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Περίληψη (Abstract) 
 

Η ψηφιακή εποχή αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν όλα τα πεδία, και ο κλάδος 

του Ανθρώπινου δυναμικού δεν αποτελεί εξαίρεση. Ως εκ τούτου, σήμερα υπάρχουν πολλά 

εργαλεία για να βοηθήσουν τα τμήματα του Ανθρώπινου Δυναμικού να λειτουργούν πιο απο-

τελεσματικά. Η εργασία αυτή θα αναδείξει αυτά τα καινοτόμα εργαλεία και τις νέες τεχνολο-

γίες ειδικότερα στον τομέα του τουρισμού και το πώς μπορούν να βοηθήσουν περαιτέρω 

τους μάνατζερ κατά τη διαδικασία προσέλκυσης και επιλογής των κατάλληλων υποψηφίων. 

Για την μελέτη και την επαλήθευση αυτών των μεθόδων θα διεξαχθεί έρευνα σε κεντρικό ξε-

νοδοχείο της Θεσσαλονίκης επιδιώκοντας να διερευνηθούν οι τωρινές μέθοδοι recruitment 

και πως οι νέες τεχνολογίες μπορούν να συνεισφέρουν στην βελτίωση της αποδοτικότητας 

στην επιλογή του προσωπικού. 

Αρχικά, θα χρησιμοποιηθεί βιβλιογραφική έρευνα για τη συγκέντρωση των απαιτούμενων 

πληροφοριών από βιβλία, έρευνες, μελέτες, εργασίες, άρθρα σε ηλεκτρονικά περιοδικά. Έπει-

τα, θα διεξαχθεί ποιοτική έρευνα σε ξενοδοχειακή μονάδα της Βορείου Ελλάδος με διεξαγωγή 

συνέντευξης με τον υπεύθυνο του τμήματος του ανθρώπινου δυναμικού καθώς και με άλλους 

υπευθύνους του οργανισμού που εμπλέκονται στην διαδικασία προσέλκυσης και επιλογής 

του προσωπικού. 

Όπως θα δούμε λεπτομερώς και στη συνέχεια παρατηρείται ότι οι υπεύθυνοι είναι ιδιαιτέρως 

ενημερωμένοι για τις νέες τάσεις και τα νέα μέσα, ιδίως των μέσων που σχετίζονται με τα μέ-

σα κοινωνικής δικτύωσης. Βέβαια, σίγουρα υπάρχει χώρος για βελτίωση και συνεχούς ανα-

βάθμισης και εξέλιξης. 
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στικός κλάδο 
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1ο Κεφάλαιο – Εισαγωγή στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 

1.1. Ορισμός 

 

H Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων είναι ένα αντικείμενο χωρίς έναν ενιαίο συμφωνηθέντα ορι-

σμό. Το  θέμα στο οποίο πρέπει να εστιάζει η διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού είναι πο-

λυσυζητημένο, παρά το γεγονός ότι η αναγνώριση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων και πολι-

τικών είναι κεντρικό στοιχείο των θεωρητικών προσεγγίσεων στην Διοίκηση του Ανθρώπινου 

δυναμικού (Weber & Kabst, 2004). Δεν υπάρχει συμφωνημένη λίστα  σχετικά με το τι καλύ-

πτει η διοίκηση ανθρωπίνων πόρων. Ορισμένα θέματα φαίνεται να καλύπτονται από τη διοί-

κηση των ανθρωπίνων πόρων, όπως οι - πόροι, ανάπτυξη, ανταμοιβή – όμως άλλα θέματα, 

όπως η συμμετοχή των εργαζομένων, οι συνδικαλιστικές σχέσεις, η υγεία και η ασφάλεια, οι 

ίσες ευκαιρίες, η ευέλικτη εργασία, η εξέλιξη της σταδιοδρομίας και οι περιβαλλοντικές ανη-

συχίες,  περιλαμβάνονται σε ορισμένες έννοιες της διοίκησης ανθρωπίνου δυναμικού ενώ  

αγνοούνται σε άλλες. 

Παρόλα αυτά έχουν γίνει προσπάθειες από διάφορους μελετητές να ορίσουν οικουμενικά το 

αντικείμενο της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων και να υπάρξει ένας γενικός κανόνας για τη 

λίστα των αντικειμένων, τα οποία συμπεριλαμβάνονται στην Διοίκηση των Ανθρωπίνων Πό-

ρων. 

Τα τελευταία χρόνια, η κατάσταση των επιχειρήσεων αλλάζει ταχύτατα με καθοριστικές συ-

νέπειες  στη διοίκηση των ανθρωπίνων πόρων. Οι επιχειρήσεις λειτουργούν σε ένα παγκο-

σμιοποιημένο πλαίσιο προσπαθώντας να εναρμονιστούν με το ταχύτατα εξελισσόμενο περι-

βάλλον. Τα κεντρικά θέματα για κάθε επιχείρηση είναι η ανταγωνιστικότητα, η παραγωγικό-

τητα, η ποιότητα και η αποδοτικότητα. Ο κύριος παράγοντας για την επίτευξη όλων των πα-

ραπάνω είναι οι εργαζόμενοι, δηλαδή οι ανθρώπινοι πόροι. 

Η διοίκηση των ανθρώπινων πόρων είναι μια σχετικά σύγχρονη έννοια, η οποία περιλαμβάνει 

την οργάνωση ιδεών και πρακτικών στη διαχείριση των ανθρώπων. Κατ’ επέκταση, οι εργαζό-

μενοι αποτελούν τον πιο καθοριστικό συντελεστή παραγωγής για να λειτουργήσει και να επι-

τύχει τους στόχους της μια επιχείρηση, καθώς χωρίς ανθρώπους δεν υφίστανται επιχειρήσεις. 

Επιπλέον, καθώς γίνονται γρήγορες αλλαγές στο επιχειρηματικό περιβάλλον,  μια οργάνωση 

πρέπει να έχει τη δυνατότητα να απορροφά αυτές τις αλλαγές με ταχύτερο ρυθμό από ό,τι 

στο παρελθόν, όχι μόνο για να αποδείξει την ικανότητά της, αλλά και για να δικαιολογήσει 

την ύπαρξή της και στον δυναμικό επιχειρηματικό κόσμο. 
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 Όλες οι οργανώσεις, είτε μεγάλες είτε μικρές, πρέπει να εξασφαλίσουν ότι έχουν τα κατάλ-

ληλα άτομα και μέσα για να δεχτούν αυτή την πρόκληση. 

«Η ανάγκη για αποτελεσματικότερη διοίκηση ανθρωπίνων πόρων προκύπτει από δυο βασικές 

αιτίες: το υψηλό εργασιακό κόστος και τις πραγματοποιούμενες αλλαγές στο περιβάλλον. Οι 

Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις (πολύ περισσότερο οι ελληνικές) αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα 

ανταγωνιστικότητας σε επίπεδο κόστους. Το αποτέλεσμα είναι να στρέφονται προς το πιο 

ακριβό στοιχείο του λειτουργικού κόστους, το ανθρώπινο δυναμικό, προσπαθώντας όχι απλά 

να μειώσουν το κόστος απασχόλησης του, αλλά να βρουν τρόπους ώστε οι εργαζόμενοι να 

συμβάλλουν τα μέγιστα στην επίτευξη των στόχων της επιχείρησης»( Χυτήρης, 2001, σελ.15). 

Η δεύτερη αιτία σχετίζεται με τις πραγματοποιούμενες αλλαγές στο περιβάλλον. Στη σημερι-

νή εποχή οι επιχειρήσεις λειτουργούν στο παγκόσμιο χωριό της παραγωγής του εμπορίου και 

της εργασίας. Οι αλλαγές που συμβαίνουν σε ένα τέτοιο περιβάλλον 

είναι πολλές και συχνές,  με καθοριστικές συνέπειες στη στρατηγική, τις πολιτικές, τα συστή-

ματα απασχόλησης και αξιοποίησης των εργαζομένων (Χυτήρης, 2001, σελ.15).  

Μερικές από τις αλλαγές αυτές αφορούν την ελεύθερη διακίνηση των εργαζομένων, την πα-

γκοσμιοποίηση της αγοράς, τις νέες μορφές εργασίας και απασχόλησης , την τεχνολογία πλη-

ροφοριών κ.α. 

 

Σήμερα, η Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων (ΔΑΠ) ή Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔΑΔ) απο-

τελεί επιστημονικό κλάδο της Διοίκησης Επιχειρήσεων. Μερικοί ορισμοί για την διοίκηση του 

ανθρώπινου δυναμικού είναι οι εξής: 

«Ως Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων εννοείται ένα σύνολο ενεργειών, στρατηγικών (π.χ προ-

γραμματισμός ανθρωπίνων πόρων, σχεδιασμός συστήματος ανταμοιβής) και λειτουργιών (π.χ 

επιλογή υποψηφίων, εκπαίδευση) που πρέπει να γίνουν για να μπορεί η επιχείρηση να απο-

κτήσει, διατηρήσει κι αξιοποιήσει ικανούς εργαζομένους που θα εκτελούν επιτυχώς και με 

παραγωγικό τρόπο το έργο τους» (Χυτήρης, 2001, σελ.18). 

«Η Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων περιλαμβάνει την προσέλκυση, επιλογή, ανάπτυξη, αξιοποί-

ηση & προσαρμογή του ανθρώπινου δυναμικού στον εργασιακό χώρο με σκοπό την αύξηση 

της εργασιακής τους ικανοποίησης και της αποτελεσματικότητας των επιχειρήσεων.»          

(Παπαλεξανδρή & Μπουραντάς, 2003,σελ.17). 

Σύμφωνα με τον Armstrong (2006,σελ.3) «H Διοίκηση Ανθρωπίνων πόρων αποτελεί μια στρα-

τηγική και συνεκτική προσέγγιση στην διαχείριση των πολυτιμότερων περιουσιακών στοιχεί-
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ων ενός οργανισμού - τα άτομα που εργάζονται σε αυτόν, οι οποίοι συνεισφέρουν μεμονω-

μένα και συλλογικά στην επίτευξη των στόχων του».  

Σε συνέχεια των προαναφερθέντων ορισμών, διάφοροι μελετητές στα δοκίμια και στις έρευ-

νες τους όταν θέτουν τον ορισμό της Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού επιδιώκουν να τονί-

ζουν ότι η Διοίκηση του Ανθρώπινου Δυναμικού (Human Resource Management) δεν είναι 

απλά συνώνυμο του όρου της διοίκησης προσωπικού (personnel management) αλλά είναι 

ένας πολυδιάστατος όρος. Πολλοί χρησιμοποιούν αυτούς τους όρους εναλλακτικά αλλά η 

Διοίκηση Ανθρωπίνων πόρων έχει μια πιο ευρεία έννοια από τον όρο της διοίκησης προσωπι-

κού. Η διοίκηση προσωπικού αποτελεί απλά ένα μέρος της Διοίκησης των Ανθρωπίνων Πό-

ρων. 

Τρία είναι τα συστατικά στοιχεία της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού. Πρώτον, οι δραστη-

ριότητες της παραδοσιακής διοίκησης προσωπικού (π.χ. προσέλκυση ανθρώπινου δυναμικού, 

εκπαίδευση εργαζομένων, η αμοιβή και η  συμμόρφωση-πειθαρχία των εργαζομένων). Δεύ-

τερον, η διοικητική και οργανωτική ‘’φιλοσοφία’’, η οποία θέτει τους ανθρώπους ως το κύριο 

οργανωτικό πλεονέκτημα των επιχειρήσεων, και απεικονίζει τους εργαζομένους ως ενστικτω-

δώς πρόθυμους και ικανούς να εξελιχθούν. Και ως τρίτο συστατικό στοιχείο θεωρείται το γε-

γονός, ότι η ενσωμάτωση της διοίκησης προσωπικού χρησιμοποιείται στην στρατηγική οργά-

νωση του κάθε οργανισμού. (Goldsmith et al., 1997) 

Συνοπτικά, οι κύριες ενέργειες της ΔΑΔ είναι: 

➢ Προγραμματισμός Ανθρωπίνων Πόρων.  Είναι  μια  ενέργεια  στρατηγικού κυρίως  χαρα-

κτήρα  που  σκοπό  έχει  την πρόβλεψη αναγκών σε προσωπικό, για την κάλυψη μελλοντι-

κών θέσεων εργασίας. Ο σωστός προγραμματισμός των Ανθρώπινων Πόρων προϋποθέτει  

την  ανάλυση  του εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης, ώστε να 

προσδιορισθεί με έναν υψηλό βαθμό ακρίβειας η προσφορά και η ζήτηση εργατικού δυ-

ναμικού. Συγκεκριμένα τηρούνται οι εξής διαδικασίες: α) Διερεύνηση των συνθηκών αγο-

ράς εργασίας. β) Πρόβλεψη των αναγκών της  επιχείρησης  για  την επίτευξη  των μακρο-

πρόθεσμων στόχων. γ) Καταγραφή των ειδικοτήτων και των γνώσεων του προσωπικού 

όλων των τμημάτων. δ) Διερεύνηση της κινητικότητας του προσωπικού. ε) Γνώση της σχε-

τικής νομοθεσίας και των όρων της συλλογικής σύμβασης. 

➢ Ανάλυση εργασίας. Η πλήρωση θέσεων εργασίας που έχουν προγραμματιστεί με τους 

κατάλληλους ανθρώπους  προϋποθέτει την ανάλυση εργασίας. Σε αυτήν την διαδικασία 

συμπεριλαμβάνεται τόσο η περιγραφή του έργου που πρόκειται να εκτελέσει ο φορέας 
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της θέσης και ο καθορισμός της προδιαγραφής της συγκεκριμένης θέσης όσο και ο σαφής 

προσδιορισμός των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων, ώστε με βάση 

αυτά να γίνει η σωστή προσέλκυση και επιλογή υποψηφίων.   

➢ Προσέλκυση και Επιλογή Υποψηφίων. Ο εντοπισμός των δυνητικών υποψηφίων, στην 

αγορά εργασίας( αλλά και στην επιχείρηση), η πρόσκληση τους για να ενδιαφερθούν για 

τις συγκεκριμένες θέσεις εργασίας και η -με κατάλληλες μεθόδους- επιλογή των πλέον   

ικανών απ’ αυτούς, αποτελεί το αντικείμενο αυτής της ενέργειας . 

 Σε αυτήν την διαδικασία εμπεριέχεται και η ένταξη των νέων εργαζομένων στην επιχεί-

ρηση και η ενημέρωση τους για την εταιρεία που πρόκειται να εργαστούν καθώς και για 

την εν λόγω θέση εργασίας. 

➢ Εκπαίδευση και Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων. Η εν λόγω ενέργεια επικεντρώνεται στην 

κατάλληλη εκπαίδευση τόσο των νέων εργαζομένων ενός οργανισμού-εταιρείας, με τα 

κατάλληλα μέσα για την επιτυχή διεκπεραίωση των καθηκόντων τους, όσο και στην εκ-

παίδευση του ήδη υπάρχοντος προσωπικού, με σκοπό την ταχεία ανταπόκριση στα νέα 

καθήκοντα που έχουν προκύψει από κάποια προαγωγή (Χυτηρης, 2001). 

➢ Ανταμοιβή Εργαζομένων. Λαμβάνοντας υπόψιν την γενική νομοθεσία και το πλαίσιο των 

μισθών σε συνδυασμό με τις πολιτικές της επιχείρησης και της απαιτήσεις της θέσης ερ-

γασίας, οι υπεύθυνοι του τμήματος των ανθρωπίνων πόρων έχουν ως προτεραιότητα 

τους να δημιουργήσουν ένα σύστημα ανταμοιβής που θα είναι δίκαιο και ανταγωνιστικό, 

ώστε να παρέχει ένα επιπλέον κίνητρο στους εργαζομένους να είναι αποδοτικοί και απο-

τελεσματικοί.   

➢ Αξιολόγηση Απόδοσης. Πρόκειται για τη διαδικασία εκτίμησης – μέτρησης της συνολικής 

απόδοσης του εργαζομένου στα πλαίσια της επιτέλεσης των καθημερινών καθηκόντων 

του, η ευθύνη των οποίων  του έχει ανατεθεί και την έχει συνειδητά αναλάβει, ώστε να 

μπορεί να αξιολογηθεί και να διαπιστωθεί το μέγεθος της συνεισφοράς του στον οργανι-

σμό. 

➢ Εργασιακές σχέσεις. Αποτελεί την σχέση εργασίας μεταξύ του εργαζομένου και του εργο-

δότη, καθορίζοντας τις υποχρεώσεις της κάθε πλευράς, ώστε να τηρούνται οι όροι αυτής 

της σχέσης για να μην δημιουργηθούν προστριβές και προβλήματα. 

 

Όπως επισημαίνει ο Storey, 1989 (όπως αναφέρεται στον Armstrong, 2006, σελ.1) πιστεύει 

ότι η ΔΑΔ μπορεί να θεωρηθεί «ως ένα σύνολο αλληλένδετων πολιτικών με μια ιδεολογική 

και φιλοσοφική βάση».  Προτείνει τέσσερις πτυχές που αποτελούν την ουσιαστική εκδοχή της 

ΔΑΔ: 
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• καταιγισμός πεποιθήσεων και υποθέσεων. 

• στρατηγική ώθηση σχετικά με τις αποφάσεις για τη διαχείριση των ανθρώπων. 

• κεντρική συμμετοχή των διευθυντικών στελεχών, και 

• εμπιστοσύνη σε  ένα σύνολο «μεσών» για τη διαμόρφωση της εργασιακής σχέσης. 

 

1.2 Μοντέλα διοίκησης ανθρωπίνων πόρων 

 

Σύμφωνα με τον Weber (1947), τα μοντέλα διοίκησης ανθρωπίνων πόρων αποτελούν τα ιδα-

νικά μέσα, καθώς κατασκευάζονται σύμφωνα με συγκεκριμένες κατευθύνσεις, οι οποίες εξυ-

πηρετούν συγκεκριμένους σκοπούς. Μέσω αυτών  δύναται να εξεταστούν οι  αλλαγές μιας 

μεταβλητής και πως αυτές οι αλλαγές μπορούν να επηρεάσουν τις υπόλοιπες. Λαμβάνοντας 

υπόψη ότι τα οικονομετρικά μοντέλα δύσκολα μπορούν να κάνουν ακριβείς προβλέψεις για 

την οικονομία, δυσκολότερος είναι ο σχηματισμός μοντέλων που θα απευθύνονται στην αν-

θρώπινη συμπεριφορά, στις σχέσεις των ατόμων και στους ρόλους τους, καθώς και στα δια-

φορετικά χαρακτηριστικά τους. 

Παρακάτω παρατίθενται ορισμένα θεωρητικά μοντέλα τα οποία θα συμβάλλουν στην κατα-

νόηση του ρόλου των πρακτικών της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων, και στη διεύρυνση της 

θεωρητικής προσέγγισης σε αυτό που ονομάζεται στρατηγική διοίκηση ανθρωπίνων πόρων. 

Στα  πλαίσια  του  προσδιορισμού  της  έννοιας  της  στρατηγικής  διοίκησης  ανθρώπινων   

πόρων   αναπτύχθηκαν   διάφορα   υποδείγματα-μοντέλα    που   εξετάζουν   τη συσχέτιση  

ανάμεσα  στις επιμέρους στρατηγικές,  πολιτικές  και  πρακτικές  της διοίκησης ανθρώπινων 

πόρων και στη στρατηγική που ακολουθεί ο οργανισμός. 

«Στρατηγική είναι η διαμόρφωση οργανωσιακής αποστολής, σκοπού και στόχων, καθώς και 

σχέδια δράσης για την επίτευξή τους, τα οποία σαφώς αναγνωρίζουν τον ανταγωνισμό και τις 

επιδράσεις των δυνάμεων του εξωτερικού περιβάλλοντος» (Anthony, Perrew & Kacmar, 1996, 

σελ.8).  

Όσον αφορά τη στρατηγική διοίκηση, αυτή αποτελεί ένα σύστημα αποφάσεων και δράσεων 

που έχουν ως αποτέλεσμα τη διαμόρφωση και  την εφαρμογή στρατηγικών σχεδιασμένων να 

συμβάλουν  στην επιτυχία των στόχων της επιχείρησης (Pearce  &  Robinson, 1988).   

Η στρατηγική διοίκηση ορίζεται ως ένα πεδίο που ασχολείται με διαχειριστικές αποφάσεις και 

ενέργειες προκειμένου να βελτιωθεί η επίδοση των οργανισμών μακροπρόθεσμα. 
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Τα βήματα της διαδικασίας αυτής, φέρει τον τίτλο υπόδειγμα στρατηγικής διοίκησης 

(strategic management model).  

Συνοπτικά τα βήματα παρουσιάζονται παρακάτω: 

1. Οργανωσιακή ταυτοποίηση: O οργανισμός προσδιορίζεται από την  τρέχουσα αποστολή 

(ο λόγος ύπαρξης του οργανισμού), το  όραμα (το μονοπάτι που επιδιώκει ο οργανισμός 

να ακολουθήσει προκειμένου να επιτύχει την αποστολή του), το σκοπό (η τελική κατά-

σταση στην οποία επιθυμεί να περιέλθει ο οργανισμός), τους στόχους (τα μετρήσιμα απο-

τελέσματα για την αξιολόγηση της επίτευξης των στόχων), τις αξίες (οι γενικές πεποιθή-

σεις και συμπεριφορά) και την κουλτούρα (η συλλογική συμπεριφορά των ανθρώπων 

στον οργανισμό) 

2. Ανάλυση περιβάλλοντος (environmental analysis):  Η ανίχνευση του εσωτερικού περι-

βάλλοντος μπορεί να γίνει με το πλαίσιο ΔΑΕΑ (δυνάμεις, αδυναμίες, ευκαιρίες, απειλές), 

ή αλλιώς, SWOT framework (strengths, weaknesses, opportunities, threats). 

Μια μέθοδος που μπορεί να ανιχνεύσει καθαρά το εξωτερικό μακρο-περιβάλλον είναι το 

ονομαζόμενο PEST_LE framework (political, economic, social, technological, legal, 

environmental).  

3. Εφαρμογή στρατηγικής (strategy implementation): Αναφέρεται στη μετατροπή της στρα-

τηγικής σε δράση (π.χ., αξιοποίηση πόρων, συστημάτων διοίκησης, δραστηριοποίηση 

πρακτικών ΑΠ). 

4. Αξιολόγηση στρατηγικής (strategy evaluation): Αναφέρεται στις δραστηριότητες που 

προσδιορίζουν πόσο καλά μια στρατηγική διαμορφώθηκε και εφαρμόστηκε, ώστε να επι-

τευχθούν ο σκοπός και οι στόχοι του οργανισμού. 

1.2.1 Το μοντέλο του «Michigan» 

 

Μια από τις πρώτες δηλώσεις σχετικά με την έννοια της Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού 

έγινε από το Πανεπιστήμιο του Michigan (Fombrun et al,1984). Το μοντέλο του Michigan( ή 

αλλιώς ο κύκλος των ανθρωπίνων πόρων) υποστήριξε  ότι τα συστήματα του HR και η δομή 

της οργάνωσης θα πρέπει να  διαχειρίζονται με τρόπο που να είναι σύμφωνος με την οργα-

νωτική δομή (εξού και η επιπλέον ονομασία του ως  «matching model»). Εξήγησαν ότι υπάρ-
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χει ένας κύκλος ανθρωπίνων πόρων, ο οποίος αποτελείται από τέσσερις γενικές διαδικασίες ή 

λειτουργίες . Αυτές είναι: 

•  επιλογή:  η αντιστοιχία των διαθέσιμων ανθρώπινων πόρων σε θέσεις εργασίας, 

• αξιολόγηση:  η διαχείριση της απόδοσης, 

•             ανταμοιβή: το σύστημα ανταμοιβής είναι ένα από τα πλέον ανεπαρκώς χρησιμοποι-

ούμενα εργαλεία για την απόδοση της οργανωτικής ικανότητας και πρέπει να υπάρχει αντα-

μοιβή για βραχυχρόνια καθώς και για μακροπρόθεσμα επιτεύγματα, έχοντας κατά νου ότι οι 

επιχειρήσεις πρέπει να επιτελούν στο παρόν για να επιτύχουν στο μέλλον (Fombrun et 

al,1984),   

• ανάπτυξη: η ανάπτυξη υψηλής ποιότητας εργαζομένων. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ΣΧΗΜΑ 1.1: ‘’The matching model- O κύκλος των ανθρωπίνων πόρων’’ (Fombrun et al. (1984), Πηγή 

Σχήματος: ‘’Strategic HRM A critical review, Jaap Paauwe and Corine Boon, 2009.’’ 

 

1.2.2 Το μοντέλο του Harvard 

 

Ένα επίσης σημαντικό μοντέλο αναπτύχθηκε από τη Σχολή του Harvard του Beer et al.  (1985). 

Αυτή η προσέγγιση  βασίζεται στην πεποίθηση ότι τα προβλήματα της διαχείρισης του προ-

σωπικού μπορούν  να λυθούν μόνο όταν τα γενικά διευθυντικά στελέχη αναπτύσσουν μια 

άποψη για το πώς επιθυμούν να δουν τους εργαζόμενους που εμπλέκονται και αναπτύσσο-

νται μέσα στην επιχείρηση, και ποιες από τις πολιτικές και πρακτικές στον τομέα της διαχείρι-

σης του ανθρώπινου δυναμικού μπορούν να επιτύχουν αυτούς τους στόχους. Χωρίς μια κε-

ντρική φιλοσοφία ή ένα στρατηγικό όραμα - που μπορούν να παρέχονται μόνο από τους γενι-

κούς διευθυντές – η ΔΑΔ είναι πιθανό να παραμείνει ένα σύνολο από ανεξάρτητες δραστη-

ριότητες, καθεμία από τις οποίες καθοδηγείται από τη δική της πρακτική (Armstrong, 2006). 
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Υποστηρίζεται ότι υπάρχει η απαίτηση για  μια ευρύτερη, πληρέστερη και πιο στρατηγική α-

ντίληψη όσον αφορά τους ανθρώπινους πόρους του οργανισμού. Δημιουργήθηκε μια ανάγκη 

για μια μακροπρόθεσμη προοπτική στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και την εξέταση 

τους ως δυνητικών περιουσιακών στοιχείων αντί απλώς ενός μεταβλητού κόστους 

(Armstrong, 2006). 

 Η προσέγγιση του Harvard  υποστήριξε ότι η ΔΑΔ έχει δύο χαρακτηριστικά: 1) οι γενικοί διευ-

θυντές  έχουν μεγαλύτερη ευθύνη για την εξασφάλιση της ευθυγράμμισης της ανταγωνιστι-

κής στρατηγικής και των πολιτικών του προσωπικού, 2) Το προσωπικό έχει την αποστολή να 

καθορίζει τις πολιτικές που καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσονται και εφαρμό-

ζονται οι δραστηριότητες του προσωπικού με τρόπο που τους ευνοεί (Armstrong, 2006). 

Σύμφωνα με τον Boxall (1992), (όπως αναφέρει ο Armstrong, 2006, σελ.31-32), τα πλεονεκτή-

ματα αυτού του μοντέλου είναι ότι: 

• ενσωματώνει την αναγνώριση ενός φάσματος συμφερόντων των ενδιαφερομένων, 

• αναγνωρίζει τη σημασία του ‘’συμβιβασμού’’, είτε άμεσα είτε έμμεσα, μεταξύ των 

συμφερόντων των ιδιοκτητών και των συμφερόντων των εργαζομένων, καθώς και μεταξύ των 

διαφόρων ενδιαφερομένων μερών, 

• διευρύνει το πλαίσιο της διοίκησης των ανθρωπίνων πόρων, ώστε να συμπεριλάβει 

την ‘’επιρροή των εργαζομένων’’, την οργάνωση της εργασίας και το ζήτημα του τρόπου επί-

βλεψης, 

• δίνει έμφαση στη στρατηγική επιλογή - δεν καθοδηγείται από τον προσδιορισμό της 

κατάστασης ή του περιβάλλοντος, 

Η προσέγγιση Harvard είναι τόσο περιγραφική (descriptive), όσο και καθοδηγητική 

(prescriptive). Είναι περιγραφική επειδή παρουσιάζει μια επισκόπηση των παραγόντων που 

είναι σημαντικοί στη διαμόρφωση των πολιτικών ΔΑΠ, και είναι καθοδηγητική επειδή συμ-

βουλεύει αρκετά πειστικά πως οι διάφορες επιλογές πολιτικών ΔΑΠ καταλήγουν σε αποτελέ-

σματα. 

Το μοντέλο του Χάρβαρντ έχει ασκήσει σημαντική επιρροή στη θεωρία και στην πρακτική της 

ΔΑΔ, ιδιαίτερα στην έμφαση που δίνει στο γεγονός ότι η διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού  

είναι η μέριμνα της διοίκησης εν γένει μάλλον της προσωπικής λειτουργίας. 

1.2.3 Το «ευρωπαϊκό» μοντέλο 
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Τα τελευταία χρόνια έγινε η προσπάθεια λόγω της όλο και μεγαλύτερης ενασχόλησης των 

ερευνητών με το συγκεκριμένο αντικείμενο έρευνας και  εν συνεχεία των διαφόρων μοντέλων 

που προέκυψαν, να δημιουργηθεί ένα μοντέλο που να αναφέρεται καθαρά σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο, ώστε να μπορεί να ξεχωρίσει από τα υπόλοιπα μοντέλα και έτσι να διεξαχθεί μια πιο 

λεπτομερής μελέτη. Το μοντέλο, λοιπόν, του ευρωπαϊκού χώρου δημιουργήθηκε αρχικά το 

1991 από τον Chris Brewster και τον Francois  Bournois (Brewster, 2007). 

Έχουν υπάρξει διάφορες προσεγγίσεις στον τομέα της διοίκησης των ανθρώπινων πόρων. Έ-

χουν προσδιοριστεί τέσσερις ξεχωριστές αντιλήψεις, οι οποίες βασίζονται σε δύο θεμελιώδεις 

ερευνητικές ιδεολογίες: την οικουμενική και την εννοιολογική (Brewster, 2007). «Η έννοια της 

ιδεολογίας χρησιμοποιείται από τον Kuhn (1970) ως ένα ‘’αποδεκτό’’ ή ‘’δεδομένο’’ μοντέλο ή 

θεωρία, με την έννοια ότι άλλα παραδείγματα θεωρούνται όχι μόνο διαφορετικά, αλλά και 

λανθασμένα » (Brewster, 2007, σελ. 6). 

Οι έρευνες που διεξάγονται στην Αμερική, και οι μελέτες που δέχονται οι ΗΠΑ, ανήκουν στην 

οικουμενική ιδεολογία. Η οικουμενική ιδεολογία κυριαρχεί στις έρευνες των ΗΠΑ και με δε-

δομένη την ηγεμονία της αμερικανικής έρευνας, διδασκαλίας και των επιστημονικών περιο-

δικών, χρησιμοποιείται ευρέως σε πολλές άλλες χώρες. Είναι ουσιαστικά μια νομοθετική 

προσέγγιση των κοινωνικών επιστημών: τα στοιχεία συγκεντρώνονται ειδικά για να δοκιμά-

σουν τις γενικεύσεις ενός ασαφή και αφηρημένου χαρακτήρα (Brewster, 1999) 

Για τους ανθρώπους που λειτουργούν με αυτό το πρότυπο, όπως στις κοινωνικές επιστήμες, 

πρέπει να διατυπώνονται υποθέσεις που να μπορούν να απαντηθούν  με ‘’ναι’’ ή ‘’όχι’’ (και 

επομένως μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πρόβλεψη), να συλλέγονται δεδομένα για να 

δοκιμαστούν αυτές οι υποθέσεις και να χρησιμοποιούνται αναγνωρισμένες στατιστικές δοκι-

μές για τον έλεγχο της εγκυρότητας. Οποιαδήποτε έρευνα που δεν ανταποκρίνεται στην προ-

σέγγιση αυτή θεωρείται ότι δεν είναι ‘’αυστηρή’’. Η ερευνητική βάση επικεντρώνεται κατά 

κύριο λόγο σε ένα μικρό αριθμό υποδειγμάτων ‘’καλής πρακτικής’’ του ιδιωτικού τομέα, συ-

χνά μεγάλων πολυεθνικών και συχνά από τον τομέα της μεταποίησης ή ακόμη και ειδικά από 

τον τομέα της υψηλής τεχνολογίας (Brewster, 1999).  

Σύμφωνα με τους Martin et al.  (2005), όπως αναφέρεται από τον Brewster (2007), επισημαί-

νεται ότι άλλες δύο ιδεολογίες εμπίπτουν σε αυτό το παράδειγμα. Η πρώτη, η δυνητική, εξε-

τάζει τις παρεμβαλλόμενες μεταβλητές, όπως ο τομέας, το μέγεθος και η οργανωτική στρατη-

γική που επηρεάζουν την ΔΑΔ και οι οποίες παρεμβαίνουν μεταξύ των δραστηριοτήτων της 

ΔΑΔ και των επιπτώσεών της.  
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Η δεύτερη, η προσαρμοσμένη αντίληψη,  διερευνά την εσωτερική δυναμική του συστήματος 

της Διοίκησης του Ανθρώπινου Δυναμικού και τις διαφορετικές δέσμες στοιχείων της ΔΑΔ 

που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν μια πιο επιτυχημένη διαχείριση.  

Αυτή η προσέγγιση για τον εντοπισμό γενικευμένων νόμων έχει πολλά πλεονεκτήματα, αλλά 

οι ευρωπαϊκές αρχές επέκριναν ότι αγνοούν ενδεχόμενα επίκεντρα πέρα από την αποτελε-

σματικότητα της διαχείρισης, την προκύπτουσα στενότητα των ερευνητικών στόχων και την 

παραβίαση άλλων επιπέδων σχετικά με τα  αποτελέσματα της ΔΑΔ (Brewster, 1999). Αυτά τα 

θέματα περιπλέκουν την έρευνα, φυσικά, αλλά αγνοώντας τα μπορεί να παραληφθούν σημα-

ντικά θέματα και πτυχές σημαντικές για την έρευνα. 

Το εννοιολογικό υπόδειγμα παραπέμπει στην ιδέα ότι η ΔΑΔ είναι ενσωματωμένη σε συγκε-

κριμένα πλαίσια: στο οργανωτικό  ή στο εξωτερικό περιβάλλον. Η ΔΑΔ βρίσκεται και επηρεά-

ζεται από το πλαίσιο της (Brewster, 1999). Η συγκεκριμένη αντίληψη έχει επικεντρωθεί στην 

κατανόηση του τι είναι διαφορετικό μεταξύ και εντός της ΔΑΔ στα διάφορα πλαίσια της και 

από πού προέρχονται οι διαφορές αυτές. 

1.2.4 Η «σκληρή» και η «μαλακή» προσέγγιση της ΔΑΠ   

 

Δύο από τα πλέον ευρέως υιοθετημένα μοντέλα της διοίκησης των ανθρώπινων πόρων είναι 

η «σκληρή» και η «μαλακή» προσέγγιση. Αυτά τα μοντέλα  βασίζονται σε αντίθετες απόψεις 

περί της ανθρώπινης φύσης και των στρατηγικών του διαχειριστικού ελέγχου. Το «σκληρό-

αυστηρό» μοντέλο βασίζεται σε έννοιες έντονου στρατηγικού ελέγχου, ενώ το «μαλακό-ήπιο» 

μοντέλο βασίζεται στον έλεγχο μέσω της δέσμευσης (Gratton, et. 1997).  

Η «σκληρή» ΔΑΠ (hard HRM) δίνει περισσότερη έμφαση στις στρατηγικές και ποσοτικές εκ-

φάνσεις της διοίκησης των ανθρωπίνων πόρων. Θεωρεί  ότι οι ανθρώπινοι πόροι αποτελούν 

έναν οικονομικό συντελεστή της παραγωγής, όπως για παράδειγμα είναι τα μηχανήματα και 

οι πρώτες ύλες, οι οποίοι πρέπει να διαχειρίζονται αποτελεσματικά. Κατά συνέπεια, επικε-

ντρώνεται σε δραστηριότητες που σχετίζονται με τον έλεγχο και το συντονισμό των εργαζομέ-

νων, με τον σαφή προσδιορισμό των αντικειμενικών στόχων, και τη συνεχή μέτρηση και αξιο-

λόγηση της επίδοσης των εργαζομένων. Υπογραμμίζει, επιπλέον, τις ποσοτικές, υπολογιστικές 

και επιχειρησιακές-στρατηγικές πτυχές της διοίκησης,  όπως και για οποιονδήποτε άλλο συ-

ντελεστή παραγωγής (Gratton et al., 1997). Αυτό το μοντέλο επικεντρώνεται στη σημασία της 

«στρατηγικής της προσαρμογής», όπου οι πολιτικές και οι πρακτικές των ανθρώπινων πόρων 
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συνδέονται στενά με τους στρατηγικούς στόχους της οργάνωσης (εξωτερική εφαρμογή) και 

είναι συνεκτικές μεταξύ τους (εσωτερική προσαρμογή). (Gratton et al., 1997). 

Η «μαλακή»  ΔΑΠ (soft HRM) από την  άλλη επικεντρώνεται περισσότερο  στην επικοινωνία, 

την υποκίνηση και την ηγεσία, προσπαθώντας να εκμεταλλευτεί τη συναισθηματική δέσμευ-

ση των εργαζομένων και έτσι να επιτευχθεί η εκπλήρωση των στόχων του οργανισμού. Σύμ-

φωνα με την προσέγγιση αυτή οι εργαζόμενοι δε χρειάζονται στενό έλεγχο και συντονισμό 

αφού έχοντας αυτοί αναπτύξει υψηλά επίπεδα αφοσίωσης ρυθμίζουν από μόνοι τους τις υ-

ποχρεώσεις τους προς τον οργανισμό. Το «μαλακό», αυτό,  μοντέλο της  ΔΑΔ συνδέεται με το 

κίνημα των ανθρώπινων σχέσεων και  την αξιοποίηση των ατομικών ταλέντων.  Αυτό είναι 

συνώνυμο με την έννοια ενός «συστήματος εργασίας υψηλής αφοσίωσης» , το οποίο απο-

σκοπεί στην ανάληψη δέσμευσης, ώστε η συμπεριφορά να είναι κυρίως αυτορυθμιζόμενη 

παρά να ελέγχεται από κυρώσεις και πιέσεις μέσα στο οργανισμό καθώς και οι σχέσεις να  

βασίζονται σε υψηλά επίπεδα εμπιστοσύνης (Gratton et al., 1997). 

Η ενσωμάτωση τόσο των ήπιων όσο και των αυστηρών στοιχείων μέσα σε μια θεωρία ή μο-

ντέλο είναι ιδιαίτερα προβληματική γιατί κάθε μία βασίζεται σε ένα διαφορετικό σύνολο υ-

ποθέσεων στους δύο βασικούς τομείς της ανθρώπινης φύσης και των στρατηγικών διαχειρι-

στικού ελέγχου. Επιπλέον, υπάρχει μια ένταση και σύγκρουση μεταξύ των στοιχείων της αυ-

τοέκφρασης και της υψηλής εμπιστοσύνης που περιέχονται στο «μαλακό» μοντέλο και της 

κατεύθυνσης και της χαμηλής εμπιστοσύνης στο «σκληρό» μοντέλο. Αν και οι συγκεκριμένες 

προσεγγίσεις της ΔΑΔ προέρχονται από πολύ διαφορετικές πνευματικές παραδόσεις και εν-

σωματώνουν διαμετρικά αντίθετες υποθέσεις σχετικά με την ανθρώπινη φύση και τον διοικη-

τικό έλεγχο, και τα δύο έχουν ενσωματωθεί μέσα στις ίδιες θεωρίες ή στα ίδια μοντέλα της 

ΔΑΔ (Gratton et al., 1997) 
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2ο Κεφάλαιο- Βασικές αρχές της προσέλκυσης ανθρώπινου                  

δυναμικού 
 

2.1 Recruitment 

 

Το πρώτο στάδιο στη ΔΑΔ είναι η απόφαση της προσέλκυσης ανθρώπινου δυναμικού. 

Σύμφωνα με όσα είναι γνωστά έως τώρα σχετικά με την αγορά εργασίας είναι αναμενόμενο 

να ανακαλυφθεί ότι ο τουριστικός κλάδος, τείνει να λειτουργεί με βάση ένα σύστημα 

διοίκησης πανικού. Από τη στιγμή που ένας εργαζόμενος αποχωρήσει, ανεξαρτήτως το τμήμα 

και την ειδικότητα, ξεκινά η ώρα του ‘’πανικού’’ με τον καταιγισμό ερωτημάτων σχετικά με 

την κάλυψη της θέσης και πως θα λειτουργήσει σωστά το τμήμα. Έτσι η διαδικασία της 

προσέλκυσης ενός νέου εργαζομένου ξεκινά.  Αρχικά, αξίζει να σημειωθεί ότι από τη στιγμή 

που μια κενή θέση εργασίας είναι σε ισχύ είναι η ιδανική στιγμή να γίνει απολογισμός των 

αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό. Φυσικά αυτό είναι ευκολότερο όταν θέτονται κάποιοι 

κανόνες σε με μια νέα θέση εργασίας, που δεν είχε ξανανοιχθεί, το οποίο είναι  ιδιαίτερα 

σημαντικό στις μεγάλες επιχειρήσεις. 

Δεύτερον, είναι σημαντικό να τεθεί το εξής ερώτημα σχετικά με το εάν το επάγγελμα για το 

οποίο προέκυψε η θέση εργασίας είναι πλέον απαρχαιωμένο, λόγω της τεχνολογικής εξέλιξης 

ή μιας διαρθρωτικής ανακατασκευής. Η νέα διοικητική δομή, η οποία άλλαξε το κλασικό 

πυραμιδικό σύστημα καθηκόντων, έχει μειώσει την ανάγκη για πληθώρα παραδοσιακών 

οργανωτικών και εποπτικών ρόλων.   

Τρίτον, είναι σημαντικό να προσδιοριστεί εάν η συγκεκριμένη θέση εργασίας αντιπροσωπεύει 

ένα συνεκτικό σύνολο ή μπορεί να ανακατανεμηθεί σε άλλες θέσεις εργασίας 

υποκαθιστώντας τους ανθρώπους που ασχολούνται με αυτήν. Επιπλέον, είναι αναγκαίο να 

εξετασθεί εάν η θέση εργασίας μπορεί να ανατεθεί σε κάποιον εξωτερικό συνεργάτη 

(outsourcing) , παραδείγματος χάρη όπως παρατηρείται σε πολλά τμήματα, όπως σε κάποιες 

υπηρεσιακές λειτουργίες ή ακόμα και σε κάποιους διοικητικούς τομείς, αναλόγως τον κλάδο 

του εκάστοτε οργανισμού. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να υπάρχει μια ξεκάθαρη εικόνα 

των αναγκαίων απαιτήσεων της κάθε θέσης μέσα στον οργανισμό, η οποία να ελέγχεται και 

να συμβαδίζει με τις αλλαγές του οργανισμού  (Goldsmith et al., 1997).  
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2.2 Ανάλυση της θέσης εργασίας,  περιγραφή καθηκόντων & προδιαγραφές της θέσης ερ-

γασίας  

 

Η σημαντικότητα της ανάλυσης της εργασίας έγκειται στο γεγονός ότι αποτελεί σημαντική 

τεχνική, η οποία παρέχει την σύνδεση μεταξύ μιας συγκεκριμένης θέσης εργασίας με τον 

οργανισμό. Ο πρωταρχικός σκοπός μια ανάλυσης εργασίας είναι να συλλέγει, να αναλύει και 

να παρέχει πληροφορίες σχετικά με μια θέση εργασίας (και όχι σχετικά με τον κάτοχο της 

θέσης), ώστε να εδραιώσει το περιεχόμενο μιας θέσης και  έπειτα την κατασκευή της δομής 

της περιγραφής της θέσης εργασίας. Κάθε θέση εργασίας πρέπει να εξεταστεί με απλό και 

ειλικρινές τρόπο όσον αφορά :  

Τι, πως, γιατί, που, πότε πράττεται και ποιος είναι αυτός που πράττει τη θέση (Goldsmith et 

al., 1997).  

Το σημαντικό είναι  να περιγραφούν ξεκάθαρα και απλά τα δομικά στοιχεία της θέσης και η 

αλληλοσχέτιση τους. Εάν οι πληροφορίες συλλεχθούν για όλες τις θέσεις εργασίας μέσα σε 

μια επιχείρηση/οργανισμό,  τότε κάθε κενή θέση εργασίας μπορεί να αποκτήσει μια 

συγκριτική ανάλυση.  

Οι πληροφορίες που θα προέρχονται από την  ανάλυση εργασίας μπορούν να αντιστοιχηθούν 

με τις ανάγκες της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησης σε βραχυπρόθεσμο και 

μακροπρόθεσμο διάστημα και ίσως να χρησιμοποιηθεί ως βάση για την κατασκευή 

περιγραφών θέσεων εργασίας που να συμπίπτουν με αυτές τις ανάγκες.  

Πρέπει να επισημανθεί ότι οι περιγραφές θέσεων εργασίας είναι περισσότερο σαν ένα 

έγγραφο προώθησης της θέσης εργασίας, καθώς είναι ένα εσωτερικό διαχειριστικό μέσο για 

να διαμορφώνει υποχρεώσεις. Πολλές αναδιαμορφώνουν τις ήδη υπάρχουσες υποχρεώσεις, 

άλλες θέτουν νέα δεδομένα, υποδεικνύοντας νέες υποχρεώσεις και θέτοντας νέες 

προκλήσεις. Επομένως, πρέπει να διέπονται σε αλλαγές και αναβαθμίσεις σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις της αγοράς και της εταιρείας.  

Τέλος, το δύσκολο έργο της περιγραφής της θέσης εργασίας πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως 

σημείο αναφοράς στην διαδικασία της δημιουργίας των προδιαγραφών της θέσης εργασίας, 

το οποίο δεν είναι παρά μια περιγραφή του ‘’ιδανικού’’ υποψηφίου για τη θέση (Goldsmith et 

al., 1997). 
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2.3 Πηγές και μέθοδοι recruitment 

 

Καίριο σημείο σχετικά με την προσέλκυση του ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί το γεγονός 

ότι μπορεί να γίνει ιδιαίτερα κοστοβόρο. Προφανώς τα μετρήσιμα στοιχεία όπως η διαφήμι-

ση, η τηλεφωνική επικοινωνία κλπ δεν είναι δύσκολο να καταμετρηθούν. Παρόλα αυτά , πιο 

δύσκολο  είναι να υπολογιστούν έξοδα όπως:  

• το κόστος της εκπαίδευσης του νεοπροσλαμβανόμενου, 

• το κόστος της απώλειας του νέου υπαλλήλου σε σύντομο χρονικό διάστημα έπει-

τα από την πρόσληψή του, καθώς και την αναπόφευκτη επανάληψη της διαδικασίας προσέλ-

κυσης από το τμήμα του ανθρώπινου δυναμικού.  

Ως εκ τούτου, πολλές επιχειρήσεις απαιτούν οι κενές θέσεις εργασίας να διαδίδονται και  

στους ήδη υπάρχοντες εργαζόμενους, είτε μετά είτε ταυτόχρονα με την εξωτερική διαφήμιση 

για την αποφυγή τέτοιων περιπτώσεων.  

Η προσέλκυση ενός ατόμου ‘’εκ των έσω’’ έχει το προτέρημα ότι η μετάβαση  θα είναι ομαλή, 

συνήθως υπάρχει περιορισμένη ανάγκη για εκπαίδευση σε σχέση με έναν νέο εργαζόμενο, 

υπάρχει άνετη επικοινωνία του ατόμου σε σχέση με την διαπραγμάτευση με τους σχετικούς 

διευθυντές, εφόσον τα μειονεκτήματα μπορούν να εντοπιστούν ευκολότερα και να διορθω-

θούν συνήθως προτού γίνει η μετακίνηση του εργαζομένου. Αυτή η διαδικασία είναι δύσκολη 

να γίνει με έναν εξωτερικό υποψήφιο, ο οποίος θα παρουσιάσει τον καλύτερο  εαυτό του σε 

μια συνέντευξη ( Alistair Goldsmith, Dennis Nickson, Donald Sloan, Roy C. Wood, 1997).  

Από την άλλη πλευρά, η εσωτερική προσέλκυση έχει αρκετά μειονεκτήματα. Οι εσωτερικές 

διαμάχες πρέπει να αποφεύγονται δια παντός, οι αδυναμίες των υποψηφίων πρέπει να ανα-

γνωρίζονται ως πιθανά εμπόδια στην προαγωγή τους και οι ανάγκες για εκπαίδευση πρέπει 

να αναγνωρίζονται εγκαίρως. Επιπλέον, η εσωτερική προσέλκυση υποψηφίων χωρίς μια εξο-

νυχιστική εξωτερική έρευνα σε αυτούς που είναι διαθέσιμοι για εργασία μπορεί να αποτελέ-

σει ένα απαγορευτικό για πολλούς ταλαντούχους υποψηφίους(Goldsmith et al., 1997).  

 

2.3.1 Εξωτερική διάδοση της θέσης  

 

Οι πληροφορίες σχετικά με την κενή θέση μπορεί να γίνει γνωστή στην εξωτερική αγορά ερ-

γασίας με πολλούς τρόπους. Προφανώς, η επιλογή της σωστής μεθόδου είναι άρρηκτα συν-
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δεδεμένη με τη φύση της δουλειάς και τη σχετική διαθεσιμότητα των κατάλληλων  υποψηφί-

ων. Γενικότερα, στον  ξενοδοχειακό κλάδο είθισται οι ανειδίκευτοι εργαζόμενοι να προσελκύ-

ονται σε κοντινές αποστάσεις λίγων χιλιομέτρων, αντιθέτως με τους εποχιακούς εργαζομέ-

νους (π.χ σπουδαστές) που προσελκύονται σε ένα εθνικό ή ακόμα και παγκόσμιο επίπεδο. 

Παρομοίως, σε μερικές μικρομεσαίες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, όπου παρέχεται διαμονή 

στους εργαζομένους,  η προσέλκυση δυναμικού σε εθνικό επίπεδο αποτελεί μια δυνατότητα.   

Παρατηρούνται πολλές πηγές ανθρώπινου δυναμικού, τόσο ανεπίσημες όσο και επίσημες 

(Goldsmith et al., 1997).  

 Ανεπίσημες πηγές (και οικονομικές) :  

• διάδοση από στόμα σε στόμα, όπου πολλές έρευνες έχουν αποδείξει ότι είναι 

από τις πιο κοινές μεθόδους προσέλκυσης ανθρώπινου δυναμικού στις τουριστικές επιχειρή-

σεις (Macaulay & Wood, 1992), 

• διάδοση από παλαιούς εργαζομένους , 

• παλαιότεροι υποψήφιοι (από προηγούμενες αιτήσεις,  

                       οι οποίες κρατήθηκαν στο αρχείο), 

• απλοί γνωστοί των ατόμων της εταιρείας , 

• συστάσεις από ήδη υπάρχοντες εργαζόμενους της εταιρείας.  

Επίσημες πηγές: 

• Γραφεία ευρέσεως εργασίας. Οι εν λόγω υπηρεσίες μπορούν να αποδειχθούν πο-

λύ  αποτελεσματικές τόσο για μόνιμες όσο και για προσωρινές θέσεις εργασίας. 

Τα γραφεία ευρέσεως εργασίας είναι χρήσιμα για το αρχικό ‘’ξεκαθάρισμα’’ των 

υποψηφίων, όπου μπορούν να εξοικονομηθούν πολλά χρήματα, εφόσον το γρα-

φείο έχει τις κατάλληλες πληροφορίες. Παρόλο που υπάρχει κάποια χρέωση, όταν 

εξισορροπείται από το εσωτερικό κόστος της προσέλκυσης υποψηφίων, ο οργα-

νισμός ή η επιχείρηση μπορεί να αποταμιεύσει χρήματα.    

• Τα κρατικά πρακτορεία αναζήτησης εργασίας  μπορούν να αποτελέσουν  σημα-

ντική πηγή υποψηφίων για όλα τα επίπεδα. 

• Σύμβουλοι επιλογής υποψηφίων, οι οποίοι αναλαμβάνουν μεγάλο μέρος της 

γραφειοκρατίας της επιλογής των υποψηφίων. Είναι σημαντικοί για την πρόσλη-

ψη ενός ειδικού ή ανώτερου στελέχους όταν ο χρόνος είναι περιορισμένος και 

απαιτείται η προ-επιλογή των υποψηφίων. Αυτοί οι ειδικοί σύμβουλοι έχουν πο-

λυετή εμπειρία στον εντοπισμό υποψηφίων με τα κατάλληλα προσόντα. Επιπρο-
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σθέτως, εφόσον εργάζονται υπό την δική τους ονομασία , ο τελικός εργοδότης 

μπορεί να παραμείνει ανώνυμος σε πρώτο στάδιο. Οι εν λόγω ειδικοί μπορεί να 

παρέχουν την επιλογή, τον έλεγχο και τις τεχνικές συνέντευξης, οι οποίες μπορεί 

να μην είναι γνωστές στον υπεύθυνο του Ανθρώπινου Δυναμικού. Υπάρχει βέβαια 

η εν λόγω χρέωση αλλά μπορεί να δικαιολογηθεί εάν η δουλειά είναι αποτελε-

σματική. 

• Οι ερευνητικοί σύμβουλοι διαδραματίζουν τον ρόλο των ‘’κυνηγών ταλέντων’’. 

Κύριο μέλημα τους είναι να εντοπίσουν και να προσελκύσουν  εξέχοντες υποψη-

φίους, οι οποίοι είναι δυσεύρετοι στην αγορά. Εφόσον, πολλοί υποψήφιοι εργά-

ζονται ακόμα σε άλλες εταιρείες, η διακριτικότητα είναι ιδιαίτερα σημαντική. Οι 

συγκεκριμένοι σύμβουλοι μπορούν να ενεργήσουν εκ μέρους του εργοδότη και 

διακριτικά να γίνει η επικοινωνία.  Εναλλακτικά, οι σύμβουλοι μπορούν να συ-

στήσουν κάποιον νέο υπάλληλο στον εργοδότη. Υψηλό κόστος για τον εργοδότη, 

ο οποίος όμως αποζητά υψηλή αποτελεσματικότητα.  

• Ημέρες καριέρας. Σε αυτές τις εκδηλώσεις εταιρείες, οι οποίες αναζητούν ανθρώ-

πινο δυναμικό,  επισκέπτονται τέτοιες εκδηλώσεις, ώστε να προσελκύσουν εν δυ-

νάμει υποψηφίους, αποφοίτους από πανεπιστημιακά ιδρύματα. Η εν λόγω μέθο-

δος μπορεί να είναι πολύ κοστοβόρα και χρονοβόρα. Όταν η οικονομία είναι σε 

καλή κατάσταση και οι απόφοιτοι σε υψηλή ζήτηση, αυτός ο τρόπος αποτελεί α-

ναγκαιότητα (Goldsmith et al., 1997). 

 

2.3.2 Διαφήμιση της θέσης εργασίας  

 

Υπάρχει φυσικά πάντοτε  το ρίσκο να γίνει η λάθος επιλογή υποψηφίου. Η διαφήμιση της θέ-

σης στο λάθος μέρος και τη λάθος στιγμή οδηγούν  στο αποτέλεσμα να είναι  περιορισμένη η 

απάντηση από τους κατάλληλους υποψηφίους  ή από μη σχετικούς υποψηφίους. Το αποτέ-

λεσμα μπορεί να είναι η εκ νέου διαφήμιση της θέσης, που εκτός από το γεγονός ότι  αποτε-

λεί μια πολύ κοστοβόρα διαδικασία,  μπορεί να δώσει την λάθος εντύπωση στους σωστούς 

ανθρώπους, οι οποίοι έπρεπε να υποβάλλουν αίτηση εξαρχής.  

Οι γενικοί κανόνες της διαφήμισης μιας θέσης εργασίας είναι: 

• Επιλογή σωστού μέσου προβολής 

• Σωστή διατύπωση 
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• Σωστή χρονική ανάρτηση 

• Σωστή συχνότητα (Goldsmith et al., 1997). 

 

2.3.3. Αιτήσεις και Βιογραφικά σημειώματα  

 

Το βιογραφικό σημείωμα (CV) δίδεται από τον υποψήφιο και περιλαμβάνει πολλές βαθμίδες 

πληροφόρησης. Πράγματι, οι ειδικοί σύμβουλοι βιοπορίζονται βοηθώντας αυτούς που ψά-

χνουν εργασία στη σύνταξη του. Επιπλέον, υπάρχει και το γενικό έντυπο αίτησης θέσης        

εργασίας. Το πλεονέκτημα του δεύτερου από αυτές τις δυο φόρμες είναι ότι οι εν δυνάμει 

εργοδότες μπορούν να οδηγήσουν τον υποψήφιο στο μονοπάτι που θέλουν, και να μάθουν 

αυτά που χρειάζονται, παρά αυτό που ο υποψήφιος είναι έτοιμος να δώσει (Goldsmith et al., 

1997). 

Εκτός από τις προφανείς λεπτομέρειες του ονόματος, της ηλικίας, της ημερομηνίας γέννησης, 

της εθνικότητας, της διεύθυνσης, των στοιχείων επικοινωνίας, της εκπαίδευσης, των δεξιοτή-

των και της εργασιακής εμπειρίας, τα οποία αποτελούν απαραίτητα στοιχεία,  οι αιτούντες 

συχνά αφήνουν ανεξήγητα ‘’κενά’’ σχετικά με τα τεκμήρια της καριέρα τους, τα οποία είναι 

πιο σημαντικά από αυτά που ισχυρίζονται ότι έχουν κάνει. Λεπτομέρειες σχετικά με την πρό-

οδο που έκαναν σε προηγούμενες δουλειές, σχετικά με κάποια προαγωγή, τον λόγο για τον 

οποίο εγκατέλειψαν την προηγούμενη εταιρεία τους, και το χρόνο παραμονής τους σε μια 

θέση μπορεί να αποκαλύψει  ορισμένα χαρακτηριστικά τους. Επιπλέον, μια πρόοδος στην 

πορεία μιας επαγγελματική πορείας είναι ξεκάθαρα καθορισμένη. Πολλά έντυπα αιτήσεων 

περιλαμβάνουν μια ενότητα υποδεικνύοντας ότι οι υποψήφιοι πρέπει να δηλώνουν οποια-

δήποτε ποινική καταδίκη. Οι σκεπτικιστές δηλώνουν ότι λίγοι θα δήλωναν ανοιχτά κάτι τέ-

τοιο, αλλά και στην περίπτωση ενός τέτοιου παραπτώματος, ψευδείς ή λανθασμένες δηλώ-

σεις στο επίπεδο της αίτησης θα είχαν ορισμένες εμφανείς επιπτώσεις (Goldsmith et al., 

1997). Οι περισσότερες αιτήσεις έχουν κάποιες λειτουργίες για να καταγράφονται τα ενδια-

φέροντα του κάθε υποψηφίου. Εκτός από την παροχή μιας πρώτης ευκαιρίας για ένα πρώτο 

‘’σπάσιμο πάγου’’ κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, δίνουν μια πλήρη εικόνα της συνολικής 

προσωπικότητας του υποψηφίου και μπορούν να δείξουν δυνατότητες οι οποίες να μην είναι 

εμφανείς στον εργοδότη.  

Οι συστάσεις (συνήθως προτιμούνται δύο) παρέχονται κυρίως από πρώην εργοδότες ή από 

κάποιον ακαδημαϊκό. Υπάρχει και η περίπτωση όμως που η επικοινωνία με έναν τωρινό ερ-
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γοδότη να προκαλέσει προβλήματα, τότε λοιπόν ο εργοδότης πρέπει να είναι ιδιαίτερα προ-

σεκτικός με την πολιτική της εν λόγω εταιρείας (Goldsmith et al., 1997). 

2.3.4 Κέντρα αξιολόγησης  

 

Αναλόγως το επίπεδο της θέσης που απαιτείται να καλυφθει σε έναν οργανισμό, η εξονυχι-

στική έρευνα των αιτήσεων αναλαμβάνεται από τους ανθρώπους που έχουν στενότερη σχέση 

με την συγκεκριμένη θέση ή με τον οργανισμό. Ο ειδικός /υπεύθυνος της διοίκησης των αν-

θρωπίνων πόρων, όπου είναι συνήθως ένας, γίνεται σημείο καμπής της διάδοσης της πληρο-

φορίας. Άλλοι οι οποίοι ασχολούνται με την εκτίμηση της ποιότητας των αιτούντων θα συ-

μπεριλάβουν τον άμεσα υπεύθυνο της πρόσληψης και πιθανότατα τον επόμενο ανώτερο 

στην ιεραρχία της διοίκησης. Όπου δύναται, οι ειδικοί θα κάνουν επίσης κριτική στα προσό-

ντα και στο βάθος της προηγούμενης επαγγελματικής  εμπειρίας (Goldsmith et al., 1997). 

 

Η χρήση της αίτησης ως το απαραίτητο μέσο επιλογής δεν απαιτεί περαιτέρω εξήγηση. Οι 

υποψήφιοι οι οποίοι δεν ικανοποιούν τα κριτήρια όσον αφορά τα προσόντα, σχετική προϋ-

πηρεσία ή την επιθυμητή ηλικία μπορούν να αποκλειστούν σε πρώτο επίπεδο. Παρόλα αυτά, 

η σωστή και προσεκτική διατύπωση της αγγελίας μπορεί να μειώσει τέτοιου είδους αιτήσεις 

στο ελάχιστο. Επιλέγοντας αυτούς τους υποψηφίους για την τελική συνέντευξη είναι πιο δύ-

σκολο και, εάν ο αριθμός είναι υψηλός, θα μπορούσε να συμπεριληφθεί και κάποιου είδους 

ενδιάμεσο τεστ ανταγωνιστικότητας. Εναλλακτικά, εάν η προσέλκυση ανθρώπινου δυναμικού 

σε εποπτικό ή διοικητικό επίπεδο συμπεριλαμβάνεται μια ομάδα από διαδικασίες επιλογής ή 

κέντρα αξιολόγησης θα ήταν κατάλληλα (Goldsmith et al., 1997). 

 

Αρχικά μεγάλος αριθμός υποψηφίων μπορεί να εξεταστεί χρησιμοποιώντας τεστ σχεδιασμέ-

να στο να εντοπίζουν ατομικά ταλέντα στην αριθμητική, στην λογοτεχνία και  να εφαρμόζουν 

προβλήματα λογικής. Από τα αποτελέσματα οι υποψήφιοι θα αξιολογηθούν και όσοι έχουν 

ικανοποιητικά αποτελέσματα θα προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο. Η διαχείριση των αποτε-

λεσμάτων και ο υπολογισμός του βαθμού του κάθε υποψηφίου απαιτεί ειδική εκπαίδευση 

και γνώση. Τα τεστ από μόνα τους είναι συχνά ‘’αγορασμένα’’ από τους εργοδότες. Το προ-

σωπικό που είναι εκπαιδευμένο σε αυτές τις δεξιότητες συνήθως αποτελεί μέρος του ‘’πακέ-

του’’. Σίγουρα αυτό είναι ακριβό, ώστε να υπάρχει το καλύτερο αποτέλεσμα και να μεγιστο-

ποιηθεί ο αριθμός των υποψηφίων. Η συνεδρία της ολοκλήρωσης της διαδικασίας των τεστ 

μπορεί να διαρκέσει από 2 έως 3 ώρες (Goldsmith et al., 1997). 
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Τα κέντρα αξιολόγησης περιλαμβάνουν γκρουπ υποψηφίων οι οποίοι εργάζονται μαζί, συνή-

θως για ένα διάστημα δυο ημερών, όπου η κάθε ομάδα έχει κάποια καθήκοντα όπου αναπα-

ριστάνουν μια εργασιακή κατάσταση. Αυτά τα ‘’αναλογικά  τεστ’’ έχουν  υπεύθυνους όπου 

επιτηρούν την κάθε ομάδα, και την επικοινωνία των υποψηφίων μεταξύ τους. Εν συνεχεία της 

ομαδικής εργασίας, ο κάθε υποψήφιος θα υποβληθεί στην διαδικασία της συνέντευξης από 

την επιτροπή.  

Τα κέντρα  αξιολόγησης αποτελούν την πρωταρχική μέθοδο επιλογής των υποψηφίων, για 

αυτούς  οι οποίοι φιλοδοξούν θέσεις υπεύθυνου και ανώτερες. Είναι εξαιρετικά στο να προ-

σελκύουν άτομα, όταν μια συγκεκριμένη  ποσότητα  προσληφθέντων απαιτείται για την κα-

τανομή της σε μονάδες σε ένα εθνικό πλαίσιο (Goldsmith et al., 1997).  

2.3.5 Η συνέντευξη  

 

Ανεξαρτήτως της διαδικασίας πρόσληψης, είτε είναι αρεστή είτε όχι, αργά ή γρήγορα ο  υπο-

ψήφιος εργαζόμενος θα περάσει από την διαδικασία της συνέντευξης από κάποιον  υπεύθυ-

νο ή κάποια μερίδα ανθρώπων. Αν και η συνέντευξη ως διαδικασία και ως μέσο  επιλογής έχει 

δεχθεί κριτική, σε συνδυασμό με άλλες διαδικασίες αξιολόγησης των υποψηφίων, είναι δύ-

σκολο να αποφευχθεί εφόσον αποτελεί  την  τελική αλληλεπίδραση του υποψηφίου και του 

υπευθύνου πρόσληψης (Goldsmith et al., 1997).   

Σε συνδυασμό με άλλες τεχνικές, η διαδικασία της συνέντευξης απαιτεί τεχνικές, οι οποίες 

μπορούν να αποκτηθούν μόνο με την σωστή εκπαίδευση και την εμπειρία στο πέρασμα του 

χρόνου. Αυτή η επικοινωνία, με σκοπό την προσέλκυση και την πρόσληψη ενός υποψηφίου, 

είναι ένα μέσο όχι μόνο άντλησης των σωστών πληροφοριών από έναν υποψήφιο, αλλά και 

της δημιουργίας θετικών εντυπώσεων στους υποψηφίους, παρόλο που δεν θα προσληφθούν 

όλοι οι αιτούντες.  

Η προετοιμασία και ο σχεδιασμός είναι απαραίτητος. Ο σχεδιασμός του περιεχομένου της 

συνέντευξης, και ο προσδιορισμός των προσώπων που εμπλέκονται, πρέπει να είναι ακριβής. 

Το κάθε μέλος της συνέντευξης μπορεί να έχει έρθει σε επαφή με δεκάδες ανθρώπους  μέχρι 

αυτό το στάδιο. Ο καθένας με τον τρόπο του μπορεί να επηρεάσει την συμπεριφορά του συ-

νεντευξιαζόμενου και ακολούθως την εντύπωση που προκαλείται. Δεχόμενοι τις κριτικές ότι 

οι συνεντεύξεις μπορεί να είναι πολύ υποκειμενικές και μεροληπτικές από τη μια μεριά, και 

υπάρχει και ο κίνδυνος για μη πραγματικές συμπεριφορές από τους υποψηφίους από την 

άλλη, όσο περισσότερο ο υποψήφιος ενθαρρύνεται να δίνει όσο το δυνατόν πιο ειλικρινείς 
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απαντήσεις στο πλαίσιο μια ‘’παράστασης’’( γιατί περί αυτού πρόκειται), τόσο πιο επιτυχής 

θα είναι η διαδικασία ( Chungyalpa &  Karishma , 2016). 

Ο κάθε υποψήφιος θα περάσει από την διαδικασία της συνέντευξης από την ρεσεψιόν, από 

την πιθανή συνάντηση με τα μέλη της γραμματείας μέχρι την συνάντηση με τον υπεύθυνο της 

συνέντευξης. Μια επιτροπή συνέντευξης μπορεί να αποτελείται από τέσσερα μέλη.   Έπειτα, 

εάν η συνέντευξη επέλθει σε μια ανεπίσημη μορφή με μια ‘’ανεπίσημη’’ συζήτηση με τον  

υποψήφιο, τότε ο κάθε υπεύθυνος πρέπει να είναι συγκεντρωμένος στο να φέρει το καλύτε-

ρο αποτέλεσμα στην διαδικασία (Chungyalpa &  Karishma,2016). 

Η επισημότητα της συνέντευξης είναι απίθανο να αποφευχθεί, αλλά η ‘’αυστηρή’’  προεδρική  

καρέκλα αποστασιοποιημένη σε ένα μακρύ μεγαλοπρεπές τραπέζι με έναν ή δύο ‘’ανακριτές’’ 

είναι πλέον ανεπιθύμητο. Σε μια συνέντευξη που αφορά μια πιο υψηλόβαθμη θέση, παρα-

δείγματος χάρη  μια διοικητική θέση, οι υποψήφιοι προτρέπονται να κάνουν μια μικρή πα-

ρουσίαση, ως μέσο προβολής κάποιων επικοινωνιακών και ερευνητικών προσόντων. Για αυτό 

μια αίθουσα συσκέψεων μπορεί να είναι ιδανική. Λιγότερο επίσημες συναντήσεις μπορεί να 

περιλαμβάνουν άνετες καρέκλες και χαμηλά τραπέζια, ώστε να μειωθεί εν μέρει και το άγχος 

του υποψηφίου. Όποια και αν είναι η μορφή της συνέντευξης το σημαντικότερο είναι να πε-

ριοριστεί στο ελάχιστο η νευρικότητα και των δυο πλευρών  (Goldsmith et al., 1997).    

Τύποι ερωτήσεων  

• Ανοιχτές- Οι ανοιχτές ερωτήσεις βοηθούν στο να αποσπαστεί ο υποψήφιος και να 

παρουσιάσει την ευφράδεια  ή την συστολή του.  

• Κλειστές- Οι ερωτήσεις κλειστού τύπου αποσκοπούν στο να ελέγξουν κάποια γε-

γονότα. Οι συγκεκριμένου τύπου ερωτήσεις επιτρέπουν σύντομες απαντήσεις ή 

ναι/όχι απαντήσεις. 

• Άμεσες- Ελέγχει τις απαντήσεις των υποψηφίων και απαιτεί σαφήνεια.  

• Σποραδικές- Αξιολογεί την ικανότητα των υποψηφίων να προσαρμόζονται.  

• Υποθετικές- Ελέγχει την ικανότητα των υποψηφίων να επιλύουν προβλήματα.  

 

2.3.6 Ψυχομετρικά τεστ 

 

Ο όρος  «ψυχομετρικά τεστ» είναι μια γενική ονομασία για μια ευρεία γκάμα από θεωρητικά 

ψυχολογικά τεστ, τα οποία μετρούν συγκεκριμένες ικανότητες. Όλο και περισσότερο, τέτοια 
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τεστ χρησιμοποιούνται στην επιλογή των υποψηφίων, καθώς και για τη λήψη αποφάσεων 

σχετικά με την  αξιολόγηση, προαγωγή και  την απόλυση. Τα ψυχομετρικά τεστ περιλαμβά-

νουν τεστ προσωπικότητας, ευφυΐας και ταλέντου. Η επικράτηση των ψυχομετρικών τεστ έχει 

ωστόσο εγείρει μερικά ανησυχητικά θέματα. Αυτά περιλαμβάνουν: 

• Τέτοιου είδους τεστ είναι ‘’αγορασμένα’’ από τους εργοδότες από συμβούλους: η 

επιχείρηση που χρησιμοποιεί αυτά τα τεστ γνωρίζει ελάχιστα  για την χρήση τους. 

• Πολλά τεστ είναι συνδεδεμένα με την κουλτούρα, τα οποία είναι σχεδιασμένα 

σύμφωνα με εικασίες σχετικά με τις επικρατούσες εθνικές και τις πολιτισμικές 

ομάδες (τα οποία ονομάζονται WASP - WHITE, ANGLO-SAXON, PROTESTANT). 

• Σε ορισμένα τεστ- ειδικά στα τεστ προσωπικότητας- παρατηρείται να διακρίνο-

νται διαφορές στις απαντήσεις αναλόγως  το φύλο σε άτομα άνω των 30 ετών, 

εγείροντας ερωτήσεις σχετικά με την αξιοπιστία τέτοιων τεστ.  

• Υπάρχουν  ερωτήσεις σχετικά με την αξιοπιστία των τεστ , με το κατά πόσο προ-

σμετρούν αληθινά φαινόμενα και κατά πόσο, αυτά τα φαινόμενα σχετίζονται με 

την βοήθεια που μπορεί να προσφέρουν τα τεστ στην εργασιακή διαδικασία. 

(Goldsmith et al., 1997).   
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3ο Κεφάλαιο- Νέες μορφές recruitment  

 

 

3.1 Η ανάπτυξη της ηλεκτρονικής προσέλκυσης ανθρώπινου δυναμικού  

 

Η ηλεκτρονική προσέλκυση ανθρώπινου δυναμικού, όπου οι εργοδότες χρησιμοποιούν το 

Διαδίκτυο σε κάποια μορφή για να βοηθήσουν τις συμβατικές διαδικασίες προσέλκυσης, έχει 

πολλά σημαντικά πλεονεκτήματα σε σύγκριση με τις πιο παραδοσιακές μορφές. Πρώτον, επι-

τρέπει στις εταιρείες να συντομεύουν τους χρόνους πρόσληψης μέσω της αύξησης της ροής 

πληροφοριών και της επιτάχυνσης των διαδικασιών. Δεύτερον, μπορεί να συμβάλει στη μεί-

ωση του κόστους, του χρόνου προσέλκυσης και του δείκτη κινητικότητας  των εργαζομένων, 

καθώς οι διαδικασίες είναι γενικά συγκεκριμένες για την κάθε εργασία και προσφέρουν συ-

νεντεύξεις και στατιστικές προβλέψεις , υποβοηθούμενες από υπολογιστή. Η μετατροπή των 

διαδικασιών πρόσληψης από την έγγραφη, την χρονοβόρα και την χειροκίνητη μέθοδο σε 

αυτοματοποιημένη εξοικονομεί χρόνο και χρήμα και αυξάνει την παραγωγικότητα, αφήνο-

ντας κενές θέσεις για μικρότερες χρονικές περιόδους. Επιπλέον, το κόστος που σχετίζεται με 

την ανάρτηση  σε μια ιστοσελίδα αναζήτησης εργασίας  συγκρίνεται ευνοϊκά με την τοποθέ-

τηση διαφημίσεων εργασίας σε εφημερίδες και, σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να είναι 

πιο οικονομικά αποδοτικό (Smith & Rupp, 2004). Δίνει, επίσης,  στους εργοδότες την ευκαιρία 

να προσλάβουν προσωπικό τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, επεκτείνοντας ση-

μαντικά την εμβέλεια της πιο παραδοσιακής στρατολόγησης προσωπικού.  

Τρίτον, η ηλεκτρονική στρατολόγηση προσφέρει στις  εταιρείες και στους υποψήφιους εργα-

ζομένους μια σειρά από σημαντικά χαρακτηριστικά και συγκεκριμένες ικανότητες όπως: 

• παρακολούθηση πληροφοριών για όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με τη 

διαδικασία πρόσληψης, 

• προσαρμοσμένη ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τους υπεύ-

θυνους προσλήψεων τόσο για ενεργούς όσο και για παθητικούς υποψηφίους, 
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• βελτίωση της ενσωμάτωσης των δραστηριοτήτων επικοινωνίας που αφορούν συ-

γκεκριμένα τον υπεύθυνο ανθρώπινου δυναμικού, 

• δυναμική δημιουργία της επαγγελματικής σελίδας του εργοδότη,  

• υποστήριξη πολλαπλών γλωσσών με δυνατότητα προσβασης και  για παγκό-

σμιους εταίρους, 

•  εκτεταμένη ικανότητα εξατομίκευσης της εμπειρίας των υποψηφίων επιτρέπο-

ντας στους εργοδότες να προσαρμόζουν τις διασυνδέσεις των υποψηφίων και 

των υπευθύνων τους (Smith  & Rupp,  2004). 

 

Όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την προσέγγιση της ηλεκτρονικής προσέλ-

κυσης ανθρωπίνου δυναμικού, οι εταιρείες μπορούν να επιλέξουν μεταξύ ποικίλων επι-

λογών για να προσεγγίσουν τους κατάλληλους υποψήφιους. Μπορούν να χρησιμοποιή-

σουν τοποθεσίες ευρέσεως εργασίας που μπορεί να είναι είτε γενικής φύσεως και κά-

ποιες από τις οποίες να λειτουργούν σε παγκόσμια εμβέλεια (ιστοσελίδες όπως 

hrquest.gr, jobfind.gr, randstad.gr ) είτε να επικεντρώνονται σε συγκεκριμένες βιομηχανί-

ες( π.χ https://workathlon.com/.) Μια άλλη επιλογή είναι να χρησιμοποιηθούν   ιδιωτικά 

συμφωνητικά προσέλκυσης ανθρωπίνου δυναμικού είτε από τις ίδιες τις εταιρείες είτε 

από εταιρείες  recruitment με σκοπό την ταχύτερη και αμεσότερη επιλογή μιας διευρυμέ-

νης λίστας προσωπικού (εταιρείες όπως η CBREX - Global Recruiter Exchange με παγκό-

σμια εμβέλεια προσφέρουν τέτοια εργαλεία).  

Οι εταιρείες μπορούν επίσης να επιλέξουν να δημοσιεύσουν θέσεις εργασίας στον δικό 

τους δικτυακό τόπο, διαδικασία όπου είναι  ιδιαίτερα αποδοτική για τις μικρές και μεσαί-

ες επιχειρήσεις. Μπορούν επίσης να επιλέξουν να δημιουργήσουν τις δικές τους ιστοσε-

λίδες εταιρικής πρόσληψης, οι οποίες ενδέχεται να περιλαμβάνουν τη δυνατότητα ενσω-

μάτωσης υφιστάμενων ιστότοπων  κοινωνικών μέσων ενημέρωσης (Chungyalpa &  Ka-

rishma, 2016). 

 

3.2 Προσέλκυση ανθρωπίνου δυναμικού μέσω ιστότοπων κοινωνικής                     

δικτύωσης 

Ως κοινωνικά μέσα μπορούν να οριστούν τα καθημερινά  διαδικτυακά μέσα  (εφαρμογές που 

καθιστούν εφικτή την δημιουργία και μετάδοση περιεχομένου με τη μορφή λέξεων, εικόνων , 

βίντεο και ηχητικών μηνυμάτων) στις κοινότητες ανθρώπων που συναντώνται στο διαδίκτυο 

για να μοιράζονται πληροφορίες, γνώσεις και πληροφορίες (Koch et al., 2018).    
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Υπάρχουν τέσσερα βασικά κίνητρα παρακίνησης της χρήσης των κοινωνικών μέσων: σύνδεση, 

δημιουργία, κατανάλωση και έλεγχος (Koch et al., 2018) 

Οι ιστότοποι  κοινωνικής δικτύωσης  επιτρέπουν στους χρήστες να δημιουργούν προφίλ στο 

διαδίκτυο, όπου τα άτομα μπορούν να αλληλεπιδράσουν, χρησιμοποιώντας εργαλεία κοινω-

νικών μέσων. Ενώ αρχικά σχεδιάστηκαν για κοινωνικοποίηση με τους φίλους και την οικογέ-

νειά , τα δίκτυα αυτά θεωρούνται ένα σημαντικό επαγγελματικό εργαλείο, ιδιαίτερα στον το-

μέα της πρόσληψης. Εδώ εξυπηρετούν δύο κύριους σκοπούς. O πρώτος είναι ως εργαλείο 

μάρκετινγκ ∙ οι αιτούντες εργασία μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα κοινωνικά μέσα για να 

βρουν οι ίδιοι δυνητικούς εργοδότες και αντίστροφα. Το δεύτερο είναι ως μηχανισμός διαλο-

γής ∙ οι εργοδότες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες μέσω 

των κοινωνικών δικτύων  για να αποκτήσουν φθηνά και εύκολα μια ευρύτερη εικόνα ενός 

δυνητικού εργαζόμενου από εκείνη που είναι διαθέσιμη μέσω των παραδοσιακών μεθόδων 

πρόσληψης. Η πρόσφατη ανάπτυξη των  κοινωνικών δικτύων ως μεθόδου πρόσληψης αντα-

νακλά τις δυνατότητές της στον τομέα αυτό. Ωστόσο, αυτό εγείρει  επίσης ορισμένα ερωτή-

ματα που δεν έχουν ακόμη επιλυθεί. Αυτά περιλαμβάνουν:  

•  την ακρίβεια των διαθέσιμων πληροφοριών στα κοινωνικά μέσα,  

•  την προσβασιμότητα τους στο σύνολο των πιθανών υποψηφίων, 

•  θέματα ιδιωτικότητας, 

•  το σχετικό κόστος και τα οφέλη,  

•  τις συνέπειες του ευρύτερου φάσματος πληροφοριών που προσφέρουν σχετικά 

με την δέσμευση  για ισότητα και ποικιλομορφία στη διαδικασία πρόσληψης 

(Koch et al., 2018). 

 

Αν και δεν έχουν ερευνηθεί, από την πλευρά του αιτούντος εργασία, οι κίνδυνοι που δη-

μιουργούν τα κοινωνικά μέσα, αυτοί συνδέονται συνήθως με την κακή διεξαγωγή έρευνας σε 

ιστιότοπους κοινωνικών μέσων, με αρνητικές συνέπειες όσον αφορά την απασχόληση.  Όπως 

επισημαίνουν οι Bohnert & Ross (2010), όπως αναφέρεται από τους Wilson, et al. (2012), η 

αντιεπαγγελματική συμπεριφορά, που σχετίζεται με την κατανάλωση διαφόρων ουσιών( ό-

πως οινοπνεύματος),  που επιδεικνύεται σε ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης, μπορεί να βλά-

ψει σημαντικά τις πιθανότητες ενός υποψηφίου να προσληφθεί και μπορεί ακόμη και να ο-

δηγήσει σε χαμηλότερη προσφορά μισθών. Από την άλλη πλευρά, οι εταιρείες αντιμετωπί-

ζουν νομικά ζητήματα ή ζητήματα ιδιωτικού απορρήτου που συνδέονται με την ενσωμάτωση 

των πληροφοριών των κοινωνικών μέσων στις υποψήφιες αξιολογήσεις και επιδιώκουν να  



 

Σελίδα 30 

 

διαμορφώσουν μια συνεπή στρατηγική για τα κοινωνικά μέσα, προκειμένου να αποφευχθούν 

τυχόν αρνητικά αποτελέσματα. 

 

3.2.1 Στρατολόγηση μέσω κινητού τηλεφώνου  

 

Σε συνδυασμό με τη γενικότερη χρήση των ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης, πρόσφατες έ-

ρευνες δείχνουν ότι όλο και μεγαλύτερος αριθμός υποψηφίων  χρησιμοποιούν κινητές συ-

σκευές για την πρόσβαση στο διαδίκτυο και για την  εκτέλεση  προσωπικών εργασιών, συ-

μπεριλαμβανομένης της αναζήτησης εργασίας. Ως εκ τούτου, μια αυξανόμενη τάση μεταξύ 

των μεγάλων εταιρειών είναι να δημιουργηθεί ένας ‘’χώρος καριέρας’’ που να είναι ειδικά 

σχεδιασμένος για τους χρήστες κινητών συσκευών. Σκοπός είναι η χρήση του κινητού για την 

πρόσληψη και για την δημοσίευση  θέσεων εργασίας και να δημιουργηθούν αναρτήσεις  που 

μπορούν εύκολα να μοιραστούν σε κοινωνικά μέσα ενημέρωσης με άμεση ανταπόκριση 

(Chungyalpa  & Karishma , 2016). 

 

Μια έρευνα της Harris Insights Analytics που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2018 αποκάλυ-

ψε ότι το 70 % όλων των αιτούντων εργασία αναζητούν εργασία μέσω του κινητού τους τηλε-

φώνου. Σήμερα, οι υποψήφιοι αναζητούν μια απλή διαδικασία υποβολής αιτήσεων με ελάχι-

στη προσπάθεια και μέγιστο αποτέλεσμα . Οι εργοδότες που ακολουθούν απαρχαιωμένες 

προσεγγίσεις, όπως σύνθετες μορφές υποβολής αιτήσεων, κινδυνεύουν να χάσουν πολλούς 

υποψήφιους. Στην πραγματικότητα, η έρευνα επέδειξε ότι οι υποψήφιοι δεν είναι διατεθει-

μένοι να υποβάλλουν μια αίτηση πέρα των  πέντε σελίδων (Chiradeep, 2019). 

Αυτό σημαίνει ότι η εμπειρία της κινητής τηλεφωνίας πρέπει να επαναπροσδιοριστεί από μια 

νέα οπτική γωνία και κάθε ροή σχετικά με την προσέλκυση και την πρόσληψη - από τις αιτή-

σεις έως τις υποβολές βιογραφικών και περιγραφές εργασιών - πρέπει να είναι φιλικές προς 

τα κινητά τηλέφωνα. (Chiradeep,2019) 

Ορισμένοι  τρόποι για να επιτευχθούν τα παραπάνω είναι :  

1. Δημιουργία περιγραφών εργασιών με βάση τα βίντεο, π.χ μέσω της εφαρμογής 

του Youtube . Επιπλέον, η Google προβάλλει όλο και περισσότερα βίντεο ως μέ-

ρος των αποτελεσμάτων αναζήτησης, γεγονός που σημαίνει ότι οι θέσεις εργασί-

ας έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να προβληθούν στο κινητό, αν ακολουθήσουν 

τις μορφές βίντεο. 

2. Έμπνευση από τις εφαρμογές για τα κινητά τηλέφωνα για τον σχεδιασμό της σε-

λίδας των επιχειρήσεων.  Δεν αρκεί να υπάρχει ένας συμβατός ιστότοπος για τα 
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κινητά τηλέφωνα. Στον υπολογιστή, ο υποψήφιος είναι πιθανό να αφιερώσει πε-

ρισσότερο χρόνο στην μελέτη ενός κειμένου και στην αναζήτηση της θέσης που 

ταιριάζει περισσότερο στις ανάγκες του. Οι χρήστες των κινητών τηλεφώνων είναι 

πρόθυμοι να λάβουν ταχύτερες και αμεσότερες αποφάσεις.  

Για την επίτευξη αυτής της διαδικασίας συνιστάται (α) να συμπεριλαμβάνεται ένα εμφα-

νές κουμπί "Αίτηση", (β) η διαδικασία αίτησης να είναι μικρότερη από τέσσερις σελίδες, 

(γ) να υπάρχει ενσωμάτωση της δυνατότητας πλοήγησης για την περιήγηση σε διαφορε-

τικές θέσεις εργασίας, (δ) ενεργοποίηση της ομαλής ενσωμάτωσης με διάφορα εργαλεία 

(π.χ. αποθήκευση στη συσκευή, Dropbox, Google Drive και LinkedIn)  (Chiradeep,2019). 

 

3.3 Διαφορετικά εργαλεία και τρόποι χρήσης των κοινωνικών μέσων για την ανα-

ζήτηση εργασίας 

 

Τα κοινωνικά μέσα είναι μια ευρεία κατηγορία, η οποία περιλαμβάνει πρακτικές, όπως το 

blogging, την ανταλλαγή μηνυμάτων κειμένου, τα βίντεο στο διαδίκτυο και το marketing ηλε-

κτρονικού ταχυδρομείου , που είναι μερικές από τις πιο διαδεδομένες εφαρμογές που χρησι-

μοποιούνται στην προσέλκυση υποψηφίων (Broughton et al., 2013).  

Εκτός από αυτά τα εργαλεία, υπάρχει ένας μικρός αριθμός πολύ δημοφιλών ιστότοπων που 

χρησιμοποιούν οι εργοδότες όλο και περισσότερο, όπως το Facebook και το LinkedIn . Αυτά 

τα μέσα ενσωματώνουν εργαλεία για να προσελκύσουν την προσοχή των πιθανών υποψηφί-

ων που κυμαίνονται συνήθως από ιστοσελίδες σε ιστολόγια και πλατφόρμες βίντεο. 

Μια μελέτη της Jobvite (2012), όπως αναφέρεται από τους Broughton et al. (2013),  μεταξύ 

των εργοδοτών αποκαλύπτει ότι σε παγκόσμιο επίπεδο, το LinkedIn είναι το πιο δημοφιλές 

εργαλείο κοινωνικού δικτύου που χρησιμοποιείται για την πρόσληψη ( χρησιμοποιείται από 

το 93% των εργοδοτών), ακολουθούν το Facebook (66%) και το Twitter( 54%). Επιπλέον, φαί-

νεται ότι η χρήση εργαλείων κοινωνικών μέσων και η εφαρμογή τους σε διαφορετικά στάδια 

της διαδικασίας πρόσληψης διαφέρουν, όπως και η εφαρμογή τους μεταξύ διαφορετικών 

εργοδοτών.  

Ωστόσο, έχει προκύψει ότι μεταξύ των διάφορων πλατφόρμων κοινωνικών μέσων, το  Face-

book, το LinkedIn και το Twitter χρησιμοποιούνται  κυρίως στη διαδικασία εύρεσης υποψη-

φίων. Το LinkedIn και το Facebook θα μπορούσαν να ταξινομηθούν ως κοινωνικά εργαλεία 

δικτύωσης, με άλλα λόγια, εργαλεία που επιτρέπουν στους χρήστες να  μοιράζονται πληρο-
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φορίες για τον εαυτό τους, συχνά μέσω ενός διαδικτυακού  προφίλ που δημιούργησαν οι ί-

διοι (Koch et al.,2018). Το Twitter υπάγεται στην υποκατηγορία του microblogging, τo οποίo 

επιτρέπει στους χρήστες να κοινοποιούν  ένα μήνυμα με λιγότερο από 140 χαρακτήρες                       

(Broughton et al.,  2013). 

Παράλληλα με το ζήτημα του τρόπου με τον οποίο οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης για την πρόσληψη, το θέμα είναι  το ποιους  στοχεύουν. Όπως επιση-

μαίνει ο Joos (2008), (όπως αναφέρεται από τους Broughton et al., 2013), υπάρχουν ορισμέ-

νες ομάδες δυνητικών εργαζομένων, οι οποίες θα μπορούσαν να προσεγγιστούν ευκολότερα 

μέσω των δραστηριοτήτων ηλεκτρονικής προσέλκυσης σε σχέση με άλλες. Τέτοιες ειδικότητες 

μπορεί να είναι πτυχιούχοι πανεπιστημίων, ειδικευόμενοι εργαζόμενοι , στελέχη και μάνα-

τζερ. Αυτές οι ομάδες τείνουν να είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση υπολογιστή  και η χρήση της 

τεχνολογίας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας  τους, βοηθώντας τους να 

αναπτύξουν και να διατηρήσουν συνδέσεις τόσο στην εργασία όσο και στην προσωπική τους 

ζωή. Επισημαίνεται επίσης ότι η ηλεκτρονική προσέλκυση αυξάνεται ιδιαίτερα στην περίπτω-

ση της προσέλκυσης των νέων πτυχιούχων, των αποκαλούμενων ‘’millennials  ’’ (σε γενικές 

γραμμές συμπεριλαμβάνονται  όσοι έχουν  γεννηθεί από τα τέλη της δεκαετίας του 1970 μέ-

χρι τις αρχές της δεκαετίας του 1980 στα τέλη της δεκαετίας του 1990) , οι οποίοι   ανταποκρί-

νονται εξαιρετικά καλά στα κοινωνικά μέσα.  

Παρόλο που μέχρι στιγμής η έκταση των κοινωνικών μέσων που χρησιμοποιούνται στη διαδι-

κασία πρόσληψης παραμένει σχετικά ανεπαρκής, υπάρχει ένας μικρός αριθμός μελετών που 

υποδηλώνουν την αυξημένη χρήση της, ιδιαίτερα μεταξύ των νέων που αναζητούν εργασία. 

Για παράδειγμα, η ερευνητική εταιρεία Potentialpark (με βάση δείγμα άνω των 30.000 φοιτη-

τών και πτυχιούχων παγκοσμίως) έχει διαπιστώσει ότι στην Ευρώπη περίπου το 100% των 

νέων που αναζητούν εργασία επιθυμεί να αλληλεπιδράσει με τους εργοδότες ηλεκτρονικά  

(Koch et al., 2018). 

 

Όσον αφορά την χρήση του διαδικτύου για την προώθηση μιας κενής θέσης εργασίας μέσω 

διαφήμισης έχει αποδειχθεί, ότι η διαφήμιση στα δημοφιλή μέσα ενημέρωσης ή στον ιστότο-

πο ενός οργανισμού έχει αυξήσει την ανταγωνιστικότητα, καθώς ο όγκος των υποψηφίων αυ-

ξάνεται . Η τάση αυτή προκύπτει από την ικανότητα αναγνώρισης της  δυναμικότητας αυτών 

των καναλιών να προσελκύουν όχι μόνο ενεργούς υποψήφιους για εργασία, αλλά και παθητι-

κούς υποψηφίους.  Οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης, όπως το LinkedIn, Το Facebook και το 

Twitter επιτρέπουν στους υπεύθυνους προσλήψεων να δημοσιεύσουν  διαφημίσεις σχετικά 
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με μια εργασία για να προσελκύσουν ένα ευρύ φάσμα πιθανών υποψηφίων , οι οποίοι να 

έχουν εύκολη πρόσβαση και να υποβάλλουν αίτηση για τέτοιες πιθανές θέσεις. Κατ' αυτόν 

τον τρόπο επιτρέπουν στους υπεύθυνους προσλήψεων να αναζητούν και να εντοπίζουν πιθα-

νούς υποψηφίους, ακόμη και εκείνους που δεν υποβάλλουν κατ 'ανάγκη αίτηση (Broughton 

et al., 2013).  

Υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι οι υπεύθυνοι προσλήψεων και οι οργανώσεις συνειδητο-

ποιούν ότι όλο και καλύτεροι υποψήφιοι μπορεί να ανακαλυφθούν και να τους προσελκύ-

σουν  πιο γρήγορα και με χαμηλότερο κόστος χρησιμοποιώντας κοινωνικά δίκτυα σε σύγκρι-

ση με τα παραδοσιακά μέσα πρόσληψης. Συγκεκριμένα, έχει βρεθεί ισχυρός σύνδεσμος  με-

ταξύ της χρήσης του LinkedIn και της δυνατότητας ταυτοποίησης και προσέλκυσης παθητικών 

υποψηφίων (Koch et al., 2018). 

 

3.4  Επισκόπηση των πιο διαδεδομένων μέσων  

 

LinkedIn 

 

Το LinkedIn είναι ιστοχώρος επαγγελματικής κοινωνικής δικτύωσης. Ιδρύθηκε τον   Δεκέμβριο 

του 2002 από τον Ρέιντ Χόφμαν, αλλά ξεκίνησε επίσημα στις 5 Μαΐου του 2003. H έδρα της 

εταιρίας είναι στη Σίλικον Βάλλεϋ και έχει γραφεία σε όλο τον κόσμο (wikipedia.org).  Το 

LinkedIn έχει καταγράψει πάνω από 300 εκατομμύρια εγγεγραμμένους χρήστες σε περισσό-

τερες από 200 χώρες (about.linkedin.com, 2018). Ένα προφίλ στο LinkedIn υπογραμμίζει το 

εκπαιδευτικό και εργασιακό ιστορικό του μέλους και διαθέτει λειτουργίες ειδήσεων για τις 

επιχειρήσεις και ορισμένες τροποποιημένες ενότητες. Ο ιστότοπος μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

για την αναζήτηση  θέσεων εργασίας,  ατόμων  και  επιχειρηματικών ευκαιριών που συνιστώ-

νται στο δίκτυο κάποιου.  

Ορισμένες από τις εξειδικευμένες πτυχές του LinkedIn αναφέρονται παρακάτω: 

• Παροχή δυνατότητας στους εργοδότες  να καταγράψουν θέσεις εργασίας ή κενές 

θέσεις εργασίας και να βρουν πιθανούς υποψηφίους. 

• Οι αιτούντες εργασία μπορούν να αναζητήσουν καλύτερες ευκαιρίες απασχόλη-

σης καθώς και  να αποκτήσουν μια κριτική από τους μάνατζερ που τους προσ-

λαμβάνουν .  



 

Σελίδα 34 

 

• Οι χρήστες μπορούν να έχουν την ευκαιρία να παρακολουθούν  διάφορες εται-

ρείες και να λαμβάνουν ενημερώσεις σχετικά με τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας.  

• Επιτρέπεται στους χρήστες να πραγματοποιούν έρευνα των εταιρειών για τις ο-

ποίες ενδιαφέρονται.  

• Το LinkedIn έχει επίσης αναπτύξει έναν ιστότοπο για την απάντηση σε διάφορες 

ερωτήσεις , αλλά η διαφορά εδώ είναι ότι αυτή η απάντηση - ερώτηση γίνεται με 

βάση την            εταιρεία στην οποία ενδιαφέρονται να εργαστούν.  

• Ο ιστότοπος υποστηρίζει την διαφορετικότητα, καθώς επιτρέπει σε διαφορετι-

κούς               ανθρώπους από όλες τις γωνιές του κόσμου να ενταχθούν και να 

δημιουργήσουν  διασυνδέσεις (Koch et. al,  2018). 

 

Blog 

 

Το ιστολόγιο είναι  μια συζήτηση ή ενημερωτική ιστοσελίδα που δημοσιεύεται στο διαδίκτυο 

και αποτελείται από αναρτήσεις (‘’posts’’) που συνήθως εμφανίζονται με αντίστροφη 

χρονολογική σειρά, δηλαδή η πιο πρόσφατη ανάρτηση εμφανίζεται πρώτη. Σε αυτές τις 

αναρτήσεις  μπορούν οι ενδιαφερόμενοι ή υπεύθυνοι του ανθρώπινου δυναμικού να 

αναρτήσουν την ζήτηση ή την προσφορά εργασίας.  

Μέχρι το 2009 τα blogs ήταν συνήθως το έργο ενός ατόμου, περιστασιακά μιας μικρής 

ομάδας, και κάλυπταν συχνά ένα μόνο θέμα. «Πρόσφατα δημιουργήθηκαν ‘’blogs πολλαπλών 

συγγραφέων’’, με δημοσιεύσεις που γράφτηκαν από μεγάλο αριθμό συγγραφέων και είναι 

επαγγελματικά επεξεργασμένες. Τα blogs αποτελούνται από τακτικές καταχωρήσεις σχολίων 

και περιγραφές γεγονότων (blogging)» (Broughton et al.,2013,σελ. 6)   

 

Facebook 

 

Το Facebook παρουσίασε πρόσφατα τη λειτουργία  ‘’εργασίες’’ που επιτρέπει στις εταιρείες 

να δημοσιεύουν τις κενές θέσεις εργασίας  τους χρησιμοποιώντας το εργαλείο ενημέρωσης 

κατάστασης στην επιχειρηματική τους σελίδα. Οι καταχωρίσεις εργασίας θα εμφανιστούν στη 

νέα καρτέλα και οι αιτούντες μπορούν να στείλουν απευθείας τα προσωπικά τους στοιχεία. 

Εκτός από αυτό , δίνει την δυνατότητα στον εργοδότη να αναρτά διαθέσιμες θέσεις εργασίες, 
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παροτρύνοντας τους ενδιαφερομένους να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στα στοιχεία 

επικοινωνίας της εταιρείας (Broughton et al., 2013). 

  Twitter  

 

«Είναι μια δημοφιλής υπηρεσία ‘’microblogging’’ (δηλαδή αναρτήσεων μικρότερων των 140 

χαρακτήρων) που επιτρέπει στους χρήστες της να στέλνουν και να διαβάζουν δημόσια ορατά 

μηνύματα που ονομάζονται tweets. Τα Tweets είναι αναρτήσεις  που εμφανίζονται στη 

σελίδα του προφίλ του χρήστη. Οι χρήστες μπορούν να εγγραφούν σε tweets άλλων χρηστών 

και να παρακολουθούν τα νέα και τις νέες θέσεις εργασίας άλλων εταιρειών »(Broughton et 

al., 2013, σελ.6).  

YouTube  

 

Το Youtube αποτελεί  έναν ιστότοπο κοινής χρήσης βίντεο, στον οποίο οι χρήστες μπορούν να 

ανεβάσουν, να μοιραστούν και να προβάλουν βίντεο. Εμφανίζεται μια ευρεία ποικιλία 

περιεχομένου βίντεο που παράγεται από τους χρήστες, συμπεριλαμβανομένων κλιπ ταινιών 

και τηλεοπτικών εκπομπών, καθώς και ερασιτεχνικού περιεχομένου. Τα περισσότερα βίντεο 

επιτρέπουν στους χρήστες να αφήσουν και να ανταλλάξουν σχόλια. Οι οργανισμοί 

χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο το YouTube ως μέσο ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά 

με την εταιρεία τους και τις κενές θέσεις τους με πιθανούς υποψηφίους. (Broughton et al., 

2013). 

 

Instagram  

 

Οι ‘’ιστορίες Instagram’’ είναι η επόμενη τάση για την προσέλκυση υποψηφίων μέσω των 

κοινωνικών μέσων. Πολλές επιχειρηματικές οργανώσεις έχουν ανακαλύψει πολλά εργαλεία 

που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο Instagram. Αυτό έχει καταστήσει το Instagram μια 

σημαντική κοινωνική πλατφόρμα για την ανάπτυξη των εμπορικών σημάτων τους και την 

χρήση της ως μέσο προώθησης των κενών θέσεων εργασίας της εταιρείας τους. 

Χρησιμοποιούν την πλατφόρμα για να παρουσιάσουν τις οργανώσεις τους ως το καλύτερο 

μέρος για να εργαστούν. Πολλοί από αυτούς τους οργανισμούς χρησιμοποιούν τώρα 

Instagram Stories για τη βελτίωση της αναγνωρισιμότητας της μάρκας στις προσπάθειές τους 

να προσελκύσουν κορυφαία ταλέντα (Wilson,2018). 
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Η τεχνολογία του Blockchain 

 

Η τεχνολογία του Blockchain θεωρείται ως ένας από τους σημαντικότερους καταλύτες που 

μετασχηματίζουν την επόμενη γενιά βιομηχανικής δομής. Αυτή η τεχνολογία αποτελεί ένα 

είδος ψηφιακού λογιστικού βιβλίου που ενσωματώνει τα υπολογιστικά και τα φυσικά συστα-

τικά της εταιρείας παρέχοντας ένα οικονομικό, ακριβές, ανιχνεύσιμο και ασφαλές σύστημα. 

Οι σημερινές βιομηχανίες αντιμετωπίζουν τεράστια πίεση για να διατηρήσουν ένα αξιόπιστο 

σύστημα διαχείρισης ανθρώπινων πόρων. Οι βιομηχανίες όλων των επιπέδων χρειάζονται 

ένα έξυπνο σύστημα πρόσληψης και διαχείρισης εργαζομένων. Το ηλεκτρονικό σύστημα 

διαχείρισης των πόρων μέσω του Διαδικτύου και του ηλεκτρονικού υπολογιστή γενικότερα  

έχει ήδη αποτελέσει δημοφιλή τρόπο για την πρόσληψη και την αξιολόγηση των 

εργαζομένων. Το blockchain είναι γνωστό για τη δημιουργία ενός ασφαλούς συστήματος κι 

αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο έχει τη δυνατότητα να φέρει μια αλλαγή στο χώρο του HR 

(Lovepreet, 2018) 

Σε μια μελέτη του Robert Half UAE (UAE Recruitment Agency,2018) που διεξήχθη μεταξύ των 

Διευθυντών Ανθρώπινου Δυναμικού (HR) στην Αυστραλία, διαπιστώθηκε ότι μια ανεπιτυχής 

πρόσληψη σε έναν οργανισμό μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την παραγωγικότητα (55%), το  

ηθικό του προσωπικού (23%) και να προκαλέσει οικονομικά προβλήματα στην επιχείρηση  

(19%).  Σημαντικές προκλήσεις για την προσέλκυση των υποψήφιων εργαζομένων, είναι οι 

ψεύτικες πληροφορίες, η ανεπαρκής προώθηση , η διαχείριση μισθών, η εσφαλμένη 

αναφορά και η διακοπή των συμβάσεων μεταξύ των εργαζομένων και των εργοδοτών  και εν 

τέλει η  λάθος πρόσληψη (Mehedi et al., 2018).  

Το Blockchain αρχίζει και καθίσταται δημοφιλές, σύμφωνα με μια έρευνα της Deloitte, η 

οποία έδειξε αύξηση του ενδιαφέροντος για την τεχνολογία κατά 2000% από το 2013. Τα 

τελευταία χρόνια, αυτή η κρυπτογραφημένη τεχνολογία διεισδύει σταθερά στο χώρο των 

χρηματοοικονομικών, της ενέργειας και των ακινήτων, αλλά μόλις προσφάτως ο κόσμος 

άρχισε να αντιλαμβάνεται τις δυνατότητες που μπορεί να επιφέρει και  σε άλλες 

βιομηχανίες(Ahmed,2019). 

Μπορούν να γίνουν εγγραφές για πληροφορίες απασχόλησης, κατάρτισης, δεξιοτήτων, 

απόδοσης εργασίας κλπ . Σε περίπτωση εξακρίβωσης των εργαζομένων, οι εργοδότες 

μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτές τις πληροφορίες. Καθώς το blockchain δεν μπορεί να 
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αλλοιωθεί και να κλαπούν τα  δεδομένα, είναι ο καλύτερος τρόπος να αποφευχθεί η απάτη 

στο HR και να διατηρηθούν τα δεδομένα ασφαλή. 

To σύστημα λαμβάνει τη λίστα των αιτούντων από έναν συγκεκριμένο τομέα μιας 

βιομηχανίας. Μετά την επικύρωση και επαλήθευση από τις προηγούμενες συνδέσεις του 

αιτούντος, έπεται μια μορφοποίηση σύμφωνα με τις απαιτήσεις του εργοδότη. Τέλος, το 

σύστημα παρέχει μια ταξινομημένη λίστα με επαληθευμένους υποψηφίους στην εταιρεία για 

να λάβουν την απόφασή τους. (Mehedi et al., 2018).  

Η τεχνολογία Blockchain επιτρέπει την πρόσληψη ατόμων με άμεση, ακριβή και πλήρη πρό-

σβαση σε ολόκληρο το ιστορικό απασχόλησης ενός δυνητικά εργαζομένου. Αυτό από μόνο 

του θα πρέπει να καθησυχάσει  τους εργοδότες, οι οποίοι μπορεί να εκπλαγούν όταν γνωρί-

σουν ότι σχεδόν το 60% των ατόμων που αναζητούν εργασία παρουσιάζουν εσφαλμένη πα-

ρουσίαση στα βιογραφικά τους(Ahmed,2019).  

 

Επιχειρησιακή Μοντελοποίηση 

 

Η Επιχειρησιακή Μοντελοποίηση (ΕΜ) χρησιμοποιείται στους τομείς της μηχανικής 

συστημάτων και λογισμικού, αποτελώντας τη διαδικασία της σχηματικής αναπαράστασης των 

διεργασιών μιας επιχείρησης, έτσι ώστε αυτές να μπορούν να αναλυθούν και να βελτιωθούν. 

Η μοντελοποίηση συνήθως πραγματοποιείται από επιχειρησιακούς αναλυτές και μάνατζερ, οι 

οποίοι προσπαθούν να βελτιώσουν την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των 

επιχειρησιακών διαδικασιών. Η βελτιστοποίηση απαιτεί συχνά τη χρήση της τεχνολογίας της 

πληροφορικής (information technology), έτσι ώστε να μπορούν να δημιουργηθούν επιτυχή 

μοντέλα. (wikipedia.org) 

Πλέον με την εξέλιξη της τεχνολογίας, τέτοιου είδους εργαλεία χρησιμοποιούνται και σε 

άλλες ειδικότητες, όπως και στην περίπτωση της προσέλκυσης υποψηφίων. Αυτή η 

τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο προώθησης της κενής θέσης οποιουδήποτε 

οργανισμού στο διαδίκτυο, ο οποίος βοηθά τον εργοδότη να μειώσει το κόστος προβολής και 

βοηθά τον οργανισμό να μειώσει περιττά κόστη (Ramchandara & Das, 2017).  

Από την οπτική του υποψηφίου εργαζομένου:  

Το άτομο που αναζητά εργασία είναι σημαντικός φορέας αυτού του πλαισίου. 

Ο ίδιος  θα εγγραφεί και θα δημοσιεύσει το βιογραφικό του σημείωμα, μετά από αυτό θα  

λάβει προτάσεις σχετικά με τις νέες θέσεις εργασίας, και τότε ο αιτών θα αρχίσει να υποβάλει 
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αιτήσεις σε θέσεις στο αντικείμενο ενδιαφέροντος του. Με τη χρήση αυτού του πλαισίου ο 

ενδιαφερόμενος γνωρίζει όλες τις λεπτομέρειες του οργανισμού  και τον αριθμό των κενών 

θέσεων εργασίας (Ramchandara & Das, 2017). 

Από την οπτική του εργοδότη ή του υπεύθυνου προσλήψεων: 

Ο εργοδότης  διαδραματίζει ζωτικό ρόλο σε αυτό το πλαίσιο. Μπορεί να κάνει εγγραφή με τα 

στοιχεία του οργανισμού και να δημοσιεύσει  τη θέση εργασίας.  Ο υπεύθυνος  θα μπορεί να 

προβεί σε έλεγχο και στελέχωση των ατόμων που αναζητούν εργασία,  και όταν πληρούνται 

οι κενές θέσεις τότε θα έχει την δυνατότητα να απενεργοποιήσει αυτή τη θέση. Σε περίπτωση 

που η θέση είναι  και πάλι διαθέσιμη, αυτή ενεργοποιείται και τότε εμφανίζεται εκ νέου ο 

αριθμός των κενών θέσεων. 

Ο υπεύθυνος μπορεί να συνδεθεί μέσω ενός κωδικού και των στοιχείων της εταιρείας. Το 

σύστημα παρέχει το κατάλληλο πλαίσιο και την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες 

αναλόγως με τη ιδιότητα του( εργοδότης ή υποψήφιος εργαζόμενος). 

Στον εργοδότη το σύστημα εμφανίζει μια λίστα με τις διαθέσιμες θέσεις της εταιρείας και 

τους υποψηφίους, παρέχοντας ταυτόχρονα την δυνατότητα να αποστείλει μια φόρμα για 

προγραμματισμό συνέντευξης στους αιτούντες που πληρούν τις προϋποθέσεις (Ramchandara 

& Das, 2017).  

 

«Δίκτυα ταλέντων» 

Τα εταιρικά «δίκτυα ταλέντων» είναι μια ηλεκτρονική πλατφόρμα για την προώθηση του 

εμπορικού σήματος της εταιρείας. Ο κύριος στόχος της είναι να προσελκύσει νέα ταλέντα από 

διάφορες πηγές, όπου περιλαμβάνει υποψήφιους για εργασία, εργαζόμενους, αποφοίτους, 

συνεργάτες, προμηθευτές  ακόμη και πελάτες. Είναι πολύ δημοφιλές μεταξύ των μεγάλων 

επιχειρήσεων και υιοθετούνται ολοένα και περισσότερο από  μικρότερες και μεσαίου 

μεγέθους επιχειρήσεις. Ένα δίκτυο ταλέντων χρησιμεύει ως διαφήμιση και αποτελεί το 

επίκεντρο  για το εμπορικό σήμα της εταιρείας. Είναι συνηθισμένο να δημοσιοποιούνται οι   

κενές θέσεις εργασίας, οι πληροφορίες σταδιοδρομίας και άλλες εταιρικές πληροφορίες. Τα 

περιεχόμενα είναι συνήθως προσαρμοσμένα και στοχευμένα για κάθε έναν υποψήφιο 

(Chungyalpa & Karishma, 2016). 
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Η οικοδόμηση μιας εταιρικής φήμης  

 

Όλο και περισσότερες εταιρείες σήμερα επικεντρώνονται στην κατασκευή μιας συνεχούς 

εταιρικής φήμης. Είναι σημαντικό όπλο στον  ‘’πόλεμο’’ για την απόκτηση ταλέντων και δίνει 

την δυνατότητα  σε κάθε εταιρεία να τη χτίσει αποκτώντας συνωστισμό από ταλαντούχους 

υποψήφιους στο website της εταιρείας.   

Η εταιρική φήμη αναφέρεται στο πως η εταιρεία εκλαμβάνεται από τους τωρινούς , τους 

προηγούμενους  και τους υποψήφιους υπαλλήλους. Πρόκειται για μια μέθοδο επικοινωνίας 

και επίδειξης εταιρικής κουλτούρας της εταιρείας σε πραγματικό χρόνο. Οι εταιρείες σήμερα 

αναπτύσσουν μια ισχυρή τέτοιου είδους στρατηγική για τη μείωση του κόστους ανά 

πρόσληψη και για την επίτευξη  χαμηλότερων  ποσοστών κινητικότητας των εργαζομένων. 

Μια τέτοιου είδους διαδικασία  είναι κάτι που δημιουργείται μέσω των κοινών προσπαθειών 

του τμήματος μάρκετινγκ και του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού (Chungyalpa & Karishma, 

2016). 

Πολλές επιχειρήσεις, ωστόσο, συνεχίζουν να δυσκολεύονται να χτίσουν και να αξιοποιήσουν 

την εταιρική αυτή φήμη. Συχνά, η πρόκληση σχετίζεται με τη δημιουργία και την επικοινωνία 

μιας αποτελεσματικής ‘’πρότασης αξίας’’ προς τους εργαζόμενους . Η αιτία θα μπορούσε να 

είναι μια κακή στρατηγική σχετικά με την ενεργοποίηση του employer brand μιας εταιρείας. 

Είναι πιθανό ορισμένες επιχειρήσεις να μη διαθέτουν ένα κοινό σύστημα ελέγχου των 

προσπαθειών τους για την οικοδόμηση της φήμης τους, με συνέπεια την έλλειψη συνοχής 

στην προσέγγιση και στα μηνύματα που εκπέμπουν. Όποιο και αν είναι το πρόβλημα, η 

έλλειψη στρατηγικής και εφαρμογής σχεδίου  μπορεί να οδηγήσουν σε αποτυχία 

προσέγγισης ταλαντούχων υποψηφίων (randstad.gr).  

Υπάρχουν, ωστόσο, μερικοί τρόποι ώστε οι εταιρείες να προσελκύουν υποψηφίους που να 

ταιριάζουν με το όραμα και τις αξίες τους (randstad.gr). 

• Storytelling. Οι εταιρείες μέσω ιστοριών μπορούν  να μεταδώσουν την αίσθηση του 

σκοπού και την ταυτότητά τους. Οι πιο ενδιαφέρουσες ιστορίες γύρω από το employer 

brand δείχνουν τη χαρά του να ανήκεις σε μια επιχείρηση που αγαπάς  και μέσω μιας 

τέτοιας προσπάθειας, οι εταιρείες μπορούν να προσελκύσουν εργαζόμενους με μεγάλη 

αφοσίωση και ενθουσιασμό.  

• Παροχή βοήθειας σε τοπικό επίπεδο. Μπορεί μια εταιρεία/οργανισμός για να 

προσεγγίσει τις τοπικές κοινότητες και να συμβάλλει στην οικοδόμηση της φήμης της στις 
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τοπικές αγορές εργασίας, να βοηθά τις πόλεις με τρόπους αναλόγως ίσως και του πεδίου 

ενδιαφέροντος της.  

• Δυναμική προσέγγιση για την προσέλκυση ταλέντων με τη χρήση μαρτυριών, βίντεο από 

την επαγγελματική ζωή των εργαζομένων και άλλα μέσα για να επιτευχθεί η επικοινωνία  

με τα άτομα που αναζητούν εργασία. 

Η δημιουργία ενός ισχυρού employer brand θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για κάθε 

επιχείρηση στη σύγχρονη ανταγωνιστική αγορά εργασίας. Η οικοδόμηση μιας εταιρικής 

φήμης απαιτεί συνεχές ενδιαφέρον και επενδύσεις (randstad.gr). 

 

Χρήση του λογισμικού παρακολούθησης υποψηφίων (ATS) 

 

Μία ταχέως αναπτυσσόμενη τάση είναι η υιοθέτηση του λογισμικού παρακολούθησης υπο-

ψηφίων (ATS). Τα ATS είναι λογισμικά  που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να ικανοποιήσουν τις 

ανάγκες πρόσληψης μιας επιχείρησης. Αυτά τα προγράμματα επικεντρώνονται στη διαχείρι-

ση ολόκληρης της διαδικασίας πρόσληψης, παρακολούθησης των διαφημιστικών εκστρα-

τειών και την δημιουργία μιας εξαιρετικής εμπειρίας για τους υποψηφίους. Το ATS μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για την ανάρτηση κενών θέσεων εργασίας και να δημιουργεί αιτήματα συνε-

ντεύξεων με τους υποψηφίους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Άλλα χαρακτηριστικά πε-

ριλαμβάνουν τον μεμονωμένο εντοπισμό υποψηφίων, αυτόματη κατάταξη βιογραφικού, 

προσαρμοσμένες φόρμες εισροών, προ-εξεταστικές ερωτήσεις,  παρακολούθηση ανταπόκρι-

σης  και πολύγλωσσες δυνατότητες (Chungyalpa & Karishma, 2016).  

 

 

Το σύνολο της στρατηγικής προσέλκυσης και πρόσληψης νέων εργαζομένων έχει αλλάξει και 

έχει εξελιχθεί σε μια νέα μορφή,  όπου σημαντική προτεραιότητα των επιχειρήσεων είναι η 

διαφήμιση, η προσέλκυση και η διατήρηση κορυφαίων ταλέντων. Τεχνολογίες βασισμένες 

στο διαδίκτυο και διάφορα άλλα λογισμικά και εφαρμογές παρέχουν νέες δυνατότητες, όπως 

ποτέ άλλοτε. Υπάρχει μια αυξανόμενη τάση μεταξύ των επιχειρήσεων να υιοθετούν  και να 

αξιοποιούν  τέτοιες τεχνολογικές  λύσεις. Το μέλλον αργά ή γρήγορα  θα δείξει έναν αυξανό-

μενο ρόλο των διαδικτυακών λύσεων στη διαδικασία πρόσληψης και επιλογής υποψηφίων.  
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4ο Κεφάλαιο - Η Διοίκηση των Ανθρωπίνων Πόρων στον Τομέα του                 

Τουρισμού 
 

Ως πρώτο ερευνητικό στάδιο, παρά την παρουσία  πολυάριθμων κειμένων σχετικά με τη διοί-

κηση προσωπικού στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, η έρευνα σχετικά με τις πρακτικές της 

διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού είναι μηδαμινή  στον συγκεκριμένο κλάδο.  Συχνά, η 

ευθύνη σχετικά με την επιλογή του προσωπικού εμπίπτει στον γενικό διευθυντή, ο οποίος 

μπορεί να έχει λίγη έως μηδαμινή εμπειρία σε αυτόν τον τομέα.  Στις περισσότερες περιπτώ-

σεις  οι αρμοδιότητες του γενικού διευθυντή είναι τόσο διευρυμένες που είναι πολύ πιθανόν 

να μην δύναται να αντεπεξέλθει σε όλες αυτές τις υποχρεώσεις και συχνά οι αρμοδιότητες 

του στον τομέα του  προσωπικού να είναι μικρότερης προτεραιότητας σε σχέση με άλλες 

διοικητικές λειτουργίες.  Μια επιπλέον δυσκολία στην ανάπτυξη συστηματικών διαδικασιών 

προκύπτει από τo ευρύ φάσμα των προτάσεων-καθοδηγήσεων σε θέματα προσωπικού που οι 

γενικοί διευθυντές πρέπει να επεξεργαστούν και να αντεπεξέλθουν. Σε πολλές περιπτώσεις, 

αυτές οι προτάσεις από διάφορους οργανισμούς και άρθρα είναι αντιφατικές, άλλοτε περί-

πλοκες, και συχνά η υποστήριξη σχετικά με το προσωπικό στον τομέα  της φιλοξενίας  είναι 

ανεπαρκής. 

Σε μια έρευνα από τους Kelliher & Johnson (1987), όπως αναφέρεται από τους  Goldsmith et 

al.,(1997, σελ.3), η οποία αναφέρεται σε δυο ευρήματα, τα οποία αντλήθηκαν από τις έρευνες 

«Έρευνα του Ealing» και «Έρευνα του Leeds» προέκυψε πως η πιθανότητα του να βρεθεί ένα 

μέλος από την  διοίκηση ενός ξενοδοχείου, το οποίο να έχει ως πρώτη αρμοδιότητα την ενα-

σχόληση του με το προσωπικό ήταν στενά συνδεδεμένη με το μέγεθος του οργανισμού. Εν 

κατακλείδι, τα αποτελέσματα από τις δύο παραπάνω έρευνες ήταν ότι η μέθοδος της  διοίκη-

σης του προσωπικού ήταν απλοϊκή και ‘’αντιδραστική’’, παρά στρατηγική και συστηματική. 

Μια άλλη έρευνα του Croney(1988) ανακάλυψε ότι η διοίκηση του προσωπικού στις επιχει-

ρήσεις δεν ακολουθεί κάποιο κανόνα λειτουργίας σε  ενιαίο επίπεδο. Ο Croney μελέτησε τα 

συστήματα πληρωμών, την διαδικασία πρόσληψης και επιλογής των υποψηφίων, καθώς και 

την συμμετοχή του προσωπικού σε διαφορετικές ξενοδοχειακές μονάδες και ανακάλυψε ση-

μαντικές διαφορές ανάμεσα τους, όσον αφορά τον τρόπο λειτουργίας των διευθυντών, των 

αντιλήψεων και της φιλοσοφίας σε γενικό επίπεδο. Ανάμεσα στα ευρήματα του παρατηρήθη-

κε το γεγονός ότι πολλές μονάδες δεν είχαν καθόλου τμήμα ανθρωπίνων πόρων ούτε ακο-

λουθούσαν κάποιες τυπικές διαδικασίες τουλάχιστον από τους γενικούς διευθυντές, ενώ όσες 
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είχαν, οι υπεύθυνοι περιορίζονταν μόνο στην διαδικασία των συνεντεύξεων και των προσλή-

ψεων (Goldsmith et al., 1997). 

 

4.1 Η έρευνα της Οξφόρδης 

 

Μια από τις πρώτες έρευνες που διεξήχθησαν σχετικά με την διοίκηση του ανθρώπινου δυ-

ναμικού στον τομέα του Τουρισμού και απέφεραν έγκυρα δεδομένα έρχεται από το Πανεπι-

στήμιο Μπρουκς της Οξφόρδης (Price 1993, 1994). Η έρευνα επικεντρώνεται στο γεγονός ότι 

μια χρήσιμη εναλλακτική ερευνητική άποψη είναι να εστιάσει στις ‘’καλές πρακτικές’’ της ερ-

γασίας, οι οποίες δημιούργησαν την βάση της ερευνητικής εργασίας. (Goldsmith et al., 1997) 

Τα αποτελέσματα της έρευνας σε ξενοδοχειακές μονάδες και επιχειρήσεις επισιτισμού στην 

Μεγάλη Βρετανία έδειξαν ότι υπάρχει μια στενή σχέση μεταξύ του μεγέθους της επιχείρησης 

και του κατά πόσο αυτή συμβαδίζει με τις κατάλληλες διαδικασίες του ανθρωπίνου δυναμι-

κού.   Γενικότερα, όσες επιχειρήσεις ήταν μεγαλύτερες είχαν τμήμα σχετικό με την υποστήρι-

ξη του προσωπικού σε αντίθεση με μικρότερους οργανισμούς, οι οποίοι δεν είχαν κάποια συ-

γκεκριμένη υποστήριξη. (Goldsmith et al., 1997) 

 

4.2 Το μέλλον της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού 

 

Για να εξελιχθεί η Διοίκηση του Ανθρωπίνου Δυναμικού πρέπει να διαχωριστούν οι πρακτικές 

της πρώτης από τον μονοδιάστατο όρο διοίκηση προσωπικού. Σύμφωνα με ορισμένες από-

ψεις αυτές οι διαφορές ανάμεσα στους όρους έγκεινται σε θεωρητικές διαφορές, αντικατο-

πτρίζοντας την διαμάχη των ειδικών σχετικά με την διάκριση του ‘’παλαιού’’ όρου διοίκησης 

προσωπικού  και του ‘’νέου’’ όρου της διοίκησης ανθρωπίνου δυναμικού. Αυτή η διάκριση 

είναι δίκαιη, παρόλο που έχει παρατηρηθεί σε πολλούς δημόσιους και ιδιωτικούς οργανι-

σμούς ότι έχει υιοθετηθεί ο όρος ‘’διοίκηση ανθρωπίνου δυναμικού’’ για να περιγραφούν οι 

πρακτικές σχετικά με το προσωπικό της επιχείρησης , οι οποίες όμως δεν έχουν αλλάξει ακο-

λουθώντας  τις πιο εκλεπτυσμένες στρατηγικές σκέψεις, οι οποίες αφορούν τη ΔΑΔ 

(Goldsmith et al., 1997). 

Εν συνεχεία της προαναφερθείσας έρευνας της Οξφόρδης, η οποία υιοθέτησε μια πιο απαι-

σιόδοξη ματιά σχετικά με την πορεία της ΔΑΔ στους οργανισμούς, στον αντίποδα έρχεται η 
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έρευνα του Baum (1995), ο οποίος διερεύνησε τις πρακτικές της ΔΑΔ στον τομέα του τουρι-

σμού σε αρκετές χώρες και υποστήριξε ότι οι πρακτικές της μπορούν να προσφέρουν βιώσι-

μες επιλογές για την εμπορική ανάπτυξη του τουρισμού και του ξενοδοχειακού κλάδου, όπου 

οι υπεύθυνοι συχνά αγνοούν. Ο Baum διαφοροποιεί τις ‘’παλιές’’ πρακτικές του HR , τις οποί-

ες μπορούμε να τις εξισώσουμε με τις παραδοσιακές προσεγγίσεις του ξενοδοχειακού κλά-

δου, και φέρνει στο προσκήνιο ένα ‘’νέο’’ βιώσιμο πρότυπο της διοίκησης ανθρώπινου δυνα-

μικού, το οποίο προβάλλει τις καλύτερες πρακτικές του κλάδου.    

Σύμφωνα με την εν λόγω έρευνα, η διαφοροποίηση που γίνεται ανάμεσα στο ‘’παλιό’’ και στο 

‘’νέο’’ HR έγκειται στις πρακτικές επιλογής του προσωπικού, στην ανάπτυξη των ανθρώπων  

μέσα στην εταιρεία, στην εκπαίδευση τους αλλά και στην κουλτούρα της διοίκησης γενικότε-

ρα (Baum, 1995). 

Όσον αφορά τις μεθόδους προσέλκυσης και επιλογής του προσωπικού,  σε αντίθεση με το 

παρελθόν, βασίζονται πλέον σε προσεκτική ανάλυση της τοπικής κοινωνίας και της αγοράς 

εργασίας. H μη σχεδιασμένη επιλογή προσωπικού έχει αντικατασταθεί από σχεδιασμένες και 

μακροπρόθεσμες πρακτικές από εκπαιδευμένο προσωπικό. Τέλος, οι υπεύθυνοι του ανθρώ-

πινου δυναμικού διερευνούν  πλέον  τους λόγους που οδήγησαν σε παραίτηση των εργαζο-

μένων της αλλά επιπλέον προσπαθούν να αποτρέψουν και να μειώσουν την φυγή του αν-

θρώπινου δυναμικού τους παρέχοντας τους κάποια επιπλέον οφέλη (Baum,  1995).  

Σχετικά με την εξέλιξη του προσωπικού μέσα στην επιχείρηση και την εκπαίδευση τους, πα-

ρατηρήθηκε ότι τα δεδομένα έχουν αλλάξει. Γίνεται προσπάθεια να υπάρχει δυνατότητα για 

όλους τους εργαζομένους να εξελιχθούν μέσα στη  εταιρεία που εργάζονται και να μπορούν 

να στελεχώσουν υψηλόβαθμες θέσεις του οργανισμού. Η εκπαίδευση πλέον στις επιχειρήσεις 

κρίνεται απαραίτητη τόσο για το μόνιμο προσωπικό όσο και για το εποχιακό ή της μερικής 

απασχόλησης προσωπικό. Η εκπαίδευση, επίσης, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με  το τμήμα 

του ανθρώπινου δυναμικού και όχι απλά με τον γενικό διευθυντή της εταιρείας, καθώς και τα 

εκπαιδευτικά προγράμματα που απευθύνονται στους εργαζομένους είναι πλέον συνδεδεμέ-

να με την αγορά εργασίας και τις ανάγκες της επιχείρησης. 

Παρατηρήθηκε μια αλλαγή κουλτούρας σε διοικητικό επίπεδο, καθώς ο άνθρωπος πλέον θε-

ωρείται το κέντρο της επιχείρησης, προωθείται μια δημοκρατική και συμμετοχική διοικητική 

κουλτούρα, προσπαθώντας ταυτόχρονα να δοθούν ίσες ευκαιρίες σε όλους χωρίς ρατσιστικά 

στερεότυπα. 
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Όσον αφορά τον τουρισμό, παρατηρήθηκε μια ειδική οπτική με ένα στοχευμένο σχεδιασμό 

του HR ειδικά για τον τουρισμό. Σε αντίθεση με τον ατελή σχεδιασμό του HR στον τουρισμό, 

πλέον ακολουθείται μια διαφορετική και  πιο ολοκληρωμένη στρατηγική σε αυτό τον τομέα. 

Εκτός από τα παραπάνω, παρατηρήθηκε επιπλέον μια αναγνώριση της συνεισφοράς του HR 

στον τομέα του τουρισμού και της ποιότητας που προσδίδει (Baum, 1995). 

   

 4.3 Πρακτικές της Διοίκησης του Ανθρωπίνου Δυναμικού   

 

Με τον αυξανόμενο παγκόσμιο ανταγωνισμό και τις αυξανόμενες προσδοκίες των καταναλω-

τών, η ανταγωνιστικότητα των οργανώσεων και η ικανότητα παράδοσης ποιοτικών προϊόντων 

και υπηρεσιών στον τουρισμό και τη φιλοξενία θα εξαρτηθεί από τη διάσταση του ανθρώπι-

νου δυναμικού. Σε αυτή τη διαδικασία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο η ικανότητα να προσ-

λαμβάνονται εργαζόμενοι υψηλής ποιότητας και να μεγιστοποιείται  η συνεισφορά τους στην 

επιχείρηση (Sharma, 2019). 

 

Αν και η ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων ξεκίνησε από τον μεγάλο βιομηχανικό τομέα, κερ-

δίζει σταδιακά τη δημοτικότητά της και σε άλλους τομείς. Για παράδειγμα, στον τομέα των 

ξενοδοχειακών επιχειρήσεων υπάρχει μια συσχέτιση μεταξύ μεγέθους και παρουσίας πρακτι-

κών διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού με τη μορφή γραπτών συμβάσεων - η παροχή ίσων 

ευκαιριών απασχόλησης ήταν επίσης εμφανής σε επιχειρήσεις που απασχολούσαν περισσό-

τερους από 30 εργαζομένους . Η βιβλιογραφία υποδεικνύει ότι η ΔΑΔ συνδέεται θετικά με τα 

αποτελέσματα των εργαζομένων και τις οργανωτικές επιδόσεις. Ωστόσο, οι Lucas & Deery 

(2004), όπως αναφέρεται από τον Sharma (2019), υποστήριξαν ότι η δημιουργία αυτής της 

σχέσης ήταν ασαφής. 

 

Ο κλάδος της φιλοξενίας χαρακτηρίζεται από κακές αμοιβές, κακές συνθήκες απασχόλησης 

και χαμηλή αφομοίωση των πρακτικών του ανθρώπινου δυναμικού (π.χ. οικογενειακή άδεια, 

αμειβόμενη άδεια μητρότητας, ίσες ευκαιρίες απασχόλησης, πολιτική υγείας και ασφάλειας) 

και στηρίζεται σε χαμηλού κόστους και προσωρινής διάρκειας  εργατικό δυναμικό (Knox & 

Walsh, 2005). Έχει επίσης βρεθεί ότι η βιομηχανία της φιλοξενίας δεν σχεδιάζει βιώσιμες ερ-

γασιακές πρακτικές και δεν στοχεύει τόσο στην διατήρηση των εργαζομένων, καθώς η αστά-

θεια της εργασίας  αποτελεί κυρίαρχη στρατηγική για τη διαχείριση της μεταβαλλόμενης ζή-

τησης της εργασίας (Davidson & Wang, 2011). Το υψηλό επίπεδο κινητικότητας του προσωπι-

κού είναι εμφανές στην ξενοδοχειακή βιομηχανία και οδηγεί σε χαμηλή παραγωγικότητα, 
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χαμηλότερη κερδοφορία και αυξανόμενο κόστος εκπαίδευσης και αντικατάστασης (Davidson 

& Wang, 2011). 

 

Η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί η Διοίκηση του Ανθρωπινού 

Δυναμικού για τη βελτίωση της δημιουργικότητας και της αύξησης της παραγωγικότητας είναι 

ένα πολύ σημαντικό καθήκον τόσο για τους ερευνητές όσο και για τους ειδικούς, καθώς μπο-

ρεί να αποτελέσει μείζονα συνιστώσα στο κόστος μιας επιχείρησης (Sharma, 2019). Η βιβλιο-

γραφία υποδεικνύει ότι οι πρακτικές του ανθρώπινου δυναμικού μπορούν να αποτελέσουν 

πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος αν ευθυγραμμιστούν με την ανταγωνιστική στρατηγική 

μιας επιχείρησης (Μπουραντάς & Παπαλεξανδρή, 2003). Ορισμένες από τις πρακτικές υψη-

λής απόδοσης (HPWPs) που έχουν συζητηθεί ευρέως στη βιβλιογραφία για τους ανθρώπινους 

πόρους περιλαμβάνουν αυτοδιαχειριζόμενες ομάδες, αποκεντρωμένη λήψη αποφάσεων, εν-

δυνάμωση των εργαζομένων, ανοικτή επικοινωνία, ανταλλαγή πληροφοριών, ευέλικτες ρυθ-

μίσεις εργασίας,  ανταμοιβές και κίνητρα, προγράμματα κατάρτισης για την ανάπτυξη γνώ-

σεων / δεξιοτήτων και ικανοτήτων, στελέχωση με βάση την προσωπική εργασία και τη διαχεί-

ριση της προσωπικής οργάνωσης, αξιολόγηση της στάσης, σχεδιασμός θέσεων εργασίας, δια-

δικασίες διαμαρτυρίας, προγράμματα συμμετοχής στη διαχείριση εργασίας, προώθηση και 

εκτεταμένη συμμετοχή των εργαζομένων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων (Sharma,2019).  

Oι πρακτικές του ανθρώπινου δυναμικού που χρησιμοποιούνται στη φιλοξενία και την 

τουριστική βιομηχανία περιλαμβάνουν την προσέλκυση των υποψηφίων και την πρόσληψη 

τους, το σχεδιασμό του ανθρώπινου δυναμικού, το σχεδιασμό των θέσεων εργασίας, την 

κατάρτιση και την ανάπτυξη, τον ποιοτικό κύκλο και το σύστημα αμοιβών∙ ανταλλαγή 

πληροφοριών, ανάλυση εργασίας, εσωτερική πρόσληψη, έρευνες συμπεριφοράς, έρευνες 

συμμετοχής στη διαχείριση της εργασίας, διαδικασία παραπόνων, τεστ προ-πρόσληψης, 

πακέτο παροχών βάσει της  απόδοσης της εργασίας, αξιολόγηση επιδόσεων, κριτήρια 

προαγωγής (παλαιότητα, προσόντα κλπ.) και εκπαίδευση (Sharma, 2019). Μερικές από τις 

δεξιότητες που οι εργαζόμενοι επιδεικνύουν στην αίτησή τους περιλαμβάνουν δεξιότητες 

ανθρωπίνων σχέσεων, επικοινωνίας,  ομαδικής εργασίας, κριτικής σκέψης, ηγεσίας, 

επιχειρηματικών γνώσεων, συστημάτων γραφείου, εφαρμογών λογισμικού ηλεκτρονικών 

υπολογιστών, διαπροσωπικές δεξιότητες, δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και σχετική 

εργασιακή εμπειρία. 

Το πακέτο των πρακτικών της διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού περιλαμβάνουν: 1) την 

εκτίμηση των επιδόσεων, την αμοιβή και την κατάρτιση, 2) πρόσληψη / επιλογή, κατάρτιση 
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και ανάπτυξη, πακέτο παροχών και οφέλη 3) εκπαίδευση, επικοινωνία, ενδυνάμωση, 

αξιολόγηση απόδοσης, 4) πρόσληψη των κατάλληλων ανθρώπων, ανάπτυξη εργαζομένων, 

ενδυνάμωση των εργαζομένων, παροχή συστημάτων υποστήριξης και διατήρηση των 

καλύτερων ανθρώπων 5) αναγνώριση, σεβασμός και ανταμοιβή των εργαζομένων (Sharma, 

2019). 

4.4 Ιδιαιτερότητες και ερευνητικά κενά στον τομέα του Τουρισμού 

Υπάρχει ένα κενό ανάμεσα στις θεωρητικές προτάσεις / στα εμπειρικά ευρήματα και στην 

πραγματικότητα της διοίκησης των ανθρώπων στην τουριστική βιομηχανία. Ο πιθανός λόγος 

για τον οποίο προέκυψε ένα τέτοιο χάσμα έχει αποδοθεί σε διάφορους παράγοντες, στους 

οποίους συγκαταλέγονται οι εργαζόμενοι με χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων και ευκόλως 

αντικαταστάσιμοι εργαζόμενοι, οι ανεπάρκειες στις μεθοδολογίες που χρησιμοποιήθηκαν σε 

παλαιότερες μελέτες, οι μη επαγγελματίες μάνατζερ και ιδιοκτήτες , το υψηλό κόστος και τα 

μικρά περιθώρια κέρδους, η ζήτηση, η εποχικότητα, η ανταγωνιστική πίεση στους 

οργανισμούς κλπ. (Kusluvan et al., 2010). 

Παρόλο που υπάρχουν αρκετές διαθέσιμες μελέτες που ασχολούνται με ζητήματα 

ανθρώπινου δυναμικού γενικής και στρατηγικής διοίκησης, η εγκυρότητα πολλών προτάσεων 

και μοντέλων που παρουσιάζονται στη βιβλιογραφία του HR δεν έχουν δοκιμαστεί  στη 

φιλοξενία και στην τουριστική βιομηχανία. Η διοίκηση της εργασίας / του ανθρώπινου 

δυναμικού στη φιλοξενία και στην τουριστική βιομηχανία είναι διαφορετική λόγω της 

επίδρασης της εποχικότητας/των διακυμάνσεων της ζήτησης με την πάροδο του χρόνου, 

γεγονός που υποδηλώνει ότι υπάρχει ανάγκη για περαιτέρω έρευνα στον τομέα αυτό.                      

Ο κλάδος της φιλοξενίας αναμένεται να αναπτυχθεί όχι μόνο στις ανεπτυγμένες αλλά και στις 

αναπτυσσόμενες οικονομίες που δημιουργούν διαφορετικούς τρόπους διαχείρισης της 

φιλοξενίας, ώστε να ταιριάζει με την ιδιαίτερη κουλτούρα των καινοτόμων μοντέλων και της 

συγκεκριμένης τοποθεσίας, αφού τα γενικά μοντέλα δεν ταιριάζουν και δεν είναι επιτυχή 

πάντα. Συνεπώς, απαιτείται περαιτέρω έρευνα για να διερευνηθεί η δυνατότητα εφαρμογής 

της καθολικής διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού στη βιομηχανία της φιλοξενίας και να 

εξεταστεί κατά πόσο υπάρχουν εμπόδια στην εφαρμογή της (Sharma,2019). 

Παρόλο που προηγούμενες μελέτες υποδεικνύουν ότι η υψηλή κινητικότητα των εργαζομέ-

νων στη βιομηχανία της φιλοξενίας μπορεί να αποδοθεί στην λανθασμένη τοποθέτησης τους 

σε μια συγκεκριμένη θέση εργασίας, στην ακατάλληλη διαδικασία πρόσληψης, στην δυσαρέ-

σκεια με τo πακέτο παροχών (μισθός, παροχές κ.λπ.), στο άγχος της εργασίας και στην εξά-
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ντληση, εξακολουθεί να υπάρχει κενό στην κατανόηση σχετικά με τους ακριβείς παράγοντες 

που οδηγούν σε αυτήν την υψηλή κινητικότητα των εργαζομένων. Εξακολουθεί, επίσης, να 

υπάρχει ένα κενό στην κατανόηση του τρόπου και της σχέσης με τον οποίο η ΔΑΔ οδηγεί σε 

συγκεκριμένους τύπους ευημερίας (π.χ. ευτυχία, υγεία κλπ) και αν συνδέονται με τις επιδό-

σεις των εργαζομένων και των οργανισμών. Παρά την ύπαρξη πολλών μελετών που ασχολού-

νται με τη συμμετοχή στην εργασία, την οργανωτική δέσμευση, την ικανοποίηση από την ερ-

γασία και τις προθέσεις για την κινητικότητα των υπαλλήλων της φιλοξενίας, πολλοί από αυ-

τούς είναι ατεκμηρίωτοι. Συνεπώς, περαιτέρω μελέτες σχετικά με την κινητικότητα των υπαλ-

λήλων μπορούν να δικαιολογηθούν με το σκεπτικό ότι οι εργαζόμενοι έχουν να διαδραματί-

σουν σημαντικό ρόλο στη βιομηχανία της φιλοξενίας και είναι ανάγκη να αναπτυχθούν και να 

εφαρμοστούν οι πολιτικές για την άμβλυνση της δυσαρέσκειας των εργαζομένων και τις προ-

θέσεις τους να παραιτηθούν . Υπάρχει επίσης ένα κενό στην κατανόηση των σχέσεων μεταξύ 

οργανωτικών παραγόντων, όπως το εγγενή κίνητρο, την ηγεσία εποπτείας, τη συμμετοχική 

λήψη αποφάσεων, την ικανοποίηση από την εργασία και την πρόθεση των εργαζομένων να 

παραμείνουν ή να αποχωρήσουν (Sharma,2019).  

 

Με βάση την ανασκόπηση πάνω από 100 σχετικών ερευνών σχετικά με την ΔΑΔ, οι Lucas & 

Deery (2004, σελ. 471), υποστήριξαν ότι «η έρευνα της ΔΑΔ  στον τομέα της φιλοξενίας είναι 

βασικά μια αντιγραφή της κύριας έρευνας του ανθρώπινου δυναμικού ή των δεδομένων 

φιλοξενίας που χρησιμοποιήθηκαν για τη δοκιμή της γενικής θεωρίας του ανθρώπινου 

δυναμικού». Ως εκ τούτου, πρότειναν να επεκταθεί η έρευνα της ΔΑΔ, για να γίνει πιο 

συγκεκριμένη στον κλάδο της φιλοξενίας, ώστε η έρευνα να καταστεί πιο σχετική και χρήσιμη. 

Έχουν επίσης προσελκύσει την προσοχή των ερευνητών στην αντιμετώπιση των ακόλουθων 

θεμάτων: 1) «ο ρόλος του ανθρώπινου δυναμικού στη διαχείριση της καθημερινής εργασίας 

24 ώρες το 24ωρο και του αντίκτυπου της εργασίας με βάρδιες στην υγεία, την εργασία και 

την οικογενειακή ζωή», 2) η διαχείριση της ασφάλειας και της ευημερίας των εργαζομένων σε 

επικίνδυνα περιβάλλοντα, 3) η σύγκρουση μεταξύ των πολιτιστικών αξιών των ιδιοκτητών και 

των διευθυντικών στελεχών μεγάλων παγκόσμιων εταιρειών και εκείνων της εταιρείας 

υποδοχής. 

Σε σχέση με την κινητικότητα των εργαζομένων στη φιλοξενία, επικεντρώθηκαν στα 

ακόλουθα τέσσερα βασικά θέματα: 1) εργασιακή συμπεριφορά (π.χ. ικανοποίηση από την 

εργασία), 2) οργανωτική δέσμευση, 3) ατομική διάσταση των εργαζομένων (π.χ. σαφήνεια 

του άγχους και της ανεπάρκειας πόρων, εξάντληση των θέσεων εργασίας, εξάντληση, 
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υπερφόρτωση εργασίας μέσω ‘’εσκεμμένης έλλειψης προσωπικού’’, ανεπάρκεια προσωρινού 

προσωπικού, μη ρεαλιστικά κριτήρια εργασίας) και 4) οργανωτικές στρατηγικές για τη 

συντήρηση των εργαζομένων (π.χ. πρακτικές ανθρώπινου δυναμικού - πρόσληψη και 

κατάρτιση) (Lucas & Deery, 2004, σελ. 471). 

Με βάση αυτή την ανασκόπηση, παρουσιάστηκε ένα πλαίσιο συνδέοντας: 1) οργανωτικά και 

βιομηχανικά χαρακτηριστικά (πολύωρες και δύσκολες ώρες εργασίας, χαμηλή αμοιβή, 

χαμηλές απαιτήσεις δεξιοτήτων, εκπαιδευτική αναντιστοιχία, έλλειψη ανάπτυξης και 

σταδιοδρομίας) με τις προσωπικές διαστάσεις των εργαζομένων και τη σύγκρουση εργασίας-

ζωής, 2) προσωπικές διαστάσεις των εργαζομένων και σύγκρουση επαγγελματικού βίου με 

βελτιωμένες οργανωτικές στρατηγικές και 3) βελτιωμένες οργανωτικές στρατηγικές με 

αυξημένη ικανοποίηση από την εργασία, οργανωτική δέσμευση και διατήρηση των 

εργαζομένων. Διεξήχθη μια σειρά από συστάσεις που περιλαμβάνουν την παροχή ευέλικτων 

ωραρίων εργασίας, ευέλικτων εργασιακών ρυθμίσεων κλπ.,  ώστε οι οργανώσεις φιλοξενίας 

να μπορούν να διατηρούν το ταλαντούχο προσωπικό τους. Υποστηρίχθηκε ότι η υψηλή 

κινητικότητα των εργαζομένων προκαλεί άγχος, υπερφόρτωση εργασίας, χαμηλή 

ικανοποίηση από την εργασία και ελάχιστη δέσμευση με τον οργανισμό, το οποίο πρέπει να 

αντιμετωπιστεί. Υπάρχει επίσης ανάγκη να εξεταστούν τα ζητήματα ισορροπίας μεταξύ 

επαγγελματικής και προσωπικής ζωής στον κλάδο της φιλοξενίας και του τουρισμού καθώς 

και η σχέση με τα αποτελέσματα της επιχείρησης (κινητικότητα εργαζομένων, απουσία, 

ποιότητα ζωής και απόδοσης) και πρότειναν ένα πλαίσιο δοκιμών και περαιτέρω βελτίωσης. 

Η εποχικότητα, τα χαμηλά εισοδήματα, η χαμηλή κοινωνική προστασία, η εργασιακή και 

εισοδηματική ανασφάλεια, η σύγκρουση μεταξύ προσωπικής ζωής και εργασίας και το άγχος 

είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά του Τρίτου Tομέα της οικονομίας (π.χ. φιλοξενία, 

γεωργία), καθιστώντας την απασχόληση στον τομέα ασταθή (Sharma,2019) . Παρά την 

απαίτηση πολύωρων, ακανόνιστων και απρόβλεπτων ωρών εργασίας που οδηγούν σε 

υψηλότερο επίπεδο κινητικότητας των εργαζομένων στον τομέα της φιλοξενίας και του 

τουρισμού, τα θέματα εργασίας και οικογένειας δεν έχουν λάβει ιδιαίτερη προσοχή από τους 

ερευνητές όσον αφορά την αξιολόγηση της τρέχουσας πρακτικής, των μελλοντικών 

δυνατοτήτων και των επιπτώσεων στην υγεία (Sharma,2019). 

Μέσα από έρευνες αποδείχθηκε ότι υπάρχει ανάγκη για διεξοδική έρευνα στην εξέταση της 

σχέσης μεταξύ των μέτρων ψυχολογικής σύμβασης και των προθέσεων των εργαζομένων να 

εγκαταλείψουν τη βιομηχανία της φιλοξενίας. Η ψυχολογική σύμβαση αναφέρεται στη σχέση 

μεταξύ εργοδότη και εργαζομένων, π.χ. τον τρόπο με τον οποίο ο εργοδότης χειρίζεται τους 
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υπαλλήλους του και τη συνεισφορά του  εργαζόμενου στην εργασία. Είναι σημαντικό να 

διασφαλιστεί ότι υπάρχει καλή κατανόηση των προσδοκιών και των αποτελεσμάτων και από 

τις δύο πλευρές. Έχει επίσης δοθεί προσοχή στην εφαρμογή της θεωρίας των ψυχολογικών 

συμβάσεων στην εξέταση της συμπεριφοράς των εργαζομένων στον κλάδο της φιλοξενίας για 

την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας (Sharma,2019). 

Παρόλο που οι διευθυντές του ανθρωπίνου δυναμικού γνωρίζουν τις δυσμενείς επιπτώσεις 

της κινητικότητας των εργαζομένων στην παραγωγικότητα και στην ποιότητα των υπηρεσιών, 

χρειάζεται να μελετηθούν περαιτέρω οι χρόνοι και τα χρήματα που δαπανώνται από τα 

ξενοδοχεία για την κατάρτιση νέων υπαλλήλων και τις επιπτώσεις τους στην απόδοση των 

εργαζομένων. Ο ρόλος των πρακτικών της Διοίκησης του Ανθρωπίνου Δυναμικού στη 

βιομηχανία της φιλοξενίας για την προώθηση της βαθμιαίας και ριζικής καινοτομίας έχει 

επίσης συζητηθεί ιδιαίτερα με τη χρήση της στρατηγικής «πρόσληψη για τις ικανότητες και 

εκπαίδευση για τις δεξιότητες» (Sharma,2019,σελ.21) 

Ωστόσο, η έρευνα καινοτομίας στον τομέα του τουρισμού βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο και 

πρέπει να αντιμετωπιστεί με πολλαπλούς τρόπους χρησιμοποιώντας διάφορες 

μεθοδολογικές προσεγγίσεις. Ορισμένα από τα θέματα καινοτομίας που έλαβαν 

αποσπασματική κάλυψη περιλαμβάνουν τις διαδικασίες καινοτομίας στις τουριστικές 

επιχειρήσεις, τις κινητήριες δυνάμεις της καινοτομίας, την καινοτομία και τις οικονομικές 

επιδόσεις (τι είδους καινοτομία παράγει το είδος των αποτελεσμάτων και σε ποιές 

επιχειρήσεις), τις τεχνολογικές καινοτομίες και την διάδοση τους, τον ρόλο της 

επιχειρηματικότητας, τα ζητήματα της πολιτικής καινοτομίας, τη φύση των καινοτομιών στην 

παροχή δημόσιων τουριστικών υπηρεσιών, την ανάπτυξη θεωριών καινοτομίας του 

τουρισμού (Sharma,2019). 

Μέσω μιας κριτικής ανασκόπησης της βιβλιογραφίας για μια δεκαετία (από το 2005 έως το 

2014), οι Baum et al. (2016), όπως αναφέρεται από τον Sharma(2019, σελ. 24), υποστήριξαν 

ότι ο τομέας του τουρισμού και της φιλοξενίας όχι μόνο δεν έχει μελετηθεί, αλλά και έχει 

«αποσπασματικές προσεγγίσεις σε θέματα, θεωρίες και μεθόδους». Για την προώθηση της 

θεωρίας, της πολιτικής και της πρακτικής του εργατικού δυναμικού προτάθηκε η ακόλουθη 

πλατφόρμα για την μελλοντική έρευνα του εργατικού δυναμικού που περιλαμβάνει μελέτες 

οι οποίες: 

• να αντλούν την προέλευσή τους από την κοινωνική επιστήμη και να διατυπώνουν σαφώς τη 

μεθοδολογική και θεωρητική τους συμβολή στην κοινωνική επιστήμη. 

• να επεκταθεί πέρα από τη διαχειριστική προοπτική της ‘’επίλυσης προβλημάτων’’ στην 
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έρευνα του εργατικού δυναμικού και να επιδιώξει να συμμετάσχει με εξηγήσεις ως αφετηρία 

στην αναζήτηση αλλαγών. 

• να διατυπώσει ένα δίκαιο και βιώσιμο όραμα για τον τουρισμό και τους εργαζομένους του. 

Μέσα από την ανασκόπηση της στρατηγικής λογοτεχνίας για το ανθρώπινο δυναμικό 

εντοπίστηκαν κενά στην έρευνα στον τομέα της φιλοξενίας και του τουρισμού. Αυτή η έρευνα 

υπέδειξε ότι υπάρχουν πολύ λίγες μελέτες που ασχολούνται με τη σχέση μεταξύ της 

στρατηγικής της ΔΑΔ και των οικονομικών μέτρων της απόδοσης της επιχείρησης. Συνεπώς, 

είναι αναγκαίο ένα εννοιολογικό μοντέλο για μελλοντική έρευνα που συνδέει τη στρατηγική 

της διοίκησης των ανθρωπίνων πόρων με το πρώτο επίπεδο των αποτελεσμάτων (μέτρα 

εργαζομένων) που στη συνέχεια συνδέονται με το δεύτερο επίπεδο αποτελεσμάτων 

(επιχειρησιακά μέτρα) και στη συνέχεια συνδέονται με το τρίτο επίπεδο των αποτελεσμάτων 

(οικονομικά μέτρα) (Madera et al., 2017). 

Διάφορα στοιχεία της στρατηγικής της ΔΑΔ που προτείνονται στο μοντέλο είναι: οι ατομικές 

πρακτικές ανθρώπινου δυναμικού, τα συστήματα εργασίας υψηλής απόδοσης, τα υψηλά 

συστήματα δέσμευσης, τα συστήματα υψηλής συμμετοχής και τα υψηλά επενδυτικά 

συστήματα (Madera et al., 2017). 

Τα μέτρα των εργαζομένων στο πρώτο επίπεδο των αποτελεσμάτων περιλαμβάνουν την 

ικανοποίηση από την εργασία, την οργανωτική δέσμευση, την εμπλοκή των εργαζομένων, τις 

συμπεριφορές που βοηθούν τους υπαλλήλους, τις δεξιότητες των εργαζομένων, τα κίνητρα 

των εργαζομένων, την οργανωτική υποστήριξη, τις προθέσεις κινητικότητας και την 

αμεροληψία. Τα επιχειρησιακά μέτρα στο δεύτερο επίπεδο αποτελεσμάτων περιλαμβάνουν 

την ταχύτητα και την ποιότητα των υπηρεσιών, την καινοτομία, τις συμπεριφορές ασφάλειας, 

τις συμπεριφορές εξυπηρέτησης πελατών, την ικανοποίηση του πελάτη, την παραγωγικότητα 

της εργασίας, τη δημιουργικότητα, την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού και την 

αφοσίωση των πελατών. Τέλος, τα χρηματοοικονομικά μέτρα στα αποτελέσματα του τρίτου 

επιπέδου περιλαμβάνουν τα κέρδη, τα έσοδα, τις πωλήσεις, την τιμή των μετοχών, την 

αύξηση των πωλήσεων, την απόδοση του επενδεδυμένου κεφαλαίου, την απόδοση των 

περιουσιακών στοιχείων, το μερίδιο αγοράς, την απόδοση αγοράς & τα καθαρά έσοδα ανά 

εργαζόμενο (Madera et al., 2017). 
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5ο κεφάλαιο- Μεθοδολογία έρευνας 
 

5.1 Εισαγωγή 

‘’Η εκπόνηση ενός ερευνητικού προγράμματος βασίζεται σε μεγάλο βαθμό από τη μελέτη της 

σχετικής βιβλιογραφίας . Η βιβλιογραφική έρευνα βοηθά τον ερευνητή να αναπτύσσει ιδέες 

για την έρευνα που εκπονεί αλλά και να παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις στο ερευνητικό 

πεδίο που τον αφορά’’  (Προμπονάς, 2015, σελ.1). ‘’Η μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας 

βοηθά τον ερευνητή στο να βελτιώνει το συγγραφικό του ύφος αφενός και αφετέρου προ-

σφέρει την απαραίτητη βιβλιογραφική υπoστήριξη (references), η οποία είναι έτσι και αλλιώς 

απαραίτητη για τη δόμηση του τελικού επιστημονικού άρθρου’’ (Προμπονάς , 2015,σελ.1). Ο 

ερευνητής μέσω της βιβλιογραφίας μπορεί  να κατανοήσει τους κανόνες που υπάρχουν στο 

πεδίο της έρευνας, τον τρόπο σκέψης άλλων πιο έμπειρων ερευνητών και να γνωρίσει  μια 

πληθώρα ερευνών διαμορφώνοντας μια πιο σφαιρική άποψη για το εκάστοτε θέμα, ανα-

πτύσσοντας επιπλέον τη βάση για τη σύγκριση των αποτελεσμάτων της μελέτης του με τα 

αποτελέσματα άλλων ερευνών . (Προμπονάς, 2015,σελ.2).  

‘’Ο προβληματισμός του ερευνητή γύρω από ένα θέμα, ένα ερευνητικό ερώτημα αποτελεί την 

αφορμή για την εκπόνηση έρευνας. Αφορμή για τη διεξαγωγή μιας έρευνας αποτελεί συνή-

θως ένας προβληματισμός, ένα ερευνητικό ερώτημα. Το πρώτο ίσως πράγμα που καλείται, 

έπειτα, ένας ερευνητής να σχεδιάσει είναι η μεθοδολογία που θα υιοθετήσει πρώτον σε σχέ-

ση με τον προβληματισμό του και δεύτερον με το υπό εξέταση πεδίο. Η πορεία δηλαδή πάνω 

στην οποία θα βασιστεί για να εκπονήσει την έρευνά του και να την παρουσιάσει έπειτα ως 

γραπτό κείμενο. Αυτή η διαδικασία δεν είναι καθόλου εύκολη. Είναι αρκετά δύσκολο να α-

ποφασίσει κάποιος ποια μεθοδολογία θα επιλέξει’’ (Παρασκευοπούλου -Κόλλια ,2008, σελ.1).  

Στη συνέχεια έπεται και  το ερευνητικό σχέδιο που  προσφέρει το πλαίσιο για τη συλλογή και 

την ανάλυση δεδομένων. Στην επιλογή του  ερευνητικού σχεδίου αποτυπώνονται αποφάσεις 

αναφορικά με την προτεραιότητα που δίνεται σε διάφορες πτυχές της ερευνητικής διαδικα-

σίας, στις οποίες περιλαμβάνονται: α) η διαπίστωση αιτιωδών σχέσεων μεταξύ μεταβλητών 

β) η γενίκευση σε επίπεδο μεγαλύτερων ομάδων ατόμων από εκείνες που συμμετείχαν στην 

έρευνα γ)  η κατανόηση της συμπεριφοράς των ανθρώπων και του νοήματός της στο εκάστοτε 
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κοινωνικό της πλαίσιο δ)  η εκτίμηση της διαχρονικής διάστασης των κοινωνικών φαινομένων 

και των μεταξύ τους συσχετίσεων (Βryman, 2017). 

Oι μέθοδοι έρευνας διαχωρίζονται στις ποιοτικές και στις ποσοτικές. Ποσοτική έρευνα 

(quantitative research), είναι η  έρευνα που ασχολείται με τον έλεγχο αντικειμενικών θε-

ωριών εξετάζοντας τη σχέση μεταξύ των μεταβλητών τους. Οι μεταβλητές αυτές μετρώνται με 

διάφορα ερευνητικά εργαλεία έτσι ώστε τα ποσοτικά δεδομένα που προκύπτουν να μπορούν 

να αναλυθούν εφαρμόζοντας στατιστικές διαδικασίες . Η ποσοτική έρευνα είναι μια διαδικα-

σία συλλογής και μέτρησης δεδομένων, η οποία συνδυάζει τη δειγματοληψία, το σχεδιασμό 

ερωτήσεων και τη μεθοδολογία συλλογής δεδομένων. Σκοπός της έρευνας είναι να παράγει 

στατιστικές, ποσοτικές περιγραφές του πληθυσμού της μελέτης θέτοντας ερωτήσεις. Βασικό 

μέρος της διαδικασίας έρευνας είναι η χρήση ερωτήσεων ως μέτρων (Trotter, 2012). 

 Η ποιοτική έρευνα (qualitative research) μελετά τα πράγματα στο φυσικό τους περιβάλλον, 

προσπαθώντας να κατανοήσει ή να ερμηνεύσει τα φαινόμενα από την άποψη των νοημάτων 

που τα αποδίδουν οι άνθρωποι και παράγει ευρήματα που δεν έχουν προκύψει από στατιστι-

κές διαδικασίες ή άλλα μέσα ποσοτικοποίησης (Strauss & Corbin, 1998) 

Όσον αφορά τους τύπους των συνεντεύξεων αυτοί διακρίνονται στους παρακάτω: 

• Κλειστές ερωτήσεις (closed questions).  Στον τύπο  αυτό όλες οι πιθανές απαντή-

σεις του ερωτώμενου  προβλέπονται από τον ερευνητή. Ο τύπος αυτός  των ερω-

τήσεων  χρησιμοποιείται συνήθως στις αυστηρά  δομημένες συνεντεύξεις. 

• Ανοικτές ερωτήσεις (open questions).  Είναι  ερωτήσεις οι οποίες αφήνουν τον 

ερωτώμενο ελεύθερο να αναπτύξει την απάντηση του δίχως περιορισμούς. Το εί-

δος αυτό των ερωτήσεων χρησιμοποιείται κυρίως στην μη δομημένες και στις η-

μι-δομημένες συνεντεύξεις. 

• Μικτές ερωτήσεις (mixed questions).  Είναι ερωτήσεις που συνδυάζουν τα χαρα-

κτηριστικά των δυο προηγούμενων τύπων (Καδδά, 2017). 

 

Κύρια Είδη συνεντεύξεων 

• Δομημένη - πολύ σχετική με το ερωτηματολόγιο, (μπορεί να έχει μορφή ερωτη-

ματολογίου) απλώς ο ερευνητής συλλέγει κάποιες περισσότερες πληροφορίες. Ο 

ερωτώμενος προτρέπεται στο να απαντήσει σε μια σειρά ερωτήσεων (συνήθως 
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κλειστού τύπου) που ο αριθμός, η σειρά και το περιεχόμενο προκαθορίζεται από 

το έντυπο-πρωτόκολλο της συνέντευξης .  Σε όλους τους συμμετέχοντες γίνονται 

ακριβώς οι ίδιες ερωτήσεις με τα ίδια ακριβώς λόγια. 

• Ημι-δομημένη - στην ημιδομημένη συνέντευξη, ο συνεντευκτής ξεκινά από ένα 

αρχικό θέμα, αλλά στη συνέχεια, και σε κάποιο βαθμό, καθοδηγείται από τις α-

παντήσεις του ερωτώμενου. Περιλαμβάνει ερωτήσεις κλειστού τύπου (όπως στη 

δομημένη) αλλά ταυτόχρονα υποβάλλονται και ανοιχτές ερωτήσεις για πληρέ-

στερη κατανόηση των απαντήσεων. Δεν υπάρχει αριθμός προκαθορισμένων ερω-

τήσεων, μπορεί να αλλάξουν οι διευκρινιστικές ερωτήσεις ή η σειρά των ερωτή-

σεων. Αποτελεί μια πιο ευέλικτη μορφή συνέντευξης, επιτρέπει να εμβαθύνει κα-

νείς περισσότερο και χρησιμοποιείται πολύ συχνά στις πιλοτικές έρευνες. 

• Μη δομημένη - δεν υπάρχει διάγραμμα ερωτήσεων αλλά μια ανεπίσημη σειρά 

ερωτήσεων. Στηρίζεται σε μια ελεύθερη συζήτηση και  ανάλογα την ελευθερία 

της δόμησης η συνέντευξη κατηγοριοποιείται ως εξής: 

α. Ελεύθερη 

β. Εντοπισμένη (Καδδά, 2017). 

 

Στάδια συνέντευξης 

•Διατύπωση Ερευνητικού προβλήματος 

•Σχεδιασμός ενός λειτουργικού οδηγού συνέντευξης 

•Πραγματοποίηση συνεντεύξεων- άντλησης της πληροφορίας-δεδομένων 

• Προετοιμασία του υλικού για ανάλυση 

•Ανάλυση δεδομένων-ομαδοποίηση, κατηγοριοποίηση των δεδομένων με στόχο την απάντη-

ση των ερευνητικών ερωτημάτων 

•Έλεγχος αξιοπιστίας και εγκυρότητας των αποτελεσμάτων της έρευνας 

•Δημοσιοποίηση-γνωστοποίηση αποτελεσμάτων της έρευνας στην επιστημονική κοινότητα, 

στο ευρύ κοινό (Καδδά, 2017).  
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5.2 Διαδικασία-Μέθοδος συλλογής δεδομένων 

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη του βαθμού χρήσης των νέων τεχνολογιών από 

τα στελέχη του τουριστικού κλάδου. Συγκεκριμένα, επιχειρείται να διερευνηθεί τόσο η κατάρ-

τιση των στελεχών όσο και το ποσοστό κάλυψης των τεχνολογικών απαιτήσεων από πλευράς 

ξενοδοχείων σε εγχώριο επίπεδο. Έτσι διεξήχθη ποιοτική έρευνα με τα κύρια στελέχη της ξε-

ξενοδοχειακής μονάδας Anatolia Hotel στην Θεσσαλονίκη, ερευνώντας κατά πόσο χρησιμο-

ποιούν τις νέες τεχνολογίες και τι αποτελέσματα έχουν επιφέρει στην ποιότητα της δουλειάς 

τους.. 

 

Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε βιβλιογραφική έρευνα για την συγκέντρωση των 

απαιτούμενων πληροφοριών από βιβλία, έρευνες, μελέτες, εργασίες, άρθρα σε ηλεκτρονικά 

και έντυπα περιοδικά.  

Στη συνέχεια, ως μεθοδολογία συλλογής δεδομένων επιλέχθηκαν οι  συνεντεύξεις  με υπευ-

θύνους διαφόρων  επιπέδων στην  ιεραρχία.  Ως κύρια μέθοδος  χρησιμοποιήθηκε η δομημέ-

νη συνέντευξη  με κλειστού τύπου ερωτήσεις. Όλες οι ερωτήσεις ήταν κλειστού τύπου, δηλα-

δή οι συμμετέχοντες μπορούσαν να εκφράσουν τις  απόψεις  τους  μέσα  από  συγκεκριμένες  

επιλογές  απαντήσεων.  Το  πλεονέκτημα  των κλειστών ερωτήσεων είναι πως δίνουν τη δυνα-

τότητα στους ερευνητές να καθοδηγήσουν με τέτοιον τρόπο τους συμμετέχοντες,   ώστε να  

δώσουν απαντήσεις σχετικές με τους ερευνητικούς στόχους (Babbie, 2013). 

 

Η έρευνα έγινε με δομημένο ερωτηματολόγιο και η επικοινωνία με τα στελέχη έγινε ηλεκτρο-

νικά μέσω email και μέσω κοινωνικών μέσων δικτύωσης, για την πιο ομαλή και πιο εύκολη 

επικοινωνία με τους ερωτηθέντες, εν όψει και της περιόδου του κορωνοϊού, όπου δυσχέρανε 

την γενικότερη επικοινωνία.  

Το ερωτηματολόγιο επιλέχθηκε να είναι δομημένο, ώστε οι απαντήσεις να είναι περιεκτικές 

και να στοχεύουν απευθείας στην απάντηση του ερωτήματος, χωρίς να αποτελεί μια χρονο-

βόρα και κουραστική διαδικασία και για τον ερωτώμενο. 

Οι ερωτήσεις εστιάζουν στο επαγγελματικό/ εκπαιδευτικό υπόβαθρο των ερωτηθέντων, κα-

ταγράφοντας κάποια βασικά δημογραφικά στοιχεία, την θέση τους στον οργανισμό, την ά-

ποψη και την εμπειρία τους πάνω στο ζήτημα της έρευνας.      
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5.3 Ηθικά ζητήματα 

 

Η ηθική διάσταση της επιστημονικής πράξης επηρεάζεται φυσικά από τα ηθικά, νομικά και 

κοινωνικά κριτήρια της εκάστοτε εποχής, αλλά έχει σταθερές παραμέτρους εφαρμογής: τα 

θέματα ηθικής φύσης μπορούν να τεθούν κυρίως: α) για το πώς διεξάγεται η επιστημονική 

έρευνα και β) ποιον σκοπό εξυπηρετεί. Το δεύτερο εντοπίζεται στον τρόπο που αναλύεται  ο 

σκοπός  που  έχει  στο  μυαλό  του  ο  επιστήμων/ερευνητής, με αυτόν  που έχει ο υπεύθυνος 

και στο πώς μπορεί να τροποποιηθεί ή να αναπτυχθεί από τρίτους για τελείως διαφορετικές 

εφαρμογές (Κουτσογιάννης, 2015) 

Οι βασικές ηθικές αρχές που πρέπει να εφαρμόζουν οι ερευνητές σε μια μελέτη είναι σεβα-

σμός στους συμμετέχοντες, εξασφάλιση του οφέλους, απονομή δικαιοσύνης και διατήρηση 

του απορρήτου (Κουτσογιάννης, 2015). 

Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν ότι δε θα χρησιμοποιηθεί κανένα προσωπικό στοιχείο τους. 

Επίσης έγινε κατανοητό ότι οι απαντήσεις τους θα χρησιμοποιηθούν μόνο για ερευνητικούς 

σκοπούς. 

 

5.4 Αξιοπιστία και εγκυρότητα δεδομένων 

 

Σε κάθε έρευνα υπάρχει προφανώς και η πιθανότητα εμφάνισης λαθών. Πρέπει κανείς να 

είναι σε θέση να υποστηρίζει την ποιότητα της έρευνάς του. Για παράδειγμα,  να γίνεται έλεγ-

χος αν η συλλογή των δεδομένων ήταν άρτια από τεχνικής άποψη,  αν γίνεται φανερή η υπο-

κειμενικότητα του ερευνητή, αν υπάρχει στέρεη θεωρητική βάση, αν τα ευρήματα είναι χρή-

σιμα κλπ.  

Βασικά κριτήρια εγκυρότητας μιας έρευνας 

• Αντικειμενικότητα 

• Μεθοδικότητα ή συστηματικότητα 

• Επαναληπτικότητα 

• Εμπειρικότητα 

• Δημοσιότητα 

Στην παρούσα εργασία όλες οι απαντήσεις που συλλέχθηκαν ακολούθησαν έπειτα από επι-

κοινωνία με τους ερωτώμενους και γνωστοποίησης των ερευνητικών σκοπών/στόχων της ερ-
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γασίας. Η επικοινωνία έγινε μόνο εξ αποστάσεως για λόγους προφύλαξης εξαιτίας της έξαρ-

σης της πανδημίας του Covid-19 που διαδραματίστηκε τη συγκεκριμένη περίοδο.  

 

5.5 Αποτελέσματα της έρευνας 

 

Ερώτηση 1η : Ηλικία ερωτηθέντων 

□ <25    

□ 26-35 

□ 36-45 

□ 46-54 

□ >55 

Ενδεικτικά αναφέρεται η ηλικία των ερωτηθέντων για να υπάρχει μια καλύτερη εικόνα με το 

δείγμα.  Η μεγαλύτερη ηλικιακή ομάδα είναι  από 30 ως και 40 ετών, που είναι ίσως και η ο-

μάδα που έχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον σε σχέση με το υπό εξέταση ζήτημα λόγω του ότι 

είναι μια ηλικία που υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για την εξεύρεση εργασίας αλλά και την αλ-

λαγή οργανισμού, οπότε και έχουν – ίσως – την μεγαλύτερη εμπειρία σε σχέση με την           

εργασία. 

Ερώτηση 2η: Θέση στον οργανισμό 

Η επικοινωνία έγινε με 5 υπευθύνους του ξενοδοχείου που συνδέονται με την επιλογή και την 

εύρεση υποψηφίων, καθώς έχουν ρόλο υπευθύνου στον τομέα τους. Οι παρακάτω υπεύθυνοι 

απαρτίζουν τα πιο σημαντικά τμήματα ενός ξενοδοχείου και έχουν πρωτεύοντα ρόλο στην 

διαδικασία επιλογής προσωπικού μαζί με τον υπεύθυνο του τμήματος ανθρωπίνων πόρων 

φυσικά.  

Η επικοινωνία έγινε με δυο υπεύθυνους του τμήματος του ανθρωπίνου δυναμικού του ξενο-

δοχείου, την υπεύθυνη των πωλήσεων και του VIP τμήματος, με τον F&B Director και με τον 

υπεύθυνο του τμήματος Banquet sales.  

 

Ερώτηση 3η : Εκπαιδευτικό επίπεδο 

□ Απόφοιτος Γυμνασίου/Λυκείου 

□ Απόφοιτος ΤΕΙ 

□ Απόφοιτος ΑΕΙ 
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□ Μεταπτυχιακό 

         □      Διδακτορικό 

Από τα αποτελέσματα των ερωτήσεων διακρίνεται ότι  δεν υπάρχει τόσο έντονα- σε σχέση με 

άλλους κλάδους  η ‘’απαίτηση’’ για κατοχή μεταπτυχιακού ή ανώτερου τίτλου και ότι. παρέχε-

ται  η δυνατότητα για εξέλιξη δίνοντας  χώρο για την εκπλήρωση των φιλοδοξιών των εργαζο-

μένων. Είναι εμφανές βέβαια ότι η τριτοβάθμια εκπαίδευση κρίνεται απαραίτητη για την α-

νάληψη υψηλόβαθμων θέσεων. 

Αναλυτικότερα απόφοιτοι ΤΕΙ είναι η υπεύθυνη του τμήματος F & B και του τμήματος πωλή-

σεων, κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου η υπεύθυνη του τμήματος Banquet Sales και ο υπεύθυ-

νος του ανθρώπινου δυναμικού και απόφοιτη ΑΕΙ η επίσης υπεύθυνη  στο τμήμα του ανθρω-

πίνου δυναμικού.  

Ερώτηση 4η : Επαγγελματική εμπειρία στον εν λόγω τομέα/κλάδο. 

□ <3 έτη 

□ 4-8 έτη 

□ 9-13 έτη 

□ >13 έτη 

 

Η πλειονότητα εργάζεται στον εν λόγω τομέα πάνω από 10 έτη σε παρόμοια θέση ή γενικότε-

ρα στον τουριστικό κλάδο. Αυτό αποδεικνύει ότι ο χώρος του τουρισμού επιτρέπει τους εργα-

ζομένους να ανελιχθούν επαγγελματικά, αξιοποιώντας και αναπτύσσοντας τα προσόντα τους 

και την εκπαίδευση τους φυσικά. 

Ερώτηση 5η : Πόσο καιρό εργάζεστε στον συγκεκριμένο οργανισμό; 

□ <3 έτη 
□ 4-8 έτη 
□ 9-13 έτη 
□ >13 έτη 

 

  Απόφοιτος ΤΕΙ - F&B Director( Υπεύθυνη F&B Director)- 9-13 έτη 

   Απόφοιτη ΤΕΙ- SALES DIRECTOR - VIP DEPARTMENT- >13 έτη 

  Απόφοιτη Μεταπτυχιακού- Banquet sales- 13 έτη 
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  Απόφοιτος μεταπτυχιακού- HR manager- 9-13 έτη 

   Απόφοιτη ΑΕΙ- Τμήμα ΗR - 4-8 έτη 

 

6η ερώτηση: Κάθε πότε θεωρείτε ότι πρέπει να γίνονται οι διαδικασίες επιλογής προσωπι-

κού; 

Βλέπουμε ότι η πλειοψηφία των ερωτώμενων προτιμά να γίνεται η πρόσληψη ανθρωπίνου 

δυναμικού όποτε χρειάζεται και αναλόγως φυσικά με τις ανάγκες τις επιχείρησης. Επομένως 

παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο μοτίβο στις εν λόγω ενέργειες.  Παρατη-

ρούμε ότι αν και στον τουριστικό κλάδο θα έλεγε κανείς ότι έχουμε ένα πιο εποχιακό μοτίβο, 

βλέποντας τις απαντήσεις παρατηρείται μια σταθερότητα και μια κανονικότητα στη συχνότη-

τα επιλογής των υποψηφίων. 

Ερώτηση 7η : Χρησιμοποιείτε/έχετε χρησιμοποιήσει τις νέες τεχνολογίες για προσέλκυ-

ση/επιλογή νέων υποψηφίων;  

Όλοι οι ερωτηθέντες απάντησαν θετικά σε αυτήν την ερώτηση, θεωρώντας τα νέα μέσα απο-

τελεσματικά και εύχρηστα όπως θα δούμε στη συνέχεια.   

Ερώτηση 8η : Με ποιόν τρόπο έχετε εκπαιδευτεί/εξοικειωθεί με τη χρήση των συγκεκριμέ-

νων μέσων; 

□ Επαγγελματική Εμπειρία 

□ Εκπαίδευση (π.χ σεμινάρια, σπουδές κλπ) 

 

Η κυρίαρχη απάντηση στην εν λόγω ερώτηση είναι η εκπαίδευση (συμπεριλαμβανομένων και 

τυχόν ειδικών σεμιναρίων).  

Το γεγονός αυτό αποδεικνύει ότι οι περισσότεροι εργαζόμενοι  είναι ήδη εξοικειωμένοι και 

έχουν τα απαραίτητα προσόντα για να διαχειριστούν τα νέα μέσα.  Βέβαια όλοι συμφώνησαν 

ότι η περαιτέρω ασχολία τους  και η ανάπτυξη των ήδη υπαρχόντων γνώσεων εντείνεται με 

την εργασιακή εμπειρία, αλλά η γνώση προϋπήρχε. 
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Ερώτηση 9η : Ποιές από τις παρακάτω μεθόδους προσέλκυσης προσωπικού χρησιμοποιείτε 

συχνότερα;    

□ Αποστολή βιογραφικού σημειώματος 

□ Συμπλήρωση αίτησης απασχόλησης στο site του οργανισμού 

□ Αναζήτηση υποψηφίων στα social media( π.χ Linkedin ) 

□ Ιστότοποι αναζήτησης εργασίας 

□ Ημέρες καριέρας 

□ Συστάσεις γνωστών και εργαζομένων 

□ Εταιρεία συμβούλων 

□ Αγγελία σε εφημερίδα 

□ ΟΑΕΔ - γραφείο ευρέσεως εργασίας 

□ Άλλο 

Όλοι οι ερωτηθέντες  συμπεριέλαβαν στην απάντηση τους την αποστολή  βιογραφικού ση-

μειώματος, ενώ η πλειοψηφία δήλωσε ότι προτιμά ως τρόπο προσέλκυσης προσωπικού την 

συμπλήρωση αίτησης απασχόλησης στο site του οργανισμού,  την αναζήτηση υποψηφίων στα 

social media( κυρίως μέσω Linkedin ), σε ιστότοπους αναζήτησης εργασίας  καθώς και μέσω 

των  ημερών καριέρας και συστάσεων γνωστών και εργαζομένων. 

Παρατηρούμε ότι ως πρώτη επιλογή των υπευθύνων είναι η προτροπή αποστολής βιογραφι-

κού σημειώματος, είτε στο email επικοινωνίας με το τμήμα ανθρωπίνου δυναμικού είτε μέσω 

κάποιας πλατφόρμας επικοινωνίας, συνήθως στην ιστοσελίδα του οργανισμού.  

Το βιογραφικό είναι η πρώτη εικόνα που αποκτούν για τον υποψήφιο και αποτελεί το κύριο 

μέσο για την επιλογή του εν λόγω υποψηφίου για μια μεταγενέστερη επαφή.  

Όσον αφορά την αναζήτηση των υποψηφίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης  και την ανάρ-

τηση νέων θέσεων εργασίας του οργανισμού σε ιστότοπους αναζήτησης εργασίας, όπως ανέ-

φεραν και οι ερωτώμενοι, βρίσκονται υψηλά στην λίστα τους, διότι οι υποψήφιοι πλέον χρη-

σιμοποιούν κυρίως το διαδίκτυο για την αναζήτηση θέσεων εργασίας, είναι πιο άμεσο και 

εύχρηστο και για τις δύο πλευρές και αποσκοπεί στην προσέλκυση μεγαλύτερου όγκου υπο-

ψηφίων.  

Οι ημέρες καριέρας προτιμώνται και αυτές από τους υπευθύνους, καθώς μπορούν στοχευμέ-

να να έρθουν απευθείας σε επαφή, δηλαδή να συνδυαστεί και το στάδιο της συνέντευξης με 
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τους ενδιαφερόμενους, με υποψηφίους εργαζόμενους από σχολές  στο πεδίο ενδιαφέροντος 

του εν λόγω κλάδου.  

Οι συστάσεις εργαζομένων συμπεριλήφθησαν στις απαντήσεις 2 ερωτηθέντων. Είναι εύλογο  

καθώς οι συστάσεις, ειδικότερα από άτομα εντός της επιχείρησης, προτιμώνται διότι υπάρχει 

μια γνωριμία με τα άτομα της εταιρείας και μια εμπιστοσύνη θα λέγαμε στην κρίση τους. 

Τέλος, όσον αφορά  τις εταιρείες συμβούλων, τις αγγελίες σε εφημερίδες και την εύρεση 

προσωπικού μέσω γραφείων ευρέσεως εργασίας, παρατηρούμε ότι δεν προτιμώνται από 

τους ερωτηθέντες , καθώς θεωρούνται κάπως παρωχημένοι τρόποι με μικρή εμβέλεια και 

δυσκολία και για τους υπευθύνους. 

10η : Ποιές από τις παρακάτω μεθόδους επιλογής προσωπικού χρησιμοποιείτε                           

συχνότερα; 

□ Συνέντευξη επιλογής 

□ Δοκιμασίες/Τεστ ικανοτήτων 

□ Κέντρο αξιολόγησης 

□ Ψυχομετρικά τεστ 

□ Έλεγχος Συστάσεων 

□ Άλλο 

Η συνέντευξη αποτελεί την αρχική επιλογή σύμφωνα με τις απαντήσεις των υπευθύνων κα-

θώς όπως προαναφέρθηκε είναι το βασικό μέσο γνωριμίας με τον υποψήφιο, δίνοντας την 

ευκαιρία και στις δυο πλευρές να επικοινωνήσουν και να κατανοήσουν εάν είναι εφικτή η 

συνεργασία τους. 

Οι δοκιμασίες/τεστ ικανοτήτων και τα ειδικά κέντρα αξιολόγησης πριν την πρόσληψη βλέ-

πουμε ότι δεν προτιμούνται.  Είναι φανερό ότι μπορεί να υπάρξει μια δοκιμαστική περίοδος 

αλλά αυτή συνήθως συμπεριλαμβάνεται στο πρώτο διάστημα μετά την επιλογή του υποψη-

φίου και δεν προηγείται με την μορφή αξιολογήσεων και δοκιμασιών μέσα σε ένα μικρό δο-

κιμαστικό διάστημα πριν την επιλογή των τελικών υποψηφίων. 

Τα ψυχομετρικά τεστ προτιμώνται από ένα μικρό ποσοστό υπευθύνων (μόνο μια θετική απά-

ντηση) , ενώ ο έλεγχος των συστάσεων επιλέγεται από την πλειοψηφία των συνεντευξιαζόμε-

νων, επειδή αποτελεί έναν έμπιστο τρόπο επιλογής και πρόσληψης νέου προσωπικού. 
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11η ερώτηση: Ποιό/-α από τα παρακάτω μέσα χρησιμοποιείτε για την εύρεση/προσέλκυση 

υποψηφίων;  

□ LinkedIn 

□ Facebook 

□ Twitter 

□ Instagram 

□ Youtube 

□ Τεχνολογία Blockchain 

□ Επιχειρησιακή Μοντελοποίηση 

□ Στρατηγική recruitment marketing(π.χ Inbound Recruiting) 

□ Άλλο: 

Στην παρούσα ερώτηση η πρωταρχική επιλογή των υπευθύνων ήταν η χρήση του LinkedIn ως 

μέσο προσέλκυσης/επιλογής των υποψηφίων.   

Μέσω του LinkedIn, το οποίο είναι ένα από τα πιο διευρυμένα  μέσα ιστόχωρου επαγγελματι-

κής κοινωνικής δικτύωσης,  το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού έχει την ευκαιρία να εκμεταλ-

λευτεί τα εργαλεία των κοινωνικών δικτύων, ώστε να δημιουργήσει κοινότητες, τα μέλη των 

οποίων θα ανταλλάσουν πληροφορίες και γνώσεις και να παρέχει στους υποψηφίους την δυ-

νατότητα άμεσης επικοινωνίας με τους υπευθύνους.  

Η επόμενη επιλογή των ερωτηθέντων είναι το recruitment marketing και η επιχειρησιακή μο-

ντελοποίηση.  

Σχετικά με το recruitment marketing, το οποίο είναι μια  ‘’τάση’’ των τελευταίων ετών, επιλέ-

γεται συχνά από το τμήμα του ανθρωπίνου δυναμικού, καθώς αποτελεί μια μακροχρόνια λύ-

ση με την οποία εξελίσσεται η στρατηγική  προσέλκυσης και πρόσληψης με στόχο την προ-

τροπή των υποψηφίων στο να επιλέξουν τον οργανισμό  ως τον επόμενο εργοδότη τους.  

Οι ερωτηθέντες όπως επιβεβαιώνεται και από την βιβλιογραφία , υποστηρίζουν ότι δεν αρκεί 

πλέον απλά να  προσφέρουν στους υποψηφίους μία ανοιχτή θέση εργασίας, καθώς δεν είναι 

ο πλέον ενδεδειγμένος τρόπος να προσελκύσουν νέα ταλέντα. Επομένως μέσω του marketing 

της εταιρείας προσελκύονται νέοι υποψήφιοι, με τρόπο πιο εύκολο και εύχρηστο και από τη 

μεριά των υπευθύνων.  To recruitment marketing μπορεί να επιτευχθεί, όπως και στην εν λό-

γω περίπτωση, μέσω των κοινωνικών δικτύων με δημοσιεύσεις των επιτευγμάτων της εται-

ρείας και μέσω των εμπειριών των ανθρώπων της.  
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Όσον αφορά στην επιχειρησιακή μοντελοποίηση όπως αναφέρθηκε παραπάνω και στην βι-

βλιογραφία, οι ερωτηθέντες απάντησαν θετικά στην ερώτηση ότι χρησιμοποιούν συστήματα 

βελτιστοποίησης και αυτοματοποίησης των εργασιών τους, για να αυξήσουν την ποσότητα 

των αιτήσεων και να βελτιώσουν την διαχείριση των υποψηφίων τους.  

Βλέπουμε ωστόσο, ότι το Twitter, Instagram, Youtube και η τεχνολογία του Blockchain δεν 

επιλέγονται από τους υπευθύνους, ενώ στο εξωτερικό η χρήση τους είναι σχετικά διαδεδομέ-

νη και στο κομμάτι των ανθρωπίνων πόρων. Η απάντηση ήταν ότι δεν είναι εξοικειωμένοι με 

τα συγκεκριμένα μέσα και δεν θεωρούν ότι μπορούν να τους προσφέρουν διακριτά αποτελέ-

σματα στην εργασία τους. 

 

12η ερώτηση: Τα παραπάνω μέσα  ήταν πιο αποτελεσματικά και ταχύτερα στην προσέλκυ-

ση υποψηφίων σε σχέση με τα συμβατικά μέσα; 

Όλοι οι ερωτηθέντες απάντησαν ότι ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματική η χρήση των νέων μέσων.  

Συγκεκριμένα 3 ερωτηθέντες απάντησαν πολύ αποτελεσματικά , ενας ικανοποιητικά και ενας 

μετρίως ικανοποιητικά.  Η αποτελεσματικότητα εμπίπτει στην εύκολη χρήση των μέσων και 

στην εξοικονόμηση χρόνου από την μεριά των υπευθύνων.  

13η ερώτηση: Σε ποιούς από τους παρακάτω παράγοντες θεωρείτε ότι μπορεί να επιδρά-

σουν οι νέες τεχνολογίες;  

□ Στην ποιότητα των υποψηφίων 

□ Στην ποσότητα των υποψηφίων 

□ Στην ταχύτητα εύρεσης εργασίας από του εργαζόμενους 

□ Στην ταχύτητα εύρεσης υποψηφίων από τα στελέχη 

□ Άλλο: 

Η ποσότητα και η ταχύτητα εύρεσης υποψηφίων από τα στελέχη είναι οι πρωταρχικές απα-

ντήσεις των ερωτηθέντων. Ακολουθούν η ποιότητα και η ταχύτητα εύρεσης εργασίας από 

τους εργαζόμενους. Οι απαντήσεις αυτές θα λέγαμε ότι είναι εύλογες από την άποψη ότι ό-

πως βλέπουμε και στην βιβλιογραφία τα νέα μέσα εύρεσης και διαχείρισης προσωπικού χρη-

σιμοποιούνται πρωτίστως για την βελτίωση των διαδικασιών και από την πλευρά των στελε-

χών, δίνοντάς τους την δυνατότητα να διαχειριστούν ένα μεγάλο όγκο υποψηφίων.  
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Ερώτηση 14η: Έχετε παρατηρήσει κάποιου είδους επίδραση σε έναν/ορισμένους από τους 

παραπάνω παράγοντες στον δικό σας οργανισμό ;  

Αν ναι, ήταν θετική ή αρνητική; 

Όλοι οι ερωτώμενοι απάντησαν θετικά υποστηρίζοντας ότι έχουν βελτιωθεί αρκετές πτυχές 

των εργασιών τους.  

 

Ερώτηση 15η: Γίνονται προσπάθειες εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης των ήδη χρησιμοποι-

ούμενων μέσων;  

Όλοι ερωτώμενοι απάντησαν θετικά υποστηρίζοντας ότι όσο προχωρά η τεχνολογία και εμ-

φανίζονται συνεχώς νέες τάσεις, υπάρχει σημαντική ανάγκη από όλους τους οργανισμούς να 

προσαρμόζονται και να ακολουθούν αυτές τις τάσεις προς όφελος τους. 

 

Ερώτηση 16η: Αν ναι, επιλέξτε κάποιο/-α από τα παρακάτω 

□ Επιμορφωτικά σεμινάρια για το διοικητικό προσωπικό 

□ Νέος & εκσυγχρονισμένος εξοπλισμός (π.χ εγκατάσταση κατάλληλου λογισμι-

κού) 

□ Άλλο: 

Οι απαντήσεις ήταν συνδυασμός και των δυο παραμέτρων, αν και ως προς την σημαντικότητα 

οι υπεύθυνοι επέλεξαν την επιμόρφωση του προσωπικού τους, καθώς χωρίς την γνώση είναι 

αδύνατη η σωστή χρήση των καινούργιων μέσων. 

Ερώτηση 17η: Ποιές δυσκολίες θεωρείτε επικρατούν στην προσέλκυση/επιλογή ανθρώπι-

νου δυναμικού στον τουριστικό κλάδο;  

□ Οι διάφορες αγορές εργασίας στον τουριστικό κλάδο 

□ Υψηλή κινητικότητα προσωπικού 

□ Περιορισμένη αγορά εργασίας 

□ Επίπεδο μισθών 

□ Ελαστικότητα/ Μη συμβατικά ωράρια εργασίας (π.χ αυξημένες ώρες εργασίας, 

σπαστά/νυχτερινά ωράρια) 

□ Διακυμάνσεις στη ζήτηση εργασίας λόγω εποχικότητας 
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□ Άλλο: 

Περνώντας σε μια γενική ερώτηση σχετικά με το κλάδο του τουρισμού, για να υπάρχει μια 

εικόνα περί της οπτικής των ερωτώμενων, η πλειοψηφία επέλεξαν ως πρωταρχικό πρόβλημα 

την κινητικότητα των εργαζομένων λόγω της εποχικότητας του κλάδου, και τα  μη συμβατικά 

ωράρια εργασίας, τα οποία μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα πολλοί εργαζόμενοι να μην μπο-

ρέσουν να προσαρμοστούν σε αυτήν την κατάσταση και να μην αντέξουν για μεγάλο χρονικό 

διάστημα, γεγονός που θα τους οδηγήσει σε μια πιθανή  παραίτηση.  

Ακολούθως βλέπουμε τα επίπεδα των μισθών και τις διακυμάνσεις  στη ζήτηση λόγω της επο-

χικότητας. Λόγω της εποχικότητας του τουρισμού απαιτείται η στρατολόγηση επιπλέον προ-

σωπικού κατά τη θερινή περίοδο (Απρίλιος - Οκτώβριος). Η  μεγάλη ζήτηση μπορεί να δη-

μιουργεί ποιοτικά και ποσοτικά προβλήματα εξεύρεσης προσωπικού, με αποτέλεσμα πολλές 

τουριστικές επιχειρήσεις να προσλαμβάνουν προσωπικό αρκετά νωρίτερα από τον χρόνο που 

πραγματικά το χρειάζονται, προκειμένου να το έχουν εξασφαλίσει. 

 

Ερώτηση 18η: Πως αντιμετωπίζετε τις τυχόν δυσκολίες που μπορεί να προκύψουν;  

□ Εναρμόνιση της διαδικασίας στρατολόγησης αναλόγως με τον τομέα/κλάδο 

□ Εκπαίδευση των στελεχών σε αυτές τις δυσκολίες/ιδιαιτερότητες 

□ Υποστήριξη από εξωτερικούς συνεργάτες (outsourcing) 

□ Άλλο: 

Εδώ βλέπουμε ότι το σύνολο των ερωτηθέντων επίλεξε την εκπαίδευση των στελεχών σε αυ-

τές τις δυσκολίες/ιδιαιτερότητες, οδηγώντας στο συμπέρασμα ότι οι υπεύθυνοι επενδύουν 

στο εσωτερικό του οργανισμού και στου ανθρώπους του.  

Γνωρίζουν ότι η φύση του κλάδου είναι τέτοια που οι δυσκολίες και οι ιδιαιτερότητες δύσκο-

λα θα εξαλειφθούν, παρά μόνο θα ομαλοποιηθούν. Η μόνη βιώσιμη λύση είναι η ενδυνάμω-

ση των ανθρώπων του οργανισμού ως την κινητήρια δύναμη του, εκπαιδεύοντας τα στελέχη 

του σε αυτές τις συνθήκες μέσω σεμιναρίων  και εκμάθησης της φύσης του τομέα του τουρι-

σμού.  
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6ο κεφάλαιο- Συμπεράσματα  

 

6.1 Βασικά ευρήματα της έρευνας 

 

Η εν λόγω διπλωματική εργασία ερευνά τον αντίκτυπο που έχουν τα νέα τεχνολογικά μέσα 

στην επιλογή, στην πρόσληψη αλλά και γενικώς στην διαχείριση όλων των πτυχών της διοίκη-

σης του ανθρώπινου δυναμικού. Έγινε μια ανασκόπηση των παλαιών μεθόδων επιλογής-

πρόσληψης προσωπικού, παρουσιάζοντας στη συνέχεια τις νέες τάσεις που κυριαρχούν στον 

χώρο.   

Τα ευρήματα επιβεβαιώνουν ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν καταστεί ουσιαστικό 

μέρος της διαδικασίας εύρεσης και πρόσληψης προσωπικού, καθώς όλη η διαδικασία μετα-

τοπίζεται στα διαδικτυακά μέσα και από την πλευρά του εργοδότη αλλά και του υποψηφίου. 

Οι  μεν αναζητούν ηλεκτρονικά  υποψηφίους μέσω διαφόρων πλατφορμών ευρέσεως εργα-

σία ή μέσω κοινωνικών μέσων( π.χ Linkedin), και οι δε αναζητούν εργασία- εξ ολοκλήρου σχε-

δόν- διαδικτυακά μέσω διάφορων sites ή υποβάλλοντας ενδιαφέρον  απευθείας στις εταιρεί-

ες  του ενδιαφέροντος τους μέσω της ιστοσελίδας του οργανισμού.  

Επιπλέον, μέσα από τις συνεντεύξεις γίνεται κατανοητό ότι οι σημερινοί υπεύθυνοι και man-

ager έχουν εξελίξει τις γνώσεις τους και τις υποδομές των οργανισμών τους, χρησιμοποιώντας 

την τεχνολογία για την βελτιστοποίηση της ποιότητας, της ποσότητας και της διάρκειας των 

διαδικασιών της επιλογής και πρόσληψης προσωπικού.  

 

6.2 Περιορισμοί έρευνας 

 

Όλες οι ερωτήσεις ήταν κλειστού τύπου, δηλαδή οι συμμετέχοντες μπορούσαν να εκφράσουν 

τις απόψεις τους μέσα από συγκεκριμένες επιλογές απαντήσεων. Το πλεονέκτημα των κλει-

στών ερωτήσεων είναι πως δίνουν τη δυνατότητα στους ερευνητές να καθοδηγήσουν τους 

συμμετέχοντες. Παρόλα αυτά, δεν δίνεται η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να εκφράσουν 

ελεύθερα την άποψή τους (Babbie, 2013). Κατά συνέπεια, οι απαντήσεις των συμμετεχόντων 

μπορεί να μην αντικατοπτρίζουν σε μεγάλο βαθμό τις απόψεις τους, οπότε και τα αποτελέ-

σματα της έρευνας μπορεί σε κάποιο βαθμό να μην είναι αξιόπιστα. 
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Το γεγονός, επίσης, ότι η κάθε απάντηση των ερωτώμενων παρουσιάστηκε σαν συμπέρασμα 

και όχι αυτούσια, μπορεί να θεωρηθεί μεροληψία και να αποτελέσει παράλειψη της ερευνη-

τικής διαδικασίας. Η συγκεντρωτική αναφορά των απαντήσεων αποσκοπεί στην ανάλυση 

τους από τωρινούς και μεταγενέστερους ερευνητές με σκοπό την ολοκληρωμένη και τεκμη-

ριωμένη λεπτομερή ανάλυση της έρευνας. Όμως, στην προκειμένη περίπτωση η αναλυτική 

καταγραφή κάθε απάντησης δεν ήταν εφικτή σε αυτό το επίπεδο, καθώς να σημειωθεί πως 

δεν  αποτελεί τον κύριο σκοπό της έρευνας καθώς τα αποτελέσματα υποστηρίζουν την βι-

βλιογραφική ανασκόπηση και βοηθούν στην εξαγωγή ενός γενικού αποτελέσματος και μιας 

γενικής εικόνας. 

Τέλος, ως περιορισμός μπορεί να θεωρηθεί και το μικρό δείγμα των ερωτηθέντων. Στο δείγμα 

εφαρμόζονται ορισμένες υποχρεωτικές απαιτήσεις, οι οποίες καθορίζονται κυρίως από τους 

σκοπούς και τους στόχους της μελέτης. Μία από τις σημαντικές απαιτήσεις είναι η απαίτηση 

ομοιομορφίας δείγματος. Ένα ομοιόμορφο δείγμα είναι ένα μικρότερο αλλά ακριβές μοντέλο 

του πληθυσμού που πρέπει να αντιπροσωπεύει (Κουτσογιάννης,2015).  Στην εν λόγω περί-

πτωση επειδή η σκοπιά ήταν από την μεριά των υπευθύνων και των manager, το κέντρο της 

έρευνας ήταν οι  υπεύθυνοι του συγκεκριμένου ξενοδοχείου και οι ενέργειες που διενεργού-

νται και μελετώνται. 

 

6.3 Πρακτικές συμβουλές 

 

Μια χρήσιμη πρακτική για όλους τους ερευνητές είναι η συστηματική και πλήρης καταγραφή 

όλων των ενεργειών, αποφάσεων και στοιχείων που διαθέτουν σχετικά με το δείγμα τους και 

τον τρόπο επιλογής του (Ίσαρη & Πουρκός, 2015).  

Η παραπάνω πρακτική θα βοηθήσει τον ερευνητή και κατά τη διάρκεια συγγραφής της εργα-

σίας του, στο πλαίσιο της οποίας, χρειάζεται να περιγράψει  το δείγμα του, καθώς και να αι-

τιολογήσει τους λόγους για τους οποίους επέλεξε το εν λόγω δείγμα (Ίσαρη & Πουρκός, 

2015). 

To δείγμα επιλέχθηκε, διότι βοηθά τον ερευνητή να αντλήσει πληροφορίες από το κύριο επί-

κεντρο τις έρευνας, τους manager, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τις βασικές λειτουργίες του 

οργανισμού, για την επιλογή, αλλά και για την εκπαίδευση του προσωπικού. 
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Ο εκάστοτε υπεύθυνος παρείχε την οπτική του για τη σύγχρονη κατάσταση της ΔΑΠ, της εξέ-

λιξης της και τις προοπτικές βελτίωσης της στον οργανισμό τους.  

Το δείγμα βοηθά τον ερευνητή να εκλάβει μια σφαιρική άποψη και εικόνα για την διοίκηση 

του προσωπικού και να κατανοήσει τις ευκαιρίες εξέλιξης και τις τυχόν δυσκολίες που αντιμε-

τωπίζει τόσο ο κλάδος όσο και οι άνθρωποι που τον στελεχώνουν. 

Τέλος, το γεγονός ότι το δείγμα δεν προέρχεται από κάποιον ‘’ξένο’’ τόπο  αλλά από έναν ελ-

ληνικό οργανισμό, βοηθά τόσο τον ερευνητή όσο και τους αναγνώστες να κατανοήσουν και 

να μελετήσουν καλύτερα την επικρατούσα κατάσταση.  

  

6.4 Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα 

 

Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας αναδεικνύουν ότι η τεχνολογία  διαδραματίζει 

σημαντικότατο ρόλο στην λειτουργία και στην ανάπτυξη της διοίκησης των ανθρωπίνων πό-

ρων, όπως είδαμε, καθώς οι νέες τεχνολογίες παρέχουν νέες ευκαιρίες τόσο για τους υπεύθυ-

νους όσο και για τους αιτούντες εργασία, διευκολύνοντας το έργο των πρώτων και διευρύνο-

ντας τις επιλογές και τους ορίζοντες των δεύτερων. 

 Ως πρόταση για περαιτέρω έρευνα μπορεί να αποτελέσει η ανάπτυξη των υποδομών και της 

εκπαίδευσης των υπευθύνων του τμήματος τους ανθρώπινου δυναμικού, ώστε να  επανα-

προσδιοριστεί η λειτουργία της ΔΑΠ προς μια επιτυχημένη πορεία προς τον 21ο αιώνα. Τα 

πρώτα βήματα όπως παρατηρήσαμε από τις απαντήσεις των ερωτώμενων έχουν ήδη ξεκινή-

σει, με την ηλεκτρονική προσέγγιση των ενδιαφερόμενων και την προβολή της επιχείρησης 

διαδικτυακά, καθιστώντας την ορατή σε ένα ευρύτερο αριθμό ενδιαφερόμενων.  

Η τεχνολογία πάνω στο ανθρώπινο δυναμικό έχει προχωρήσει πέρα από απλή ανάπτυξη συ-

στημάτων για τον εντοπισμό των υποψηφίων, έτσι ώστε να υπάρχει καλύτερη διαχείριση των 

προσλήψεων. Οι εταιρείες μπορούν πλέον να αξιοποιήσουν τις  τεχνολογικές εξελίξεις, από 

την εικονική πραγματικότητα μέχρι την τεχνητή νοημοσύνη, προκειμένου να εξυπηρετήσουν 

καλύτερα τους υπαλλήλους τους (www.randstad.gr). 

Πρόκειται για μια τεχνολογία που θα μπορούσε να έχει σημαντικό αντίκτυπο στην επιλογή 

ταλέντων, καθώς επιτρέπει στους υπεύθυνους προσλήψεων να ελέγξουν τις απαντήσεις των 

υποψηφίων σε προσομοιωμένες πραγματικές καταστάσεις κατά τη διαδικασία της συνέντευ-
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ξης. Επιπλέον, αναμένεται η νέα τεχνολογία να δώσει τη δυνατότητα στα τμήματα ανθρώπι-

νου δυναμικού να χρησιμοποιήσουν τις προσομοιώσεις για τις νέες προσλήψεις προκειμένου 

να τους διδάξουν τι ακριβώς πρέπει να κάνουν, αποτελώντας ένα χρήσιμο εργαλείο ένταξης.  

Κάποιες εταιρείες παγκοσμίως χρησιμοποιούν ήδη αυτή την τεχνολογία προκειμένου να εκ-

παιδεύσουν τους υπαλλήλους τους, ακόμα και αυτούς που διαθέτουν λιγότερη εξοικείωση με 

την τεχνολογία.  
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