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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού έχοντας διανύσει μία ιστορική πορεία  

παράλληλη αυτής της ιστορικής εξέλιξης των κοινωνικών και οικονομικών δομών των 

ανθρώπινων κοινωνιών, κατάφερε στον 20ο αιώνα να αποκτήσει ¨συνείδηση της 

οντότητας της¨. Αυτή η συνειδητοποίηση της επέτρεψε να εξελιχθεί με ταχύτερους 

ρυθμούς και να αναπτύξει, ύστερα από έρευνα και παρατήρηση, θεωρίες, τεχνικές, 

εργαλεία και συστήματα που έδωσαν στον ανθρώπινο παράγοντα τον πρωταγωνιστικό 

ρόλο στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς.  

 Αποτέλεσμα αυτής της συνειδητοποίησης ήταν η ανάπτυξη της Στρατηγικής 

Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού και των High Performance Work Systems 

(HPWS), που ήρθαν για να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να πραγματοποιήσουν κέρδη 

προτάσσοντας τον ανθρώπινο παράγοντα και συνδέοντας την διοίκηση του 

ανθρώπινου παράγοντα με την στρατηγική και τους στόχους των επιχειρήσεων, 

οργανισμών. 

 Η παρουσίαση των HPWS, των πρακτικών που χρησιμοποιούν, των στόχων 

τους, των αποτελεσμάτων της εφαρμογής τους και η μέχρι στιγμής επιτυχία τους ή όχι, 

καθώς και η εφαρμογή τους στον δημόσιο τομέα με ειδική αναφορά στο ελληνικό 

δημόσιο τομέα αποτέλεσαν αντικείμενα αυτής της εργασίας. 

Στο τελευταίο μέρος της εργασίας αυτής επιχειρείται μία προσπάθεια 

καταγραφής της κατάστασης ή της τάσης που επικρατεί σε τέσσερα Πανεπιστήμια της 

Ελλάδας. Ύστερα από μία ποιοτική έρευνα στηριγμένη σε τηλεφωνικές ή προσωπικές 

συνεντεύξεις με τους Διευθυντές και τους Τμηματάρχες των Διευθύνσεων ή των 

Τμημάτων που διαχειρίζονται το ανθρώπινο δυναμικό των Πανεπιστημίων αυτών, 

διατυπώνονται συμπεράσματα σχετικά με τις πρακτικές που εφαρμόζονται, κατά πόσο 

αυτές είναι ενταγμένες σε κάποιο γενικότερο στρατηγικό πλαίσιο των Πανεπιστημίων 

και πόσο απέχουν από το να θεωρηθούν HPWS. 

  



 
 

ABSTRACT 

Human Resources Management, having gone through a historical course 

parallel to the historical development of the social and economic structures of human 

societies, managed to acquire ¨consciousness of its entity¨ in the 20th century. This 

awareness allowed it to evolve at a faster rate and develop, after research and 

observation, theories, techniques, tools and systems that gave the human factor a 

leading role in businesses and organizations.) 

The outcome of this process  awareness was the development of Strategic 

Human Resource Management and of High Performance Work Systems (HPWS), 

which came to help businesses make profits by prioritizing the human factor and by 

linking human factor management to the strategy and goals of businesses and 

organizations.  

This paper studies the  practices, objectives and results of implementation of 

HPWS, their success or failure so far and their implementation in the public sector, 

with particular reference to the Greek public sector.   

In the last section of this paper an attempt is made to record the situation or the 

prevailing  trend in four Universities in Greece. After a qualitative research based on 

personal or phone interviews with the Directors and Division Chiefs of human resource 

departments at these Universities, conclusions are drawn on the practices applied, the 

extent these form part of a broader strategic framework of Universities and how far 

away they might be  from being considered as HPWS. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στην εποχή της οικονομικής κρίσης που διανύει η χώρα μας από το 2010 και μετά, 

κατά την  οποία το δημόσιο καλείται να εξοικονομήσει χρήματα, να μειώσει 

προϋπολογισμούς και να αυξήσει ταυτόχρονα το επίπεδο παροχών του προς τους πολίτες  

καλύπτοντας έτσι την αδυναμία τους να στραφούν σε άλλες πηγές για να καλύψουν τις 

υπηρεσίες που κλασικά προσφέρει ο δημόσιος τομέας (όπως υγεία, παιδεία κ.α.) θα πρέπει 

ο δημόσιος τομέας  να στρέψει το βλέμμα του στον ιδιωτικό αναζητώντας «καλές 

πρακτικές» & «ιδέες» που απέδωσαν εκεί και να τις προσαρμόσει στην δική του μορφή 

και στα δικά του δεδομένα μεγιστοποιώντας έτσι την αποδοτικότητα του. 

 Ένα τέτοιο πακέτο πρακτικών στο πεδίο της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού 

είναι  τα Εργασιακά Συστήματα Υψηλής Απόδοσης, High Performance Work Systems 

(HPWS), που είναι ένα συνδυασμός πρακτικών Δ.Α.Δ. που αποσκοπεί στην ευημερία των 

εργαζομένων και μέσω αυτής στην αύξηση της αποτελεσματικότητας και της 

αποδοτικότητάς τους με ταυτόχρονη αύξηση των οικονομικών επιδόσεων των 

επιχειρήσεων ή των οργανισμών  όπου  εφαρμόζονται.  

Αυτή η πρόταση ενισχύεται από το ότι: Α) Το δημόσιο ως φορέας είναι ο 

μεγαλύτερος εργοδότης προσωπικού στην Ελλάδα, όπως  σχεδόν σε κάθε κράτος και Β) ο 

σημαντικότερος πόρος του δημοσίου είναι οι υπάλληλοί του, οι άνθρωποι δηλαδή που 

απασχολεί.  

Συνεπώς, η ανάγκη για καλύτερη και αποδοτικότερη διοίκηση του σημαντικότερου 

πόρου του δημόσιου τομέα, των ανθρώπων του δηλαδή, έτσι  ώστε αυτό να αποκομίσει 

σημαντικά  οικονομικά οφέλη, είτε μειώνοντας το κόστος των υπηρεσιών που παρέχει, 

είτε αυξάνοντας την προστιθέμενη αξία των υπηρεσιών του για τους πολίτες αλλά και για 

την εσωτερική αγορά είναι μονόδρομος και οδηγεί στην εφαρμογή καινοτόμων ιδεών και 

πρακτικών. 

Αυτή η ανάγκη, που «γεννήθηκε από την κρίση» ενισχύεται και από άλλους 

παράγοντες όπως η συνεχής εξέλιξη της τεχνολογίας, η απαίτηση για νέες υπηρεσίες ή 

νέους τρόπους παροχής υφιστάμενων υπηρεσιών, η παγκοσμιοποίηση,  οι περιφερειακές 

μεταβολές, γεωπολιτικές ανακατατάξεις, μετακινήσεις πληθυσμών κ.α. Την πρόταση για 



 
 

την εφαρμογή αυτής της ιδέας έρχεται να καταθέσει η παρούσα εργασία, η οποία 

στοχεύει:  

 α) στην παρουσίαση των Εργασιακών Συστημάτων Υψηλής Απόδοσης  (HPWS) και των 

πρακτικών τους,  

β) στην σύνδεση αυτών των πρακτικών με το δημόσιο τομέα και δη τον ελληνικό και  

γ) στην παρουσίαση περιπτώσεων εφαρμογής  αυτών των πρακτικών σε φορείς του 

δημόσιου τομέα  (πανεπιστήμια)  και την διατύπωση συμπερασμάτων αναφορικά με το 

που βρισκόμαστε και το που μπορούμε να κατευθυνθούμε. 

Των θεμάτων αυτών θα προηγηθεί μία ιστορική αναδρομή από τα πρώιμα στάδια 

της Διοίκησης Ανθρωπίνων Δυναμικού μέχρι την σημερινή  Στρατηγική Διοίκηση 

Ανθρώπινου Δυναμικού, καθώς και η συνοπτική περιγραφή κάποιων κομβικών σημείων 

της ιστορικής αυτής διαδρομής και των χαρακτηριστικών τους. Ώστε να οδηγηθεί ο 

αναγνώστης σταδιακά στο σημερινό υφιστάμενο καθεστώς έχοντας όμως μία εικόνα 

σύνδεσης με το παρελθόν και την γενικότερη εξέλιξη της ΔΑΔ. 

 Τέλος σημειώνω ότι στην παρούσα εργασία έχουν επιλεγεί οι όροι: Διοίκηση 

Ανθρώπινου Δυναμικού αντί του Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (Human Resource 

Management HRM) και  Στρατηγική  Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού αντί του 

Στρατηγική  Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (Strategic Human Resource Management 

SHRM), ως μετάφραση των αγγλικών εντός παρένθεσης όρων. Στην ελληνική 

βιβλιογραφία οι ανωτέρω όροι χρησιμοποιούνται ως συνώνυμοι, αλλά επειδή η λέξη 

δυναμικό αντί της λέξης πόρου, δίνει μία ιδιαίτερη χροιά στον ανθρώπινο παράγοντα 

διαχωρίζοντας τον από τους υπόλοιπους (άψυχους, υλικούς πόρους)  των επιχειρήσεων,  

οργανισμών  θεωρώ ότι ο όρος δυναμικό είναι πιο κοντά στο πνεύμα της εργασίας αυτής. 

Το ότι  τόσο η ΣΔΑΔ όσο και τα HPWS προτάσσουν τους ανθρώπους, οι οποίοι κάνουν 

την διαφορά  δίνοντας το στρατηγικό πλεονέκτημα, έναντι των ανταγωνιστών,  

λειτούργησε υπέρ αυτής της επιλογής. 
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Μέρος πρώτο 

1. Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔΑΔ) 

1.1 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔΑΔ) μια αρχική προσέγγιση 

  

Μια πολύ γενική περιγραφή του όρου ¨Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού¨ είναι ότι 

είναι  ο κλάδος του management που ασχολείται με τον ανθρώπινο παράγοντα σε μία 

επιχείρηση.  

Κατά τους Byars & Rue (2006) η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού ορίζεται ως: 

“ένα σύστημα δραστηριοτήτων και στρατηγικών το οποίο εστιάζει στην συστηματική 

διοίκηση των εργαζομένων όλων των επιπέδων ενός οργανισμού, προκειμένου να 

επιτευχθούν οι στόχοι του οργανισμού”. 

Κατά τον Amstrong (2006)  η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού ορίζεται ως: “μια 

στρατηγική και συνεκτική προσέγγιση στη  διοίκηση του πιο πολύτιμου περιουσιακού 

στοιχείου ενός οργανισμού -των ανθρώπων που απασχολεί και οι οποίοι ατομικά και 

συλλογικά συμβάλλουν στην επίτευξη των σκοπών του”.  Απ΄ αυτόν τον ορισμό εύκολα 

μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού είναι η λειτουργία 

του οργανισμού που στοχεύει στη μεγιστοποίηση της απόδοσης των εργαζομένων για την 

επίτευξη των στρατηγικών του στόχων. 

Το ανθρώπινο δυναμικό που απασχολείται στους διάφορους οργανισμούς και 

επιχειρήσεις με την εργασία που προσφέρει, τις γνώσεις του, την εμπειρία του και την 

απόδοση του βοηθάει ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί. Οι επιχειρήσεις και 

οι οργανισμοί (ιδιωτικοί και δημόσιοι) αποτελούν πλέον κοινωνικούς θεσμούς με μεγάλη 

επιρροή στο κοινωνικό γίγνεσθαι δεδομένου ότι παράγουν  το μεγαλύτερο μέρος του 

πλούτου μιας κοινωνίας καθώς και του ότι κατέχουν ένα μεγάλο μέρος του παγκοσμίως. 

Αυτόν τον κοινωνικό τους ρόλο τον  αναγνωρίζουν πλέον και οι ίδιοι οι 

οργανισμοί, υιοθετώντας ρόλους και δράσεις που ωφελούν την κοινωνία και δεν έχουν 

αναγκαστικά σχέση με το άμεσο κέρδος. Έτσι βλέπουμε επιχειρήσεις και οργανισμούς να 

υιοθετούν «εταιρικές ιδεολογίες» συνδεδεμένες με την κοινωνική ευθύνη και να 

εφαρμόζουν  πολιτικές οικολογικές, κοινωνικής ευαισθησίας με ενίσχυση διάφορων 

αδύναμων ομάδων του πληθυσμού των χωρών που δραστηριοποιούνται ή και ευρύτερα. 
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Αυτή η τάση των εταιρειών, επιχειρήσεων και οργανισμών είναι ένας δείκτης ωρίμανσης 

τους ή «ενηλικίωσης» τους. 

Αντιστοίχως  και η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού διένυσε  μία ανάλογη 

διαδρομή, από την έναρξη της βιομηχανικής επανάστασης όπου δεν υπήρχε ως συνειδητή 

λειτουργία των  επιχειρήσεων,  έως σήμερα που αποτελεί μία στρατηγική λειτουργιά κάθε 

επιχείρησης και οργανισμού. Με τον εργαζόμενο αρχικά (τον 19
ο
 αι.) να αντιμετωπίζεται 

ως εργαλείο μέχρι την σημερινή εποχή όπου θεωρείται πλέον συνεργάτης ή ακόμα και 

μέτοχος της επιχείρησης. Μία επισκόπηση αυτής της διαδρομής θα γίνει στο επόμενο 

κεφάλαιο της παρούσας εργασίας. 

Στο πόσο σημαντική ή όχι είναι η λειτουργία της Διοίκησης Ανθρώπινου 

Δυναμικού έρχονται να απαντήσουν μια σειρά ερευνών με αντιπροσωπευτικότερη εκείνη 

των Collins & Porras (2001) οι οποίοι σε έρευνα τους για τις παραμέτρους που 

χαρακτηρίζουν τις μακροβιότερες και πιο επιτυχημένες επιχειρήσεις κατέληξαν στα εξής 

δύο συστατικά επιτυχίας:  

1) Η θεμελιώδης Ιδεολογία: δηλαδή η ύπαρξη στην εταιρεία ενός σκοπού πέραν 

αυτού της δημιουργίας κερδών και πλούτου, (η ύπαρξη) μίας ευρύτερης συνεισφοράς στη 

κοινωνία, (η ύπαρξη) ενός θεμελιώδους, σταθερού και διαχρονικού συστήματος  αξιών 

που καθοδηγεί τη δράση της εταιρίας.  

2) Οι άνθρωποι,  που οδηγούν την εταιρία στην επιτυχία με τις γνώσεις τους, τις 

ιδέες τους και την αλληλεπίδραση τους εντός του οργανισμού. 

 

1.2 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, λειτουργίες και στόχοι 

Η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού περιλαμβάνει: Την ανάλυση και περιγραφή 

των θέσεων εργασίας, τον προγραμματισμό ανθρώπινου δυναμικού, την προσέλκυση, την 

επιλογή, την εκπαίδευση & ανάπτυξη, την αξιολόγηση των εργαζομένων, τις αμοιβές και  

τις παροχές προς τους εργαζόμενους, τις εργασιακές σχέσεις την εσωτερική επικοινωνία 

την οργανωσιακή και διοικητική ανάπτυξη (Παπαλεξανδρή & Μπουραντάς 2003) και 

γενικότερα την αξιοποίηση και προσαρμογή των ανθρώπινων πόρων στον εργασιακό 

χώρο με σκοπό την αύξηση της εργασιακής τους ικανοποίησης και της 

αποτελεσματικότητας των επιχειρήσεων. Στην περιγραφή αυτή  έχουμε τις επί μέρους 
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δραστηριότητες που περιλαμβάνει η Δ.Α.Δ. σε συνδυασμό με τους δύο στόχους που 

προσπαθεί να επιτύχει δηλαδή: α) Τα θετικά αποτελέσματα για την επιχείρηση (κέρδη) και 

β) την ικανοποίηση των εργαζομένων.  

Πέραν αυτών των κλασσικών λειτουργιών και στόχων της Δ.Α.Δ. πρέπει να 

αναφέρουμε και τις σύγχρονες τάσεις της Δ.Α.Δ. που έχουν να κάνουν με την σημασία 

των εργαζομένων ως ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για την επιχείρηση, την ανάγκη 

σύνδεσης της με την επιχειρησιακή στρατηγική και τον διπλό ρόλο που επωμίζονται τα 

στελέχη της Δ.Α.Δ. τα οποία πρέπει να εξυπηρετούν συγχρόνως τόσο τα συμφέροντα της 

επιχείρησης όσο και την ευημερία των εργαζομένων δύο στόχοι που αρκετές φορές 

δείχνουν αλληλοσυγκρουόμενοι.  

 Από τα πρώιμα στάδια της Δ.Α.Δ. μέχρι την σημερινή της μορφή η σχέση της με 

την κυρίαρχη μορφή οικονομίας της εκάστοτε χρονικής περιόδου και τις διαμορφωμένες 

κοινωνικές σχέσεις υπήρξε διαλλακτική και την μετάλλαζε τόσο σε δομή όσο και σε 

περιεχόμενο, φτάνοντας έτσι στην πορεία του χρόνου από το αρχικό πρώιμο στάδιο της 

στο σημερινό εξελιγμένο, με το μεγαλύτερο μέρος αυτής  της εξέλιξης να έχει συμβεί από 

το 1800 και μετά, σημείο από το οποίο άλλαξαν άρδην οι ανωτέρω σχέσεις. 
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2. Ιστορική εξέλιξη της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού 

2.1 Οι απαρχές της Δ.Α.Δ. 

Οι  ρίζες της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού βρίσκονται αρκετά πίσω στον 

χρόνο μιας και ξεκινάνε από τους προϊστορικούς ακόμα χρόνους και από τη στιγμή κατά 

την οποία τα πρώτα ανθρώπινα όντα άρχισαν να ζουν σε οργανωμένες κοινωνίες. Από 

τότε υπήρχαν συγκεκριμένες μέθοδοι επιλογής των ηγετών της φυλής, επίσης οι 

κυνηγητικές πρακτικές που εξασφάλιζαν όχι μόνο την επιτυχία στην εύρεση  τροφής αλλά 

ταυτόχρονα και την ασφάλεια και την υγεία των κυνηγών περνούσαν από γενιά σε γενιά. 

Οι Κινέζοι από το 1500 π.χ. εφάρμοζαν τεχνικές ανίχνευσης εργαζομένων με ειδικές 

ικανότητες, επίσης οι αρχαίοι Έλληνες εφάρμοζαν συστήματα μαθητείας  κάτι που 

συναντάμε και στον βυζαντινό πολιτισμό αργότερα. Πέραν αυτών όμως, διοίκηση 

χρειάζονταν και οι εργάτες και σκλάβοι που έπαιρναν μέρος στην κατασκευή των 

μεγάλων έργων της αρχαιότητας και φυσικά οι στρατιώτες.  (Jones & Bartlett, 2014), 

(Kipkemboi et al, 2015  )  Όλες αυτές οι ενέργειες που αναφέρθηκαν ενδεικτικά, δείχνουν 

το πόσο πίσω στον χρόνο είχε αναγνωριστεί η ανάγκη του συντονισμού των δράσεων για 

την επίτευξη ενός σκοπού καθώς και η ανάγκη της εύρεσης και εκπαίδευσης των ατόμων 

για συγκεκριμένες εργασίες η κατανομή ρόλων & καθηκόντων και της διοίκησης τους, 

στοιχείων δηλαδή  της Δ.Α.Δ..  

Η σύγχρονη αναζήτηση για την διοίκηση των εργατών ξεκινά με την βιομηχανική 

επανάσταση κατά το τέλος του 18
ου

 αιώνα, η οποία προκλήθηκε από την εφεύρεση της 

μηχανικής παραγωγής και την είσοδο της στα εργοστάσια. Τον αιώνα αυτόν εμφανίζονται 

μηχανές  οι οποίες λειτουργούν με  νερό και ατμό και παράγουν περισσότερα προϊόντα σε 

λιγότερο χρόνο μία εξέλιξη που οδήγησε στην βιομηχανοποίηση της παραγωγής. 

  Έτσι προκλήθηκε η μετάβαση από την αγροτική στην αστική  κοινωνία, όπου και  

οι εργαζόμενοι χάνουν πλέον την αυτονομία που είχαν στο να αποφασίζουν πότε και πόσο 

θα εργαστούν και πως θα επιμερίσουν τις εργασίες που είχαν. Επίσης το εισόδημα πλέον 

γίνεται ατομικό και παύει να είναι οικογενειακό. Σ΄  αυτό το πλαίσιο οι πρώτοι βιομήχανοι 

θεωρούν ότι πρέπει να ασκούν αυστηρή εποπτεία στους εργάτες οι οποίοι δεν έχουν 

συνηθίσει να εργάζονται για κάποιον άλλον  σ΄ ένα εργοστάσιο καθώς μέχρι τότε 

εργάζονταν αυτόνομα στην ύπαιθρο. Έτσι εμφανίζονται οι επόπτες (supervisors ή 
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foremen)  οι οποίοι  έχουν την αναμφισβήτητη εξουσία να προσλαμβάνουν, να απολύουν, 

να τιμωρούν, να αναθέτουν εργασίες και να παρακινούν με απειλές ή με ανταμοιβές τους 

εργάτες. (Budd, W. Jhon. 2016) 

 Είναι, τέλος, η περίοδος κατά την οποία: οι εργάτες θεωρούνται ως εμπόρευμα 

όπως και κάθε άλλος παράγοντας της παραγωγικής διαδικασίας ο οποίος μπορούσε να 

πουληθεί και να αγοραστεί, οι συνθήκες εργασίας ήταν άθλιες, οι εργάτες δούλευαν από 

το πρωί μέχρι το βράδυ σε ανθυγιεινές και μη  ασφαλείς συνθήκες, οι κυβερνήσεις δεν 

προστάτευαν τους εργαζόμενους.  

Φωτεινές εξαιρέσεις υπήρξαν ελάχιστοι μεταρρυθμιστές όπως ο Λόρδος 

Shastesbury και ο Robert Owen (1771-1858), οι οποίοι άσκησαν κριτική για το ελεύθερο 

επιχειρηματικό σύστημα και τις κακουχίες που δημιουργούσε η εκμετάλλευση των 

εργαζόμενων από τους εργοστασιάρχες με αποτέλεσμα την πρόσληψη των πρώτων 

διευθυντών προσωπικού και τη δημιουργία του πρώτου  πλαισίου, στο οποίο και εκείνοι 

εργάστηκαν, για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας για το σύνολο των εργαζομένων. 

 

2.2  Α΄ περίοδος,  1890 -1913 

2.2.1 Τεχνολογικό, ιστορικό πλαίσιο της περιόδου 

Από τα τέλη του 19
ου

 αιώνα μέχρι και τις αρχές του 20
ου

 (1870-1914) διανύουμε 

την εποχή της δεύτερης βιομηχανικής επανάστασης, η οποία είναι ουσιαστικά αυτή που 

καθόρισε την οικονομική πραγματικότητα του κόσμου όπως είναι σήμερα και εδραίωσε 

τον βιομηχανικό καπιταλισμό. Είναι η εποχή που εμφανίζονται ο ηλεκτρισμός, οι μηχανές 

εσωτερικής καύσης,  οι γραμμές συναρμολόγησης, η μαζική παραγωγή, ο καταμερισμός 

εργασίας και άλλες τεχνολογικές πρόοδοι στις συγκοινωνίες (σιδηρόδρομος, ατμόπλοια) 

και τις επικοινωνίες (τηλέγραφος). Στη δεύτερη αυτή φάση της βιομηχανικής 

επανάστασης συνεχίζεται η αστικοποίηση και η αύξηση του πληθυσμού των πόλεων, ο 

βιομηχανικός τομέας αυτονομείται από τον αγροτικό, αποδεσμεύεται η βιομηχανία από 

την υφαντουργία, με τη στροφή της παραγωγής στα κεφαλαιουχικά αγαθά. Τα 

προβλήματα που προέκυψαν αυτήν την εποχή μπορούν να συνοψιστούν στα εξής: η 

συνεργασία μεγάλου αριθμού ατόμων στα εργοστάσια, η συνύπαρξη στον ίδιο εργασιακό 

χώρο ανθρώπων και μηχανών που λειτουργούσαν ανταγωνιστικά, ο συνεχώς αυξανόμενος 

ρυθμός αύξησης της βιομηχανίας και οι επιχειρήσεις που προσπαθούσαν να βρουν λύσεις 
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στα προβλήματα που δημιουργούνταν. Προέκυψαν λοιπόν τα εξής ερωτήματα: πως θα 

οργανωθούν όλα αυτά, πως θα μεγιστοποιηθεί η παραγωγή και πως θα διοικηθούν όλοι 

αυτοί οι άνθρωποι. 

 

2.2.2  Σύγχρονες θεωρητικές και ερευνητικές προσεγγίσεις 

Την χρονική αυτή περίοδο  γίνεται μια προσπάθεια, από επαγγελματίες του 

management, κυρίως μηχανικούς, να συστηματοποιηθεί (το management) και να 

αναπτυχθεί ένα νέο μοντέλο, γεγονός που οδήγησε στο κλασικό μοντέλο του management, 

το επιστημονικό management (aka Taylorism). Οι ειδικοί αρχίζουν να εστιάζουν στο να 

βρουν τρόπους που να βελτιώνουν την απόδοση των εργατών, με κύριο στόχο να 

αυξηθούν τα κέρδη του επιχειρηματία αλλά και να επιτευχτεί σχετική βελτίωση για τον 

εργαζόμενο μέσω της αύξησης της αμοιβής και των καλύτερων συνθηκών εργασίας. Ο 

Frederick Winslow Taylor (1856-1915) πρωτοπόρος αυτού του ¨κινήματος¨, διατύπωσε 

τις τέσσερις προσδιοριστικές αρχές του management προκειμένου να αυξηθεί η απόδοση 

του εργαζομένου: 

« Ι.    Αρχή της ανάπτυξης μίας πραγματικής επιστήμης της εργασίας. 

ΙΙ.   Αρχή της επιστημονικής επιλογής και της προοδευτικής ανάπτυξης των  εργαζομένων. 

ΙΙΙ. Αρχή του συνδυασμού της επιστήμης της εργασίας και του επιστημονικά επιλεγμένου  

      και εκπαιδευμένου προσωπικού. 

ΙV.  Αρχή της συνεχούς και ειλικρινούς συνεργασίας μεταξύ των εργοδοτών και των  

       εργαζομένων.»  (Φαναριώτης, 2004) 

 

Ο Taylor με το επιστημονικό management εισηγήθηκε την ανάλυση κάθε 

εργασίας, την χρονομέτρηση της και την ανάλυση των κινήσεων των εργαζομένων 

προκειμένου να βρεθεί ο άριστος (και μοναδικός) τρόπος εκτέλεσης της κάθε εργασίας. 

Στη συνέχεια, έπρεπε να βρεθούν/επιλεχθούν οι πιο κατάλληλοι εργαζόμενοι για να την 

εκτελέσουν, να τους παρασχεθούν οι κατάλληλες οδηγίες και εκπαίδευση και όλα αυτά 
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από τους managers, οι οποίοι σχεδιάζουν και διευθύνουν το όλο έργο, ενώ οι εργάτες 

εκτελούν απλώς την εργασία που τους έχει ανατεθεί.  

Στόχος του επιστημονικού management ήταν η βελτιστοποίηση της απόδοσης των 

εργατών και συνεπώς η αύξηση  του κέρδους μέσω της εφαρμογής ενός συστήματος 

εξορθολογισμού της παραγωγής που στηρίζονταν στον διαχωρισμό αυτών που 

οργανώνουν την παραγωγή και των ημί-ειδικευμένων εργατών που εκτελούν 

επαναλαμβανόμενες εργασίες. Η θεωρία του Taylor ήταν ένα βήμα προς την ανάλυση των 

θέσεων εργασίας, την επιλογή, την εκπαίδευση και την ανταμοιβή των εργατών, έννοιες 

που παρείχαν τη βάση για τη σύγχρονη διοίκηση ανθρωπίνων πόρων.  

Εξαιτίας των απόψεων του Taylor, ότι μόνο οι καλύτεροι θα πρέπει να παραμένουν στην 

εργασία τους και του ότι στο σύστημα που πρότεινε υπάρχει «εγγενής διαφορά μεταξύ των 

εργατών και του μάνατζμεντ», καθώς οι  πρώτοι έχουν μόνο εκτελεστικό χειρονακτικό 

ρόλο (λειτουργούν δηλ. ως παθητικά όντα) ενώ οι δεύτεροι σχεδιάζουν και διευθύνουν, 

χαρακτηρίστηκε «εχθρός των εργατών» και ξεσήκωσε τις αντιδράσεις των σωματείων των 

εργατών.  

O Henry Ford (1863-1947) το 1908 προσλαμβάνει τον F. W. Taylor για να 

παρατηρεί τους εργάτες του και να καθορίσει τις πιο αποδοτικές μεθόδους προκειμένου να 

εξοικονομηθεί εργασία και χρόνος εργασίας έτσι ώστε να αυξηθεί η παραγωγικότητα του 

εργοστασίου του που παρήγαγε το διάσημο μοντέλο Τ. Έτσι βασισμένος στις 

παρατηρήσεις και εισηγήσεις του Taylor και ύστερα και από δική του μελέτη  αρχίζει να 

ενσωματώνει τις παρατηρήσεις του Taylor στις τεχνικές παραγωγής που χρησιμοποιούσε 

και έτσι προκύπτει ένα ποιο εξελιγμένο σύστημα παραγωγής «Fordism» που  έχει 

σχεδιαστεί για να παράγει τυποποιημένα, χαμηλού κόστους αγαθά και να παρέχει στους 

εργαζόμενους αρκετά αξιοπρεπείς  μισθούς για να μπορούν να  αγοράσουν τα προϊόντα 

που παράγουν. Βασίζεται στη μαζική παραγωγή  τυποποιημένων προϊόντων σε μεγάλα  

μηχανήματα ειδικού σκοπού, από  ημι-ανειδίκευτο εργατικό δυναμικό.  Παρόλο που ο 

«Φορντισμός» (Fordism),  ήταν μια μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για τη βελτίωση της 

παραγωγικότητας στην αυτοκινητοβιομηχανία, οι αρχές του  θα μπορούσαν  να 

εφαρμοστούν σε κάθε είδους διαδικασία κατασκευής. Η μεγάλη επιτυχία του μοντέλου 

αυτού οφείλετε σε τρεις βασικές αρχές: Ι) την τυποποίηση του προϊόντος (τίποτα δεν είναι 

χειροποίητο, αλλά όλα γίνονται μέσω μηχανών και καλουπιών),   ΙΙ) την   χρήση γραμμών 

συναρμολόγησης όπου χρησιμοποιούνται ειδικά εργαλεία ή / και εξοπλισμός για να 
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επιτρέψουν στους ανειδίκευτους εργαζομένους να συνεισφέρουν στο τελικό προϊόν  &  

ΙΙΙ) οι εργαζόμενοι  αμείβονται με  υψηλότερους  μισθούς, ώστε να μπορούν να 

αγοράσουν τα προϊόντα που παράγουν.  

  Οι αρχές αυτές  σε συνδυασμό με την τεχνολογική επανάσταση που 

συντελούνταν, επέτρεψαν την άνθηση αυτής της επαναστατικής μορφής εργασίας, Τα 

κυριότερα πλεονεκτήματα του συστήματος  του Ford ήταν ότι μείωσε το εργατικό 

δυναμικό που ήταν απαραίτητο για το εργοστάσιο να λειτουργήσει, και μείωσε δραστικά  

το κόστος παραγωγής.  

Επίσης ο Ford, που ανησυχούσε για τις συνεχείς προσλήψεις και απολύσεις του 

προσωπικού του,  ενώ παρατηρούσε με ενδιαφέρον την επίδραση των συστημάτων 

αμοιβής με το κομμάτι στους εργαζόμενους, το 1914 ίδρυσε στην εταιρεία του «Ford 

Motor Company» τμήμα προσωπικού. Το τμήμα αυτό το ονόμασε «κοινωνιολογικό  

τμήμα» και είχε αρμοδιότητες  ιατρικές, ασφαλιστικές,  κοινωνικής πρόνοιας,  και τις 

νομικές σχέσεις με τους εργαζόμενους (Jamrog, et al., 2004). Επίσης ήταν από τους 

πρώτους  στις ΗΠΑ που εφάρμοσαν την εργασία των πέντε ημερών.  

Άλλος ένας βασικός εκφραστής της κλασσικής θεωρίας ήταν ο Max Weber (1864-

1920), γερμανός κοινωνιολόγος και πολιτικός οικονομολόγος. Ασχολήθηκε ειδικά με τις 

μεθόδους έρευνας των κοινωνικών επιστημών προσδίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στο 

διοικητικό φαινόμενο. Υποστήριξε ότι τη γραφειοκρατία (διοίκηση μέσω γραφείων) είναι 

το πλέον λογικό μέσο για την άσκηση ελέγχου πάνω στους ανθρώπους και στη διοίκηση.  

Η Γραφειοκρατία κατά τον Weber είναι μία θεωρία οργάνωσης που 

ανταποκρίνεται κυρίως στις ανάγκες των μεγάλων και πολύπλοκων επιχειρήσεων. Ο 

Weber αναλύει την οργάνωση σαν σύνολο, έχει μία «μακροσκοπική θεώρηση» δεν 

ασχολείται με συγκριμένες εφαρμογές της διοικητικής πρακτικής και δίνει έμφαση στην 

ανάγκη των οργανισμών να λειτουργούν μ΄ έναν ορθολογικό τρόπο και όχι αυθαίρετα 

βάσει των επιθυμιών των ιδιοκτητών ή των διοικητικών στελεχών. Τα βασικά  

χαρακτηριστικά της θεωρίας της γραφειοκρατίας είναι: Ο σαφής καταμερισμός της 

εργασίας, οι ξεκάθαρες ιεραρχικές σχέσεις εξουσίας με την ύπαρξη μίας αλυσίδας 

εξουσίας που ξεκινά από την κορυφή και καταλήγει στη βάση (όπου όλοι γνωρίζουν σε 

ποιον αναφέρονται), οι ρητοί κανόνες (Rules) και οι τυπικές λειτουργικές διαδικασίες 

(Standard Operating Procedures) που καθορίζουν τη συμπεριφορά των εργαζομένων - 

διευκολύνουν τον συντονισμό και εξασφαλίζουν την τυποποίηση των εργασιών, οι 



9 
 

απρόσωπες σχέσεις που επιτυγχάνονται με τη βοήθεια των κανόνων και των διαδικασιών 

που οδηγούν στην απρόσωπη διοίκηση χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τα προσωπικά 

χαρακτηριστικά των εργαζομένων κάτι  που θα οδηγούσε σε διακρίσεις και μεροληψία, 

εξέλιξη μέσα στην οργάνωση με μόνα κριτήρια την ικανότητα και την απόδοση,  η 

αμεροληψία και η μέγιστη οργανωτική αποδοτικότητα. 

2.2.3  Σύνοψη περιόδου 

 Προς τα τέλη του 19ου αιώνα  κάνει την εμφάνιση του ίσως ο πρώτος επίσημος 

τίτλος Ανθρώπινου Δυναμικού αυτός του «αξιωματούχου κοινωνικής πρόνοιας» (Welfare 

Officer). Τα στελέχη πρόνοιας αρχικά επικεντρώνονταν στην προστασία των γυναικών και 

των κοριτσιών στο χώρο εργασίας, οι οποίες προσλήφθηκαν για να καλύψουν την 

αυξανόμενη ζήτηση για εργαζόμενους στη βιομηχανία, και στη συνέχεια για να καλύψουν 

τα κενά που άφησαν οι άνδρες που κλήθηκαν να πολεμήσουν κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο 

Πόλεμο. Αργότερα οι αρχικές αρμοδιότητες των στελεχών προνοίας επεκτάθηκαν στη 

βοήθεια εργαζομένων που αντιμετώπιζαν προβλήματα υγείας ή άλλα προβλήματα στην 

εργασία τους. Εξέχοντα παραδείγματα αποτελούν τα προοδευτικά σχέδια επιδόματος 

ανεργίας, επιδόματος ασθενείας και χρηματοδοτούμενης κατοικίας που παρέχονταν από 

τις οικογενειακές εταιρίες των Κουακέρων στο Κάντμπουρι και στο Ρόουντρι. Παρότι 

βέβαια τα κίνητρα ήταν φαινομενικά φιλανθρωπικά υπάρχει και η ηθική διάσταση με την 

ενασχόληση με την ευημερία των εργαζομένων, αυτή βασίζεται στην άποψη ότι έτσι 

αυξάνεται η δέσμευση από μέρους των εργαζομένων και αυτό οδηγεί σε ευνοϊκή σύγκριση 

σε σχέση με άλλους ανταγωνιστές από πλευράς δυνητικών εργαζομένων. Το αποτέλεσμα 

είναι μεγαλύτερη παραγωγικότητα, αφοσιωμένο στην επιχείρηση εργατικό δυναμικό και 

περισσότεροι υποψήφιοι για κάθε θέση εργασίας, άρα περισσότερες επιλογές.  

Αναφορικά με τον ρόλο του εργαζόμενου στο γενικότερο πλαίσιο, κυριαρχεί η 

προσέγγιση του «Παραγωγικού συντελεστή», θεωρείται δηλαδή ότι η εργασία είναι ένας 

παραγωγικός συντελεστής (όπως και το κεφάλαιο, ο εξοπλισμός και η γη) . 

Η κριτική που δέχθηκαν οι κλασσικές θεωρίες είναι ότι επικεντρώθηκαν στην 

τυπική δομή, την αποδοτικότητα και την παραγωγικότητα του οργανισμού και σε μεγάλο 

βαθμό αγνόησαν τους ανθρώπινους και τους κοινωνικούς παράγοντες μέσα σε έναν 

οργανισμό. Επικρίθηκαν, επίσης, ότι είχαν μια μηχανιστική άποψη της οργάνωσης.  
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Υποστήριξαν την άποψη ότι υπάρχουν ορισμένες διοικητικές αρχές και τεχνικές 

που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε οποιοδήποτε τύπο οργανισμού για αποτελεσματική 

απόδοση. Έβλεπαν τον εργαζόμενο ως ένα άψυχο όργανο που εκτελούσε τα καθήκοντα 

που του ανατέθηκαν. Αγνόησαν σε μεγάλο βαθμό τις ψυχολογικές, κοινωνιολογικές και 

ανεπίσημες οργανώσεις μέσα σε μια επίσημη οργάνωση και τις επιρροές τους στην 

παραγωγικότητα και την αποτελεσματικότητα των εργαζομένων. Ως αποτέλεσμα 

προέκυψε η θεωρία των ανθρώπινων σχέσεων, για να αντιμετωπίσει αυτές τις αδυναμίες 

των κλασσικών θεωριών: την επιστημονική διαχείριση, τη θεωρία διαχείρισης και τη 

γραφειοκρατική θεωρία. 

 

 

2.3  Β΄ περίοδος,  19 14 – 1939 

2.3.1 Τεχνολογικό, ιστορικό πλαίσιο της περιόδου 

Η χρονική αυτή περίοδος περιλαμβάνει δύο μεγάλα γεγονότα ένα ιστορικό και ένα 

οικονομικό, το πρώτο είναι ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος (1914-1918) και το δεύτερο το 

μεγάλο κραχ του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης (24/10/1929).  

Κατά τον  Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο (1914-1918) σημειώθηκαν στην Μεγάλη 

Βρετανία σημαντικές εξελίξεις στη διαχείριση προσωπικού. Ο νόμος του 1915 για τα 

πυρομαχικά του πολέμου που ψηφίστηκε για να διασφαλιστεί η επαρκής προσφορά 

εργασίας στα εργοστάσια πυρομαχικών καθιστούσε υποχρεωτική την παροχή υπηρεσιών 

κοινωνικής πρόνοιας στα εργοστάσια. Αυτό οδήγησε σε μεγάλη αύξηση του αριθμού των 

αξιωματούχων πρόνοιας (welfare officers), πολλοί από τους οποίους ήταν άνδρες, καθώς 

θεωρήθηκε πιο ενδεδειγμένο να επιβλέπουν τα αγόρια που απασχολούνταν. Ωστόσο, οι 

γυναίκες προσελήφθησαν επίσης σε μεγάλο αριθμό για να αντικαταστήσουν τους άνδρες 

που στάλθηκαν στα χαρακώματα. Αυτό οδήγησε σε κάποιες διαμάχες με τα 

επαγγελματικά συνδικάτα, τα οποία είδαν τις δουλειές των ανδρών τεχνιτών να 

καλύπτονται από ανειδίκευτες γυναίκες. Αυτό οδήγησε την βρετανική κυβέρνηση να 

αρχίσει συζήτηση και διαβούλευση με τα συνδικάτα. Μια άλλη εξέλιξη ήταν ο νέος ρόλος 

των «υπευθύνων εργασίας» (Labour Officers ή Managers) που χρειάστηκε για να 

βοηθήσουν στην πρόσληψη, την επιλογή, την πειθαρχία και τις εργασιακές σχέσεις των 

συνδικαλισμένων εργαζομένων. Οι υπεύθυνοι εργασίας έπρεπε επίσης να ερμηνεύσουν τις 
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πολλές κυβερνητικές οδηγίες σχετικά με την απασχόληση αμάχων κατά τη διάρκεια του 

πολέμου και τις πτυχές που αφορούν την πειθαρχία και την απόλυση. Πολλοί από αυτούς  

ήταν άνδρες και προέρχονταν από τον κλάδο των μηχανικών και της διαχείρισης έργων. 

Όταν ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος (WW1) τελείωσε και η Βρετανία ανέκτησε το 

εργατικό της δυναμικό, πολλά εργοστάσια διευρύνθηκαν και εισήχθησαν «διευθυντές 

απασχόλησης» (employment managers) για να χειριστούν τις προσλήψεις καθώς και 

θέματα γύρω από τη συμπεριφορά και την αμοιβή των εργαζομένων. Στη συνέχεια, η ιδέα 

αυτή υιοθετήθηκε από μεγάλες εταιρείες στους νεότερους τομείς της βιομηχανίας κυρίως 

κατά  τη δεκαετία του 1930 και όταν  η οικονομία (της Βρετανίας) άρχισε να αποκτά μία 

σταθερότητα. 

Στις 24 Οκτωβρίου του 1929, στη Γουόλ Στριτ, όπου βρίσκεται η έδρα του 

χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, έγινε αναγκαστική εκποίηση 19.000.000 μετοχών. 

Αποτέλεσμα ο πανικός, μέσα σε λίγες ώρες, οι τιμές κατρακύλησαν κάτω και από την 

πραγματική τους αξία και χάθηκε επενδυμένη υπεραξία 23 δισεκατομμυρίων δολαρίων. 

Μέσα στην ίδια μέρα, καταστράφηκαν 50.000 μικρές επιχειρήσεις. Ήταν το περίφημο 

«κραχ της Νέας Υόρκης», που επέφερε αλυσιδωτές καταστροφές. Τεράστιες επιχειρήσεις 

έκλεισαν και η ανεργία ήρθε αναπόφευκτη. Ακολούθησε η υποκατανάλωση, αφού οι 

άνεργοι δεν είχαν χρήματα να αγοράσουν. Και η υποκατανάλωση έφερε τη μείωση των 

δημοσίων εσόδων από τους έμμεσους φόρους και την κάθετη πτώση των τιμών των 

πρώτων υλών, που έμεναν αδιάθετες. Αναγκαστικά, η αμερικανική κυβέρνηση αύξησε 

τους άμεσους φόρους επιτείνοντας την φτώχεια, ενώ η κρίση έπληξε και την Ευρώπη, από 

το 1931 οπότε και έφτασε μέχρι εκεί ο αντίκτυπος. (Wikipadeia, Great Depression) 

 

2.3.2 Σύγχρονες θεωρητικές και ερευνητικές προσεγγίσεις 

Από το 1920 με δεδομένη τη γραφειοκρατική  οργάνωση της εργασίας 

αναδεικνύεται ο ρόλος του γραφειοκράτη ανθρωπιστή που έχει ως αρμοδιότητα να 

επιλέξει το προσωπικό, να αναθέσει αρμοδιότητες και να το εκπαιδεύσει κατάλληλα, 

λαμβάνοντας πάντα υπ΄ όψιν τα ερευνητικά ευρήματα που τονίζουν την ανάγκη 

παρακίνησης και ικανοποίησης των εργαζομένων ώστε να είναι πιο παραγωγικοί, 

(Ιορδάνογλου, 2008). Ωστόσο μία νέα αντίληψη για τις εργασιακές σχέσεις και την 

απόδοση των εργατών πρόκειται να εμφανιστεί σε λίγο. 
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Ο Elton Mayo (1880-1949) καθηγητής του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ και 

πατέρας της θεωρίας των ανθρωπίνων σχέσεων, διεξήγαγε με τους συνεργάτες του τα 

διάσημα πειράματα στο Χόρθον στο εργοστάσιο της Western Electric στο Σικάγο,  

«Hawthorn Studies (1924-1932)» προκειμένου να βελτιώσουν την παραγωγικότητα των 

εργατών της W.E.,  ο Mayo και οι συνεργάτες του μελέτησαν την επίδραση διαφόρων 

παραγόντων όπως ο φωτισμός τα διαλλείματα,  η μείωση των εβδομαδιαίων ημερών 

εργασίας κ.α. στην παραγωγικότητα των εργατών. Τα πειράματα αυτά διήρκησαν οκτώ 

χρόνια, απασχολήθηκαν σ΄ αυτά 80 ερευνητές που εργάστηκαν με 10.000 υπαλλήλους της 

Western Electric και είναι το γνωστότερο ερευνητικό έργο για τις ανθρώπινες σχέσεις 

στην ιστορία του management. Οι έρευνες αυτές έδειξαν ότι η απόδοση των εργατών δεν 

εξαρτάται μόνο από «ορατούς» παράγοντες αλλά και από «μη ορατούς» παράγοντες, όπως 

η ατομική και ομαδική συμπεριφορά, το ηθικό, η υποκίνηση, κ.τ.λ., στο συγκεκριμένο 

εργασιακό περιβάλλον. Έτσι σε αντίθεση με μελέτες, επηρεασμένες από τις ιδέες του F. 

W. Taylor, που είχαν προηγηθεί και οι οποίες εστίαζαν στο άτομο και στο πως θα αυξηθεί 

η απόδοση του, ο Elton Mayo με τα πειράματα αυτά έθεσε το άτομο σ΄ ένα κοινωνικό 

πλαίσιο, διαπιστώνοντας ότι η απόδοση των υπαλλήλων επηρεάζεται από το περιβάλλον 

και από τους ανθρώπους με τους οποίους δουλεύουν  εξίσου όσο και από τις δικές τους 

έμφυτες ικανότητες.  

Επίσης και ο  Fritz  Roethlisberger (1898-1974),  στενός συνεργάτης 

του Elton Mayo μετά από πειράματα που διεξήγαν  σε διάφορες παραγωγικές μονάδες 

συμπέρανε ότι η ψυχική κατάσταση, η ορθή εποπτεία  και οι άτυπες κοινωνικές σχέσεις  

που αναπτύσσονται  σε μια ομάδα εργαζομένων  είναι  το κλειδί για την αύξηση της 

παραγωγικότητας εργασίας. 

Οι έρευνες του Mayo αποτελούν την πρώτη ενσυνείδητη, επιστημονική 

προσπάθεια κατανόησης της ανθρώπινης συμπεριφοράς μέσα στις οργανώσεις, που 

βασίστηκε και τεκμηριώθηκε σε επιστημονικά δεδομένα. Φώτισαν την αθέατη μέχρι τότε 

όψη της άτυπης οργάνωσης και δώσανε το  έναυσμα για νέες σχετικές έρευνες και την 

διατύπωση νέων απόψεων κατά την διερεύνηση του θέματος αυτού. 

Διαμορφώθηκε έτσι η Σχολή των Ανθρώπινων Σχέσεων. Η σχολή αυτή 

επικέντρωσε το ενδιαφέρον της στις σχέσεις των ατόμων εντός των οργανισμών και είδε 

τους ανθρώπους όχι μόνο ως λογικά όντα που προσπαθούν να πετύχουν τους στόχους του 

οργανισμού αλλά και ως όντα που καθοδηγούνται από τα συναισθήματά τους και τα 
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προσωπικά τους ενδιαφέροντα τα οποία μπορούν να διαφέρουν από αυτά που υποθέτει η 

κλασσική θεωρία (Taylorism-Fordism). Επιπλέον οι μελέτες αυτές έδειξαν ότι υπήρχε μία 

άτυπη δομή σε κάθε οργανισμό που προέρχεται από τις ανεπίσημες επαφές που είχαν οι 

άνθρωποι μεταξύ τους, σε μερικές περιπτώσεις δε ήταν εξίσου σημαντική με την επίσημη 

δομή για την λήψη αποφάσεων (Onday, 2016).   

 

2.3.3 Σύνοψη περιόδου 

Η περίοδος αυτή ξεκινά με  δεδομένη τη γραφειοκρατική  οργάνωση της εργασίας 

και κυρίαρχο  ρόλο αυτόν  του γραφειοκράτη ανθρωπιστή,  στη συνέχεια οι έρευνες των 

Mayo & Roethlisberger οδήγησαν στη διαμόρφωση της Σχολής των  Ανθρωπίνων 

Σχέσεων.  

Η Σχολή των Ανθρώπινων Σχέσεων έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στους ψυχολογικούς 

παράγοντες και την επίδραση τους στην απόδοση του ατόμου μέσα στις άτυπες 

οργανώσεις.  Σύμφωνα με την θεώρηση της Σχολής των Ανθρωπίνων Σχέσεων, όπως αυτή 

έχει εκφραστεί από τον Fritz Roethlisberger: «Ο εργαζόμενος είναι κοινωνικό oν καθώς 

και οικονομικός άνθρωπος. Έχει ανάγκες ατομικές και κοινωνικές. Η εργασία του 

αποτελεί γι΄ αυτόν τρόπο ζωής καθώς και μέσο εξασφάλισης των μέσων για να ζήσει. Για 

να κατανοήσουμε την ικανοποίηση ή τη δυσφορία του κατά τη διάρκεια της εργασίας, 

οφείλουμε να κατανοήσουμε το κοινωνικό καθώς και το φυσικό και οικονομικό πλαίσιο 

μέσα στο οποίο εξελίσσεται το έργο του.» (Ξηροτύρη-Κουφίδου, 2010, σελ. 14). 
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2.4  Γ΄ περίοδος,  1945 -1979 

2.4.1 Τεχνολογικό, ιστορικό πλαίσιο της περιόδου  

 

Το 1964 στις Ηνωμένες Πολιτείες ψηφίζεται η πράξη των πολιτικών δικαιωμάτων (Civil 

Rights Act) ένα από τα σημαντικότερα σύγχρονα νομοθετήματα, η οποία απαγορεύει τις 

διακρίσεις που στηρίζονται στη φυλή, στο χρώμα, στο φύλο, στη θρησκεία και στην 

εθνική καταγωγή. Αυτή η αλλαγή της νομοθεσίας είχε καταλυτική και ευρεία επίδραση 

όχι μόνο στην απασχόληση (άρθρο 7), αλλά και σε μια σειρά άλλων θεμάτων όπως π.χ. η 

εκπαίδευση, η στέγαση (ιδιωτική ή δημόσια) και οι κοινωνικές κρατικές πολιτικές, όσον 

αφορά τη Δ.Α.Δ.  

Από το 1970 εμφανίζονται οι τεχνολογίες πληροφορικής (Information Technologies, IT), 

τα βιομηχανικά  ρομπότ και τεχνολογίες αυτοματισμού οι οποίες επιτυγχάνουν περαιτέρω 

αυτοματισμό της παραγωγής. Η πρόοδος στα ηλεκτρονικά καθώς και οι ΙΤ (όπως π.χ. οι 

Η/Υ) και το ίντερνετ σηματοδοτούν επίσης την εποχή της πληροφορίας. 

 

2.4.2 Σύγχρονες θεωρητικές και ερευνητικές προσεγγίσεις 

Ο Douglas M. McGregor (1906-1964), καθηγητής του management στο Μ.Ι.Τ. από το 

1954 έως το 1964, το 1960 εξέτασε τις θεωρίες σχετικά με τη συμπεριφορά των ατόμων 

στην εργασία και διατύπωσε δύο μοντέλα, τα οποία ονόμασε  Θεωρία Χ (αντιπροσώπευε 

τα πιστεύω της θεωρίας του Taylor) και Θεωρία Υ (αντιπροσώπευε τα πιστεύω της 

θεωρίας του Mayo).  

Πίνακας 1. Θεωρία Χ και Ψ του D. M. McGregor 

Θεωρία Χ Θεωρία Υ 

Στους ανθρώπους δεν αρέσει να 

εργάζονται και, αν μπορούσαν θα 

το απέφευγαν. 

Οι εργαζόμενοι δεν αποφεύγουν τη δουλειά από τη 

φύση τους, και ανταποκρίνονται στις καλές συνθήκες 

και πολιτικές εργασίας. 
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Θεωρία Χ Θεωρία Υ 

Επειδή στους ανθρώπους δεν αρέσει να 

εργάζονται, πρέπει να εξαναγκάζονται, να 

απειλούνται να επηρεάζονται, να 

καθοδηγούνται και να ελέγχονται. 

Οι άνθρωποι αυτοπαρακινούνται και 

οδηγούνται οι ίδιοι στην επίτευξη των 

στόχων της επιχείρησης, για τους οποίους 

δεσμεύονται προσωπικά. 

Ο μέσος άνθρωπος αναζητά ασφάλεια, έχει 

μικρές φιλοδοξίες και αποφεύγει τις ευθύνες. 

Οι εργαζόμενοι πρέπει να καθοδηγούνται και, 

στην ουσία, προτιμούν να τους λένε τι να 

κάνουν. 

Ο μέσος άνθρωπος μπορεί να μάθει να 

αναλαμβάνει ευθύνες. 

Ελάχιστοι άνθρωποι είναι πραγματικά 

δημιουργικοί. 

Οι περισσότεροι άνθρωποι μπορεί να 

γίνουν δημιουργικοί, να ενεργούν έξυπνα 

και να έχουν φαντασία. 

Οι περιορισμένες πνευματικές ικανότητες των 

κοινών εργαζομένων αξιοποιούνται κατάλληλα 

με το σύγχρονο σχεδιασμό εργασίας 

Οι ατομικές ικανότητες του μέσου 

εργαζόμενου δεν αξιοποιούνται εντελώς 

στο σύγχρονο βιομηχανικό περιβάλλον 

Πηγή:  Βικιπαίδεια. 

 

Συνέπεια αυτών των δύο Θεωριών είναι ότι οι ηγέτες υιοθετούν αυταρχική ή 

δημοκρατική συμπεριφορά  και ασκούν διοίκηση αντίστοιχη των εργαζομένων που 

διαχειρίζονται. Έτσι για τη θεωρία Χ επιλέγεται το «αυταρχικό μάνατζμεντ» όπου ο 

ηγέτης είναι συγκεντρωτικός, δογματικός δεν δέχεται προτάσεις, δεν μοιράζεται τις 

πληροφορίες, ελέγχει στενά τους υφισταμένους του, χρησιμοποιεί ως κίνητρο τoν φόβο 

και διατηρεί τυπικές σχέσεις με τους υφισταμένους του. Ενώ για τη θεωρία Υ, επιλέγεται 

το «δημοκρατικό μάνατζμεντ» όπου διοικεί συλλογικά, αποκεντρωτικά, αποφασίζει 

συμμετοχικά, ενθαρρύνει την ανάληψη πρωτοβουλιών και  διατηρεί άριστες ανθρώπινες 

σχέσεις με τους υφισταμένους του. 

Ο Abraham Maslow (1908-1970), ψυχολόγος και μελετητής της ανθρώπινης 

συμπεριφοράς, καθηγητής Πανεπιστημίου (Alliant International University, Brandeis 

University, Brooklyn College, New School for Social Research και Columbia University) 

το 1943 αναπτύσσει την θεωρία της «ιεράρχησης των αναγκών» για να εξηγήσει τις ρίζες 

https://en.wikipedia.org/wiki/Alliant_International_University
https://en.wikipedia.org/wiki/Brandeis_University
https://en.wikipedia.org/wiki/Brandeis_University
https://en.wikipedia.org/wiki/Brooklyn_College
https://en.wikipedia.org/wiki/New_School_for_Social_Research
https://en.wikipedia.org/wiki/Columbia_University
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τις υποκίνησης. Οι άνθρωποι κατά τον Maslow εργάζονται για να ικανοποιήσουν  τις 

ανάγκες τους και συνεπώς παρακινούνται από αυτές, ξεκινώντας από την βάση της 

πυραμίδας (βλ. σχετικό πίνακα) όπου βρίσκονται οι ανάγκες για επιβίωση προς την 

κορυφή όπου βρίσκονται οι ανάγκες για αυτοπραγμάτωση, με την εξής σειρά/ιεράρχηση 

από τις βασικές στις ανώτερες. Υπάρχουν οι εξής ανάγκες: Επιβίωσης, Ασφάλειας, 

Αγάπης-Ανήκειν, Εκτίμησης & τέλος Αυτοπραγμάτωσης. Μόλις τα άτομα καλύψουν σε  

ικανοποιητικό βαθμό ένα επίπεδο κινούνται προς την ικανοποίηση των αναγκών του 

ανώτερου  επιπέδου. 

Πίνακας 2. Θεωρία ιεράρχησης αναγκών,  κατά Α. Maslow 

 

Πηγή: mythagogia.blogspot 

 

Ο Maslow απέρριψε, με την θεωρία του, την κλασική αντίληψη ότι «οι 

εργαζόμενοι επιδιώκουν μόνο υλικές – οικονομικές αμοιβές και συνεπώς μόνο με αυτές 

μπορούν να υποκινηθούν», προτείνει στα στελέχη της διοίκησης να αντιληφθούν ότι οι 

άνθρωποι έχουν και άλλες ανάγκες και περιμένουν διαφορετικά κίνητρα σύμφωνα με τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του καθενός. 

Σε εξέλιξη της βασικής  σκέψεως, της Σχολής των Ανθρωπίνων Σχέσεων (που 

βασίστηκε σε πορίσματα της ψυχολογίας και  της κοινωνιολογίας) και σύμφωνα με την 

οποία  η υπακοή στις εντολές προϋποθέτει την ύπαρξη κάποιων υλικών και μη κινήτρων, 

έρχεται η Σχολή της Ανθρώπινης Συμπεριφοράς η οποία έδωσε έμφαση στη μελέτη της 
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συμπεριφοράς μέσα στις οργανώσεις και πιο συγκεκριμένα ασχολήθηκε με την 

υποκίνηση, τον αυτοέλεγχο των ατόμων, την λειτουργία των ομάδων, την επικοινωνία, την 

ηγεσία και την συμμετοχική διοίκηση (Ξηροτύρη Κουφίδου, 2010). Η σχολή αυτή 

στηρίζεται στην επιστημονική έρευνα για την ανάπτυξη θεωριών σχετικών με την 

συμπεριφορά στους οργανισμούς, ξεφεύγοντας έτσι από την γενικότερη και πιο 

απλοποιημένη εικόνα που είχαν δημιουργήσει οι θεωρήσεις της προηγούμενης σχολής 

δίνοντας μεγάλη έμφαση στο συναισθηματικό κόσμο ων εργαζομένων ως καθοριστικό 

στοιχείο της απόδοσης τους, σχεδόν αγνοώντας τους παράγοντες που θεωρούσαν 

σημαντικούς οι κλασσικοί ήτοι τις αμοιβές και τις συνθήκες εργασίας. 

 Η μελέτη αυτών των θεμάτων επηρέασε την διοίκηση προσωπικού και 

διαμόρφωσε ουσιαστικά τη διοίκηση ανθρωπίνων πόρων η οποία θα είναι η κυρίαρχη 

τάση από το 1980 και μετά.  

 

2.4.3 Σύνοψη περιόδου 

Μετά την λήξη του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου, στη Βόρεια Αμερική και στη Δυτική 

Ευρώπη η διοίκηση προσωπικού παίρνει πιο επίσημη μορφή λόγω της στελέχωσης της 

από εξειδικευμένα άτομα με πανεπιστημιακές σπουδές. Τα στελέχη αυτά αναλαμβάνουν 

και τον ρόλο του διαπραγματευτή-μεσολαβητή μεταξύ των συνδικάτων, η δύναμη των 

οποίων έχει ενισχυθεί, και των εργοδοτών. 

Το κίνημα για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα διαμόρφωσε την τρέχουσα άποψη για το 

Management δίνοντας της μία θετική πνοή με την κατάργηση όλων των μορφών 

διακρίσεων γεγονός που οδήγησε στις ίσες ευκαιρίες απασχόλησης. Προς το τέλος αυτής 

της περιόδου είχαμε την μετάβαση από τη διαχείριση του προσωπικού στη διοίκηση 

ανθρώπινων πόρων ή ανθρώπινου δυναμικού (ΔΑΠ ή ΔΑΔ), την αύξηση της 

μηχανοργάνωσης της λειτουργίας  Δ.Α.Δ.  με αυξημένη  ακρίβεια, ταχύτητα, αποθήκευση 

και αναφορά δεδομένων HR με συνέπεια την  ανάπτυξη του Συστήματος Πληροφοριών 

Ανθρώπινου Δυναμικού (HRIS).  Ο αυξημένος συνδικαλισμός οδήγησε σε καλύτερες 

συνθήκες εργασίας και όρους απασχόλησης, την υιοθέτηση διαφόρων νόμων για την υγεία 

και την ασφάλεια στην εργασία, τις παροχές γήρατος και τα φορολογικά θέματα. 

Αυξήθηκε, τέλος, η συμμετοχή των εργαζομένων στη λήψη αποφάσεων διαχείρισης, η 

κατάρτιση των εργαζομένων και η ενδυνάμωση τους γενικότερα. 
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Η Διοίκηση Προσωπικού/Personnel Management που κυριαρχεί ως λειτουργία, 

αναφορικά με την διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού,  αυτή την περίοδο φθάνοντας 

στην πιο ώριμη φάση της την δεκαετία του 60 και 70, θα μπορούσε να περιγραφεί ως «η 

λειτουργία της διοίκησης που ασχολείται με την προώθηση, την ενίσχυση, την ανάπτυξη 

της αποτελεσματικότητας της εργασίας και της εξέλιξης του ανθρώπινου δυναμικού εντός 

ενός  οργανισμού, μέσω κατάλληλου σχεδιασμού, οργάνωσης, καθοδήγησης, συντονισμού 

και ελέγχου των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την εξεύρεση, την ανάπτυξη, την 

παροχή κινήτρων  και την αποζημίωση των εργαζομένων για την επίτευξη των στόχων της 

επιχείρησης.» (Sison, 1991). Μέσω της Διοίκησης Προσωπικού, η οποία έχει υιοθετήσει 

όλες τις προηγούμενες θεωρητικές εξελίξεις όπως αυτές διαμορφώθηκαν από τα ιστορικά 

και επιστημονικά τεκταινόμενα, γίνεται  προσπάθεια: να δίνονται  ίσες ευκαιρίες εξέλιξης 

εντός ενός οργανισμού, δίκαιης ανταμοιβής των υπαλλήλων για επαρκή απόδοση, 

απόδοση κινήτρων σ΄ όσους δεν έχουν επιτύχει τους στόχους που είχαν τεθεί (σχετικά με 

το κόστος, την ποιότητα την ποσότητα των παραγόμενων προϊόντων κλπ) και γενικότερα 

διαχείρισης θεμάτων και επίλυσης προβλημάτων του προσωπικού.   

Ωστόσο η Διοίκηση Προσωπικού στα πλαίσια της λειτουργίας της και της χρήσης 

των εργαλείων που διαθέτει (προσέλκυση-επιλογή εργαζομένων, εκπαίδευση, αμοιβές και 

παροχές έναντι απόδοσης, διαπραγμάτευση με συνδικαλιστικές οργανώσεις κλπ) δεν 

επιχειρεί την αλλαγή ή την σύνδεση με τους στρατηγικούς στόχους της επιχείρησης. 

Καλύπτει κυρίως τα λειτουργικά καθήκοντα που έχουν σχέση με τους ανθρώπους που 

απασχολεί η επιχείρηση αλλά δεν αναλαμβάνει πιο στρατηγικό ρόλο (Παπαλεξανδρή & 

Μπουραντάς 2003). 
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2.5  Δ΄ περίοδος 1980 – 1990 - 2000 

2.5.1 Τεχνολογικό, ιστορικό πλαίσιο της περιόδου 

Το 1979 έχουμε στη Μεγάλη Βρετανία την άνοδο των συντηρητικών στην εξουσία 

με πρωθυπουργό την Μάργκαρετ Θάτσερ που σηματοδότησε  μία στροφή από το 

συλλογικά στο ατομικό συμφέρον καθώς ξέσπασε μία μάχη μεταξύ της κυβέρνησης και 

των σωματείων που κρατούσαν κάποια επαγγέλματα κλειστά. Ακολουθούν: την 9/11/1989  

η πτώση του τοίχους του Βερολίνου και η επανένωση των δύο, μέχρι τότε, Γερμανιών  την 

3/10/1990, ακολούθησε η πτώση της ΕΣΣΔ τo 1991. Αυτές οι ιστορικές εξελίξεις  

οδήγησαν στην επικράτηση του καπιταλισμού ως οικονομικό σύστημα και αποτέλεσαν το 

πρώτο βήμα προς την παγκοσμιοποίηση της οικονομίας. 

 

2.5.2 Σύγχρονες θεωρητικές και ερευνητικές προσεγγίσεις 

 «Από το 1980 μεταλλάσσεται ο όρος διοίκηση προσωπικού σε «Διοίκηση 

Ανθρωπίνων Πόρων» ή «Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού» αντικατοπτρίζοντας την 

αντιμετώπιση των υπαλλήλων όχι πλέον ως προσωπικό, αλλά ως κεφάλαιο της 

επιχείρησης, στο οποίο μπορεί να επενδύσει και να αξιοποιήσει κατάλληλα ώστε να 

αποδώσει τα απαιτούμενα οφέλη. Έτσι εμφανίζεται ο ρόλος του αναλυτή προγραμματιστή 

ανθρωπίνων πόρων που εστιάζει την προσοχή του στον προγραμματισμό της ανάπτυξης 

και της εξέλιξης των εργαζομένων και στην ανάλυση της αγοράς εργασίας» (Ιορδάνογλου, 

2008 σελ.30). 

H Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού είναι η εξέλιξη της Διοίκησης Προσωπικού 

προς μία πιο ευρύτερη οπτική που ξεφεύγει από τον λειτουργικό ρόλο της Δ.Π., αυτή η 

οπτική περιλαμβάνει  εκτός από τις θεματικές της Δ. Π. και τις βιομηχανικές σχέσεις και 

σχεδιασμό και πρόβλεψη για τις ανάγκες του προσωπικού. Βέβαια, υπάρχουν   κάποιες 

διαφωνίες, ακόμα και στην ακαδημαϊκή κοινότητα, για το αν η Δ.Α.Δ. είναι κάτι νέο ή 

απλώς η Διοίκηση Προσωπικού με νέο όνομα, ωστόσο με μια προσεκτική ματιά είναι 

φανερό ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ των φιλοσοφιών αυτών των δύο, με την Διοίκηση 

Προσωπικού να ασχολείται περισσότερα με τα διοικητικά θέματα του προσωπικού,  ενώ η 

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων ενσωματώνει και αναπτύσσει καθήκοντα διαχείρισης 

προσωπικού ενώ παράλληλα επιδιώκει τη δημιουργία και την ανάπτυξη ομάδων 

εργαζομένων προς όφελος του οργανισμού. Έχει δηλαδή μεγαλύτερο πεδίο εφαρμογής. Η 
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διαχείριση προσωπικού, συχνά,  θεωρείται ως  μία ανεξάρτητη λειτουργία ενός 

οργανισμού, ενώ από την άλλη η Δ.Α.Δ. τείνει να αποτελέσει ένα αναπόσπαστο μέρος της 

συνολικής λειτουργίας της επιχείρησης.  

Πίνακας 3. Σύγκριση μεταξύ Διοίκησης Προσωπικού και Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΕΓΧΩΡΙΟ --------------------------------------------------------ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ -----------------------------------------------------ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ--------------------------------------------------ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 
 

Επιλογή, διατήρηση  ----------------------------------------------- Ξεκινά από 

&Παρακίνηση                                                                           την βάση 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ------------------------------------------------- ΕΤΑΙΡΙΚΗ 

Τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων 

ΕΙΔΙΚΟΙ ---------------------------------------------------------- ΓΕΝΙΚΟΙ 

 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 

ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ----------------------------------------------- ΑΡΜΟΝΙΑ 

Πρακτικές διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού  

Εστιασμένες στα άτομα ------------------------------ Εστιασμένες στις ομάδες 
 

Αναπτυγμένες με     -------------------------------------- Ανεπτυγμένες   σε 

στενά  πλαίσια                                                              διευρυμένα  πλαίσια 
Προσαρμογή από πίνακα του Schuler, 2000.  

Στην δεκαετία του 1990, ο αυξημένος ανταγωνισμός της ελεύθερης αγοράς σε 

παγκόσμιο επίπεδο και ο πολλαπλασιασμός των βιομηχανιών που βασίζονται στην 

τεχνολογία και την γνώση αύξησαν τη σημασία των ανθρώπινων πόρων και από έναν 

“θολό” ρόλο πριν από έναν αιώνα, η σημασία της διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων 

αυξήθηκε για να γίνει η πιο κρίσιμη λειτουργία μιας επιχείρησης, ξεκινώντας έτσι την  

συζήτηση για την ανάγκη συμμετοχής της Δ.Α.Δ. στη στρατηγική της επιχείρησης. 

Υιοθετείται στο εξωτερικό ο όρος Strategic Human Recourses Management (SHRM) δηλ. 

«Στρατηγική Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων ή Ανθρώπινου Δυναμικού», αναδεικνύοντας 

την αυξανόμενη σημασία του ανθρώπινου παράγοντα στην σχεδίαση και εφαρμογή της 

στρατηγικής και της επίτευξης των στόχων μίας επιχείρησης και μεταβάλλοντας το ρόλο 

της Δ.Α.Δ. σε στρατηγικό-μεταρρυθμιστικό. (Ιορδάνογλου, 2008).  H θεμελιώδης έννοια 

της Στρατηγικής Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων βασίζεται στην υπόθεση ότι η 

Στρατηγική για τους ανθρώπινους πόρους μπορεί να συμβάλει  στην επιχειρηματική 

στρατηγική αλλά δικαιολογείται επίσης από αυτήν. Η εγκυρότητα αυτής της έννοιας 
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εξαρτάται από το βαθμό στον οποίο πιστεύεται ότι οι άνθρωποι δημιουργούν 

προστιθέμενη αξία και, ως εκ τούτου, πρέπει να αντιμετωπίζονται ως στρατηγικός πόρος. 

 Η στρατηγική ΔΑΔ (SHRM) είναι πραγματική μόνο όταν μεταφράζεται σε 

συγκεκριμένες στρατηγικές προσωπικού που στη συνέχεια υλοποιούνται. Η στροφή προς 

την ΣΔΑΔ απαιτεί μια στροφή προς μια πιο μακροπρόθεσμη προοπτική στην οποία 

εφαρμόζεται ένα ευρύτερο επίπεδο της οργάνωσης. Στην πραγματικότητα, υπάρχει 

ανάγκη δέσμευσης της υψηλής ποιότητας ανθρώπινου δυναμικού μέσα στον οργανισμό, η 

οποία  θα φέρει μεγαλύτερη παραγωγικότητα. Ομοίως, απαιτείται ισχυρή ηγεσία για την 

εκμετάλλευση των ανθρώπινων και μη ανθρώπινων πόρων. (Malik, 2009). 

 Επίσης στα  τέλη της δεκαετίας του 90 εμφανίζεται για πρώτη φορά  ο όρος High 

Performance, σε έκθεση του αμερικάνικου υπουργείου εργασίας με τίτλο  «America’s 

Choise: High skills or Low Wages!  Commission on the Skills of American Workforce, 

1989». H έκθεση αυτή επέκρινε την εκτεταμένη εφαρμογή του Ταϋλορισμού ¨Taylorism¨ 

και της μαζικής παραγωγής, εξέφραζε την ανησυχία της για τις θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ 

και επισήμαινε την ανάγκη για επένδυση σε ¨High Performance work Organization¨ σε 

συνδυασμό με εργαζόμενους με υψηλές δεξιότητες ¨skills¨. Χαρακτηριστικό του κλίματος 

της εποχής, όπως διαφαίνεται από  την έκθεση αυτή,  είναι το ακόλουθο απόσπασμα της: 

¨Η έλευση του υπολογιστή, η επικοινωνία υψηλής ταχύτητας και η καθολική εκπαίδευση 

προδίδουν μια τρίτη βιομηχανική επανάσταση, μια επανάσταση, το βασικό 

χαρακτηριστικό της οποίας είναι η υψηλής απόδοσης οργάνωση της εργασίας (High 

performance work organization). ¨  

2.5.3 Σύνοψη περιόδου 

Μετά από την πορεία ενός και πλέον αιώνα, που είχε ως αφετηρία την έναρξη της 

δεύτερης βιομηχανικής επανάστασης (1890), οπότε έγινε απτή η ανάγκη να ¨ασχοληθεί¨ 

κάποιος με το προσωπικό των εργοστασίων και αφού η προσπάθεια ενασχόλησης με το 

προσωπικό πέρασε διάφορες φάσεις όπως: απλή λειτουργία της διοίκησης, απασχόληση 

εξιδανικευμένου προσωπικού με διάφορους τίτλους και ρόλους, διάφορα τμήματα με 

διάφορα ονόματα, και θεωρίες για την διοίκηση προσωπικού ή τη διοίκηση ανθρωπίνων 

πόρων, η εξέλιξη και οι έρευνες οδήγησαν στην Στρατηγική Διοίκηση Ανθρώπινου 

Δυναμικού. Η ΣΔΑΔ συμμετέχει ισότιμα στην διαμόρφωση και την εφαρμογή πολιτικών 

διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού, οι οποίες (πολιτικές) είναι εναρμονισμένες με 

τους στόχους της εταιρεία ή του οργανισμού και επιδιώκουν την επίτευξη τους. 
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2.6  Ε΄ περίοδος,  2000- σήμερα 

Εμφανίζονται οι ψηφιακές αλυσίδες εφοδιασμού, τα ψηφιακά: προϊόντα, υπηρεσίες 

και επιχειρηματικά μοντέλα. Με την χρήση των ηλεκτρονικών και των ΙΤ τεχνολογιών 

επιτυγχάνεται περαιτέρω αυτοματοποίηση της παραγωγής. Networks, I.O.T., Cyber-

Physical Systems, Blockchain Technology, Τεχνητή Νοημοσύνη, 3D printing, αυξάνουν 

την παραγωγικότητα και βελτιώνουν την ζωή των ανθρώπων, αλλά αλλάζουν και την 

εργασία, σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου ΜcKinsey (Δεκέμβριος, 2017) μέχρι το 

2030 το 3% έως και 14% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού θα χρειαστεί είτε να 

αλλάξει κατηγορία απασχόλησης είτε να αποκτήσει νέες δεξιότητες, ανάλογα με την 

ταχύτητα που θα υιοθετηθούν οι αλλαγές. Στο ¨χειρότερο/ταχύτερο¨ σενάριο και σε 

αναπτυγμένες οικονομίες όπως της Γερμανίας και των ΗΠΑ το ποσοστό των εργαζόμενων 

που ίσως να χρειαστεί να αποκτήσει νέες δεξιότητες και να βρει νέα δουλειά φτάνει (μέχρι 

το 2030) το ένα τρίτο και σχεδόν το 50% στην Ιαπωνία. 

Ο παγκόσμιος ανταγωνισμός, η διαθεσιμότητα του εργατικού δυναμικού ανά την 

υδρόγειο, οι δημογραφικές αναταραχές, οι οικολογικές ανησυχίες,  προστίθενται σ΄ όλους 

τους προηγούμενους παράγοντες που  επηρέαζαν την Δ.Α.Δ.  τις προηγούμενες δεκαετίες, 

αλλά συνεχίζουν να υφίστανται και σήμερα,  κάνοντας την Δ.Α.Δ. συναρπαστική και 

γεμάτες προκλήσεις αλλά και ανταμοιβές. 

 

3. Η εξέλιξη της έννοιας της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, σύνοψη. 

Κλείνοντας το Α΄ μέρος μπορούμε να πούμε ότι, κατά την εξέλιξη τους οι 

πρακτικές της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού από τα πρώιμα στάδια της, χιλιάδες 

χρόνια πριν, μέχρι την σημερινή  της μορφή δεν ήταν μόνο μία εξέλιξη πρακτικών αλλά 

και μία εξέλιξη των ιδεών που επικρατούσαν στις αντίστοιχες ιστορικές περιόδους  όπου 

συναντώνται. 

  Έτσι έχουμε κατά την αρχαιότητα το δικαίωμα του «Αρχήν»  που  προέρχεται από 

μία ανώτερη «Υπερφυσική συνήθως Αρχή»  που οδηγεί στην αυταρχική διοίκηση των 

κατωτέρων (όπως σκλάβων ή στρατιωτών κλπ.).  
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Στην αρχή της βιομηχανικής επανάσταση οι αστοί/ιδιοκτήτες θεωρούσαν  ότι είχαν 

ειδικές ικανότητες (που δεν είχαν οι εργάτες τους) και  που τους οδήγησαν στην υψηλή 

θέση που κατείχαν στην κοινωνία και ήταν φυσικό, για αυτούς,  να βλέπουν τους εργάτες 

ως κατώτερους που επειδή είχαν έλλειψη αυτών των ικανοτήτων έπρεπε να τους 

διαχειρίζονται αυστηρά και για αυτό θεωρούνταν ως εμπόρευμα όπως και κάθε άλλος 

παράγοντας της παραγωγικής διαδικασίας ο οποίος μπορούσε να πουληθεί και να 

αγοραστεί. Οι συνθήκες εργασίας ήταν άθλιες, οι εργάτες δούλευαν από το πρωί μέχρι το 

βράδυ σε ανθυγιεινές και με έλλειψη ασφάλειας συνθήκες. Οι κυβερνήσεις δεν 

προστάτευαν τους εργαζόμενους. - Προσέγγιση του «εμπορεύματος».  

Με την εμφάνιση του Taylor-ισμου την γνώση θεωρείται ότι την κατέχουν οι 

Managers, η εργασία θεωρείται ως ένας παραγωγικός συντελεστής (όπως και το κεφάλαιο, 

ο εξοπλισμός και η γη) εφαρμόζονται πλέον επιστημονικές μέθοδοι παραγωγής, 

επιστημονική επιλογή, εκπαίδευση των εργατών και ανταμοιβή για την καλή επίδοση. -

προσέγγιση του «Παραγωγικού συντελεστή».  

Στην συνέχεια σε κάποιες περιπτώσεις,  που δεν αποτελούσαν τον κανόνα, έχουμε 

την υιοθέτηση  μίας πατρικής προστατευτικής συμπεριφοράς απέναντι στους 

εργαζόμενους, κυρίως για λόγους ανθρωπιστικούς. -Πατερναλιστική προσέγγιση 

  Με την εμφάνιση νέων θεωριών και ερευνών,  κοινωνικών και ψυχολογικών 

έχουμε την λήψη μέτρων βελτίωσης των εργασιακών συνθηκών όπως ασφάλεια, πρώτες 

βοήθειες, χώροι εστίασης τα οποία έχουν θετική επίδραση στην αύξηση της 

παραγωγικότητας. -Προσέγγιση της «καλής θέλησης». 

Ακολουθεί η –«Ανθρωπιστική προσέγγιση». Όπου για να βελτιωθεί  η 

παραγωγικότητα πρέπει να καλυφθούν οι φυσικές, κοινωνικές και ψυχολογικές ανάγκες 

των εργαζομένων. Όπως δήλωσε ο Mayo κ.α. ο χρηματικός παράγοντας καθορίζει 

λιγότερο από ότι τα πρότυπα της ομάδας τα κίνητρα της και η ασφάλεια το τελικό 

αποτέλεσμα της παραγωγής. Ο οργανισμός είναι ένα σύστημα που έχει τόσο οικονομικές 

όσο και κοινωνικές διαστάσεις. 

Ερχόμαστε στην σύγχρονη αντίληψη την -προσέγγιση του «ανθρώπινου πόρου» η 

οποία θεωρεί του ανθρώπους ως το πιο πολύτιμο στοιχείο του οργανισμού  για δημιουργία 

βιώσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Η προσέγγιση αυτή πρεσβεύει επίσης ότι 
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πρέπει να υπάρχει συνειδητή προσπάθεια για την επίτευξη των στόχων του οργανισμού 

μέσω της ικανοποίησης των αναγκών και των προσδοκιών των εργαζομένων. 

Τέλος υπάρχει η αναδυόμενη προσέγγιση όπου οι εργαζόμενοι θεωρούνται 

συνεταίροι, εφαρμόζονται πρακτικές εξέλιξης και βελτίωσης του ανθρώπινου δυναμικού, 

τους δίνονται μετοχές, συμμετοχή στα κέρδη περισσότερη αυτονομία και ευθύνες. 

Έτσι κλείνουμε αυτό το κεφάλαιο έχοντας διαπιστώσει ότι η «διοίκηση των 

ανθρώπων»,  η οποία ξεκίνησε  ως μία συμπληρωματική λειτουργία της διοίκησης 

επιχειρήσεων (management), εξελίχθηκε  σε ένα ξεχωριστό αντικείμενο που αρχικά 

συνέβαλε στην  λειτουργία  της επιχείρησης ως διοίκηση προσωπικού (personnel 

management),  στην συνέχεια συνέβαλε  στην εξέλιξη της επιχείρησης ή του οργανισμού 

ως Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (Human Resources Management) και τέλος ως 

Στρατηγική Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (Strategic Human Resources Management) 

συμμετέχει στην χάραξη  των  στρατηγικών και συμβάλλει με τις πρακτικές της (όπως π.χ. 

τα Εργασιακά Συστήματα Υψηλής Απόδοσης - High Performance Work Systems,  που θα 

μας απασχολήσουν στη συνέχεια) στην απόκτηση στρατηγικού πλεονεκτήματος έναντι 

του ανταγωνισμού, αξιοποιώντας το ανθρώπινο κεφάλαιο. Όλα αυτά ακολουθώντας τις 

ιστορικές και τεχνολογικές εξελίξεις και τις ιδέες που αυτές και η επιστημονική έρευνα 

διαμόρφωναν. 

Πίνακας 4. Τα στάδια εξέλιξης της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού 

 

Πηγή: University of Groningen  
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Μέρος Δεύτερο 

4. Εργασιακά Συστήματα Υψηλής Απόδοσης (High Performance Work Systems -

HPWS) 

4.1 Εισαγωγή 

Στο σύγχρονο οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον με τις συνεχώς 

μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς  για νέες μορφές εργασίας και νέες δεξιότητες που 

τροφοδοτούνται από τις οικονομικές, κοινωνικές και τεχνολογικές εξελίξεις και την 

οικονομική κρίση που έχει προκύψει την τελευταία δεκαετία, γεννιέται το ερώτημα: «Πως 

θα μπορέσει μία επιχείρηση ή ένας οργανισμός να είναι συγχρόνως ανταγωνιστικός και 

αποδοτικός και ταυτόχρονα να είναι ικανοποιημένοι οι εργαζόμενοι του σ΄ όλα τα 

ιεραρχικά του επίπεδα;»  

Η  απάντηση στην ερώτηση αυτή  έχει  φανερωθεί  (ως προοικονομία) στο τίτλο 

της εργασίας αυτής και είναι  τα High Performance Work Systems (HPWS) ή τα 

Εργασιακά Συστήματα Υψηλής Απόδοσης που είναι ο αντίστοιχος όρος στα ελληνικά. Τα  

High Performance Work Systems,  αποτελούν την εξέλιξη του αρχικού όρου High 

Performance Work Practices (HPWPs) μια σειράς πρακτικών διοίκησης του ανθρώπινου 

δυναμικού των επιχειρήσεων με σκοπό την αύξηση της απόδοσης μέσω της ικανοποίησης 

του εργαζόμενου από την εργασία του, μία θεωρία η οποία βασίστηκε στην υπόθεση ότι οι 

ικανοποιημένοι εργαζόμενοι είναι πιο παραγωγικοί. Το ενδιαφέρον πολλών ερευνητών για 

το θέμα γέννησε και πολλούς συνώνυμους όρους, κάποιους ταυτόσημους και κάποιους 

ελαφρώς διαφοροποιημένους προκειμένου να δοθεί έμφαση σε συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά ή αποτελέσματα. Έτσι έχουμε high involvement management (HIM), high 

commitment management (HCM), high performance management (HPM),High 

Involvement,  High Performance Organizations, High Performance Paradigm κ.α. 
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 4.2 Παρουσίαση των HPWS 

 

Τα HPWS είναι συστήματα οργάνωσης τα οποία εφαρμόζουν  μία τελείως 

διαφορετική προσέγγιση από την θεμελιώδη ιεραρχική προσέγγιση που έχει να κάνει με  

την μαζική παραγωγή και το επιστημονικό management. Στο επίκεντρο της προσέγγισης   

αυτής  (των HPWS) βρίσκεται μία δραστικά διαφοροποιημένη σχέση εργοδότη – 

εργαζομένου. Θα μπορούσε κανείς  να πει ότι τα HPWS συνδέουν στοιχεία από τις  

οικονομικές επιστήμες  με την οργανωσιακή συμπεριφορά. Μη ξεχνάμε ότι τα HPWS 

ήταν η απάντηση (των αμερικάνων) στο «πως θα αυξήσουμε την ανταγωνιστικότητα μας 

απέναντι στους ανταγωνιστές μας και τις μεθόδους που χρησιμοποιούνε»  όταν 

διαπιστώθηκε ότι ο Taylor-ισμός και η μαζική παραγωγή του Ford έχαναν έδαφος 

απέναντι σε χώρες με φθηνότερο εργατικό κόστος που εφάρμοζαν τις ίδιες μεθόδους και 

αρχές μ΄ αυτούς αλλά και σε χώρες με νέες μεθόδους διοίκησης (Ιαπωνία, Γερμανία, 

Σουηδία, Ιταλία) οι οποίες είχαν προσαρμόσει τις μεθόδους διοίκησης και  παραγωγής στα 

νέα δεδομένα της τρίτης βιομηχανικής επανάστασης προσφέροντας προϊόντα υψηλής 

ποιότητας (Tamkin, 2004), (Kloutsiniotis, 2017). 

Ενώ δε η αρχική τους εστίαση ήταν στην βιομηχανία και τον τομέα της 

μεταποίησης, στην πορεία τα HPWS έγιναν  μέρος μιας ευρύτερης ατζέντας που 

αφορούσε την διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού σ΄ όλο το φάσμα της παραγωγής και 

των υπηρεσιών  (Boxall, 2012). 

Ένας πολύ διαδεδομένος ορισμός είναι αυτός των  Snell & Bohlander, 2004 & 2012,  

σύμφωνα με τους οποίους “ Τα HPWS είναι  ένας συγκεκριμένος συνδυασμός,  πρακτικών 

διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων, εργασιακών δομών και διαδικασιών που αυξάνουν στο 

μέγιστο την γνώση των υπαλλήλων, τις δεξιότητες, την αφοσίωση, και την ευελιξία τους”. 

Σύμφωνα με τον John Tomer “H κύρια ιδέα στα HPWS είναι η δημιουργία ενός 

οργανισμού βασισμένου στην συμμετοχή, στην αφοσίωση και την βελτίωση των 

υπαλλήλων και όχι στον έλεγχο τους”. (Tomer, 2001) 

Στόχος, των HPWS, είναι να δημιουργήσουν εργασιακούς χώρους οι οποίοι έχουν 

υψηλή παραγωγικότητα αλλά ταυτόχρονα προσφέρουν στους εργαζόμενους υψηλά 
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επίπεδα εργασιακής ικανοποίησης*. Μέσω αυτών επιτυγχάνεται μεγαλύτερη δέσμευση** 

των εργαζόμενων,  αφοσίωση στην εταιρία τους και άρα καλύτερες αποδόσεις. 

Οι κύριες διαφορές μεταξύ της κλασσικής διοίκησης (Taylorism, Fordism) και των 

νέων Συστημάτων Υψηλής Εργασιακής Απόδοσης απεικονίζονται στον ακόλουθο πίνακα.  

Πίνακας 5. Σύγκριση κλασικού συστήματος 20
ου

  αι με κυρίαρχη τάση  21
ου

 αι. 

20
ος

 αιώνας 21
ος

 αιώνας  (κυρίαρχη τάση) 

Παραδοσιακό σύστημα: 

-Ελεγχοκεντρική Προσέγγιση 

Ανταμοιβή  – Τιμωρία 

(aka  καρότο - μαστίγιο) 

HPWS: 

Προσέγγιση συμμετοχής 

Αυτονομία, εξουσία,  

Αυτοβελτίωση, σκοπός. 

Η ηγεσία είναι απλή τυποποιημένη 

και εξειδικευμένη.  

Τα κίνητρα είναι οικονομικά, 

χρησιμοποιούνται για να κινητοποιήσουν 

τα άτομα να κάνουν καλά τη δουλεία 

τους. 

Ο σχεδιασμός και ο έλεγχος της εργασίας  

δεν γίνεται από αυτόν που εκτελεί την 

εργασία. 

 

Πληροφορίες: η πρόσβαση είναι 

περιορισμένη 

Η εργασία δομείται έτσι ώστε οι 

εργαζόμενοι στο κατώτερο επίπεδο όχι 

μόνο να κάνουν την δουλειά τους αλλά 

να είναι και υπεύθυνοι για τη βελτίωση 

μεθόδων και διαδικασιών, να 

συντονίζονται μόνοι τους και να λύνουν 

τυχόν προβλήματα χωρίς την επίβλεψη 

επιστάτη. 

 

 

Πληροφορίες: Εκτεταμένη πρόσβαση 

 

In a phrase:  Command and Control 

 

In a phrase: Building Profits by Putting 

People First 

  
Πηγή: σύνθεση Δ. Κατσούκας 

 

*Ως ορισμό του τι είναι  Εργασιακή Ικανοποίηση θα αποδεχθούμε τον ορισμό του Locke  (1976, 

σελ.1300) όπου ¨Ικανοποίηση από την εργασία είναι  μια ευχάριστη ή θετική συναισθηματική 

κατάσταση που προκύπτει από την εκτίμηση της δουλειάς ή των εμπειριών εργασίας¨. 

**Η Οργανωσιακή Δέσμευση,  σύμφωνα με τους Meyer, Allen & Smith (1993), έχει τρεις 

διαστάσεις: 1. Tης συναισθηματικής δέσμευσης (affective) που αναφέρεται στο συναισθηματικό 

δέσιμο που έχει αναπτύξει ο εργαζόμενος με την επιχείρηση που απασχολείται.   2. Της δέσμευσης 

λόγω συνέχειας (continuance) που έχει να κάνει με το κόστος, οικονομικό ή κοινωνικό,  που θα 

επιβαρυνθεί ο εργαζόμενος αν αποχωρήσει και 3. Της κανονιστικής δέσμευσης (normative) που 

αφορά στην ηθική δέσμευση που αισθάνεται ο εργαζόμενος ως υποχρέωση απέναντι στην 

επιχείρηση που δεν μπορεί να την εγκαταλείψει. 

     Το κοινό σημείο και των τριών διαστάσεων είναι ότι είναι ψυχολογικές καταστάσεις που 

αφορούν την σχέση των εργαζομένων με τον οργανισμό και επηρεάζουν την απόφαση των 
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υπαλλήλων να παραμείνουν ή όχι στον οργανισμό που εργάζονται ανάλογα με το αν είναι θετικό ή 

αρνητικό το «πρόσημο που φέρουν». Η στάση του εργαζόμενου είναι διαφορετική ανάλογα με το 

είδος της δέσμευσης έτσι στην πρώτη περίπτωση παραμένει γιατί το επιθυμεί, στην δεύτερη γιατί 

είναι ανάγκη να παραμείνει και στην Τρίτη γιατί το οφείλει, (Meyer, Allen & Smith, 1993). 

 

 

4.3  Οι Βασικές Αρχές των HPWS 

Οι βασικές αρχές που αποτελούν τα δομικά στοιχεία των HPWS είναι: 

1. Ο Διαμοιρασμός των πληροφοριών.(Shared Information) 

Απαιτεί μία μεταστροφή της παραδοσιακής αντίληψης του κεντρικού ελέγχου και 

αφορά την δημιουργία μίας κουλτούρας αμφίδρομου διαμοιρασμού των 

πληροφοριών μεταξύ υπαλλήλων και των στελεχών. Με την παροχή έγκαιρης 

πληροφόρησης στους  εργαζόμενους για την στρατηγική της επιχείρησης, τα 

σχέδια της και τις επιδόσεις τους, επιτυγχάνεται  η αρμονικότερη συνεργασία 

μεταξύ των εργαζομένων, επίσης τους δίνεται η δυνατότητα να διατυπώσουν 

προτάσεις για βελτιώσεις και τέλος προσαρμόζονται πιο εύκολα στις αλλαγές που 

προκύπτουν. Η αρχή αυτή στοχεύει στην αφοσίωση των εργαζομένων (employee 

commitment). 

2. Η Ανάπτυξη της γνώσης.(Knowledge Development) 

Περιλαμβάνει τόσο την επιλογή των καταλληλότερων υποψηφίων από την αγορά 

εργασίας όσο και την παροχή ευκαιριών και διευκολύνσεων στους εργαζόμενους 

για  την συνεχή τόνωση των ταλέντων, των γνώσεων και των ικανοτήτων τους. 

Απαιτεί άτομα που είναι ικανά και μπορούν να μάθουν σε πραγματικό χρόνο και 

να επιλύνουν προβλήματα χρησιμοποιώντας νέες προσεγγίσεις. Αυτά σε μια εποχή 

που αυξάνονται οι θέσεις απασχόλησης που απαιτούν γνώσεις και δεξιότητες,  ενώ 

αντίστοιχα μειώνονται οι θέσεις απασχόλησης που δεν έχουν μεγάλες απαιτήσεις 

(σε γνώσεις και δεξιότητες). 

3. Η Σύνδεση απόδοσης & ανταμοιβών.(Performance – Reward Linkage) 

Αυξάνει  την προσπάθεια των εργαζομένων προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι 

που έχουν τεθεί από την επιχείρηση, μιας και η επίτευξη των στόχων αυτών θα  

προσφέρει κοινό όφελος και στα δύο μέρη (επιχείρηση και εργαζόμενους). Η 

συμπόρευση αυτή προς το κοινό όφελος καθιστά τους  στόχους κοινούς, δίνει 

κίνητρα στους εργαζόμενους να εργαστούν αποδοτικότερα και δημιουργεί ένα 

αίσθημα δικαιοσύνης.  

4. Η Ισονομία. (Egalitarianism)  

Στο εργασιακό περιβάλλον όπου υπάρχει περιορισμός των διαφοροποιήσεων που 

προκαλούνται από διαφορές στην ιεραρχία (Status) και  την εξουσία, 

δημιουργείται στους εργαζόμενους η αίσθηση ότι είναι μέλη της επιχείρησης και 

όχι απλοί εργαζόμενοι, αυξάνει επίσης την ομαδικότητα και την συνεργασία. Από 

την άλλη η ύπαρξη μεγάλων διαφοροποιήσεων μεγεθύνει τις όποιες διαφορές 
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υπάρχουν μεταξύ των εργαζομένων. Όταν επιτυγχάνεται η ισονομία στο εργασιακό 

περιβάλλον,  αυξάνεται η παραγωγικότητα μιας και εργαζόμενοι που δούλευαν 

αποκομμένοι μεταξύ τους ή και σε αντίθεση μεταξύ τους αρχίζουν να δουλεύουν 

μαζί. 

(Snell  & Bohlander, e-16, 2012) &  (Cook, 2004) 

Πίνακας 6. Βασικές αρχές των HPWS 

 

 

Πηγή:  Snell & Bohlander, 2012 

 

 

Παρομοίως,  οι  Ashton and Sung (2002) συνοψίζουν/εντάσσουν τις διάφορες λίστες με 

πρακτικές υψηλής απόδοσης που έχουν προταθεί κατά καιρούς στις εξής τέσσερεις 

διαστάσεις:  

 Συμμετοχή των υπαλλήλων και αυτονομία στη λήψη αποφάσεων. Χρήση 

αυτοδιοικούμενων  ομάδων από εργαζόμενους με πολλαπλές ικανότητες που έχουν  

την ευκαιρία να αναπτύξουν τις ικανότητες της ομαδικής εργασίας και της 

αυτόνομης λήψης αποφάσεων. 
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 Υποστήριξη της απόδοσης των εργαζομένων (συστήματα αξιολόγησης, mentoring, 

coaching). 

 Ανταμοιβές της επίδοσης (ατομικής αλλά και ομαδικής). 

 Διαμοιρασμός της πληροφορίας και της γνώσης σ΄ όλους τους υπαλλήλους.  

 

 

5. Πρακτικές  των  HPWS 

 

Κατά την τελευταία τριακονταετία ερευνητές, καθηγητές και θεωρητικοί που 

ασχολούνται με την Διοίκηση των Ανθρωπίνων Πόρων και τα HPWS ή τις HPWPs έχουν 

συλλέξει, συστηματοποιήσει και παρουσιάσει διάφορες πρακτικές υψηλής εργασιακής 

απόδοσης, επίσης έχουν διατυπώσει απλούστερα ή πιο σύνθετα μοντέλα και πακέτα 

πρακτικών  που κατά την έρευνα τους ή  την άποψη τους επιτυγχάνουν τα επιθυμητά 

αποτελέσματα. Προκειμένου στη συνέχεια να γίνει μία αντιπαραβολή των πρακτικών που 

χρησιμοποιεί το ελληνικό δημόσιο καθώς και σύγκριση τους με διαδεδομένα μοντέλα 

πρακτικών ώστε να διατυπωθούν τα σχετικά συμπεράσματα, επέλεξα -κυρίως λόγω της 

συχνότητας των αναφορών τους στις πηγές που ανέτρεξα για την παρούσα εργασία- τα 

μοντέλα που εισηγούνται οι: Jeffrey Pfeffer (Seven Practices of Successful Organizations, 

1998),  David Guest (Effective People Management. Initial findings of the future of work 

study. U.K. : CIPD, 2000.) και το μοντέλο A.M.O. για τα οποία ακολουθεί μία σύντομη 

παρουσίαση. 

 

5.1 Επτά  κύριες πρακτικές HPWS των επιτυχημένων οργανισμών,  κατά  Jeffrey 

Pfeffer, (1998) 

1.Εξασφαλισμένη απασχόληση. (Employment Security)  

Η εξασφάλιση της απασχόλησης, ως όρος  αναφέρεται στο βαθμό στον οποίο ένας 

οργανισμός παρέχει σταθερή απασχόληση στους εργαζομένους του (Zaharatos et al, 

2005), σημαίνει επίσης ότι οι εργαζόμενοι δεν απολύονται για θέματα, όπως η οικονομική 

ύφεση ή τα στρατηγικά λάθη της ανώτερης διοίκησης, για τα οποία οι ίδιοι δεν έχουν 

κανέναν έλεγχο και ούτε ευθύνονται άλλωστε. Η πολιτική αυτή επικεντρώνεται στη 

διατήρηση της συνολικής απασχόλησης, όχι όμως και  στην προστασία των ατόμων από 

τις συνέπειες της ατομικής τους συμπεριφοράς στη δουλειά, γεγονός που σημαίνει ότι 
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άτομα που δεν αποδίδουν ή που δεν μπορούν να συνεργαστούν αρμονικά με τις ομάδες 

εργασίας δεν προστατεύονται από αυτή τη πολιτική. (Pfeffer, 1998) 

Η ιδέα της εξασφάλισης της απασχόλησης στον σημερινό ανταγωνιστικό κόσμο 

φαίνεται κάπως αναχρονιστική ή ανέφικτη και σε μεγάλο βαθμό σε αντίθεση με αυτό που 

φαίνεται να κάνουν οι περισσότερες επιχειρήσεις οι οποίες προχωρούν σε μειώσεις 

προσωπικού ωστόσο, οι απολύσεις προσωπικού είναι μία τακτική που έχει βραχυχρόνια 

κέρδος αλλά μακροχρόνια κόστος. Επίσης η ασφάλεια της απασχόλησης είναι 

θεμελιώδους σημασίας για την εφαρμογή των περισσότερων από τις υπόλοιπες πρακτικές 

διαχείρισης υψηλών επιδόσεων, όπως η επιλεκτική πρόσληψη, η εκτεταμένη κατάρτιση, η 

ανταλλαγή πληροφοριών και η ανάθεση καθηκόντων. Η πρακτική αυτή οδηγεί σε πιο 

επιλεγμένες προσλήψεις τόσο ως προς την επιλογή του προσωπικού, όσο ως και προς τον 

αριθμό του, δεδομένου ότι η σχέση με την επιχείρηση θα είναι μακροχρόνια. Η 

μακροχρόνια αυτή προοπτική επιτρέπει, στην επιχείρηση, να επενδύσει περισσότερο στην 

εκπαίδευση των εργαζομένων  μιας και θα έχει το απαιτούμενο διάστημα για να ωφεληθεί 

από αυτό. Επίσης οι εργαζόμενοι βλέποντας την εργασία τους με μία μακροπρόθεσμη 

προοπτική προσπαθούν να αυξήσουν την αποδοτικότητα τους και τις γνώσεις τους ώστε 

να έχουν εξέλιξη μέσα στον οργανισμό (Zaharatos et al, 2005). Τέλος, ο εκτεταμένος 

διαμοιρασμός ευαίσθητων πληροφοριών εντός του οργανισμού καθώς και πληροφοριών 

για την στρατηγική του απαιτεί επίσης εμπιστοσύνη η οποία είναι πολύ πιθανότερο να 

προκύψει σε ένα σύστημα αμοιβαίων και μακροπρόθεσμων δεσμεύσεων. (Pfeffer, 1998)  

 

2.Προσεκτική επιλογή του προς πρόσληψη προσωπικού.(Selective Hiring). 

Οι οργανισμοί που πραγματικά επιθυμούν να επενδύσουν στους εργαζόμενους 

τους και να αποκομίσουν κέρδη από αυτήν την επένδυσή τους πρέπει να επιλέγουν σωστά 

εξ΄ αρχής τους νέο-προσλαμβανόμενους υπαλλήλους τους και να διαθέτουν ένα αυστηρό 

σύστημα επιλογής το οποίο βελτιώνουν στην πορεία με ανατροφοδότηση (Pfeffer, 1998).  

Η πρακτική αυτή επικεντρώνεται στην εύρεση του υποψηφίου που θα ταιριάζει 

καλύτερα στο εργασιακό περιβάλλον. (Zaharatos et al, 2005)  Κατά την επιλογή θα πρέπει 

να λαμβάνονται υπόψη και παράγοντες όπως η προσαρμογή στην κουλτούρα της 

επιχείρησης και η συμπεριφορά/χαρακτήρας του υποψηφίου και όχι μόνο οι δεξιότητες, οι 

οποίες μπορούν να αποκτηθούν και σε δεύτερη φάση μέσω της κατάρτισης. 

Για καλύτερα αποτελέσματα θα πρέπει ο οργανισμός:  α)να έχει μια μεγάλη ομάδα 

υποψηφίων από την οποία μπορεί να επιλέξει, β) να είναι σαφής σχετικά με τις πιο 

κρίσιμες δεξιότητες και τα χαρακτηριστικά που απαιτεί να έχουν οι υποψήφιοι (ενδεικτικά 
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μερικά χαρακτηριστικά  πέραν των τυπικών προσόντων θα μπορούσαν να είναι η 

ικανότητα να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, να διαχειρίζονται κρίσεις, η 

προσαρμοστικότητα στις αλλαγές, η ικανότητά και η θέληση τους να μάθουν και  να 

συνεργάζονται αρμονικά μέσα σε ομάδες). & γ) Οι δεξιότητες και οι ικανότητες αυτών 

που προσλαμβάνονται πρέπει να εξεταστούν προσεκτικά και να συνάδουν με τις ιδιαίτερες 

απαιτήσεις εργασίας καθώς και με την προσέγγιση του οργανισμού στην αγορά (Pfeffer, 

1998). 

 Σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να  επιλεγεί η λύση «entry level» όπου  

προσλαμβάνονται άτομα περισσότερο με βάση τη βασική τους ικανότητα και τη στάση 

τους, παρά με τις ειδικές τους  τεχνικές δεξιότητες οι οποίες αποκτούνται εύκολα, 

προσλαμβάνονται έτσι άτομα που είναι πρόθυμα να αποδείξουν τις ικανότητες  τους. Η 

επιλογή θα πρέπει να γίνεται μέσω μιας σειράς συνεντεύξεων και αρκετών κύκλων 

επιλογής, σε κάποιους από τους  οποίους θα συμμετέχουν και κάποια ανώτερα στελέχη 

του οργανισμού, αυξάνοντας έτσι την αίσθηση της δέσμευσης και δίνοντας περισσότερο 

κύρος στη διαδικασία. Τα στελέχη αυτά  θα πρέπει να έχουν την ικανότητα να διακρίνουν 

τα ταλέντα των υποψηφίων. 

  

3.Αυτοδιοικούμενες ομάδες και αποκέντρωση των αποφάσεων ως βασικές αρχές του 

σχεδιασμού του οργανισμού. 

Η οργάνωση των ατόμων σε αυτοδιαχειριζόμενες ομάδες αποτελεί κρίσιμη  

συνιστώσα σχεδόν όλων των συστημάτων διαχείρισης υψηλών επιδόσεων.  Οι 

εργαζόμενοι που συμμετέχουν σ΄ αυτές  απολαμβάνουν μεγαλύτερη αυτονομία και αυτό 

οδηγεί σε ικανοποίηση από την εργασία. Μερικά από  τα πλεονεκτήματα αυτής της 

πρακτικής είναι:  

 Οι ομάδες υποκαθιστούν τον έλεγχο εργασίας του εργατικού δυναμικού 

ελευθερώνοντας έτσι το προσωπικό που ασχολούνταν μ΄ αυτό το αντικείμενο για 

άλλα καθήκοντα. Αυτό επιτρέπει την απομάκρυνση ιεραρχικών βαθμίδων 

(delayering) που επιτελούν στελέχη που αμείβονται με μεγαλύτερους μισθούς (σε 

σχέση με τον μισθό των απλών  υπαλλήλων). 

 Οι  υπάλληλοι αισθάνονται υπεύθυνοι για την λειτουργία και την επιτυχία της 

επιχείρησης και αυτή  η αυξημένη αίσθηση ευθύνης ενθαρρύνει πρωτοβουλίες και 

αυξάνει την προσπάθεια  που καταβάλουν οι εργαζόμενοι. 

 Οι ομάδες επιτρέπουν στους εργαζόμενους να βρουν δημιουργικές λύσεις σε 

προβλήματα που υπάρχουν ή και σε προβλήματα που προκύπτουν. Αυτό το 
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στοιχείο λειτουργεί όπως ο καταιγισμός ιδεών (Brain Storming) διότι η 

συγκέντρωση ιδεών και εμπειρογνωμοσύνης που υπάρχει στην ομάδα αυξάνει την 

πιθανότητα κάποιο μέλος να βρει μία λύση στο εκάστοτε πρόβλημα.  

 Οι ομάδες, όταν τους δοθεί χρόνος –πρακτική που εφαρμόζουν πολλές 

επιχειρήσεις στο εξωτερικό-, μπορούν να προτείνουν ιδέες για: νέα προϊόντα, 

εισαγωγή  νέων τεχνολογιών,  ανάπτυξη ευρεσιτεχνιών,   νέες δραστηριότητες κλπ. 

(Pfeffer 1998). 

Οι παράγοντες που προσδιορίζουν την αποτελεσματικότητα των αυτοδιοικούμενων 

ομάδων επιγραμματικά είναι οι ακόλουθοι.:  i. Ξεκάθαρη κατεύθυνση, η κατεύθυνση ή η 

αποστολή της ομάδας πρέπει να διατυπωθεί ξεκάθαρα από τον ηγέτη, θα πρέπει να απαντά 

στα εξής τι, γιατί.   ii. Ανάθεση πραγματικά ομαδικού έργου, το έργο που ανατίθεται θα 

πρέπει όντως να απαιτεί τη συνεργασία όλων των μελών της ομάδας iii. Επιβράβευση της 

ομαδικής απόδοσης, αμοιβές που προκύπτουν για την απόδοση της ομάδας θα πρέπει να 

μοιράζονται  στα μέλη ανάλογα με τη συνεισφορά τους στο έργο της  iv. Βασική 

υλικοτεχνική υποστήριξη, προκειμένου να είναι αποδοτικές αυτές οι ομάδες θα πρέπει να 

έχουν στη διάθεση τους  απαιτούμενους πόρους για την ολοκλήρωση του έργου τους 

v.Εξουσία στη διαχείριση του έργου, θα πρέπει η ομάδα να έχει δικαίωμα αυτόνομης 

λήψης απόφασης για  βασικά ζητήματα του έργου vi. Ομαδικοί στόχοι, οι στόχοι που θα 

τεθούν είτε από τον ηγέτη είτε από την ομάδα θα πρέπει να είναι προκλητικοί, 

ευθυγραμμισμένοι με την αποστολή και να έχουν έναν χρονικό ορίζοντα επίτευξης και 

vii.Ομαδικοί κανόνες που ενισχύουν την στρατηγική σκέψη. (Ιορδάνογλου, 2008) 

 

4.Υψηλές ανταμοιβές συνδεδεμένες με την υψηλή απόδοση του οργανισμού. 

Παρόλο που οι αγορά εργασίας απέχει σήμερα από το να λειτουργεί με τους 

κανονικούς της ρυθμούς (λόγω της κρίσης) γενικότερα ισχύει ότι οι αμοιβές που δίνουν οι 

επιχειρήσεις προσελκύουν και αντίστοιχης ποιότητας δυναμικό (Pfeffer, 1998), για αυτό 

πέραν των χρηματικών αμοιβών υπάρχουν και άλλες αμοιβές μέσω των οποίων 

προσελκύονται εργαζόμενοι υψηλότερης ποιότητας-απόδοσης  οι οποίες οδηγούν τους 

υπάρχοντες εργαζόμενους σε υψηλότερες αποδόσεις. Τέτοια παραδείγματα είναι: α) η 

επιδότηση για την απόκτηση νέων δεξιοτήτων ή γνώσεων και β) η συμμετοχή των 

εργαζομένων στα κέρδη της επιχείρησης εφόσον επιτευχθούν συγκεκριμένοι στόχοι 

απόδοσης ή η προσφορά μετοχών στους εργαζόμενους είτε ως Bonus είτε ως δυνατότητα 

αγοράς σε προνομιακές τιμές και πάλι εφόσον επιτευχθούν συγκεκριμένοι στόχοι. Η 

τακτική αυτή οδηγεί τους εργαζόμενους στην αίσθηση ¨ιδιοκτησίας¨ της επιχείρησης και 



34 
 

συνεπώς στην επίτευξη μεγαλύτερης απόδοσης, διότι ενεργούν και σκέπτονται ως 

ιδιοκτήτες.  

 

5.Εκτεταμένη εκπαίδευση. 

Η ύπαρξη ενός  πολυδύναμου εργατικού  δυναμικού το οποίο θα είναι 

προσαρμόσιμο στις ταχέως  μεταβαλλόμενες συνθήκες και με ευρείες  γνώσεις σχετικά με 

το αντικείμενο του, είναι ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία ενός ευέλικτου συστήματος 

παραγωγής.  

  Η διαδικασία μάθησης που θα παρέχει στους εργαζόμενους αυτές τις  δεξιότητες 

πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του τρόπου λειτουργίας  της επιχείρησης ή του 

οργανισμού  και όχι αντικείμενο μιας ξεχωριστής εκπαιδευτικής δραστηριότητας.  Η 

κατάρτιση μπορεί να αποτελέσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για πολλές βιομηχανίες και  

επιχειρήσεις που έχουν την προνοητικότητα να την χρησιμοποιήσουν σωστά.  

Η εκπαίδευση είναι μία επένδυση στο προσωπικό του οργανισμού και αντανακλά 

όχι μόνο στην παραγωγικότητα, παρέχοντας τις γνώσεις-ικανότητες στους εργαζόμενους 

να ολοκληρώσουν το έργο που τους έχει ανατεθεί με ασφάλεια,  αλλά επιδρά θετικά  και 

στην αύξηση της δέσμευσης  των υπαλλήλων έναντι του οργανισμού. (Zaharatos et al, 

2005)   

 

6. Μείωση των διαφοροποιήσεων ιεραρχίας και των φραγμών μεταξύ των υπαλλήλων (inc 

ενδυμασία, γραφεία, μισθούς κλπ). 

Βασική ιδέα της απόδοσης των HPWS είναι ότι οι οργανισμοί αποδίδουν 

περισσότερο όταν είναι σε θέση να αξιοποιήσουν τις ιδέες, γνώσεις,  δεξιότητες και τις 

προσπάθειες όλων των ανθρώπων τους. Ένας τρόπος με τον οποίο επιτυγχάνεται  αυτό 

είναι η οργάνωση των ατόμων σε ομάδες εργασίας. Αλλά για να ισχύσει  αυτή η 

προϋπόθεση θα πρέπει, τόσο τα άτομα όσο και οι ομάδες, να έχουν λάβει ¨μήνυμα¨ ότι 

είναι πολύτιμοι για την  επιχείρηση ή τον οργανισμό όπου εργάζονται και να 

απολαμβάνουν την αντίστοιχη  εκτίμηση.  Προκειμένου λοιπόν να σταλεί αυτό το 

¨μήνυμα¨ οι οργανισμοί που εφαρμόζουν τα HPWS προσπαθούν να μειώσουν τις 

συνθήκες που προκαλούν διαφοροποιήσεις μεταξύ του status quo των ατόμων και των 

ομάδων ώστε να μην υπάρχει η αίσθηση ότι κάποιοι υπολείπονται αξίας από τους 

υπόλοιπους της ομάδας (Pfeffer, 1998). 

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί σε συμβολικό επίπεδο με την χρήση των σωστών 

εκφράσεων π.χ. τη χρησιμοποίηση της έκφρασης ¨οι συνεργάτες μου¨ αντί των ¨οι 
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υφιστάμενοι μου¨  ή  ¨οι υπάλληλοι μου¨ ή σε μία δεύτερη περίπτωση διοικητικός βοηθός 

αντί  γραμματέας με τον πρώτο όρο να δίνει μία αίσθηση αντικειμένου με προοπτικές ενώ 

ο δεύτερος όρος δίνει μία αίσθηση υποτακτικού, επίσης δεν θα πρέπει να υπάρχει μεγάλη 

διαφορά στα επίπεδα μισθών ή σε παροχές  χώρων (γραφεία, πάρκινγ)  και εξοπλισμού 

(Η/Υ, τηλέφωνα κλπ) ή καθιερωμένοι ενδυματολογικοί κώδικες που διαφοροποιούν το 

προσωπικό. 

 

7. Εκτεταμένος διαμοιρασμός των πληροφοριών (οικονομικών στοιχείων, στοιχείων    

    επίδοσης κλπ) σ΄ όλο τον οργανισμό.  

Η ανταλλαγή πληροφοριών αποτελεί ακόμα ένα βασικό στοιχείο των συστημάτων 

εργασίας υψηλής απόδοσης για δύο λόγους:  

α) όταν το ζητούμενο είναι η δημιουργία ενός οργανισμού υψηλής απόδοσης ο οποίος 

λειτουργεί με βάση τις ομάδες ατόμων που  συνεργάζονται για έναν κοινό σκοπό – στόχο, 

απαραίτητο συστατικό για την καλή λειτουργία τους είναι η ύπαρξη εμπιστοσύνης, αν 

υπάρχουν ¨μυστικά¨ η  εμπιστοσύνη χάνεται. Επίσης αν τα στοιχεία που χρειάζεσαι για να 

λειτουργήσεις είναι ¨απόρρητα¨ ή η πρόσβαση  σ΄ αυτά δύσκολη χάνεται πολύτιμος 

χρόνος από χρήσιμες δραστηριότητες, ο οποίος καταναλώνεται  στην προσπάθεια να 

αποκτηθεί πρόσβαση σ΄ αυτά. Επίσης ή μη πρόσβαση σ΄ αυτά οδηγεί σε καχυποψία.  

 β) Ακόμα και οι εργαζόμενοι με κίνητρα και γνώσεις  δεν μπορούν να συμβάλλουν στην 

αύξηση της απόδοσης του οργανισμού που εργάζονται εάν δεν έχουν πληροφορίες για την 

απόδοση των τομέων του και των εργαζόμενων σ΄ αυτόν και  επιπλέον αν δεν είναι  

εκπαιδευμένοι για τον τρόπο χρήσης και ερμηνείας αυτών των πληροφοριών (Pfeffer, 

1998). 

Οι  πληροφορίες δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται  για τον εκφοβισμό, τον 

έλεγχο ή τον χειρισμό ανθρώπων, αλλά  για να διδαχτούν οι άνθρωποι  πώς να 

συνεργαστούν αρμονικά για την επίτευξη κοινών στόχων. Ο έλεγχος του οργανισμού ή 

της επιχείρησης δεν πρέπει και δεν μπορεί να γίνεται μέσα από ένα απομακρυσμένο 

γραφείο  από το οποίο κάποιος manager εκδίδει εντολές. Ο καλύτερος τρόπος για να 

επιτευχθεί αυτό είναι να συμμετάσχουν όλοι στην κοινή προσπάθεια. Αυτό σημαίνει ότι 

πρέπει  να παρέχονται στα άτομα τα στοιχεία και τα εργαλεία που τους επιτρέπουν να 

πάρουν τις σωστές αποφάσεις. 

Στοιχεία όπως: στρατηγικές, στόχοι ατομικοί και συλλογικοί, απόδοση εργασίας, 

κόστος παραγωγής, μισθοί, ισολογισμοί, ταμιακές ροές, έσοδα-έξοδα είναι μερικά από 

αυτά που διαμοιράζονται μεταξύ των εργαζομένων σε περιπτώσεις επιτυχημένης 
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εφαρμογής των HPWS. Πέραν της ηλεκτρονικής πρόσβασης στα στοιχεία αυτά μέσω 

εφαρμογών ή βάσεων δεδομένων  περιλαμβάνονται και μέθοδοι  ανταλλαγής αυτών των 

πληροφοριών,  μέσω τακτικών συναντήσεων (π.χ. μία φορά την εβδομάδα) με 

συμμετέχοντες όλους τους ανθρώπους της εταιρείας, από γραμματείς μέχρι ανώτατα 

στελέχη. 

 

       Για να αποδώσει  η εφαρμογή  των πρακτικών περιγράφηκαν ανωτέρω απαιτούνται 

δύο στοιχεία:   

α) ένα πλαίσιο προσαρμοσμένο στην στρατηγική της επιχείρησης ή του οργανισμού και β) 

χρόνος για την εφαρμογή του.  Πρέπει λοιπόν πρώτα να επιλεγεί ένα πλαίσιο (ή προτιμάτε 

μία δέσμη) πρακτικών που ταιριάζουν στην στρατηγική της επιχείρησης/οργανισμού 

προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη απόδοση. Εξίσου  σημαντικό είναι  να μην  επιλεγεί  

η αποσπασματική εφαρμογή κάποιων πρακτικών διότι, παρότι είναι ίσως η πιο εύκολη  

λύση,  δεν θα φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα, π.χ. η εφαρμογή των ομάδων εργασίας 

πιθανότατα δεν θα επιτύχει από μόνη της τόσο θεαματικά αποτελέσματα όσο θα είχε,  αν 

στις ομάδες  αυτές παρεχόταν  κατάρτιση τόσο σε συγκεκριμένες τεχνικές δεξιότητες όσο 

και σε ομαδικές διαδικασίες και φυσικά θα έχει ακόμα λιγότερα αποτελέσματα αν δεν 

δοθούν  κίνητρα απόδοσης και  ελεύθερη πρόσβαση σε πληροφορίες πληροφοριών 

(Pfeffer, 1998). 

 

  

5.2  Πρακτικές HPWS κατά Guest (2000) 

 

Ο David Guest σε εργασία του για το   Chartered Institute of Personnel and Development 

(CIPD)  το 2000 προσδιόρισε  τις ακόλουθες 18 πρακτικές των HPWS. 

1. Ρεαλιστικές προεπισκοπήσεις της εργασίας (Realistic Job previews ή RJP).  “Κατά 

την διάρκεια της ενημέρωσης των υποψηφίων για τη θέση τους δίνεται μία 

ρεαλιστική περιγραφή της θέσης που θα καλύψουν με τα θετικά αλλά και τα 

αρνητικά της στοιχεία.” (www.mbaskool.com) 

2. Χρήση ψυχομετρικών τεστ κατά την επιλογή. Τα τεστ αυτά είναι μία επιστημονική 

μέθοδος που χρησιμοποιείται για την μέτρηση των νοητικών ικανοτήτων των 

ατόμων και του στυλ της συμπεριφοράς τους (www.psychometricinstitute.com.au) 

δίνουν χρήσιμες πληροφορίες για την ευφυΐα,  τις δεξιότητες και την 

http://www.psychometricinstitute.com.au/
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προσωπικότητα των  υποψηφίων, δίνοντας μας έτσι την ευκαιρία να διαλέξουμε 

τον πιο κατάλληλο υποψήφιο για την προς κάλυψη θέση. Μπορούν  (οι εργοδότες)  

με αυτά να εντοπίσουν κρυφές πτυχές των υποψηφίων που είναι δύσκολο να 

εντοπιστούν με μία προσωπική συνέντευξη. 

3. Σωστή εισαγωγική εκπαίδευση (Well developed induction training).  Η εισαγωγική 

εκπαίδευση που παρέχεται στους νέους εργαζόμενους μιας επιχείρησης ή 

οργανισμού θα πρέπει να είναι σωστά προετοιμασμένη  ώστε να βοηθήσει την 

προσαρμογή του εργαζόμενου στα νέα καθήκοντα του και στην εξοικείωση του: 

α)με το νέο εργασιακό του περιβάλλον και β) με τους συναδέλφους του. 

Περιλαμβάνει τέλος και ενημέρωση για την επιχείρηση, τις υπηρεσίες που αυτή 

παρέχει καθώς και τον ρόλο που καλείται να διαδραματίσει ο νέος εργαζόμενος 

(businessdictionary.com). 

4. Παροχή εκτεταμένης κατάρτισης στους έμπειρους υπαλλήλους. (Provision of 

extensive training for experienced employees) Κρίνεται απαραίτητη προκειμένου 

να προετοιμαστεί σωστά το δυναμικό της επιχείρησης ή του οργανισμού στην 

χρήση σύγχρονων τεχνικών, εργαλείων στρατηγικών, μεθόδων η νέων υλικών 

στην εργασία τους και να κρατήσει την επαφή με τις σύγχρονες εξελίξεις στους 

ανωτέρω τομείς της εργασία του (www.businessdictionary.com). 

5. Τακτικές αξιολογήσεις του προσωπικού. Κατά την διαδικασία αυτή εξετάζεται και 

αξιολογείται η απόδοση των εργαζομένων (συγκρινόμενη με πρότυπα ή με 

στόχους που είχαν τεθεί) τεκμηριώνονται τα αποτελέσματα της σύγκρισης και 

χρησιμοποιούνται για να παραχθεί ανατροφοδότηση στον εργαζόμενο που ίσως 

τον οδηγήσει σε πρόσθετη εκπαίδευση και γενικά επηρεάζει την πορεία του θετικά 

ή αρνητικά στον οργανισμό που απασχολείται. (www.businessdictionary.com). 

6. Τακτική ανατροφοδότηση απόδοσης των εργαζομένων, από πολλαπλές πηγές. 

Πρόκειται για μεθόδους όπως η ¨360
ο
  degree feedback¨, (ανατροφοδότηση 360

ο
) 

όπου συλλέγονται πληροφορίες από το όλο το περιβάλλον του εργαζόμενου δηλ. 

πελάτες που συναλλάσσεται ή κοινό που εξυπηρετεί, συνεργάτες, υφιστάμενους, 

προϊστάμενους, συναδέλφους κλπ. Στόχος αυτής της μεθόδου ελέγχου απόδοσης 

είναι η συλλογή πληροφοριών για την ικανότητα των εργαζομένων και τον 

εντοπισμό αναγκών για  επιπλέον κατάρτιση ή και εκπαίδευση. 

(www.mbaskool.com) 

7. Ατομικές αμοιβές συνδεδεμένες με την απόδοση. Individual performance-related 

pay. Είναι τα συστήματα ανταμοιβής όπου η αξιολόγηση της απόδοσης συνδέεται 

http://www.mbaskool.com/
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με την αμοιβή που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι, η απόδοση συνήθως μετράται βάσει 

προσυμφωνημένων στόχων. Πρόσφατα έχει  χρησιμοποιηθεί μία πιο ευρεία μορφή 

της πρακτικής αυτής που έχει να κάνει με την γενικότερη συνεισφορά του 

υπαλλήλου και όχι της απλής απόδοσης (www.cipd.co.uk/knowledge/fundamentals). 

8. Bonus συνδεδεμένα με τα κέρδη της επιχείρησης. Η πρακτική αυτή λειτουργεί ως 

κίνητρο αύξησης της απόδοσης των εργαζομένων ή και ως ανταμοιβή, η επιτυχία 

της βασίζεται στην κατανόηση του πλαισίου και του τρόπου που ανταποκρίνονται 

διαφορετικά άτομα στο ίδιο ερέθισμα (www.cipd.co.uk/knowledge/fundamentals). 

9. Ευέλικτη περιγραφή των θέσεων εργασίας. Αυτή η εργασιακή πρακτική δίνει 

στους υπαλλήλους σχετική ελευθερία προκειμένου να αποφασίσουν πως θα γίνει 

το έργο που τους ανατέθηκε, πως θα συντονίσουν τα χρονοδιαγράμματα τους με 

αυτά των υπολοίπων υπαλλήλων. Ο εργοδότης από την μεριά του θέτει ορισμένα 

βασικά όρια όπως π.χ.: μέγιστο και ελάχιστο αριθμό ωρών εργασίας ημερησίως 

βασικό χρονικό διάστημα κατά το οποίο είναι παρόντες όλοι οι εργαζόμενοι κ.α. 

(www.businessdictionary.com). 

10. Εκπαίδευση των εργαζομένων σε πολλαπλές ομάδες δεξιοτήτων ή γνώσεων (Multi 

skilling),  αφορά εκπαίδευση των εργαζομένων σε πολλές ομάδες δεξιοτήτων για 

να εργάζονται σε  διάφορα αντικείμενα, (συνδυάζεται με την προηγούμενη 

πρακτική). Επιτυγχάνει  την αύξηση της παραγωγικότητας και εξοικονόμηση 

πόρων για την επιχείρηση που δεν χρειάζεται να προσλάβει επιπλέον άτομα 

(www.businessdictionary.com). 

11. Δημιουργία ομάδων βελτίωσης εργασίας (work-improvement teams-WIT). 

Βασικός στόχος της ύπαρξης αυτών των ομάδων είναι η βελτίωση της εργασίας, 

μέσω της επίλυσης προβλημάτων που αφορούν π.χ. την ροή της εργασίας, διάφορα 

εμπόδια στην απόδοση των εργαζομένων, ατυχήματα, απόβλητα, καταγγελίες κλπ. 

(https://3pillarsofwits.wordpress.com). 

12. Ομάδες επίλυσης προβλημάτων. (Presence of problem-solving groups).  Αφορά 

την δημιουργία ομάδων από ειδικευμένο προσωπικό διαφόρων επιπέδων που 

καλείται να λύσει ένα συγκεκριμένο σοβαρό πρόβλημα, η ομάδα συνήθως 

συντονίζεται από έναν μάνατζερ ειδικό στην επίλυση προβλημάτων και κινείται 

βάσει μεθόδων  επίλυσης προβλημάτων όπως η DMAIC  ή η 6 step P.S.M. κ.α. 

λειτουργεί για περιορισμένο χρονικό διάστημα συνήθως μέχρι την επίλυση του 

προβλήματος (www.businessdictionary.com.  
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13. Διάχυση των πληροφοριών που αφορούν τα επιχειρηματικά σχέδια του 

οργανισμού ή της επιχείρησης. Information provided on business plan. Αποτελεί 

εφαρμογή της αρχής του διαμερισμού των πληροφοριών (βλ. 4.3) 

14. Διάχυση των πληροφοριών που αφορούν τους στόχους απόδοσης που έχουν τεθεί 

από τον  οργανισμό η την επιχείρηση. Information provided on the firm’s 

performance targets. Αποτελεί εφαρμογή της  αρχής του διαμερισμού των 

πληροφοριών (βλ. 4.3). 

15. Αποφυγή των υποχρεωτικών απολύσεων. Οι απολύσεις προσωπικού πρέπει να 

αφορούν μόνο την περίπτωση που δεν μπορεί το προσωπικό να ενταχθεί και να 

αποδώσει, θα πρέπει να αποφεύγονται απολύσεις προσωπικού για αίτια που δεν 

ευθύνεται αυτό. Η πρακτική αυτή είναι αντίστοιχη της πρακτικής¨ Employment 

Security/Εξασφαλισμένης απασχόλησης ¨ που εισηγείται και ο Pfeffer. 

16. Αποφυγή των εθελοντικών αποχωρήσεων. Το να χάνει η επιχείρηση μέρος του 

προσωπικού της που με κόστος έχει εκπαιδεύσει, αποτελεί σημαντική απώλεια 

τόσο για το κόστος σε χρήμα, όσο και για την διαρροή εκπαιδευμένου προσωπικού 

και ίσως και πληροφοριών στον ανταγωνισμό.    

17. Ισονομία (Commitment to single status). Καταρρίπτει τους τεχνητούς φραγμούς 

μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών προσωπικού ενθαρρύνοντας έτσι την ομαδική 

εργασία και την ευελιξία. Είναι η εφαρμογή της αρχής της 

ισονομίας/Egalitarianism (Snell & Bohlander, 2012) 

18. Εναρμόνιση του δικαιώματος των Διακοπών. (Harmonized holiday entitlement for 

all employees) και αυτή η πρακτική εντάσσεται στη προαναφερόμενο αρχή. 

 

5.3  H θεωρητική προσέγγιση  A.M.O.:  Ability,  Motivation  & Opportunity   

       to Participate 

 

H “AMO Theory” είναι η βασική θεωρία σύνδεσης μεταξύ των συστημάτων της 

ΔΑΔ και της απόδοσης,  αποτελεί μία  προσπάθεια να παρουσιαστούν τα βασικά 

συστατικά των HPWS. Αναπτύχθηκε από τον  Appelbaum et al. (2000)  πάνω στην βάση 

ενός μοντέλου που είχε αναπτυχθεί το 1993 από τον Bailey και  υποστηρίζει ότι τα βασικά 

στοιχεία σ΄ ένα τέτοιο περιβάλλον θα πρέπει να εστιαστούν σε τρεις δέσμες πρακτικών και 

συγκεκριμένα στις εξής: Ability, Motivation & Opportunity to participate. (Marin-Garcia 
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et al. 2016) Για την ακρίβεια η απόδοση (P) είναι το αποτέλεσμα της ακόλουθης 

εξίσωσης:  Ρ = f (Α, Μ, Ο). 

Η απόδοση ενός ατόμου (και με αυτό η απόδοση της επιχείρησης ως συνόλου 

όλων των εργαζομένων) είναι  το αποτέλεσμα P που εξαρτάται  από τις μεταβλητές Α, Μ 

και Ο. 

 Όπου P είναι η απόδοση,  

Α -η ικανότητα – δηλ. οι ατομικές δεξιότητες και οι γνώσεις που χρειάζεται το άτομο για 

να αποδώσει στην εργασία του. 

  (πρακτικές που εφαρμόζονται: προηγμένες τεχνικές επιλογής προσωπικού, ευκαιρίες για 

αύξηση των δεξιοτήτων στην εργασία, εκπαίδευση κ.α.),  

Μ  - το κίνητρο – δηλ. η επιθυμία των υπαλλήλων να αποδώσουν  

(πρακτικές που εφαρμόζονται:  ευκαιρίες για εξέλιξη, οικονομικές ή άλλες ανταμοιβές 

συνδεδεμένες με την απόδοση, εργασιακή ασφάλεια κ.α. ) & 

Ο -ευκαιρία για συμμετοχή- δηλ. οι ευκαιρίες που δίνονται στους εργαζόμενους να 

συμμετάσχουν και να αναδειχθούν (πρακτικές που εφαρμόζονται:  αυτόνομη εργασία, 

εργασία σε αυτόνομες ομάδες, αποκεντροποίηση της λήψης αποφάσεων,  συμμετοχή σε  

ομάδες επίλυσης προβλημάτων ή βελτίωσης της ποιότητας, συμμετοχή στη διαμόρφωση της 

πολιτικής της εταιρίας  κ.α.). 

 

 

Πίνακας 7.   Σύνδεση πρακτικών ανθρώπινου δυναμικού με αποτελέσματα απόδοσης     

 

The Bath University model  Linking HR Practices to Performance Outcomes,  

Πηγή: timelesstime.co.uk 
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Συνεπώς, σύμφωνα με την θεωρία των  ΑΜΟ, η απόδοση των εργαζόμενων και 

του οργανισμού αυξάνεται μέσω της ανάπτυξης των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των 

εργαζομένων (Α) που τους δίνουν την δυνατότητα να φέρουν σε πέρας το έργο που έχουν 

αναλάβει, της παρακίνησης (Μ) που τους ωθεί στο να εργάζονται περισσότερο και 

αποτελεσματικότερα επειδή το επιθυμούν και  της παροχής της απαραίτητης υποστήριξης 

και ευκαιριών, από το εργασιακό περιβάλλον, προκειμένου να αξιοποιήσουν πλήρως τις 

γνώσεις και τις δεξιότητες τους (Ο). 

 

 

6. Δέσμες πρακτικών (Bundles) 

Οι ανωτέρω πρακτικές Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, οι οποίες εμπίπτουν 

στις HPWPs, αναφέρονται ως παράδειγμα και όχι αποκλειστικά, μιας και τα HPWS 

περιλαμβάνουν διάφορες πρακτικές Δ.Α.Δ. οι  οποίες συνδυασμένες σε δέσμες (bundling) 

διαμορφώνουν το μοτίβο των αλληλεπιδράσεων μεταξύ διοίκησης – εργαζομένων 

δίνοντας τα επιθυμητά αποτελέσματα, όπως: αφοσίωση των εργαζομένων, δέσμευση των 

εργαζομένων, καινοτομία, αύξηση της παραγωγικότητας και αποδοτικότητα. (Tamkin 

2004).  Οι διάφοροι συνειδητοί συνδυασμοί των πρακτικών αυτών με σκοπό την επίτευξη 

των επιθυμητών αποτελεσμάτων αποτελούν τις λεγόμενες δέσμες πρακτικών οι οποίες για 

να είναι αποτελεσματικές πρέπει να είναι custom made, συνεπώς να  διαφοροποιούνται 

από οργανισμό σε οργανισμό (και  από επιχείρηση σε επιχείρηση) και μερικές φορές και 

εντός των διαφορετικών επιπέδων του οργανισμού ή της επιχείρησης και φυσικά δύσκολα 

αντιγράφονται από τους ανταγωνιστές μιας και είναι προσαρμοσμένες στην κουλτούρα, 

την στρατηγική, τους στόχους, την τεχνογνωσία την υλική υποδομή και φυσικά το 

ανθρώπινο δυναμικό ενός εκάστοτε οργανισμού. Επίσης οι δέσμες  αυτές είναι δύσκολο 

να μεταφερθούν αυτούσιες από χώρα σε χώρα λόγω των εθνικών, κοινωνικών και 

πολιτισμικών διαφοροποιήσεων, οι οποίες διαφοροποιούν τις πρακτικές που αποδίδουν 

και συνεπώς και τις δέσμες που φέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. 
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7. Αποτελέσματα της εφαρμογής των HPWS 

Τι καταγεγραμμένα αποτελέσματα υπάρχουν όμως από την εφαρμογή των HPWS; έχουν 

καταφέρει να αποδώσουν τα αναμενόμενα; Μια απλή απάντηση είναι: Ναι, διαφορετικά  

δεν θα απασχολούσαν τους ειδικούς και τους ερευνητές της ΔΑΔ τρεις δεκαετίες σχεδόν 

από την αρχική τους ¨εμφάνιση¨, πέραν αυτού όμως θα παραθέσουμε ενδεικτικά και τα 

ακόλουθα αποτελέσματα διάφορων σχετικών ερευνών: 

Πίνακας 8. Αποτελέσματα της εφαρμογής των HPWS 

Έρευνα  Στοιχεία που 

προήλθαν από  

Αποτελέσματα εφαρμογής  των HPWS 

Huselid,  

1995 

968 εταιρείες 

διαφόρων 

αντικειμένων 

Μειώθηκαν οι αποχωρήσεις 

υπαλλήλων, αυξήθηκαν οι 

πωλήσεις/υπάλληλο και οι οικονομικές 

επιδόσεις της εταιρίας 

John Paul MacDuffie 

1995 

62 

αυτοκινητο-

βιομηχανίες 
(ανά τον κόσμο) 

Αυξημένη παραγωγικότητα και  

Βελτίωση της ποιότητας στα 

εργοστάσια που χρησιμοποιούσαν 

δέσμες πρακτικών HPWS 

Ichniowski & Shaw, 

 1999 

Ιαπωνικών  

Vs 

Αμερικάνικων 

Εταιριών  

Παραγωγής 

χάλυβα 

Οι αμερικάνικες εταιρείες που 

εφάρμοζαν HPWS είχαν επιδόσεις 

παρόμοιες των Ιαπωνικών οι άλλες 

υπολειπόταν  

Πίνακας: σύνθεση Δ. Κατσούκας, βασισμένος στα στοιχεία που συνέλεξε ο John Tomer και τα οποία 

παραθέτει σε άρθρο του στο «Journal of Socio-Economics 30 (2001) 63-73». 

 

Με βάση αντίστοιχα ευρήματα, ο Pfeffer (1998) καταλήγει στο συμπέρασμα ότι 

"σημαντικά κέρδη, της τάξης του 40% περίπου στις περισσότερες από τις μελέτες που 

εξετάστηκαν, μπορούν να επιτευχθούν με την εφαρμογή πρακτικών διαχείρισης υψηλών 

επιδόσεων". 

Αντίστοιχα αποτελέσματα  είχαν και έρευνες που διεξήχθησαν σε μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις όπου τα ευρήματα τους έδειξαν: ότι  η εφαρμογή των HPWS σε μικρές 

επιχειρήσεις επηρεάζει θετικά τα έσοδα, την κερδοφορία και τις αντιληπτές επιδόσεις 

μέσω της ανάπτυξης του πνευματικού  τους κεφαλαίου και ότι η ενσωμάτωση τέτοιων 

πρακτικών αποδίδει και στις μικρές επιχειρήσεις. (Coder, Peake & Spiller 2017) 

  Καθώς και ότι οι  HPWPs επιδρούν θετικά στην αντιλαμβανόμενη 

παραγωγικότητα των εργαζομένων, όχι μόνο μέσω της μείωσης της πρόθεσης τους για 

παραίτηση, αλλά με τη διαμόρφωση μίας συλλογικής κουλτούρας που ενισχύει την 

αποτελεσματικότητα στις μικρές επιχειρήσεις. (Patel & Conklin 2012) 
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Στον ελληνικό χώρο οι Μιχαήλ Δ. και Κλουτσινιώτης Π. σε έρευνα που 

διεξήγαγαν το 2015-16  σε 7 νοσοκομεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης (5 ιδιωτικά 

και 2 δημόσια) συμπέραναν  ότι η εφαρμογή των HPWS έχει την δυνατότητα να οδηγήσει 

σε εργασιακή δέσμευση και ικανοποίηση από την εργασία, υποστηρίζοντας 

συμπεράσματα προηγούμενων μελετών (Ang et al., 2013; Chang et al., 2009; Chuang et 

al., 2011; Fan et al., 2014; Harley et al., 2007; Leggat et al., 2010; Weinberg  et  al.,  

2012;  Young  et  al.,  2010), τα οποία επίσης κατεδείκνυαν ότι η χρήση των HPWS 

οδηγεί σε μειωμένη εξάντληση και μεγαλύτερη δέσμευση των εργαζομένων (Zhang et al 

2013). Ωστόσο τόσο οι Μιχαήλ & Κλουτσινιώτης όσο και ο Zhang τονίζουν ότι οι σχέσεις 

μεταξύ των HPWS της ευημερίας των εργαζομένων και της ικανοποίησης τους  από την 

εργασία (Job Satisfaction) δεν είναι ούτε άμεσες ούτε ανεπιφύλακτες και μπορούν να 

μετριάζονται όταν  μεσολαβούν άλλες μεταβλητές. Επίσης τα HPWS μπορούν να 

οδηγήσουν σε εργασιακή αφοσίωση ή συναισθηματική εξάντληση ανάλογα με την 

αντίληψη των εργαζομένων για την φύση της σχέσης εργαζομένων – εργοδοτών. Μία 

σχέση βασισμένη στα οικονομικά κίνητρα οδηγεί στην εξάντληση και το Burn Out ενώ 

μία σχέση βασισμένη στην κοινωνική προσφορά  οδηγεί στην εργασιακή αφοσίωση. Με 

βάση αυτά τα δεδομένα τα HPWS ως καινοτομία στην ΔΑΔ θα πρέπει να 

αντιμετωπιστούν προσεκτικά και να βελτιώνονται συνεχώς (Zhang et al 2012). 

 

Τέλος ο  David Guest και οι συνεργάτες του στην εργασία τους για το   Chartered 

Institute of Personnel and Development (CIPD) που προαναφέραμε, για την οποία 

χρησιμοποίησαν στοιχειά που άντλησαν από τηλεφωνικές συνεντεύξεις που είχαν με 610 

Μάνατζερ Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων (HRMs) και 462 Διευθύνοντες  Σύμβουλους 

(CEOs) από 835 οργανισμούς του Ηνωμένου Βασιλείου, κατέληξαν σε θετικά γενικά 

συμπεράσματα τα οποία συνοψίζονται στον κατωτέρω πίνακα. Στη μελέτη αυτή, ζητήθηκε 

(μεταξύ αλλων) από τους διευθυντές Ανθρώπινου Δυναμικού και από τους Διευθύνοντες 

Συμβούλους να εκφέρουν την άποψη τους για την αποτελεσματικότητα των πρακτικών 

ανθρωπίνων πόρων που εφαρμόζουν. Τα αποτελέσματα αυτά εμφανίζονται στον 

ακόλουθο πίνακα: 
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Πίνακας 9. Αποτελεσματικότητα πρακτικών HR, (σε ποσοστό %) 

 

Πηγή:  Guest et al 2000, Effective People Management. Initial findings of the future of work study (CIPD). 

 

Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι πρακτικές κρίνονται «ελαφρώς» ή «αρκετά» 

αποτελεσματικές, σε έξι από τις οκτώ πρακτικές το άθροισμα των «αρκετά 

αποτελεσματικές» και «πολύ αποτελεσματικές»  ξεπερνά το 50% των απαντήσεων. Οι 

πιο θετικές αξιολογήσεις της αποτελεσματικότητας των ανωτέρω πρακτικών δίνονται 

στην ασφάλεια της απασχόλησης και στις πρακτικές της αγοράς εργασίας. Οι λιγότερο 

αποτελεσματικές αξιολογήσεις δίνονται στην οικονομική ευελιξία και το σχεδιασμό της 

θέσεως εργασίας. Οι διαφορές μεταξύ των Διευθύνοντων Συμβούλων και των 

Διευθυντών Ανθρώπινου Δυναμικού είναι γενικά μικρές, αν και οι Διευθυντές 

Ανθρώπινου Δυναμικού τείνουν να είναι λίγο πιο αυστηροί.  

Παρότι, σύμφωνα με την άποψη των μελετητών που διεξήγαγαν την έρευνα,  

αυτά τα αποτελέσματα υπολείπονται πολύ από την επικρατούσα άποψη για την 
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αποτελεσματικότητα των πρακτικών  HPWPs, δεν παύει  ωστόσο -ως σύνολο- να είναι 

θετικά για την επίδραση των πρακτικών υψηλής απόδοσης. Επίσης από την έρευνα αυτή 

και από το στοιχείο ότι οι απαντήσεις που έδωσαν οι CEOs  ήταν θετικότερες όπου οι 

ίδιοι είχαν την άποψη ότι το τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων είναι 

αποτελεσματικό και εφαρμόζει τις ανωτέρω πρακτικές δείχνει επίσης την σύνδεση τους 

με την απόδοση. 

 

 

8. Η σκοτεινή πλευρά των HPWS 

 

Κάθε θεωρία έχει συνήθως και έναν αντίλογο, έτσι πέραν των θετικών ή των υπό 

προϋποθέσεις θετικών επιπτώσεων της εφαρμογής των HPWS που παρουσιάσαμε στην 

προηγούμενη ενότητα έχουν διατυπωθεί θεωρίες οι οποίες αναφέρονται στις αρνητικές 

επιπτώσεις της εφαρμογής τους ή στην σκοτεινή πλευρά τους (Dark Side of HPWS). 

Έχει υποστηριχθεί ότι  η αντίληψη των εργαζομένων σχετικά με το HPWS 

διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ψυχολογική εξέλιξη των εργαζομένων και στην 

εμφάνιση αρνητικών συνεπειών όπως το άγχος, το ¨Burn Out¨ και η υπερφόρτωση 

ρόλων, όπου οι υπερβολικές προσδοκίες των εργαζομένων από την εργασία τους  

διαψεύδονται. 

Αυτό σημαίνει ότι εάν η εφαρμογή των πρακτικών HPWS δεν συνοδεύεται από  

την απαιτούμενη αύξηση της αυτονομίας και του ελέγχου των εργαζομένων, αυτές οι 

δέσμες πρακτικών ενδέχεται να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στις αντιλήψεις των 

εργαζομένων σχετικά με τον εργασιακό χώρο όπου εργάζονται και μπορούν να έχουν ως 

αποτέλεσμα άγχος, υπερφόρτωση ρόλων και εξάντληση. Το επίπεδο άγχους των 

εργαζομένων αυξάνεται όταν αισθάνονται ότι μια πιο περίπλοκη πρακτική ανθρώπινου 

δυναμικού μπορεί να αυξήσει την εργασιακή πίεση, γεγονός που συμβαίνει εάν δεν έχει 

προηγηθεί η κατάλληλη ενημέρωση/επικοινωνία.     Και αυτό μπορεί να οδηγήσει στα 

αρνητικά ψυχολογικά αποτελέσματα που αναφέραμε παραπάνω. (Jensen et al 2013) & 

(Pichler et al 2014)  

Η αυξημένη εργασιακή πίεση που δημιουργείται, μπορεί ακόμα να οδηγήσει και 

σε σωματικά συμπτώματα όπως πονοκέφαλος, αυξημένη αρτηριακή πίεση και διάφορα 

άλλα παθολογικά συμπτώματα, επίσης μπορεί να επηρεάσει την συμπεριφορά του 

υπαλλήλου δημιουργώντας του δυσαρέσκεια για την εργασία ή απόσυρση ή ακόμα 

αυξάνοντας την επιθυμία του για κάπνισμα. (Gulzar et  al 2014) 
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ  

9. Δημόσιος τομέας και HPWS 

 

9.1 Δημόσιος τομέας, ορισμός και χαρακτηριστικά 

Ο όρος "δημόσιος τομέας" απαντάται στην παρ. 6 του άρθρ. 1 του Ν. 1256/1982, 

στο άρθρο 19 του Ν. 1682/1987, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 10 του άρθρ. 22 

του Ν. 1735/1987 και στο άρθρο 51 του Ν 1892/1990. Από το σύνολο των διατάξεων 

αυτών προκύπτει ότι δημόσιος τομέας είναι το ιδιαίτερο νομικό καθεστώς που προκύπτει 

από επιμέρους νομοθετήματα που αφορούν σε περιορισμούς προσήκοντες ή συναφείς 

προς την έννοια της δημόσιας υπηρεσίας και αναγόμενους είτε στην πρόσληψη και την 

υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού του είτε στην απόκτηση και χρήση πόρων, προς 

επίτευξη του δημόσιου σκοπού τον οποίον επιδιώκουν. (ΣτΕ ΠΕ 159/1992) 

Ο δημόσιος τομέας περιλαμβάνει: 

α. Τις κάθε είδους δημόσιες υπηρεσίες, που υπάγονται στο νομικό πρόσωπο του Δημοσίου 

και εκπροσωπούνται από αυτό. 

β. Τα κάθε είδους Ν.Π.Δ.Δ., εξαιρουμένων των Χρηματιστηρίων Αξιών, της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς και της Επιτροπής Εποπτείας της Ιδιωτικής Ασφάλισης, είτε αυτά 

αποτελούν οργανισμούς κατά τόπο είτε καθ` ύλην αυτοδιοίκησης, «της Επιτροπής 

Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων». 

γ. Τις κάθε είδους κρατικές ή δημόσιες και παραχωρηθείσες επιχειρήσεις και 

οργανισμούς, καθώς και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου δημόσιου χαρακτήρα που 

επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλους δημόσιους σκοπούς. 

δ. Τις τράπεζες που ανήκουν στο νομικό πρόσωπο του Δημοσίου, είτε στο σύνολό τους 

είτε κατά πλειοψηφία και 

ε. Τις κάθε είδους θυγατρικές εταιρείες των νομικών προσώπων που αναφέρονται στις 

περιπτώσεις β΄ και γ΄ του άρθρου 51 του Ν.1892/90, εκτός από τις επιχειρήσεις των 

Ο.Τ.Α. 

Στα κοινά χαρακτηριστικά των ανωτέρω φορέων, που ανήκουν στο δημόσιο τομέα, 

περιλαμβάνονται: Κοινό καθεστώς για την πρόσληψη, την υπηρεσιακή εξέλιξη και την 

μισθολογική εξέλιξη, οικονομική εποπτεία του κράτους και εξυπηρέτηση ενός δημόσιου 

σκοπού, διέπονται επίσης από νομοθεσίες όπως ο δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας 

(Ν.3528/07) ή ο παρεμφερής κώδικας των δημοτικών υπαλλήλων (Ν. 3584/07) και το νέο 

ενιαίο μισθολόγιο ή ειδικά μισθολόγια για τις ειδικές κατηγορίες προσωπικού (όπως π.χ. 
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για τους καθηγητές των ΑΕΙ-ΤΕΙ, λοιπό ειδικό διδακτικό προσωπικό τους Στρατιωτικούς 

κλπ). 

 

Πέραν των ανωτέρω «νομικών» ορισμών μπορούμε να πούμε ότι όταν 

αναφερόμαστε στον «δημόσιο τομέα» ή όταν χρησιμοποιούμε τον όρο «δημόσιο»  

εννοούμε το σύνολο των υπηρεσιών των φορέων και των οργανισμών που λειτουργούν 

υπό την άμεση εποπτεία του κράτους όπως π.χ. δημόσιες υπηρεσίες, δημόσιοι οργανισμοί 

και δημόσιες επιχειρήσεις, κοινά στοιχεία των οποίων είναι η παροχή υπηρεσιών προς 

τους πολίτες, η αποδοτική  λειτουργία του κρατικού μηχανισμού και η προστασία του 

δημόσιου συμφέροντος. 

 

9.2 Διαφορές Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα 

 

Η πιο προφανής διαφορά μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα είναι το 

καθεστώς ιδιοκτησίας και κατά συνέπεια και η προέλευση των κεφαλαίων που 

χρησιμοποιούνται. Έτσι έχουμε τον δημόσιο τομέα που ανήκει στο κράτος και τον 

ιδιωτικό που ανήκει σε πολίτες (είτε άμεσα είτε μέσω τίτλων όπως οι μετοχές κλπ) και 

χρηματοδοτούνται αντίστοιχα, το δημόσιο κυρίως από τον προϋπολογισμό του κράτους 

και ο ιδιωτικός τομέας από ιδιωτικά κεφάλαια. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν αφορούν 

τον δημόσιο τομέα θέματα οικονομικής φύσης και δεν προσπαθεί να είναι όσο 

αποτελεσματικότερος γίνεται με τα μέσα που διαθέτει. Οι σκοποί ωστόσο αυτών των δύο 

τομέων της οικονομίας είναι τελείως διαφορετικοί. Ο  ιδιωτικός τομέας αποσκοπεί στην 

δημιουργία κέρδους, ενώ ο δημόσιος  στην παροχή υπηρεσιών στους πολίτες και την 

λειτουργία του κράτους γενικότερα. Ο δημόσιος τομέας παρέχει τις υπηρεσίες του σ΄ 

όλους τους πολίτες ενώ ο ιδιωτικός τις πουλά σ΄ όσους έχουν να διαθέσουν το αντίστοιχο 

τίμημα. Ο δημόσιος τομέας έχει μεγαλύτερη αλυσίδα διοίκησης και γραφειοκρατίας (με 

την έννοια που δίνει ο Max Weber) από τον ιδιωτικό τομέα.  

Τέλος μια ακόμα σημαντική διαφορά είναι ότι οι πολιτικές εξελίξεις είναι πολύ πιο 

σημαντικές για το δημόσιο τομέα από ό,τι  για τον ιδιωτικό τομέα. Οι πολιτικές  

αποφάσεις επηρεάζουν συνήθως τις εταιρείες έμμεσα, μέσω νόμων, κανονισμών και 

οικονομικής στήριξης σε αντίθεση με τον   δημόσιο τομέα ο οποίος  ελέγχεται  ή και 

διοικείται άμεσα από εκλεγμένους πολιτικούς (Υπουργούς, Περιφερειάρχες, Δημάρχους) 

ή πρόσωπα που διορίζονται ή επιλέγονται από πολιτικές αρχές (π.χ. διοικητές διάφορων 

οργανισμών) (Koch, 2005). Ο στενός δεσμός μεταξύ αυτής της διάστασης διακυβέρνησης 
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και της χρηματοδότησης των τρεχουσών δαπανών των δραστηριοτήτων, των φορέων του 

δημόσιου τομέα, συνεπάγεται μια πολύ ισχυρή σχέση μεταξύ ιδιοκτησίας και ελέγχου, 

αφενός, και επιλογής και εφαρμογής στρατηγικών ανάπτυξης τους. 

Βέβαια υπάρχουν και ομοιότητες όπως ότι και οι δύο τομείς παράγουν αγαθά ή 

υπηρεσίες για τους πολίτες, ότι (και οι δύο τομείς) είναι υπόλογοι απέναντι στην 

νομοθεσία του κράτους και ότι (και οι δύο τομείς) προσφέρουν θέσεις εργασίας και 

συνεισφέρουν στην  οικονομία.  

 

Πίνακας 10.  Διαφορές Δημόσιου και  Ιδιωτικού  Τομέα 

Χαρακτηριστικά ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 

Ιδιοκτησία Ιδιώτες, άτομα ή εταιρίες  Κράτος 

οι φορείς του με διάφορες 

νομικές μορφές 

Χρηματοδότηση Από τους ιδιώτες ή τον 

τραπεζικό τομέα (με 

δανεισμό) ή μέσω μετοχών 

και ομολόγων 

Κυρίως από τον 

προϋπολογισμό του κράτους ή 

δωρεές ή και σε κάποιες 

περιπτώσεις δημοσίων 

επιχειρήσεων ή οργανισμών 

και από ίδια έσοδα 

Σκοπός Επιδίωξη του κέρδους. 

Επιδίωξη ανάπτυξης ή 

σταθεροποίησης. 

Λειτουργία του κρατικού 

μηχανισμού, εφαρμογή των 

δημόσιων πολιτικών, δωρεάν 

παροχή βασικών υπηρεσιών 

(παιδεία, υγεία, ασφάλιση) 

στους πολίτες, κοινωνική 

πολιτική. 

Κυβερνητική/πολιτική 

επιρροή 

Έμμεση  κυρίως μέσω των 

νόμων που αφορούν την 

αγορά και τη φορολογία. 

Άμεση λόγω της ιεραρχίας του 

δημοσίου όπου η κορυφή στην 

πυραμίδα της ιεραρχίας είναι 

το αντίστοιχο υπουργείο και 

στο ακριβώς κατώτερο επίπεδο 

πολλές φορές είναι  ή κάποιος 

εκλεγμένος (π.χ. 

περιφερειάρχης, δήμαρχος κλπ) 

ή κάποιος διοικητής που 

επιλέγεται από την πολιτική 

ηγεσία. 

Εργαζόμενοι -Προσλαμβάνονται  

μέσω διαδικασία επιλογής 

που επιλέγει η επιχείρηση 

η ο εργοδότης. 

-Αμοιβές που καθορίζονται 

από την αγορά (με βασικό 

μισθό όμως που τίθεται 

από την νομοθεσία). 

-Προσλαμβάνονται μέσω 

ΑΣΕΠ (είτε με διαγωνισμό είτε 

με ειδικά κριτήρια). 

 

- Αμοιβές που καθορίζονται 

από γενικά και ειδικά 

μισθολόγια του Δημοσίου. 
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-Υπάγονται στην εργατική 

νομοθεσία, εργατικό 

δίκαιο. 

 

-Εξέλιξη:  συνδυασμός 

αποδοτικότητας και 

προσόντων. 

- Επισφαλής διάρκεια 

απασχόλησης. 

 

-Υπάγονται σε εξειδικευμένους 

κώδικες νομοθεσίας (όπως π.χ. 

ο Δημοσιοϋπαλληλικός  κ.α.). 

 

-Εξέλιξη: συνδυασμός 

προϋπηρεσίας και προσόντων. 

 

-Μονιμότητα. 

Σύνθεση-Προσαρμογή Δ. Κατσούκας (από διάφορες πηγές Per Koch 2005 κ.α.) 

 

 

9.3 HPWS και εφαρμογή τους στο Δημόσιο Τομέα 

 

Ο ρυθμός των αλλαγών στον Δημόσιο Τομέα τα τελευταία 25 χρόνια υπήρξε, λόγω 

των μεγάλων  προκλήσεων που παρουσιάστηκαν παγκοσμίως, ραγδαίος. Το παραδοσιακό 

γραφειοκρατικό μοντέλο οργάνωσης του δημοσίου (με την αυστηρή ιεραρχία, τους 

κανόνες και την καθολική-ανελαστική  προσέγγιση) τέθηκε σε αμφισβήτηση με το Νέο 

Δημόσιο Μάνατζμεντ (New Public Management-NPM) και άλλες νέες μεθόδους 

διοίκησης. Παράλληλα με τον εκσυγχρονισμό του δημόσιου τομέα και την αυξανόμενη 

έμφαση στην αποδοτικότητα και τη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας, πολλές 

οργανώσεις του δημόσιου τομέα (παγκοσμίως) έχουν υιοθετήσει πρακτικές, διαδικασίες 

και συμπεριφορές του ιδιωτικού τομέα (Grimshaw et al., 2001, Andrews et al., 2009). Ο 

δημόσιος τομέας υπήρξε «θύμα» μιας πολιτικής παραδοχής ότι  (o Δ.Τ.) στερείται 

σύγχρονων μεθόδων διοίκησης σε σχέση με τον Ιδιωτικό, ωστόσο νεότερες  έρευνες δεν 

συμμερίζονται αυτήν την άποψη.  

Σε πιο βαθμό, όμως, έχουν ¨διεισδύσει¨  στον δημόσιο τομέα πρακτικές της ΔΑΔ 

όπως τα  HPWS;  Και τι αποτελέσματα είχανε; Θα προσπαθήσουμε να δώσουμε μία 

εικόνα παρότι η έρευνα για το θέμα αυτό είναι σχετικά περιορισμένη.  

Μία από τις πρώτες έρευνες στο τομέα αυτό είναι του Gould-Williams το 2003, όπου 

ύστερα από διανομή ερωτηματολογίων μέσω ταχυδρομείου σε τοπικούς υπαλλήλους 

διάφορων δημοσίων υπηρεσιών της Ουαλίας (U.K.) όπως  βιβλιοθήκες, κοινωφελείς 

υπηρεσίες, υπηρεσίες υποστήριξης, συντήρησης, νομικές υπηρεσίες, τροφοδοσίας σχολίων 

και γενικότερα υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης, διαπίστωσε πως τα αποτελέσματα 

της έρευνας υποστηρίζουν την κυρίαρχη πεποίθηση ότι οι πρακτικές ανθρώπινου 

δυναμικού οδηγούν σε ανώτερες οργανωτικές επιδόσεις (Pfeffer, 1999, Huselid, 1995, 

MacDuffie, 1995).  Ο Gould-Williams διαπίστωσε επίσης ότι οι πρακτικές HRM έχουν 
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θετική επίδραση στην ικανοποίηση των εργαζομένων και οδηγούν στην αύξηση της 

εμπιστοσύνης των εργαζομένων, η οποία αναφέρεται στην εμπιστοσύνη μεταξύ των 

εργαζομένων και του οργανισμού στο σύνολό του και της διαπροσωπικής εμπιστοσύνης, η 

οποία αναφέρεται στις σχέσεις μεταξύ των εργαζομένων. 

 

Οι Kalleberg et al. (2006) σε μελέτη που διεξήγαν σε κερδοσκοπικούς, μη 

κερδοσκοπικούς και δημόσιους οργανισμούς στις ΗΠΑ  υποστήριξαν ότι οι δημόσιοι 

οργανισμοί μπορεί να ενδιαφέρονται λιγότερο για τη βελτίωση των επιδόσεων μέσω της 

υιοθέτησης των HPWS επειδή δεν τους ασκείται  πίεση από τον ανταγωνισμό της αγοράς, 

αλλά η πολιτική του New Public Management αύξησε το ενδιαφέρον των δημόσιων και 

μη κερδοσκοπικών οργανισμών για τις επιδόσεις τους. Διατύπωσαν την υπόθεση ότι λόγω 

της φύσης τους οι δημόσιοι οργανισμοί και οι Μ.Κ.Ο. θα επέλεγαν να χρησιμοποιήσουν 

εκείνες τις πρακτικές ή τις δέσμες πρακτικών που ταιριάζουν καλύτερα στην αποστολή 

τους.  

Πιο συγκεκριμένα υπέθεσαν ότι θα χρησιμοποιούσαν λιγότερο πρακτικές των  

HPWS που έχουν να κάνουν με συμμετοχή στα  κέρδη και γενικότερα την χρήση 

οικονομικών κινήτρων συνδεδεμένων με τις επιδόσεις των εργαζομένων διότι οι δημόσιοι 

οργανισμοί καθορίζουν την παραγόμενη αξία από την άποψη της αποστολής τους και όχι 

από πλευράς οικονομικής απόδοσης. 

  Υπέθεσαν επίσης ότι οι δημόσιοι οργανισμοί θα χρησιμοποιούσαν περισσότερο 

πρακτικές που έχουν να κάνουν με ομάδες, με  επιτροπές και τις πρακτικές πολλαπλών 

δεξιοτήτων που σχετίζονται με τις ικανότητες των εργαζομένων και την ευκαιρία που 

δίνεται στους υπαλλήλους να συμμετέχουν ουσιαστικά στις αποφάσεις, επειδή αυτές οι 

πρακτικές είναι συμβατές με τους ανθρωπιστικούς στόχους που διαθέτουν οι δημόσιοι 

οργανισμοί. Τα ευρήματά τους υποστήριξαν τις υποθέσεις τους. Έτσι οι δημόσιοι 

οργανισμοί χρησιμοποιούν περισσότερο τις πρακτικές HPWS που προσφέρουν ευκαιρίες 

συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων,  από ό, τι οι κερδοσκοπικοί οργανισμοί και είναι 

λιγότερο πιθανό να χρησιμοποιήσουν πρακτικές αντιστάθμισης κινήτρων που σχετίζονται 

με την παραγωγή, όπως η κατανομή κερδών, το μερίδιο κέρδους και τα επιδόματα 

(Kalleberg et al., 2006: 293). 

Μία βρετανική μελέτη που συγκρίνει τις πρακτικές HRM σε δημόσιους και 

ιδιωτικούς οργανισμούς (Boyne et al., 1999) παρείχε παρόμοια αποτελέσματα: Οι 

πρακτικές Δ.Α.Δ. που στοχεύουν στην ευημερία των εργαζομένων, όπως η κατάρτιση και 

η συμμετοχή των εργαζομένων, ήταν πιο διαδεδομένες στους δημόσιους παρά στους 
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ιδιωτικούς οργανισμούς, ενώ οι πρακτικές διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού που 

αποσκοπούσαν στην αύξηση της οργανωτικής ευελιξίας και της οικονομικής απόδοσης 

ήταν λιγότερο διαδεδομένες στους δημόσιους οργανισμούς. 

 

Άλλοι ερευνητές της ΔΑΔ θεωρούν  ότι ο Δημόσιος Τομέας έχει υψηλότερα 

ποσοστά εφαρμογής πρακτικών ΔΑΔ που αφορούν την συμμετοχή των υπαλλήλων, τις 

ομάδες εργασίας, την πολιτική εκπαίδευσης των εργαζομένων, την παροχή κινήτρων για 

εξέλιξη κλπ. Επίσης χρησιμοποιούν περισσότερο πρακτικές που αποσκοπούν στην 

εξισορρόπηση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής καθώς  και ίσων ευκαιριών. Σε μία 

ανάλυση των δεδομένων που  έχουν συλλεχθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο αναφορικά με την 

πρόοδο της Δ.Α.Δ.  κατά τα έτη 1998 έως και 2011 χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα 

των σχετικών εθνικών ερευνών (1998, 2004 & 2011) για τις εργασιακές σχέσεις στους 

χώρους εργασίας (Workplace Employment Relations Study (WERS)) η οποία έλαβε χώρα 

στο Policy Studies Institute του University of Westminster από τον καθηγητή Michael 

White και η οποία προσέγγιζε το θέμα από την πλευρά της Δ.Α.Δ., εστιάζοντας επιπλέον 

στα HPWS και στις πρακτικές διαχείρισης της διαφορετικότητας (Diversity management) 

διαπιστώθηκε ότι, τα στοιχεία αυτά δείχνουν πως ο δημόσιος τομέας προηγείται σταθερά 

και στα HPWS και στις πρακτικές διαχείρισης της διαφορετικότητας. Με περαιτέρω 

ανάλυση διαπιστώθηκε ότι οι πρακτικές αυτές έχουν εφαρμογή στους δημόσιους 

οργανισμούς (του Η.Β.) ανεξάρτητα του μεγέθους τους, ενώ στον Ιδιωτικό Τομέα τους 

συναντάμε στους μεγαλύτερους σε μέγεθος οργανισμούς/επιχειρήσεις και αυτός είναι ο 

λόγος που είχε το προβάδισμα ο Δημόσιος έναντι του Ιδιωτικού Τομέα στην εφαρμογή 

των ανωτέρω πρακτικών. Επίσης διαπιστώθηκε και ότι το μόνο σημείο που υστερούσε ο 

Δ.Τ. έναντι του Ι.Τ. στην εφαρμογή πρακτικών υψηλής απόδοσης ήταν οι πρακτικές 

παροχής οικονομικών κινήτρων. 
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9.4  Ελληνικό δημόσιο και 21
ος

 αιώνας 

 

Υπάρχει, όπως προαναφέραμε, μία γενικότερη αντίληψη για τον δημόσιο τομέα ότι 

είναι παρωχημένος και ότι στερείται σύγχρονων μεθόδων διοίκησης οι οποίες 

εφαρμόζονται στον ιδιωτικό. Αυτό συμβαίνει γιατί ο ιδιωτικός τομέας είναι συνήθως 

αυτός που πρωτοπορεί στην εφαρμογή των νέων μεθόδων διοίκησης και καθώς είναι πιο 

ευέλικτος και ποιο ανοικτός σε καινοτομίες, σε αντίθεση με τον δημόσιο που είναι 

περισσότερο δεσμευμένος με νομοθεσίες και διαδικασίες οι οποίες έχουν μεν ως στόχο να 

προστατεύσουν  το κρατικό  συμφέρον και τον πολίτη, αλλά αρκετές φορές  δημιουργούν 

αρνητικό κλίμα για την καινοτομία και την αλλαγή. 

Επίσης σίγουρα επηρεάζει και η επιδίωξη του κέρδους από τον ιδιωτικό τομέα, που 

ως το κατεξοχήν του κίνητρο, τον ωθεί στην καινοτομία, τον πειραματισμό,   την εύρεση 

νέων μεθόδων παραγωγής, οργάνωσης και διοίκησης. Ωστόσο σε δεύτερο χρόνο έρχεται 

και ο δημόσιος τομέας που με την σειρά του υιοθετεί τις επιτυχημένες μεθόδους που έχουν 

προκύψει. 

Υπάρχουν βέβαια και σημεία όπου ο δημόσιος τομέας προηγείται του ιδιωτικού. Τέτοια 

είναι η εργασιακή ασφάλεια που παρέχει, οι οικογενειακές διευκολύνσεις που έχουν οι υπάλληλοι 

του, οι ευκαιρίες για επιμόρφωση που τους δίνονται,  οι ίσες ευκαιρίες και οι ίσες αμοιβές μεταξύ 

ανδρών και γυναικών. Όλα αυτά αν τα παρατηρήσει κανείς θα δει ότι ανήκουν στην σφαίρα των 

πρακτικών των HPWS και η εφαρμογή αυτών αυξάνει την εργασιακή ικανοποίηση και την 

οργανωσιακή δέσμευση των υπαλλήλων του δημόσιου τομέα, όπου άλλωστε στοχεύουν οι 

πρακτικές αυτές.  

Ένα άλλο πεδίο όπου ο δημόσιος τομέας έχει σημειώσει μεγάλη πρόοδο την 

τελευταία δεκαετία είναι η όλο και μεγαλύτερη υιοθέτηση  της σύγχρονης τεχνολογίας για 

την εξυπηρέτηση του πολίτη ή την διεκπεραίωση των εργασιών του. Εδώ θα μπορούσε να 

αναφέρει κανείς ένα πλήθος εφαρμογών που έχουν προστεθεί στην καθημερινότητα μας 

και οι οποίες έχουν αλλάξει την ζωή μας. Ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε την 

ίδρυση των ΚΕΠ, την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου, το σύστημα του Εύδοξου, 

το ΤΑXIS το οποίο είναι λίγο παλαιότερο αλλά όλο και προστίθενται δυνατότητες σ΄ αυτό 

(όπως πχ η χορήγηση διάφορων επιδομάτων μέσω αυτού πχ επίδομα  θέρμανσης ή 

διανομή πλεονάσματος μέσω ηλεκτρονικής αίτησης κ.α.).  

Αυτά μας φαίνονται απλά και συνηθισμένα σήμερα, αλλά είναι δυνατότητες που 

δεν υπήρχαν πριν το 2000 και έγιναν πραγματικότητα χάρη στην εφαρμογή/υιοθέτηση από 
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τον δημόσιο τομέα νέων τεχνολογιών όπως τα Big Data, Open Data, Open Gov, Διαδίκτυο 

και Ι.Τ.  

Για να γίνει κατανοητό το μέγεθος της βελτίωσης στην ζωή των πολιτών που 

προέκυψε από τα ανωτέρω, θα αναφέρω ένα παράδειγμα από την εφαρμογή ενός απλού 

(φαινομενικά) συστήματος, αυτό της μετάβασης του Εθνικού Τυπογραφείου (ΕΤ) από την 

έντυπη κυκλοφορία στην ηλεκτρονική κυκλοφορία του Φύλλου Εφημερίδας της 

Κυβέρνησης (ΦΕΚ).  Όπως είναι γνωστό  από την ηλεκτρονική σελίδα του Εθνικού 

Τυπογραφείου (www.et.gr) μπορεί η κάθε υπηρεσία ή ο οποιοσδήποτε πολίτης,  άνευ 

κόστους να βρει ένα ΦΕΚ το οποίο τον αφορά ή τον ενδιαφέρει και να το εκτυπώσει ή να 

το αποθηκεύσει ηλεκτρονικά προκειμένου να το χρησιμοποιήσει για τον σκοπό που το 

χρειάζεται. 

 Έτσι, πρακτικά, όταν π.χ. έχουμε την δημοσίευση ενός Φύλλου Εφημερίδας της 

Κυβέρνησης (ΦΕΚ) που αφορά τον διορισμό ενός υπαλλήλου σε μία δημόσια υπηρεσία  

μπορεί η πράξη διορισμού να τυπωθεί στο σημερινό ΦΕΚ, αυτό να εντοπιστεί άμεσα από 

την υπηρεσία που αφορά μέσω της αναζήτησης με τον Κωδικό Δημοσιεύματος  (ή και τον 

ενδιαφερόμενο μέσω της παραμετροποιημένης αναζήτησης των τευχών του Ε.Τ.) και την 

επομένη να προσέλθει και να αναλάβει υπηρεσία ο ενδιαφερόμενος. Πριν το 2010, έτος 

κατά το οποίο άρχισε η ανάρτηση των ΦΕΚ στο διαδίκτυο με δωρεάν πρόσβαση σ΄ όλους,  

βάσει του Ν. 3861/2010, όπου στο άρθρο 7 προβλέπεται «…… 7. Τα φύλλα όλων των 

τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην 

ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου», ο ενδιαφερόμενος θα έπρεπε να απευθυνθεί σε 

ειδικό γραφείο που παρακολουθούσε την εκτύπωση των ΦΕΚ προκειμένου  να 

προμηθευθεί ένα αντίγραφο του ΦΕΚ που τον αφορά, καταβάλλοντας φυσικά και κάποιο 

οικονομικό τίμημα,  προκειμένου να αναλάβει το συντομότερο δυνατόν υπηρεσία ή 

εναλλακτικά να περιμένει το ΦΕΚ να αποσταλεί εντύπως στην υπηρεσία που είχε 

διοριστεί, και η οποία πλήρωνε ετήσια συνδρομή στο Ε.Τ..  Αυτή η διαδικασία  

χρειαζόταν  τουλάχιστον δύο με τρεις εβδομάδες για υπηρεσίες εκτός Αθηνών.  

Παρομοίως κάποιος πολίτης ο οποίος αναζητούσε ένα Προεδρικό Διάταγμα ή έναν 

Νόμο θα έπρεπε να το αναζητήσει στο γραφείο που αναφέραμε προηγουμένως ή σε μία 

βιβλιοθήκη ιδιωτική ή και δημόσια στην οποία τηρούνταν αρχείο του Ά τόμου των ΦΕΚ 

όπου  δημοσιεύονται οι Νόμοι και τα ΠΔ, έχοντας φυσικά ένα κόστος σε χρόνο και χρήμα.  

Για να επιτευχθεί αυτή η  αλλαγή και να συνεχίσει να λειτουργεί το νέο σύστημα, 

χρειάστηκε πέραν από την σύλληψη της ιδέας και τον σχεδιασμό, οι υπάλληλοι του ΕΤ να 

αποκτήσουν νέες γνώσεις και ικανότητες προκειμένου να μεταβούν από το κλασικό 
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τυπογραφείο στο ηλεκτρονικό τυπογραφείο και από την έντυπη διανομή στην ηλεκτρονική 

ανάρτηση. Το ίδιο και οι υπάλληλοι που ήταν χρήστες των δημοσιευμάτων χρειάστηκε να 

αποκτήσουν νέες γνώσεις και ικανότητες: στην χρήση του διαδικτύου, της ηλεκτρονικής 

αναζήτησης και την χρήση της συγκριμένης ιστο-σελίδας καθώς και προσφάτως (από το 

2016) γνώσεις στην ηλεκτρονική αποστολή και ψηφιακά υπογεγραμμένα των προς 

δημοσίευση θεμάτων στο ΕΤ. Σημειώνω, για τους μη γνωρίζοντες τη σχετική διαδικασία, 

ότι δεν πρόκειται για την αποστολή ενός απλού e-mail, αλλά για την σύνταξη ενός 

κειμένου με συγκεκριμένες προδιαγραφές όσον αφορά π.χ. την γραμματοσειρά και το 

μέγεθος των χαρακτήρων αποφυγή συγκεκριμένων εκφράσεων και συντομογραφιών και 

την χρήση άλλων προσδιορισμένων από το ΕΤ, για την απόκτηση δε της ψηφιακής  

υπογραφής απαιτείται μία διαδικασία πιστοποίησης μέσω της πύλης ΕΡΜΗΣ καθώς και 

μία εδική εφαρμογή και Hardware (USB-stick με ψηφιακά δεδομένα του χρήστη) για την 

αποτύπωση της επί του  προς αποστολή κειμένου. 

Έχουμε επίσης εδώ μία ακόμα πρακτική HPWS που εφαρμόζει το δημόσιο αυτή 

της διαρκούς επιμόρφωσης και  απόκτησης νέων δεξιοτήτων που έχουν να κάνουν με την 

χρήση νέων τεχνολογιών. 

 

 

9.5 Ελληνικός Δημόσιος τομέας και πρακτικές HPWS 

 

 Ο ελληνικός δημόσιος τομέας εφαρμόζει μία σειρά από πρακτικές Διοίκησης 

Ανθρώπινου Δυναμικού, οι οποίες προκύπτουν από μία σειρά νόμων με κυριότερους:  

Ι. τον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα (ΔΥΚ)  που αποτελεί την κύρια πηγή τους,  

ΙΙ. τα μισθολόγια (ενιαίο και ειδικά) και  

ΙΙΙ. το βαθμολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων.  

Παρότι ο ΔΥΚ (Ν 3528/07)  αλλά και ο Κώδικας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων 

(Ν. 3584/2007) που κατ΄ ουσία είναι η μεταφορά του ΔΥΚ με αντίστοιχα άρθρα 

προσαρμοσμένα στην πραγματικότητα της τοπικής αυτοδιοίκησης, είναι νομοθετήματα 

του 2007,  ωστόσο έχουν υποστεί μία μεγάλη επικαιροποίηση από το 2015 και μετά, από  

μία σειρά νέων νομοθετημάτων που τους έχουν εκσυγχρονίσει και προσαρμόσει στην 

σημερινή πραγματικότητα, με προεξέχοντα τον Ν.4369/16. Θέλοντας λοιπόν να 

καταδείξω τις κυριότερες πρακτικές διοίκησης ανθρωπίνων πόρων που χρησιμοποιούνται 

από τον δημόσιο τομέα αλλά ταυτόχρονα μπορούν να ενταχθούν  σε δέσμες πρακτικών 
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των HPWS, επέλεξα τις βασικότερες αυτών των πρακτικών και τις αντιπαρέβαλλα με 

αυτές των μοντέλων που παρουσίασα στο Β΄ μέρος δηλαδή των  πρακτικών των ΑΜΟ, 

του Pfeffer  και του Guest, ώστε να προκύπτει άμεσα η σχέση που υπάρχει μεταξύ τους. 

 

Πίνακας 11. Πρακτικές των  HPWS που είναι θεσμοθετημένες στο Ελληνικό Δημόσιο Τομέα και 

αντιστοίχιση τους με τα μοντέλα/πρακτικές που παρουσιάστηκαν στις ενότητες 5.1, 5.2 & 5.3. 

Πρακτική 

HR/HPWS 

που εφαρμόζει 

το Ελληνικό 

Δημόσιο 

 

Νομοθεσία &  

Περιγραφή της πρακτικής 

 

Α.Μ.Ο. 
 

Abilities 

Motivation 
Opportunity 

to 

Participate 

 

 

7 κύριες 

πρακτικές 

του   

J. Pfeffer 

 
Πρακτικές 

κατά 

GUEST 

Προσλήψεις 

μέσω ΑΣΕΠ 

Ν. 2190/94 

Για την επιλογή του τακτικού προσωπικού το 

ΑΣΕΠ οργανώνει γραπτούς διαγωνισμούς 

ή/και αξιολογεί τους υποψηφίους με 

βαθμολόγηση συγκεκριμένων κριτηρίων 

προκαθορισμένων με νόμο, ενώ για ορισμένες 

θέσεις διεξάγει συμπληρωματική πρακτική 

δοκιμασία ή ειδικές εξετάσεις – test. Το 

υψηλών απαιτήσεων ειδικό επιστημονικό 

προσωπικό επιλέγεται με ειδική διαδικασία 

ουσιαστικής αξιολόγησης των υποψηφίων από 

πενταμελή επιτροπή οριζόμενη από το ΑΣΕΠ, 

ενώ για την επιλογή των εκπαιδευτικών 

διεξάγεται ειδικός γραπτός διαγωνισμός 

ύστερα από προκήρυξη όπου καθορίζονται τα 

προσόντα και οι δεξιότητες από τους φορείς 

που επιθυμούν κάλυψη θέσεων. Οι θέσεις 

καλύπτονται πάντα μετά από πανελλήνια 

προκήρυξη στην οποία αναφέρονται τα 

απαιτούμενα προσόντα για κάθε θέση και όλες 

οι σχετικές με την επιλογή διαδικασίες, όπως 

ορίζονται στο βασικό νόμο 2190/1994. Η 

βασική αρχή της διαφάνειας καλύπτεται με τη 

δημοσιοποίηση όλων των σταδίων της 

διαδικασίας επιλογής προσωπικού. 

 

 
A 

 

 

2 

 

 

1 

Εισαγωγική 

εκπαίδευση 

Ν.3528/07, Αρ. 47, παρ. 1,2 

 

Η εισαγωγική εκπαίδευση είναι υποχρεωτική, 

τόσο για την υπηρεσία όσο και για τον 

υπάλληλο. Γίνεται κατά την πρώτη διετία από 

το διορισμό του υπαλλήλου και έχει ως σκοπό 

την εξοικείωση του υπαλλήλου με τα 

αντικείμενα της υπηρεσίας του και τα 

καθήκοντα του ως δημοσίου υπαλλήλου 

γενικότερα. Τα προγράμματα υλοποιούνται 

από το  Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης 

και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)   

 

 

A 

 

5 

 

3 

ΕΣΔΔΑ 

Εθνική Σχολή  

Δημόσιας 

Τροφοδοτεί την δημόσια διοίκηση με επιτελικά 

στελέχη υψηλής εξειδίκευσης και σύγχρονης 

εκπαίδευσης. 

A+M 5 4 
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Διοίκησης και 

Αυτοδιοίκησης 

Η ΕΣΔΔΑ δέχεται μετά από διαγωνισμό 

αποφοίτους ΑΕΙ & ΤΕΙ, η φοίτηση είναι 

διετής. Οι απόφοιτοι της επιλέγουν την 

υπηρεσία στην οποία θέλουν να υπηρετήσουν 

και έχουν υψηλά βαθμολογικά και μισθολογικά 

προνόμια. 

 

Δια Βίου 

Επιμόρφωση   

των Υπαλλήλων  

 

Ν.3528/07, Αρ. 47 παρ. 3,4. 

3.Η υπηρεσία είναι υποχρεωμένη να μεριμνά 

για την επιμόρφωση των υπαλλήλων της σε 

όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους 

ανεξάρτητα από την κατηγορία, τον κλάδο, την 

ειδικότητα και το βαθμό τους. Η επιμόρφωση 

μπορεί να είναι γενική ή να έχει τη μορφή 

εξειδίκευσης σε αντικείμενα της υπηρεσίας του 

υπαλλήλου. Η συμμετοχή του υπαλλήλου σε 

προγράμματα επιμόρφωσης μπορεί να ορίζεται 

και ως υποχρεωτική. 

4. Η μετεκπαίδευση έχει ως σκοπό την 

απόκτηση από τον υπάλληλο των ειδικών 

γνώσεων που είναι απαραίτητες για την 

άσκηση των καθηκόντων του. Γίνεται σε 

φορείς δημόσιους (ΕΚΔΑΑ) ή ιδιωτικούς, στην 

Ελλάδα ή το εξωτερικό, ιδίως σε 

Πανεπιστήμια, Τ.Ε.Ι. και στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α.. Η 

μετεκπαίδευση μπορεί να ορίζεται και ως 

υποχρεωτική. 

 

Αρ. 59 

Αφορά χορήγηση άδειας για συμμετοχή σε 

διαγωνισμούς για εισαγωγή πχ στην ΕΣΔΔΑ ή 

κύκλους μεταπτυχιακών σπουδών καθώς και 

για συμμετοχή σε συνέδρια, συνδιασκέψεις και 

κάθε είδους συναντήσεις επιστημονικού 

χαρακτήρα. 

 

Επιπλέον το άρθρο 85, που αφορά την επιλογή 

προϊσταμένων  με απόδοση μορίων, μοριοδοτεί 

με 10 μόρια ανά σεμινάριο και μέχρι 40 

συνολικά την παρακολούθηση σεμιναρίων του 

ΕΚΔΔΑ, (παρ 1 ζζ). 

 

 

A+M 

 

 

5 

 

10 

Προπτυχιακές 

σπουδές 

Ν.3528/07, Άρθρο 60, παρ 1,2 

 Στους υπαλλήλους που είναι μαθητές, 

σπουδαστές ή φοιτητές, προπτυχιακοί ή 

μεταπτυχιακοί, σε σχολεία και ιδρύματα και 

των τριών βαθμίδων εκπαίδευσης, χορηγείται 

άδεια εξετάσεων με αποδοχές. 

2. Η άδεια εξετάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει 

τις δέκα (10) εργάσιμες ημέρες κάθε έτος και 

χορηγείται συνεχώς ή τμηματικώς κατά την 

εξεταστική περίοδο που ζητά ο 

 

A+M 

 

5 
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ενδιαφερόμενος. Οι άδειες εξετάσεων 

χορηγούνται για το χρόνο φοίτησης και μέχρι 

δύο το πολύ εξάμηνα μετά τη λήξη του, 

εφόσον ο υπάλληλος εξακολουθεί να φοιτά. 

Για κάθε ημέρα εξετάσεων χορηγείται άδεια 

μίας (1) ημέρας.»  

 

Ως πρακτική συνδυάζεται με άρθρο 69 

Το οποίο παρέχει την δυνατότητα μετάταξης σε 

ανώτερη κατηγορία (μετά την απόκτηση του 

πτυχίου) π.χ. από ΔΕ σε ΠΕ, με οφέλη τόσο 

μισθολογικά όσο και υπηρεσιακής εξέλιξης. 

 

Μεταπτυχιακές 

Σπουδές 

Διευκολύνσεις φοίτησης σε μεταπτυχιακά 

προγράμματα ή εκπόνηση διδακτορικής 

διατριβής. 

 

Ν.3528/0,  Άρθρο 58 

Ι.Άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης χορηγείται 

σε περίπτωση φοίτησης σε μεταπτυχιακά 

προγράμματα (έως 3 έτη ανάλογα τη διάρκεια 

του ΜΠΣ) ή για εκπόνηση διδακτορικής (ως 4 

χρόνια) 

 

IΙ. Άδειες εξετάσεων δες ανωτέρω στο 

Ν.3528/07, Άρθρο 60, παρ 1,2 

 

Άλλα οφέλη 

 

Εξέλιξη βαθμολογική 

Ν.4369/16 Βαθμολόγιο Δημ. Υπαλλήλων.  

Στους κάτοχους Διδ. Διπλώματος  μειώνεται ο 

χρόνος εξέλιξης κατά 6 έτη. Ενώ για τους 

κατόχους Μεταπτυχιακού μειώνεται κατά δύο, 

κτήση δεύτερου μεταπτυχιακού μειώνει κατά 

έναν χρόνο ακόμη. 

 

Εξέλιξη σε θέσεις ευθύνης 

Ν.3528/07,  Άρθρο 85 

Η κατάληψη θέσης ευθύνης εμπεριέχει ως 

διαδικασία την συλλογή μορίων από διάφορους 

παρόντες ένας εξ αυτών είναι και οι μετ/κές 

σπουδές το Μετ/κο Δίπλωμα δίνει 150 μόρια, 

ενώ το Διδ. Δίπλωμα 300 (εφόσον είναι 

συναφή)  

 

Εξέλιξη Μισθολογική 

Ν 4354/15, άρθρο 8 παρ. 3
 
α. 

(Μισθολόγιο Δημ. Υπαλλήλων)  

Οι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών 

ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης,  προωθούνται 

κατά δύο Μισθολογικά Κλιμάκια ενώ οι 

κάτοχοι διδακτορικού κατά έξι Μ.Κ. 

 

A+M 

 

5 

 

4 

Πολιτικές 

χρηματοδότησης 

σπουδών και 

επιμορφώσεων 

-Μέσω ΛΑΕΚ, για τους υπάλληλους Ι.Δ.Α.Χ., 

χρηματοδοτείται μέρος των διδάκτρων ή και 

όλο το ποσό (αναλόγως των αιτούντων και του 

ταμειακού υπολοίπου του κονδυλίου αυτού) 

για μετ/κες σπουδές ή επιμορφωτικά σεμινάρια 

- Μέσω του τακτικού προϋπολογισμού των 

οργανισμών (π.χ. για τα ΝΠΔΔ ΚΑΕ 0541) 

 

A+M 

 

5 

 

4 
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επιχορηγείται η επιμόρφωση των υπαλλήλων 

αφού ελεγχθεί η συνάφεια του αντικειμένου με 

τη θέση εργασίας τους και η αναγκαιότητα της 

επιμόρφωσης. 

-Ενδουπηρεσιακή Οικονομική ενίσχυση ή 

κάλυψη μέρους των διδάκτρων σε ορισμένους 

φορείς πχ ΑΕΙ δίνουν υποτροφίες στους 

υπαλλήλους τους που παρακολουθούν τα 

Μετ/κά τους προγράμματα. 

 

Συναντήσεις/ 

Ολομέλειες  

Διεύθυνσης 

 ή τμήματος 

N.4369/16 άρθρο 23 

Ολομέλειες Διεύθυνσης ή Τμήματος.  

Αποτελούν συμβουλευτικά όργανα της 

Διοίκησης, στα οποία δικαίωμα συμμετοχής 

έχουν όλοι οι υπάλληλοι της αντίστοιχης 

οργανικής μονάδας. Συζητούνται θέματα 

επίτευξης στοχοθεσίας και λειτουργίας.  

 

 

O 

 

3  

(εν μέρει) 

 

11, 12,  

13, 14 

 

Στοχοθεσία Ν 3230/04 & N.4369/16 άρθρο 22 

Καθιέρωση του συστήματος διοίκησης μέσω 

στόχων και μέτρησης της αποδοτικότητας. Η 

στοχοθεσία λαμβάνει υπόψη τους 

Στρατηγικούς και Επιχειρησιακούς στόχους 

του κάθε οργανισμού, υπηρεσίας ή ΝΠΔΔ και 

τους επιμερίζει ανά διεύθυνση αρχικά, τμήμα 

στη συνέχεια και ανά υπάλληλο τελικά.  

 

 

O 

 

7 

 

14 

Αξιολόγηση N.4369/16 άρθρα 14-22  

H αξιολόγηση των δημ. υπαλλήλων γίνεται σε 

ετήσια βάση στα εξής κριτήρια αξιολόγησης, 

για τους απλούς υπαλλήλους:  

Α. Γνώση  του αντικειμένου, ενδιαφέρον και 

δημιουργικότητα. 

Β. Υπηρεσιακές σχέσεις και συμπεριφορά.  

Γ. Αποτελεσματικότητα. 

 

 και για τους Προϊσταμένους στα:  

Α. Γνώση του αντικειμένου, αντίληψη, 

ενδιαφέρον και δημιουργικότητα  

Β. Υπηρεσιακές σχέσεις και συμπεριφορά 

 Γ. Διοικητικές ικανότητες  

Δ. Αποτελεσματικότητα 

 

Συνδυαστικά με Ν. 4354/15, Άρθρο 12, Παρ. 1 

¨Προωθημένη μισθολογική εξέλιξη.¨  

 Υπάλληλοι όλων των κατηγοριών, οι οποίοι, 

σύμφωνα με τις σχετικές περί αξιολόγησης των 

υπαλλήλων διατάξεις, βαθμολογούνται με 

άριστα κατά μέσο όρο σε τρεις (3) συνεχόμενες 

ετήσιες αξιολογήσεις, δύνανται να 

εξελίσσονται ταχύτερα στη μισθολογική 

κλίμακα της κατηγορίας τους, λαμβάνοντας 

ένα (1) επιπλέον μισθολογικό κλιμάκιο. 

σ.σ. δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα γιατί δεν έχουν 

παρέλθει 3 έτη αξιολογήσεων από την εφαρμογή 

του 4369/16. 

 

4 

  

5 

Καινοτομία Ν.3528/07, Άρθρο 64, παρ.1 

Σε υπαλλήλους, οι οποίοι με δική τους 

πρωτοβουλία συντάσσουν και υποβάλλουν 

 

O 
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αξιόλογη πρωτότυπη πρόταση ή μελέτη, που 

αφορά είτε τα αντικείμενα αρμοδιότητας της 

υπηρεσίας τους είτε την καλύτερη οργάνωση ή 

τη βελτίωση της αποδοτικότητας της δημόσιας 

υπηρεσίας, παρέχονται χρηματικά βραβεία. 

Οικογενειακές 

διευκολύνσεις, 

 

 

 

 

 

 

 

Ωράριο 

Ν.3528/07,  Άρθρα 50, 52, 53 

 

Άδειες απουσίας για περιπτώσεις όπως: Γάμος, 

θάνατος συγγενούς ως β βαθμό, σε πατέρα για 

γέννηση τέκνου, για άρρωστα τέκνα που 

χρήζουν ειδικής θεραπείας, υιοθεσίας τέκνου, 

μητρότητα (δηλ. κύηση, λοχεία), ανατροφής 

τέκνου, παρακολούθηση εκπαίδευσης τέκνων. 

 

ΥΑ:ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757/25-7-2011, δίνει την 

δυνατότητα επιλογής μεταξύ 5 ωραρίων, 

(α) Ώρα προσέλευσης στις 07.00  
       και ώρα αποχώρησης στις 15.00 
β) Ώρα προσέλευσης στις 07.30  
       και ώρα αποχώρησης στις 15.30 
(γ) Ώρα προσέλευσης στις 08.00  
       και ώρα αποχώρησης στις 16.00 
(δ) Ώρα προσέλευσης στις 08.30  
       και ώρα αποχώρησης στις 16.30 
(ε) Ώρα προσέλευσης στις 09.00  
      και ώρα αποχώρησης στις 17.00. 

Μ   

Ηθικές αμοιβές Ν.3528/07, Άρθρο 61 

 

Έπαινος ή μετάλλιο, απονέμονται για πράξεις 

που δεν επιβάλλονται από τα καθήκοντα των 

υπαλλήλων καθώς και για την κοινωνική τους 

δράση. 

 

   

Εξασφάλιση της 

Απασχόλησης, 

Εργασιακή 

Ασφάλεια, 

 

Σύνταγμα της Ελλάδας, άρθρο 103. 

Η μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων είναι 

συνταγματικά κατοχυρωμένη από το 1911, 

απόλυση τους προβλέπεται μόνο στις εξής 

περιπτώσεις: Παράνομου διορισμού, 

κατάργησης της θέσεως ή της ειδικότητας του 

υπαλλήλου ή της υπηρεσίας, σοβαρού 

πειθαρχικού παραπτώματος ή τέλος 

ιδιωτικοποίηση δημόσιας υπηρεσίας.  

 

 1 15 

Πηγές: Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας Ν.3528/16, Ν. 3230/04,  Ν. 2190/94, Ν.4369/16, Ν. 4354/15, όπως έχουν τροποποιηθεί και 

ισχύουν μέχρι την 1/1/2018.  - Προσαρμογή σε πίνακα: Δ. Κατσούκας 

 

 

9.6 Ερμηνεία του πίνακα αντιπαραβολής ελληνικής νομοθεσίας και πρακτικών 

HPWS. 

 

Βλέποντας τον ανωτέρω πίνακα μπορούμε εύκολα να συμπεράνουμε ότι πολλές 

πρακτικές της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στις 

πρακτικές υψηλής εργασιακής απόδοσης όπως αυτές αποτυπώνονται στις τρεις  
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αντιπροσωπευτικές απεικονίσεις τους (δηλ αυτές των Α.Μ.Ο., J. Pfeffer & Guest)  έχουν 

θεσμοθετηθεί με νόμους και εφαρμόζονται  στον ελληνικό δημόσιο τομέα.  

Βλέπουμε λοιπόν ότι έχει εφαρμοστεί κατ΄  αρχήν η προσεκτική επιλογή 

προσωπικού  η οποία γίνεται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ, 

ν 2190/94) βάσει προσόντων και γνώσεων που καθορίζει ο κάθε φορέας ανάλογα με τις 

ανάγκες του.  

Ύστερα από ανοιχτή προκήρυξη στην οποία όσοι έχουν τα απαιτούμενα προσόντα 

ή ανταποκρίνονται   στα κριτήρια που τέθηκαν,  μπορούν να υποβάλλουν αίτηση και είτε 

στη συνέχεια να διαγωνισθούν για τις θέσεις που αιτήθηκαν είτε να αξιολογηθούν βάσει 

των προσόντων τους  ή  άλλων κριτηρίων (συνήθως κοινωνικά και αφορά θέσεις λιγότερο 

απαιτητικές π.χ. υπάλληλοι καθαριότητας). Επιτυγχάνεται έτσι η επιλογή προσωπικού που 

έχει τις κύριες γνώσεις ή και ικανότητες που απαιτούνται για την επιτέλεση του 

αντικειμένου που θα τους ανατεθεί.  

Οι ανωτέρω γνώσεις ενισχύονται άμεσα μέσω της παρακολούθησης 

προγράμματος εισαγωγικής εκπαίδευσης του ΕΚΔΔΑ. Το πρόγραμμα είναι 

υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν όλοι οι νέο-διορισθέντες (δόκιμοι) δημόσιοι 

υπάλληλοι εντός διετίας από τον διορισμό τους, η επιτυχής παρακολούθηση του δε 

αποτελεί προϋπόθεση για την μονιμοποίηση του δόκιμου υπαλλήλου η οποία γίνεται με το 

πέρας διετίας από τον αρχικό του διορισμό και βάσει κάποιον κριτηρίων. «Το πρόγραμμα, 

διάρκειας 35 ωρών, διαφοροποιείται σε 4 κατηγορίες, ανάλογα με το φορέα που υπηρετεί ο 

νεοδιοριζόμενος, ήτοι κεντρική διοίκηση, τοπική αυτοδιοίκηση, φορείς υγείας και 

ασφαλιστικοί φορείς. Για κάθε μία κατηγορία φορέα το πρόγραμμα διαφοροποιείται σε 2 

επίπεδα, ανάλογα με την κατηγορία συμμετεχόντων, ήτοι υπάλληλοι πανεπιστημιακής / 

τεχνολογικής εκπαίδευσης και υπάλληλοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα 

εκπαίδευσης των νεοδιοριζόμενων υπαλλήλων εναρμονίζεται με τις πολιτικές της 

εφαρμοζόμενης διοικητικής μεταρρύθμισης και στόχο έχει να εφοδιάσει τους δόκιμους 

υπαλλήλους με τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες για την αποτελεσματικότερη ενάσκηση 

των καθηκόντων τους σε θέματα όπως: οργάνωση του κράτους, στρατηγικές προτεραιότητες 

της χώρας, μέσα άσκησης της δημοσιονομικής πολιτικής, προώθηση των αρχών της 

νομιμότητας και διαφάνειας, μείωση των διοικητικών βαρών, εφαρμογή της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης και βελτίωση της ποιότητας των διοικητικών και κανονιστικών πράξεων.» 

πηγή ΕΚΔΔΑ, www.ekdd.gr.  

Στην  συνέχεια και για τις επόμενες πέντε πρακτικές που απεικονίζονται στον 

πίνακα, βλέπουμε την σημασία που δίνει ο δημόσιος τομέας στην συνεχή εκπαίδευση των 
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υπαλλήλων του σ΄  όλα τα επίπεδα προπτυχιακό, μεταπτυχιακό αλλά και επιμόρφωσης σε 

μεμονωμένα αντικείμενα. Από την ισχύουσα νομοθεσία διευκολύνεται ο υπάλληλος να 

παρακολουθήσει την εκπαίδευση που επιθυμεί με την χορήγηση αδειών απουσίας με 

αποδοχές ως εξής:  Είτε για μεγάλο χρονικό διάστημα για μεταπτυχιακές σπουδές, οι 

οποίες θα πρέπει να είναι συναφείς με τα αντικείμενα της υπηρεσίας που υπηρετεί και 

συνοδεύονται από δέσμευση του για  παραμονή  στην υπηρεσία για τριπλάσιο χρονικό 

διάστημα μετά την ολοκλήρωση τους. Είτε με την χορήγηση αδειών προκειμένου να 

συμμετάσχει στις σχετικές εξετάσεις. Είτε τέλος με άδεια απουσίας για  παρακολούθηση 

σεμιναρίων επιμόρφωσης τα οποία συνήθως κρατούν από 3 ημέρες έως 10 ημέρες ή και 

διαφόρων επιστημονικών συνεδρίων και ημερίδων πάντα σχετικών με τα αντικείμενα της 

υπηρεσίας. Οι άδειες αυτές χορηγούνται με πράξη του αρμόδιου οργάνου οι μεγαλύτερες 

σε διάρκεια άδεια που αφορούν μεταπτυχιακές σπουδές απαιτούν και την γνωμοδότηση 

του υπηρεσιακού συμβουλίου της υπηρεσίας ή αντίστοιχου οργάνου και έχουν την 

σύμφωνη γνώμη του προϊσταμένου του υπαλλήλου. Επίσης σε πολλές περιπτώσεις 

παρέχεται η δυνατότητα οικονομικής κάλυψης όλου του ποσού της φοίτησης ή μέρους. 

 Οι πρακτικές αυτές του δημόσιου τομέα ταιριάζουν με τις πρακτικές της 

εκτεταμένης εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης των εργαζομένων σε πολλαπλές ομάδες 

δεξιοτήτων των Pfeffer και Guest μιας και δίνουν την δυνατότητα στους εργαζόμενους: 

α)να επεκτείνουν τις γνώσεις τους και β)να αποκτήσουν νέες δεξιότητες που θα 

ωφελήσουν την υπηρεσία τους. Πέραν όμως της δυνατότητας που δίνεται στους 

εργαζόμενους να αποκτήσουν αυτές τις γνώσεις και δεξιότητες, δίνονται συνειδητά και 

κίνητρα τα οποία αποτυπώνονται στις εξής τρεις κατηγορίες: 

 1. Οικονομικά κίνητρα μιας και οι μεταπτυχιακές σπουδές οδηγούν σε αύξηση 

αποδοχών, όπως επίσης το ίδιο και η κτήση τίτλου ΑΕΙ ή ΤΕΙ από υπαλλήλους της ΔΕ 

κατηγορίας. 

 2. Κίνητρα για εξέλιξη μιας και όλες οι ανωτέρω αναφερόμενες κατηγορίες 

εκπαίδευσης πριμοδοτούν με μόρια  τους υπαλλήλους που θα διεκδικήσουν μία θέση 

ευθύνης  αλλά και  

3. Βαθμολογικής εξέλιξης μιας και προωθούνται γρηγορότερα σε ανώτερες 

βαθμολογικές βαθμίδες (σημ. Ισχύει για τους κάτοχους μεταπτυχιακού τίτλου ή 

απόφοιτους της ΕΣΔΔΑ). 

 

Συναντήσεις ολομέλειας Διεύθυνσης ή Τμήματος: οι συναντήσεις αυτές που 

θεσμοθετήθηκαν πρόσφατα με τον Ν. 4369/16 και είναι το ελάχιστο τρεις και έξι κατ΄ έτος 
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(αντίστοιχα), έχουν ως αντικείμενα της ημερήσιας διάταξής τους την πορεία υλοποίησης 

των στόχων της Δ/νσης ή του Τμήματος και διάφορα άλλα θέματα λειτουργίας τους. 

Αποσκοπούν προφανώς στην επίλυση προβλημάτων και επίλυσης θεμάτων απόκλισης από 

τους στόχους που έχουν τεθεί. Συνεπώς εκτός από τη δημιουργία αίσθησης ομαδικού 

κλίματος επιτυγχάνουν την καλύτερη συνεργασία μεταξύ των τμημάτων και των 

υπαλλήλων της διεύθυνσης καθώς και των υπαλλήλων των τμημάτων (αντίστοιχα). 

Επίσης διευκολύνουν την διάχυση των πληροφοριών που αφορούν τους στόχους 

απόδοσης και τα στρατηγικά σχέδια του οργανισμού και τέλος μπορούν να οδηγήσουν 

στην σύσταση ομάδων βελτίωσης εργασίας ή και επίλυσης προβλημάτων. Έτσι δίνεται 

στους  υπαλλήλους η ευκαιρία να συμμετάσχουν πιο ενεργά και να αναδειχθούν. 

 Στοχοθεσία. Μέσω της στοχοθεσίας, η οποία ξεκινά από το ανώτατο επίπεδο για να 

καταλήξει μέχρι και τον τελευταίο υπάλληλο, γίνεται η επικοινωνία των στόχων του 

φορέα, οργανισμού, υπηρεσίας ή ΝΠΔΔ, καθώς και η υπενθύμιση του οράματος του στο 

προσωπικό. Φυσικά υπάρχει και η σύνδεση με την αξιολόγηση του προσωπικού, η οποία 

θα αναλυθεί ακολούθως. Και πάλι μέσω αυτής δίνονται ευκαιρίες στο προσωπικό «να 

κάνει δικό του ένα αντικείμενο εργασίας» και να συμμετέχει ενεργά στην υλοποίηση του 

επιμέρους στόχου που έχει δοθεί σ΄ αυτόν. Έτσι, μέσω αυτού του αντικειμένου έρχεται σε 

επαφή, με τους επιμέρους αλλά και με τους γενικότερους στόχους του οργανισμού, εκ των 

οποίων απορρέει και η δική του εργασία και στόχοι και φυσικά του οφείλεται πρόσβαση 

σ΄ όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες προκειμένου να επιτύχει. 

Η αξιολόγηση. Γίνεται σε ετήσια βάση με συγκεκριμένα κριτήρια και αποσκοπεί στην 

βελτίωση της ατομικής απόδοσης του κάθε υπαλλήλου αλλά και συνολικά της απόδοσης 

της υπηρεσίας. Αρμόδιοι για την αξιολόγηση είναι οι δύο άμεσα ιεραρχικά προϊστάμενοι 

του κάθε υπαλλήλου. Οι προϊστάμενοι κρίνονται και αυτοί από τους υφισταμένους τους 

(ανώνυμα) η βαθμολογία τους δεν επηρεάζει τον τελικό μέσο όρο της αξιολόγησης τους, 

ωστόσο κοινοποιείται στους αξιολογητές των προϊσταμένων πριν την δική  τους 

αξιολόγηση. Στην διαδικασία της αξιολόγησης  περιλαμβάνεται και η διαδικασία της 

συμβουλευτικής συνέντευξης προϊσταμένων με υφιστάμενους, όπου συζητούνται θέματα 

προβλήματα και τρόποι επίλυσης τους. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης εφόσον είναι 

αρνητικά οδηγούν στην παροχή συμβουλών στον αξιολογούμενο και σε μετεκπαίδευση αν 

κριθεί απαραίτητο ενώ στην περίπτωση τριών συνεχόμενων πολύ θετικών αποτελεσμάτων 

προβλέπεται η  χορήγηση ενός επιπλέον Μισθολογικού Κλιμακίου. Στο ελληνικό δημόσιο 

δεν υπάρχουν ανταμοιβές αντίστοιχες του ιδιωτικού τομέα όπως π.χ. τα Bonus ή η 

διανομή μερισμάτων ή και μετοχών. Ωστόσο μέσω της κοινοποίησης των  αποτελεσμάτων 
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της αξιολόγησης στους υπαλλήλους επιτυγχάνεται η ανατροφοδότηση του υπαλλήλου 

σχετικά με το έργο που παρέχει και σε θετική αξιολόγηση αυτό λειτουργεί ως ενθάρρυνση 

συνέχισης του έργου τους, ενώ σε αρνητική ως κίνητρο για βελτίωση.   

Καινοτομία. Παρότι υπάρχει σχετική πρόβλεψη στη νομοθεσία για ανταμοιβή υπαλλήλων 

που καινοτομούν, δυστυχώς η διαδικασία είναι ασαφής και δεν θεωρώ ότι κινητοποιεί 

τους υπαλλήλους να προτείνουν σημαντικές καινοτομίες, άλλωστε ο δημόσιος τομέας δεν 

αποδέχεται τον πειραματισμό και την αποτυχία. Οι όποιες καινοτομίες προκύπτουν από 

τον δημόσιο τομέα αφορούν την συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα μέσω των 

ερευνών ακαδημαϊκών  ιδρυμάτων (ΑΕΙ, ΤΕΙ) μέσω των επιτροπών ερευνών που αυτά 

διαθέτουν και χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκά ή και ελληνικά κονδύλια ή ιδρύματα και 

φορείς. Στο σημείο αυτό θα έπρεπε το δημόσιο να υιοθετήσει πολιτικές που θα προωθούν 

την επίτευξη καινοτομιών και σε άλλους τομείς και πεδία. 

 Οικογενειακές διευκολύνσεις και ηθικές αμοιβές.  Παρότι αυτές οι πρακτικές δεν 

αναφέρονται και στα τρία συστήματα που επέλεξα να παρουσιάσω στον προηγούμενο 

πίνακα, αλλά μόνο στο σύστημα ΑΜΟ όπου και λειτουργούν κυρίως στο πλαίσιο 

προσέλκυσης υπαλλήλων, οι οποίοι έχουν προσόντα αλλά προτεραιότητα τους είναι να 

έχουν μία ισορροπημένη προσωπική και εργασιακή ζωή,  ωστόσο αυτές οι πολιτικές 

διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων σαφώς και αυξάνουν την δέσμευση του προσωπικού αλλά 

και την ικανοποίηση που λαμβάνουν από την εργασία τους. Οι πρώτες διότι βοηθούν στην 

εξισορρόπηση της εργασιακής με την προσωπική ζωή (με τις  προσφερόμενες 

διευκολύνσεις: άδειες για ειδικές περιστάσεις, ελαστικότητα ωραρίου κ.α. στον 

εργαζόμενο), όσο και με το ηθικό μέρος της αναγνώρισης των προσπαθειών και των 

κόπων που καταβάλουν οι υπάλληλοι για την επίτευξη των στόχων της υπηρεσίας τους και 

συνεπώς  σίγουρα λειτουργούν και ως κίνητρο παραμονής στην υπηρεσία μίας και 

παρέχουν την επιθυμητή σε όλους εξισορρόπηση εργασιακής και προσωπικής ζωής 

¨Work-Life Balance ¨. Οι πρακτικές αυτές βοηθούν τους υπαλλήλους να εξισορροπήσουν 

καλύτερα τις ¨ανταγωνιστικές¨ απαιτήσεις από την εργασία τους και από την οικογένεια 

τους και αποσκοπούν στη μείωση ή την εξάλειψη των συγκρούσεων μεταξύ αυτών, 

αυξάνοντας έτσι την απόδοση των εργαζομένων (Beauregard, 2009).  Τέλος ο Guest το 

2004 σε νέο πακέτο πρακτικών υψηλής απόδοσης που προτείνει περιλαμβάνει και «την 

εφαρμογή πρακτικών φιλικών προς την οικογένεια» (Guest 2004). 

Επίσης οι ηθικές αμοιβές λειτουργούν ως κίνητρο λόγω της ηθικής αναγνώρισης της αξίας 

και της συνεισφοράς των  υπαλλήλων,  που προσφέρουν. 
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Η Εργασιακή ασφάλεια. Προκύπτει κυρίως από την μονιμότητα την οποία 

απολαμβάνουν οι υπάλληλοι του δημοσίου, βάσει συνταγματικής ρύθμισης, συναντάται δε 

στις δύο από τις τρεις δέσμες πρακτικών που περιγράψαμε και αφού έχει προηγηθεί η 

προσεκτική επιλογή των υπαλλήλων οδηγεί: α) τον φορέα απασχόλησης να επενδύσει 

στην εκπαίδευση των εργαζομένων μιας και η εργασιακή τους σχέση θα είναι 

μακροχρόνια και β) τον ίδιο τον εργαζόμενο να αυξήσει τις γνώσεις και την 

αποδοτικότητα του ώστε να έχει εξέλιξη εντός της υπηρεσίας του. 
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ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ   HPWS και ελληνικός δημόσιος τομέας 

10. Διερεύνηση περιπτώσεων εφαρμογής στον  ελληνικό δημόσιο τομέα 

 

Ύστερα από την ανωτέρω θεωρητική προσέγγιση με την παρουσίαση, στην 

προηγούμενη ενότητα, διαδομένων πρακτικών των HPWS όπως αυτές προκύπτουν από τη 

διεθνή βιβλιογραφία και αντίστοιχων ελληνικών πρακτικών όπως αυτές ισχύουν σύμφωνα 

με την ελληνική νομοθεσία, προκύπτουν μία σειρά ερωτημάτων:    

 Σε τι εύρος εφαρμόζονται αυτές οι πρακτικές;  

 Τι επίδραση έχουν στους εργαζόμενους και κατά συνέπεια στην απόδοση των 

δημόσιων οργανισμών;  

 Και τέλος κατά πόσο εφαρμόζονται, εντός ενός στρατηγικού σχεδιασμού, όπου 

γίνεται επιλογή κατευθύνσεων και πρακτικών με στόχευση σε συγκεκριμένα 

αποτελέσματα συνδεμένα με την στρατηγική του αντίστοιχου οργανισμού, ή αν η 

εφαρμογή αυτών είναι τυχαία και χωρίς στόχευση; 

 

Αυτά τα ερωτήματα για να απαντηθούν σε ικανοποιητικό βαθμό και να χρησιμεύσουν 

ώστε α) να απεικονιστεί η παρούσα κατάσταση, β) να εντοπιστούν οι αστοχίες που 

υπάρχουν με τα  αίτια που τις προκαλούν  και γ) να προταθούν λύσεις, πρέπει να 

προηγηθεί μία έρευνα στην οποία θα ακολουθηθούν τα εξής βήματα: 

Αφού επιλεγεί ο τομέας του Δημοσίου που μας ενδιαφέρει περισσότερο (π.χ. 

εκπαίδευση, άμυνα, υγεία, τοπική αυτοδιοίκηση κ.α.), θα γίνει μία ποσοτική και ποιοτική 

έρευνα, με όσο το δυνατό μεγαλύτερο και αντιπροσωπευτικότερο δείγμα γίνεται,  η οποία 

θα έχει ερωτηματολόγια που απευθύνονται τόσο στην διοίκηση, όσο στα ανώτερα και 

μεσαία στελέχη των οργανισμών που θα συμμετάσχουν και τέλος στους εργαζόμενους 

τους.  

Αφού  προηγηθεί η ποσοτική έρευνα και μετά την ανάλυση των στοιχείων της 

προκύψουν τα  πρώτα συμπεράσματα και ερωτήματα,  θα ακολουθήσει μία ποιοτική 

έρευνα με συνεντεύξεις στους ως άνω εμπλεκόμενους.  

Ο συνδυασμός των δύο αυτών τμημάτων της έρευνας θα δώσει την εικόνα που 

επικρατεί και η οποία θα μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί είτε κεντρικά είτε ανά 

οργανισμό μέσω της Στρατηγικής Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού που ακολουθείται  

και της επιλογής των δεσμίδων πρακτικών που θα χρησιμοποιηθούν, συνειδητά,  ώστε να 

επιτύχει την στόχους του μέσω του ανθρώπινου κεφαλαίου του που θα έχει ενεργοποιήσει 

και αξιοποιήσει αποδοτικότερα. 

Βέβαια η σε τόσο μεγάλη έκταση διερεύνηση ξεφεύγει από τα πλαίσια μια 

διπλωματικής εργασίας, τόσο χρονικά όσο και σε  ανάγκη πόρων. Για να δοθεί όμως μία 

εικόνα έστω και μικρής εμβέλειας  για το τι επικρατεί στη ελληνική δημόσια διοίκηση και 

συγκεκριμένα στον χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, επέλεξα να διεξάγω μία ποιοτική 

έρευνα την οποία θα συμπεριλάβω στην παρούσα διπλωματική. 



66 
 

10.1  Μεθοδολογία 

Αφού προηγήθηκε η απόφαση να συμπεριλάβω και ένα ερευνητικό κομμάτι  στην 

παρούσα εργασία προκειμένου να δοθεί μία εικόνα της υφιστάμενης  κατάστασης έκανα 

τις εξής επιλογές: 

α) Επέλεξα ως πεδίο έρευνας τα ελληνικά δημόσια Πανεπιστήμια λόγω: Ι. της οικειότητας 

που έχω με τον χώρο αυτό (δεδομένης της εργασιακής μου εμπειρίας), ΙΙ διότι πρόκειται 

για έναν δυναμικό τομέα του δημοσίου που λόγω του αντικειμένου του πρωτοπορεί ή θα 

μπορούσε να πρωτοπορεί σε θέματα ΔΑΔ. 

β) Επικεντρώθηκα στις πρακτικές που έχουν να κάνουν με τις οικογενειακές 

διευκολύνσεις και τις πρακτικές που έχουν να κάνουν με την εκπαίδευση των υπαλλήλων 

καθώς και τα αποτελέσματα που αυτές έχουν στους εργαζόμενους. 

γ) Κατάρτισα δύο ερωτηματολόγια ένα με γενικά στατιστικά στοιχεία τα οποία 

απεικονίζουν την υπάρχουσα κατάσταση του διοικητικού προσωπικού και των πρακτικών 

ΔΑΔ που εφαρμόζονται από τα Πανεπιστήμια που συμμετείχαν (βλ. παράρτημα Α-

ερωτηματολόγιο Α΄) και ένα δεύτερο με ερωτήσεις τις οποίες  απεύθυνα στους  αρμόδιους 

Διευθυντές και Τμηματάρχες κατά την προφορική/τηλεφωνική συνέντευξη που 

ακολούθησε (βλ. παράρτημα Α-ερωτηματολόγιο Β΄). 

δ) Απευθύνθηκα σε τέσσερα Πανεπιστήμια διαφορετικών μεγεθών (1 μεγάλο, 2 μεσαία 

και 1 μικρό) ώστε να έχω μία αντιπροσωπευτικότητα στο δείγμα που χρησιμοποίησα. 

ε) Απέστειλα τα συγκεκριμένα ερωτηματολόγια στα τμήματα προσωπικού για τα 

στατιστικά στοιχεία και 

στ) επικοινώνησα με τους προϊστάμενους των τμημάτων προσωπικού ή και των 

διευθύνσεων  που εντός των αρμοδιοτήτων τους εμπίπτει το  διοικητικό προσωπικό των 

συμμετεχόντων ιδρυμάτων. Συνολικά έγιναν επτά συνεντεύξεις οι έξι ήταν τηλεφωνικές, η 

διάρκεια τους  κυμαίνονταν από 15 λεπτά ως και μισή ώρα. 

Οι ανωτέρω επιλογές έγιναν, προκειμένου να προκύψουν στοιχεία που θα μπορούν 

να δώσουν μία ¨Στατιστική¨ εικόνα για το κάθε Πανεπιστήμιο όσον αφορά το διοικητικό 

προσωπικό τους το μορφωτικό επίπεδο των υπαλλήλων  και την χρήση αυτών των 

επιλεγμένων πρακτικών, αλλά και μία γενικότερη συνολική των Πανεπιστημίων (α΄ 

ερωτηματολόγιο). Για τις προσλαμβάνουσες που έχουν τα στελέχη  που χειρίζονται τα 

θέματα Ανθρωπίνου Δυναμικού, όπως ανέφερα, επέλεξα να απευθυνθώ τόσο στους 

Διευθυντές όσο και στους Τμηματάρχες του κάθε συμμετέχοντος Πανεπιστημίου, ώστε να 

έχω, αν γίνεται, δύο απόψεις από κάθε Πανεπιστήμιο, αυξάνοντας έτσι την 

αντικειμενικότητα των αποτελεσμάτων.    

 Ο στόχος μου ήταν να δοθεί μία εικόνα και να διαγνωστεί μία τάση και όχι να 

διεξαχθεί μία πλήρης απογραφή της κατάστασης, δεδομένου ότι κάτι τέτοιο θα ξέφευγε 

από το πλαίσιο και τον χρόνο ολοκλήρωσης, μίας διπλωματικής  εργασίας. 
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10.2 Παρουσίαση Πανεπιστημίων που συμμετείχαν στην έρευνα 

Τα τέσσερα Πανεπιστήμια που συμμετείχαν στην έρευνα ήταν: 

1.Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 

2.Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας,  

3.Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και 

4.Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.  

 

10.2. 1 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.  Ιδρύθηκε το 1925, έχει έδρα την 

Θεσσαλονίκη. Σήμερα, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο λειτουργούν συνολικά 

περισσότερα από σαράντα Τμήματα, τα οποία οργανώνονται σε ένδεκα Σχολές, 

καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

είναι το μεγαλύτερο σε αριθμό φοιτητών εκπαιδευτικό ίδρυμα της Ελλάδας, φοιτούν σ΄ 

αυτό περίπου 75.000 προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές. (wikipaidia,  

www.auth.gr) 

 

10.2.2  Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: Ιδρύθηκε το 1948, ωστόσο άρχισε να λειτουργεί για 

πρώτη φορά το ακαδημαϊκό έτος 1957-58, έχει έδρα την Θεσσαλονίκη, η σημερινή του 

ακαδημαϊκή δομή έχει διαμορφωθεί με το Προεδρικό Διάταγμα 72/2013 (ΦΕΚ 119/Α/28-

5-2013)  και  έχει τέσσερεις  Σχολές  και οκτώ τμήματα. Στο  Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

φοιτούν περίπου 16.000 προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές. (wikipaidia,  

www.uom.gr) 

 

10.2.3  Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 1973 με το 

Νομοθετικό Διάταγμα υπ' αριθ. 87 της 27 Ιουλίου 1973 και ξεκίνησε τη λειτουργία του το 

ακαδημαϊκό έτος 1974 - 1975.  Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης έχει ως έδρα 

την Κομοτηνή. Στο Δ.Π.Θ. λειτουργούν σήμερα οχτώ Σχολές και δεκαοκτώ Τμήματα σε 

τέσσερις πόλεις της Θράκης ως εξής: στην Κομοτηνή τέσσερεις Σχολές και επτά τμήματα, 

στην Ξάνθη μία Σχολή (Πολυτεχνική) και πέντε τμήματα, στην Αλεξανδρούπολη δύο Σχολές 

και τέσσερα τμήματα και τέλος  στην Ορεστιάδα μια Σχολή με δύο τμήματα. Σήμερα φοιτούν 

περισσότεροι από 15.000 ενεργοί φοιτητές. (wikipaidia,  www.duth.gr)  

 

10.2.4  Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Ιδρύθηκε το 2002,  με υπουργική απόφαση 

και έχει  έδρα την Κοζάνη. Η σημερινή του ακαδημαϊκή δομή έχει διαμορφωθεί με το 

Προεδρικό Διάταγμα 72/2013 (ΦΕΚ 119/Α/28-5-2013)  και  έχει τρεις Σχολές, δύο στην 

Φλώρινα και μία στην Κοζάνη και έξι τμήματα, τρία στην Φλώρινα και τρία στην Κοζάνη. 

https://el.wikipedia.org/wiki/1925
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B7
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEaosRGzKxO6XdtvSoClrL8nIi-LEK-7lntIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijIeifTY77X5lDxq7uS-bYeVoT_gwaEwVh9RtxXIdKSSP
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEaosRGzKxO6XdtvSoClrL8nIi-LEK-7lntIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijIeifTY77X5lDxq7uS-bYeVoT_gwaEwVh9RtxXIdKSSP
https://el.wikipedia.org/wiki/1973
https://el.wikipedia.org/wiki/1974
https://el.wikipedia.org/wiki/1975
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B7%CE%BD%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9E%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/2002
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%B6%CE%AC%CE%BD%CE%B7
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEaosRGzKxO6XdtvSoClrL8nIi-LEK-7lntIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijIeifTY77X5lDxq7uS-bYeVoT_gwaEwVh9RtxXIdKSSP
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Στο  Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας φοιτούν περίπου 4.000 προπτυχιακοί και 

μεταπτυχιακοί φοιτητές. (wikipaidia,  www.uowm.gr) 

 

 

10.3 Στατιστικά στοιχεία 

Τα στατιστικά στοιχεία που ακολουθούν προέκυψαν από την συμπλήρωση του 

ερωτηματολογίου  Α΄  (βλέπε παράρτημα Α). Επιλέχτηκε ως ημερομηνία αναφοράς η 

31/12/2017 και ως έτος αναφοράς το 2017, για τους εξής λόγους: α)για την διευκόλυνση 

των συμμετεχόντων Πανεπιστημίων μιας και την ημερομηνία αυτή κλείνει το έτος και 

κάποια από τα στοιχεία αυτά ήταν ήδη διαθέσιμα και β) για να έχουμε την εικόνα ενός 

πλήρους ημερολογιακού έτους ως προς την εφαρμογή των διερευνώμενων πρακτικών.  

10.3.1. Αποτύπωση εκπαιδευτικού επιπέδου των υπαλλήλων 

Οι διοικητικοί υπάλληλοι (μόνιμοι και Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου) που 

απασχολούνται στα ανωτέρω Πανεπιστήμια κατά κατηγορία εκπαίδευσης και φύλο κατά 

την 31/12/2017 είχαν ως εξής: 

Πίνακας 12. Διοικ. Υπάλληλοι ανά Πανεπιστήμιο, κατηγορία  Εκπαίδευσης και φύλο  

  Κατηγορία ΠΕ Κατηγορία ΤΕ Κατηγορία ΔΕ Κατηγορία ΥΕ   

ΑΠΘ Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

  85 180 22 62 48 87 11 7 502 

  Κατηγορία ΠΕ Κατηγορία ΤΕ Κατηγορία ΔΕ Κατηγορία ΥΕ   

ΠΑΜΑΚ Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες   

  14 53 3 30 20 23 1 1 145 

  Κατηγορία ΠΕ Κατηγορία ΤΕ Κατηγορία ΔΕ Κατηγορία ΥΕ   

ΔΠΘ Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες   

  39 53 12 24 51 43 11 2 235 

  Κατηγορία ΠΕ Κατηγορία ΤΕ Κατηγορία ΔΕ Κατηγορία ΥΕ   

ΠΔΜ Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες   

  6 13 0 6 4 8 1 0 38 

 

    

 4 Παν.  Κατηγορία ΠΕ Κατηγορία ΤΕ Κατηγορία ΔΕ Κατηγορία ΥΕ   

Σύνολα 144 299 37 122 123 161 24 10 920 
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Διάγραμμα 1. Διοικ. Υπάλληλοι ανά Πανεπιστήμιο, κατηγορία  Εκπαίδευσης και φύλο 

 

Συντομογραφίες:  

ΑΠΘ- Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ΠΑΜΑΚ- Πανεπιστήμιο Μακεδονίας,  

ΔΠΘ-Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και ΠΔΜ- Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.  

 
Διάγραμμα 2. Διοικ. Υπάλληλοι ανά κατηγορία. Εκπαίδευσης και φύλο, συνολικά 

 

Από τους ανωτέρω πίνακες προκύπτει 

ότι το 48% του προσωπικού των 

ανωτέρω ΑΕΙ έχουν  πανεπιστημιακή 

εκπαίδευση, 17% έχουν τεχνολογική 

εκπαίδευση (απόφοιτοι ΤΕΙ). Συνολικά 

το 65% των υπαλλήλων και των 

τεσσάρων Πανεπιστημίων είναι 

απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.  

Οι απόφοιτοι Β/βάθμιας εκπαίδευσης 

ανέρχονται σε ποσοστό 31% ενώ μόνο 

το 4% είναι απόφοιτοι της 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης. 

(βλέπε αριστερή πάνω απεικόνιση). 

Τα αντίστοιχα ποσοστά, όσον αφορά 

τους πολιτικούς δημόσιους 

υπαλλήλους, κατά το έτος 2015 έχουν 

ως εξής ΠΕ 53%, ΤΕ 13%, ΔΕ 26% 

και ΥΕ 8%. Στα στοιχεία αυτά δεν 

εμπεριέχεται το προσωπικό ειδικών 

θέσεων που είναι κυρίως το προσωπικό 

των ενόπλων δυνάμεων και των 

σωμάτων ασφαλείας. Προέρχονται δε 

από τα επίσημα στατιστικά του 

Υπουργείου        Εσωτερικών       και  
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Διάγραμμα 3. Πολιτικοί υπάλληλοι του 

 Δημοσίου ανά κατ. Εκπαίδευσης (2015) 

 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης και 

συγκεκριμένα από την ¨Ανάλυση 

τακτικού προσωπικού Δημόσιας 

Διοίκησης για το έτος 2015¨, έκδοση 

του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού 

Ελληνικού Δημοσίου 16/3/2016. 

Η σχετικά μικρή απόκλιση του 

δείγματος από το γενικότερο σύνολο 

του Δημόσιου Τομέα λειτουργεί ως 

απόδειξη της αντιπροσωπευτικότητας 

του δείγματος που επιλέχθηκε. 

 

 

Οι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων και διδακτορικών τίτλων είχαν ως εξής: 

 

Πίνακας 13. Κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων ανά Πανεπιστήμιο κατηγορία και φύλο 

Διάγραμμα 4.  Κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων ανά Πανεπιστήμιο κατηγορία και φύλο 

Κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων  

  Κατηγορία ΠΕ Κατηγορία ΤΕ   

ΑΠΘ Άνδρες γυναίκες Άνδρες γυναίκες Σύνολο 

  38 83 4 9 134 

  Κατηγορία ΠΕ Κατηγορία ΤΕ   

ΠΑΜΑΚ Άνδρες γυναίκες Άνδρες γυναίκες   

  7 26 0 8 41 

  Κατηγορία ΠΕ Κατηγορία ΤΕ   

ΔΠΘ Άνδρες γυναίκες Άνδρες γυναίκες   

  6 11 0 1 18 

  Κατηγορία ΠΕ Κατηγορία ΤΕ   

ΠΔΜ Άνδρες γυναίκες Άνδρες γυναίκες   

  5 6 0 0 11 

    
Σύνολο 204 
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Πίνακας 14. Κάτοχοι διδακτορικών τίτλων 

                    ανά Παν/μιο κατηγορία και φύλο  

  Κατηγορία ΠΕ Κατηγορία ΤΕ   

ΑΠΘ Άνδρες γυναίκες Άνδρες γυναίκες Σύνολο 

  8 7 0 0 15 

  Κατηγορία ΠΕ Κατηγορία ΤΕ   

ΠΑΜΑΚ Άνδρες γυναίκες Άνδρες γυναίκες   

  0 2 0 0 2 

  Κατηγορία ΠΕ Κατηγορία ΤΕ   

ΔΠΘ Άνδρες γυναίκες Άνδρες γυναίκες   

  4 1 0 0 5 

  Κατηγορία ΠΕ Κατηγορία ΤΕ   

ΠΔΜ Άνδρες γυναίκες Άνδρες γυναίκες   

  0 0 0 0 0 

    
Σύνολο 22 

 

Διάγραμμα 5. Κάτοχοι διδακτορικών τίτλων 

                    ανά Παν/μιο κατηγορία και φύλο  

 

 

Διάγραμμα 6. Πτυχιούχοι ΠΕ και ΤΕ 

Χωρίς και με μετ/κες σπουδές 

Από τους ανωτέρω πίνακες προκύπτει ότι από το σύνολο των 
920 υπαλλήλων με τίτλο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
(Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) οι 226 είχαν επιπλέον και ανώτερο 
τίτλο είτε μεταπτυχιακό τίτλο (204) είτε και διδακτορικό (22). 
      Αυτό σαν ποσοστό είναι 25% των υπαλλήλων, επίσης 
υπήρχαν και δύο υπάλληλοι ένας στο ΑΠΘ και ένας στο 
ΠαΜακ που ήταν απόφοιτοι της ΕΣΔΔ 

 

 
 

10.3.2. Αποτύπωση χρήσης διευκολύνσεων από τους υπαλλήλους 

Όπως προαναφέρθηκε στο κεφάλαιο 9.5 ο ελληνικός δημόσιος τομέας εφαρμόζει 

μία σειρά από πρακτικές Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού οι οποίες είτε προκύπτουν 

από τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα, είτε από άλλη σχετική νομοθεσία, είτε ακόμα και 

από εσωτερικές αποφάσεις των φορέων υλοποίησης, όπου υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Οι 

πρακτικές, την αποτύπωση της εφαρμογής των οποίων,  θα  παραθέσουμε έχουν να 

κάνουν με διευκολύνσεις που παρέχονται στους υπαλλήλους των συμμετεχόντων 

πανεπιστημίων είτε για λόγους εκπαιδευτικούς είτε για λόγους οικογενειακούς. 

 Οι πρακτικές ΔΑΔ που έχουν χρησιμοποιηθεί από τους ανωτέρω φορείς 

προκειμένου να διευκολυνθούν οι  υπάλληλοι τους είτε για λόγους μετεκπαίδευσης και 

επιμόρφωσης, είτε για οικογενειακούς λόγους κατά το έτος 2017, καθώς και ο αριθμός 

των υπαλλήλων που τις χρησιμοποίησαν, έχουν ως εξής: 
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72 
 

 Α) για λόγους σπουδών/εκπαίδευσης  

Πίνακας 15. Πρακτικές ΔΑΔ για διευκόλυνση σπουδών και εκπαίδευσης, Παν/μια και υπάλληλοι 

                    που έκαναν χρήση κατά το έτος 2017  

Πρακτικές Πανεπιστήμιο Υπάλληλοι 

Άδεια μεταπτυχιακών σπουδών, αφορά είτε  φοίτηση σε 

μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών είτε για εκπόνηση 

διδακτορικής διατριβής. (ΔΥΚ αρ. 58) 

Α.Π.Θ. 

ΠαΜαΚ 

Δ.Π.Θ. 

Π.Δ.Μ. 

10 

3 

0 

0 

Άδεια εξετάσεων για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, 10 

ημέρες ετησίως, (ΔΥΚ αρ. 60 παρ. 1, 2) 

 

 

Α.Π.Θ. 

ΠαΜαΚ 

Δ.Π.Θ. 

Π.Δ.Μ. 

48 

19 

23 

1 

Παρακολούθηση επιμορφωτικών σεμιναρίων (ΔΥΚ αρ. 

47, παρ. 3, 4.) 

Α.Π.Θ. 

ΠαΜαΚ 

Δ.Π.Θ. 

Π.Δ.Μ. 

119 

17 

14 

12 

Χρηματοδότηση μεταπτυχιακών σπουδών μέσω ΛΑΕΚ Α.Π.Θ. 

ΠαΜαΚ 

Δ.Π.Θ. 

Π.Δ.Μ. 

0 

3 

0 

0 

Χρηματοδότηση επιμόρφωσης μέσω ΛΑΕΚ Α.Π.Θ. 

ΠαΜαΚ 

Δ.Π.Θ. 

Π.Δ.Μ. 

15 

2 

0 

0 

 

Συνολικά 266 υπάλληλοι έχουν κάνει χρήση κατά το έτος 2017, των δυνατοτήτων-

διευκολύνσεων που δίνει η νομοθεσία σχετικά με την απουσία από την υπηρεσία (με 

αποδοχές),  για λόγους όπως οι φοίτηση σε μεταπτυχιακά προγράμματα, η 

παρακολούθηση συνεδρίων ή ημερίδων ή επιμορφωτικών σεμιναρίων και η εξέταση 

μαθημάτων και των τριών βαθμίδων εκπαίδευσης. Από αυτούς 20 άτομα επιπλέον 

ενισχύθηκαν οικονομικά προκειμένου είτε να αποπληρώσουν μέρος διδάκτρων είτε να 

καταβληθεί το ποσό συμμετοχής του επιμορφωμένου σε σεμινάρια που διοργανώνονται 

από ιδιωτικούς φορείς, σημειώνουμε δε ότι τα σεμινάρια που διοργανώνονται από το 

ΕΚΔΔΑ είναι δωρεάν για τους δημόσιους υπαλλήλους. Βλέποντας προσεκτικά τον πίνακα 

διαπιστώνουμε ότι υπάρχει επιπλέον δυνατότητα εκμετάλλευσης του κονδυλίου του 

ΛΑΕΚ από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο και από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. 

Καθώς και ότι αυτές οι πέντε πρακτικές, είναι πρακτικές μεγάλης απήχησης  μιας και σε 

ένα μόνο έτος τις έχει χρησιμοποιήσει παραπάνω από το 1/4 του προσωπικού. 

 Επίσης λειτουργούν με πολλαπλά οφέλη για τα Πανεπιστήμια, δηλ. όχι μόνο 

αυξάνουν τις γνώσεις τους οι υπάλληλοι αλλά αυξάνεται και η Εργασιακή Ικανοποίηση 

και η Συναισθηματική Οργανωσιακή Δέσμευση των υπαλλήλων έναντι των 

Πανεπιστημίων (βλέπε κεφάλαιο 10.4). Τέλος  είναι ¨φθηνές πρακτικές¨ μιας και το 

κόστος είναι μόνο αυτό το κόστος της απουσίας των υπαλλήλων, μιας και η επιδότηση 

μέσω ΛΑΕΚ δεν έχει κόστος για το Πανεπιστήμιο. 
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Β) για οικογενειακούς λόγους. 

Πίνακας 16. Πρακτικές ΔΑΔ οικογενειακών διευκολύνσεων, Πανεπιστήμια και υπάλληλοι  

                    που έκαναν χρήση κατά το έτος 2017  

Πρακτικές Πανεπιστήμιο Υπάλληλοι 

Χορήγηση αδειών κύησης και λοχείας  

(αφορά μόνο γυναίκες) 

Α.Π.Θ. 

ΠαΜαΚ 

Δ.Π.Θ. 

Π.Δ.Μ. 

6 

4 

0 

2 

Χορήγηση άδειας ανατροφής τέκνων Α.Π.Θ. 

ΠαΜαΚ 

Δ.Π.Θ. 

Π.Δ.Μ. 

3α+6γ=9 

1α+2γ=3 

1α+2γ=3 

0α+2γ=2 

Βλέπουμε ότι σχετικά μικρό ποσοστό υπαλλήλων έχει κάνει χρήση των αδειών 

αυτών. Δεδομένου ότι οι άδειες κύησης και λοχείας είναι υποχρεωτικές εκ του νόμου το 

γεγονός ότι μόνο 12 υπάλληλοι έκαναν χρήση αυτών των αδειών είναι δείγμα γήρανσης 

του πληθυσμού των υπαλλήλων, η γήρανση αυτή οφείλεται εκτός από τη φυσική γήρανση 

που επέρχεται λόγω του χρόνου και στη δραστική μείωση των διορισμών στο δημόσιο 

κατά την τελευταία οκταετία που εμπόδισε την είσοδο νέων  υπαλλήλων. 

  

10.4 Συνεντεύξεις – Δομή 

Οι ερωτήσεις που τέθηκαν στις συνεντεύξεις αφορούσαν: 

Α) Την χρήση των πρακτικών: 

Τις άδειες οικογενειακών διευκολύνσεων που χορηγούνται στους υπαλλήλους (κύησης, 

λοχείας, ανατροφής τέκνου, ασθένειας τέκνου κλπ) οι οποίες όπως προείπαμε επηρεάζουν 

την ισορροπία μεταξύ εργασιακής και επαγγελματικής ζωής (work-life Balance). 

Τις άδειες και τυχόν οικονομικές παροχές που χορηγούνται στους υπαλλήλους (εκπτώσεις, 

οικονομικές ενισχύσεις, δωρεάν φοίτηση, επιδοτήσεις μέσω ΛΑΕΚ κ.α.) προκειμένου να 

παρακολουθήσουν προπτυχιακά ή  μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, τις άδειες 

εξετάσεων που χορηγούνται για όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης που μπορεί να παρακολουθεί 

κάποιος υπάλληλος, καθώς και την παρακολούθηση διαφόρων επιμορφωτικών σεμιναρίων 

(του ΕΚΔΑΑ ή άλλων ιδιωτικών φορέων). 

Β) Τα αποτελέσματα των πρακτικών: 

Ερωτήθηκαν οι συμμετέχοντες για τον τρόπο που εκτιμούν ότι επηρεάζουν οι ανωτέρω 

πρακτικές:  

Ι. Την Εργασιακή Ικανοποίηση των υπαλλήλων. Ως ορισμό του τι είναι  Εργασιακή 

Ικανοποίηση  χρησιμοποιήθηκε ο ορισμός του Locke,  όπου ¨Ικανοποίηση από την 

εργασία είναι  μια ευχάριστη ή θετική συναισθηματική κατάσταση που προκύπτει από την 

εκτίμηση της δουλειάς ή των εμπειριών εργασίας¨.  
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ΙΙ. Την Συναισθηματική Οργανωσιακή Δέσμευση,  η οποία σύμφωνα με τους Meyer, 

Allen & Smith, αναφέρεται στο συναισθηματικό δέσιμο που έχει αναπτύξει ο εργαζόμενος 

με τον οργανισμό που απασχολείται   και δεν επιθυμεί να τον εγκαταλείψει.    

Γ) Την Σύνδεση Πρακτικών και Στρατηγικής των Φορέων. 

Υπήρχε και ένα τρίτο μέρος που αφορούσε την συνειδητή σύνδεση των 

χρησιμοποιούμενων πρακτικών με τους στρατηγικούς στόχους των Πανεπιστημίων ή μη. 

 

10.5  Συνεντεύξεις – Δεδομένα 

Α. Όσον αφορά την χρήση των αδειών οικογενειακών διευκολύνσεων διαπιστώθηκε ότι σ΄ 

όλα τα συμμετέχοντα Ιδρύματα χορηγούνται απρόσκοπτα και ότι επηρεάζουν αρκετά 

θετικά έως πολύ θετικά τόσο την Εργασιακή Ικανοποίηση των εργαζομένων όσο και την 

Συναισθηματική Οργανωσιακή Δέσμευση τους. Διότι μέσω αυτών των χορηγήσεων 

παρέχεται η δυνατότητα στους εργαζόμενους για μία ισορροπημένη εργασιακή και 

οικογενειακή ζωή.  

Β. Όσον αφορά την χρήση των αδειών και άλλων διευκολύνσεων όπως π.χ. οι 

οικονομικές, για την παρακολούθηση προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, 

μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών και επιμορφώσεις, διαπιστώθηκαν κάποιες 

αποκλίσεις όσον αφορά την χορήγηση τους.  

Έτσι δύο από τα συμμετέχοντα Πανεπιστήμια, λόγω έλλειψης προσωπικού, 

αποφεύγουν να χορηγούν άδειες για φοίτηση σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, 

ενώ στα άλλα δύο  είναι πιο εύκολη η χορήγηση αυτών των αδειών  ή δίνονται  μικρότερα 

διαστήματα όχι από  αυτά που αιτούνται οι εργαζόμενοι αλλά από το μέγιστο που 

προβλέπει η σχετική νομοθεσία μιας και οι εργαζόμενοι αντιλαμβάνονται το πρόβλημα 

που θα προκαλούσε παρατεταμένη απουσία τους και περιορίζουν τα αιτήματα τους στο 

ελάχιστο δυνατόν απαιτούμενο διάστημα. Αναφορικά με την χορήγηση αδειών εξετάσεων 

δεν αναφέρθηκε κάποιο πρόβλημα, προφανώς  λόγω του ότι αφορά άδεια έως 10 ημερών 

ετησίως, γεγονός που δεν δημιουργεί ιδιαίτερο πρόβλημα στις υπηρεσίες. 

Αποκλίσεις διαπιστώθηκαν και στην χρηματοδότηση των ανωτέρω σπουδών 

(κυρίως μεταπτυχιακών), με εξαίρεση  των επιδοτούμενων από τον λογαριασμό του 

ΛΑΕΚ χρηματοδοτήσεων,  όπου στα Πανεπιστήμια που κάνουν χρήση αυτής της 

πρακτικής, το ποσό, το οποίο είναι ανάλογο με το μέγεθος των φορέων και το πλήθος των 

απασχολούμενων,  κατανέμεται στους υπαλλήλους κατ΄  έτος  ανάλογα και με το πλήθος 

των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί και των ποσών που έχουν αιτηθεί οι υπάλληλοι.  

Έτσι έχουμε Πανεπιστήμια στα οποία οι υπάλληλοι φοιτούν δωρεάν σ΄ όποιο 

μεταπτυχιακό προσφέρεται από αυτά, άλλα στα οποία υπάρχουν δωρεάν για όλους 

μεταπτυχιακά, άλλα στα οποία είναι μεικτά κάποια δωρεάν κάποια με δίδακτρα. 

Ενδιαφέρον είναι ότι οι πρακτικές εντός των μεταπτυχιακών του ίδιου Πανεπιστημίου 
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διαφέρουν, έτσι έχουμε: δωρεάν φοίτηση, ή μία θέση που κατανέμεται ετησίως στους 

υπαλλήλους ανεξάρτητα του πλήθους των υπαλλήλων που το παρακολουθούν ή σε άλλα 

μια έκπτωση 50%  σ΄ όλους.  

Η επίδραση των αδειών ως προς την Εργασιακή Ικανοποίηση των εργαζομένων 

και στην Συναισθηματική Οργανωσιακή Δέσμευση αξιολογήθηκε από τους συμμετέχοντες 

από αρκετά θετική ως πάρα πολύ θετική,  ενώ στο οικονομικό μέρος από πολύ θετική ως 

πάρα πολύ θετική.  

Σημειώνουμε ότι οι επιμορφώσεις μπορούν να βελτιώσουν κατά πολύ τις γνώσεις 

του εργαζομένου σ΄ ένα πεδίο και να τον διευκολύνουν στην καθημερινή του εργασία ενώ 

οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών έχουν μία πιο διευρυμένη επίδραση. Τόσο οι 

επιμορφώσεις του ΕΚΔΑΑ όσο και οι μεταπτυχιακοί τίτλοι μοριοδοτούν τους υπαλλήλους 

για τη διαδικασία κρίσεων προϊσταμένων που προβλέπεται να γίνει εντός του 2018 ή 

αρχές του 2019. Τα μεταπτυχιακά διπλώματα δε, έχουν άμεση οικονομική επίδραση στους  

υπαλλήλους, μιας και προσθέτουν δύο μισθολογικά κλιμάκια στην μισθοδοσία τους, 

γεγονός που ισοδυναμεί  με μισθολογική εξέλιξη τεσσάρων  ετών ενώ τα διδακτορικά με 6 

μισθολογικά κλιμάκια που ισοδυναμούν με μισθολογική εξέλιξη δώδεκα ετών. Έτσι είναι 

φυσικό να υπάρχει εκ μέρους των υπαλλήλων επιδίωξη για περαιτέρω επιμόρφωση και για 

μεταπτυχιακές σπουδές και σαφώς εκτιμάται περισσότερο η υπηρεσία που παρέχει τις 

σχετικές διευκολύνσεις για την απόκτηση τους. 

Φυσικά τα οφέλη, για τα Πανεπιστήμια,  στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν είναι 

μόνο στο επίπεδο των δύο δεικτών που εξετάσαμε,  αλλά προέρχονται  και από την 

αύξηση της γνώσης που κατέχει το ανθρώπινο δυναμικό τους και την εφαρμογή της στη 

συνέχεια. Έχουμε έτσι ένα ικανοποιημένο προσωπικό με νέες γνώσεις που θέλει να 

εφαρμόσει και να ανταποδώσει στον οργανισμό την διευκόλυνση  που του παρείχε, 

αποκομίζοντας και επιπλέον οφέλη με την επιτυχή  εφαρμογή επί του πρακτέου των 

γνώσεων που αποκόμισε. Έχουμε εδώ ένα πολύ καλό παράδειγμα του αποφθέγματος που 

ο Pfeffer έβαλε τίτλο στο βιβλίο του «Η Ανθρώπινη Εξίσωση: Αποκομίζοντας κέρδη, 

Προτάσσοντας τον Ανθρώπους». 

 

Γ. Σύνδεση Πρακτικών και Στρατηγικής των Φορέων. 

Στην ερώτηση (προς του Δ/ντές και Προϊσταμένους)  αν διενεργείται η διαδικασία 

της στοχοθεσίας  από την υπηρεσία σας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους Ν. 3230/04 

και 4369/16 καθώς και στις σχετικές εγκυκλίους, όπου περιγράφεται η διαδικασία με 

συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και φθίνουσα κατανομή των στόχων (Πανεπιστήμιο   

γενικές διευθύνσεις  διευθύνσεις τμήματα υπάλληλοι),  η  απάντηση ήταν 

αρνητική. Προς το παρόν εφαρμόζεται στοχοθεσία πιο περιορισμένης έκτασης και 

ενδεχομένως με την ψήφιση των νέων οργανισμών των Πανεπιστημίων και την περιγραφή 

των θέσεων εργασίας που θα πραγματοποιηθούν εντός του 2018 να ενεργοποιηθεί η 

εφαρμογή της στοχοθεσίας στα πλαίσια που θέτουν οι ανωτέρω νόμοι. 
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 Επίσης στην ερώτηση αν υπάρχει ενημέρωση των υπαλλήλων για τους 

στρατηγικούς στόχους που έχει θέσει το Πανεπιστήμιο,   η απάντηση ήταν και πάλι 

αρνητική.  Όπου δε υπήρχε ενημέρωση, αφορούσε τους ανώτερους ιεραρχικά 

υπαλλήλους. 

 Στο ερώτημα αν τα προγράμματα επιμόρφωσης και τα μεταπτυχιακά προγράμματα 

σπουδών που παρακολουθούν οι υπάλληλοι εντάσσονται σε ένα γενικότερο πλαίσιο 

σχεδιασμού του Πανεπιστημίου, ώστε οι υπάλληλοι του να αποκτήσουν γνώσεις ή 

ικανότητες που χρειάζεται αυτό για να επιτύχει τους στρατηγικούς του στόχους ή να 

ανταπεξέλθει στις τρέχουσες ανάγκες; Η απάντηση ήταν η εξής: 

Όσον αφορά τις επιμορφώσεις, είναι στοχευμένες στις υπάρχουσες ανάγκες του 

οργανισμού όπως ο χειρισμός μιας εφαρμογής (π.χ. Εργάνη) ή απόκτηση μίας ικανότητας 

(π.χ. διαχείρισης κρίσεων και συγκρούσεων) ή μίας νέας ανάγκης που προέκυψε από την 

αλλαγή μίας νομοθεσίας (π.χ. νέο μισθολόγιο) και επιπροσθέτως σε μερικές περιπτώσεις 

έχουν δημιουργηθεί σεμινάρια από το ΕΚΔΑΑ κατόπιν αιτήματος κάποιου 

Πανεπιστημίου.  

Αυτό όμως δεν ισχύει για τα μεταπτυχιακά, τα οποία τα  επιλέγει ο υπάλληλος με 

βάσει την δική του εκτίμηση, ανάλογα με τι τον ενδιαφέρει ή τι πιστεύει ότι θα του 

χρησιμεύσει στα πλαίσια μίας γενικότερης συνάφειας ως προς τα αντικείμενα του 

Πανεπιστημίου, ώστε  να δικαιολογηθεί η συνάφεια των σπουδών του και των 

αντικειμένων του Πανεπιστημίου προκειμένου να μπορέσει να έχει τα πλεονεκτήματα που 

του δίνει  η σχετική νομοθεσία.  
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ΜΕΡΟΣ Ε΄  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

10.6  Ανάλυση δεδομένων και συμπεράσματα έρευνας 

Από τα όσα έχουν αναφερθεί στο Δ΄ μέρος και ειδικότερα στα κεφάλαια 10.3, 10.4 

και 10.5,  προκύπτει σαφώς ότι οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων και των Τμημάτων που 

ασχολούνται με την Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού στα τέσσερα  Πανεπιστήμια που 

συμμετείχαν στην έρευνα, έχουν διαπιστώσει την σύνδεση των πρακτικών που 

παρουσιάστηκαν και που ακολουθούν οι υπηρεσίες τους (οικογενειακές διευκολύνσεις και 

διευκολύνσεις για επιμόρφωση και εκπαίδευση) με θετικά έως πολύ θετικά αποτελέσματα 

στους υπαλλήλους τους τόσο  προς την επιρροή  στην Εργασιακή Ικανοποίηση όσο και 

στην Συναισθηματική Οργανωσιακή Δέσμευση. 

Ωστόσο τα αποτελέσματα αυτά δεν ήταν επιδιωκόμενα (από μέρους των 

Πανεπιστημίων)  ούτε  ενταγμένα  στο γενικότερο στρατηγικό σχεδιασμό των 

Πανεπιστημίων για την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού τους και πολύ 

περισσότερο δεν ήταν ενταγμένα στην λογική δημιουργίας εργασιακών συστημάτων 

υψηλής απόδοσης. Συνεπώς δείχνουν να είναι απλώς τα ¨τυχαία¨ θετικά αποτελέσματα 

πρακτικών που βελτιώνουν την εργασιακή ζωή και κατάσταση των υπαλλήλων. 

Γενικότερα φαίνεται να υπάρχει ένα κενό μεταξύ του στρατηγικού σχεδιασμού των 

Πανεπιστημίων και την κοινοποίηση του στους εργαζόμενους όλων των επιπέδων. Αυτό 

έχει ως συνέπεια να μην μπορούν να ακολουθηθούν συνειδητά πρακτικές και δέσμες 

πρακτικών διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού που θα είχαν ως συνέπεια την δημιουργία 

εκείνου του συνδυασμού πρακτικών, εργασιακών δομών και διαδικασιών που θα 

μεγιστοποιούσαν τις γνώσεις και τις ικανότητες των εργαζομένων με αποτέλεσμα την 

αύξηση της ικανοποίησης και της δέσμευσης τους και της δημιουργίας ανθρώπινου 

κεφαλαίου που θα τους δώσει στρατηγικό πλεονέκτημα και θα λειτουργήσει ως 

πολλαπλασιαστής ισχύος. 

 Στο σημείο αυτό ας μου επιτραπεί να διατυπώσω την διαπίστωση στη οποία 

οδηγήθηκα ύστερα από την ανωτέρω εργασία  ότι: στα  ελληνικά  δημόσια Πανεπιστήμια  

υπάρχουν HPWS ¨εν υπνώσει¨  δεδομένου ότι  υπάρχει η δυναμική και τα μέσα για να 

επιτευχθεί η εφαρμογή των HPWS, υπάρχει  η σχετική νομοθεσία που παρέχει το νομικό 

υπόβαθρο για πολλές πρακτικές από αυτές  που εντάσσονται στις δέσμες των HPWS ενώ 

άλλες δεν χρειάζονται ειδική νομοθεσία αλλά τεχνογνωσία. Αυτό που λείπει είναι η 

σύνδεση με την στρατηγική του οργανισμού,  η κοινοποίηση των στόχων του οργανισμού 

στους εργαζομένους του,  η αντίστοιχη επιλογή των πρακτικών με την δημιουργία δεσμών 
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πρακτικών (Bundles) καθώς και η υιοθέτηση και ενσωμάτωση των αρχών των HPWS 

(διαμοιρασμός πληροφοριών, ισονομία, ανάπτυξη της γνώσης και σύνδεση αμοιβών και 

απόδοσης) που  θα οδηγήσει στα αποτελέσματα που περιγράψαμε.       

 

10.7  Γενικότερα συμπεράσματα εργασίας  

Συνοψίζοντας τα θέματα που θίχτηκαν  και τα συμπεράσματα που εξήχθησαν στην 

παρούσα εργασία  μπορούμε να  πούμε τα εξής. 

 Στο πρώτο μέρος ακολουθήθηκε η πορεία εξέλιξης της Διοίκησης Ανθρώπινου 

Δυναμικού,  από τα πρώιμα της στάδια μέχρι σήμερα, παρουσιάστηκαν 

αντιπροσωπευτικές και καθοριστικές θεωρίες που συνέβαλαν σ΄ αυτή την εξέλιξη 

καθώς και επιγραμματικά το τεχνολογικό και ιστορικό πλαίσιο μέσα στο οποίο  

γεννήθηκαν,  τέλος  διατυπώθηκε η άποψη ότι η εξέλιξη αυτή δεν ήταν μόνο μία 

εξέλιξη πρακτικών αλλά και μία εξέλιξη  ιδεών αντίστοιχη των ιδεών που 

επικρατούσαν τις  περιόδους που εμφανίστηκαν.  

 Το τέλος της αναδρομής αυτής,  δηλαδή η άφιξη στην σημερινή εποχή,  μας έφερε 

στην εποχή της Στρατηγικής Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού και των HPWS 

των  οποίων  το επίκεντρο είναι ο άνθρωπος, ο οποίος λειτουργεί ως καθοριστικός 

παράγοντας  και ο οποίος όταν προταχθεί, προσφέρει στρατηγικό πλεονέκτημα 

στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς που τον προτάσσουν,  εντάσσοντας ,  στις 

πολιτικές που ακολουθούν την υιοθέτηση πρακτικών HPWPs και την εφαρμογή 

HPWS. 

 Στο δεύτερο μέρος παρουσιάστηκαν αναλυτικότερα: Τα Εργασιακά Συστήματα 

Υψηλής Απόδοσης. Οι τέσσερεις βασικές αρχές τους: Διαμοιρασμός 

Πληροφοριών, Ανάπτυξη της γνώσης,  Σύνδεση απόδοσης και ανταμοιβών και 

τέλος Ισονομία. Τρία διαφορετικά πακέτα με δέσμες πρακτικών, τα αποτελέσματα 

που φέρει η εφαρμογή τους καθώς και η σκοτεινή τους πλευρά.  

 Στο τρίτο μέρος επιχειρήθηκε  η παρουσίαση του Δημόσιου Τομέα γενικά, και 

μετά οι πρακτικές ΔΑΔ που εφαρμόζονται στον ελληνικό δημόσιο τομέα καθώς 

και η αντιστοίχηση τους με τις πρακτικές που υπήρχαν στις δέσμες που είχαμε 

περιγράψει στο δεύτερο μέρος. Το πιο ενδιαφέρον συμπέρασμα, σ΄ αυτό το μέρος 

(Γ΄)  ήταν ότι υπάρχει πληθώρα πρακτικών ΔΑΔ που μπορούν να επιλεγούν και να 

¨δεθούν¨ σε δέσμες εφόσον συνειδητά επιλέξει κάποιος δημόσιος οργανισμός να 

στραφεί στα HPWS και να τα εφαρμόσει, προκειμένου να αποκομίσει τα σχετικά 

οφέλη.  
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 Στο τέταρτο μέρος της εργασίας, ακολούθησε η έρευνα την οποία διεξήγαγα σε 

τέσσερα Πανεπιστήμια, προκειμένου να διαπιστώσουμε ποιες πρακτικές 

χρησιμοποιούνται από αυτά και τι επίδρασή έχουν (κατ΄ εκτίμηση των 

Προϊσταμένων των  σχετικών Δ/νσεων και τμημάτων) στην Εργασιακή 

Ικανοποίηση και στη Συναισθηματική Οργανωσιακή Δέσμευση των υπαλλήλων 

έναντι των Πανεπιστημίων. Μετά την παρουσίαση των στατιστικών στοιχείων που 

έδιναν μία εικόνα για το προσωπικό και τις πρακτικές που εφαρμόζουν και σε πια 

έκταση τα Πανεπιστήμια, ακολούθησε  η παρουσίαση των συνεντεύξεων. 

Διαπιστώθηκε η θετική επίδραση των πρακτικών αυτών, αλλά και η μη ενταγμένη 

σε ένα γενικότερο στρατηγικό σχεδιασμό χρήση τους. 

 Στο πέμπτο μέρος ακολούθησε η περαιτέρω ανάλυση των δεδομένων και 

διατυπώθηκε το συμπέρασμα ότι: στα  ελληνικά  δημόσια Πανεπιστήμια  

υπάρχουν HPWS ¨εν υπνώσει¨  δεδομένου ότι  υπάρχει η δυναμική και τα μέσα για 

να επιτευχθεί η εφαρμογή των HPWS, υπάρχει  η σχετική νομοθεσία που παρέχει 

το νομικό υπόβαθρο για πολλές πρακτικές από τις πρακτικές ΔΑΔ  που 

εντάσσονται στις δέσμες των HPWS,  ενώ υπάρχουν και  άλλες που δεν 

χρειάζονται ειδική νομοθεσία για να εφαρμοστούν  αλλά τεχνογνωσία. Αυτό που 

λείπει είναι η σύνδεση με την στρατηγική του οργανισμού,  η κοινοποίηση των 

στόχων του οργανισμού στους εργαζομένους του,  η αντίστοιχη επιλογή των 

πρακτικών με την δημιουργία δεσμών πρακτικών (Bundles) καθώς και η 

υιοθέτηση και ενσωμάτωση των αρχών των HPWS (διαμοιρασμός πληροφοριών, 

ισονομία, ανάπτυξη της γνώσης και σύνδεση αμοιβών και απόδοσης) που  θα 

οδηγήσει στα αποτελέσματα που περιγράψαμε.       

 

 

10.8  Προτάσεις μελλοντικής έρευνας 

 

Όπως είχε αναφερθεί στο κεφ. 10.9  το γεγονός ότι η παρούσα έρευνα εντασσόταν 

σε  μία διπλωματική εργασία η οποία είχε συγκεκριμένους περιορισμούς όπως:  

χρονικούς, μεγέθους, ημερομηνία παράδοσης και φυσικά καθόλου πόρους ως προς την 

διεκπεραίωση της, οδήγησε σε κάποιες περιοριστικές επιλογές. Αυτές αφορούσαν την 

έκταση της έρευνας, τόσο ως προς τους συμμετέχοντες φορείς όσο και ως προς το βάθος 

της διερεύνησης των συνδεόμενων αιτιών και αποτελεσμάτων καθώς και της επίδρασης 

τους στο προσωπικό. 
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Θεωρώ πως θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να πραγματοποιηθεί μία έρευνα στο ίδιο 

αντικείμενο δηλ. πρακτικές ΔΑΔ που εφαρμόζουν τα Πανεπιστήμια της Ελλάδας ή τα 

ΑΤΕΙ (ή και άλλοι φορείς του δημοσίου) και  ποιες είναι αυτές:  Σε τι εύρος 

εφαρμόζονται;  Τι επίδραση  έχουν στους εργαζόμενους και κατά συνέπεια στην απόδοση 

των δημόσιων οργανισμών; Και τέλος (φυσικά) κατά πόσο εφαρμόζονται, εντός ενός 

στρατηγικού σχεδιασμού, όπου γίνεται επιλογή κατευθύνσεων και πρακτικών με στόχευση 

σε συγκεκριμένα αποτελέσματα συνδεμένα με την στρατηγική του αντίστοιχου 

οργανισμού, ή αν η εφαρμογή αυτών είναι τυχαία και χωρίς στόχευση;  

Η έρευνα αυτή θα μπορούσε:  

Να αντλήσει στατιστικά στοιχεία από όλα τα Πανεπιστήμια σε βάθος τριετίας ή 

πενταετίας καθώς και στοιχεία από την ΑΔΙΠ ή και την ΕλΣτατ. 

Να διαμορφώσει ερωτηματολόγια τα οποία θα μοιραστούν σε αντιπροσωπευτικό 

ποσοστό υπαλλήλων, προκειμένου  να μάθουμε  και την δική τους άποψη για το πως τους 

επηρεάζουν οι πρακτικές αυτές. 

Να  διαμορφώσει ερωτηματολόγια για τους Διευθυντές, Προϊσταμένους αλλά και 

τους αρμόδιους Αντιπρυτάνεις  για θέματα διοικητικού προσωπικού. Αποκομίζοντας έτσι 

πληροφορίες και απόψεις και από τα τρία επίπεδα διοίκησης (χαμηλό, μεσαίο και υψηλό). 

Να διεξάγει προσωπικές συνεντεύξεις με τα μεσαία και υψηλά στελέχη, κάτι που 

θα επιτύγχανε όχι μόνο τη συγκέντρωση στοιχείων, αλλά θα κέντριζε και το ενδιαφέρον 

των συμμετεχόντων.  

 Να διατυπώσει μία σειρά συμπερασμάτων τα οποία θα αποτύπωναν την 

υφισταμένη κατάσταση. 

 Και τέλος βάσει της προηγούμενης ανάλυσης και μελέτης διεθνών καλών 

πρακτικών,  να προτείνει τρόπους εφαρμογής και την διατύπωση ενός μοντέλου που θα 

μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως βάση για όποιο Πανεπιστήμιο ή ΑΤΕΙ (ή άλλο δημόσιο 

οργανισμό), θα  επιθυμούσε να εντάξει την εφαρμογή των HPWS στην επιχειρησιακή του 

στρατηγική, προκειμένου να καταστεί το ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει ο 

πολυτιμότερος σύμμαχος του στην επίτευξη των στρατηγικών του στόχων. 
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----------------- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ Ερωτηματολόγια έρευνας-------------------  

Α) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ για τα ΑΕΙ,  στατιστικά.  

Τα στοιχεία παρέχονται από τα τμήματα προσωπικού, αφορούν το έτος 

2017 με ημερομηνία αναφοράς την 31/12/2017 

1.Διοικητικοί υπάλληλοι, Μόνιμοι και ΙΔΑΧ, ανά κατηγορία και φύλο. 

Κατηγορία ΠΕ Κατηγορία ΤΕ Κατηγορία ΔΕ Κατηγορία ΥΕ 

Άνδρες γυναίκες Άνδρες γυναίκες Άνδρες γυναίκες Άνδρες γυναίκες 

 

 

       

Σύνολο: ……………. 

 

2. Υπάλληλοι κάτοχοι Μεταπτυχιακού τίτλου. 

Κατηγορία ΠΕ Κατηγορία ΤΕ 

Άνδρες γυναίκες Άνδρες γυναίκες 

 

 

   

 

3.Υπάλληλοι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου. 

Κατηγορία ΠΕ Κατηγορία ΤΕ 

Άνδρες γυναίκες Άνδρες γυναίκες 

 

 

   

 

4.Υπάλληλοι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης. 

Άνδρες γυναίκες 
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5.Υπάλληλοι  που έχουν κάνει χρήση άδειας  (άνω του μήνα συνολικά εντός του 

έτους) για Μεταπτυχιακές Σπουδές ή για εκπόνηση Διδακτορικού κατά το 2017.  

Κατηγορία ΠΕ Κατηγορία ΤΕ 

Άνδρες γυναίκες Άνδρες γυναίκες 

 

 

   

 

6.Υπάλληλοι  που έχουν κάνει χρήση άδειας για να δώσουν εξετάσεις για κάποιο 

μάθημα σε οποιοδήποτε βαθμίδα της εκπαίδευσης εντός του 2017. 

 

Κατηγορία ΠΕ Κατηγορία ΤΕ Κατηγορία ΔΕ Κατηγορία ΠΕ 

Άνδρες γυναίκες Άνδρες γυναίκες Άνδρες γυναίκες Άνδρες γυναίκες 

 

 

       

 

7.Υπάλληλοι που έχουν παρακολουθήσει επιμορφωτικά σεμινάρια οποιουδήποτε 

φορέα (π.χ. ΕΚΔΑΑ ή  ιδιωτικών εταιρειών). 

Κατηγορία ΠΕ Κατηγορία ΤΕ Κατηγορία ΔΕ Κατηγορία ΥΕ 

Άνδρες γυναίκες Άνδρες γυναίκες Άνδρες γυναίκες Άνδρες γυναίκες 

 

 

       

 

8.Υπάλληλοι που έχουν χρηματοδοτηθεί μέσω του ΛΑΕΚ για την πραγματοποίηση  

μεταπτυχιακών σπουδών. 

Κατηγορία ΠΕ Κατηγορία ΤΕ 

Άνδρες γυναίκες Άνδρες γυναίκες 
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9.Υπάλληλοι που έχουν χρηματοδοτηθεί μέσω ΛΑΕΚ, για την παρακολούθηση 

προγραμμάτων επιμόρφωσης (π.χ. σεμινάρια). 

Κατηγορία ΠΕ Κατηγορία ΤΕ 

Άνδρες γυναίκες Άνδρες γυναίκες 

 

 

   

 

10. Γυναίκες υπάλληλοι που έχουν κάνει χρήση αδειών κύησης λοχείας εντός του 

2017: …………………………. 

 

11. Υπάλληλοι που έχουν κάνει χρήση αδειών ανατροφής τέκνου*:  

Άνδρες γυναίκες 

  

 

 

*Συμπεριλαμβάνει όλους/όλες όσους έχουν πάρει άδεια με έναρξη ή λήξη εντός του 2017   
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Β ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ,  για προϊσταμένους Τμημάτων Προσωπικού 

και Διευθυντές Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων ή αντίστοιχο. 

Σημείωση: 

1. Ως ορισμό του τι είναι  Εργασιακή Ικανοποίηση θα χρησιμοποιήσουμε τον ορισμό του 

Locke,  όπου ¨Ικανοποίηση από την εργασία είναι  μια ευχάριστη ή θετική 

συναισθηματική κατάσταση που προκύπτει από την εκτίμηση της δουλειάς ή των 

εμπειριών εργασίας¨. 

2. Η Συναισθηματική Οργανωσιακή Δέσμευση,  σύμφωνα με τους Meyer, Allen & Smith, 

αναφέρεται στο συναισθηματικό δέσιμο που έχει αναπτύξει ο εργαζόμενος με τον 

οργανισμό που απασχολείτε, αισθάνεται δεμένος με τον οργανισμό και δεν επιθυμεί να τον 

εγκαταλείψει.    

1.Θεωρείτε πως οι πρακτικές που προβλέπονται από τον Δημοσιοϋπαλληλικό 

κώδικα αναφορικά με τις άδειες οικογενειακών διευκολύνσεων, τις οποίες 

παρέχετε στους υπαλλήλους σας, επηρεάζουν θετικά: 

Α) την  συναισθηματική οργανωσιακή δέσμευση των υπαλλήλων σας απέναντι στο 

Πανεπιστήμιο.________________ 

Β) την εργασιακή ικανοποίηση που αισθάνονται οι υπάλληλοι.____________ 

2.Θεωρείτε πως οι πρακτικές που προβλέπονται από τον Δημοσιοϋπαλληλικό 

κώδικα αναφορικά με τις άδειες διευκολύνσεων για μεταπτυχιακές,  τις οποίες 

παρέχετε στους υπαλλήλους σας, επηρεάζουν θετικά: 

Α) την  συναισθηματική οργανωσιακή δέσμευση των υπαλλήλων σας απέναντι στο 

Πανεπιστήμιο.________________ 

Β) την εργασιακή ικανοποίηση που αισθάνονται οι υπάλληλοι. .___________ 

 

3.Θεωρείτε πως οι πρακτικές που προβλέπονται από τον Δημοσιοϋπαλληλικό 

κώδικα αναφορικά με τις άδειες διευκολύνσεων για παρακολούθηση 

επιμορφωτικών σεμιναρίων, τις οποίες παρέχετε στους υπαλλήλους σας, 

επηρεάζουν θετικά: 
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Α) την  συναισθηματική οργανωσιακή δέσμευση των υπαλλήλων σας απέναντι στο 

Πανεπιστήμιο. ________________ 

Β) την εργασιακή ικανοποίηση που αισθάνονται οι υπάλληλοι.____________ 

 

4.Θεωρείτε πως οι πρακτικές που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία ή και 

από εσωτερικές αποφάσεις του Φορέα σας (εφόσον υπάρχουν) για την 

χρηματοδότηση των μεταπτυχιακών σπουδών των υπαλλήλων σας, επηρεάζουν 

θετικά: 

Α) την  συναισθηματική οργανωσιακή δέσμευση των υπαλλήλων σας απέναντι στο 

Πανεπιστήμιο. .________________ 

Β) την εργασιακή ικανοποίηση που αισθάνονται οι υπάλληλοι.____________ 

 

5.Θεωρείτε πως οι πρακτικές που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία ή και 

από εσωτερικές αποφάσεις του Φορέα σας (εφόσον υπάρχουν) για την 

χρηματοδότηση των σεμιναρίων επιμόρφωσης των υπαλλήλων σας   επηρεάζουν 

θετικά: 

Α) την  συναισθηματική οργανωσιακή δέσμευση των υπαλλήλων σας απέναντι στο 

Πανεπιστήμιο.________________ 

Β) την εργασιακή ικανοποίηση που αισθάνονται οι υπάλληλοι .___________ 
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Απαντήσεις ΝΑΙ/ΟΧΙ αρχικά + αιτιολόγηση η σχολιασμός 

7. Διενεργείται η διαδικασία της στοχοθεσίας  στον φορέα σας, σύμφωνα με τους 

Ν. 3230/04 και 4369/16 από τις Δ/νσεις, τα τμήματα και τους υπαλλήλους σας;  

____________ 

 

8.Υπάρχει ενημέρωση των υπαλλήλων  (θεσμοθετημένη ή και άτυπη) για τους 

στόχους και τη στρατηγική του φορέα σας; ____________ 

 

9. Τα προγράμματα επιμόρφωσης που παρακολουθούν οι υπάλληλοι σας είναι 

ενταγμένα σ΄ ένα συγκριμένο πλαίσιο συνδεδεμένο με τους στόχους του φορέα 

σας;   ____________ 

 

10. Τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών που παρακολουθούν οι υπάλληλοι 

σας είναι ενταγμένα σ΄ ένα συγκεκριμένο πλαίσιο συνδεδεμένο με τους στόχους 

του φορέα σας;  ____________ 

 

 


