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1. Περίληψη 

Οι  επιχειρήσεις στη σημερινή εποχή λειτουργούν πλέον κατά ένα πολύ 

σημαντικό ποσοστό σε  ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον, με συνέπεια να απαιτείται 

ριζική αναθεώρηση των παραδοσιακών τρόπων διοίκησής τους. Οι πιέσεις που 

αντιμετωπίζουν  αφορούν στην παγκοσμιοποίηση του ανταγωνισμού  και των 

πολυεθνικών συμμαχιών που  αναπτύσσονται, τη σταδιακά μειούμενη καταναλωτική 

διοίκηση, τη διαφοροποίηση των αγορών εργασίας, τις πολιτικές ανακατατάξεις  και την 

αλλαγή  επιχειρησιακής στρατηγικής. 

Στην νέα αυτή πραγματικότητα το ανθρώπινο δυναμικό μιας επιχείρησης  

αποκτά ιδιαίτερη σημασία, λαμβάνοντας υπόψη ότι η  διοίκηση του ανθρώπινου 

δυναμικού  μπορεί να προσδώσει  στην επιχείρηση ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.  

Η εργατική νομοθεσία  έχει πλέγμα κανόνων που επιδιώκουν να ρυθμίσουν  τις 

εργασιακές σχέσεις μέσα στο περιβάλλον που προαναφέραμε. Όσο  περισσότερο 

δεσμευτική και περιοριστική η ρύθμιση  που  υπάρχει, τόσο λιγότερο έδαφος αφήνεται 

στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων να επηρεάσει  τη διαδικασία πρόσληψης 

προσωπικού, την καταβολή των μισθών και τα χρονικά όρια παροχής της εργασίας των 

εργαζομένων. 

Τα βασικά θέματα όπου υπάρχει αλληλεξάρτηση και αλληλεπίδραση της 

στρατηγικής  διοίκησης ανθρωπίνων  πόρων και του εργατικού δικαίου είναι  η ευελιξία 

των όρων  εργασίας, η ευελιξία ωραρίου και η ευελιξία  αμοιβής.  

Το εργατικό δίκαιο στην προσπάθειά του να  εγγυηθεί τα δικαιώματα  των 

εργαζομένων  πολλές φορές λειτουργεί ως τροχοπέδη στην  στρατηγική  διοίκησης 
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ανθρωπίνων  πόρων. 

Βασικός στόχος είναι η ελαχιστοποίηση των  επιδράσεων του εργατικού 

δικαίου στην στρατηγική  διοίκησης ανθρωπίνων  πόρων, ώστε οι επιχειρήσεις να 

λειτουργούν σε  καθεστώς ευελιξίας τόσο  αναφορικά με την  πρόσληψη προσωπικού, 

όσο και αναφορικά με τη ρύθμιση των εργασιακών σχέσεων,  προκειμένου να  

προκύψουν ευεργετικά αποτελέσματα στην λειτουργικότητα και επιχειρηματικότητα των 

οικονομικών μονάδων. 
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2. Εισαγωγή 

Οι εργασιακές σχέσεις  ευρίσκονται σε καθεστώς συνεχών μεταλλαγών, τόσο 

εξαιτίας των πιέσεων της παγκοσμιοποίησης  και των εντεύθεν συνεπειών αυτής στην 

αγορά εργασίας, όσο και εξαιτίας των προβλημάτων που ανακύπτουν από την 

προσφυγή στα Δικαστήρια και την  συνεπαγόμενη  οικονομική επιβάρυνση των μικρών 

ιδίως επιχειρήσεων. Στις περισσότερες των περιπτώσεων οι εργαζόμενοι  δεν 

αποκομίζουν σημαντικά οφέλη από την παραπάνω πρακτική, δεδομένης της  

καθυστέρησης της  δικαστηριακής πρακτικής, λόγω ιδίως της υπερβολικής πολυνομίας 

που διέπει τις εργασιακές σχέσεις και του ομιχλώδους τοπίου, αναφορικά με τα 

δικαιώματα των εργαζομένων, αλλά και λόγω της αφερεγγυότητας των επιχειρήσεων να  

καλύπτουν τους εργαζόμενους που δικαιώνονται από  τα Δικαστήρια.  

Είναι ωστόσο προφανές ότι  το ζήτημα της εμπλοκής των  εργασιακών 

σχέσεων και του αντικειμένου  της διοίκησης  ανθρωπίνων πόρων, γίνεται 

περιπλοκότερο τις τελευταίες ιδίως δεκαετίες, λόγω των ασκουμένων πιέσεων από  το 

σύνολο του επιχειρηματικού κόσμου, ο οποίος προσδοκά οφέλη από τη μείωση των  

αυστηρών κανόνων αναφορικά με την καταβολή μισθών και τη ρύθμιση του χρόνου 

εργασίας. Θα εξετάσουμε, συνεπώς, την επίπτωση της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων 

στην δυναμική του εργατικού δικαίου, δοθέντος ότι το εργατικό δίκαιο φαίνεται να 

κινδυνεύει από καινοφανείς ρυθμίσεις που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός τοπίου 

ευνοϊκού για το σύνολο των επιχειρήσεων, ώστε να τονωθεί κατά το δυνατόν η 

ανταγωνιστικότητα και η  επιχειρηματικότητα. 

Αρχικά φαίνεται  να υπάρχουν εντελώς αντιτιθέμενα   πεδία, αναφορικά με τις 

εργασιακές σχέσεις, όπως αυτές  αντιμετωπίζονται από το Εργατικό Δίκαιο και την 

θεωρία για τη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων. Πραγματικά, το εργατικό δίκαιο αφενός 
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επιδιώκει να ρυθμίσει τις εργασιακές σχέσεις σε τέτοιο βαθμό, ώστε να  μην 

καταλείπονται πολλά περιθώρια διακριτικής ευχέρειας στους εργοδότες, ως προς τη 

διαχείριση του χρόνου ή την καταβολή των αμοιβών, μέσω της θέσπισης συλλογικών 

συμβάσεων ή μέσω της θεσμοθέτησης περιορισμών στο δικαίωμα του εργοδότη για την 

απόλυση των  μισθωτών, ενώ  η Θεωρία της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων επιχειρεί να 

επιτύχει την πλήρη απελευθέρωση των εργασιακών σχέσεων από τον μανδύα 

προστασίας, ώστε να τονωθεί η ανταγωνιστικότητα και να επιτρέπεται η  θεσμοθέτηση 

ευέλικτων μορφών εργασίας, γνώρισμα που έχει κυρίως  διαμορφωθεί κατά την τελευταία 

δεκαετία. Η θέση της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων είναι περισσότερο προστατευτική 

των επιχειρήσεων, καθότι εκκινεί  από την άποψη ότι χωρίς επιχειρήσεις δεν είναι δυνατή 

η ύπαρξη εργαζομένων.  

Το εργατικό δίκαιο από την άλλη μεριά δεν  έχει  συγκεκριμενοποιήσει τους 

στόχους του σε βαθμό τέτοιο  ώστε να συμπλέει με τη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, 

προκειμένου να εξευρίσκονται λύσεις κοινά αποδεκτές, Υπό το πρίσμα αυτό, αν  κάποιος 

εργαζόμενος προσληφθεί   για την εκτέλεση συγκεκριμένης εργασίας, δεν είναι δυνατόν οι 

αμοιβές του να είναι κατώτερες σε σχέση με άλλον, ο οποίος όμως διαθέτει περισσότερα 

προσόντα και η παραγωγικότητά  του  είναι σημαντικά ανώτερη από εκείνον ο  οποίος  

τελικά, καλυπτόμενος  από το προστατευτικό μανδύα του εργατικού δικαίου  θα απαιτήσει 

και μάλλον θα λάβει τις ίδιες αποδοχές. 

 Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, από την άλλη μεριά,  κάθε χρόνο  

καταμετρώνται  περίπου 3 εκατομμύρια απολύσεις για μη οικονομικούς λόγους. Η 

Θεωρία της μη δεσμευτικότητας  της εργασιακής σχέσης  αναφέρει πως  στις 

περιπτώσεις  εργασιακής σύμβασης αορίστου χρόνου, οι εργοδότες μπορούν να 

απολύουν τους εργαζόμενους  κατά βούληση, είτε λόγω σπουδαίου λόγου, είτε άνευ 
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σπουδαίου λόγου, είτε και για λόγο που είναι ηθικά λανθασμένος, χωρίς  εξ αυτού του  

λόγου να έχουν οιαδήποτε ευθύνη για αποζημίωση. Οι Η.Π.Α. είναι το μοναδικό κράτος 

στον βιομηχανικό κόσμο που έχει καθ’ ολοκληρία ασπασθεί  την θεωρία της μη 

δεσμευτικότητας,  ενώ οι άλλες χώρες, όπως η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Μεγάλη 

Βρετανία, η Ιαπωνία και η Σουηδία έχουν προχωρήσει σε νομικές ρυθμίσεις τέτοιες που 

να απαιτείται η  ύπαρξη σπουδαίου λόγου για την λύση της εργασιακής σύμβασης.   

Στην  σημερινή πραγματικότητα  όπου επιχειρείται  η εισαγωγή  νέων θεσμών  

στην αγορά εργασίας, όπως η   μερική απασχόληση  είναι προφανές ότι  η απαίτηση για 

συνδρομή σπουδαίου λόγου, θα πρέπει να είναι εξαιρετικά περιορισμένη, ενώ  τείνει να 

συρρικνώνεται  ο πιο πάνω λόγος, προκειμένου να αποδεσμεύονται ευχερέστερα οι 

επιχειρήσεις από  τους πλεονάζοντες εργαζόμενους. Στις Η.Π.Α. δεν απαιτείται κατά 

βάση σπουδαίος λόγος, εκτός εξαιρέσεων, και ήδη απαιτείται από τους εργαζόμενους να 

υπογράφουν παραίτηση από  την προσφυγή στα Δικαστήρια. Η τακτική αυτή όμως είναι 

άνευ εννόμου επιρροής  για τα Ευρωπαϊκά Κράτη, καθότι η παραίτηση από μελλοντικά 

δικαιώματα θεωρείται άκυρη.  

3. Γενική θεώρηση των εργασιακών σχέσεων σε Ευρώπη και 
Αμερική 

Είναι πολύ  σημαντικό να  κάνουμε μια συγκριτική επισκόπηση των 

εργασιακών σχέσεων στις Η.Π.Α. σε σχέση με άλλα κράτη που θεωρούνται βιομηχανικά. 

Τούτο διότι  καταρχήν παρατηρείται ουσιώδης διαφοροποίηση  μεταξύ των δικαιϊκών 

καθεστώτων  στις χώρες της Ευρώπης  σε σχέση με τις ΗΠΑ.   

Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το ζήτημα των εργασιακών σχέσεων 

αντιμετωπίζεται με διαφορετικό τρόπο, δεδομένου ότι το κράτος ρυθμίζει πολλούς 
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παράγοντες και κυρίως το ασφαλιστικό αποτελεί αντικείμενο κρατικής παρέμβασης.  

Η ασφάλιση είναι υποχρεωτική στις χώρες της  Ευρώπης όπως η Ελλάδα. Η 

κοινωνική ασφάλιση είναι απολύτως ρυθμισμένη νομοθετικά και αποσκοπεί  στην 

απονομή παροχών  όταν επέλθει ασφαλιστική περίπτωση, κυρίως δε  οδηγεί στην 

καταβολή των συντάξεων, η οποία είναι κατά βάση ισόβια παροχή. Το  ζήτημα όμως της  

παροχής των συντάξεων συναρτάται   με τον αριθμό των ασφαλισμένων και τις 

καταβαλλόμενες ασφαλιστικές εισφορές. Όσο μεγαλύτερος είναι  ο αριθμός των  

ασφαλισμένων τόσο  αυξάνεται  η  δυναμικότητα  των ταμείων  στην καταβολή των 

συντάξεων, αλλά δεν πρέπει να  παραγνωρίζεται η συμμετοχή του Κράτους στην 

καταβολή των εισφορών, πράγμα που δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικό από 

πλευράς ρύθμισης, δεδομένου ότι υφίσταται Συνταγματική επιταγή για την υποχρέωση 

του Κράτους προς καταβολή των συντάξεων και την ασφαλιστική κάλυψη των 

εργαζομένων.   

Εκτός, βέβαια,  από την καταβολή των ισοβίων συντάξεων, σύμφωνα και με τις 

συνταγματικές  επιταγές, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου οι ασφαλιστικοί κίνδυνοι  

δεν είναι  ισόβιοι αλλά πρόσκαιροι, όπως οι παροχές μητρότητας, οι παροχές   σε  

ασφαλιστικά ατυχήματα. 

Το ζήτημα της εκπροσώπησης των εργαζομένων στις Η.Π.Α.  δε ρυθμίζεται από  

κάποιο ιδιαίτερο νομικό πλαίσιο, ενώ στη Δυτική Ευρώπη υπάρχει σχετική νομοθετική 

ρύθμιση και το κράτος παρέχει ικανοποιητική προστασία στα συνδικαλιστικά στελέχη.   

Περαιτέρω, το θέμα της εκπαίδευσης και της επιμόρφωσης προσωπικού 

αφήνεται  στις επιχειρήσεις, που έχουν την ευθύνη της διοργάνωσης σχετικών 

σεμιναρίων, ενώ στην Ευρώπη συνήθως επιβάλλεται από νόμους (αναφορικά με τον 
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ευρύτερο δημόσιο τομέα) και υλοποιείται από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις.  

Σε αναφορά με την οικονομική θεώρηση  του πράγματος,  η γενική εκπαίδευση 

καλύπτεται από τον ίδιο τον εργαζόμενο, γιατί αυτός είναι σε τελική ανάλυση ο 

επωφελούμενος από την εκπαιδευτική διαδικασία, δεδομένου ότι μπορεί εκ των υστέρων 

να πωλήσει ακριβότερα τις δεξιότητες που έχει αποκτήσει στην συγκεκριμένη επιχείρηση 

σε άλλες ανταγωνιστικές επιχειρήσεις. Η εντελώς όμως εξειδικευμένη εκπαίδευση του 

προσωπικού που γίνεται με σκοπό να αντιμετωπισθούν  οι συγκεκριμένες ανάγκες της 

επιχείρησης  είναι εύλογο πως πρέπει να χρηματοδοτείται από την ίδια την επιχείρηση, 

διότι αυτή είναι εκείνη που  επωφελείται από το υψηλό επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων 

του προσωπικού που έχει αποκτήσει την επιμόρφωση που αναφέραμε. Το γεγονός ότι οι 

δαπάνες των επιχειρήσεων για την εκπαίδευση προσωπικού είναι δυνατόν να 

θεωρηθούν απώλεια, δεδομένης της δυναμικής των εργασιακών σχέσεων και  της 

μετακίνησης του προσωπικού σε άλλες επιχειρήσεις, κάνει τις επιχειρήσεις πολύ 

επιφυλακτικές για την δαπάνη τέτοιων κονδυλίων. Σε ορισμένες όμως χώρες 

δικαιολογείται η έκπτωση των δαπανών αυτών από τα συνολικά έσοδα της επιχείρησης, 

ώστε να μην παρατηρείται επιβάρυνση των εταιριών με σημαντικά έξοδα. 

Ένα μεγάλο ζήτημα, αυτό της προστασίας της υγείας καθώς και της 

ιατροφαρμακευτικής κάλυψης αλλά και των εισφορών συνταξιοδότησης  προσεγγίζεται 

με διαφορετικό τρόπο.  

Στην Ευρώπη  το κράτος μέσω της υποχρεωτικής  κοινωνικής ασφάλισης παρέχει 

τόσο την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, με κάποια ίσως μικρή συμμετοχή των 

εργαζομένων, όσο και τη συνταξιοδότηση, ενώ στις Η.Π.Α. τα παραπάνω παρέχονται  

μέσα από ασφαλιστικές καλύψεις, κυρίως ιδιωτικής φύσεως, χωρίς να παρατηρείται  
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ευρύτατη συμμετοχή του Κράτους. 

 Τα ποσά που καταβάλλονται σε  δαπάνες υγείας και  συνταξιοδότησης 

αποτελούν σημαντικά  ποσοστά για τις επιχειρήσεις   από τα ετήσια έξοδά τους. Η 

περικοπή αυτών των δαπανών θα φέρει την επιχείρηση σε  πλεονεκτική θέση, πλην 

όμως τούτο θα συμβεί για μικρό χρονικό διάστημα, καθόσον και οι λοιπές επιχειρήσεις θα 

ακολουθήσουν τη μείωση  της καταβαλλόμενης δαπάνης, ώστε να μην απολέσουν το 

συγκριτικό πλεονέκτημα που έχει αποκομίσει η πρώτη εταιρία. 

 Εάν υπάρχει έντονη συνδικαλιστική παρουσία, τότε θα είναι εξαιρετικά 

δύσκολη η περικοπή των δαπανών αυτών, ενώ από την άλλη η κυβέρνηση, εφόσον το 

σύνολο των επιχειρήσεων ακολουθεί την ίδια πολιτική (δηλαδή την περικοπή των  

δαπανών για τις ιατροφαρμακευτικές υπηρεσίες και τη συνταξιοδότηση), θα πρέπει αυτή 

να αναλάβει το  κόστος της  παροχής αυτών των ευεργετημάτων σε όφελος των 

εργαζομένων. Ωστόσο, αυτό σημαίνει πως για τις επιχειρήσεις εκείνες που  συνεχίζουν 

να καταβάλουν τις εισφορές, υπάρχει μεγάλη  επιβάρυνση και μάλιστα διπλή, διότι 

πληρώνουν τόσο οι ίδιες, όσο και  έμμεσα καταβάλουν περισσότερους φόρους, οι οποίοι 

είναι αναγκαίοι για να καλυφθεί το παρατηρούμενο έλλειμμα.  

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η συμμετοχή του Κράτους στα Ευρωπαϊκά Κράτη 

στην παροχή των διαφόρων  κονδυλίων κοινωνικής  πολιτικής,  αποτελείται από ποσά 

που συλλέγονται από την άμεση και έμμεση φορολογία. Η επιβάρυνση του Κράτους για 

την καταβολή των διαφόρων κονδυλίων στους ασφαλισμένους είναι σημαντική, ιδίως αν 

αναλογισθεί κανείς ότι τα  ελλείμματα  των ασφαλιστικών ταμείων καλύπτονται από τον 

κρατικό προϋπολογισμό.  

Ένα άλλο μεγάλο ζήτημα που πρέπει να  διερευνηθεί  είναι η απασχόληση 
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χωρίς «δεσμευτικότητα». Τούτο, σε αρκετά γενική θεώρηση,  σημαίνει πως ο εργοδότης 

είναι εντελώς ελεύθερος να απολύει τον εργαζόμενο χωρίς  κάποια εύλογη αιτία και χωρίς 

εξ αυτού του λόγου να είναι υποχρεωμένος να καταβάλει αποζημιώσεις και να έχει άλλες  

αστικές ευθύνες. Θα πρέπει να είναι επιθυμητό, ωστόσο,  να παρέχεται κάποια ασφάλεια 

ως προς  την εργασιακή σχέση, προκειμένου να επιτυγχάνεται αφοσίωση και 

προσήλωση του εργαζομένου στην επιχείρηση, ο οποίος θα προθυμοποιείται να 

εργάζεται με μεγαλύτερη προσπάθεια και ενεργητικότητα, ώστε να  υλοποιούνται οι 

στόχοι της επιχείρησης.   

Η άποψη αυτή έχει κάποια σημεία που χρειάζονται διευκρινήσεις. Αν όλες οι 

επιχειρήσεις ακολουθούν την ίδια στρατηγική, το πρόβλημα μειώνεται. Αλλά αν κάποια 

επιχείρηση παρέχει  διαβεβαιώσεις για  εργασιακή ασφάλεια (δηλαδή για διασφάλιση της 

θέσης εργασίας), τότε όλοι οι απολυμένοι από άλλες θέσεις θα προσβλέπουν στην 

συγκεκριμένη επιχείρηση, που έχει  τη δεδομένη πολιτική προσλήψεων προσωπικού. Αν 

ωστόσο, όλες οι επιχειρήσεις μέσω νομοθετικών ρυθμίσεων παρέχουν τις ίδιες περίπου 

διαβεβαιώσεις ασφάλειας της εργασιακής σχέσης, είναι προφανές ότι  η εξασφάλιση της 

εργασιακής θέσης δεν μπορεί να αποτελεί ένα σημαντικό κίνητρο για προσέλκυση 

εργαζομένων στη συγκεκριμένη επιχείρηση.   

Στην Ευρωπαϊκή  Νομοθεσία, όμως, υπάρχουν ασφαλιστικές  δικλείδες   

δεδομένου ότι στις περισσότερες των περιπτώσεων απαιτείται να συντρέχει  σπουδαίος 

λόγος που να δικαιολογεί την απόλυση του εργαζόμενου, ώστε αυτός να μην υφίσταται 

τις δυσμενείς συνέπειες της απώλειας της  θέσης εργασίας, παρά μόνο αν υπάρχει 

κάποια σοβαρή δικαιολογία, χωρίς να υπόκειται κάθε φορά στην αυθαιρεσία του 

εργοδότη.   Ωστόσο, θα πρέπει να επισημανθεί ότι  η επιβάρυνση των επιχειρήσεων 

αναφορικά με την καταβολή σχετικά υψηλών ποσών αποζημίωσης είναι σημαντική και 
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προκαλεί προβλήματα ανταγωνιστικότητας, δεδομένου ότι  θα πρέπει το συνολικό 

κόστος  τελικά  να μετακυλισθεί στην τιμή των προϊόντων, δοθέντος ότι  όλοι οι 

συντελεστές κόστους αποτυπώνονται στην τιμή του προϊόντος. 

Το νομικό πλαίσιο πολλές φορές τείνει να αποθαρρύνει τη δημιουργία των 

τραστ (όπου άτυπα μπορεί αυτά να υπάρχουν, ως ενώσεις που επιδιώκουν κάποιο 

επιθυμητό σκοπό, αναφορικά με την επίτευξη στόχων των εργαζομένων) και των 

ενώσεων των εργαζομένων, ενώ η πιο σωστή αντίληψη είναι πως πρέπει να υπάρχει μια 

από κοινού συνεννόηση των εργαζομένων και των εργοδοτών και στις περισσότερες των 

περιπτώσεων χρειάζεται  μια συνεργατική αντιμετώπιση των ζητημάτων που αναφύονται. 

Γενικά το νομικό πλαίσιο  δεν είναι απλουστευμένο και απαιτείται σειρά προϋποθέσεων 

για την ίδρυση και τη λειτουργία των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Έτσι, η μικρή 

διαπραγματευτική ισχύς των οργανώσεων των εργαζομένων, καθώς και η δαιδαλώδης 

ιεραρχική δόμηση αυτών, επιτείνει τα ήδη υπάρχοντα προβλήματα, αντί να τα επιλύει. Η 

προσφυγή στα δικαστήρια εξωθεί τα πράγματα στα άκρα και οι  εργοδότες τις 

περισσότερες φορές επιδιώκουν να εξαφανίσουν τις απαιτήσεις των συνδικάτων, ενώ 

έτσι δημιουργείται ένα κλίμα αντιπαλότητας που μπορεί να μην οδηγεί πουθενά. Στην 

Ελλάδα η προσφυγή στα Δικαστήρια είναι  πολύ συχνή, προκειμένου να αναζητηθούν 

αποζημιώσεις για την απόλυση, είτε για να θεωρηθεί η απόλυση παράνομη και 

καταχρηστική, ώστε να υποχρεωθεί ο εργοδότης να  επαναπροσλάβει τον εργαζόμενο. 

Τούτο όμως δεν είναι  η καλύτερη λύση, καθότι οι ήδη διαταραγμένες σχέσεις μεταξύ  του 

εργοδότη και του εργαζόμενου αποτελούν εμπόδιο για την  ομαλή εξέλιξη της εργασιακής 

σχέσης. Είναι προφανές ότι όσο μικρότερη η κινητικότητα στην αγορά εργασίας, τόσο  

μεγαλύτερη η προσφυγή στα Δικαστήρια, προκειμένου να αποκομίσει ο εργαζόμενος 

οφέλη από την απόλυσή του. 
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Απαιτείται λοιπόν μια εκ νέου επανατοποθέτηση και  αναδιοργάνωση των 

εργασιακών σχέσεων, όπου η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων θα διαδραματίζει 

σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια επίλυσης των εργασιακών διαφορών.  Η προσφυγή 

στη Δικαιοσύνη θα  πρέπει να γίνεται με φειδώ και μόνο εκεί όπου υπάρχει πλήρης 

αδυναμία εξεύρεσης συμβιβαστικής λύσης, λαμβανομένου υπόψη και του   γεγονότος  ότι 

η   εργασιακή ειρήνη προφανώς διαταράσσεται βάναυσα από τέτοιες ενέργειες, οι οποίες 

οδηγούν σε πλήρη αντιπαράθεση τους εν γένει  εργαζόμενους και τους εργοδότες  ως 

σύνολο. 

4. Οι πολιτικές ανθρωπίνων πόρων ως απειλή για το εργατικό 
δίκαιο 

4.1  Ευελιξία του χρόνου παροχής της εργασίας 

Το εργατικό δίκαιο  μέσω του θεσμικού  ρόλου που έχει διαμορφωθεί από την 

πάροδο των ετών,  προσπαθεί να θέσει κανόνες  ώστε να υπάρχει κατά το δυνατόν  

ομοιόμορφη αντιμετώπιση  ομοίων καταστάσεων στο εργασιακό περιβάλλον. Ωστόσο, 

ήδη παρατηρούνται  ποικίλες περιπτώσεις  κατά τις οποίες  οι επιχειρήσεις  επιδιώκουν 

τη δημιουργία ιδιαίτερων  ρυθμίσεων, ώστε να μπορούν να  προσελκύσουν 

εργαζόμενους ανάλογα με τις ανάγκες τους και την στρατηγική τους πολιτική στο θέμα 

των επενδύσεων, αποσκοπώντας στο να προσλαμβάνουν ανθρώπινο δυναμικό σε 

πλαίσια ευελιξίας, κυρίως αναφορικά με το χρόνο απασχόλησης και τη θέση εργασίας.  

Το φαινόμενο αυτό ήταν ασύνηθες κατά το παρελθόν,  ενώ στη σημερινή 

εποχή  ακόμα και  στο Δημόσιο  και στις ΔΕΚΟ έχει επεκταθεί η μερική απασχόληση, 

προκειμένου να καλυφθούν  εποχιακές ανάγκες από νέους χωρίς εργασιακή πείρα.  

(Νάνσυ Παπαλεξανδρή –Δημήτρης Μπουραντάς, Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων,  2003,  

179). 
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Οι καθιερωμένες παραδοσιακές έννοιες του μισθού και  του χρόνου εργασίας 

αποτελούν πλέον, κατά  κάποιο τρόπο, παρελθόν σε σχέση με το παραδοσιακό εργατικό 

δίκαιο, σύμφωνα με το οποίο ο χρόνος εργασίας ήταν αυστηρά καθορισμένος και η 

αμοιβή δεν επιδεχόταν παρεκκλίσεις από τις  οριζόμενες σταθερές των  συλλογικών 

συμβάσεων. Οι επιχειρήσεις έχουν αρχίσει να σκέπτονται  περισσότερο στρατηγικά, 

παύουν να μετρούν τον αριθμό απασχολουμένων και  επιδιώκουν να αντιμετωπίσουν τα 

θέματα με καθιέρωση ευέλικτων συστημάτων (Νάνσυ Παπαλεξανδρή – Δημήτρης 

Μπουραντάς, Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων,  2003,  179).  

Με αυτόν τον τρόπο  υπάρχει δυνατότητα  αφενός μεν μείωσης του 

προσλαμβανόμενου προσωπικού και  αφετέρου συρρίκνωσης της ανεργίας, δεδομένου 

ότι  δεν ακολουθούνται πλέον οι καθιερωμένες και από μακρού χρόνου παγιωθείσες  

νομικές ρυθμίσεις αναφορικά με το χρόνο και την καταβολή μισθού, αλλά υιοθετούνται 

εντελώς ευέλικτα σχήματα  τόσο ως προς τη διάρκεια  ημερήσιας απασχόλησης η οποία 

μπορεί να ποικίλλει, όσο και ως την αμοιβή, στην οποία μπορούν να υπάρξουν εντελώς 

εξατομικευμένες  συμφωνίες.  

Τα αποτελέσματα αυτής της ρύθμισης, που συμβαδίζουν  με την  θεωρία περί 

της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων, είναι ευεργετικά για το σύνολο των επιχειρήσεων, 

πλην όμως έρχονται σε αντίθεση με τις παγιωμένες αντιλήψεις του εργατικού δικαίου, 

όπως αυτές διαμορφώθηκαν με την πάροδο των  ετών.  

Είναι γεγονός ότι οι επιχειρήσεις πιέζουν προς αυτήν την κατεύθυνση, καθόσον 

έχουν ήδη προκύψει  από την λειτουργία της αγοράς και των οργανωμένων οικονομικών  

μονάδων, νέες μορφές απασχόλησης, όπως μερική απασχόληση, εποχιακή 

απασχόληση, συμβόλαια ετησίων ωρών κ.λ.π. (Νάνσυ Παπαλεξανδρή – Δημήτρης 
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Μπουραντάς, Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων,  2003,  178).  

Το εργατικό δίκαιο μπορεί πολύ δύσκολα  να κατανοήσει αυτές   τις 

επερχόμενες διαφοροποιήσεις, δοθέντος ότι  είχε υιοθετήσει  αντιλήψεις εντελώς  

ξεκομμένες  από τον οικονομικό ιστό  και την πολιτική των επιχειρήσεων.  Με την 

υιοθέτηση των αλλαγών που προαναφέρθηκαν, το εργατικό δίκαιο αποκτά πλέον 

διάσταση φιλοεπιχειρηματική και   αποβάλλει τον μανδύα της   παρεμβολής διαφόρων 

προσκομμάτων στην προσπάθεια των επιχειρήσεων για κατάκτηση των στοιχημάτων 

της  ανταγωνιστικότητας.  Η έννοια ενός συνόλου εργατικού δικαίου με καθιερωμένα και  

εντελώς οριοθετημένα μοντέλα  σκέψης πρέπει να  αποκρουσθεί, διότι  αποτελεί εμπόδιο 

στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων και στην εντεύθεν  οικονομική  ανάταση της  

οικονομίας ενός κράτους.   

Ωστόσο, από την άλλη μεριά πρέπει να  τυγχάνουν και κάποιας προστασίας τα 

συμφέροντα των εργαζομένων, γιατί και η υιοθέτηση απολύτως ελευθέρων   σχέσεων 

εργασίας (υπό την έννοια των συμβάσεων εργασίας), οι οποίες καταγγέλλονται χωρίς 

καμιά επίπτωση για την επιχείρηση, πιθανόν να οδηγήσει  σε πλήρη ασυδοσία με την 

πάροδο χρονικού διαστήματος, με αποτέλεσμα να παραγκωνισθεί πλήρως η εγγυητική 

λειτουργία του εργατικού δικαίου και των προστατευτικών θεσμών του. Οι επιχειρήσεις, 

πάντως, που λειτουργούν σε καθεστώς  παγκοσμιοποίησης και σημαντικής 

ανταγωνιστικότητας, επιδιώκουν να αποδεσμευθούν από  περιοριστικές ρυθμίσεις, οι 

οποίες προσαυξάνουν το κόστος εργασίας, σε περιόδους, όπου η μετακύλιση του 

κόστους στην τιμή του προϊόντος είναι δυσχερής. 

Προς αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, το οποίο  δεν  απασχολεί την 

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων,  καθότι αυτή ενδιαφέρεται κυρίως   για την στελέχωση και 
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την πρόσληψη προσωπικού με  αυξημένα προσόντα ή πάντως για την πρόσληψη του 

πλέον κατάλληλου προσωπικού για τη συγκεκριμένη θέση,  είναι επιτακτική ανάγκη να  

θεσμοθετηθεί ένα minimum όρων προστασίας των απασχολούμενων-μισθωτών, ώστε 

και η δική τους θέση να κατοχυρώνεται κατά ένα ποσοστό, δεδομένου ότι είναι τα 

αδύνατα μέρη στις συμβάσεις εργασίας.  

Οι κυριότερες μορφές ευελιξίας που απαντώνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 

1) η ευελιξία στο ωράριο (βλ. αναλυτικά,  Νάνσυ Παπαλεξανδρή – Δημήτρης 

Μπουραντάς, Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων,  2003,  176 επ.), όπου υπάρχουν 

εργαζόμενοι με μερικό ωράριο, με νυχτερινό ωράριο και με ελαστικό ωράριο (με 

μείωση της διάρκειας της εβδομαδιαίας εργασίας και με δημιουργία πρόσθετων 

θέσεων εργασίας), 2) η ευελιξία στη διάρκεια της εργασιακής ζωής, όπου 

περιλαμβάνονται σχέδια  πρόωρης συνταξιοδότησης, διακοπές στην απασχόληση για 

εκπαίδευση, την φροντίδα των  παιδιών κ.λ.π., 3) η ευελιξία καθηκόντων, όπου  

αριθμός εργαζομένων μετά από  συμπληρωματική εκπαίδευση αναλαμβάνει 

παρεμφερείς εργασίες σε σχέση με αυτές που του είχαν αρχικά ανατεθεί.  

Η διευθέτηση του χρόνου εργασίας  (βλ. αναλυτικά Κουκιάδη, Εργατικό δίκαιο, 

2005, σελ. 447 επ.) έχει επιφέρει σημαντική ρωγμή στο παραδοσιακό  εργατικό δίκαιο, 

το οποίο δεν  αντιμετώπιζε προβλήματα  ελαστικότητας στην παροχή του χρόνου 

εργασίας, δεδομένου ότι οι επιχειρήσεις σπάνια απείχαν από το κλασικό μοντέλο και 

δραστηριοποιούνταν, ιδίως κατά το παρελθόν, όπου παρατηρούνταν αυξημένη 

παρέμβαση του Κράτους στην Οικονομία,  σε ένα πλήρως  προστατευμένο  

οικονομικό χώρο.   

Η διευθέτηση  προωθείται πλέον ως μέσο για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας  



 17 

των επιχειρήσεων χωρίς ανταλλάγματα. Για τον εργοδότη, του δίνεται η  δυνατότητα να 

υποκαταστήσει τους θεσμούς της υπερεργασίας και της υπερωρίας και να αξιοποιεί την 

εργασία του μισθωτού όταν  είναι απαραίτητη, αυτό που αποκαλούν «πάνω στην ώρα». 

Για τον μισθωτό αποτελεί δραστική μείωση των νόμιμων αποδοχών του  σε μηνιαία, 

ετήσια και μακροχρόνια βάση. Σε μηνιαία βάση γιατί του στερεί τις πρόσθετες αμοιβές και 

τις προσαυξήσεις που αποτελούν σημαντικό μέρος των αποδοχών του, σε ετήσια βάση, 

γιατί μειώνει το ύψος των συνήθων και τακτικών αποδοχών  που αποτελούν τη βάση για 

τον  καθορισμό των  αποδοχών αδείας, επιδόματος αδείας, επιδομάτων εορτών, ενώ σε 

μακροχρόνια βάση, γιατί μειώνεται το ύψος της αποζημίωσης καταγγελίας και 

συρρικνώνεται η βάση για τον υπολογισμό των  ασφαλιστικών του δικαιωμάτων. 

Λόγω της  διαρκώς επεκτεινόμενης  ευελιξίας στην  παροχή του χρόνου εργασίας, 

είναι προφανές ότι  τείνει να εξοβελιστεί από το παραδοσιακό εργατικό δίκαιο η λεγόμενη 

εξαρτημένη εργασία, καθόσον υπάρχουν εργαζόμενοι που  παρέχουν εργασία σε 

διάφορους εργοδότες ή  εργαζόμενοι που συνάπτουν συμβάσεις με γραφεία προσωρινής 

απασχόλησης, κατά τρόπο ώστε να μην  έχουν ως εργοδότες εκείνους στους οποίους 

παρέχουν εργασία, αλλά εκείνους με τους οποίους έχουν συνάψει συμβάσεις 

προσωρινής απασχόλησης. Με αυτόν τον τρόπο  ο εργοδότης απλώς ενοικιάζει την 

παροχή εργασίας και αποκτά έτσι σημαντική ευχέρεια στην χρησιμοποίηση 

εναλλασσομένων εργαζομένων, χωρίς να δεσμεύεται πλέον από  τις σχετικές  ρυθμίσεις   

του εργατικού  δικαίου,  δηλαδή  αποζημίωση απόλυσης κλπ. 

Ένας νεότερος τρόπος διευθέτησης του χρόνου εργασίας αποτελεί  η συνολική 

αποτίμηση της εργασίας σε ευρύτερες χρονικές μονάδες, όπως  ο μήνας ή ο χρόνος. 

Πρόκειται για τη λεγόμενη περίοδο αναφοράς, η οποία χωρίζεται σε  περίοδο αυξημένης 

απασχόλησης και περίοδο μειωμένης απασχόλησης. Η διευθέτηση με το ισχύον σε εμάς 
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σύστημα προβλέπεται με δύο τύπους. Ο  ένας τύπος   είναι η διευθέτηση με χρονικές 

μονάδες μικρότερες του  έτους και ο άλλος η διευθέτηση με χρονική μονάδα το έτος  

(περίοδος αναφοράς). Και στους δύο τύπους διευθέτησης  υπάρχει μια περίοδος 

αυξημένης απασχόλησης και μια  περίοδος μειωμένης απασχόλησης. Στον πρώτο τύπο 

η  περίοδος  μειωμένης απασχόλησης και η περίοδος μειωμένης απασχόλησης δεν 

μπορούν  να υπερβούν τις τέσσερις μήνες  μέσα σε ένα έτος  (Ν. 3385/2005).  Στον 

δεύτερο τύπο η  περίοδος αυξημένης απασχόλησης προβλέπεται μέχρι τις 32 εβδομάδες 

και η περίοδος μειωμένης απασχόλησης για το υπόλοιπο διάστημα μέσα σε ένα έτος.  

Όμως παράλληλα ορίζεται ανώτατο συνολικό όριο αυξημένης απασχόλησης, που είναι οι 

256 ώρες, από το συνολικό χρόνο ετήσιας απασχόλησης, ενώ και πάλι παραμένουν ως 

μέσος όρος οι 40 μώρες εβδομαδιαίως. Σαφές είναι ότι και σε αυτήν την περίπτωση ο 

νόμος θέτει το πλαίσιο μέσα στο οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν  να καθορίζουν τις 

περιόδους αυξημένης και μειωμένης απασχόλησης.  

4.2 Ευελιξία στις αμοιβές 

Περαιτέρω μορφές ευελιξίας  είναι  η ευελιξία στις αμοιβές, σύμφωνα με την 

οποία οι αμοιβές διαφοροποιούνται ανάλογα με τη διάθεση και την ικανότητα του κάθε 

εργαζόμενου να παράγει και να προσφέρει. Έτσι, η αμοιβή μπορεί να διακυμαίνεται 

ανάλογα με την ποιοτική απόδοση του εργαζόμενου, κατά τρόπο ώστε να λαμβάνει 

κάποιος σημαντικά ανώτερη αμοιβή  σχετικά με κάποιον  που προσλήφθηκε στην ίδια 

θέση και έχει και τα ίδια προσόντα, εφόσον με την  στοχοποίηση της εταιρίας ο 

εργαζόμενος έχει κατορθώσει να  πετύχει τους  επιδιωκόμενους σκοπούς. 

  Η ευελιξία των αμοιβών είναι στοιχείο στο οποίο αποβλέπει η θεωρία περί των 

ανθρωπίνων πόρων  και  επιδιώκει την προσέλκυση καταλλήλου προσωπικού για τον 

επιδιωκόμενο στόχο. Ωστόσο,  η θεωρία και η πράξη του εργατικού δικαίου δεν μπορούν 
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εύκολα να αποδεχθούν αυτές τις διαφοροποιήσεις και  είναι πιθανή η ανατροπή αυτών με 

προσφυγή στη Δικαιοσύνη. Τούτο  όμως δεν είναι σωστό, δεδομένου ότι  η παρέμβαση 

της Δικαιοσύνης λειτουργεί  ισοπεδωτικά,  χωρίς να  υπάρχει σαφής διαφοροποίηση 

μεταξύ  εργαζομένων, οι οποίοι έχουν διαφορετική απόδοση στην παραγωγική 

διαδικασία. Λειτουργεί   λοιπόν το εργατικό δίκαιο ως τροχοπέδη στην προσπάθεια  που 

καταβάλλεται από την Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων  για την διαφοροποιημένη και 

εντελώς εξατομικευμένη μεταχείριση των εργαζομένων, η οποία έχει ευεργετικά 

αποτελέσματα στην οικονομική ανάκαμψη και πρόοδο των επιχειρήσεων.  

Οι παροχές  στους εργαζόμενους  οι οποίες χαρακτηρίζονται ως μισθός έχουν 

πολύπλευρο και σύνθετο χαρακτήρα. Παλαιότερα υπήρχε η βασική διασύνδεση του 

μισθού με το χρόνο εργασίας, αλλά πλέον  έχει εισχωρήσει και η έννοια της αύξησης του 

μισθού ανάλογα με  την παραγωγικότητα του συγκεκριμένου εργαζόμενου.  Βέβαια, η  

Διοίκηση Ανθρωπίνων πόρων  επιδιώκει την σύνδεση μεταξύ της παρεχόμενης εργασίας 

και του μισθού, ώστε να αποτελεί κίνητρο για την  προσέλκυση υποψηφίων  με ιδιαίτερα 

προσόντα και ικανότητες, πράγμα που δεν θα ήταν  δυνατό,  χωρίς την παροχή  ειδικών 

συνθηκών από πλευράς αμοιβής. Η ισοπεδωτική παρέμβαση του εργατικού δικαίου 

επιτείνει τα υπάρχοντα προβλήματα ανταγωνιστικότητας μεταξύ των επιχειρήσεων, οι 

οποίες πλέον αγωνίζονται να επιβιώσουν σε ένα ιδιαίτερα δυσμενές περιβάλλον  

παγκοσμιοποιημένης οικονομίας.  

Το ποσό του μισθού δεν εξαρτάται μόνο από την ποσότητα της εργασίας αλλά 

και από το είδος της εργασίας. Τούτο είναι αυτονόητο, γιατί όλα τα είδη της εργασίας δεν 

μπορούν  να έχουν την ίδια αξία. Συνήθως οι μονάδες μέτρησης για τον υπολογισμό του 

μισθού σε σχέση με το είδος της εργασίας είναι: ο επαγγελματικός χαρακτηρισμός του 

εργαζόμενου και το είδος της θέσης που κατέχει. 
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Στην Ελλάδα εμφανίζεται  σχετικά χαμηλός δείκτης Επιχειρηματικότητας 

Υψηλών Δυνατοτήτων, δηλαδή υπάρχει σημαντικό έλλειμμα  καινοτομικότητας  των 

καθιερωμένων επιχειρήσεων, ενώ περαιτέρω, το μεγαλύτερο  μέρος της  απαιτούμενης  

χρηματοδότησης  νέων επιχειρηματικών εγχειρημάτων προέρχεται από συσσωρευμένη 

αποταμίευση του ίδιου του επίδοξου επιχειρηματία. Εξάλλου, η πρόσθετη 

χρηματοδότηση  της «μικρής» επιχειρηματικότητας  κυριαρχείται στην Ελλάδα από 

άτυπες μορφές, αν και σε κάποιο ποσοστό παρατηρείται  και  κρατική χρηματοδότηση σε 

νέες και αναπτυσσόμενες  επιχειρήσεις. (Σταύρου Ιωαννίδη, Η επιχειρηματικότητα στην 

Ελλάδα, 2004, 88 επ). Με βάση τα παραπάνω πιθανόν να δικαιολογείται η καταβολή 

σημαντικά χαμηλότερων μισθών και εν γένει αμοιβών στους εργαζόμενους, διότι είναι 

προφανές  πως οι μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις αδυνατούν να αντέξουν  επαύξηση 

των καταβαλλόμενων παροχών, με αποτέλεσμα να υφίστανται, αν το πράξουν, ισχυρούς 

κλυδωνισμούς στην πορεία τους στο χρόνο. 

4.2.1. Προσδιορισμός του μισθού με βάση τη θέση του μισθωτού 

  Η  διαφοροποίηση της αμοιβής της εργασίας  συναρτάται με την κατάταξη των 

διαφόρων ειδικοτήτων. Στην περίπτωση αυτή ο  μισθωτός, όταν προσλαμβάνεται,  

κατατάσσεται ανάλογα με το είδος της εργασίας που προσφέρει  σε μια ορισμένη 

κατηγορία στην οποία αντιστοιχεί μια αμοιβή. Παλαιότερα  ο εργοδότης είχε πλήρη 

ελευθερία  να καθορίζει την αξία της εργασίας, ενώ σήμερα πλέον η ελευθερία αυτή είναι  

απολύτως περιορισμένη, δεδομένου ότι οι συλλογικές συμβάσεις καθορίζουν το 

κατώτατο  όριο μισθού σε κάθε είδος εργασίας. 

Σήμερα στις Η.Π.Α. αλλά και σε ορισμένες  χώρες  της Ευρώπης  η εργασία 

αποτιμάται με βάση το κριτήριο της συγκεκριμένης θέσης που κατέχει  στην επιχείρηση ο 

εργαζόμενος. Επομένως συνεκτιμάται το αντικειμενικό κριτήριο και όχι  η ειδικότητα ή η 
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ικανότητα του μισθωτού (υποκειμενικό κριτήριο).  

Για χρόνια  πολλά η πολιτική αμοιβών ήταν μια  ξεκάθαρη διαδικασία, καθότι οι 

εργαζόμενοι ανέβαιναν την κλίμακα, ελάμβαναν αυξημένο μισθό και ανέπτυσσαν μια 

αίσθηση σιγουριάς και επαγγελματικής εξέλιξης στην εργασία τους. (Στέλλα Ξηροτύρη-

Κουφίδου, Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, 219 επ.). Τα τελευταία όμως χρόνια  τα 

πράγματα έχουν αρχίσει να μεταβάλλονται  για διάφορους  λόγους: 

• Ο διεθνής  ανταγωνισμός που ανάγκασε τις επιχειρήσεις να  

επικεντρωθούν  στη συνεχή αύξηση της παραγωγικότητας και στον 

περιορισμό του κόστους εργασίας 

• Η  τάση διεθνοποίησης των επιχειρήσεων που τις ανάγκασε να 

αναπτύξουν μια ευέλικτη δύναμη διοικητικών στελεχών, ικανών να 

λειτουργήσουν σε διαφορετικά περιβάλλοντα 

• Η τάση εξαγορών και συγχωνεύσεων των επιχειρήσεων η οποία 

διευκολύνει την εναρμόνιση των αμοιβών και των συστημάτων 

καθορισμού τους 

• Οι κοινωνικές πιέσεις και απαιτήσεις των εργαζομένων που απαιτούν 

πλέον περισσότερα από μια απλή αμοιβή. 

Η Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων    έχει μάλλον υιοθετήσει   τη θέση να διαμορφώνονται 

οι  αμοιβές  των εργαζομένων  ανάλογα με τις ικανότητες αυτών.   

Οι παράγοντες  που μπορούν να διαμορφώσουν  την τελική  αμοιβή του εργαζόμενου 

είναι η επίδοσή του, η εμπειρία του, η αρχαιότητα και  οι ικανότητές του. Ωστόσο, μεγάλες 
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επιχειρήσεις με διεθνές προφίλ, έχουν αρχίσει να εφαρμόζουν τη λεγόμενη πληρωμή  «με 

βάση τις γνώσεις». Σύμφωνα με αυτήν την άποψη οι εργαζόμενοι πρέπει να 

ανταμείβονται για το εύρος και το είδος των δεξιοτήτων που όχι απλώς κατέχουν  αλλά 

είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν. 

4.2.2  Προσδιορισμός του μισθού με βάση  την απόδοση 

 Μετά από αρκετές προσπάθειες σε μεγάλη διάρκεια χρόνου, θεωρείται πλέον ότι 

πρέπει να υπάρχει διασύνδεση μισθού και  απόδοσης του εργαζόμενου. Ο βασικότερος  

δικαιολογητικός λόγος της  παραπάνω  διασύνδεσης είναι η ενθάρρυνση του 

εργαζόμενου να  εργάζεται  και να επιδιώκει να  φτάνει τους στόχους που έχουν τεθεί, 

γινόμενος καθημερινά καλύτερος στη δουλειά που προσφέρει. Με αυτήν την έννοια ο 

εργαζόμενος φροντίζει να  εξειδικεύεται, να βελτιώνει τις γνώσεις του και να   αποκτά 

περισσότερα εφόδια, ώστε να γίνεται περισσότερο ανταγωνιστικός σε  ένα δύσκολο 

περιβάλλον εργασίας, όπου οι προοπτικές γίνονται συνεχώς δυσοίωνες για τα άτομα που 

δεν διαθέτουν σημαντικές εξειδικεύσεις. Είναι πράγματι γεγονός πως   οι απαιτήσεις των 

διαφόρων εργασιακών πεδίων  γίνονται ολοένα και  περισσότερες, πράγμα το οποίο 

παλαιότερα ήταν  εντελώς διαφορετικό, κυρίως λόγω του χαμηλού επιπέδου  

εκπαίδευσης, αλλά και της  έλλειψης  πολυπλοκότητας και συνθετότητας των διαφόρων  

ειδών εργασίας.  

 Για να  μπορέσουν να υλοποιηθούν οι αμοιβές και να  ανταποκρίνονται στις 

απαιτήσεις των ατόμων, πρέπει να γίνεται πρώτιστα ένας έλεγχος της  αγοράς εργασίας 

και το αποτέλεσμα αυτής της έρευνας είναι να  βρίσκονται τρόποι και  αμοιβές που να 

είναι ανάλογες των  αποδόσεων των εργαζομένων. Τα ατομικά  κίνητρα σύνδεσης  

αμοιβής με  παραγωγικότητα είναι (βλ. Παπαλεξανδρή –Μπουραντά, ό.π. 409 επ): 
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1. Αμοιβή με το κομμάτι. Αποτελεί τον πιο κοινό τύπο ατομικού κινήτρου κυρίως για 

τις χειρωνακτικές εργασίες. Επιτυγχάνονται θετικά αποτελέσματα στην αύξηση της 

παραγωγής, αλλά είναι πιθανόν να προκληθούν και  υπερβολές που συνίστανται 

στην αύξηση των  παραγόμενων τεμαχίων που δεν ανταποκρίνονται  στα 

πρότυπα του ελέγχου ποιότητας.  

2. Πρόγραμμα προτύπων ωρών. Μοιάζει με την αμοιβή με το κομμάτι, αλλά ο 

υπολογισμός γίνεται  σε μονάδες χρόνου. Συνήθως  τα συνεργεία αυτοκινήτων  

χρησιμοποιούν τέτοια συστήματα. Έτσι αν κάποιος  θελήσει να χρησιμοποιήσει τις 

υπηρεσίες ενός συνεργείου, το κόστος θα είναι εκείνο που θα  προκύψει από τον 

πρότυπο αριθμό ωρών που χρειάζονται. Ωστόσο, ένας έμπειρος μηχανικός 

μπορεί να χρειαστεί  σαφώς λιγότερο χρόνο, αλλά ο πελάτης θα καταβάλει  το 

συμφωνημένο ποσό, βάσει του προγράμματος προτύπων ωρών.  

3. Προμήθειες. Είναι ένα αποτελεσματικό κίνητρο και προσφέρουν καθαρή 

διασύνδεση μεταξύ  πληρωμής και απόδοσης του εργαζόμενου. Κυρίως 

εφαρμόζεται στους πωλητές, ώστε να μπορούν να προσελκύσουν οι επιχειρήσεις 

εκείνους που θα συντελέσουν στην σοβαρή επαύξηση των  πωλήσεων και κατά 

συνέπεια στην  υψηλή κερδοφορία. 

4. Bonus. Βασίζονται σε αντικειμενική επίτευξη στόχων που έχουν τεθεί εκ των 

προτέρων από την  επιχείρηση, αλλά πολλές φορές και σε υποκειμενική εκτίμηση 

ενός κριτή. Επειδή τα χρήματα από τα bonus  εισπράττονται συνολικά μια φορά, 

κάνουν τον εργαζόμενο να αισθάνεται ότι παίρνει περισσότερα χρήματα από  μια 

μικρή αύξηση. Επιπρόσθετα  αυξάνουν και την εργασιακή ικανοποίηση των 

εργαζομένων.  
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5. Σύστημα συμμετοχής στα οφέλη. Έχουν αποτελεσματική εφαρμογή  στις 

μικρότερες  επιχειρήσεις που διαθέτουν  σταθερές παραγωγικές διαδικασίες και  

καλές εργασιακές σχέσεις. Στις επιχειρήσεις αυτές οι εργαζόμενοι μπορούν να 

δουν τη διαφορά που  προκύπτει από τις προσπάθειές τους. Σύστημα που 

προσομοιάζει με την συμμετοχή στα οφέλη είναι  και η διάθεση  μετοχών  σε 

εκείνους  τους εργαζόμενους  που έχουν επιδείξει την καλύτερη δυνατή απόδοση 

στην εργασία τους. Μειονέκτημά τους όμως είναι η  έλλειψη κάλυψης των 

εργαζομένων σε περιόδους οικονομικής ύφεσης, ενώ σε περιπτώσεις οικονομικής 

ανάπτυξης οι μετοχές έχουν σημαντική αξία και οι εργαζόμενοι είναι 

ευχαριστημένοι από την  διάθεση των μετοχών.  Εξάλλου, πρέπει να τονισθεί ότι η 

απόδοση των μετοχών δεν  εξαρτάται από την  απόδοση των  εργαζομένων, 

αλλά συναρτάται με την πορεία του Χρηματιστηρίου, οπότε  η τυχόν επιτυχία του 

εργαζόμενου δεν έχει διαρκές αντίκρισμα.  

Όλα τα  παραπάνω συστήματα έχουν σκοπό την τόνωση της   εργασιακής 

απόδοσης των εργαζομένων, δεδομένου ότι οι εργαζόμενοι αποτελούν  την 

σημαντικότερη  συνισταμένη για την καλύτερη πορεία της επιχείρησης. Είναι καινοφανή 

συστήματα που έχουν εισαχθεί  τα τελευταία χρόνια  και  αντιπαρατίθενται  στις 

παραδοσιακές  έννοιες του εργατικού δικαίου για συγκεκριμένες αμοιβές, χωρίς ευελιξία 

και δυνατότητα υπαναχώρησης του εργοδότη από αυτές.  

Τα Διοικητικά  Στελέχη, βέβαια, έχουν εντελώς ιδιαίτερη αντιμετώπιση, επειδή είναι  

πολύ απαραίτητα για τους οργανισμούς  και συνήθως λειτουργούν κάτω από ένα 

διαφορετικό σύστημα κινήτρων.  Συχνά, τα  πακέτα αμοιβών των διοικητικών στελεχών, 

βασίζονται σε προγράμματα bonus  που συνδέονται με την πορεία της επιχείρησης και 

σε μακροπρόθεσμα κίνητρα με την μορφή των δικαιωμάτων προτίμησης για την αγορά 
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μετοχών. Τα διοικητικά στελέχη απολαμβάνουν  ειδικά προνόμια, όπως  αυτοκίνητα 

πληρωμένα από την εταιρία, εγγραφές σε διάφορους συλλόγους. Συχνά, η αμοιβή των 

διοικητικών στελεχών επικρίθηκε ως υπερβολική, σε σύγκριση με την απόδοση  της 

εταιρίας, ενώ αυξήθηκε πολύ γρηγορότερα από το μέσο μισθό του εργαζομένου ή τον 

πληθωρισμό.  

5. Πρόσληψη εργαζομένων 
 

Καταρχήν υπάρχει πλήρης ελευθερία στην σύναψη της σύμβασης εργασίας. Αυτή 

όμως η ελευθερία είναι εντελώς φαινομενική, επειδή  ο εργαζόμενος που επιθυμεί  να 

απασχοληθεί  για να αποκομίσει  εισόδημα, αδυνατεί να επιβάλλει τους όρους του ή 

πάντως να διαμορφώσει τη σύμβαση κατά τρόπο περισσότερο ευνοϊκό για αυτόν. Η 

έννοια της ελευθερίας στη σύμβαση εργασίας έχει  καταγωγή από την ελευθερία των 

συμβάσεων του αστικού κώδικα, όπου δύο οικονομικά ισότιμοι συμβαλλόμενοι μέσω της 

διαδικασίας των διαπραγματεύσεων  επιδιώκουν τη συμφωνία  για επίτευξη οικονομικού 

αποτελέσματος. Ωστόσο, στο χώρο του εργατικού δικαίου, εντελώς καταχρηστικά 

χρησιμοποιείται αυτός ο όρος, δεδομένου ότι  ο  εν δυνάμει εργαζόμενος ευρίσκεται 

σαφώς σε  δυσμενέστερη οικονομική και συνεπώς και διαπραγματευτική θέση.  

Από την άλλη μεριά υπάρχουν περιπτώσεις  όπου ο εργοδότης εξαναγκάζεται, 

βάσει ειδικών νομοθετικών ρυθμίσεων, να συνάψει σύμβαση εργασίας με ορισμένα 

πρόσωπα που  ο νόμος ορίζει. Τέτοια πρόσωπα είναι  οι πολεμιστές ή άτομα με 

αναπηρίες ή πολύτεκνοι ή  τέκνα πολυτέκνων. Ακόμα υπάρχει υποχρέωση για 

επαναπρόσληψη στις ξενοδοχειακές μονάδες για εκείνους που εργαζόταν  την 

προηγούμενη περίοδο ή  επίσης η πλασματική σύμβαση με  φορτοεκφορτωτές.   Στις 

παραπάνω περιπτώσεις αδικαιολόγητα κατά τη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων  υπάρχει 

προστασία των συγκεκριμένων ομάδων, δεδομένου ότι οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις 
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επιβαρύνονται με προσωπικό του οποίου την παρουσία δεν θεωρούν επωφελή  για την 

πρόοδο των οικονομικών μεγεθών αυτών.  

Η πρακτική αυτή επεκτείνεται δυστυχώς και σε επιχειρήσεις του Δημοσίου, και 

μάλιστα με μεγαλύτερη ένταση, δεδομένου ότι   καταλαμβάνονται θέσεις από άτομα που 

δεν είναι σε  θέση να ανταγωνιστούν άλλα άτομα από πλευράς δεξιοτήτων, η δε 

τοποθέτησή τους  στηρίζεται στο τυχαίο γεγονός της  πολυτεκνίας ή αναπηρίας. Είναι 

όμως προφανές ότι έτσι αποθαρρύνονται  πρόσωπα που διαθέτουν προσόντα να  

επαυξήσουν αυτά, καθότι η πρόσληψη δεν γίνεται επί ίσοις όροις. 

Η παραπάνω  νομοθετική παρέμβαση  είναι αποτέλεσμα της  εμφάνισης του 

λεγομένου κοινωνικού κράτους, το οποίο  φαινομενικά φροντίζει τις ευαίσθητες ομάδες 

πληθυσμού, χωρίς ωστόσο να λαμβάνει μέτρα για την καλύτερη δυνατή αναδιανομή του   

πλούτου, με αποτέλεσμα τελικά ο πλούτος να συσσωρεύεται σε χέρια ολίγων, οι οποίοι  

κατέχουν, εκτός των άλλων και την    εξουσία λήψης αποφάσεων.  

Η λεπτομερής, εξειδικευμένη και λεπτολόγος ρύθμιση των συμβάσεων, καθώς και 

των τυχόν  διενέξεων μεταξύ των εργαζομένων και των εργοδοτών, όπως και του 

γενικότερου πλαισίου που διέπει επιμέρους ζητήματα των  πάσης φύσεως μισθωτών, 

αποτελεί  αφορμή  διχογνωμιών και  ερμηνευτικών προβληματισμών. Αντί να αφήνεται 

ελεύθερο το πεδίο να διαμορφώνεται σύμφωνα με τους νόμους της αγοράς  και της 

ζήτησης, πράγμα που θα ήταν περισσότερο ανεκτό από την  οικονομία, καθορίζεται ένα 

περιοριστικό πλαίσιο, υπό το βάρος του οποίου ασφυκτιά η επιχειρηματικότητα, με 

αποτέλεσμα τη «διαφυγή»  των επιχειρήσεων σε χώρες χαμηλού κόστους.  Επιπλέον, αν 

αφηνόταν  η  αγορά να  δράσει ρυθμιστικά, θα ήταν πιθανό να διαμορφώνονταν  

υψηλότερες αμοιβές για τους εργαζόμενους, διότι υπό το ισχύον καθεστώς οι 

επιχειρηματίες, οχυρώνονται πίσω από τις   διατάξεις  των ελαχίστων αμοιβών και  

καταβάλλουν μόνο τα εκ του νόμου καθοριζόμενα, πράττοντες απολύτως σύννομα, 
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χωρίς να  υπάρχει δυνατότητα  λειτουργίας του μοντέλου της αγοράς, όπως λ.χ. 

συμβαίνει στην αγορά ακινήτων, όπου το Κράτος δεν διανοείται να παρέμβει και να 

καθορίσει χαμηλότερες τιμές των ακινήτων, μολονότι είναι πασιφανές ότι οι τιμές των 

ακινήτων είναι  εξόφθαλμα  και αδικαιολόγητα υψηλές, διότι από την υπερφορολόγηση 

του εύκολου  φορολογικού στόχου αναμένονται  σημαντικές πηγές εσόδων, χωρίς, 

ωστόσο, την βιομηχανική ανάταση της χώρας.  

Ήδη η ιδιωτική πρωτοβουλία  έχει δημιουργήσει τις Εταιρίες προσωρινής 

απασχόλησης, οι οποίες προσπαθούν να επιλύσουν προβλήματα ανεύρεσης εργασίας, 

διότι το Κράτος δια των διαφόρων Οργανισμών (Ο.Α.Ε.Δ.), δεν έχει μέχρι τώρα  επιτυχώς 

διευθετήσει το μείζον ζήτημα της εξασφάλισης εργασίας, όπως εξάλλου προβλέπουν και 

οι σχετικές συνταγματικές διατάξεις. (βλ. Κουκιάδη Ι. Εργατικό Δίκαιο, 335) 

5.1 Το παράδειγμα της  διοίκησης  ανθρωπίνων πόρων  και η  
πρόσληψη προσωπικού μέσω  των διαδικασιών  του Α.Σ.Ε.Π..  
  

Η πρόκληση που αντιμετωπίζουν σήμερα οι Διοικήσεις  του Ελληνικού 

ευρύτερου δημόσιου τομέα εντοπίζεται στο πώς θα μπορέσουν να μεταφράσουν τις 

επιχειρηματικές προτεραιότητες σε κατάλληλες στρατηγικές διοίκησης ανθρωπίνων 

πόρων. Γι' αυτό, παράλληλα με την εκτίμηση της πρωταρχικής συμβολής του 

ανθρώπινου δυναμικού στην επιχειρησιακή επιτυχία και αποτελεσματικότητα, είναι 

επιβεβλημένο όσο ποτέ άλλοτε να ενσωματωθεί η πολιτική διοίκησης των 

ανθρωπίνων πόρων στη γενικότερη στρατηγική, έτσι ώστε να είναι συμβατή και 

ευθυγραμμισμένη με την υλοποίηση των επιδιωκόμενων σκοπών και στόχων.   

Υπό το πρίσμα αυτής της  πρόκλησης  επιβάλλεται  ο επαναπροσδιορισμός 

των χαρακτηριστικών εκείνων του ελληνικού διοικητικού συστήματος που 

προσδιορίζουν το βαθμό σύγκλισης ή απόκλισης του από διαφορετικά ευρωπαϊκά 

πρότυπα όσο και τη δική του ικανότητα αφομοίωσης και προσαρμογής στο 
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διευρυνόμενο κοινοτικό πλαίσιο και η διαμόρφωση ενός σύγχρονου και δυναμικού 

πλαισίου ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού στον ελληνικό ευρύτερο δημόσιο 

τομέα.  

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980, υπήρξε μια μετάβαση των χωρών 

του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OECD) προς τη «Νέα 

Δημόσια Διοίκηση» (New Public Management-NPM). Η Νέα Δημόσια Διοίκηση 

εμπεριέχει μια αναδιοργάνωση του δημόσιου τομέα έτσι ώστε να κάνει το δημόσιο 

τομέα να μην ξεχωρίζει από τον ιδιωτικό (Dunleavy P., Hood C.,1994). Παρόλα 

αυτά, η διοίκηση των δημόσιων υπηρεσιών είναι διαφορετική από το κλασσικό 

μοντέλο επιχειρηματικής διοίκησης του ιδιωτικού τομέα. Οι Pollitt & Harrison 

παρουσιάζουν τουλάχιστον οκτώ βασικές διαφορές οι οποίες κάνουν τις δημόσιες 

υπηρεσίες διαφορετικές, μεταξύ των οποίων σημαντικότερες είναι το ξεχωριστό 

νομικό πλαίσιο που τις χαρακτηρίζει, το γεγονός ότι η παροχή καλύτερων 

υπηρεσιών συχνά αυξάνει μόνο οριακά τα έσοδα ή και καθόλου και η έλλειψη 

ανταγωνιστικών οργανισμών. 

Η παρατηρούμενη μέχρι σήμερα δυσπραγία στον ελληνικό δημόσιο τομέα  

εντοπίζεται (Μακρυδημήτρης  Α., 1995) : α) στο διαρθρωτικό επίπεδο, όπου 

κυριαρχεί ο προσανατολισμός «σε στατικά δομικά σχήματα παραβλέποντας ή 

υποβαθμίζοντας κάθε δυναμικό στοιχείο, με την έννοια της αδυναμίας (ή και α-

διαφορίας) προσαρμογής σε προωθημένες σύγχρονες δομές και τεχνικές 

οργάνωσης της δημοσίας διοίκησης», β) στο επίπεδο του ανθρώπινου δυναμικού, 

όπου κυριαρχούν ο πληθωρισμός και η ακαταλληλότητα της στελέχωσης, το 

αδιαβάθμητο των θέσεων και των καθηκόντων και η αναξιοπιστία του συστήματος 

και των διαδικασιών αξιολόγησης και αποτίμησης της απόδοσης του προσωπικού, 

και γ) στο λειτουργικό επίπεδο, όπου «η έλλειψη σχεδιασμού-προγραμματισμού, ο 
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πλημμελής έλεγχος, η σύγχυση στο συντονισμό και την επικοινωνία, οι χρονοβόρες 

διαδικασίες λήψης των αποφάσεων, η έλλειψη κινήτρων, η απουσία τεχνικών 

μέτρησης της παραγωγικότητας, η μη χρησιμοποίηση των δυνατοτήτων της 

πληροφορικής, οι αντιπαραγωγικές συνθήκες εργασίας, η έλλειψη χωροταξικής 

κατανομής των χώρων εργασίας κ.λ.π.  αποτελούν ήδη προβλήματα που 

περιμένουν επί δεκαετίες τη λύση τους».  

Η ακαταλληλότητα της στελέχωσης στο προσωπικό της δημόσιας διοίκησης 

προέρχεται σχεδόν πάντοτε από την παράλληλη λειτουργία αφενός μεν του 

καθεστώτος πολιτικής εύνοιας αφετέρου δε της μειωμένης αποτελεσματικότητας 

μεθόδων προσλήψεων είτε με γενικούς διαγωνισμούς είτε με «μόρια». Οι μέθοδοι 

αυτοί, σε ποικίλλουσα φυσικά μεταξύ τους έκταση, αδυνατούν συνήθως να 

εντοπίσουν τις πραγματικές διοικητικές ικανότητες, δεξιότητες και επαγγελματικά 

προσόντα των υποψηφίων σε συνάρτηση με τις διαπιστωμένες και εξειδικευμένες 

ανάγκες των υπηρεσιών με τις παρεπόμενες συνέπειες στην εύρυθμη λειτουργία 

τους.  

Η ορθή λειτουργία και  ανταγωνιστική πορεία κάθε επιχείρησης και 

οργανισμού οφείλεται κατά  ένα σημαντικό ποσοστό στην στελέχωσή της με το 

κατάλληλο προσωπικό, αυτό δηλαδή  που έχει την απαραίτητη γνώση του 

αντικειμένου και την εκπαίδευση να χρησιμοποιεί το επίπεδο των γνώσεών του, 

προς επίτευξη των τεθέντων στόχων. 

Αυτή ωστόσο η  διαδικασία της προσέλκυσης και της πρόσληψης του 

κατάλληλου προσωπικού, είναι ιδιαίτερα δύσκολη, δεδομένου ότι υπάρχουν πολλοί 

παράμετροι που πρέπει να ληφθούν υπόψη, σε συνδυασμό και με το ισχύον νομικό 

πλαίσιο, το οποίο θέτει κατά περίπτωση φραγμούς, ιδίως στο χώρο του δημόσιου 
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τομέα (λ.χ. προσλήψεις ατόμων με ειδικές ανάγκες ή ατόμων πολυτέκνων, εκτός 

της σειράς κατάταξης ή υπεραρίθμων κλπ).  

Περαιτέρω, η επιλογή  προσωπικού σχετίζεται άμεσα και με την 

οργανωσιακή κουλτούρα της επιχείρησης ή του οργανισμού. Ένας εργαζόμενος 

που επιλέγει να εργασθεί σε μια εταιρία στην οποία κυριαρχούν αξίες ίδιες με τις 

δικές του, είναι πολύ πιθανό να εξελιχθεί σε ένα πολύ ικανοποιημένο και  αποδοτικό 

στέλεχος. (Ξηροτύρη–Κουφίδου, 2001). 

Αναφορικά με τους οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, 

τουλάχιστον στην Ελλάδα, υπάρχει διαφοροποιημένο σύστημα προσλήψεων, υπό 

την  έννοια ότι  οι υπηρεσίες αυτές δεν είναι  ελεύθερες στην επιλογή του 

προσωπικού τους με κριτήρια ιδιωτικά, αλλά απαιτείται η προσφυγή στο σύστημα 

των εξετάσεων ή των μορίων. Η παραπάνω διαδικασία εποπτεύεται από το 

Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), με αποτέλεσμα να 

προσλαμβάνονται τα επιλεγέντα άτομα ύστερα από   χρονοβόρα διαδικασία, χωρίς 

να υπάρχει άμεση πλήρωση των θέσεων εργασίας, πράγμα που καθιστά την όλη 

διαδικασία προβληματική.   

Η νομική φύση του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, δεν το απαλλάσσει  

από την τήρηση των αυστηρών προϋποθέσεων του νόμου αναφορικά με την 

πρόσληψη προσωπικού. Αντίθετα στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα δεν 

υπάρχει καταρχήν τέτοια υποχρέωση, με συνέπεια να παρατηρείται  σημαντική 

ευελιξία, που οδηγεί σε στελέχωση με κριτήρια αμιγώς ιδιωτικά, χωρίς να 

συνεκτιμώνται οι βαθμοί ή οι τίτλοι σπουδών που τίθενται σε δεύτερη μοίρα. 

  Η πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχιακών 

αναγκών αποτελεί ακανθώδες πρόβλημα, καθόσον αφενός μεν υπάρχει κατά κύριο 

λόγο επείγουσα ανάγκη και αφετέρου η διαδικασία δεν μπορεί να απομακρυνθεί  
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από την πρέπουσα νομική οδό, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται σημαντικές 

καθυστερήσεις, τέτοιες που αναιρούν το χαρακτήρα του επείγοντος της 

πρόσληψης.  

Περαιτέρω, είναι γενικά σαφές ότι το εποχιακό προσωπικό που προσλαμβάνει 

ένας φορέας, καλύπτει πάγιες ανάγκες και  ότι απαιτείται αναδιοργάνωση του 

συστήματος των προσλήψεων προκειμένου να εξοβελισθεί το φαινόμενο των 

εποχιακών υπαλλήλων, οι οποίοι εκ των πραγμάτων τίθενται σε υποδεέστερη μοίρα 

σε θέση με τους υπαλλήλους αορίστου χρόνου, των οποίων η νομική θέση είναι 

διαφοροποιημένη και περισσότερο θεσμικά κατοχυρωμένη.  

Επιπρόσθετα η διαδικασία πρόσληψης προσωπικού αορίστου χρόνου λόγω της 

διαδικασίας των ενστάσεων και της εξέτασης των αιτήσεων θεραπείας που 

ακολουθούν δεν μπορεί να απομακρυνθεί  από την πρέπουσα νομική οδό, με 

αποτέλεσμα να παρατηρούνται τεράστιες καθυστερήσεις με σοβαρότατες συνέπειες 

στην εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών.   

5. 2  Προσέλκυση υποψηφίων 
 

Μετά από τον προγραμματισμό ανθρωπίνου δυναμικού, που προσδιορίζει 

τις ανάγκες σε προσωπικό, το επόμενο βήμα  στη λειτουργία της στελέχωσης  είναι 

η προσέλκυση ικανού αριθμού υποψηφίων.  

Η στρατολόγηση είναι η πρώτη επαφή της επιχείρησης με πιθανούς 

εργαζόμενους, δεδομένου ότι  είναι η διαδικασία με την οποία τα άτομα αποκτούν 

επαφή με τη συγκεκριμένη επιχείρηση. Αυτή η διαδικασία είναι  άκρως σημαντική 

για τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και σ’ αυτήν εστιάζεται η προσοχή τους, 

δεδομένου ότι επιθυμούν να προσελκύσουν ικανό αριθμό κατάλληλων υποψηφίων, 

έγκαιρα και με το μικρότερο δυνατό κόστος. Για  να επιτευχθεί όμως το καλύτερο 
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αποτέλεσμα απαιτείται  γνωστοποίηση των κενών θέσεων   στις κατάλληλες πηγές 

υποψηφίων και παροχή αρκετών κρισίμων πληροφοριών για τη θέση εργασίας, 

ώστε να  αποθαρρυνθούν  οι μη προσοντούχοι να υποβάλλουν αιτήσεις. 

Στην σημερινή πραγματικότητα, όπου κυριαρχούν τα  τυπικά προσόντα, δεν 

δίνεται η πρέπουσα βαρύτητα στις επαγγελματικές δεξιότητες των εργαζομένων, 

πράγμα που δεν είναι καθόλου εύκολο, γιατί απαιτείται μια συνολική εκτίμηση της  

προσωπικότητας του  υποψηφίου. Η εκτίμηση και άλλων παραμέτρων είναι 

εξαιρετικά δύσκολη, εφόσον  οι προσλήψεις τουλάχιστον στο δημόσιο τομέα (με 

ευρεία έννοια), γίνονται με εντελώς  καθορισμένα κριτήρια, χωρίς να γίνεται  

έλεγχος της  ικανότητας του ατόμου, εκτός του επιπέδου των  γνώσεων.   

Ωστόσο, όσο περισσότερο οι εργαζόμενοι  θεωρούν την εργασία τους 

προσωρινή, τόσο λιγότερο καλά αποδίδουν στην δουλειά τους,  παρόλο που το 

επίπεδο των γνώσεών τους δεν δικαιολογεί αυτήν την κακή απόδοση. Έτσι, σε 

έρευνες  αποδείχθηκε  ότι οι απόφοιτοι Τεχνολογικών Ιδρυμάτων υστερούν σε 

απόδοση  έναντι των σπουδαστών και αποφοίτων τεχνικών σχολών, οι οποίοι, 

παρόλη τη μειωμένη εμπειρία τους επιδεικνύουν μεγαλύτερο ζήλο, ο οποίος 

αντισταθμίζει το έλλειμμα σε γνώσεις που  φαίνεται να έχουν, τουλάχιστον σε 

επίπεδο τυπικών προσόντων.  

Στις υπηρεσίες  που ανήκουν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπου  οι 

προοπτικές της μονιμότητας και της  εξασφάλισης έναντι των κινδύνου απόλυσης  

είναι πολύ αυξημένες και νομοθετικά κατοχυρωμένες, η διαδικασία της 

προσέλκυσης είναι λίγο πολύ γραφειοκρατική, δεδομένου ότι το υψηλότατο 

ποσοστό ανεργίας και η τάση των υποψηφίων να επιδιώκουν τέτοιες θέσεις 

εργασίας, σωρεύουν στρατιές υποψηφίων για την κατάληψη μιας θέσης, ακόμα και 

αν ήθελε θεωρηθεί ότι  δεν υπάρχει ελκυστικότητα της θέσης εργασίας. Αντίθετα 
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στον ιδιωτικό τομέα, θέσεις με μειωμένη ελκυστικότητα δεν προσελκύουν πολλούς 

υποψηφίους ή όσοι προσέρχονται έχουν διάθεση προσωρινής παραμονής, 

επιδιώκοντας πάντοτε να ανεύρουν θέσεις του δημοσίου τομέα, όταν τους 

παρασχεθεί η κατάλληλη ευκαιρία. 

Στις προκηρύξεις που δημοσιεύονται  κατά κανόνα σπάνια γίνεται μνεία των 

συνθηκών εργασίας, απλώς παρατίθενται τα τυπικά προσόντα που πρέπει να 

έχουν οι υποψήφιοι, τα οποία ωστόσο δεν αντικατοπτρίζουν πλήρως  τα 

επιδιωκόμενα  ουσιαστικά προσόντα, που η συνδρομή τους είναι εξάλλου δύσκολο 

να ελεγχθεί μέσα από τη στεγνή-τυπική  διαδικασία της γραπτής υποβολής 

υποψηφιοτήτων. Είναι βέβαια προφανές  ότι  όσο  περισσότερα τυπικά προσόντα 

απαιτεί η συγκεκριμένη θέση, τόσο λιγότερες υποψηφιότητες υποβάλλονται, αλλά 

πάντως  οι υποβαλλόμενες εξετάζονται  όλες, δεδομένου ότι δεν υπάρχει σύστημα 

εξετάσεων (γραπτών ή προφορικών). Αν εφαρμοζόταν σύστημα εξετάσεων  οι 

παρουσιαζόμενοι  θα ήταν ασφαλώς λιγότεροι, πλην όμως σε θέσεις με κάποια 

αυξημένα προσόντα δεν υπάρχει  δυνατότητα  διεξαγωγής  εξετάσεων, λόγω  

υψηλού κόστους, ενώ πρέπει να συνεκτιμηθεί και το γεγονός ότι  οι προσλήψεις 

μέσω διαγωνισμών είναι ιδιαίτερα δυσκίνητες, χωρίς  την απαιτούμενη ευελιξία, 

ώστε να υπάρχει κατ’ αποτέλεσμα άμεση κάλυψη της θέσης.  

Οι προκηρύξεις δημοσιεύονται σε δύο  εφημερίδες, (ενώ παράλληλα 

αναδημοσιεύονται σε ειδικά έντυπα εφημερίδων πανελλαδικής εμβέλειας  που 

επισημαίνουν τους όρους τα προσόντα και την προθεσμία υποβολής 

υποψηφιοτήτων) ενώ παράλληλα αναρτώνται στις κατά τόπους Νομαρχίες, ώστε οι 

υποψήφιοι να λαμβάνουν  έγκαιρα γνώση. Εφόσον η προκήρυξη αφορά μόνιμες 

θέσεις, τότε η υποβολή υποψηφιοτήτων από τους ήδη εργαζόμενους οδηγεί σε 

βελτίωση του ηθικού των εργαζομένων, ενώ παράλληλα συνιστά και κίνητρο για 
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καλύτερη απόδοση. Περαιτέρω οι  προσλαμβανόμενοι γνωρίζουν καλύτερα τα 

προβλήματα της  υπηρεσίας και της νοοτροπίας των εργαζομένων σε αυτή, ενώ τα 

προσόντα τους μπορούν  να αξιολογηθούν καλύτερα, με δεδομένη την παραμονή 

στον Οργανισμό για κάποιο διάστημα, όπου υπήρξε μακροχρόνια συνεργασία με 

στελέχη, διαπιστωτική της ικανότητας ή μη του συγκεκριμένου ατόμου. 

Για την προσέλκυση των ικανοτέρων ατόμων είναι προφανές ότι μπορούν να 

τίθενται αυξημένα τυπικά προσόντα, πλην όμως αυτό δεν είναι δυνατόν να 

συμβαίνει σε μεγάλη έκταση, δεδομένου ότι τότε οι προσλήψεις είναι επικριτέες 

λόγω της φωτογραφικότητάς τους καθόσον η  αναγραφή πολλών τυπικών 

προσόντων και ιδίως εξειδικευμένων, συρρικνώνει δραματικά τον αριθμό των εν 

δυνάμει υποψηφίων, καθιστώντας την προκήρυξη εικονική διαδικασία για την 

πρόσληψη συγκεκριμένου προσώπου της αρεσκείας του Διοικητικού Συμβουλίου.  

Ένα ζήτημα που έχει σημασία είναι η αναγραφή -ως προϋπόθεση 

πρόσληψης- του  προσόντος της προϋπηρεσίας στη συγκεκριμένη θέση (με το 

συγκεκριμένο αντικείμενο), πράγμα που καθιστά όλες τις τυχόν υποψηφιότητες από 

άτομα εκτός του συγκεκριμένου Οργανισμού απορριπτέες, καθόσον ελλείπει το 

συγκεκριμένο προσόν. Συνεπώς η  προϋπόθεση της  προϋπηρεσίας πρέπει να  

τίθεται με σχετική φειδώ και να μην είναι  πάντως τέτοια που να έχει εντελώς 

εξειδικευμένα όρια, ώστε να αποκλείονται  αμέσως υποψήφιοι  προερχόμενοι από 

το εξωτερικό περιβάλλον του Οργανισμού, δεδομένου  ότι τότε τα παράπονα και οι 

ενστάσεις  είναι απόλυτα αναμενόμενα. 

5.3. Αξιολόγηση των υποψηφίων - διαδικασία επιλογής 
προσωπικού 
 

Η αξιολόγηση είναι μια περίπλοκη διαδικασία, αλλ’ όμως εντελώς 

απαραίτητη προκειμένου να εξευρεθούν τα κατάλληλα άτομα που συγκεντρώνουν 
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τα περισσότερα προσόντα και θα έχουν επιτυχημένη διαδρομή στη θέση για την 

οποία θα προσληφθούν. Δύο σημεία πρέπει να προσεχθούν κατά την όλη 

διαδικασία επιλογής. Η διατήρηση και βελτίωση της καλής εικόνας της επιχείρησης 

και η αποφυγή παράτυπων ενεργειών  ή ακατάλληλων συμπεριφορών που 

μπορούν να οδηγήσουν σε νομικές περιπέτειες την επιχείρηση. 

Από τις  σημαντικότερες  μεθόδους επιλογής  είναι  οι συνεντεύξεις και τα 

βιογραφικά σημειώματα. Τα βιογραφικά σημειώματα εξυπηρετούν πολλούς 

σκοπούς, διότι μας βοηθούν να διαγνώσουμε την  ικανότητα του υποψηφίου στον 

γραπτό λόγο και την ικανότητά του να τακτοποιεί τη σκέψη του, παρουσιάζοντας 

συγκεκριμένα πράγματα με σαφή και ξεκάθαρο τρόπο (Ξηροτύρη–Κουφίδου, 2001). 

Η συνέντευξη παρέχει τη δυνατότητα να αποκομίσουμε ολοκληρωμένη εικόνα του 

ατόμου και να αξιολογήσουμε άμεσα τη συμπεριφορά του (Ξηροτύρη–Κουφίδου, 

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, 2001).  

Η συνέντευξη, εφόσον πραγματοποιηθεί από κάποιον πεπειραμένο 

εξεταστή, προσφέρει αρκετά αξιόπιστη εικόνα του υποψηφίου, δεδομένου ότι όσο 

καλά και να είναι προετοιμασμένος ο υποψήφιος, μπορεί ένας πεπειραμένος 

εξεταστής να αντλήσει  πολύτιμες πληροφορίες για τα θέματα που τον ενδιαφέρουν. 

Όμως παρά την  ευρύτατη εφαρμογή της, στην πράξη έχει αποδειχθεί (ΑΙ Ηuffcutt 

and Arthur Jr.Hunter (1994), M.A McDaniel et al, (1994)) πως η συνέντευξη δεν 

παρέχει πάντα μια καλή πρόβλεψη για τη μελλοντική συμπεριφορά και απόδοση 

του υποψηφίου. Σημαντικό ρόλο παίζουν επίσης η επιβεβαίωση πληροφοριών που 

αφορούν το παρελθόν του υποψηφίου και διάφορες δοκιμασίες γνώσεων, 

εκτέλεσης εργασίας, μαθησιακών ικανοτήτων κλπ. (Ν.Βιτατζάκης,και Ch. Descoins, 

1993).  



 36 

Από πλευράς αποτελεσματικότητας των μεθόδων επιλογής, διαπιστώθηκε 

με έρευνα στην Αμερική ότι στην πρώτη θέση ευρίσκεται το τεστ εκτέλεσης 

εργασίας, ακολουθούν οι συστάσεις και οι προτάσεις των ήδη εργαζομένων  και 

στην τρίτη θέση ακολουθεί η συνέντευξη επιλογής. Στις τελευταίες θέσεις 

αποτελεσματικότητας  ευρίσκονται τα τεστ προσωπικότητας, τα τεστ νοημοσύνης 

και το βιογραφικό (Teprstra  D.E.,  1996). 

Στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, η  αξιολόγηση γίνεται από την 

Διεύθυνση Ανθρωπίνων πόρων, αλλά στις υπηρεσίες του ευρύτερου Δημόσιου 

τομέα η τελική διαδικασία αξιολόγησης  επιτελείται κατά κύριο λόγο από την 

Ανεξάρτητη Διοικητική αρχή του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, 

πράγμα το οποίο υποδηλώνει μια συγκεντρωτική κατάσταση, χωρίς οι εκάστοτε 

Διοικήσεις να  έχουν αποτελεσματική ευχέρεια στην επιλογή τους.  Οι  επιλογές  

κατά περίπτωση μπορούν να γίνονται από τους εκάστοτε φορείς, πλην όμως 

τελούν υπό την αίρεση  της έγκρισης από το Α.Σ.Ε.Π., όπου κατατίθενται οι σχετικές 

ενστάσεις για τον τελικό πίνακα κατάταξης.  Είναι προφανές ότι αυτή η διαδικασία 

είναι εκτός από χρονοβόρα και πολύ  αυστηρή, αναφορικά με τους κανόνες που 

ακολουθούνται, χωρίς να παρέχεται καμιά δυνατότητα στις Διοικήσεις των 

Οργανισμών για ευελιξία στις τοποθετήσεις νέων ικανών στελεχών, αλλά και 

γενικώς υπαλληλικού προσωπικού. Περαιτέρω οι νομικές εμπλοκές είναι συνήθως 

πολλές, δεδομένου ότι όταν οι θέσεις είναι  αορίστου χρόνου με εξασφαλισμένη τη 

μονιμότητα και οι υποψήφιοι επιδιώκουν πάση θυσία να καταλάβουν τη 

συγκεκριμένη θέση, μετέρχονται  όλων των προβλεπόμενων νομικών διαδικασιών, 

ώστε να κατορθώσουν να αποβάλλουν άλλους συνυποψήφιους για   λόγους 

γραφειοκρατικής–νομικής υφής.  
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Ανάλογα με τον αριθμό των υποψηφίων η διαδικασία είναι  χρονοβόρα και 

απαιτεί την σωστή  μοριοδότηση των υποψηφίων, ώστε να μην υπάρχουν άδικοι 

αποκλεισμοί στην πρώτη φάση. Αφού κατόπιν  αποβληθούν εκείνοι που  δεν 

πληρούν τις προϋποθέσεις της προκήρυξης, λόγω έλλειψης τυπικών προσόντων, 

ηλικίας και άλλων ειδικών λόγων, τότε καταρτίζεται πίνακας που αφορά εκείνους 

που διαθέτουν τα αιτούμενα προσόντα. Από αυτόν το πίνακα επιλέγονται εκείνοι 

που είναι πρώτοι στην κατάταξη, βάσει των  κριτηρίων της προκήρυξης και τελικώς, 

εφόσον δεν υπάρχουν ενστάσεις και οριστικοποιηθεί ο πίνακας, προσλαμβάνονται 

με πράξεις του αρμοδίου οργάνου. 

Το ζήτημα των ενστάσεων αποτελεί σοβαρό πρόβλημα στην εκάστοτε 

Διοίκηση, η οποία αφενός μεν επείγεται στην πρόσληψη προσωπικού και αφετέρου 

έχει να αντιμετωπίσει ολόκληρο κυκεώνα  νομικών ενδίκων βοηθημάτων, τα οποία 

υποβάλλουν οι υποψήφιοι είτε ενώπιον του Α.Σ.Ε.Π., είτε ενώπιον των αρμοδίων 

Διοικητικών Δικαστηρίων, με σκοπό την ακύρωση της απόφασης πρόσληψης και 

την αναπομπή της υπόθεσης στο Διοικητικό Συμβούλιο για νέα αξιολόγηση.  

Αντίθετα στις επιχειρήσεις  του ιδιωτικού  τομέα δεν υπάρχει αντίστοιχο 

σύστημα ενστάσεων, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται η πρόσληψη άμεσα και  

χωρίς  ιδιαίτερα προβλήματα, ενώ οι υποψήφιοι δεν μπορούν να προσβάλλουν την 

απόφαση πρόσληψης για νομικούς λόγους, εφόσον δεν υφίσταται νομικό πλαίσιο 

που να καθορίζει κανόνες μοριοδότησης και αξιολόγησης.   

Από το γεγονός ότι η αξιολόγηση γίνεται βάσει των  τυπικών προσόντων, 

που διαλαμβάνονται στις προκηρύξεις, γίνεται κατανοητό ότι δεν είναι δυνατόν  να 

γίνονται δεκτοί υποψήφιοι που δε διαθέτουν τα τυπικά προσόντα. Με αυτόν τον 

τρόπο όμως απορρίπτονται υποψήφιοι που έχουν πολύ δυνατά θετικά σημεία 

(προσωπικότητα, εξειδικευμένη εμπειρία, χωρίς αντίστοιχους τίτλους 
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μεταπτυχιακών σπουδών ή και προϋπηρεσία σε συναφή θέση), αλλά δεν μπορούν 

να συνεχίσουν στην επόμενη φάση αξιολόγησης. Το παραπάνω αποτελεί σοβαρό 

μειονέκτημα του υφιστάμενου τρόπου πρόσληψης, δεδομένου ότι η έλλειψη  της 

διαδικασίας συνέντευξης  και της προσωπικής επαφής του  υποψηφίου με τους 

αρμοδίους  του Οργανισμού δεν μπορεί να αναπληρωθεί από την αξιολόγηση μέσω 

των κατατεθέντων φακέλων.   

Αναφορικά με την προσμέτρηση της προϋπηρεσίας και  γενικότερα της 

εμπειρίας πρέπει να σημειωθεί ότι εκτιμάται απλώς και μόνο το στοιχείο της 

ύπαρξής της, χωρίς να ελέγχεται η αποκτηθείσα εμπειρία, η χρονολογική σειρά 

αλλαγής εργοδότη, οι λόγοι των αλλαγών, οι ευθύνες και οι αρμοδιότητες που είχε 

αναλάβει ο υποψήφιος, τα προβλήματα που είχε αντιμετωπίσει, καθώς και τα 

επιτεύγματά του και το επίπεδό ανταγωνισμού στο εργασιακό περιβάλλον. 

Συνεπώς είναι εξαιρετικά τυπική η συνεκτίμηση της προϋπηρεσίας,  δεδομένου ότι 

δεν ελέγχεται η ποιότητα αυτής, αλλά μόνο το γεγονός της  ύπαρξής της, πράγμα 

που καταλήγει σε ανεπιεική αποτελέσματα ως προς διαφορετικούς υποψηφίους,  εκ 

των οποίων μερικοί έχουν να παρουσιάσουν σημαντικά επιτεύγματα στην 

προηγούμενη φάση της σταδιοδρομίας τους.  

Υπάρχει στη διεθνή βιβλιογραφία και πρακτική  ένα πλήρες σύστημα 

αξιολόγησης, το οποίο παρακάμπτει την αυστηρή και μη αναγκαστικά 

επιδοκιμαστέα διαδικασία των εξετάσεων και το οποίο δεν έχει κάνει την εμφάνισή 

του ακόμα στην  Ελλάδα. Έτσι αναγκαστικά γίνεται προσφυγή στη διαδικασία 

γραπτών εξετάσεων, με την οποία όμως δεν μπορούν να επιλεγούν τα κατάλληλα 

άτομα, γιατί δεν είναι εφικτή η  εξέταση της προσωπικότητας του ατόμου, ως 

συνθέτου φαινομένου, του οποίου η αξιολόγηση δεν μπορεί να επιτευχθεί σε 

διάρκεια γραπτής εξέτασης. Παρατηρείται λοιπόν το φαινόμενο να περατώνει 
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κάποιος τις πανεπιστημιακές σπουδές και να καταφεύγει σε εξετάσεις, προκειμένου 

να καταλάβει μια θέση. Οι εξετάσεις αυτές που αξιολογούν το επίπεδο των 

γνώσεών του, ακυρώνουν την συνολική πανεπιστημιακή διαδικασία απόκτησης 

ενός πτυχίου, δεδομένου ότι το πανεπιστημιακό πτυχίο αυτό ακριβώς υποδηλώνει, 

δηλαδή την ικανότητα του υποψηφίου να  διαχειρίζεται ζητήματα που άπτονται  του 

γνωστικού αντικειμένου του.   

Είναι πάντως σαφές ότι  η διαδικασία της επιλογής, όπως περιγράφηκε, 

αναγκαστικά παραλλάσσει, εφόσον πρόκειται για επιλογή στελεχών διευθυντικού  

επιπέδου, δεδομένου ότι σε αυτήν την περίπτωση δεν μπορεί να εφαρμοσθεί το 

νομικό πλαίσιο  που ισχύει για τους υπαλλήλους. Η διαδικασία  αποβλέπει στην 

επιλογή του καταλληλότερου προσώπου,  πράγμα το οποίο επιτυγχάνεται  μέσω  

του ελέγχου των υποψηφίων με συνεντεύξεις. 

Ήδη με νεότερες νομοθετικές ρυθμίσεις, για την πρόσληψη μέσω ΑΣΕΠ 

απαιτείται και η διεξαγωγή της διαδικασίας της συνέντευξης. Όπως προειπώθηκε η  

συνέντευξη ενέχει απολύτως υποκειμενικά κριτήρια, ακόμα και  αν είναι  εκ των 

προτέρων προκαθορισμένες οι ερωτήσεις, δεδομένου ότι η βαθμολόγηση 

διαφοροποιείται από εξεταστή σε εξεταστή. Περαιτέρω είναι αμφίβολο, αν μια 

διαδικασία που διαρκεί ελάχιστο χρόνο  μπορεί να   έχει διακρίνουσα ικανότητα, 

καθότι  δεν είναι δυνατόν να αποτυπωθούν και να διακριβωθούν στοιχεία  της 

προσωπικότητας, καθώς και το επίπεδο γνώσεων του  υποκειμένου της 

συνέντευξης. Δικαιολογημένες λοιπόν είναι  οι επικρίσεις εκείνων που διατείνονται 

πως  η εισαγωγή τέτοιων μέσων,  μπορεί να επιφέρει  πλήρη μεταλλαγή των 

αποτελεσμάτων που είχαν επιτευχθεί  με τις γραπτές εξετάσεις, ιδίως αν τα 

ποσοστά των συνεντεύξεων (στο σχηματισμό της τελικής βαθμολογίας)  είναι πολύ 

υψηλότερα αυτών που διαμορφώνουν οι γραπτές εξετάσεις, για τις οποίες εξάλλου 
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υπάρχει και ένα αντικειμενικό μετρήσιμο μέγεθος, ασχέτως του ότι οι τελικές 

βαθμολογίες των γραπτών δεν είναι δυνατόν να μεταβληθούν ή να υποστούν  

δευτεροβάθμια κρίση. 

6. Η εμπλοκή του Α.Σ.Ε.Π.  στις προσλήψεις του  Δημόσιου Τομέα 
 

Όλο και περισσότερο αυξάνονται τα αιτήματα  των   διοικούντων τους 

δημόσιους οργανισμούς με την ευρεία έννοια, προκειμένου να απεμπλακούν οι 

προσλήψεις του προσωπικού που οι φορείς επιζητούν, από την διαδικασία του 

ελέγχου  αυτών από  το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού. Τούτο 

δικαιολογείται εκ του γεγονότος ότι η  παρεμβολή του Α.Σ.Ε.Π. στη διαδικασία είναι 

άκρως χρονοβόρα και δεν συνάδει με την ταχύτητα που πρέπει να επιδεικνύεται σε 

αυτές τις  περιπτώσεις, ώστε οι φορείς αυτοί να τονώσουν την ανταγωνιστικότητά 

τους  έναντι επιχειρήσεων που έχουν το ίδιο επιχειρηματικό αντικείμενο. 

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι  το εργατικό δίκαιο και οι συναφείς θεσμικές 

ρυθμίσεις που αποσκοπούν να κατοχυρώσουν  κάποια κριτήρια διαφάνειας και 

αξιοκρατίας, αποτελούν σημαντικό εμπόδιο στην πρόσληψη προσωπικού και 

συνεπώς στη στελέχωση των φορέων του δημοσίου με κατάλληλα και  

εξειδικευμένα στελέχη, αλλά και εν γένει εργαζόμενους. Τούτο, διότι είναι προφανές 

πως η πρόσληψη του προσωπικού με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και με τις 

διαδικασίες   που  υιοθετεί το σύνολο των θεωριών περί της  διοίκησης 

ανθρωπίνων πόρων, αποτελεί την ορθότερη μέθοδο για την εμπέδωση της 

αξιοκρατίας. Ωστόσο είναι  φανερό πως το έλλειμμα της  αξιοκρατίας  που 

γενικότερα παρατηρείται  στον εργασιακό ορίζοντα της Ελληνικής Επικράτειας, έχει 

από καιρό επιβάλλει την καθιέρωση του συστήματος επιλογής μέσω του Α.Σ.Ε.Π..  

 Αναφορικά με τα παραπάνω μπορούν να γίνουν οι κάτωθι παρατηρήσεις 
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αναφορικά με το σύστημα  των προσλήψεων που υφίσταται  στον ευρύτερο 

Δημόσιο Τομέα:   

1.Για τις υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα είναι προφανές ότι το 

σύστημα αξιολόγησης και επιλογής προσωπικού απαιτεί  σημαντικές βελτιώσεις σε 

πολλά επίπεδα. Η βασική μειονεκτικότητα  είναι η  ευελιξία και η 

προσαρμοστικότητα που πρέπει να παρατηρούνται, προκειμένου να επιτυγχάνεται 

επιλογή του κατάλληλου προσωπικού με βάση ουσιαστικά κριτήρια.  

2. Η προκήρυξη της θέσης πρέπει να είναι πλήρης, να παρέχεται δηλαδή   

στους  υποψήφιους  ένα  συνολικό προφίλ της θέσης, όπου θα γίνεται συνοπτική 

αναφορά στους μισθούς, στις προοπτικές και  στην εξέλιξη  του υποψήφιου, καθώς 

και στη φύση της εργασίας και τα καθήκοντα, που θα κληθεί να αντιμετωπίσει ο 

υποψήφιος, ενώ παράλληλα θα παρέχονται πληροφορίες για την μελλοντική πορεία 

της επιχείρησης (Οργανισμού). Πρέπει να υπάρχει τόσο περιγραφή της εργασίας 

όσο και περιγραφή των προσόντων (ελάχιστες απαιτούμενες  γνώσεις, δεξιότητες, 

ικανότητες, εμπειρία και στοιχεία της προσωπικότητας καθώς και ευθύνες του 

φορέα της συγκεκριμένης θέσης). Έτσι η προσέλκυση και η επιλογή των 

υποψηφίων μπορεί να περιοριστεί καθαρά στα άτομα εκείνα που διαθέτουν τα 

κατάλληλα προσόντα για τη θέση. Είναι αυτονόητο βεβαίως ότι  λόγω της φύσης 

του Οργανισμού ως Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου, εποπτευόμενου από το 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι μισθοί δεν μπορούν να 

διαφοροποιούνται από εκείνους του ευρύτερου δημόσιου τομέα και είναι εν πολλοίς 

οι ίδιοι, σε όμοιες κατηγορίες υπαλλήλων,  σε αντίθεση με τις επιχειρήσεις του 

ιδιωτικού τομέα, όπου οι  μισθοί μπορούν να διακυμαίνονται ανάλογα με τις 

ικανότητες του υποψηφίου,  ενώ παράλληλα αποτελούν  και ισχυρό μέσο 

προσέλκυσης ικανών στελεχών. 
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3.  Αποσύνδεση της μονιμότητας  με τη θέση που προκηρύσσεται, κατά τρόπο 

ώστε κάποιος προσλαμβανόμενος να μονιμοποιείται σε μεταγενέστερη φάση της 

διαδικασίας, κατόπιν εσωτερικής αξιολόγησης, και όχι εξαρχής, δεδομένου ότι η 

μονιμότητα αποτελεί πόλο έλξης για την υποβολή υποψηφιοτήτων.  Από την μέχρι 

τώρα εμπειρία στο χώρο των προσλήψεων, γίνεται σαφές ότι  η  θεσμοθέτηση ενός 

διαφορετικού θεσμικά κατοχυρωμένου πλαισίου, έχει αποτελέσει φραγμό για τις 

παλαιότερα κατά κόρον παρατηρούμενες φορτικές πιέσεις πολιτικών και άλλων 

παραγόντων της οικονομικής  ζωής, προκειμένου να προσλαμβάνονται άτομα που 

πρόσκεινται σε συγκεκριμένες πολιτικές παρατάξεις. Ωστόσο, πρέπει να 

επισημανθεί γενικότερα ότι η κατάργηση της μονιμότητας θα επιφέρει σημαντικά 

προβλήματα στην οργάνωση των Δημοσίων Υπηρεσιών, δεδομένου ότι το 

περιβάλλον στον Ελλαδικό χώρο δεν είναι ακόμα αρκετά ώριμο να δεχθεί αυτήν την 

σημαντική μεταβολή των εργασιακών σχέσεων, δεδομένης και της  χαμηλής 

ελαστικότητας στην κινητικότητα  της αγοράς εργασίας, πράγμα που συνεπάγεται 

την αδυναμία ανεύρεσης εργασίας στον ιδιαίτερα αδύναμο και συρρικνωμένο 

ιδιωτικό τομέα, λόγω της πλήρους απουσίας δευτερογενούς τομέα της Οικονομίας 

της χώρας. 

4. Η ίδρυση του Α.Σ.Ε.Π., αρχικώς είχε την έννοια της απεμπλοκής του  

πολιτικού μηχανισμού επιρροής στην πρόσληψη προσωπικού, δεδομένου ότι είχε 

παρατηρηθεί το  φαινόμενο της άμεσης επιρροής πολιτικών και άλλων 

οικονομικοκοινωνικών παραγόντων, με αποτέλεσμα την πρόσληψη προσωπικού, 

χωρίς να συντρέχουν οι αναγκαίες  συνθήκες αξιοκρατίας και κατά παράκαμψη της 

αρχής της  χρηστής διοικήσεως, με απόρροια οι προσλήψεις να έχουν χαρακτήρα 

ευνοιοκρατίας. Απαιτείται  λοιπόν η αναδιάρθρωση του υφισταμένου συστήματος, 

ώστε να διατηρηθούν τα θετικά στοιχεία και να εξοβελισθούν τα αρνητικά, που 
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σχετίζονται με την πλήρη αδυναμία εκτίμησης της προσωπικότητας του υποψηφίου, 

αλλά και των στοιχείων αυτού αναφορικά με προηγούμενους εργοδότες και  τυχόν 

υπάρχουσες συστατικές επιστολές ή ευδόκιμη προϋπηρεσία σε διάφορους  

εργοδότες. 

5. Η  έλλειψη γνώσης του περιβάλλοντος εργασίας δεν μπορεί να αναιρεθεί από 

το γεγονός ότι  απαιτούνται  ειδικές γνώσεις στο αντικείμενο, δεδομένου ότι  η 

εξοικείωση με το  περιβάλλον συνήθως απαιτεί πολύ χρόνο. Επομένως οι 

καταλληλότεροι υποψήφιοι είναι εκείνοι που έχουν απασχοληθεί στο παρελθόν σε 

παρόμοιες θέσεις εργασίας. Ωστόσο ο προβληματισμός που γεννάται έχει να κάνει 

με την  επιλογή υποψηφίων που δεν έχουν ανάλογη προϋπηρεσία. Αυτοί δεν έχουν 

προοπτικές ανεύρεσης εξειδικευμένης εργασίας, παρά μόνο σε τέτοιες θέσεις που η 

προϋπηρεσία δεν αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για την ορθή εκτέλεση του έργου  

που τους ανατίθεται.  

Η  επιλογή  και πρόσληψη υπαλλήλων με βάση συγκεκριμένα τυποποιημένα 

κριτήρια, είναι μεν σύμφωνη με το  ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, αλλά αδυνατεί να 

εκτιμήσει  στοιχεία του υποψήφιου που άπτονται των ικανοτήτων του να χειρίζεται 

περίπλοκα ζητήματα του εργασιακού του χώρου ή των δεξιοτήτων του να  λαμβάνει 

αποφάσεις υπό καθεστώς πίεσης. 

6. Θα ήταν ωστόσο σκόπιμη η δημιουργία ενός ηλεκτρονικού συστήματος 

δεδομένων όπου θα εντάσσονται  υποψήφιοι, ανάλογα με τα προσόντα τους σε 

δεδομένη χρονική στιγμή, ώστε να είναι δυνατή η επιλογή και απορρόφηση από τον 

πίνακα αυτόν κατά περίπτωση, χωρίς να γίνεται προσφυγή σε διαδικασίες 

εξετάσεων ή και μοριοδότησης κάθε φορά που κάποιος Οργανισμός επιθυμεί την 

προσέλκυση υποψηφίων, δεδομένου ότι τόσο το σύστημα των εξετάσεων, όσο και 

το σύστημα των μορίων, εκτός του ότι είναι εξαιρετικά δυσκίνητοι μηχανισμοί, 
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αποτελούν σημαντική  προσβολή της  αυτοπεποίθησης του υποψηφίου, εκ των 

οποίων οι περισσότεροι αποθαρρύνονται  μετά από κάποια αποτυχία σε διαδικασία 

πρόσληψης, ενώ είναι σχεδόν βέβαιο ότι μπορεί πολλοί εξ αυτών να είναι πολύ 

καλύτεροι υπάλληλοι από εκείνους που προσλαμβάνονται βάσει εξετάσεων. Τούτο 

διότι το τεστ γνώσεων  έχει το εγγενές μειονέκτημα να  εξετάζει εκ νέου τα θέματα 

στα οποία οι υποψήφιοι εξετάσθηκαν ήδη κατά τη διάρκεια των  πανεπιστημιακών ή 

άλλων σπουδών τους  και δεν είναι δυνατόν σε ελάχιστη ώρα να επιτευχθεί η 

αξιολόγηση ενός πολυσύνθετου φαινομένου, όπως η  προσωπικότητα ενός ατόμου.  

7. Συμπεράσματα 
 

1. Παρατηρείται σαφής αλληλεπίδραση μεταξύ του  εργατικού δικαίου και 

της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων.  Το  νομοθετικό πλαίσιο του 

εργατικού δικαίου είναι αρκετά παρωχημένο σε σχέση με τις επιταγές της 

παγκοσμιοποίησης της αγοράς. Η ταχύτητα των οικονομικών εξελίξεων 

είναι τόσο μεγάλη, ώστε απαιτείται ευελιξία στις θεσμικές αλλαγές, 

προκειμένου να  είναι σε θέση το εργατικό δίκαιο να  ανταποκριθεί με 

επιτυχία στις νέες απαιτήσεις. 

2. Το αυστηρό πλαίσιο της υπάρχουσας νομοθεσίας, ως προς  τη ρύθμιση 

των εργασιακών σχέσεων, χρειάζεται επείγουσες βελτιώσεις, ώστε  να 

παρέχεται κατά το δυνατό εξατομικευμένη  δυνατότητα για τη σύμβαση 

εργασίας που θα συνάπτεται μεταξύ του εργοδότη και του εργαζόμενου. 

3. Η  Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων  είναι σε θέση να διαμορφώνει  το 

εργασιακό περιβάλλον ανάλογα με την διαφορετικότητα των 

εργαζομένων, πράγμα που δεν φαίνεται  να ισχύει αναφορικά με το 

εργατικό δίκαιο, το οποίο επιφυλάσσει ρυθμίσεις ομοειδείς για μεγάλες 
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κατηγορίες εργαζομένων, ενώ  δεν λαμβάνονται  άμεσα  υπόψη οι νέες 

μορφές ευέλικτης εργασίας ή  μερικής εργασίας ή εργασίας που 

παρέχεται υπό το ένδυμα της σύμβασης έργου ή  τηλεργασίας (electronic 

homework-η τελευταία είναι πολύ διαδεδομένη στις Η.Π.Α. και λιγότερο 

στην Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία). 

4. Η Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων  προωθεί  την εξωδικαστική επίλυση των 

διαφορών που αναφύονται μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών, 

δεδομένου  ότι η προσφυγή στη δικαιοσύνη συνεπάγεται  για τις 

επιχειρήσεις απώλεια χρόνου και χρημάτων (βλ. και Jeffrey Pfeffer, 

Competitive advantage through people, σελ. 138 επ). Είναι πάντως 

παραδεκτό ότι οι αντιδικίες των εργαζομένων και των εργοδοτών έχουν 

προσθέσει υψηλό γενικότερο κόστος στην αγορά εργασίας, διότι οι εργοδότες 

πρέπει να  προσέχουν ιδιαίτερα τους  όρους εργασίας και να απασχολούν ένα 

μέρος του δυναμικού τους σε εξεύρεση λύσεων, ώστε να  μην ενάγονται στα 

Δικαστήρια με αβέβαια αποτελέσματα ως προς την επιχείρησή τους. Φαίνεται 

δηλαδή να αναγκάζονται να δίνουν τελικά λιγότερη προσοχή στη φύση της 

εργασίας αυτή καθεαυτή και στις προσδοκίες που έχουν από πλευράς 

εργαζομένων και να στρέφουν την προσοχή τους σε ζητήματα που σχετίζονται 

με την σταθερότητα της εργασίας και τις πιθανές επιπτώσεις μιας δικαστικής 

διένεξης. 

5. Οι εργασιακές σχέσεις  ευρίσκονται σε καθεστώς συνεχών μεταλλαγών, τόσο 

εξαιτίας των πιέσεων της παγκοσμιοποίησης  και των εντεύθεν συνεπειών 

αυτής στην αγορά εργασίας, όσο και εξαιτίας των προβλημάτων που 

ανακύπτουν από την προσφυγή στα Δικαστήρια και την εντεύθεν οικονομική 
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επιβάρυνση των μικρών ιδίως επιχειρήσεων. Οι εργαζόμενοι  στις 

περισσότερες των περιπτώσεων δεν αποκομίζουν σημαντικά οφέλη από την 

παραπάνω πρακτική, δεδομένης της  καθυστέρησης της δικαιοσύνης, λόγω 

ιδίως της υπερβολικής πολυνομίας που διέπει τις εργασιακές σχέσεις και του 

ομιχλώδους τοπίου, αναφορικά με τα δικαιώματα των εργαζομένων, αλλά και 

λόγω της αφερεγγυότητας των επιχειρήσεων να  καλύπτουν τους 

εργαζόμενους που δικαιώνονται από  τα Δικαστήρια. Απαιτείται λοιπόν μια εκ 

νέου επανατοποθέτηση και  αναδιοργάνωση των εργασιακών σχέσεων , όπου 

η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων θα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην 

προσπάθεια επίλυσης των εργασιακών διαφορών.  Η προσφυγή στη 

Δικαιοσύνη θα  πρέπει να γίνεται με φειδώ και μόνο εκεί όπου υπάρχει πλήρης 

αδυναμία εξεύρεσης συμβιβαστικής λύσης, λαμβανομένου υπόψη και του  

δεδομένου ότι η   εργασιακή ειρήνη προφανώς διαταράσσεται βάναυσα από 

τέτοιες ενέργειες, οι οποίες οδηγούν σε πλήρη αντιπαράθεση τους 

εργαζόμενους εν γένει  και τους εργοδότες  ως σύνολο. 

6. Η Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων  επιδιώκει την καθιέρωση ειδικών και 

εξατομικευμένων συμβάσεων, με άκρως ευέλικτο σχήμα, ως  προς την 

παροχή της εργασίας σε χρόνο, προκειμένου να  διευκολύνονται οι 

επιχειρήσεις στην μείωση του  τελικού κόστους των  προϊόντων, του 

οποίου βασικός συντελεστής είναι η αμοιβή της εργασίας, ώστε  να είναι 

περισσότερο ανταγωνιστικές στην παγκοσμιοποιημένη αγορά.  

7. Η  Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων  αποσκοπεί στην  αποδέσμευση των  

προσλήψεων  από  ένα ασφυκτικό καθεστώς εξειδικευμένων κανόνων, 

μέσω παρεμβάσεων από  θεσμοθετημένους φορείς, όπως το Α.Σ.Ε.Π., 

προκειμένου να αποκτήσουν  οι επιχειρήσεις το  δικαίωμα να  
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προσλαμβάνουν το προσωπικό με βάση δικά τους κριτήρια, οικονομικής 

φύσης.  

8. Η  Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων  επιθυμεί τη δημιουργία των 

καταλλήλων προϋποθέσεων ώστε να πραγματοποιούνται οι απολύσεις 

των εργαζομένων σε καθεστώς μειωμένων οικονομικών εγγυήσεων για  

τις αποζημιώσεις που θα είχαν δικαίωμα να λάβουν. Προς αυτήν την 

κατεύθυνση  κατατείνουν και οι νέες μορφές ευέλικτης εργασίας, όπως 

δανεισμός  εργαζομένων ή μίσθωση αυτών μέσω γραφείων προσωρινής 

απασχόλησης, καθώς επίσης και  μορφές  απασχόλησης με  ελαστικό 

ωράριο, το οποίο εκάστοτε  παραλλάσσει ανάλογα με τις ανάγκες της 

επιχείρησης ή του εργοδότη. Είναι προφανές ότι  απαιτείται συγκερασμός 

των  αντιτιθέμενων συμφερόντων, δεδομένου ότι  διαφαίνεται τάση 

περιορισμού των κεκτημένων με αγώνες δικαιωμάτων των  εργαζομένων. 

Η υπερπροσφορά εργασίας αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την  

αναστροφή αυτής της αρνητικής κατάστασης, ενώ δεν θα πρέπει να 

παραγνωρίζεται και η  επιθετικότητα των   αναδυομένων οικονομιών της 

Ασίας, οι οποίες επιδιώκουν τη διείσδυση στην παγκοσμιοποιημένη 

αγορά, μέσω των χαμηλών  αμοιβών, οι οποίες  αποτελούν  παράγοντα 

μείωση του τελικού  κόστους ανά μονάδα προϊόντος.  

9. Είναι προφανές ότι το  αρνητικό δημογραφικό  πρόβλημα, δηλαδή  η 

ολοένα παρατηρούμενη αύξηση του πληθυσμού παγκοσμίως, έχει 

επηρεάσει εξόχως τις εργασιακές σχέσεις, καθόσον   ο συντελεστής της 

εργασίας και ιδίως της μη εξειδικευμένης, έχει απολέσει την αξία που είχε 

παλαιότερα, δεδομένου ότι η ανεύρεση  ανθρωπίνου δυναμικού με πολύ 

χαμηλές αμοιβές είναι ιδιαιτέρως εύκολη περίπτωση. Το παραπάνω έχει 
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ως αποτέλεσμα να  μειώνονται  εκ των πραγμάτων τα δικαιώματα των 

εργαζομένων, εφόσον η αντικατάσταση αυτών στην επιχείρηση με 

άλλους  για τους οποίους καταβάλλονται χαμηλότερες αμοιβές είναι  

πλέον ο κανόνας, ενώ δεν θα πρέπει να παραγνωρίζεται το γεγονός της 

κινητικότητας  των επιχειρήσεων και της δυνατότητας αυτών να  

μεταβάλλουν τον τόπο δραστηριοποίησής τους ανάλογα με τα 

ωφελήματα  που τους χορηγεί η εκάστοτε κυβέρνηση, η οποία χαράσσει 

τη σχετική πολιτική της απασχόλησης. 

10. Οι παραδοσιακές έννοιες  του εργατικού δικαίου για  καταβολή 

συγκεκριμένων αμοιβών, επιδομάτων και άλλων ευεργετημάτων   στους 

εργαζομένους έχουν αποκτήσει σχετική έννοια, δοθέντος ότι  οι 

επιχειρήσεις εκτιμούν ιδιαίτερα το ευνοϊκό περιβάλλον για την ανάπτυξή 

τους, το οποίο εκτός του  εκκαθαρισμένου πεδίου φορολογικών 

ρυθμίσεων, χωρίς  απρόβλεπτες ανατροπές, περιλαμβάνει και  θεσμικό 

πλαίσιο  ρύθμισης των εργασιακών σχέσεων  σύμφωνα  με τις επιταγές 

και επιδιώξεις  που προκύπτουν από την θεωρία για την   Διοίκηση 

Ανθρωπίνων Πόρων, δηλαδή τέτοιο που  βοηθεί την επιχειρηματικότητα, 

χωρίς να θέτει εμπόδια στην πολιτική προσλήψεων, αλλά και στη 

δυνατότητα των εργοδοτών να προβαίνουν σε απολύσεις, ανάλογα με 

την πορεία των οικονομικών μεγεθών της  επιχείρησης.  

11. Η Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων  πρέπει να έχει ως στόχο την  ανεύρεση  

λύσεων οι οποίες θα  σταθμίζουν τα προβλήματα οικονομικής 

κατάστασης των επιχειρήσεων σε συνδυασμό και με τα δίκαια αιτήματα 

των εργαζομένων, οι οποίοι βλέπουν τη θέση τους να  χειροτερεύει. Από 

την πλευρά των εργαζομένων είναι απαραίτητη η θετική προσέγγιση στα 
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προβλήματά τους, ώστε να μην υπάρχει εντελώς ανεξέλεγκτη   

μεταχείρισή τους, στο όνομα της παγκοσμιοποίησης και της ευελιξίας των 

εργασιακών σχέσεων. Είναι προφανές ότι η μέση οδός είναι η καλύτερη, 

δεδομένου ότι  τυχόν πλήρης απεμπλοκή από τους κανόνες και τα 

εγγυητικά πλαίσια του εργατικού δικαίου, μπορεί να οδηγήσει στην  

απαξίωση της  εργασίας των  μισθωτών και γενικότερα των παρεχόντων 

«εξαρτημένη εργασία», με κίνδυνο την περαιτέρω  εμφάνιση οξύτατων 

κοινωνικών προβλημάτων, όπως αυτά που εμφανίσθηκαν σε ευρωπαϊκή 

χώρα, των οποίων γενεσιουργός  λόγος ήταν η  εξαθλίωση των πολιτών 

και εργαζομένων. Οφείλει η Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων  να εγκύψει 

στον παράγοντα άνθρωπο, ο οποίος έχει  σημαντική αξία στην πορεία  

των  επιχειρήσεων  και να μην τον κατατάσσει σε θέση όμοια με άλλους 

συντελεστές της απόδοσης των εκμεταλλεύσεων. Ο παραγκωνισμός του 

εργατικού δικαίου με την εγγυητική του λειτουργία, μακροπρόθεσμα  θα 

έχει δυσμενείς συνέπειες  για την οργάνωση και  οικονομική πορεία των 

επιχειρήσεων, αλλά και του όλου συστήματος, γιατί η  μείωση της  

αγοραστικής δύναμης των μαζών θα σημάνει συρρίκνωση των κερδών 

και  πρόκληση  ύφεσης με  απρόβλεπτες συνέπειες.  

12. Η Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων  οφείλει να  συνδράμει την  

επιχειρηματικότητα, ώστε να  εξοβελισθούν τα προβλήματα που 

εμφανίζονται σε τομείς που σχετίζονται με τον ρόλο της δημόσιας 

διοίκησης, όπως η ποιότητα του προσωπικού της, η γραφειοκρατία γύρω 

από τις ρυθμίσεις που αφορούν στην ίδρυση  μιας επιχείρησης και τη 

διαφάνεια των συναλλαγών με τις δημόσιες υπηρεσίες. Αν τα παραπάνω 

προβλήματα  επιλυθούν σε βάθος χρόνου, είναι βέβαιο ότι η άνθιση της 
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επιχειρηματικότητας θα σημάνει και τη βελτίωση των εργασιακών 

σχέσεων, οι οποίες  υφίστανται κατάπτωση  από την οικονομική ύφεση, 

δοθέντος ότι οι εργαζόμενοι φαίνεται πως επωμίζονται σημαντικό μέρος  

της οικονομικής δυσπραγίας.  

13.  Η αλληλοδιασύνδεση, η αλληλεξάρτηση και η  συνέργεια    των θέσεων 

της  Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων  και των απόψεων του 

παραδοσιακού εργατικού δικαίου, αλλά και γενικότερα του δικαίου της 

ευελιξίας της εργασίας, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα επιτυχίας στη 

δημιουργία υγιών και  δυναμικά εξελισσόμενων σχέσεων εργασίας, οι  

οποίες  αποτελούν τη βάση για την  ανάπτυξη των επιχειρήσεων και την 

συνεπαγόμενη  ανάπτυξη της  εν γένει οικονομίας.  
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