλλες περισσότερο προσανατολισμένες στη χρηματοοικονομική 

λογιστική / αναφορά.  

 

 Η Μέθοδος της Ανταμοιβής 
 

Βάσει της υπόθεσης που υιοθετείται συχνά στην Οικονομική Επιστήμη, η αξία 

των παραγωγικών πόρων ισοδυναμεί με την αξία που μπορούν να δημιουργήσουν. 

Κατά συνέπεια, η αξία των ανθρώπινων πόρων μπορεί να οριστεί ως η παρούσα αξία 

των μελλοντικών κερδών που θα προκύψουν από αυτούς. Ο προσδιορισμός της αξίας 

των ανθρώπινων πόρων βάσει αβέβαιων μελλοντικών μεγεθών (κερδών) προϋποθέτει 

ότι οι ανθρώπινοι πόροι θα είναι σε θέση να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε όλο το 

χρονικό ορίζοντα ανάλυσης, κάτι που, όπως προαναφέρθηκε, ενέχει αβεβαιότητα.  

Βασικοί εκπρόσωποι της μεθόδου της ανταμοιβής είναι οι Lev & Schwartz 

(1971) οι οποίο προσδιορίζουν τη συνολική αξία του ανθρώπινου κεφαλαίου ως 

οριζόντιο άθροισμα της αξίας  κάθε ατόμου θεωρώντας κάθε εργαζόμενο ως πηγή 
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εισοδήματος που προκύπτει από τις ικανότητές του. Οι συγγραφείς χρησιμοποίησαν την 

έννοια της «προοπτικής (παροχής) υπηρεσίας» για να υπολογίσουν την αξία του 

μεμονωμένου εργαζόμενου και, ακολούθως, του συνολικού ανθρώπινου δυναμικού. Η 

αξία του μεμονωμένου εργαζόμενου ισοδυναμεί με την παρούσα αξία των μελλοντικών 

κερδών που θα μπορούσε να αποφέρει σύμφωνα με το ατομικό «προφίλ κερδοφορίας» 

του. Το υπόδειγμα που προτείνουν οι συγγραφείς είναι το ακόλουθο: 

 

Όπου: 

Vr= η αξία του ανθρώπινου πόρου ηλικίας r ετών 

It= τα ετήσια κέρδη που αναλογούν στον πόρο πριν την αποχώρησή του από την 

παραγωγική διαδικασία 

t-r= το χρονικό διάστημα (έτη) που υπολείπεται μέχρι τη συνταξιοδότηση 

d= το προεξοφλητικό επιτόκιο για κάθε πόρο του οργανισμού 

T= η ηλικία αποχώρησης 

t= η χρονική στιγμή λήξης της προσφοράς υπηρεσιών από τον πόρο 

Είναι προφανές ότι η εν λόγω μέθοδος είναι απαλλαγμένη από τα προβλήματα 

που συνεπάγεται η εφαρμογή του κριτηρίου του ιστορικού κόστους δεδομένου ότι 

«κοιτά μπροστά». Ωστόσο, όπως συμβαίνει με κάθε μέθοδο που βασίζεται σε 

εκτιμήσεις αναφορικά με το μέλλον, η μέθοδος «υποφέρει» από υποκειμενικότητα. 

Εκτός αυτού, δεν είναι ξεκάθαρο ποιο θα έπρεπε να είναι το προεξοφλητικό επιτόκιο σε 

αυτήν την περίπτωση. Οι συγγραφείς δέχθηκαν την κριτική του Flamholtz (1972) ο 

οποίος υποστήριξε ότι τα προσόντα κάποιου εργαζόμενου που συνθέτουν το «προφίλ 

κερδοφορίας» του δεν εγγυώνται απαραίτητα τη δημιουργία αξίας για τον οργανισμό. 

Παρά τα όποια μειονεκτήματά της, η μέθοδος είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη όχι όμως στο 

πλαίσιο της παραδοσιακής λογιστικής αλλά ως μέσο παρουσίασης πρόσθετης 

πληροφόρησης. 

 

 Η Μέθοδος της Οικονομικής Αξίας 
 

Η μέθοδος προτάθηκε αρχικά από τους Lev & Schwartz (1971) και αποτελεί 

τροποποίηση / εξέλιξη της μεθόδου ανταμοιβής που παρουσιάστηκε ήδη. Οι 

συγγραφείς ορίζουν την αξία ενός εργαζόμενου ως την παρούσα αξία των κερδών που 

αναμένεται να προσφέρει σε όλη την ωφέλιμη ζωή του προσαρμοσμένη, όμως, στον 

κίνδυνο θανάτου του (Etemadi & Shahriari, 1997). Ο υπολογισμός της  αξίας του 
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εργαζόμενου στηρίζεται στη θεωρία αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων, ήτοι στην 

προεξόφληση των μελλοντικών οφελών, όπως φαίνεται στο ακόλουθο υπόδειγμα: 

 

 

Όπου:  

E(VR)= η αξία του εργαζομένου με ηλικία r  

It= τα ετήσια κέρδη πριν τη συνταξιοδότηση  

R= το προεξοφλητικό επιτόκιο 

T= η ηλικία συνταξιοδότησης 

Pr(t) =η πιθανότητα μη θανάτου (επιβίωσης) του εργαζόμενου 

t= η ηλικία του εργαζόμενου κατά τη χρονική στιγμή υπολογισμού της αξίας του 

r= η τρέχουσα ηλικία του εργαζόμενου  

 

 Η Μέθοδος του Πολλαπλασιαστή  
 

Σύμφωνα με την εν λόγω προσέγγιση, η αξία των ανθρώπινων πόρων ισούται με 

τη διαφορά ανάμεσα στη συνολική αξία του οργανισμού και την αξία του οργανισμού 

που προκύπτει από τη λογιστική διαδικασία. Εναλλακτικά, η αξία των ανθρώπινων 

πόρων ισοδυναμεί με το τμήμα της τρέχουσας αξίας του οργανισμού που υπερβαίνει τη 

λογιστική αξία του. Σύμφωνα με τον Ghorban (1998) που είναι ο εμπνευστής της εν 

λόγω προσέγγισης, κάθε εργαζόμενος απεικονίζεται μέσω ενός συντελεστή που 

λαμβάνει τιμές από το 0 έως το 2,5. Ο εν λόγω συντελεστής αντιστοιχεί στην 

συνεισφορά κάθε εργαζόμενου στη δημιουργία της πρόσθετης αξίας που περιγράφηκε 

παραπάνω και κάθε εργαζόμενος ταξινομείται ως ανώτατο στέλεχος, στέλεχος μεσαίου 

επιπέδου διοίκησης, προϊστάμενος και υπάλληλος. 

 

 Το Υπόδειγμα του Flamholtz  
 

Η προσέγγιση του Flamholtz (1971) βασίζεται στον υπολογισμό της αξίας που 

παράγει το άτομο (εργαζόμενος) καθώς ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι κάτι τέτοιο είναι 

εφικτό για το σύνολο των ατόμων εντός ενός οργανισμού. Ο συγγραφέας παρουσιάζει 

ένα στοχαστικό (πιθανολογικό) υπόδειγμα με το οποίο η παρούσα αξία της μελλοντικής 

προσφοράς κάθε ατόμου είναι συνάρτηση του διοικητικού επιπέδου των υπηρεσιών που 

προσφέρει, της διοικητικής ομάδας στην οποία ανήκει και του χρόνου στον οποίο 
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προβλέπεται ότι θα εξακολουθήσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του. Η μαθηματική 

έκφραση του υποδείγματος έχει ως εξής: 

 

 

Όπου: 

Si= οι αναμενόμενες παρεχόμενες υπηρεσίες του «i» εργαζόμενου εκφρασμένες είτε ως 

κατά κεφαλήν έσοδα είτε ως κατά κεφαλήν κέρδη  

P(Si)= η πιθανότητα ο «i» εργαζόμενος να παράσχει τις συγκεκριμένες υπηρεσίες S 

μέσω της θέσης που κατέχει  

Δεδομένου ότι το υπόδειγμα βασίζεται σε εκτιμήσεις και πιθανότητες, είναι 

προφανές ότι η πρακτική εφαρμογή του είναι ιδιαίτερα δύσκολη καθώς απαιτούνται 

κατάλληλα δεδομένα όχι μόνο για τον υπολογισμό αξιών αλλά και χρόνου στο μέλλον. 

Έτσι, η προσθήκη ή αφαίρεση ιστορικών δεδομένων για να προκύψουν οι σχετικές 

εκτιμήσεις μπορεί να οδηγήσει σε εντελώς διαφορετικά αποτελέσματα. Εκτός αυτού, η 

αξιοποίηση των σχετικών δεδομένων, υποθέτοντας ότι έχει λυθεί το ζήτημα της 

καταλληλότητάς τους, απαιτεί τεχνικές γνώσεις. Πρέπει, πάντως, να σημειωθεί ότι και 

ο ίδιος ο Flamholtz (1971) αναγνωρίζει τις παραπάνω δυσχέρειες και δεν αντιτίθεται 

στη χρήση άλλων μεθόδων όπως το κόστος απόκτησης και το κόστος αντικατάστασης 

που αναλύθηκαν παραπάνω.  

 

Χρηματοοικονομική Αναφορά Ανθρώπινων Πόρων 
 

Ως προς την πρόοδο της χρηματοοικονομικής αναφοράς (financial reporting), 

παρατηρείται στασιμότητα και, κυριότερα, αντίδραση εκ μέρους των θεσμοθετών στην 

υιοθέτηση κανόνων παρουσίασης των ανθρώπινων πόρων, όπως αναφέρεται από τους 

Roslender & Stevenson (2009). Κατά πάγια πρακτική, τα έξοδα που σχετίζονται με 

τους ανθρώπινους πόρους αναφέρονται ως κόστη περιόδου που αφαιρούνται από τα 

έσοδα και τα κέρδη για να υπολογιστούν τα κέρδη της επιχείρησης.  

Οι Flamholtz et al. (2002) αναγνωρίζουν τις ελλείψεις που παρουσιάζει η εν 

λόγω προσέγγιση, δεδομένου ότι τα έξοδα που προκύπτουν από τους ανθρώπινους 

πόρους ή, τουλάχιστον, κάποια από αυτά συνεπάγονται μακροχρόνια οφέλη και, 

συνεπώς, θα έπρεπε να κεφαλαιοποιούνται και να αποσβένονται (αντί να εκπίπτουν από 

τα έσοδα μόλις πραγματοποιηθούν) αλλά, ταυτόχρονα, υποστηρίζουν ότι η δυσχέρεια 

αποτίμησης των ανθρώπινων πόρων δικαιολογεί της πρακτικής που έχει επικρατήσει. 

Στο επιχείρημα των εν λόγω συγγραφέων μπορούμε να προσθέσουμε και την πληθώρα 
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των μεθόδων αποτίμησης που παρουσιάστηκαν σε προηγούμενη θέση η οποία 

αποδεικνύει σε κάποιο βαθμό την αδυναμία διατύπωσης μίας ευρέως αποδεκτής 

μεθόδου αποτίμησης του ανθρώπινου κεφαλαίου.  

Επιπρόσθετα, το γεγονός ότι η πρώτη απόπειρα χρηματοοικονομικής αναφοράς 

του ανθρώπινου κεφαλαίου από τον οργανισμό R.G. Barry Corporation, το 1966 

(Brummet et al., 1968), δεν έτυχε συνέχειας όχι μόνο στον ίδιο τον οργανισμό αλλά και 

σε άλλους, υποστηρίζει περαιτέρω την αδυναμία εφαρμογής γενικά αποδεκτών 

μεθόδων αναφοράς των ανθρώπινων πόρων. 

 

 Η μέθοδος της Αγοραίας Αξίας του Ανθρώπινου Δυναμικού 

 

Ως δίκαιη αξία ορίζεται η τιμή πώλησης που έχει συμφωνηθεί από τον 

αγοραστή και τον πωλητή, υπό την προϋπόθεση ότι και τα δύο μέρη συμμετέχουν 

ελεύθερα στη συναλλαγή. Η εύλογη ή αγοραία αξία αντιπροσωπεύει επίσης την αξία 

των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων μιας εταιρείας όταν ενοποιούνται οι 

οικονομικές καταστάσεις μιας θυγατρικής με μια μητρική εταιρεία. Η μέθοδος αυτή, 

προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις του Ανθρώπινου Δυναμικού, έχει προταθεί τα 

τελευταία χρόνια από την Αμερικάνικη Ένωση Λογιστών, προκειμένου να αξιοποιηθεί 

στο πεδίο αυτό. Σύμφωνα με αυτήν την προσέγγιση, τα περιουσιακά στοιχεία της 

επιχείρησης- συμπεριλαμβανομένων και των ανθρώπινων πόρων- γίνεται προσπάθεια 

να παραταθούν στις παρούσες αξίες των μελλοντικών ρόλων που σχετίζονται με την 

κατοχή των συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων (Campbell et al., 2008). 

 

3.3. Eφαρμογές της Λογιστικής Ανθρώπινου Δυναμικού σε διάφορες 

χώρες. 
 

 Γερμανία 
 

Οι Schmidt & Minssen (2007) διερεύνησαν σε ποιο βαθμό οι υπεύθυνοι 

ανθρώπινου δυναμικού αρκετών μεγάλων εταιριών μπορούν να διαχειριστούν την 

λογιστική ανθρώπινων πόρων σε σχέση με τις διεθνείς αποστολές που λαμβάνουν χώρα 

στο πλαίσιο της επαγγελματικής δραστηριότητας των υπαλλήλων τους. Οι ερευνητές 

κατέληξαν σε συμπεράσματα από μια ποσοτική έρευνα μεταξύ 415 γερμανικών 

χημικών εταιρειών και συνεντεύξεις εμπειρογνωμόνων με διευθυντές ανθρωπίνων 

πόρων από οκτώ εταιρείες χημικών. Διαπίστωσαν ότι οι διευθυντές ανθρώπινου 

δυναμικού εκτιμούν το θετικό αποτέλεσμα των εξωτερικών εργασιών στην προσωπική 
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ανάπτυξη, αλλά συχνά υποτιμούν τα μακροπρόθεσμα οφέλη μιας διεθνούς αποστολής 

για την εταιρεία. 

 

Κίνα 
 

Ο Tang (2005) επικεντρώθηκε στη μέτρηση του κόστους των ανθρώπινων 

πόρων για την ανάπτυξη ενός διευρυμένου πλαισίου που αφορά τη σχέση μεταξύ του 

κόστους της αντικατάστασης ανθρώπινου δυναμικού και της λήψης αποφάσεων σε ένα 

σύστημα αντικατάστασης ανθρώπινου δυναμικού (HRRC). Το σύστημα μετράει το 

άμεσο και έμμεσο κόστος του ανθρώπινου δυναμικού, το οποίο στη συνέχεια 

εφαρμόζεται σε μια εταιρεία της βιομηχανίας μετρό στην Κίνα. Ο συγγραφέας 

περιλαμβάνει ένα προτεινόμενο μέτρο κόστους μάθησης, το οποίο συνδέεται με το 

κόστος της χαμένης παραγωγικότητας και το κόστος της κενής θέσης εργασίας και 

εξετάζει τη χρησιμότητα του μοντέλου HRRC στη λήψη αποφάσεων σε τομείς όπως ο 

κύκλος εργασιών των υπαλλήλων, η διάρκεια των συμβάσεων εργασίας και οι 

προϋπολογισμοί προσωπικού σε χρηματικούς όρους. Ο Tang (2005) σημειώνει ότι η 

αυξημένη εστίαση στη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων και στη βελτίωση της 

τεχνολογίας των πληροφοριών οδήγησε στην εφαρμογή μιας στρατηγικής η οποία 

στηρίζεται στην μέτρηση των πάντων, ως προϋπόθεση αξιολόγησης τους.  

Ο ερευνητής προσθέτει ότι από τότε που η Κίνα υιοθέτησε μια ανοιχτή πολιτική 

μεταρρύθμισης υπήρξαν πολλές γενναίες προσπάθειες να αναζητηθούν νέοι τρόποι 

χειρισμού της οργάνωσης και της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού. Ο Tang 

(2005) προτείνει επίσης ότι οι πληροφορίες του HRA μπορούν να βοηθήσουν στον 

προϋπολογισμό της πρόσληψης και της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού. Το 

πραγματικό κόστος που σχετίζεται με το κόστος αντικατάστασης του ανθρώπινου 

δυναμικού αναφέρεται στις πραγματικές επενδύσεις σε ανθρώπινους πόρους που 

αντικατοπτρίζουν το ιστορικό άμεσο κόστος της πρόσληψης, και της κατάρτισης των 

ανθρώπων. Ο Tang (2005) επισημαίνει ότι το σύστημα λογιστικής καταγραφής του 

κόστους αντικατάστασης στους ανθρώπους αποτελεί μια προσπάθεια βελτίωσης της 

ποιότητας των διαθέσιμων πληροφοριών για τη διευκόλυνση της αποτελεσματικής 

διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων, παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες για την 

ανάλυση κόστους / οφέλους και τη λήψη αποφάσεων σε τομείς όπως ο κύκλος 

εργασιών των υπαλλήλων, η διάρκεια της σύμβασης εργασίας.  

Πρέπει να ληφθεί μέριμνα να αναγνωριστεί ότι το υψηλό κόστος ανθρώπινων 

πόρων δεν πρέπει να θεωρείται αρνητικό και το χαμηλό κόστος ως θετικό, διότι, για 

παράδειγμα, το υψηλότερο κόστος μπορεί να υποδηλώνει κατάρτιση υψηλότερης 
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ποιότητας. Αν και το σύστημα HRRC που αναπτύχθηκε βασίστηκε σε μια πιλοτική 

μελέτη και εξακολουθεί να απαιτεί βελτιώσεις και επεκτάσεις, αντιπροσωπεύει μια 

σημαντική συμβολή στην πρακτική της HRA και ένα αναμενόμενο αποτέλεσμα είναι 

μια νέα προσέγγιση από τα διοικητικά στελέχη των εταιριών στο υψηλό κόστος του 

κύκλου εργασιών. 

 

 Αυστραλία 
 

Οι Gusenzow & Tower (2006) σημειώνουν ότι το Αυστραλιανό πρωτάθλημα 

ποδοσφαίρου (AFL) αποτελεί τη μεγαλύτερη αθλητική δραστηριότητα στην 

Αυστραλία, καθώς, συμμετέχουν σε αυτήν με άμεσο ή με έμμεσο τρόπο εκατομμύρια 

άνθρωποι. Σε αυτό το πλαίσιο, δεν μπορεί να αποτελέσει έκπληξη το γεγονός ότι τα πιο 

πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία των συλλόγων του AFL θεωρούνται από τους ίδιους 

τους συλλόγους AFL οι παίκτες, αφού αυτοί θεωρούνται ως οι μεγαλύτεροι παράγοντες 

δημιουργίας εσόδων των συλλόγων. 

Ωστόσο, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε μεταξύ 79 ανθρώπων που με κάποιο 

τρόπο σχετίζονταν με τους συλλόγους αυτούς με κάποια διοικητική θέση και πενήντα 

οκτώ λογιστών των συλλόγων, προκειμένου να εκτιμηθεί εάν οι βασικοί 

ενδιαφερόμενοι θεωρούσαν ότι η αξία των παικτών σε έναν ισολογισμό αποτελεί μια 

εύλογη ιδέα, τα ευρήματα έδειξαν ότι η πλειοψηφία των ερωτηθέντων διαφώνησε με 

την έννοια της εμφάνισης της αξίας των παικτών του AFL στον ισολογισμό των 

συλλόγων τους. Εντούτοις, είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της 

ανάλυσης της λογιστικής παλινδρόμησης και της ανάλυσης διακύμανσης (ANOVA) 

δείχνουν ότι υπάρχει μια στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της έννοιας της 

αποτίμησης της αξίας των παικτών AFL και του είδους της σχέσης που είχε ο κάθε 

ερωτώμενος με τον εκάστοτε σύλλογο, αλλά και με τις γνώσεις του για τη λογιστική.  

 

 Ηνωμένο Βασίλειο 
 

Ο Morrow (1996) διερεύνησε την έννοια των ποδοσφαιριστών στο Ηνωμένο 

Βασίλειο ως ανθρώπινα περιουσιακά στοιχεία και τη σημασία της μέτρησης τους ως 

κρισίμου παράγοντα στην αναγνώριση των περιουσιακών στοιχείων των ομάδων. Σε 

μια άλλη δημοσίευση, ο Wagner (2007) πρότεινε ότι το ανθρώπινο κεφάλαιο (στην 

συγκεκριμένη περίπτωση, οι ποδοσφαιριστές) είναι ένα από τα άϋλα περιουσιακά 

στοιχεία που αναζητούν οι επενδυτές στην αποτίμηση μιας επιχείρησης μαζί με το 
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διαρθρωτικό κεφάλαιο (διαδικασίες, συστήματα πληροφοριών, διπλώματα 

ευρεσιτεχνίας).  

Ωστόσο, σύμφωνα με μια ανάλυση περισσότερων από 600 εταιρειών 

κατασκευής και παροχής υπηρεσιών στην έρευνα, με επικεφαλής τον Dr. Chris Hendry, 

καθηγητή Οργανωσιακής Συμπεριφοράς και Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων στην 

Cass Business School του City University του Λονδίνου, ο Wagner σημειώνει ότι στις 

ετήσιες εκθέσεις των εταιριών, ο ρόλος του κεφαλαίου υπερνικά την σημασία που 

δίνεται στο ρόλο του ανθρώπινου κεφαλαίου, δίνοντας μια στρεβλή εικόνα των 

μελλοντικών επιδόσεων των εταιρειών. Το συμπέρασμα ήταν ότι η μακροπρόθεσμη 

αξία των καινοτόμων εργαζομένων δεν λαμβάνεται με την δέουσα προσοχή από 

εταιρείες που ετοιμάζουν ετήσιες εκθέσεις για επενδυτές, σύμφωνα με έρευνα του 

Συμβουλίου Οικονομικής και Κοινωνικής Έρευνας της Βρετανίας. Αν και οι ετήσιες 

εκθέσεις παρέχουν αναλυτικούς λογαριασμούς για δαπάνες Έρευνας & Ανάπτυξης, 

στην πραγματικότητα, η Λογιστική Ανθρώπινου Δυναμικού δεν αντικατοπτρίζεται στον 

βαθμό που θα έπρεπε. 

 

 Νορβηγία 
 

Οι σκανδιναβικές χώρες έχουν δείξει ιδιαίτερα έντονο ενδιαφέρον για την 

περιοχή του HRA. Για παράδειγμα, το μοντέλο Value-Driving Talks (VDT) 

αναπτύχθηκε από την Arne Sandervang (2000) και δοκιμάστηκε σε μια εμπειρική 

μελέτη σε μια νορβηγική επιχείρηση στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας. Το μοντέλο, 

το οποίο υπολογίζει τις οικονομικές αποδόσεις των επενδύσεων ενός οργανισμού στην 

ανάπτυξη ικανοτήτων, επικεντρώνεται στην κατάρτιση των εργαζομένων και την 

ανάπτυξη ικανοτήτων και ευθυγραμμίζει τις επενδύσεις στην ανάπτυξη ικανοτήτων με 

τη γενική επιχειρησιακή στρατηγική, προκειμένου να βοηθηθούν οι οργανισμοί μέσω 

των στρατηγικών τους στόχων στην διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού. Οι 

συμμετέχοντες αξιολογούν τα οφέλη από το πρόγραμμα ικανοτήτων μέσω μιας 

δήλωσης οφέλους που δείχνει μια σύγκριση των πιθανών οφελών και των δυνατών 

βελτιώσεων. Το μοντέλο υπολογίζει τα οφέλη για την εταιρεία και συγκρίνονται αυτά 

με το κόστος της κατάρτισης προκειμένου να επιτευχθεί η απόδοση της επένδυσης της 

κατάρτισης και της ανάπτυξης. 
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Σουηδία 

Επιπλέον, θα πρέπει να σημειωθεί ότι δύο σουηδικές μελέτες πειραματίστηκαν 

με την αναφορά μέτρων HRA στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Η Δήλωση 

Ανθρώπινων Πόρων, που δημοσιεύθηκε από την Telia, μια σουηδική εθνική εταιρεία 

τηλεργασίας (Telia, 1996) και η Δήλωση Ανθρωπίνων Πόρων της Σουηδικής Πολιτικής 

Αεροπορίας (Σουηδική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, 1998) παρείχαν ορισμένες 

πληροφορίες για αυτές τις μορφές αναφοράς. Στην περίπτωση της Telia, πέραν της 

έκθεσης για τους ανθρώπινους πόρους, οι οικονομικές καταστάσεις περιλάμβαναν 

λογαριασμό κερδών και ζημιών και ισολογισμό που περιελάμβανε επενδύσεις σε 

ανθρώπινους πόρους. Η δήλωση που παρέσχε η Σουηδική Υπηρεσία Πολιτικής 

Αεροπορίας παρείχε την κατάσταση εισοδήματος για τους ανθρώπινους πόρους και 

έναν ισολογισμό ανθρωπίνων πόρων που δείχνει την μεταβολή του ποσοστού της αξίας 

του ανθρώπινου κεφαλαίου, του αριθμού των εργαζομένων και της υπολογιζόμενης 

αξίας του ανθρώπινου κεφαλαίου, εκτός από άλλους βασικούς δείκτες. 

Ο Roy (1999) αναφέρει μια μελέτη περίπτωσης για τον όμιλο Skandia, μία από 

τις πρώτες εταιρείες που είναι γνωστές για το έργο τους σχετικά με το ανθρώπινο 

κεφάλαιο και αποτελεί ένα ενδιαφέρον παράδειγμα για οργανισμούς που επιθυμούν να 

διαχειριστούν το ανθρώπινο τους κεφάλαιο. Περιλαμβάνεται σε αυτή την μελέτη 

περίπτωσης , η διαδικασία ανάπτυξης του Skandia Navigator και του Dolphin 

Navigator υπό την καθοδήγηση του Leif Edvinsson, ενός από τα πρώτα πρόσωπα που 

τεκμηριώνεται ως διαχειριστής γνώσεων. Το Skandia Navigator εισήγαγε με επιτυχία 

νέους δείκτες που τόνισαν την αξία των άϋλων περιουσιακών στοιχείων μιας 

επιχείρησης για πρώτη φορά. Το Dolphin Navigator που αναπτύχθηκε, αποτελούσε 

στην ουσία μια πλατφόρμα που θα βοηθούσε στη διανομή πληροφοριών σχετικά με τον 

επιχειρησιακό προγραμματισμό της Skandia παγκοσμίως με οικονομικά αποδοτικό 

τρόπο. 

 

Φινλανδία 
 

Τέλος, ο Vuontisjarvi (2006) διερεύνησε μέσω της ανάλυσης περιεχομένου τον 

βαθμό στον οποίο οι μεγαλύτερες φινλανδικές εταιρείες έχουν προσαρμόσει τις 

κοινωνικά υπεύθυνες πρακτικές υποβολής εκθέσεων σε μια ερευνητική μελέτη που 

επικεντρώνεται στην αναφορά Ανθρώπινου Δυναμικού στις ετήσιες εταιρικές εκθέσεις 

με κριτήρια τα οποία καθορίζονται με βάση τα έγγραφα που δημοσιεύονται σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Τα αποτελέσματα 
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της ανάλυσης περιεχομένου δείχνουν ότι παρόλο που οι πρακτικές κοινωνικής 

αναφοράς βρίσκονται ακόμα σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης στη Φινλανδία, το πιο 

αναφερόμενο θέμα ήταν η κατάρτιση και η ανάπτυξη του προσωπικού. 

 

 Η.Π.Α. 

Στη δεκαετία του 1960, οι εταιρείες στις Ηνωμένες Πολιτείες βρέθηκαν σε 

έντονο ανταγωνισμό με τις ιαπωνικές εταιρείες. Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της 

παραγωγικότητας των ιαπωνικών εταιρειών παρατηρήθηκε στην προστασία του 

ανθρώπινου κεφαλαίου (Gebauer, 2002). Αυτή η επίπτωση προκάλεσε πολλαπλές 

αλλαγές στις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με τη λογιστική των ανθρώπινων πόρων. Η 

μέχρι πρότινος αμερικανική φιλοσοφία αναφορικά με τις προσλήψεις και την 

διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού φάνηκε να επηρεάζει αρνητικά την 

παραγωγικότητά τους σε σύγκριση με την πολιτική της Ιαπωνίας που στηριζόταν στην 

μακροχρόνια δέσμευση σε μία επιχείρηση. Ένα αξιοσημείωτο παράδειγμα εφαρμογής 

της λογιστικής για τους ανθρώπινους πόρους από έναν οργανισμό είναι αυτό που 

εφάρμοσε  η εταιρία R. G. Barry Corporation. Η συγκεκριμένη εταιρεία αναφέρεται ως 

πρωτοπόρος στη λογιστική των ανθρώπινων πόρων. Η προσέγγισή της ήταν να 

κεφαλαιοποιήσει το κόστος δαπανών πρόσληψης, απόκτησης, κατάρτισης, εξοικείωσης 

και ανάπτυξης μόνο του διοικητικού προσωπικού. 

Μετά την επιτυχή εφαρμογή του λογιστικού αυτού συστήματος ανθρώπινων 

πόρων από την R. G. Barry Corporation, ακολούθησαν πολλοί οργανισμοί στις 

Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά και το Μεξικό. Οργανισμοί όπως η Milwakee 

Braves Inc., ΗΠΑ (1963), οι Touche Ross και Co ( 1971), το Texas Instruments (1971), 

το Witte and Co (1975), το US Navy (1984) πειραματίστηκαν στην έννοια 

χρησιμοποιώντας το ιστορικό κόστος, το κόστος αντικατάστασης ή άλλα μοντέλα 

αποτίμησης. Σήμερα, η Λογιστική Ανθρώπινου Δυναμικού εφαρμόζεται σε μια 

πληθώρα οργανώσεων και οργανισμών στις ΗΠΑ (Azmir et al., 2014). 

 

3.4. Συμπερασματικές παρατηρήσεις τρίτου κεφαλαίου 

 

Στο κεφάλαιο αυτό δόθηκε έμφαση αφενός στην παρουσίαση των 

σημαντικότερων μοντέλων που εφαρμόζονται στην Λογιστική Ανθρώπινου Δυναμικού 

και αφετέρου, στην εφαρμογή της σε διάφορους τομείς σε μια σειρά από χώρες. 

Αναφορικά με το πρώτο σκέλος, τα σημαντικότερα μοντέλα που χρησιμοποιούνται 
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στον τομέα αυτόν είναι η μέθοδος του ιστορικού κόστους, η μέθοδος του κόστους 

αντικατάστασης, η μέθοδος της ανταμοιβής, η μέθοδος της οικονομικής αξίας, η 

μέθοδος του πολλαπλασιαστή, το υπόδειγμα του Flamholtz,η Χρηματοοικονομική 

Αναφορά Ανθρώπινων Πόρων και τέλος η μέθοδος της Αγοραίας Αξίας του 

Ανθρώπινου Δυναμικού. Εξάλλου, η Λογιστική Ανθρώπινου Δυναμικού εφαρμόζεται 

σε διάφορα πεδία σε πολλές χώρες του κόσμου, όπως η Γερμανία, η Νορβηγία, η 

Σουηδία, η Φινλανδία , το Ηνωμένο Βασίλειο, η Κίνα, οι Η.Π.Α και η Αυστραλία.  

Στην συνέχεια, λαμβάνει χώρα η παρουσίαση της βιβλιογραφικής έρευνας στον 

τομέα της εφαρμογής της Λογιστικής Ανθρώπινου Δυναμικού στον δημόσιο τομέα. 
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ο
  

Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 

ΤΟΜΕΑ 

 

4.1. Εισαγωγικά στοιχεία 
 

Το παρόν κεφάλαιο περιλαμβάνει την μελέτη των περιπτώσεων κατά τις οποίες, 

με κάποιο άμεσο ή έμμεσο τρόπο, η Λογιστική Ανθρώπινου Δυναμικού εφαρμόζεται 

στον δημόσιο τομέα κάποιων χωρών. Πριν προχωρήσουμε στην παρουσίαση της 

διεθνούς εμπειρίας αναφορικά με τη λογιστική ανθρώπινου δυναμικού στο δημόσιο 

τομέα, κρίνεται σκόπιμο να αναφερθούμε στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των 

οργανισμών που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τομέα της οικονομίας. Σύμφωνα, 

λοιπόν, με τους Cinca κ.ά. (2003), οι δημόσιοι οργανισμοί διαφέρουν από τους 

ιδιωτικούς ως προς τα παρακάτω: 

• Ασθενέστερη παρακίνηση για την υιοθέτηση νέων διοικητικών πρακτικών και 

μεθόδων 

• Άυλοι αντικειμενικοί στόχοι, πχ εθνική ασφάλεια  

• Υποχρεωτική κοινωνική υπευθυνότητα 

• Άυλες υπηρεσίες (με εξαίρεση την παραγωγή αγαθών, πχ οδών και κτιρίων) 

• Μικρότερη ευχέρεια / ελευθερία διοικητικών χειρισμών  

• Λιγότερες απαιτήσεις επικέντρωσης σε ποσοτικά στοιχεία (γενικότερα 

ποσοστικοποίησης) 

• Πίεση / απαίτηση αποκάλυψης πληροφοριών 

 

4.2. Τα υποδείγματα αποτίμησης ανθρώπινου κεφαλαίου στον δημόσιο 

τομέα 

 

Σύμφωνα με τον Sveiby (2001), η παγκόσμια εμπειρία δείχνει ότι στο δημόσιο 

τομέα υιοθετούνται 4 υποδείγματα αποτίμησης ανθρώπινου κεφαλαίου:  

α) υποδείγματα κεφαλαιοποίησης αγοράς (market capitalization methods),  

β) υποδείγματα απόδοσης επένδυσης (return on assets methods),  

γ) άμεσες μέθοδοι νοητικού κεφαλαίου (direct intellectual capital methods) και  

δ) μέθοδοι καρτών επίδοσης (scorecard methods).  
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Όσον αφορά στην πρώτη κατηγορία, τα υποδείγματα υπολογίζουν την αξία του 

νοητικού κεφαλαίου και, γενικότερα, των άϋλων περιουσιακών στοιχείων, ως τη 

διαφορά ανάμεσα στην αγοραία αξία του οργανισμού και την αξία του μετοχικού 

κεφαλαίου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της προσέγγιση είναι ο δείκτης Tobin’s.  

Οι μέθοδοι που στηρίζονται στην απόδοση επένδυσης, συγκρίνουν τους 

σχετικούς δείκτες επίδοσης (πχ απόδοση ενεργητικού) με το μέσο όρο ή άλλο μέτρο 

θέσης του δείκτη για το σύνολο των ομοειδών οργανισμών. Σε αυτήν την κατηγορία 

κατατάσσεται ο δείκτης Οικονομικής Προστιθέμενης Αξίας. Τα υποδείγματα της τρίτης 

ομάδας μεθόδων εκτιμούν την αξία ρευστοποίησης (cash value) των άϋλων 

περιουσιακών στοιχείων εντοπίζοντας τους διάφορους παράγοντες που διαμορφώνουν 

την αξία τους.  

Όλα τα προαναφερθέντα υποδείγματα επικεντρώνονται στη χρηματική αξία των 

άϋλων περιουσιακών στοιχείων και εφαρμόζονται σε ιδιωτικούς, κυρίως, οργανισμούς. 

Ωστόσο, όπως αναφέρουν οι Cinca κ.ά. (2003), δεν υπάρχει ισχυρή τεκμηρίωση για την 

αναζήτηση της χρηματικής αξίας των άϋλων περιουσιακών στοιχείων δημόσιων 

οργανισμών.  

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι δημόσιοι οργανισμοί δεν (πρέπει να) 

αποδίδουν την ίδια βαρύτητα στα οικονομικά στοιχεία συγκριτικά με τους ιδιωτικούς. 

Δεδομένου ότι κάθε δημόσιος οργανισμός πρέπει να συνδέει την εκμετάλλευση των 

άϋλων περιουσιακών στοιχείων του για την επίτευξη των άϋλων αντικειμενικών 

στόχων του, οποιοδήποτε μέτρο ανθρώπινου δυναμικού πρέπει να συνδέει τα δύο 

προαναφερθέντα μεγέθη.  

Υπό αυτό το πρίσμα, οι κάρτες επίδοσης (scorecards) προβάλλουν ως 

καταλληλότερα μέτρα ανθρώπινου δυναμικού για το Δημόσιο Τομέα καθώς 

επιτυγχάνουν να συνδέσουν το ανθρώπινο δυναμικό με τους στόχους του φορέα. Ο 

Brooking (1996) προτείνει μία κάρτα επίδοσης που βασίζεται σε ερωτηματολόγιο 20 

ερωτήσεων και επικεντρώνεται σε 4 παραγωγικούς πόρους των δημόσιων φορέων:  

α) περιουσιακά στοιχεία αγοράς,  

β) ανθρώπινο κεφάλαιο,  

γ) νοητική ιδιοκτησία και  

δ) υποδομή.  

Ένα ακόμα παράδειγμα κάρτας επίδοσης είναι το balanced scorecard των 

Kaplan και Norton (1992) το οποίο, ωστόσο, χρησιμοποιείται, όπως αναφέρει ο  

Johnsen (1999), περισσότερο ως εργαλείο σχεδιασμού / στρατηγικής. Ένα πλήρες, 

ίσως, υπόδειγμα ανθρώπινου δυναμικού που μπορεί να εφαρμοστεί στους δημόσιους 
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φορείς είναι το υπόδειγμα που προτείνει ο Sveiby (1997) και καλείται ανιχνευτής 

άϋλων περιουσιακών στοιχείων» (intangible asset monitor).  

Σύμφωνα με αυτήν την προσέγγιση, τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία 

ταξινομούνται σε 3 κατηγορίες:  

α) δείκτες εξωτερικής διάρθρωσης,  

β) δείκτες εσωτερικής διάρθρωσης και  

γ) δείκτες ικανοτήτων.  

Για κάθε κατηγορία άϋλου περιουσιακού στοιχείου, υπολογίζονται 4 πτυχές 

δημιουργίας  αξίας, ως εξής:  

α) ανάπτυξη,  

β) ανανέωση,  

γ) αποτελεσματικότητα και  

δ) σταθερότητα.  

Τέλος, ο δείκτης του Roos (1996) επιχειρεί να συνθέσει πτυχές στρατηγικής, μη 

χρηματοοικονομικά μέτρα και προσθήκη αξίας από τη διοίκηση του οργανισμού. 

 

4.3. Η διεθνής εμπειρία της εφαρμογής της Λογιστικής Ανθρώπινου 

Δυναμικού στον Δημόσιο Τομέα. 

 

Στην συνέχεια, λαμβάνει χώρα η παρουσίαση της βιβλιογραφικής έρευνας, η 

οποία έλαβε χώρα προκειμένου να αναζητηθούν στοιχεία για την εφαρμογή της 

Λογιστικής Ανθρώπινου Δυναμικού στον Δημόσιο Τομέα διαφόρων χωρών. Σύμφωνα 

με τα αποτελέσματα της έρευνας, δεν υπάρχουν πολλοί δημόσιοι τομείς χωρών που να 

εφαρμόζουν κάποια μέθοδο Λογιστικής Ανθρώπινου Δυναμικού. 

Στο σημείο αυτό, κρίνεται σκόπιμο να γίνει αναφορά στην έρευνα των Bullen & 

Eyler (2010), οι οποίοι προσπάθησαν να συγκεντρώσουν εφαρμογές της Διοίκησης 

Ανθρώπινου Δυναμικού από όλον τον κόσμο. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 

έρευνας τους, βρέθηκαν αρκετές χώρες στις οποίες εφαρμόζεται η συγκεκριμένη 

προσέγγιση μέτρησης της απόδοσης του ανθρώπινου δυναμικού. Συγκεκριμένα, στις 

Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής λαμβάνει χώρα εδώ και χρόνια η συγκεκριμένη 

προσέγγιση σε πολλές εταιρίες, αν και δεν εφαρμόζεται πουθενά στον δημόσιο τομέα 

της χώρας. Αξίζει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι τα πιστοποιημένα πρότυπα που 

χρησιμοποιούνται είναι το λεγόμενο GAAP (Generally Accepted Accounting 

Principles) και το IRFS (International Financial Reporting Standards), τα οποία 
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χρησιμοποιούνται από τις αμερικανικές εταιρίες ευρέως από το 2001 (Bullen & Eyler, 

2010). 

Από την άλλη πλευρά, οι σκανδιναβικές χώρες έχουν δείξει ιδιαίτερα έντονο 

ενδιαφέρον για την εφαρμογή της Λογιστικής Ανθρώπινου Δυναμικού. Για παράδειγμα, 

το μοντέλο Value-Driving Talks (VDT) αναπτύχθηκε από την Arne Sandervang (2000) 

και δοκιμάστηκε σε μια εμπειρική μελέτη σε μια νορβηγική επιχείρηση στον τομέα της 

ηλεκτρικής ενέργειας. Οι συμμετέχοντες αξιολογούν τα οφέλη από το πρόγραμμα 

ικανοτήτων μέσω μιας δήλωσης οφέλους που δείχνει μια σύγκριση των πιθανών 

οφελών και των πιθανών βελτιώσεων. Υπολογίζονται με τον τρόπο αυτό τα οφέλη για 

την εταιρεία και συγκρίνονται με το κόστος της κατάρτισης προκειμένου να επιτευχθεί 

η απόδοση της επένδυσης της κατάρτισης και της ανάπτυξης. Παρόμοια μοντέλα έχουν 

αναπτυχθεί και σε άλλες σκανδιναβικές χώρες, όπως είναι για παράδειγμα, η Σουηδία. 

Εξάλλου, στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο Morrow (1996) διερεύνησε την έννοια των 

ποδοσφαιριστών  ως ανθρώπινα περιουσιακά στοιχεία και τη σημασία της μέτρησης 

της απόδοσής τους ως κριτικού παράγοντα στην αναγνώριση των περιουσιακών 

στοιχείων της ομάδας στην οποία ανήκουν. Σε μια άλλη δημοσίευση, ο Wagner (2007) 

πρότεινε ότι το ανθρώπινο κεφάλαιο είναι ένα από τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία που 

αναζητούν οι επενδυτές, οι προμηθευτές και άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς, στην 

αποτίμηση μιας επιχείρησης μαζί με το διαρθρωτικό κεφάλαιο (διαδικασίες, συστήματα 

πληροφοριών, διπλώματα ευρεσιτεχνίας). Παρόμοιες προσπάθειες έλαβαν χώρα και 

στην Αυστραλία και την Νέα Ζηλανδία, οι οποίες είχαν και αυτές στο επίκεντρο 

επαγγελματίες αθλητές της Australian Football League (Gusenzow & Tower, 2006). 

Αναφορικά με την εφαρμογή της συγκεκριμένης προσέγγισης στον δημόσιο 

τομέα, αξίζει να αναφερθεί η προσπάθεια των Sharma & Kumar (2014), οι οποίοι 

συνέκριναν τις πρακτικές Λογιστικής Ανθρώπινου Δυναμικού σε δημόσιες και 

ιδιωτικές τράπεζες της Ινδίας. Η συγκεκριμένη, μάλιστα έρευνα έδειξε ότι οι μέθοδοι 

που χρησιμοποιούνταν στις δημόσιες τράπεζες παρείχαν καλύτερη πληροφόρηση για 

τους εργαζόμενους σε αυτές, σε σχέση με τις αντίστοιχες μεθόδους που εφαρμόζονταν 

στις ιδιωτικές τράπεζες. 

Παραμένοντας στην Ινδία, θα πρέπει να σημειωθεί και η έρευνα των 

Madhumalathi et. al. (2014), οι οποίοι μέσα από την μελέτη των διαφόρων συστημάτων 

Λογιστικής Ανθρώπινου Δυναμικού που εφαρμόζουν εταιρίες σε διάφορους 

παραγωγικούς τομείς, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η πληροφόρηση που προκύπτει 

μέσα από την μελέτη αυτών των συστημάτων είναι δυνατόν να φανεί ιδιαίτερα χρήσιμη 
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στις κυβερνητικές  υπηρεσίες και να προσφέρει στην βελτίωση των κρατικών 

υπηρεσιών. 

Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε μια σειρά από ινδικές κρατικές 

επιχειρήσεις, εφαρμόζονται διάφορες προσεγγίσεις της αποτίμησης των «ανθρώπινων 

περιουσιακών στοιχείων», χωρίς, ωστόσο, να εφαρμόζουν κάποια συγκεκριμένη 

μέθοδο της Λογιστικής Ανθρώπινου Δυναμικού. Οι εταιρίες αυτές είναι σύμφωνα με 

τους Kumar et al. (2012) οι εξής: 

1. Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL) 

2. Steel Authority of India Limited (SAIL) 

3. Cement Corporation of India Limited (CCI) 

4. Oil and Natural Gas Commission (ONGC) 

5. Electronics India Limited 

6. Engineers India Limited 

7. Hindustan Shipyard 

8. National Thermal Power Corporation Limited (NTPC). 

 

4.4. Συμπερασματικές παρατηρήσεις τέταρτου κεφαλαίου. 
 

Οι σημαντικότερες μέθοδοι αποτίμησης ανθρώπινου κεφαλαίου στον δημόσιο 

τομέα είναι τα υποδείγματα κεφαλαιοποίησης αγοράς, τα υποδείγματα απόδοσης 

επένδυσης, οι άμεσες μέθοδοι νοητικού κεφαλαίου και οι μέθοδοι καρτών επίδοσης. 

Ωστόσο, σχεδόν σε καμία χώρα δεν παρατηρείται μια αυστηρή εφαρμογή της 

Λογιστικής Ανθρώπινου Δυναμικού στον δημόσιο τομέα.  

Στην συνέχεια, λαμβάνει χώρα η παρουσίαση της μεθοδολογικής προσέγγισης 

του ερευνητικού τμήματος της παρούσας διπλωματικής εργασίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ο
  

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ EΡΕΥΝΑΣ 

 

5.1. Σκοποί και στόχοι της έρευνας 

 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση των απόψεων δημοσίων 

υπαλλήλων σχετικά με την Λογιστική Ανθρώπινου Δυναμικού. Για τον λόγο αυτό, οι 

στόχοι της έρευνας καθορίζονται στην ανεύρεση του κατάλληλου δείγματος και στην 

πραγματοποίηση της έρευνας με τέτοιον τρόπο, ώστε να απαντώνται τα ερευνητικά 

ερωτήματα που παρατίθενται στην συνέχεια. 

 

5.2.  Ερευνητικά ερωτήματα και ερευνητικές υποθέσεις  
 

Όπως σημειώθηκε και παραπάνω, ο βασικός σκοπός της παρούσας έρευνας 

σχετίζεται με την διερεύνηση των απόψεων δημοσίων υπαλλήλων σχετικά με την 

Λογιστική Ανθρώπινου Δυναμικού. Οι απόψεις αυτές είναι σημαντικό να 

διασαφηνιστούν, καθώς με βάση αυτές είναι δυνατόν να σχηματιστεί καλύτερα από 

τους υπεύθυνους μια στρατηγική που να σχετίζεται με την ενημέρωση σε πρώτο στάδιο 

και την εφαρμογή , σε επόμενο, της μεθόδου αυτής στον δημόσιο τομέα της χώρας. Ως 

εκ τούτου, οι βασικές υποθέσεις που θα ελεγχθούν εκφράζονται παρακάτω. 

Υπόθεση πρώτη: Οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι ενημερωμένοι επαρκώς σχετικά με τον 

τομέα της Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων. 

Υπόθεση δεύτερη: Οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι ενημερωμένοι επαρκώς σχετικά με τον 

τομέα της Λογιστικής Ανθρώπινου Δυναμικού. 

Υπόθεση τρίτη: Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος επηρεάζουν τις 

απόψεις τους σχετικά με την Λογιστική Ανθρώπινου Δυναμικού. 

Προκειμένου να ελεγχθούν οι υποθέσεις αυτές, θα μελετηθούν τα επόμενα 

ερευνητικά ερωτήματα . 

Τα ερευνητικά ερωτήματα της παρούσας έρευνας είναι τα εξής: 

√ Ποιες είναι  γενικά οι πληροφορίες που προκύπτουν από το δείγμα σχετικά με την 

Λογιστική Ανθρώπινου Δυναμικού και την Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων; 
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√ Ποιες είναι οι απόψεις των ερωτώμενων σχετικά με την Λογιστική Ανθρώπινου 

Δυναμικού; 

√ Υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ερωτώμενων και τον 

τρόπο με τον οποίο αυτοί/ες διαμορφώνουν τις απόψεις τους σχετικά με την Λογιστική 

Ανθρώπινου Δυναμικού; 

 

5.3. Υλικά και Μέθοδος 
 

 Το δείγμα της έρευνας 
 

Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 77 δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι 

απασχολούνταν σε διάφορους τομείς της δημόσιας διοίκησης . Σημειώνεται ότι σχεδόν 

το 40% του δείγματος αποτελείται από άτομα που κατέχουν μια διοικητική θέση ή 

κάποια θέση ευθύνης στον δημόσιο οργανισμό που απασχολούνται. 

Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι καθώς το ερωτηματολόγιο εκτυπώθηκε και 

διαμοιράστηκε στα μέλη του δείγματος  επιτεύχθηκε ποσοστό απόκρισης που άγγιξε το 

100%.  

 

Το ερωτηματολόγιο της έρευνας 
 

Το ερωτηματολόγιο της παρούσας έρευνας αποτελείται από 36 ερωτήσεις, οι 

οποίες είναι κατανεμημένες σε τρεις διαφορετικές ενότητες. Η πρώτη από αυτές 

περιελάμβανε επτά ερωτήσεις, οι οποίες είχαν ως στόχο τον προσδιορισμό των 

σημαντικότερων δημογραφικών χαρακτηριστικών των ατόμων που συμμετείχαν στην 

έρευνα. Η δεύτερη από αυτές αποτελούνταν από 12 ερωτήσεις, οι οποίες αναζητούσαν 

γενικές πληροφορίες σχετικά με την Λογιστική Ανθρώπινου Δυναμικού και την 

Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων, σε σχέση με την εφαρμογή τους από τις δημόσιες 

υπηρεσίες στις οποίες απασχολούνταν οι ερωτώμενοι. Τέλος, η τρίτη ενότητα του 

ερωτηματολογίου αποτελούνταν από 17 ερωτήσεις, οι οποίες διερευνούσαν τις απόψεις 

των ερωτώμενων σχετικά με την Λογιστική Ανθρώπινου Δυναμικού. 

Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι όλες εκτός από μία ερώτηση ήταν ερωτήσεις 

κλειστού τύπου, ενώ συγκεκριμένα, οι ερωτήσεις του δεύτερου και του τρίτου μέρους 

είχαν μόνο δυο επιλογές, αυτήν του «ναι» και αυτή του «όχι», προκειμένου να είναι 

ξεκάθαρη η διατύπωση της άποψης των ερωτώμενων. Επιπλέον, θα πρέπει να 

σημειωθεί ότι έλαβε χώρα ο έλεγχος αξιοπιστίας α του Cronbach, ο οποίος πήρε τιμές 

πάνω από 0,70 τόσο για το δεύτερο, όσο και για το τρίτο μέρος του ερωτηματολογίου. 
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 Στατιστικές μέθοδοι  και εργαλεία επεξεργασίας 
 

Τέλος, θα πρέπει να επισημανθεί ότι προκειμένου να απαντηθούν τα ερευνητικά 

ερωτήματα που αναφέρθηκαν προηγουμένως, έπρεπε να γίνει χρήση κάποιων 

εργαλείων στατιστικής. Συγκεκριμένα, για τα δυο πρώτα ερευνητικά ερώτημα 

χρησιμοποιήθηκαν εργαλεία της περιγραφικής στατιστικής, όπως είναι για παράδειγμα 

η χρήση πινάκων και κυκλικών διαγραμμάτων στα δημογραφικά ερωτήματα του 

πρώτου μέρους, και πινάκων και ραβδογραμμάτων στο δεύτερο και το τρίτο μέρος του 

ερωτηματολογίου, ενώ παράλληλα, έγινε χρήση των απόλυτων και σχετικών 

συχνοτήτων των συγκεντρωμένων παρατηρήσεων. Επιπλέον, θα πρέπει να σημειωθεί 

ότι η επεξεργασία των αποτελεσμάτων έγινε με την βοήθεια του στατιστικού 

προγράμματος SPSS v.20. 

Αναφορικά με την στατιστική συμπερασματολογία, η οποία θα έπρεπε να 

χρησιμοποιηθεί προκειμένου να απαντηθεί το τρίτο ερευνητικό ερώτημα, θα πρέπει να 

σημειωθεί ότι επιλέχτηκε το στατιστικό κριτήριο χ
2 

για ανεξαρτησία, το οποίο 

χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της ανεξαρτησίας μεταξύ ποιοτικών μεταβλητών, ώστε 

να διαπιστωθεί κατά πόσο οι συχνότητες των διαφόρων κατηγοριών μπορούν να 

προκύψουν τυχαία, ή είναι συστηματικές (Ρούσος, 2012). Το επίπεδο εμπιστοσύνης 

ορίστηκε σε α= 0,05. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ο
  

 

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

6.1. Τα δημογραφικά στοιχεία των ερωτώμενων 

 

Η πρώτη ερώτηση του πρώτου μέρους του ερωτηματολόγιου αφορούσε στο 

φύλο των ερωτώμενων. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η συντριπτική 

πλειοψηφία του δείγματος ήταν γυναίκες, με τους άντρες να αποτελούν μόνο το 25% 

του δείγματος περίπου. Τα αναλυτικά αποτελέσματα παρουσιάζονται στον πίνακα και 

το κυκλικό διάγραμμα που ακολουθούν. 

 

Πίνακας 1. To φύλο των ερωτώμενων 

Φύλο Συχνότητα Σχετική Συχνότητα 

Άντρας 18 23,4% 

Γυναίκα 59 76,6% 

Σύνολο 77 100% 

 

 

Διάγραμμα 1. To φύλο των ερωτώμενων 
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Η δεύτερη ερώτηση του πρώτου μέρους του ερωτηματολόγιου αφορούσε στην 

ηλικία των ερωτώμενων. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η συντριπτική 

πλειοψηφία του δείγματος είχε ηλικία που κυμαίνονταν από 40 μέχρι και 59 έτη. Τα 

αναλυτικά αποτελέσματα παρουσιάζονται στον πίνακα και το κυκλικό διάγραμμα που 

ακολουθούν. 

 

Πίνακας 2. Η ηλικία των ερωτώμενων 

Ηλικία Συχνότητα Σχετική Συχνότητα 

18-30 1 1,3% 

31-39 13 16,9% 

40-49 35 45,5% 

50-59 28 36,4% 

Σύνολο 77 100% 

 

 

 

Διάγραμμα 2. Η ηλικία των ερωτώμενων 
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Η τρίτη ερώτηση του πρώτου μέρους του ερωτηματολόγιου αφορούσε στο 

επίπεδο εκπαίδευσης των ερωτώμενων. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η 

συντριπτική πλειοψηφία του δείγματος ήταν απόφοιτοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ, με τους μισούς από 

αυτούς να διαθέτουν και μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο. Τα αναλυτικά 

αποτελέσματα παρουσιάζονται στον πίνακα και το κυκλικό διάγραμμα που 

ακολουθούν. 

 

Πίνακας 3. Το επίπεδο εκπαίδευσης των ερωτώμενων 

Επίπεδο εκπαίδευσης Συχνότητα Σχετική Συχνότητα 

Γυμνάσιο / Λύκειο 17 22,1% 

Ι.Ε.Κ ή ανάλογο 5 6,5% 

ΑΕΙ / Τ.Ε.Ι 28 36,4% 

Μεταπτυχιακό ή 

διδακτορικό 
27 35,1% 

Σύνολο 77 100% 

 

 

 

Διάγραμμα 3. Το επίπεδο εκπαίδευσης των ερωτώμενων 
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Η τέταρτη ερώτηση του πρώτου μέρους του ερωτηματολόγιου αφορούσε στην 

συνολική εργασιακή εμπειρία των ερωτώμενων. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 

έρευνας, το δείγμα εμφανίζεται σχεδόν ισόποσα κατανεμημένο στα τρία διαφορετικά 

επίπεδα. Τα αναλυτικά αποτελέσματα παρουσιάζονται στον πίνακα και το κυκλικό 

διάγραμμα που ακολουθούν. 

 

 

Πίνακας 4. Η συνολική εργασιακή εμπειρία των ερωτώμενων 

Εργασιακή εμπειρία Συχνότητα Σχετική Συχνότητα 

6-15 29 37,7% 

16-25 25 32,5% 

26 και άνω 23 29,9% 

Σύνολο 77 100% 

 

 

 

Διάγραμμα 4. Η συνολική εργασιακή εμπειρία των ερωτώμενων 
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Η πέμπτη ερώτηση του πρώτου μέρους του ερωτηματολόγιου αφορούσε στο 

κατά πόσο οι ερωτώμενοι απασχολούνται σε κάποια διοικητική θέση. Σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα της έρευνας, σχεδόν ένας στους τρεις συμμετέχοντες στην έρευνα 

απασχολείται σε μια τέτοια θέση. Τα αναλυτικά αποτελέσματα παρουσιάζονται στον 

πίνακα και το κυκλικό διάγραμμα που ακολουθούν. 

 

Πίνακας 5. Η απασχόληση σε διοικητική θέση των ερωτώμενων 

Διοικητική θέση Συχνότητα Σχετική Συχνότητα 

Ναι 26 33,8% 

Όχι 51 66,2% 

Σύνολο 77 100% 

 

 

 

Διάγραμμα 5. Η απασχόληση σε διοικητική θέση των ερωτώμενων 

 

Η έκτη ερώτηση του πρώτου μέρους του ερωτηματολόγιου αφορούσε στον 

προσδιορισμό των ετών κατά τα οποία οι ερωτώμενοι απασχολούνται σε κάποια 

διοικητική θέση. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η μέση διάρκεια της 

απασχόλησης σε ανάλογες θέσεις, είναι τα 10 περίπου έτη, με τυπική απόκλιση τα 

εννέα έτη. 
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Η έβδομη και τελευταία ερώτηση του πρώτου μέρους του ερωτηματολόγιου 

αφορούσε στον τομέα απασχόλησης των ερωτώμενων. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα 

της έρευνας, σχεδόν έξι στους δέκα συμμετέχοντες στην έρευνα απασχολείται σε 

κάποια διοικητική θέση. Τα αναλυτικά αποτελέσματα παρουσιάζονται στον πίνακα και 

το κυκλικό διάγραμμα που ακολουθούν. 

 

Πίνακας 6. Ο τομέας απασχόλησης των ερωτώμενων 

Τομέας απασχόλησης Συχνότητα Σχετική Συχνότητα 

Εκπαίδευση 2 2,6% 

Υγεία 17 22,1% 

Διοικητικό Προσωπικό 47 61,0% 

Άλλο 11 14,3% 

Σύνολο 77 100% 

 

 

 

Διάγραμμα 6. Ο τομέας απασχόλησης των ερωτώμενων 
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6.2. Γενικά στοιχεία σχετικά με την Λογιστική Ανθρώπινου Δυναμικού 

και την Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων. 

 

Το δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου, όπως σημειώθηκε και στο 

προηγούμενο κεφάλαιο, αποτελείται από 12 ερωτήσεις, οι οποίες έχουν ως στόχο την 

συλλογή πληροφοριών σχετικά με θέματα Λογιστικής Ανθρώπινου Δυναμικού και 

Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων, στην εργασία των ερωτώμενων. Η πρώτη ερώτηση 

του δεύτερου μέρους αναφέρεται στην διερεύνηση της ύπαρξης συνάφειας με την 

Λογιστική της θέσης των ερωτώμενων. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, 

μόλις το 20% του δείγματος δηλώνει ότι η θέση του σχετίζεται με κάποιο τρόπο με την 

Λογιστική. Τα αναλυτικά αποτελέσματα παρουσιάζονται στον πίνακα και το 

ραβδόγραμμα που ακολουθούν. 

 

Πίνακας 7. Συνάφεια με την Λογιστική της θέσης των ερωτώμενων 

Συνάφεια με την 

Λογιστική 
Συχνότητα Σχετική Συχνότητα 

Ναι 17 22,1% 

Όχι 60 77,9% 

Σύνολο 77 100% 

 

Διάγραμμα 7. Συνάφεια με την Λογιστική της θέσης των ερωτώμενων 
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Η δεύτερη ερώτηση του δεύτερου μέρους αναφέρεται στην διερεύνηση της 

ύπαρξης συνάφειας με την Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων της θέσης των ερωτώμενων. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, μόλις το 17% του δείγματος δηλώνει ότι η 

θέση του σχετίζεται με κάποιο τρόπο με την Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων. Τα 

αναλυτικά αποτελέσματα παρουσιάζονται στον πίνακα και το ραβδόγραμμα που 

ακολουθούν. 

 

Πίνακας 8. Συνάφεια με την Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων της θέσης των ερωτώμενων 

Συνάφεια με την 

Διοίκηση Ανθρώπινων 

Πόρων 

Συχνότητα Σχετική Συχνότητα 

Ναι 13 16,9% 

Όχι 64 83,1% 

Σύνολο 77 100% 

 

 

 

Διάγραμμα 8. Συνάφεια με την Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων της θέσης των 

ερωτώμενων 
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Η τρίτη ερώτηση του δεύτερου μέρους αναφέρεται στην διερεύνηση της 

ύπαρξης ενημέρωσης των ερωτώμενων σχετικά με το αντικείμενο της Λογιστικής 

Ανθρώπινου Δυναμικού. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, μόλις το 25% του 

δείγματος δηλώνει ενήμερο σχετικά με αυτόν τον κλάδο. Τα αναλυτικά αποτελέσματα 

παρουσιάζονται στον πίνακα και το ραβδόγραμμα που ακολουθούν. 

 

Πίνακας 9. Η γνώση σχετικά με την Λογιστική Ανθρώπινου Δυναμικού των 

ερωτώμενων 

Η γνώση σχετικά με την 

Λογιστική Ανθρώπινου 

Δυναμικού 

Συχνότητα Σχετική Συχνότητα 

Ναι 20 26,0% 

Όχι 57 74,0% 

Σύνολο 77 100% 

 

 

 

Διάγραμμα 9. Η γνώση σχετικά με την Λογιστική Ανθρώπινου Δυναμικού των 

ερωτώμενων 

 



42 

 

Η τέταρτη ερώτηση του δεύτερου μέρους αναφέρεται στην διερεύνηση της 

ύπαρξης ενημέρωσης των ερωτώμενων σχετικά με το αντικείμενο της Διοίκησης 

Ανθρώπινων Πόρων. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, πάνω από το 50% του 

δείγματος δηλώνει ενήμερο σχετικά με αυτόν τον κλάδο. Τα αναλυτικά αποτελέσματα 

παρουσιάζονται στον πίνακα και το ραβδόγραμμα που ακολουθούν. 

 

 

Πίνακας 10. Η γνώση σχετικά με την Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων των ερωτώμενων 

Η γνώση σχετικά με την 

Διοίκηση Ανθρώπινων 

Πόρων 

Συχνότητα Σχετική Συχνότητα 

Ναι 41 53,2% 

Όχι 36 46,8% 

Σύνολο 77 100% 

 

 

 

Διάγραμμα 10. Η γνώση σχετικά με την Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων των 

ερωτώμενων 
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Η πέμπτη ερώτηση του δεύτερου μέρους αναφέρεται στην διερεύνηση της 

εφαρμογής κάποιας πολιτικής Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων στο τμήμα των 

ερωτώμενων. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, μόλις το 10% του δείγματος 

δηλώνει ότι εφαρμόζεται κάποια σχετική πολιτική στο τμήμα στο οποίο αυτό 

απασχολείται. Τα αναλυτικά αποτελέσματα παρουσιάζονται στον πίνακα και το 

ραβδόγραμμα που ακολουθούν. 

 

Πίνακας 11. Η εφαρμογή πολιτικής Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων στο τμήμα των 

ερωτώμενων 

Η εφαρμογή πολιτικής 

Διοίκησης Ανθρώπινων 

Πόρων 

Συχνότητα Σχετική Συχνότητα 

Ναι 7 9,1% 

Όχι 70 90,9% 

Σύνολο 77 100% 

 

 

Διάγραμμα 11. Η εφαρμογή πολιτικής Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων στο τμήμα των 

ερωτώμενων 
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Η έκτη ερώτηση του δεύτερου μέρους αναφέρεται στην διερεύνηση της 

εφαρμογής κάποιας πολιτικής Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων στον Οργανισμό των 

ερωτώμενων. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, σχεδόν το 30% του δείγματος 

δηλώνει ότι εφαρμόζεται κάποια σχετική πολιτική στον Οργανισμό στον οποίο αυτό 

απασχολείται. Τα αναλυτικά αποτελέσματα παρουσιάζονται στον πίνακα και το 

ραβδόγραμμα που ακολουθούν. 

 

Πίνακας 12. Η εφαρμογή πολιτικής Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων στον Οργανισμό 

των ερωτώμενων 

Η εφαρμογή πολιτικής 

Διοίκησης Ανθρώπινων 

Πόρων ΙΙ 

Συχνότητα Σχετική Συχνότητα 

Ναι 22 28,6% 

Όχι 55 71,4% 

Σύνολο 77 100% 

 

 

Διάγραμμα 12. Η εφαρμογή πολιτικής Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων στον Οργανισμό 

των ερωτώμενων 
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Η έβδομη ερώτηση του δεύτερου μέρους διερευνούσε το πεδίο εφαρμογής 

αυτών των πολιτικών Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα 

της έρευνας, η συντριπτική πλειοψηφία του 90% του δείγματος δηλώνει ότι οι πολιτικές 

αυτές εφαρμόζονται στον Οργανισμό στον οποίο αυτό απασχολείται. Τα αναλυτικά 

αποτελέσματα παρουσιάζονται στον πίνακα και το ραβδόγραμμα που ακολουθούν. 

 

Πίνακας 13. Το πεδίο εφαρμογή πολιτικής Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων στον 

Οργανισμό των ερωτώμενων 

Το πεδίο εφαρμογής 

πολιτικής Διοίκησης 

Ανθρώπινων Πόρων ΙΙ 

Συχνότητα Σχετική Συχνότητα 

Στο τμήμα 3 12% 

Στον οργανισμό 22 88% 

Σύνολο 25 100% 

 

 

 

Διάγραμμα 13. Το πεδίο εφαρμογή πολιτικής Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων στον 

Οργανισμό των ερωτώμενων 
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Η όγδοη ερώτηση του δεύτερου μέρους αναφέρεται στην διερεύνηση της 

εφαρμογής κάποιας πολιτικής Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων γενικότερα στον 

Δημόσιο Τομέα, σύμφωνα με την άποψη των ερωτώμενων. Σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα της έρευνας, πάνω από το 50% του δείγματος θεωρεί ότι εφαρμόζεται 

κάποια σχετική πολιτική γενικότερα στον Δημόσιο Τομέα. Τα αναλυτικά αποτελέσματα 

παρουσιάζονται στον πίνακα και το ραβδόγραμμα που ακολουθούν. 

 

 

Πίνακας 14. Η εφαρμογή πολιτικής Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων στον Δημόσιο 

Τομέα 

Η εφαρμογή πολιτικής 

Διοίκησης Ανθρώπινων 

Πόρων ΙΙΙ 

Συχνότητα Σχετική Συχνότητα 

Ναι 39 51,3% 

Όχι 37 48,7% 

Σύνολο 76 100% 

 

 

Διάγραμμα 14. Η εφαρμογή πολιτικής Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων στον Δημόσιο 

Τομέα 
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Η ένατη ερώτηση του δεύτερου μέρους αναφέρεται στην διερεύνηση της 

εφαρμογής της Λογιστικής Ανθρώπινου Δυναμικού στο τμήμα των ερωτώμενων. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, μόλις το 4% του δείγματος δηλώνει ότι 

εφαρμόζεται κάτι σχετικό στο τμήμα στο οποίο αυτό απασχολείται. Τα αναλυτικά 

αποτελέσματα παρουσιάζονται στον πίνακα και το ραβδόγραμμα που ακολουθούν. 

 

Πίνακας 15. Η εφαρμογή της Λογιστικής Ανθρώπινου Δυναμικού στο τμήμα των 

ερωτώμενων 

Η εφαρμογή της 

Λογιστικής Ανθρώπινου 

Δυναμικού 

Συχνότητα Σχετική Συχνότητα 

Ναι 3 3,9% 

Όχι 73 96,1% 

Σύνολο 76 100% 

 

 

 

Διάγραμμα 15. Η εφαρμογή της Λογιστικής Ανθρώπινου Δυναμικού στο τμήμα των 

ερωτώμενων 
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Η δέκατη ερώτηση του δεύτερου μέρους διερευνούσε το πεδίο εφαρμογής της 

Λογιστικής Ανθρώπινου Δυναμικού. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η 

συντριπτική πλειοψηφία του 67% του δείγματος δηλώνει ότι οι πολιτικές αυτές 

εφαρμόζονται στον Οργανισμό στον οποίο αυτό απασχολείται. Τα αναλυτικά 

αποτελέσματα παρουσιάζονται στον πίνακα και το ραβδόγραμμα που ακολουθούν. 

 

Πίνακας 16. Το πεδίο εφαρμογή της Λογιστικής Ανθρώπινου Δυναμικού στον 

Οργανισμό ή το τμήμα των ερωτώμενων 

Το πεδίο εφαρμογής της 

Λογιστικής Ανθρώπινου 

Δυναμικού 

Συχνότητα Σχετική Συχνότητα 

Στο τμήμα 1 33,3% 

Στον οργανισμό 2 66,7% 

Σύνολο 3 100% 

 

 

 

Διάγραμμα 16. Το πεδίο εφαρμογή της Λογιστικής Ανθρώπινου Δυναμικού στον 

Οργανισμό ή το τμήμα των ερωτώμενων 
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Η ενδέκατη ερώτηση του δεύτερου μέρους αναφέρεται στην διερεύνηση της 

εφαρμογής της Λογιστικής Ανθρώπινου Δυναμικού στον οργανισμό των ερωτώμενων. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, μόλις το 10% του δείγματος δηλώνει ότι 

εφαρμόζεται κάτι σχετικό στον οργανισμό στο οποίο αυτό απασχολείται. Τα αναλυτικά 

αποτελέσματα παρουσιάζονται στον πίνακα και το ραβδόγραμμα που ακολουθούν. 

 

Πίνακας 17. Η εφαρμογή της Λογιστικής Ανθρώπινου Δυναμικού στον οργανισμό των 

ερωτώμενων 

Η εφαρμογή της 

Λογιστικής Ανθρώπινου 

Δυναμικού ΙΙ 

Συχνότητα Σχετική Συχνότητα 

Ναι 8 10,5% 

Όχι 68 89,5% 

Σύνολο 76 100% 

 

 

 

Διάγραμμα 17. Η εφαρμογή της Λογιστικής Ανθρώπινου Δυναμικού στον οργανισμό 

των ερωτώμενων 
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Η δωδέκατη και τελευταία ερώτηση του δεύτερου μέρους αναφέρεται στην 

διερεύνηση της εφαρμογής της Λογιστικής Ανθρώπινου Δυναμικού γενικότερα στον 

Δημόσιο Τομέα, σύμφωνα με την άποψη των ερωτώμενων. Σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα της έρευνας, πάνω από το 25% του δείγματος θεωρεί ότι εφαρμόζεται 

κάποια σχετική πολιτική γενικότερα στον Δημόσιο Τομέα. Τα αναλυτικά αποτελέσματα 

παρουσιάζονται στον πίνακα και το ραβδόγραμμα που ακολουθούν. 

 

Πίνακας 18. Η εφαρμογή της Λογιστικής Ανθρώπινου Δυναμικού  

στον Δημόσιο τομέα 

Η εφαρμογή της 

Λογιστικής Ανθρώπινου 

Δυναμικού ΙΙ 

Συχνότητα Σχετική Συχνότητα 

Ναι 18 27,3% 

Όχι 58 72,7% 

Σύνολο 76 100% 

 

 

Διάγραμμα 18. Η εφαρμογή της Λογιστικής Ανθρώπινου Δυναμικού στον Δημόσιο 

τομέα 
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6.3. Διερεύνηση των απόψεων των ερωτώμενων σχετικά με την 

Λογιστική Ανθρώπινου Δυναμικού 

 

Το τρίτο και τελευταίο μέρος του ερωτηματολογίου διερευνούσε τις απόψεις 

των ερωτώμενων σχετικά με την Λογιστική Ανθρώπινου Δυναμικού και αποτελούνταν 

από 17 ερωτήσεις. Η πρώτη από αυτές διερευνούσε το αν οι συμμετέχοντες στην 

έρευνα θεωρούν ότι η Λογιστική Ανθρώπινου Δυναμικού είναι χρήσιμη για τον 

Δημόσιο Τομέα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, τρεις στους τέσσερις 

ερωτώμενους αναγνωρίζουν την χρησιμότητα της Λογιστικής Ανθρώπινου Δυναμικού. 

Τα αναλυτικά αποτελέσματα παρουσιάζονται στον πίνακα και το ραβδόγραμμα που 

ακολουθούν. 

Πίνακας 19. Θεωρείτε ότι η Λογιστική Ανθρώπινου Δυναμικού είναι χρήσιμη για τον 

Δημόσιο Τομέα 

Η χρησιμότητα της 

Λογιστικής Ανθρώπινου 

Δυναμικού ΙΙ 

Συχνότητα Σχετική Συχνότητα 

Ναι 59 76,6% 

Όχι 18 23,4% 

Σύνολο 77 100% 

   

 

Διάγραμμα 19. Θεωρείτε ότι η Λογιστική Ανθρώπινου Δυναμικού είναι χρήσιμη για 

τον Δημόσιο Τομέα 



52 

 

Η δεύτερη ερώτηση του τρίτου μέρους του ερωτηματολογίου διερευνούσε το αν 

οι συμμετέχοντες στην έρευνα θεωρούν ότι η αποτίμηση ανθρώπινου δυναμικού  στον 

Δημόσιο Τομέα θα πρέπει να γίνεται με ποσοτικές μεθόδους. Σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα της έρευνας, το δείγμα εμφανίζεται μοιρασμένο. Τα αναλυτικά 

αποτελέσματα παρουσιάζονται στον πίνακα και το ραβδόγραμμα που ακολουθούν. 

 

Πίνακας 20. Θεωρείτε ότι η αποτίμηση ανθρώπινου δυναμικού  στον Δημόσιο Τομέα 

θα πρέπει να γίνεται με ποσοτικές μεθόδους 

 Συχνότητα Σχετική Συχνότητα 

Ναι 40 51,9% 

Όχι 37 48,1% 

Σύνολο 77 100% 

 

 

 

Διάγραμμα 20. Θεωρείτε ότι η αποτίμηση ανθρώπινου δυναμικού  στον Δημόσιο Τομέα 

θα πρέπει να γίνεται με ποσοτικές μεθόδους 
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Η τρίτη ερώτηση του τρίτου μέρους του ερωτηματολογίου διερευνούσε το αν οι 

συμμετέχοντες στην έρευνα θεωρούν ότι η αποτίμηση ανθρώπινου δυναμικού  στον 

Ιδιωτικό Τομέα θα πρέπει να γίνεται με ποσοτικές μεθόδους. Σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα της έρευνας, το δείγμα εμφανίζεται μοιρασμένο, αν και τα άτομα που 

συμφωνούν με την παραπάνω πρόταση είναι ελαφρώς περισσότερα σε σχέση με αυτά 

που δήλωσαν το ίδιο πράγμα σχετικά με τον Δημόσιο τομέα. Τα αναλυτικά 

αποτελέσματα παρουσιάζονται στον πίνακα και το ραβδόγραμμα που ακολουθούν. 

 

Πίνακας 21. Θεωρείτε ότι η αποτίμηση ανθρώπινου δυναμικού  στον Ιδιωτικό Τομέα 

θα πρέπει να γίνεται με ποσοτικές μεθόδους; 

 Συχνότητα Σχετική Συχνότητα 

Ναι 42 54,5% 

Όχι 35 45,5% 

Σύνολο 77 100% 

   

 

Διάγραμμα 21. Θεωρείτε ότι η αποτίμηση ανθρώπινου δυναμικού  στον Ιδιωτικό Τομέα 

θα πρέπει να γίνεται με ποσοτικές μεθόδους; 
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Η τέταρτη ερώτηση του τρίτου μέρους του ερωτηματολογίου διερευνούσε το αν 

οι συμμετέχοντες στην έρευνα θεωρούν ότι η αποτίμηση ανθρώπινου δυναμικού  στον 

Δημόσιο Τομέα θα πρέπει να γίνεται με ποιοτικές μεθόδους. Σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα της έρευνας, η συντριπτική πλειοψηφία του 90% σχεδόν του δείγματος 

συμφωνεί με την ποιοτική αξιολόγηση. Τα αναλυτικά αποτελέσματα παρουσιάζονται 

στον πίνακα και το ραβδόγραμμα που ακολουθούν. 

 

Πίνακας 22. Θεωρείτε ότι η αποτίμηση ανθρώπινου δυναμικού στον Δημόσιο Τομέα θα 

πρέπει να γίνεται με ποιοτικές μεθόδους; 

 Συχνότητα Σχετική Συχνότητα 

Ναι 67 87,0% 

Όχι 10 13,0% 

Σύνολο 77 100% 

 

 
Διάγραμμα 22. Θεωρείτε ότι η αποτίμηση ανθρώπινου δυναμικού στον Δημόσιο Τομέα 

θα πρέπει να γίνεται με ποιοτικές μεθόδους; 
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Η πέμπτη ερώτηση του τρίτου μέρους του ερωτηματολογίου διερευνούσε το αν 

οι συμμετέχοντες στην έρευνα θεωρούν ότι η αποτίμηση ανθρώπινου δυναμικού στον 

Ιδιωτικό Τομέα θα πρέπει να γίνεται με ποιοτικές μεθόδους. Σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα της έρευνας, η συντριπτική πλειοψηφία του 90% σχεδόν του δείγματος 

συμφωνεί με την ποιοτική αξιολόγηση. Τα αναλυτικά αποτελέσματα παρουσιάζονται 

στον πίνακα και το ραβδόγραμμα που ακολουθούν. 

 

Πίνακας 23. Θεωρείτε ότι η αποτίμηση ανθρώπινου δυναμικού στον Ιδιωτικό Τομέα θα 

πρέπει να γίνεται με ποιοτικές μεθόδους; 

 Συχνότητα Σχετική Συχνότητα 

Ναι 69 89,6% 

Όχι 8 10,4% 

Σύνολο 77 100% 

 

 

 
Διάγραμμα 23. Θεωρείτε ότι η αποτίμηση ανθρώπινου δυναμικού στον Ιδιωτικό Τομέα 

θα πρέπει να γίνεται με ποιοτικές μεθόδους; 
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Η έκτη ερώτηση του τρίτου μέρους του ερωτηματολογίου διερευνούσε το αν οι 

συμμετέχοντες στην έρευνα θεωρούν ότι η αντιμετώπιση του Ανθρωπίνου Κεφαλαίου 

των δημοσίων οργανισμών ως «έξοδο» θα συνεισφέρει στην αποδοτικότητα των 

οργανισμών. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, το δείγμα εμφανίζεται 

μοιρασμένο. Τα αναλυτικά αποτελέσματα παρουσιάζονται στον πίνακα και το 

ραβδόγραμμα που ακολουθούν. 

 

Πίνακας 24. Θεωρείτε ότι η αντιμετώπιση του Ανθρωπίνου Κεφαλαίου των δημοσίων 

οργανισμών ως «έξοδο» θα συνεισφέρει στην αποδοτικότητα των οργανισμών 

 Συχνότητα Σχετική Συχνότητα 

Ναι 40 51,9% 

Όχι 37 48,1% 

Σύνολο 77 100% 

 

 

 

Διάγραμμα 24. Θεωρείτε ότι η αντιμετώπιση του Ανθρωπίνου Κεφαλαίου των 

δημοσίων οργανισμών ως «έξοδο» θα συνεισφέρει στην αποδοτικότητα των 

οργανισμών 
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Η έβδομη ερώτηση του τρίτου μέρους του ερωτηματολογίου διερευνούσε το αν 

οι συμμετέχοντες στην έρευνα θεωρούν ότι η αντιμετώπιση του Ανθρωπίνου 

Κεφαλαίου των δημοσίων οργανισμών ως «έξοδο» θα οδηγήσει σε απολύσεις 

δημοσίων υπαλλήλων. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, το δείγμα 

εμφανίζεται και σε αυτήν την περίπτωση μοιρασμένο, με μια μικρή πλειοψηφία να 

τείνει να συμφωνήσει με την συγκεκριμένη πρόταση. Τα αναλυτικά αποτελέσματα 

παρουσιάζονται στον πίνακα και το ραβδόγραμμα που ακολουθούν. 

 

Πίνακας 25. Θεωρείτε ότι η αντιμετώπιση του Ανθρωπίνου Κεφαλαίου των δημοσίων 

οργανισμών ως «έξοδο» θα οδηγήσει σε απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων; 

 Συχνότητα Σχετική Συχνότητα 

Ναι 42 54,5 

Όχι 35 45,5 

Σύνολο 77 100% 

 

 

 

Διάγραμμα 25. Θεωρείτε ότι η αντιμετώπιση του Ανθρωπίνου Κεφαλαίου των 

δημοσίων οργανισμών ως «έξοδο» θα οδηγήσει σε απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων; 
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Η όγδοη ερώτηση του τρίτου μέρους του ερωτηματολογίου διερευνούσε το αν 

οι συμμετέχοντες στην έρευνα θεωρούν ότι η αντιμετώπιση του Ανθρωπίνου 

Κεφαλαίου των δημοσίων οργανισμών ως «έξοδο» θα οδηγήσει σε προσλήψεις 

δημοσίων υπαλλήλων με καταλληλότερα προσόντα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 

έρευνας, το 65% του δείγματος συμφωνεί με την πρόταση αυτή. Τα αναλυτικά 

αποτελέσματα παρουσιάζονται στον πίνακα και το ραβδόγραμμα που ακολουθούν. 

 

Πίνακας 26. Θεωρείτε ότι η αντιμετώπιση του Ανθρωπίνου Κεφαλαίου των δημοσίων 

οργανισμών ως «έξοδο» θα οδηγήσει σε προσλήψεις δημοσίων υπαλλήλων με 

καταλληλότερα προσόντα. 

 Συχνότητα Σχετική Συχνότητα 

Ναι 49 63,6% 

Όχι 28 36,4% 

Σύνολο 77 100% 

 

 

Διάγραμμα 26. Θεωρείτε ότι η αντιμετώπιση του Ανθρωπίνου Κεφαλαίου των 

δημοσίων οργανισμών ως «έξοδο» θα οδηγήσει σε προσλήψεις δημοσίων υπαλλήλων 

με καταλληλότερα προσόντα 
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Η ένατη ερώτηση του τρίτου μέρους του ερωτηματολογίου διερευνούσε το αν οι 

συμμετέχοντες στην έρευνα θεωρούν ότι η αντιμετώπιση του Ανθρωπίνου Κεφαλαίου 

των δημοσίων οργανισμών ως «έξοδο» θα οδηγήσει στην αύξηση του εργασιακού 

στρες των δημοσίων υπαλλήλων. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, το 73% 

του δείγματος συμφωνεί με την πρόταση αυτή. Τα αναλυτικά αποτελέσματα 

παρουσιάζονται στον πίνακα και το ραβδόγραμμα που ακολουθούν. 

 

Πίνακας 27. Θεωρείτε ότι η αντιμετώπιση του Ανθρωπίνου Κεφαλαίου των δημοσίων 

οργανισμών ως «έξοδο» θα οδηγήσει στην αύξηση του εργασιακού στρες των 

δημοσίων υπαλλήλων; 

 Συχνότητα Σχετική Συχνότητα 

Ναι 56 72,7% 

Όχι 21 27,3% 

Σύνολο 77 100% 

 

 

Διάγραμμα 27. Θεωρείτε ότι η αντιμετώπιση του Ανθρωπίνου Κεφαλαίου των 

δημοσίων οργανισμών ως «έξοδο» θα οδηγήσει στην αύξηση του εργασιακού στρες 

των δημοσίων υπαλλήλων; 
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Η δέκατη ερώτηση του τρίτου μέρους του ερωτηματολογίου διερευνούσε το αν 

οι συμμετέχοντες στην έρευνα θεωρούν ότι η εφαρμογή της Λογιστικής Ανθρώπινου 

Δυναμικού είναι δυνατή στον οργανισμό που απασχολούνται με βάση τον υλικοτεχνικό 

εξοπλισμό που αυτός διαθέτει. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, μόνο το 

44% του δείγματος συμφωνεί με την πρόταση αυτή. Τα αναλυτικά αποτελέσματα 

παρουσιάζονται στον πίνακα και το ραβδόγραμμα που ακολουθούν. 

 

Πίνακας 28. Θεωρείτε ότι η εφαρμογή της Λογιστικής Ανθρώπινου Δυναμικού είναι 

δυνατή στον οργανισμό που απασχολείστε με βάση τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό που 

αυτός διαθέτει; 

 Συχνότητα Σχετική Συχνότητα 

Ναι 34 44,2% 

Όχι 43 55,8% 

Σύνολο 77 100% 

 

 

 

Διάγραμμα 28. Θεωρείτε ότι η εφαρμογή της Λογιστικής Ανθρώπινου Δυναμικού είναι 

δυνατή στον οργανισμό που απασχολείστε με βάση τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό που 

αυτός διαθέτει; 
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Η ενδέκατη ερώτηση του τρίτου μέρους του ερωτηματολογίου διερευνούσε το 

αν οι συμμετέχοντες στην έρευνα θεωρούν ότι η εφαρμογή της Λογιστικής Ανθρώπινου 

Δυναμικού στο Δημόσιο, γενικά, είναι δυνατή με βάση τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό που 

αυτός διαθέτει. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, μόνο το 43% του δείγματος 

συμφωνεί με την πρόταση αυτή. Τα αναλυτικά αποτελέσματα παρουσιάζονται στον 

πίνακα και το ραβδόγραμμα που ακολουθούν. 

 

Πίνακας 29. Θεωρείτε ότι η εφαρμογή της Λογιστικής Ανθρώπινου Δυναμικού στο 

Δημόσιο, γενικά, είναι δυνατή με βάση τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό που αυτός διαθέτει; 

 Συχνότητα Σχετική Συχνότητα 

Ναι 33 42,9% 

Όχι 44 57,1% 

Σύνολο 77 100% 

 

 

 

Διάγραμμα 29. Θεωρείτε ότι η εφαρμογή της Λογιστικής Ανθρώπινου Δυναμικού στο 

Δημόσιο, γενικά, είναι δυνατή με βάση τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό που αυτός διαθέτει; 
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Η δωδέκατη ερώτηση του τρίτου μέρους του ερωτηματολογίου διερευνούσε το 

αν οι συμμετέχοντες στην έρευνα θεωρούν ότι η εφαρμογή της Λογιστικής Ανθρώπινου 

Δυναμικού στο Δημόσιο, θα βοηθήσει την αποτελεσματικότητα του σχεδιασμού σε 

αυτό. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η συντριπτική πλειοψηφία του 82% 

του δείγματος συμφωνεί με την πρόταση αυτή. Τα αναλυτικά αποτελέσματα 

παρουσιάζονται στον πίνακα και το ραβδόγραμμα που ακολουθούν. 

 

Πίνακας 30. Θεωρείτε ότι η εφαρμογή της Λογιστικής Ανθρώπινου Δυναμικού στο 

Δημόσιο θα βοηθήσει την αποτελεσματικότητα του σχεδιασμού σε αυτό; 

 Συχνότητα Σχετική Συχνότητα 

Ναι 62 81,6% 

Όχι 14 18,4% 

Σύνολο 76 100% 

 

 

Διάγραμμα 30. Θεωρείτε ότι η εφαρμογή της Λογιστικής Ανθρώπινου Δυναμικού στο 

Δημόσιο θα βοηθήσει την αποτελεσματικότητα του σχεδιασμού σε αυτό; 
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Η δέκατη τρίτη ερώτηση του τρίτου μέρους του ερωτηματολογίου διερευνούσε 

το αν οι συμμετέχοντες στην έρευνα θεωρούν ότι η εφαρμογή της Λογιστικής 

Ανθρώπινου Δυναμικού στο Δημόσιο, θα βοηθήσει την αντικειμενική αξιολόγηση των 

δημοσίων υπαλλήλων. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η συντριπτική 

πλειοψηφία του 70% του δείγματος συμφωνεί με την πρόταση αυτή. Τα αναλυτικά 

αποτελέσματα παρουσιάζονται στον πίνακα και το ραβδόγραμμα που ακολουθούν. 

 

 

Πίνακας 31. Θεωρείτε ότι η εφαρμογή της Λογιστικής Ανθρώπινου Δυναμικού στο 

Δημόσιο θα βοηθήσει την αντικειμενική αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων; 

 Συχνότητα Σχετική Συχνότητα 

Ναι 54 70,1% 

Όχι 23 29,9% 

Σύνολο 77 100% 

 

 

Διάγραμμα 31. Θεωρείτε ότι η εφαρμογή της Λογιστικής Ανθρώπινου Δυναμικού στο 

Δημόσιο θα βοηθήσει την αντικειμενική αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων; 
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Η δέκατη τέταρτη ερώτηση του τρίτου μέρους του ερωτηματολογίου 

διερευνούσε το αν οι συμμετέχοντες στην έρευνα θεωρούν ότι η εφαρμογή της 

Λογιστικής Ανθρώπινου Δυναμικού στο Δημόσιο, θα προκαλέσει αντιδράσεις από τα 

συνδικαλιστικά όργανα των δημοσίων υπαλλήλων. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 

έρευνας, η συντριπτική πλειοψηφία του 92% του δείγματος συμφωνεί με την πρόταση 

αυτή. Τα αναλυτικά αποτελέσματα παρουσιάζονται στον πίνακα και το ραβδόγραμμα 

που ακολουθούν. 

 

Πίνακας 32. Θεωρείτε ότι η εφαρμογή της Λογιστικής Ανθρώπινου Δυναμικού στο 

Δημόσιο θα προκαλέσει αντιδράσεις από τα συνδικαλιστικά όργανα των δημοσίων 

υπαλλήλων; 

 Συχνότητα Σχετική Συχνότητα 

Ναι 71 92,2% 

Όχι 6 7,8% 

Σύνολο 77 100% 

 

Διάγραμμα 32. Θεωρείτε ότι η εφαρμογή της Λογιστικής Ανθρώπινου Δυναμικού στο 

Δημόσιο θα προκαλέσει αντιδράσεις από τα συνδικαλιστικά όργανα των δημοσίων 

υπαλλήλων; 
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Η δέκατη πέμπτη ερώτηση του τρίτου μέρους του ερωτηματολογίου 

διερευνούσε το αν οι συμμετέχοντες στην έρευνα θεωρούν ότι η εφαρμογή της 

Λογιστικής Ανθρώπινου Δυναμικού στο Δημόσιο, θα πρέπει να καταστεί υποχρεωτική. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η πλειοψηφία του 57% του δείγματος 

συμφωνεί με την πρόταση αυτή. Τα αναλυτικά αποτελέσματα παρουσιάζονται στον 

πίνακα και το ραβδόγραμμα που ακολουθούν. 

 

 

Πίνακας 33. Θεωρείτε ότι η εφαρμογή της Λογιστικής Ανθρώπινου Δυναμικού στο 

Δημόσιο Τομέα θα πρέπει να καταστεί υποχρεωτική; 

 Συχνότητα Σχετική Συχνότητα 

Ναι 44 57,1% 

Όχι 33 42,9% 

Σύνολο 77 100% 

 

 

 

Διάγραμμα 33. Θεωρείτε ότι η εφαρμογή της Λογιστικής Ανθρώπινου Δυναμικού στο 

Δημόσιο Τομέα θα πρέπει να καταστεί υποχρεωτική; 

 

 



66 

 

Η δέκατη έκτη ερώτηση του τρίτου μέρους του ερωτηματολογίου διερευνούσε 

το αν οι συμμετέχοντες στην έρευνα θεωρούν ότι η εφαρμογή της Λογιστικής 

Ανθρώπινου Δυναμικού στο Δημόσιο προάγει το κλίμα συνεργασίας μέσα στον 

οργανισμό. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, το δείγμα στην ερώτηση αυτή 

εμφανίζεται μοιρασμένο. Τα αναλυτικά αποτελέσματα παρουσιάζονται στον πίνακα και 

το ραβδόγραμμα που ακολουθούν. 

 

Πίνακας 34. Θεωρείτε ότι η εφαρμογή της Λογιστικής Ανθρώπινου Δυναμικού στο 

Δημόσιο Τομέα προάγει το κλίμα συνεργασίας μέσα στον οργανισμό; 

 Συχνότητα Σχετική Συχνότητα 

Ναι 37 48,1% 

Όχι 40 51,9% 

Σύνολο 77 100% 

 

 

 

Διάγραμμα 34. Θεωρείτε ότι η εφαρμογή της Λογιστικής Ανθρώπινου Δυναμικού στο 

Δημόσιο Τομέα προάγει το κλίμα συνεργασίας μέσα στον οργανισμό; 
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Η δέκατη έβδομη και τελευταία ερώτηση του τρίτου μέρους του 

ερωτηματολογίου διερευνούσε το αν οι συμμετέχοντες στην έρευνα θεωρούν ότι η 

εφαρμογή της Λογιστικής Ανθρώπινου Δυναμικού στο Δημόσιο  συμβάλλει στο 

σχεδιασμό δικαιότερων συστημάτων ανταμοιβής του ανθρώπινου δυναμικού. Σύμφωνα 

με τα αποτελέσματα της έρευνας, η πλειοψηφία του 73% του δείγματος συμφωνεί με 

αυτήν την πρόταση. Τα αναλυτικά αποτελέσματα παρουσιάζονται στον πίνακα και το 

ραβδόγραμμα που ακολουθούν. 

 

Πίνακας 35. Θεωρείτε ότι η εφαρμογή της Λογιστικής Ανθρώπινου Δυναμικού στο 

Δημόσιο Τομέα συμβάλλει στο σχεδιασμό δικαιότερων συστημάτων ανταμοιβής του 

ανθρώπινου δυναμικού; 

 Συχνότητα Σχετική Συχνότητα 

Ναι 56 72,7% 

Όχι 21 27,3% 

Σύνολο 77 100% 

 

 

 

Διάγραμμα 35. Θεωρείτε ότι η εφαρμογή της Λογιστικής Ανθρώπινου Δυναμικού στο 

Δημόσιο Τομέα συμβάλλει στο σχεδιασμό δικαιότερων συστημάτων ανταμοιβής του 

ανθρώπινου δυναμικού; 
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Σε γενικές γραμμές, φαίνεται ότι οι ερωτώμενοι αν και γνωρίζουν αρκετά καλά το 

αντικείμενο της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, δεν ισχύει το ίδιο και την 

Λογιστική Ανθρώπινου Δυναμικού. Επιπλέον, από την ανάλυση η οποία προηγήθηκε 

προκύπτει το γεγονός ότι ο τρόπος με τον οποίο απαντάνε οι ερωτώμενοι ενδεχομένως 

να επηρεάζεται από τα δημογραφικά τους χαρακτηριστικά. Για τον λόγο αυτό, στην 

συνέχεια ακολουθεί η στατιστική συμπερασματολογία, η οποία θα ελέγξει κατά πόσο 

αυτά είναι ανεξάρτητα ή όχι από τις απόψεις των ερωτώμενων. 

 

6.4. Στατιστική Συμπερασματολογία 

 

Όπως σημειώθηκε και στο προηγούμενο κεφάλαιο, στην παρούσα παράγραφο 

παρατίθενται οι στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις των ποιοτικών χαρακτηριστικών 

του δείγματος και των απόψεων τους σχετικά με την Λογιστική Ανθρώπινου 

Δυναμικού. Αξίζει να σημειωθεί, ότι εκτός της επίδρασης του φύλου και της συνάφειας 

της θέσης των ερωτώμενων με το αντικείμενο της Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων, 

μελετήθηκαν και η επίδραση της θέσης των ερωτώμενων με το αντικείμενο της 

Λογιστικής, καθώς και ο τομέας του Δημοσίου στον οποίο αυτοί απασχολούνται. 

Ωστόσο, οι συσχετίσεις δεν βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές σε επίπεδο 

σημαντικότητας α-0,05. 

 

 Το φύλο 

 

Το φύλο συσχετίστηκε με στατιστικά σημαντικό τρόπο με τέσσερις ερωτήσεις 

από το τρίτο μέρος του ερωτηματολογίου. Συγκεκριμένα, όπως δείχνει και ο παρακάτω 

πίνακας, οι άντρες θεωρούν σε μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με τις γυναίκες ότι η 

αντιμετώπιση του ανθρώπινου δυναμικού ως «έξοδο» στα πλαίσια της Λογιστικής 

Ανθρώπινου Δυναμικού είναι δυνατόν να συνεισφέρει στην αύξηση της 

αποδοτικότητας ενός δημοσίου οργανισμού. 
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Πίνακας 36. Η συσχέτιση του φύλου με τις πεποιθήσεις των ερωτώμενων σχετικά με το 

αν το ανθρώπινο κεφάλαιο ως έξοδο, συνεισφέρει στην αποδοτικότητα του οργανισμού. 

 Άντρες Γυναίκες   

Το Ανθρώπινο 

Κεφαλαίο ως «έξοδο» 

συνεισφέρει στην 

αποδοτικότητα 

n % n % X
2 

P 

Ναι 14 82,4% 26 43,3% 8,08 0,004 

Όχι 3 17,6% 24 57,6%   

 

Επιπλέον, οι άντρες του δείγματος φαίνεται να θεωρούν, σε αντίθεση με τις 

γυναίκες του δείγματος ότι είναι δυνατή η εφαρμογή της Λογιστικής Ανθρώπινου 

Δυναμικού στον οργανισμό στον οποίο απασχολούνται. Αναλυτικά τα αποτελέσματα 

του έλεγχου χ τετράγωνο για ανεξαρτησία παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί. 

 

Πίνακας 37. Η συσχέτιση του φύλου με τις πεποιθήσεις των ερωτώμενων σχετικά με το 

αν είναι δυνατή η εφαρμογή της Λογιστικής Ανθρώπινου Δυναμικού στον οργανισμό 

στον οποίο απασχολούνται. 

 Άντρες Γυναίκες   

Η εφαρμογή της ΛΑΔ 

είναι δυνατή στον 

οργανισμό σας; 

n % n % X
2 

P 

Ναι 12 70,6% 22 36,7% 6,18 0,013 

Όχι 5 29,4% 38 63,3%   

 

Επιπλέον και στο θέμα που σχετίζεται με το κατά πόσο οι ερωτώμενοι θεωρούν 

ότι η εφαρμογή της Λογιστικής Ανθρώπινου Δυναμικού βοηθά στην αντικειμενική 

αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναμικού ενός δημόσιου οργανισμού, οι άντρες του 

δείγματος θεωρούν σε μεγαλύτερο βαθμό από τις γυναίκες την θετική προσφορά της 

ΛΑΔ στο θέμα αυτό. Αναλυτικά τα αποτελέσματα του έλεγχου χ τετράγωνο για 

ανεξαρτησία παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί. 
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Πίνακας 38. Η συσχέτιση του φύλου με τις πεποιθήσεις των ερωτώμενων σχετικά με το 

αν η εφαρμογή της Λογιστικής Ανθρώπινου Δυναμικού βοηθά στην αντικειμενική 

αξιολόγηση 

 Άντρες Γυναίκες   

Η εφαρμογή της ΛΑΔ 

στο Δημόσιο βοηθάει 

την αντικειμενική 

αξιολόγηση 

n % n % X
2 

P 

Ναι 16 94,1% 38 63,3% 5,99 0,014 

Όχι 1 5,9% 22 36,7%   

 

Τέλος, με μεγαλύτερη ένταση οι άντρες του δείγματος σε σχέση με τις γυναίκες 

θεωρούν ότι η εφαρμογή της Λογιστικής Ανθρώπινου Δυναμικού συμβάλλει σε 

δικαιότερες αμοιβές του ανθρώπινου δυναμικού. Αναλυτικά τα αποτελέσματα του 

έλεγχου χ τετράγωνο για ανεξαρτησία παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί. 

 

Πίνακας 39. Η συσχέτιση του φύλου με τις πεποιθήσεις των ερωτώμενων σχετικά με το 

αν η εφαρμογή της Λογιστικής Ανθρώπινου Δυναμικού συμβάλλει σε δικαιότερες 

αμοιβές. 

 Άντρες Γυναίκες   

Η εφαρμογή της ΛΑΔ 

στο Δημόσιο 

συμβάλλει σε 

δικαιότερες αμοιβές 

n % n % X
2 

p 

Ναι 16 94,1% 40 66,7% 5,03 0,025 

Όχι 1 5,9% 20 33,3%   

 

 

Συνάφεια με το Αντικείμενο της Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων 

 

Με παρόμοιο τρόπο, τα άτομα τα οποία δηλώνουν ότι κατέχουν μια θέση η 

οποία έχει κάποια συνάφεια με την Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων θεωρούν σε 

μεγαλύτερο βαθμό από τα άτομα που η θέση τους δεν έχει μια τέτοια συνάφεια, τόσο 

ότι είναι σωστό να λαμβάνει χώρα η αποτίμηση των εργαζομένων στο δημόσιο με βάση 
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κάποιες ποσοτικές μεθόδους, όσο και ότι το ανθρώπινο κεφάλαιο ως έξοδο, 

συνεισφέρει στην αποδοτικότητα του οργανισμού. Αναλυτικά τα αποτελέσματα του 

έλεγχου χ τετράγωνο για ανεξαρτησία παρουσιάζονται στους δυο πίνακες που 

ακολουθούν. 

 

Πίνακας 40. Η συσχέτιση της ύπαρξης συνάφειας της θέσης των ερωτωμένων και της 

Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων με τις πεποιθήσεις τους σχετικά με την αποτίμηση των 

εργαζομένων στο δημόσιο με βάση ποσοτικές μεθόδους. 

 

 
Ύπαρξη 

Συνάφειας 

Μη ύπαρξη 

Συνάφειας 
  

Αποτίμηση στο 

Δημόσιο με ποσοτικές 

μεθόδους 

n % n % X
2 

p 

Ναι 10 76,9% 30 46,9% 3,91 0,048 

Όχι 3 23,1% 34 53,1%   

 

Πίνακας 41. Η συσχέτιση της ύπαρξης συνάφειας της θέσης των ερωτωμένων και της 

Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων με τις πεποιθήσεις τους σχετικά με το αν το ανθρώπινο 

κεφάλαιο ως έξοδο, συνεισφέρει στην αποδοτικότητα του οργανισμού. 

 

 
Ύπαρξη 

Συνάφειας 

Μη ύπαρξη 

Συνάφειας 
  

Το Ανθρώπινο 

Κεφαλαίο ως 

«έξοδο» συνεισφέρει 

στην αποδοτικότητα 

n % n % X
2 

P 

Ναι 11 84,6% 29 45,3% 6,69 0,010 

Όχι 2 15,4% 35 54,7%   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ο
  

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

 

Η Λογιστική Ανθρώπινου Δυναμικού (Human Resources Accounting, HRA) 

περιλαμβάνει εκείνο το τμήμα του λογιστικού τομέα μιας επιχείρησης που σχετίζεται με 

τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και των εργαζομένων μέσα από την θεώρηση 

τους ως ανθρώπινο κεφάλαιο που παρέχει μελλοντικά οφέλη.  

Στην προσέγγιση της Λογιστικής Ανθρώπινου Δυναμικού, οι δαπάνες που 

σχετίζονται με τους ανθρώπινους πόρους αναφέρονται ως στοιχεία του ενεργητικού 

στον ισολογισμό σε αντίθεση με την παραδοσιακή λογιστική προσέγγιση, η οποία 

αντιμετωπίζει τις δαπάνες που σχετίζονται με τους ανθρώπινους πόρους μιας 

επιχείρησης ως έξοδα στην κατάσταση αποτελεσμάτων που μειώνουν το κέρδος. Η 

Λογιστική Ανθρώπινου Δυναμικού εφαρμόζεται σε ένα αρκετά μεγάλο εύρος μεγάλων 

κυρίως επιχειρήσεων σε όλον τον κόσμο. 

Αναφορικά με το πρώτο ερευνητικό ερώτημα το οποίο διερευνούσε τα γενικά 

στοιχεία σχετικά με την Λογιστική Ανθρώπινου Δυναμικού και την Διαχείριση 

Ανθρώπινων Πόρων στο δείγμα που συμμετείχε στην έρευνα, θα πρέπει να σημειωθούν 

τα εξής. Αρχικά και σε σχέση με την πρώτη και την δεύτερη ερευνητική υπόθεση, θα 

πρέπει να σημειωθεί το γεγονός ότι ένα μικρό ποσοστό της τάξης του 25% των 

ερωτώμενων δήλωσε ότι γνωρίζει σχετικά με την Λογιστική Ανθρώπινου Δυναμικού, 

ενώ αντίθετα, η Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων είναι περισσότερο διαδεδομένη στα 

άτομα που συμμετείχαν στην έρευνα. Το γεγονός αυτό είναι εν μέρει αναμενόμενο, 

ειδικά μετά την βιβλιογραφική ανασκόπηση που προηγήθηκε, καθώς όπως 

διαπιστώθηκε και εκεί, η Λογιστική Ανθρώπινου Δυναμικού εφαρμόζεται σε 

εξαιρετικά περιορισμένο βαθμό στην δημόσια Διοίκηση των χωρών και ως εκ τούτου, 

είναι ευνόητο ότι οι περισσότεροι εργαζόμενοι σε αυτήν δεν είναι επαρκώς 

ενημερωμένοι για τις εξελίξεις σε αυτόν τον τομέα. Από την άλλη πλευρά, η Διοίκηση 

Ανθρώπινου Δυναμικού αποτελεί μια αρκετά διαδεδομένη προσέγγιση, της οποίας 

εφαρμογές λαμβάνουν χώρα στον ελληνικό Δημόσιο τομέα τα τελευταία χρόνια σε 

σημαντικό βαθμό ( Αλεξάκος & Λουκανίδου, 2011) και ως εκ τούτου, δικαιολογείται η 

μεγάλη διαφορά ενημέρωσης των συμμετεχόντων στην έρευνα ανάμεσα στα δυο πεδία.   
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Με αυτήν την έννοια, το γεγονός ότι οι ερωτώμενοι απαντούν ότι η Διοίκηση 

Ανθρώπινων Πόρων, μέσω επιμέρους πολιτικών εφαρμόζεται σε κάποιο βαθμό μέσα 

στους δημόσιους οργανισμούς, έρχεται σε συμφωνία με τα όσα προηγήθηκαν. Ωστόσο, 

οι πολιτικές αυτές προέρχονται από την κεντρική δομή του οργανισμού και δεν 

υπάρχουν αντίστοιχες στοχευμένες πολιτικές που να εφαρμόζονται αποκλειστικά σε 

κάποια τμήματα του οργανισμού. Από την άλλη πλευρά, η εφαρμογή της Λογιστικής 

Ανθρώπινου Δυναμικού στον ελληνικό δημόσιο τομέα είναι απούσα, γεγονός που 

συνάδει με τα ευρήματα της θεωρητικής προσέγγισης της παρούσας διπλωματικής 

εργασίας, σύμφωνα με τα οποία η Λογιστική Ανθρώπινου Δυναμικού εφαρμόζεται σε 

πολύ περιορισμένο βαθμό στον δημόσιο τομέα σχεδόν όλων των χωρών. 

Αναφορικά με το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα το οποίο διερευνούσε τις 

απόψεις των ερωτώμενων σχετικά με την Λογιστική Ανθρώπινου Δυναμικού, θα πρέπει 

να επισημανθεί ότι σε γενικές γραμμές, οι ερωτώμενοι έχουν θετική άποψη ως προς την 

χρησιμότητα της, αν και προκύπτει από τα ευρήματα της έρευνας ότι οι ερωτώμενοι 

προτιμούν τις ποιοτικές από τις ποσοτικές μεθόδους αξιολόγησης.  

 Επιπλέον, η αντιμετώπιση του Ανθρωπίνου Κεφαλαίου των δημοσίων 

οργανισμών ως «έξοδο», στα πλαίσια της Λογιστικής Ανθρώπινου Δυναμικού δεν 

οδηγεί αναγκαστικά, σύμφωνα με τις απόψεις του δείγματος, ούτε στην αύξηση της 

αποδοτικότητας του οργανισμού, ούτε σε επιπλέον απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων, αν 

και είναι δυνατόν να αποτελέσει έναυσμα για την πρόσληψη ανθρώπων με κατάλληλα 

για τον οργανισμό προσόντα, αλλά και για την αύξηση του εργασιακού στρες των 

δημοσίων υπαλλήλων.  

Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι το δείγμα της παρούσας έρευνας είναι 

μοιρασμένο σχετικά με το κατά πόσο θεωρεί ότι τόσο ο οργανισμός στον οποίο 

απασχολείται, όσο και ο ευρύτερος δημόσιος τομέας διαθέτουν τον απαραίτητο 

υλικοτεχνικό εξοπλισμό, προκειμένου να εφαρμόσουν μεθόδους της Λογιστικής 

Ανθρώπινου Δυναμικού. 

Αναφορικά με το τρίτο ερευνητικό ερώτημα, το οποίο διερευνούσε την ύπαρξη 

συσχέτισης ανάμεσα στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ερωτώμενων και στον τρόπο με 

τον οποίο αυτοί απάντησαν στο τρίτο μέρος του ερωτηματολογίου, θα πρέπει να 

επισημανθεί ότι οι ποιοτικές μεταβλητές οι οποίες εμφάνισαν στατιστικά σημαντική 
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εξάρτηση με τον τρόπο απάντησης των ερωτώμενων ήταν το φύλο και η συνάφεια της 

θέσης τους με την Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων.  

Αναφορικά με το φύλο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι  άντρες θεωρούν σε 

μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με τις γυναίκες ότι η αντιμετώπιση του ανθρώπινου 

δυναμικού ως «έξοδο» στα πλαίσια της Λογιστικής Ανθρώπινου Δυναμικού είναι 

δυνατόν να συνεισφέρει στην αύξηση της αποδοτικότητας ενός δημοσίου οργανισμού, 

ότι σε γενικές γραμμές είναι δυνατή η εφαρμογή της Λογιστικής Ανθρώπινου 

Δυναμικού στον οργανισμό στον οποίο απασχολούνται και ότι αυτή συμβάλλει τόσο σε 

δικαιότερες αμοιβές, όσο και στην αντικειμενικότερη αξιολόγηση του ανθρώπινου 

δυναμικού.  

Επιπλέον, τα άτομα τα οποία απασχολούνται σε θέσεις που σχετίζονται με την 

Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων θεωρούν σε μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με τα υπόλοιπα 

άτομα ότι θα πρέπει οι εργαζόμενοι να αξιολογούνται με ποσοτικές μεθόδους και ότι η 

θεώρηση του ανθρώπινου κεφαλαίου ως έξοδο, συνεισφέρει στην αποδοτικότητα του 

οργανισμού. Ωστόσο, το γεγονός ότι δεν βρέθηκαν παρόμοιες έρευνες διερεύνησης του 

βαθμού επηρεασμού των δημογραφικών χαρακτηριστικών των δημοσίων υπαλλήλων 

στον σχηματισμό απόψεων σχετικά με την Λογιστική Ανθρώπινου Δυναμικού, καθιστά 

την παρούσα έρευνα σημαντική, καθώς είναι δυνατόν να επιτελέσει έναν ιδιαίτερο ρόλο 

στην οργάνωση και την πραγματοποίηση στο μέλλον παρόμοιων μελετών, στις οποίες 

μπορεί να παίξει τον ρόλο του οδηγού.  

Ωστόσο, στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθούν οι περιορισμοί της 

παρούσας έρευνας. Ο πρώτος από αυτούς έχει να κάνει με το γεγονός ότι καθώς η 

συγκεκριμένη έρευνα έπρεπε να ολοκληρωθεί μέσα σε ένα περιορισμένο χρονικό 

διάστημα, δεν κατέστει εφικτή η συμπλήρωση του δείγματος με περισσότερα άτομα, τα 

οποία να εργάζονται σε ακόμα περισσότερους τομείς του δημοσίου, ώστε να ενισχυθεί 

η αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος. Επιπλέον, η έλλειψη σχετικών ερευνών στην 

συγκεκριμένη περιοχή του θέματος, δηλαδή η εφαρμογή της Λογιστικής Ανθρώπινου 

Δυναμικού στον δημόσιο τομέα, δυσχέραινε την συζήτηση των αποτελεσμάτων της 

παρούσας έρευνας, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατόν να δοθεί μια τελική σφαιρική 

εικόνα γύρω από το συγκεκριμένο θέμα. 

Εν κατακλείδι, θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο τομέας της Λογιστικής 

Ανθρώπινου Δυναμικού αν και αποτελεί μια μέθοδο η οποία είναι διαθέσιμη στον 
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ιδιωτικό τομέα εδώ και πολλά χρόνια, η διάδοση του στον δημόσιο τομέα δεν είναι 

ιδιαίτερα σημαντική. Το γεγονός αυτό σχετίζεται κυρίως με τις ιδιαιτερότητες του 

δημόσιου τομέα παγκοσμίως. Ωστόσο, θα πρέπει τα επόμενα χρόνια να γίνουν 

προσπάθειες χρησιμοποίησης της μεθόδου αυτής και στον χώρο αυτό, προκειμένου να 

είναι δυνατή η αύξηση της αποδοτικότητας των δημοσίων οργανισμών. Στόχος της 

παρούσας διπλωματικής εργασίας ήταν η συμβολή της στην διάδοση της Λογιστικής 

Ανθρώπινου Δυναμικού στον δημόσιο τομέα της Ελλάδας, ώστε η εφαρμογή της να 

γίνει κάποια στιγμή στο μέλλον, περισσότερο πιθανή. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Ερωτηματολόγιο 

 

 

 

                                                                                                                                                            

Θεσσαλονίκη Νοέμβριος 2017 

Αγαπητέ(ή) κύριε(α), 

Το ερωτηματολόγιο που ακολουθεί αποτελεί μέρος της ερευνητικής εργασίας μου με 

θέμα την Λογιστική Ανθρώπινου Δυναμικού (η Λ.Α.Δ  είναι η διαδικασία της μέτρησης 

του κόστους που προκύπτει για τις επιχειρήσεις και άλλους οργανισμούς από τις ενέργειες 

προσέλκυσης, επιλογής, πρόσληψης, εκπαίδευσης και ανάπτυξης των ανθρώπινων 

περιουσιακών στοιχείων) και την εφαρμογή  στον Δημόσιο Τομέα, η οποία εκπονείται 

στο πλαίσιο ολοκλήρωσης των σπουδών μου σε μεταπτυχιακό επίπεδο. 

Η εν λόγω εργασία στοχεύει στην αποτύπωση  και καταγραφή της υφιστάμενης 

κατάστασης με σκοπό τη διαμόρφωση προτάσεων σχετικά με το ζήτημα της Λογιστικής 

Ανθρώπινου Δυναμικού στο Δημόσιο Τομέα .Τα αποτελέσματα της έρευνας μπορούν 

να αξιοποιηθούν προς διάφορες κατευθύνσεις όπως, ενδεικτικά, τη βελτίωση των 

μεθόδων αποτίμησης του Ανθρώπινου Δυναμικού και την αξιοποίηση της Λογιστικής 

για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν στους ανθρώπινους πόρους των δημόσιων 

φορέων. 

 Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο, θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για τους 

σκοπούς της παρούσας εργασίας και δεν απαιτούνται περισσότερο από 10 λεπτά για να 

συμπληρωθεί. Σας ευχαριστώ θερμά για τη συμμετοχή σας. 

Με εκτίμηση,  

Τσολακίδου Ελένη 
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Ερωτηματολόγιο Διερεύνησης απόψεων Δημοσίων Υπαλλήλων σχετικά με την 

Λογιστική Ανθρώπινου Δυναμικού. 

Στις παρακάτω ερωτήσεις σημειώστε  ΄΄Χ΄΄ στο κατάλληλο πλαίσιο 

1. Ποιο είναι το φύλο σας;    Άνδρας     Γυναίκα 

2. Ποια είναι η ηλικία σας; 

18-30 31-39 40-49 50-59 60 και άνω 

     

 

3.Ποιο είναι το επίπεδο εκπαίδευσης σας (σημειώστε το ανώτερο); 

Δημοτικό Γυμνάσιο / 

Λύκειο 

Ι.Ε.Κ ή 

ανάλογο 

ΑΕΙ / 

Τ.Ε.Ι 

Μεταπτυχιακό ή 

διδακτορικό 

     

 

4.Ποια είναι η συνολική εργασιακή σας εμπειρία (έτη); 

0-5 6-15 16-25 26 και άνω 

    

 

5. Απασχολείστε σε διοικητική θέση ή θέση ευθύνης μέσα στον οργανισμό; 

 Ναι Όχι  

6. Αν ναι, πόσα έτη; ……………… 

7. Σε ποιον τομέα του Δημοσίου απασχολείστε 

Εκπαίδευση        Υγεία  Διοικητικό Προσωπικό   Άλλο  

8. Υπάρχει συνάφεια της θέσης σας με το αντικείμενο της Λογιστικής; 

 Ναι Όχι  

9. Υπάρχει κάποια συνάφεια της θέσης σας με το αντικείμενο της Διοίκησης 

Ανθρώπινων Πόρων;  Ναι Όχι  

   



84 

 

10. Γνωρίζετε το αντικείμενο της Λογιστικής Ανθρώπινου Δυναμικού;  

 Ναι Όχι  

11. Γνωρίζετε το αντικείμενο της Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων;  

 Ναι Όχι  

12. Εφαρμόζεται στο τμήμα σας συγκεκριμένη πολιτική Διαχείρισης Ανθρώπινων 

Πόρων;  Ναι Όχι   

13. Εφαρμόζεται στον Οργανισμό στον οποίο δουλεύετε πολιτική Διαχείρισης 

Ανθρώπινων Πόρων;    Ναι Όχι   

14. Εάν ναι, η πολιτική αυτή αφορά αποκλειστικά το τμήμα σας, ή ολόκληρο τον 

οργανισμό; Ναι Όχι   

15. Εφαρμόζεται από ό,τι γνωρίζετε στον Δημόσιο Τομέα πολιτική Διαχείρισης 

Ανθρώπινων Πόρων; Ναι Όχι   

16. Εφαρμόζεται στο τμήμα σας από όσο γνωρίζετε η Λογιστική Ανθρώπινου 

Δυναμικού;      Ναι Όχι   

17. Εάν ναι, η πολιτική αυτή αφορά αποκλειστικά το τμήμα σας, ή ολόκληρο τον 

οργανισμό;     Ναι Όχι   

18. Εφαρμόζεται στον οργανισμό στον οποίο δουλεύετε από όσο γνωρίζετε η 

Λογιστική Ανθρώπινου Δυναμικού;     Ναι Όχι   

19.Εφαρμόζεται από ό,τι γνωρίζετε στον Δημόσιο Τομέα η Λογιστική Ανθρώπινου 

Δυναμικού;     Ναι Όχι   

20. Θεωρείτε ότι η Λογιστική Ανθρώπινου Δυναμικού είναι χρήσιμη για τον 

Δημόσιο Τομέα;     Ναι Όχι   

21. Θεωρείτε ότι η αποτίμηση ανθρώπινου δυναμικού  στον Δημόσιο Τομέα θα 

πρέπει να γίνεται με ποσοτικές μεθόδους;   Ναι Όχι   
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22. Θεωρείτε ότι η αποτίμηση ανθρώπινου δυναμικού  στον Ιδιωτικό Τομέα θα 

πρέπει να γίνεται με ποσοτικές μεθόδους;    Ναι Όχι   

23. Θεωρείτε ότι η αποτίμηση ανθρώπινου δυναμικού στον Δημόσιο Τομέα θα 

πρέπει να γίνεται με ποιοτικές μεθόδους;     Ναι Όχι   

24. Θεωρείτε ότι η αποτίμηση ανθρώπινου δυναμικού στον Ιδιωτικό Τομέα θα 

πρέπει να γίνεται με ποιοτικές μεθόδους;    Ναι Όχι   

25. Θεωρείτε ότι η αντιμετώπιση του Ανθρωπίνου Κεφαλαίου των δημοσίων 

οργανισμών ως «έξοδο» θα συνεισφέρει στην αποδοτικότητα των οργανισμών; 

 Ναι Όχι   

26. Θεωρείτε ότι η αντιμετώπιση του Ανθρωπίνου Κεφαλαίου των δημοσίων 

οργανισμών ως «έξοδο» θα οδηγήσει σε απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων; 

 Ναι Όχι   

27. Θεωρείτε ότι η αντιμετώπιση του Ανθρωπίνου Κεφαλαίου των δημοσίων 

οργανισμών ως «έξοδο» θα οδηγήσει σε προσλήψεις δημοσίων υπαλλήλων με 

καταλληλότερα προσόντα;      Ναι Όχι   

28. Θεωρείτε ότι η αντιμετώπιση του Ανθρωπίνου Κεφαλαίου των δημοσίων 

οργανισμών ως «έξοδο» θα οδηγήσει αύξηση του εργασιακού στρες των δημοσίων 

υπαλλήλων;    Ναι Όχι   

29. Θεωρείτε ότι η εφαρμογή της Λογιστικής Ανθρώπινου Δυναμικού είναι δυνατή 

στον οργανισμό που απασχολείστε με βάση τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό που αυτός 

διαθέτει;      Ναι Όχι   

30. Θεωρείτε ότι η εφαρμογή της Λογιστικής Ανθρώπινου Δυναμικού στο 

Δημόσιο, γενικά, είναι δυνατή με βάση τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό που αυτός 

διαθέτει;     Ναι Όχι   

31. Θεωρείτε ότι η εφαρμογή της Λογιστικής Ανθρώπινου Δυναμικού στο Δημόσιο 

θα βοηθήσει την αποτελεσματικότητα του σχεδιασμού σε αυτό; 
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 Ναι Όχι   

32. Θεωρείτε ότι η εφαρμογή της Λογιστικής Ανθρώπινου Δυναμικού στο Δημόσιο 

θα βοηθήσει την αντικειμενική αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων; 

 Ναι Όχι   

33. Θεωρείτε ότι η εφαρμογή της Λογιστικής Ανθρώπινου Δυναμικού στο Δημόσιο 

θα προκαλέσει αντιδράσεις από τα συνδικαλιστικά όργανα των δημοσίων 

υπαλλήλων;     Ναι Όχι   

34. Θεωρείτε ότι η εφαρμογή της Λογιστικής Ανθρώπινου Δυναμικού στο Δημόσιο 

Τομέα θα πρέπει να καταστεί υποχρεωτική;     Ναι Όχι   

35. Θεωρείτε ότι η εφαρμογή της Λογιστικής Ανθρώπινου Δυναμικού στο Δημόσιο 

Τομέα προάγει το κλίμα συνεργασίας μέσα στον οργανισμό; 

 Ναι Όχι   

36. Θεωρείτε ότι η εφαρμογή της Λογιστικής Ανθρώπινου Δυναμικού στο Δημόσιο 

Τομέα συμβάλλει στο σχεδιασμό δικαιότερων συστημάτων ανταμοιβής του 

ανθρώπινου δυναμικού;     Ναι Όχι   

 

 


