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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Οι όροι «διαχείριση ανθρώπινων πόρων» (HRM) και «ανθρώπινοι πόροι» (HR) έχουν 

σε μεγάλο βαθμό αντικαταστήσει τον όρο «διαχείριση προσωπικού» ως περιγραφή των 

διαδικασιών που εμπλέκονται στην διαχείριση των ανθρώπων σε οργανώσεις. Η 

διαχείριση ανθρώπινων πόρων σχετίζεται με το σχεδιασμό των επίσημων συστημάτων 

σε έναν οργανισμό για να διασφαλίσει την αποτελεσματική και αποδοτική χρήση των 

ανθρώπινων δυνατοτήτων ώστε να επιτύχει τους οργανωτικούς στόχους της. Σε έναν 

οργανισμό, η διαχείριση των ανθρώπινων πόρων σημαίνει ότι πρέπει αυτοί να 

προσληφθούν, να εκπαιδευτούν και να εξελιχθούν. Κατά τα τελευταία έτη, η έννοια της 

διαχείρισης γνώσης ως όρος έχει συζητηθεί, προσδιοριστεί, και να επαναπροσδιοριστεί 

επανειλημμένα.  

Σε γενικές γραμμές η διαχείριση της γνώσης μπορεί να θεωρηθεί ως εργαλείο, τεχνική, 

και στρατηγική για να διατηρηθεί, να αναλυθεί, να οργανωθεί, να βελτιωθεί και να 

μοιραστεί η εξειδίκευση των επιχειρήσεων. Η διαχείριση των ανθρώπινων πόρων 

μπορεί να αποτελέσει σημαντική συμβολή στη διαχείριση της γνώσης απλώς και μόνο 

επειδή η γνώση είναι κοινή μεταξύ των ανθρώπων. Δεν είναι μόνο θέμα της σύλληψης 

ρητής γνώσης μέσω της χρήσης της τεχνολογίας των πληροφοριών. Από αυτή την 

άποψη, ο ρόλος της διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων είναι να διασφαλίσει ότι ο 

οργανισμός έχει το πνευματικό κεφάλαιο που χρειάζεται. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 
 

 

1.1. Περιεχόμενο ΔΑΠ 

 

Όταν μιλάμε για την διαδικασία της πρόσληψης, της διαχείρισης και φυσικά της 

χάραξης κατευθύνσεων του προσωπικού στο εσωτερικό μίας οργανώσεως, μιλάμε 

ουσιαστικά για την λειτουργία της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων ή αλλιώς της HRM. 

Πιο συγκεκριμένα, η ΔΑΠ ασχολείται με το προσωπικό καθώς και με την οργανωτική 

λειτουργία των επιχειρήσεων, ενώ χαρακτηριστικά ορισμένες από τις λειτουργίες της 

που θα μπορούσαν να αναφερθούν είναι η διαχείριση της απόδοσης, οι αποζημιώσεις, 

οι μισθοδοσίες, η ασφάλεια, το αναπτυξιακό πλάνο, η αναβάθμιση και διατήρηση της 

ποιότητας, η επικοινωνία, η παρακίνηση των εργαζομένων, η κατάρτιση, η εκπαίδευση 

και η διοίκηση (Βάλβης, 2005). 

 

Εικόνα 1. Διάγραμμα Περιεχομένων της Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων, Πηγή: 

http://www.managementguru.net/ 
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Φυσικά ο ρόλος του τμήματος ανθρωπίνων πόρων μίας εταιρείας δεν σταματάει εδώ, 

αφού είναι επίσης υπεύθυνο τόσο για την δημιουργία, όσο και για την επίβλεψη και την 

εφαρμογή των απαραίτητων πολιτικών, που αφορούν την συμπεριφορά της επιχείρησης 

απέναντι στους εργαζομένους της, αλλά και την συμπεριφορά του προσωπικού 

απέναντι στους εργοδότες του (Αναστασόπουλος, 2006).  

Έτσι θα μπορούσαμε να πούμε πως το προσωπικό που εργάζεται στο εσωτερικό μίας 

εταιρείας, επιχείρησης ή οργάνωσης αποτελεί ουσιαστικά τους ανθρώπινους πόρους 

της. Όταν λοιπόν αναφερόμαστε στην διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων, εννοούμε 

ουσιαστικά την διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να 

δίνεται έμφαση στην λογική ότι οι εργαζόμενοι είναι περιουσιακά και δυναμικά 

στοιχεία της εκάστοτε εταιρείας. Στα πλαίσια αυτών των λειτουργιών, οι εργαζόμενοι 

αντιμετωπίζονται πολλές φορές και ως «ανθρώπινο κεφάλαιο». Βασικοί στόχοι της 

εταιρείας, όπως συμβαίνει και με τα υπόλοιπα περιουσιακά της στοιχεία, είναι η 

μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας χρήσης των εργαζομένων, η αύξηση της 

απόδοσης της επένδυσης και η μείωση των κινδύνων που μπορεί να εμφανιστούν (Van 

de Voorde, 2009). 

Η ΔΑΠ θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί και ως μία ολοκληρωμένη προσέγγιση ή μία 

στρατηγική σχετικά με την διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και του γενικότερου 

εργασιακού περιβάλλοντος. Τέλος αξίζει να αναφερθεί πως έχει παρατηρηθεί οι 

εργαζόμενοι να είναι πιο παραγωγικοί και πιο αποτελεσματικοί, εάν η διαχείρισή τους 

είναι η μέγιστη δυνατή, με αποτέλεσμα να ακολουθούν με την σειρά τους την 

γενικότερη κατεύθυνση της επιχείρησης και να προσπαθούν να πετύχουν τους στόχους 

και σκοπούς της. 

 

1.2. Περιεχόμενο Διαχείρισης Γνώσης 

 

Η διαχείριση της γνώσης ορίζεται ως η έννοια σύμφωνα με την οποία μια επιχείρηση 

συνειδητά και συνολικά συγκεντρώνει, οργανώνει, διαμοιράζει, και αναλύει τις γνώσεις 

όσον αφορά τους πόρους, τα έγγραφα, και τις δεξιότητες των ανθρώπων. Στις αρχές του 

1998, υπήρχε η πεποίθηση ότι λίγες επιχειρήσεις είχαν όντως μια ολοκληρωμένη 
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πρακτική διαχείρισης της γνώσης σε λειτουργία. Οι πρόοδοι στην τεχνολογία και τον 

τρόπο με τον οποίο αποκτάται πρόσβαση και διαμοιράζεται η πληροφορία έχει αλλάξει. 

Πολλές επιχειρήσεις έχουν πλέον κάποιο πλαίσιο διαχείρισης της γνώσης. 

Η διαχείριση της γνώσης περιλαμβάνει την εξόρυξη δεδομένων και κάποια μέθοδο 

λειτουργίας για την προώθηση πληροφοριών στους χρήστες. Ένα σχέδιο διαχείρισης 

γνώσης περιλαμβάνει την έρευνα των εταιρικών στόχων και μια προσεκτική εξέταση 

των εργαλείων, τόσο παραδοσιακών όσο και τεχνικών, που απαιτούνται για την 

αντιμετώπιση των αναγκών της εταιρείας. Η πρόκληση της επιλογής ενός συστήματος 

διαχείρισης της γνώσης είναι να αγοραστεί ή να «χτιστεί» το λογισμικό που ταιριάζει 

στο πλαίσιο του συνολικού σχεδίου ώστε να ενθαρρύνει τους εργαζόμενους να 

χρησιμοποιούν το σύστημα και να ανταλλάσσουν πληροφορίες (Baptiste, 2007). 

Ο στόχος ενός συστήματος διαχείρισης της γνώσης είναι να παρέχεται στους 

διαχειριστές η δυνατότητα να οργανώνουν και να εντοπίζουν σχετικό περιεχόμενο 

ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν κάθε φορά, και η εξειδίκευση που απαιτείται 

για τον προσδιορισμό συγκεκριμένων επιχειρηματικών καθηκόντων και σχεδίων. 

Μερικά συστήματα διαχείρισης της γνώσης μπορούν να αναλύσουν τις σχέσεις μεταξύ 

του περιεχομένου, των ανθρώπων, των θεμάτων και της δραστηριότητας και να 

παράγουν μια έκθεση χάρτη γνώσης ή έναν πίνακα διαχείρισης της γνώσης 

(Βαξεβανίδου & Ρεκλείτης, 2008). 

Ο ρόλο που παίζουν οι διαχειριστές γνώσεις ειδικά τα τελευταία χρόνια είναι ιδιαίτερα 

δημοφιλής, ενώ στις αρμοδιότητες τους, ανήκουν η ουσιαστική διαμόρφωση της 

κουλτούρας της επιχείρησης, ως προς την διάδοση της γνώσης. Επίσης, ωθούν την 

επιχείρηση στην ευρύτερη μάθηση, εκπαίδευση και τελικά στην καινοτομία. Φυσικά, ο 

τομέας της Διαχείρισης της Γνώσης δεν έχει στενά πλαίσια, έτσι οι δραστηριότητες της 

επεκτείνονται σε διάφορα τμήματα της επιχείρησης. Αυτά μπορεί να είναι το τμήμα 

πωλήσεων, το τμήμα καινοτομιών, το τμήμα διαχείρισης ανθρώπινων πόρων και το 

τμήμα ελέγχου ποιότητας (Ιορδάνογλου, 2008). 

Οι ιθύνοντες της διαχείρισης της γνώσης μπορεί να ανήκουν επιστημονικά σε 

διάφορους κλάδους και εκπαιδευτικά υπόβαθρα. Για παράδειγμα, μπορούν να είναι 

εξειδικευμένοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, η στις Επιστήμες της Πληροφορικής. Σε 
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κάθε περίπτωση όμως και προκειμένου να είναι επιτυχείς στον ρόλο που έχουν 

αναλάβει, θα πρέπει οι γνώσεις τους να είναι ιδιαίτερα διευρυμένες, και να 

περιλαμβάνουν γνώσης σχετικά με την οργανωσιακή κουλτούρα, το marketing, τις 

διάφορες διαδικασίες και τις συνεργατικές τεχνολογίες. Τέλος, θα πρέπει σε γενικές 

γραμμές να αναφέρουμε ότι προκειμένου να γίνει κάποιος διαχειριστής της γνώσης, θα 

πρέπει να διαθέτει ως προσόν ευρεία γκάμα δεξιοτήτων (Βαξεβανίδου & Ρεκλείτης, 

2008).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΑΝΡΘΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 
 

 

Η Στρατηγική Επιχειρήσεων, περιλαμβάνει τη διαμόρφωση και την υλοποίηση των 

μεγάλων πρωτοβουλιών που έχουν αναληφθεί από την ανώτατη διοίκηση της εταιρείας 

για λογαριασμό των ιδιοκτητών, με βάση την εξέταση των πόρων και την αξιολόγηση 

του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος, στα οποία ο οργανισμός ανταγωνίζεται. 

Η στρατηγική επιχειρήσεων περιλαμβάνει την απάντηση στο ερώτημα σχετικά με ποιον 

τρόπο θα πρέπει να επιλέξει η επιχείρηση για να είναι ανταγωνιστική. Στη θεωρία και 

την πρακτική της διαχείρισης, υπάρχει και μια επιπλέον διάκριση ανάμεσα στη 

στρατηγική διαχείριση και τη λειτουργική διαχείριση. Η λειτουργική διαχείριση 

ασχολείται κυρίως με τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και τον έλεγχο των 

δαπανών εντός των ορίων που καθορίζονται από τη στρατηγική του οργανισμού 

(Βάλβης, 2005). 

 

Εικόνα 2. Συστατικά Στρατηγικής Επιχειρήσεων , Πηγή: http://www.thepartneringgroup.com/ 

 

http://www.thepartneringgroup.com/
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Η στρατηγική διαχείριση, από την άλλη, παρέχει γενική κατεύθυνση για την επιχείρηση 

και περιλαμβάνει τον καθορισμό των στόχων του οργανισμού, την ανάπτυξη πολιτικών 

και σχεδίων που αποσκοπούν στην επίτευξη των στόχων αυτών, και, στη συνέχεια, 

κατανέμει τους πόρους για την υλοποίηση των σχεδίων. Οι ακαδημαϊκοί και οι 

διαχειριστές έχουν αναπτύξει πολλά μοντέλα ως προς τα πλαίσια της βοήθειας στη 

λήψη στρατηγικών αποφάσεων στο πλαίσιο των πολύπλοκων περιβαλλόντων αλλά και 

στην ανάπτυξη ανταγωνιστικής δυναμικής. Η στρατηγική επιχειρήσεων δεν έχει 

στατικό χαρακτήρα. Τα μοντέλα περιλαμβάνουν συχνά ένα βρόχο ανάδρασης για την 

παρακολούθηση της εκτέλεσης και ενημερώνουν το επόμενο στάδιο του σχεδιασμού 

(Admasachew, et al, 2010).  

Η στρατηγική επιχειρήσεων συχνά περιγράφεται ως συμμετοχή δύο βασικών 

διαδικασιών: της διαμόρφωσης και της εφαρμογής της στρατηγικής. Στην πράξη, οι δύο 

διαδικασίες είναι επαναληπτικές και η κάθε μια παρέχει δεδομένα για την άλλη. Η 

διαμόρφωση της στρατηγικής περιλαμβάνει την ανάλυση του περιβάλλοντος στο οποίο 

δραστηριοποιείται η οργάνωση, λαμβάνοντας στην συνέχεια μια σειρά από στρατηγικές 

αποφάσεις σχετικά με το πώς η οργάνωση θα ανταγωνιστεί. Η διαμόρφωση 

ολοκληρώνεται με μια σειρά από στόχους ή αρμοδιότητες και τα μέτρα που αναζητά ο 

οργανισμός (Βαξεβανίδου & Ρεκλείτης, 2008). 

Η δεύτερη σημαντική διαδικασία της στρατηγικής των επιχειρήσεων είναι η εφαρμογή, 

η οποία περιλαμβάνει αποφάσεις σχετικά με το πώς οι πόροι του οργανισμού (δηλαδή, 

οι άνθρωποι, οι διαδικασίες και τα συστήματα πληροφορικής) θα ευθυγραμμιστούν και 

θα κινητοποιηθούν προς την κατεύθυνση των στόχων. Η εφαρμογή καταλήγει στο πώς 

οι πόροι του οργανισμού είναι δομημένοι (όπως με το προϊόν ή την υπηρεσία ή τη 

γεωγραφία), στις ηγετικές ρυθμίσεις, στην επικοινωνία, στα κίνητρα και τους 

μηχανισμούς παρακολούθησης για την παρακολούθηση της προόδου ως προς τους 

στόχους, μεταξύ άλλων (Van de Voorde, 2009).  

Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η ανταγωνιστική θέση των επιχειρήσεων 

μεταξύ άλλων, επηρεάζεται από την ικανότητά τους να παράγει νέες γνώσεις οι οποίες 

συνεπάγονται στην πορεία την δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Η 

οργανωσιακή μάθηση, είναι ένα ενοποιητικό χαρακτηριστικό των περισσότερων 
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εταιρειών αν και δεν είναι όλες τους σε θέση να το χρησιμοποιήσουν για τη 

παρουσίαση βελτιωμένης απόδοσης. 

Η οργανωσιακή γνώση και η διαχείριση της γνώσης διασυνδέονται άμεσα, ενώ και οι 

δύο είναι άμεσα εξαρτώμενες από τους ανθρώπινους πόρους. Γενικά, θα λέγαμε ότι 

προβάλλεται ο ισχυρισμός ότι οι επιτυχείς οργανώσεις μάθησης, δημιουργούν ένα 

οργανωσιακό περιβάλλον που συνδυάζει την οργανωσιακή μάθηση με τη διαχείριση 

της γνώσης. Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η οργανωσιακή μάθηση 

ασχολείται κατά κύριο λόγο με τη συνεχή παραγωγή νέας γνώσης, η διαχείριση της 

γνώσης επικεντρώνεται κατά κύριο λόγο στην τυποποίηση, την αποθήκευση, την κοινή 

χρήση και τη διανομή και το συντονισμό της υπάρχουσας γνώσης ενεργητικού σε όλη 

την οργάνωση. Ένα εγγενές χαρακτηριστικό και των δύο είναι η ανταλλαγή ιδεών για 

τη δημιουργία και την ανάπτυξη νέας γνώσης, που ενισχύεται από ευνοϊκές 

οργανωτικές δομές και την κουλτούρα της εταιρείας και υποστηρίζεται από 

αποτελεσματικά συστήματα διαχείρισης γνώσης (Ιορδάνογλου, 2008). 

Αν και διαχείριση των ανθρώπινων πόρων μπορεί να προσεγγιστεί από διάφορες 

πλευρές, γεγονός παραμένει ότι σχετίζεται σε άμεσο βαθμό με τους εργαζόμενους. Από 

την άλλη πλευρά, ο ρόλος και η σημασία του ανθρώπινου δυναμικού στην διαχείριση 

της γνώσης είναι αδιαμφισβήτητα δεδομένα. 

Μερικοί τρόποι ώστε να μπορέσει η διαχείριση των ανθρώπινων πόρων να επηρεάσει 

τη διαχείριση της γνώσης είναι οι ακόλουθοι (Αναστασόπουλος, 2006):  

 Βοήθεια για την ανάπτυξη μιας ανοικτής κουλτούρας, στην οποία οι αξίες και οι 

κανόνες τονίζουν τη σημασία της ανταλλαγής γνώσεων. 

 Προώθηση ενός κλίματος εμπιστοσύνης και δέσμευσης. 

 Παροχή συμβουλών σχετικά με το σχεδιασμό και την ανάπτυξη των 

οργανισμών που διευκολύνουν την ανταλλαγή γνώσεων μέσω δικτύων και 

κοινότητες πρακτικής (ομάδες ανθρώπων που μοιράζονται κοινές ανησυχίες 

σχετικά με πτυχές του έργου τους), καθώς και την ομαδική εργασία . 
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 Παροχή συμβουλών σχετικά με τις πολιτικές της στελέχωσης και τις υπηρεσίες 

στελέχωσης που εξασφαλίζουν ότι οι εργαζόμενοι οι οποίοι μπορούν να 

συμβάλουν στη δημιουργία και την ανταλλαγή γνώσεων προσελκύονται και 

διατηρούνται. 

 Παροχή συμβουλών σχετικά με τις μεθόδους της παροχής κινήτρων σε 

ανθρώπους ώστε να μοιραστούν τις γνώσεις, καθώς και της ανταμοιβής εκείνων 

που το κάνουν. 

 Βοήθεια στην ανάπτυξη των διαδικασιών διαχείρισης της απόδοσης που 

επικεντρώνονται στην ανάπτυξη και την ανταλλαγή γνώσεων. 

 Ανάπτυξη διαδικασιών οργανωσιακής και ατομικής μάθησης που θα 

δημιουργήσει και θα βοηθήσει στην διάδοση της γνώσης . 

 Προγραμματισμός και οργάνωση ημερίδων, συνεδρίων, σεμιναρίων και 

συμποσίων που επιτρέπουν τον διαμοιρασμό της γνώσης σε βάση επαφών 

πρόσωπο με πρόσωπο. 

 Σε συνδυασμό με την πληροφορική, η ανάπτυξη συστημάτων για την 

καταγραφή και, στο μέτρο του δυνατού, την κωδικοποίηση ρητής και άρρητης 

γνώσης . 

 Σε γενικές γραμμές, η προώθηση του σκοπού της διαχείρισης της γνώσης στα 

ανώτερα στελέχη ώστε να τους ενθαρρύνει να ασκήσουν ηγετικό ρόλο και να 

υποστηρίξουν τις  πρωτοβουλίες για τη διαχείριση της γνώσης. 

Ισχύει γενικά η παραδοχή, ότι προκειμένου να μεγιστοποιηθούν οι ευκαιρίες για 

βελτίωση της γνώσης διαχείρισης, οι επαγγελματίες που σχετίζονται με την Διαχείριση 

των Ανθρωπίνων Πόρων, θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι καθεμία από τις πρακτικές 

που εφαρμόζονται είναι σε γενικές γραμμές ευθυγραμμισμένες με τους οργανωσιακούς 

στόχους της γνώσης (Baptiste, 2007).  
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Εικόνα 3. Συσχέτιση Διαχείρισης Γνώσης και Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων, Πηγή: 

http://www.emeraldinsight.com/ 

 

Ένα από τα θέματα, όταν πρόκειται για το ρόλο των ανθρώπινων πόρων στον τομέα της 

διαχείρισης της γνώσης είναι το πώς μπορεί η διαχείριση των ανθρώπινων πόρων να 

συμβάλλει ώστε η εταιρεία να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει τις γνώσεις της ως 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Όπως μπορεί κανείς να καταλάβει όλα τα συστατικά του 

συστήματος διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων έχουν κάποια επίδραση στην ίδια την 

γνώση αλλά και  την διαχείριση της. Όλα αυτά σε συνδυασμό με την αυξημένη 

αποτελεσματικότητα των ατόμων, οι ομάδες εργασίας συμβάλλουν στη δημιουργία 

ενός βιώσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της επιχειρηματικές οργανώσεις 

(Admasachew, et al, 2010). 

Η διαχείριση της γνώσης είναι εκτεταμένη. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να 

αποκτήσει μια εταιρεία ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, ή ακόμη και για να λυθούν ακόμη 

πιο πολύ εκτεταμένα προβλήματα. Η διαχείριση της γνώσης εφαρμόζεται σήμερα σε 

ολόκληρο τον κόσμο, σε όλους τους τομείς της βιομηχανίας, τους δημόσιους και 

ιδιωτικούς οργανισμούς, τις ανθρωπιστικές οργανώσεις και τα διεθνή φιλανθρωπικά 

ιδρύματα (Βάλβης, 2005). 

Η διαχείριση της γνώσης, ως αρχή, συνεπάγεται την καλύτερη επίτευξη, ή ακόμα και να 

υπέρβαση των στόχων της εταιρείας. Ο σκοπός της διαχείρισης της γνώσης δεν πρέπει 

να είναι απλά να γίνουν οι υπεύθυνοί περισσότερο γνώστες, αλλά και να είναι σε θέση 

http://www.emeraldinsight.com/
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να δημιουργήσουν, να μεταφέρουν και να εφαρμόσουν τις γνώσεις με σκοπό την 

καλύτερη επίτευξη των στόχων. Στην ερώτηση πώς μπορούμε να επιτύχουμε καλύτερα 

τους στόχους με την αποτελεσματική διαχείριση της γνώσης, θα μπορούσαμε να 

απαντήσουμε ότι η αποτελεσματική διαχείριση της γνώσης αρχικά μπορεί να μειώσει 

δραματικά τα κόστη. Παράλληλα με την μείωση του κόστους και των δαπανών, η 

αποτελεσματική διαχείριση της γνώσης μπορεί επίσης να βελτιώσει την ταχύτητα 

εξυπηρέτησης (Baptiste, 2007). 

Η αποτελεσματική διαχείριση της γνώσης, με τη χρήση πιο συλλογικών και 

συστηματικών διαδικασιών, θα μειώσει επίσης την τάση για επανάληψη των ίδιων 

λαθών, ώστε να αποφευχθούν εκ νέου οι δαπάνες και να γίνει πιο αποτελεσματική η 

εξυπηρέτηση αλλά και η διαχείριση των σχέσεων της εταιρείας. Έτσι λοιπόν συνοπτικά 

θα μπορούσαμε να πούμε ότι ορισμένα από τα οφέλη της διαχείρισης γνώσης είναι ότι 

μπορεί (Βαξεβανίδου & Ρεκλείτης, 2008):  

α) να μειώσει δραματικά το κόστος 

β ) να παρέχει την δυνατότητα επέκτασης και ανάπτυξης 

γ ) να αυξάνει την αξία ή την κερδοφορία της εταιρείας 

δ ) να βελτιώνει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες 

ε ) να παρέχει την δυνατότητα για πιο άμεση ανταπόκριση.  

Ωστόσο, τα οφέλη της διαχείρισης της γνώσης για τη βελτίωση του επαγγελματισμού, 

είναι απλώς «η μια πλευρά του νομίσματος». Υπάρχουν πολλά περισσότερα οφέλη 

όπως το ότι αποτελεί την  κινητήρια δύναμη για την καινοτομία. Ολοένα και 

περισσότερο, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες γίνονται «εξυπνότερα» αφού βασίζονται 

περισσότερο στη γνώση. Ακόμη, οι άνθρωποι αναπτύσσουν τις ικανότητές τους και την 

μεταξύ τους εμπιστοσύνη ταχύτερα σε οργανισμούς που ασκούν αποτελεσματική 

διαχείριση της γνώσης (Βάλβης, 2005). 

Επιπλέον θα λέγαμε ότι σε γενικές γραμμές, η Οικονομία της Γνώσης είναι η επόμενη 

οικονομική άνθηση σε έναν κόσμο υπό καθεστώς ύφεσης. Η παγκόσμια Οικονομία της 
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Γνώσης, είναι ταχύτατα αναπτυσσόμενη, αφού ολοένα και περισσότερα άτομα, ομάδες, 

οργανώσεις και δίκτυα οργανισμών αναδιαρθρώνονται με πρωταρχικό σκοπό την 

επικερδή εμπορία των γνώσεων τους για να προσθέσουν ακόμα μεγαλύτερη αξία 

(Admasachew, et al, 2010). 

Κάθε οργανισμός χρειάζεται να επενδύσει στη δημιουργία και την εμπλουτισμό των 

βέλτιστων δικτύων γνώσεων, των διαδικασιών, των μεθόδων, των εργαλείων και των 

τεχνολογιών. Αυτό θα τους επιτρέψει να μάθουν, να δημιουργήσουν νέα γνώση , και να 

εφαρμόσουν την καλύτερη γνώση πολύ πιο γρήγορα. Κάθε άτομο που επιθυμεί να 

συμμετάσχει με επιτυχία στην ταχέως αναπτυσσόμενη παγκόσμια οικονομία της 

γνώσης πρέπει να εξετάσει την ανάπτυξη των ικανοτήτων προσωπικής διαχείρισης της 

γνώσης τους ως «ουσιαστικό προσόν της ζωής» για τον 21ο αιώνα (Βαξεβανίδου & 

Ρεκλείτης, 2008). 

Σε γενικές γραμμές, και πριν κλείσουμε αυτό το τμήμα της έρευνας μας θα μπορούσαμε 

να πούμε ότι προβλέπεται ότι η αποτελεσματική και ορθή διαχείριση της γνώσης, σε 

όλα τα επίπεδα, για το άτομο, την ομάδα, την οργάνωση και την παγκόσμια κοινότητα 

φυσικά, οφείλει να γίνει γεγονός “mainstream”, μιας και είναι ο μόνος τρόπος για την 

επιτυχή ανάπτυξη και συνεχή εξέλιξη στο μέλλον. 

 

Εικόνα 4. Πλεονεκτήματα της εφαρμογής της Διαχείρισης Γνώσης, Πηγή: http://www.emeraldinsight.com/ 
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Οι έρευνες επικεντρώνονται στα χαρακτηριστικά της εταιρικής διαχείρισης με βάση 

τρεις πτυχές: την οργανωσιακή κουλτούρα, την οργανωτική δομή και την τεχνολογία 

των πληροφοριών. Από τις τρεις αυτές πτυχές είναι δυνατόν να κατανοήσουμε τα 

χαρακτηριστικά και τον ορισμό της στρατηγικής επιχειρήσεων.  

Ο Dension (1990) ορίζει ότι ένα σύνολο αξιών, πεποιθήσεων και μοντέλων 

συμπεριφοράς μπορεί να ονομάζεται εταιρική κουλτούρα. Αυτή η εταιρική κουλτούρα 

μπορεί να οικοδομηθεί πάνω σε μια βασική αξία της επιχείρησης. Ο Schein (1985) 

αναφέρει επίσης ότι η εταιρική κουλτούρα δεν είναι σταθερή ή αναλλοίωτη, αλλά θα 

αλλάξει μέσα από τις τροποποιήσεις που λαμβάνουν χώρα στο εσωτερικό του εν λόγω 

οργανισμού. Μέσω αυτού, η διαδικασία αλλαγής περνά μέσα από μια σειρά εξελίξεων. 

Μετά από αυτή τη διαδικασία, ένα σύνολο από κοινές αξίες και μια σειρά κοινών 

κανόνων μπορεί να οικοδομηθεί. Η εταιρική κουλτούρα ξεκινά αρχικά από τους ιδρυτές  

σύμφωνα με τον Schein (Admasachew, et al, 2010).  

 

Εικόνα 5. Συσχετισμός της Διαχείρισης Γνώσης με την Στρατηγική Επιχειρήσεων, Πηγή: 

http://www.deloitte.com/ 

Πολλές πρόσφατες μελέτες και έρευνες έχουν δείξει ότι η εταιρική κουλτούρα 

επηρεάζει την απόδοση της διαχείρισης της γνώσης και έχει καταστεί ο κύριος 
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παράγοντας για την διαμόρφωση της εσωτερικής διαχείρισης εταιρικής γνώσης. Οι 

Alavi και Leidner σε μια μελέτη του 1999 επικεντρώνονται στην εφαρμογή της 

διαχείρισης της γνώσης. Το αποτέλεσμα δείχνει ότι εντός των επιχειρήσεων, η εμπειρία 

του διαμοιρασμού της γνώσης και η επιτυχία της διαχείρισης της γνώσης είναι ιδιαίτερα 

συνδεδεμένη με την εταιρική κουλτούρα. Η επιτυχής διαχείριση της γνώσης θα πρέπει 

να βασίζεται στη συνεργασία της κουλτούρας, της διαχείρισης και της οργάνωσης. 

Από οικονομική άποψη, η οργανωσιακή δομή θα πρέπει να σχεδιάζεται σύμφωνα με τη 

γνώση ως βασική πηγή. Οι οργανισμοί θα πρέπει να κατανοήσουν τη διαφορά των 

βασικών γνώσεων και των χαρακτηριστικών τους. Συμπερασματικά, η μέθοδος 

σχεδιασμού της επικεντροποίησης αυτής της στρατηγικής οργανωσιακής δομής μπορεί 

να προσδιοριστεί. Η δημιουργία και η αξιοποίηση των γνώσεων του οργανισμός μπορεί 

να υποστηριχθεί πλήρως, σύμφωνα με τον Grant (1996). Επίσης, ενώ οι εταιρείες 

εκτελούν εσωτερική διαχείριση της γνώσης, θα πρέπει να υπάρχει ένα πλήρως 

αφοσιωμένο προσωπικό ενός καθορισμένου τμήματος μέσα στη δομή του οργανισμού, 

του οποίου  αποκλειστική ευθύνη να είναι ο σχεδιασμός και η εκτέλεση της παρούσας 

εταιρικής διαχείρισης της γνώσης (Baptiste, 2007. 

Οι Hidding και Catterall (1998) επισημαίνουν ότι, οι οργανισμοί θα πρέπει να κατέχουν 

μια νέα θέση και έναν νέο ρόλο στη οργάνωση των δραστηριοτήτων διαχείρισης της 

γνώσης. Επιπλέον, σύμφωνα με τον Puccinelli (1998) στην ερχόμενη εποχή της 

διαχείρισης της γνώσης, οι οργανώσεις θα πρέπει να ορίσουν ένα αρμόδιο πρόσωπο, 

συνήθως τον Υπεύθυνο Διαχείριση Γνώσης, για να χειριστεί τις εσωτερικές υποθέσεις 

της διαχείρισης της γνώσης. 

Σύμφωνα με τον Greengard (1998) προτείνεται ότι η τεχνολογία πληροφοριών θα 

πρέπει να παρέχει μια μεγάλη συμβολή στην προώθηση της διαχείρισης της γνώσης, 

επειδή η τεχνολογία των πληροφοριών ωθεί την διαχείριση της γνώσης εκτός ορίων του 

χώρου και χρόνου. Η επίδραση της τεχνολογίας της πληροφορίας στη διαχείριση 

γνώσης, είναι το κρίσιμο εργαλείο για την οργάνωση για την επίτευξη των στόχων. Η 

τεχνολογία καλύπτει την ανάγκη για παροχή διαφορετικών πτυχών και μπορεί να 

ελέγχει, να αποθηκεύει και να μεταδίδει τη γνώση.  
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Ισχύει γενικά, ότι οι οργανισμοί εφαρμόζουν κατάλληλα εργαλεία τεχνολογίας 

πληροφοριών για να ενεργοποιήσουν την διαχείριση της γνώσης για τη δημιουργία της 

αποτελεσματικότητας καθώς και την αύξηση της παραγωγικότητας. 

Οι Alavi και Leidner (1999) διατηρούν την άποψη ότι η τεχνολογία των πληροφοριών 

οφείλει να προσφέρει ένα επιθυμητό περιβάλλον στο οποίο η διαχείριση της γνώσης 

δίνει την ώθηση να ενισχυθεί. Ως εκ τούτου, η τεχνολογία των πληροφοριών είναι ένα 

εργαλείο μέσα σε μια οργάνωση για να επιτευχθεί η διαχείριση της γνώσης. Μπορεί να 

ελέγξει, να αποθηκεύσει και να μεταδώσει τη γνώση. Εάν οι επιχειρήσεις 

προσαρμόσουν τα κατάλληλα εργαλεία τεχνολογίας πληροφοριών, η διαχείριση της 

γνώσης μπορεί επίσης να επιτρέψει μια ακόμη πιο ικανοποιητική απόδοση (Baptiste, 

2007). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 

ΚΑΙ ΤAΛΕΝΤΩΝ 
 

 

3.1. Μοντέλα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού 

 

Στις παραγράφους που ακολουθούν, θα αναλυθούν τρία διάσημα μοντέλα διαχείρισης 

ανθρώπινου δυναμικού και πιο συγκεκριμένα τα μοντέλα του Guest, του Storey και του 

Harvard.  

Σύμφωνα με τον Guest (1987) η Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων αποτελεί ξεχωριστή 

προσέγγιση της διαχείρισης των εργαζομένων. Παρόλο λοιπόν που πραγματοποιεί την 

επιλογή και την εκπαίδευση του προσωπικού της εταιρείας, εντούτοις πρέπει να παίζει 

μεγαλύτερο ρόλο στην επιλογή και την κατάρτιση. Η συμμόρφωση δεν θα πρέπει, 

σύμφωνα με τον Guest, να αποτελεί βασική προσέγγιση της HRM, αλλά θα πρέπει να 

φροντίζει για την δέσμευση και την υψηλή απόδοση. Σύμφωνα βέβαια με έρευνες και 

μελέτες επί του θέματος, μπορεί τα εμπειρικά στοιχεία να είναι ακόμη λίγα, αλλά 

δείχνουν ξεκάθαρα την σύνδεση μεταξύ απόδοσης και HRM (Βαξεβανίδου & 

Ρεκλείτης, 2008). Έτσι θα πρέπει η Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων να επικεντρωθεί 

ακόμη περισσότερο σε μία διπλή λειτουργία, δηλαδή από την μία να αναπτύσσει ακόμη 

περισσότερο τις ικανότητες των εργαζομένων και από την άλλη, να φροντίζει να 

επιτυγχάνει τους βασικούς επιχειρηματικούς στόχους της εταιρίας (Admasachew, et al, 

2010). 

Από τον Storey καταγράφηκαν τέσσερις κατηγορίες στις οποίες εμπεριέχονται είκοσι 

επτά συγκεκριμένα σημεία. Αυτές είναι οι στρατηγικές έννοιες, οι παραδοχές και οι 

πεποιθήσεις οι βασικοί μοχλοί (όπου περιλαμβάνονται λειτουργίες όπως το μερίδιο και 

η επιλογή HR) και η διαχείριση της γραμμής. Το συγκεκριμένο μοντέλο θεωρείται ως 

το ιδανικότερο όσον αφορά την διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, ενώ έχει 

χρησιμοποιηθεί κατά κόρων ως εργαλείο ανάλυσης και έρευνας διαφόρων 

επιχειρήσεων, εταιρειών και οργανισμών. Ορισμένα από τα 27 στοιχεία που παρέθεσε ο 
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Storey χρησιμοποιούνται από την HRM, παρόλο που τα περισσότερα από αυτά είναι 

απίθανο να συμπεριληφθούν.  

Τα 27 στοιχεία του Storey αποτελούν ουσιαστικά τον προσδιορισμό των σημείων 

διαφοράς ως γραφειοκρατική διαχείριση των εργαζομένων που παρουσιάζει για βάση 

τις διαδικασίες και τους κανόνες. Ταυτόχρονα ο συγκεκριμένος προσδιορισμός 

θεωρείται κάτι το ξεχωριστό, σε σχέση με την υπόλοιπη γενική διαχείριση. Ακόμη 

όμως και στο μοντέλο του Storey, η HRM βρίσκεται στο επίκεντρο της ευθύνης των 

διαχειριστών και του εταιρικού σχεδίου, αφού αποτελεί βασική ανάγκη των εταιρειών 

και των οργανισμών. Ο Storey πρότεινε το 1992 και το μοντέλο της συγκριτικής 

ανάλυσης, που αφορούσε τόσο την αναγνώριση, όσο και την μετάβαση της διαχείρισης 

των εργαζομένων από καθεστώς διαχείρισης σε καθεστώς HRM (Van De Voorde, et al, 

2012).  

Τέλος σύμφωνα με το μοντέλο του Harvard, θα πρέπει οι διαχειριστές από την μία να 

παρουσιάζουν συνέπεια με τους στόχους της επιχείρησης και από την άλλη το 

προσωπικό θα πρέπει να εμπλέκεται στο σχεδιασμό του συστήματος ανταμοιβής. Η 

τεχνολογία θα πρέπει να είναι τοποθετημένη με τον σωστότερο τρόπο στους διάφορους 

τομείς της επιχείρησης, ενώ θα πρέπει και οι δίαυλοι επικοινωνίας να είναι απολύτως 

λειτουργικοί. Τα παραπάνω θα πρέπει να διασφαλίζονται από τα συστήματα ασφαλείας 

(Zhang & Tan, 2012).  

Σύμφωνα με το μοντέλο του Harvard, το σύστημα ανθρώπινου δυναμικού θα πρέπει να 

λαμβάνει υπόψη τους περιστασιακούς παράγοντες, τα συμφέροντα των 

ενδιαφερομένων, τις μακροπρόθεσμες συνέπειες των αποφάσεων και την HR. Χάρη σε 

αυτήν την άποψη που προτείνεται από τον Harvard, αναγνωρίζεται η σημασία του 

ανθρώπινου παράγοντα και των συμφερόντων των ενδιαφερομένων, που για να 

επιτευχθούν θα πρέπει, οι επιλογές της πολιτικής και τα αποτελέσματα του ανθρωπίνου 

δυναμικού να εξασφαλίζουν όλες της βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες συνέπειες 

που πηγάζουν από την ατομική και συλλογική ευημερία (Baptiste, 2008). 
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3.3. Προσέλκυση και Επιλογή Ταλέντων 

 

Η προσέλκυση δυνητικών υπαλλήλων για την επιχείρηση είναι παρόμοια με την 

εμπορία του προϊόντος ή της υπηρεσίας της σε μια στοχευμένη δημογραφική περιοχή 

και κατόπιν αυτού η ανταλλαγή μηνυμάτων πρέπει να είναι συνεπής και σκόπιμη. Θα 

πρέπει λοιπόν να προσδιοριστούν τα προτιμώμενα υπόβαθρα, τα σύνολα ικανότητας 

και εμπειρίας του ιδανικού υπαλλήλου και να ανακαλυφθεί πώς όλα αυτά συνδέονται. 

Η ανάπτυξη μηνυμάτων που ομιλούν για την ευκαιρία απασχόλησης και προωθούν την 

πρόταση αξίας της απασχόλησης - την αξία, τα οφέλη και την εμπειρία από τη 

συνεργασία με την επιχείρηση στον συγκεκριμένο ρόλο. Γνωρίζοντας τον δημογραφικό 

στόχο και με την κατανόηση του πώς και του πού πρέπει να απευθυνθεί αυτό το 

μήνυμα, θα μειώσει το χρόνο πρόσληψης, αυξάνοντας παράλληλα την δεξαμενή των 

υποψηφίων – ταλέντων για να επιλέξουν. Αν και η έναρξη της διαδικασίας, όταν 

ανακύπτει η ανάγκη, είναι ορισμένες φορές απαραίτητη,  η προληπτική οικοδόμηση 

μιας «δεξαμενής» ειδικευμένων ατόμων θα επιτρέψει στην επιχείρηση να δημιουργήσει 

μια πηγή και να επανασυνδεθεί με τους υποψηφίους, όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή. 

Αυτή η συνεχής προσπάθεια χτισίματος μιας δεξαμενής υποψηφίων θα βοηθήσει στην 

συμπλήρωση των θέσεων με το σωστό είδος υποψηφίων (Baptiste, 2007).  

Πολλές επιχειρήσεις αναπτύσσουν ερωτήσεις συνέντευξης που απλώς επαληθεύουν το 

βασικό επίπεδο δεξιοτήτων ή την εμπειρία ενός υποψηφίου. Ακόμη πιο σωστό θα ήταν 

η επιχείρηση να πάει ένα βήμα παραπέρα, παραπέμποντας στο προφίλ θέσης και 

δημιουργώντας μια λίστα με 10 βασικά κριτήρια που σχετίζονται άμεσα με την επιτυχία 

στη θέση. Τα κριτήρια αυτά μπορεί να είναι άυλα, όπως η ικανότητα για τον υποψήφιο 

να αναλάβει πρωτοβουλίες, να είναι δημιουργικός, κ.λπ. Θα πρέπει να περιγραφούν σε 

μια μήτρα πώς τοποθετούνται αυτά τα κριτήρια σε μια κλίμακα από το 1 έως 5, με το 5 

να είναι το ιδανικό, και να αναπτύξει έναν κατάλογο ερωτήσεων συνέντευξης σχετικά 

με το κάθε κριτήριο. Κάθε πρόσωπο που συμμετέχει στη διαδικασία της συνέντευξης 

θα πρέπει να πάρει συνέντευξη από τον υποψήφιο κατά τρόπο συνεπή και να 

βαθμολογήσει τον κάθε υποψήφιο με βάση αυτής της μήτρας (Βάλβης, 2005).  
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3.4. Διαχείριση Ταλέντων 

 

Υπάρχουν μεγάλες διαφορές στο πώς ο όρος «ταλέντο» ορίζεται σε διάφορους τομείς, 

και οι επιχειρήσεις μπορεί να προτιμούν να υιοθετήσουν τις δικές τους ερμηνείες, αντί 

να δεχτούν τους καθολικούς προκαθορισμένους ορισμούς. Τούτου λεχθέντος, είναι 

χρήσιμο να ξεκινήσουμε με ένα ευρύ ορισμό για το "ταλέντο" και "διαχείριση 

ταλέντων» (Αντωνίου, 2011): 

Το ταλέντο αποτελείται από εκείνα τα άτομα που μπορούν να κάνουν τη διαφορά για 

την οργανωτική απόδοση, είτε μέσω της άμεσης είτε μέσω της  μακροπρόθεσμης 

συμβολής τους, επιδεικνύοντας τα υψηλότερα επίπεδα δυναμικού. 

Η διαχείριση ταλέντων είναι η συστηματική προσέλκυση, η αναγνώριση, η ανάπτυξη, η 

εμπλοκή, η διατήρηση και η πρόοδος των ατόμων που έχουν ιδιαίτερη αξία σε έναν 

οργανισμό, είτε ενόψει του «υψηλού δυναμικού» τους για το μέλλον, είτε επειδή 

εκπληρώνουν κρίσιμους ρόλους των επιχειρήσεων. 

Αυτές οι ερμηνείες υπογραμμίζουν τη σημασία της αναγνώρισης ότι «Δεν είναι αρκεί 

να προσελκυσθούν άτομα με υψηλό δυναμικό. Η ανάπτυξη, η διαχείριση και η 

διατήρηση αυτών των ατόμων ως μέρος μιας προγραμματισμένης στρατηγικής για το 

ταλέντο είναι εξίσου σημαντική, καθώς και η υιοθέτηση συστημάτων για τη μέτρηση 

της απόδοσης της επένδυσης αυτής. 

Οι επιχειρήσεις αποτελούνται από ανθρώπους, άτομα δηλαδή που δημιουργούν αξία 

μέσω αποδεδειγμένων επιχειρηματικών διαδικασιών, καινοτομίας, εξυπηρέτησης 

πελατών, πωλήσεων, και πολλών άλλων σημαντικών δραστηριοτήτων. Καθώς μια 

επιχείρηση προσπαθεί να επιτύχει τους επιχειρηματικούς στόχους της, θα πρέπει να 

βεβαιωθεί ότι έχει μια συνεχή και ολοκληρωμένη διαδικασία για την πρόσληψη, την 

κατάρτιση, τη διαχείριση, την υποστήριξη και την αποζημίωση αυτών των ανθρώπων. 

Το παρακάτω διάγραμμα δείχνει την πλήρη διαδικασία (Admasachew, et al, 2010): 
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1. Προγραμματισμός Εργατικού Δυναμικού: Ολοκληρούμενη με το επιχειρηματικό 

σχέδιο, η διαδικασία αυτή καθορίζει τα σχέδια του εργατικού δυναμικού, τα σχέδια 

προσλήψεων, τους προϋπολογισμούς αποζημίωσης, και τους στόχους πρόσληψης για το 

έτος. 

2. Πρόσληψη: Μέσα από μια ολοκληρωμένη διαδικασία στρατολόγησης, αξιολόγησης, 

και πρόσληψης, οι επιχειρήσεις φέρνουν τα ταλέντα εντός τους.  

3. Ενσωμάτωση: Ο οργανισμός πρέπει να εκπαιδεύσει και να επιτρέψει στους 

υπαλλήλους να γίνουν παραγωγικοί και να ενσωματωθούν στην εταιρεία πιο γρήγορα. 

4. Διαχείριση Απόδοσης: χρησιμοποιώντας το επιχειρηματικό σχέδιο, η οργάνωση 

θεσπίζει τις διαδικασίες για τη μέτρηση και τη διαχείριση των εργαζομένων. 

5. Υποστήριξη Εκπαίδευσης και Απόδοσης: Φυσικά είναι μια πολύ σημαντική 

λειτουργία. Εδώ παρέχονται προγράμματα εκπαίδευσης και ανάπτυξης σε όλα τα 

επίπεδα της επιχείρησης. 

6. Σχεδιασμός Διαδοχής: καθώς η επιχείρηση εξελίσσεται και αλλάζει, υπάρχει μια 

συνεχής ανάγκη να κινηθούν οι άνθρωποι σε νέες θέσεις. Ο προγραμματισμός της 

διαδοχής, μια πολύ σημαντική λειτουργία, επιτρέπει στους διαχειριστές και τους ιδιώτες 

να εντοπίσουν τους κατάλληλους υποψηφίους για μια θέση. Η λειτουργία αυτή θα 
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πρέπει επίσης να ευθυγραμμιστεί με το επιχειρηματικό σχέδιο για να κατανοήσουν και 

να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις για τις βασικές θέσεις για τα επόμενα 3-5 χρόνια 

Ενώ είναι συχνά μια διαδικασία που προορίζεται για τους διευθυντές και τα στελέχη, 

πιο συχνά εφαρμόζεται σε ολόκληρη την επιχείρηση. 

7. Αμοιβές και Παροχές: σαφώς είναι ένα αναπόσπαστο μέρος της διαχείρισης 

ανθρώπινου δυναμικού. Εδώ οι επιχειρήσεις προσπαθούν να συνδέσουν το σχέδιο 

αποζημίωσης άμεσα με τη διαχείριση των επιδόσεων, έτσι ώστε οι αποζημιώσεις, τα 

κίνητρα και τα οφέλη να ευθυγραμμίζονται με τους επιχειρηματικούς στόχους και την 

εκτέλεση των λειτουργιών. 

8. Κριτική Ανάλυση Κενών των δεξιοτήτων: είναι μια διαδικασία που προσδιορίζεται 

ως σημαντική, συχνά παραβλεπόμενη λειτουργία σε πολλές βιομηχανίες και 

επιχειρήσεις. Ενώ συχνά γίνεται με βάση το έργο, μπορεί να είναι «κρίσιμη για την 

επιχείρηση» (Baptiste, 2008). 

 

 

3.5. Πρώτη Ψυχολογική Έννοια 

 

Το ψυχολογικό συμβόλαιο αναφέρεται στο άγραφο σύνολο των προσδοκιών της 

εργασιακής σχέσης ως διαφορετικό από την επίσημη, κωδικοποιημένη σύμβαση 

εργασίας. Στο σύνολό τους, το ψυχολογικό συμβόλαιο και η σύμβαση εργασίας 

καθορίζουν τη σχέση εργοδότη-εργαζόμενου. Αρχικά αναπτύχθηκε από τον 

οργανωσιακό λόγιο Denise Rousseau, το ψυχολογικό συμβόλαιο περιλαμβάνει άτυπες 

ρυθμίσεις, αμοιβαίες πεποιθήσεις, κοινό έδαφος και αντιλήψεις μεταξύ των δύο μερών 

(Αντωνίου, 2011). 

Το ψυχολογικό συμβόλαιο αναπτύσσεται και εξελίσσεται συνεχώς με βάση την 

επικοινωνία, ή η έλλειψη αυτής, μεταξύ του μισθωτού και του εργοδότη. Οι υποσχέσεις 

σχετικά με την προαγωγή ή αυξήσεις μισθών, για παράδειγμα, μπορεί να αποτελούν 

μέρος του ψυχολογικού συμβολαίου. 
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Η διαχείριση των προσδοκιών είναι μια βασική συμπεριφορά για τους εργοδότες, έτσι 

ώστε να μην δώσουν στους εργαζομένους την λάθος αντίληψη μιας πράξης η οποία στη 

συνέχεια δεν υλοποιείται. Οι εργαζόμενοι θα πρέπει επίσης να διαχειριστούν τις 

προσδοκίες, έτσι ώστε, για παράδειγμα, οι δύσκολες καταστάσεις ή οι αρνητικές 

προσωπικές περιστάσεις που επηρεάζουν την παραγωγικότητα να μην θεωρούνται από 

τη διοίκηση ως αποκλίνουσες (Baptiste, 2007). 

Οι αντιληπτές παραβιάσεις του ψυχολογικού συμβολαίου μπορούν να βλάψουν σοβαρά 

τη σχέση μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου, γεγονός που οδηγεί σε αποχώρηση, 

μειωμένη παραγωγικότητα και σε ορισμένες περιπτώσεις αποκλίνουσα συμπεριφορά 

στο χώρο εργασίας. Η δικαιοσύνη είναι ένα σημαντικό μέρος του ψυχολογικού 

συμβολαίου, συνδέεται στη θεωρία της ισότητας, όπου οι εργαζόμενοι πρέπει να 

αντιλαμβάνονται ότι αντιμετωπίζονται δίκαια ώστε να διατηρήσουν ένα υγιές 

ψυχολογικό συμβόλαιο (Αναστασόπουλος, 2006).  

3.5. Δεύτερη Ψυχολογική Έννοια 

 

Η εργασιακή σχέση αναδύεται μέσα από τις διαπροσωπικές σχέσεις που 

διαμορφώνονται στο χώρο εργασίας. Το πώς οι εργοδότες, οι προϊστάμενοι και οι 

διευθυντές συμπεριφέρονται σε καθημερινή βάση δεν καθορίζεται από τη νομική 

σύμβαση. Οι εργαζόμενοι διαπραγματεύονται με τον χρόνο, το τι πρέπει να κάνουν για 

να ικανοποιήσουν την δική τους πλευρά της συμφωνίας, και τι μπορούν να περιμένουν 

σε αντάλλαγμα. Αυτή η διαπραγμάτευση είναι μερικές φορές σαφής, π.χ. στην 

εκτίμηση ή την επανεξέταση των επιδόσεων, αλλά πιο συχνά παίρνει τη μορφή της 

συμπεριφοράς δράσης και αντίδρασης, μέσω των οποίων τα μέρη εξερευνούν και 

σχεδιάζουν τα όρια της αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Ως εκ τούτου, το ψυχολογικό 

συμβόλαιο καθορίζει το τι θα κάνουν οι πλευρές ή όχι. Όταν οι προσδοκίες των μερών 

ταιριάζουν μεταξύ τους, οι επιδόσεις είναι πιθανό να είναι καλές και τα επίπεδα 

ικανοποίησης θα είναι υψηλά. Εφόσον οι αξίες και η πίστη επιμένουν, η εμπιστοσύνη 

και η δέσμευση θα πρέπει να διατηρηθούν. Ο χάρτης που ακολουθείται από τα 

συμβαλλόμενα μέρη είναι η ανάπτυξη μιας εξατομικευμένης πορείας σταδιοδρομίας 

που έχει μόνο λογικές απαιτήσεις από τον εργαζόμενο, με την κατάλληλη στήριξη από 

τους διαχειριστές και τους συναδέλφους, για ένα επίπεδο αμοιβής που είναι 

αποδεδειγμένα δίκαιο για ένα άτομο αυτής της ηλικίας, το εκπαιδευτικό υπόβαθρο και 
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την εμπειρία. Τα κίνητρα και η δέσμευση ενισχύονται εάν οι μεταφορές και οι 

προσφορές ακολουθούν τη συμφωνημένη πορεία σε μια επικαιροποιημένη λογική 

(Ιορδάνογλου, 2008). 

Εάν αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά, η σχέση θα ενισχύσει την αμοιβαία εμπιστοσύνη 

μεταξύ των μερών, ταιριάζοντας τους στόχους και τις δεσμεύσεις της επιχείρησης με τα 

αντίστοιχα των εργαζομένων τους. Όμως ένα αρνητικό ψυχολογικό συμβόλαιο μπορεί 

να οδηγήσει τους εργαζόμενους να γίνουν απογοητευμένοι, χωρίς κίνητρα και 

αγανακτισμένοι από τον αυταρχισμό εντός της επιχείρησης. Αυτό θα οδηγήσει σε ένα 

όλο και πιο αναποτελεσματικό εργατικό δυναμικό των οποίων οι στόχοι δεν 

αντιστοιχούν πλέον στην επιχείρηση στην οποία εργάζονται (Αντωνίου, 2011).  

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
 

 

4.1. Συνοπτική παρουσίαση των δικαιωμάτων των εργαζομένων 

 

Συγκεκριμένα οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα έχουν αρκετά δικαιώματα, είτε εργάζονται 

στον ιδιωτικό είτε στον δημόσιο τομέα. Τα δικαιώματα αυτά οφείλουν να τα γνωρίζουν 

ώστε να αντιτίθενται με οτιδήποτε τα καταπατά. Ποιο συγκεκριμένα τα δικαιώματα 

αυτά συνοψίζονται στις ακόλουθες κατηγορίες: 

 Μισθοί και ημερομίσθια 

 Ωράριο εργασίας – υπερωρίες – νυκτερινά 

 Άδειες 
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 Δώρα εορτών 

 Σύμβαση εργασίας 

 Υγιεινή και ασφάλεια εργαζομένων 

 Ασφαλιστικά θέματα εργαζομένων 

Εμείς θα αναφερθούμε στα σπουδαιότερα που είναι οι μισθοί, το ωράριο εργασίας και η 

υγιεινή και η ασφάλεια των εργαζομένων (Κατσαρή, 2007: 79).  

 

 

 

 

4.1.1. Μισθοί και ημερομίσθια 

 

Οι Εθνικές Γενικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας είναι υπεύθυνες για το κατώτατο 

ύψος τόσο των ημερομισθίων, όσο και των μισθών, παρόλο που το ύψος τους δεν είναι 

σε συγκεκριμένο επίπεδο, αφού εξαρτάται από την ειδικότητα του εργαζομένου και από 

τον τύπο της εργασίας. Για να μην υπάρχουν αδικίες στους εργασιακούς χώρους θα 

πρέπει οι εργαζόμενοι να αναζητούν τους μισθούς που ισχύουν ανά περίπτωση. Άλλο 

ένα πράγμα που θα πρέπει να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι, είναι πως εάν η εργασία 

θεωρείται εκτός έδρας, τότε το προσωπικό έχει δικαίωμα να λάβει αποζημίωση ενός 

ημερομισθίου ή το 1/25 του μισθού όταν διανυκτερεύει εκτός έδρας, πέρα από την 

νόμιμη πληρωμή του. 

 

 

4.1.2. Ωράριο εργασίας – υπερωρίες – νυκτερινά 

 

Το ανώτατο νόμιμο ωράριο έχει καθοριστεί από το 1984, όπου θεσπίστηκε το όριο των 

40 ωρών για κάθε εβδομάδα. Η υπερωρία ξεκινά να μετρά μόλις ο εργαζόμενος 
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ξεπεράσει τις 43 ώρες την εβδομάδα. Επιπλέον αν οι υπερωρίες ξεπεράσουν τις 120 

ώρες τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 1 του ν.435/1976. Σε περίπτωση 

υπερωρίας λοιπόν ο εργαζόμενος αμείβεται με προσαύξηση 50% επί του 

καταβαλλόμενου ωρομίσθιου. Αυτό φυσικά ισχύει μέχρι και τις 120 ώρες υπερωρίας. 

Όσον αφορά τις αργίες ή την εργασία κατά την Κυριακή που έχει θεσπιστεί ως νόμιμη 

ημέρα ξεκούρασης η αμοιβή ισούται με το 1/25 του μισθού προσαυξημένο με 75%. 

Όσο για την νυκτερινή εργασία αυτή αμείβεται με κανονικό ημερομίσθιο, όπως και η 

ημερήσια, με προσαύξηση κατά 25%. Σε περίπτωση που ο εργοδότης χωρίς άδεια της 

αρχής απασχολήσει το προσωπικό κατά την Κυριακή ή τις ημέρες υποχρεωτικής 

αργίας, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι 6 μηνών και χρηματική ποινή (Κατσαρή, 2007). 

 

 

 

4.1.3. Υγιεινή και ασφάλεια εργαζομένων 

 

Ένας εργοδότης είναι υπεύθυνος για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων της 

επιχείρησής του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1568/85 και την οδηγία 89/391/ΕΟΚ. 

Βέβαια, θα πρέπει να τηρούνται και όλα όσα καταγράφονται παρακάτω:  

 Να εφαρμόζονται όλες οι υποδείξεις που προέρχονται από τους υγειονομικούς 

επιθεωρητές και τους τεχνικούς, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να διευκολύνεται 

στον μέγιστο βαθμό το έργο τους  

 Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε τόσο το προσωπικό, όσο και οι 

τρίτοι που βρίσκονται στο εσωτερικό της επιχείρησης να εξασφαλίζονται από 

κάθε είδους κίνδυνο που μπορεί να απειλήσει την σωματική τους ακεραιότητα 

και την ζωή τους  

 Να επιβλέπεται η σωστή εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας και υγιεινής του 

εργασιακού περιβάλλοντος  

 Να τηρούνται τα απαραίτητα συλλογικά μέτρα απέναντι στο προσωπικό, ώστε 

να προλαμβάνονται οι τυχόν επαγγελματικοί κίνδυνοι  
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 Να εξασφαλίζεται τόσο η προληπτική, όσο και η περιοδική εξειδικευμένη 

επίβλεψη της υγείας του προσωπικού, βάση των κινδύνων με τους οποίους 

έρχονται αντιμέτωποι  

 Να υπάρχει συχνή κατάρτιση προγραμμάτων προληπτικής δράσεως και 

βελτίωσης των συνθηκών που υπάρχουν στο εσωτερικό της εταιρείας  

 Να υπάρχει απόλυτη ενημέρωση του προσωπικού σχετικά με τους 

επαγγελματικούς κινδύνους που προκύπτουν από την ενασχόληση με την 

εργασία αυτή, αλλά και για την διαθέσιμη ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την 

ασφάλεια και την υγιεινή της συγκεκριμένης εργασίας, αλλά και τον τρόπο 

εφαρμογής της στην εταιρεία  

 Να τηρείται ειδικό βιβλίο εργασιακών και εργατικών ατυχημάτων, όπου να 

περιγράφονται λεπτομερώς η περιγραφή και τα αίτια των ατυχημάτων  

 Να παρέχονται όλα τα μέσα που θεωρούνται απαραίτητα, ώστε όλα τα 

παραπάνω να μπορούν να εφαρμοστούν στον μέγιστο βαθμό  

Όταν μιλάμε για εργοτάξια και οικοδομές, τότε πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι πως 

θα ισχύουν ειδικές διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια. Έτσι θα μπορούσαν να 

καταγραφούν τα παρακάτω, αφού υποχρέωση σχετικά με την ενημέρωση των 

ημερολογίων ασφαλείας έχουν:  

 Εκείνος που θεωρείται επιβλέπων του έργου, αφού είναι υποχρεωμένος βάση 

του νόμου 1396/1983  

 Οι υπόχρεοι σχετικά με την διενέργεια δοκιμών και τακτικών ελέγχων, βάση της 

σχετικής νομοθεσίας  

 

 

4.2. Τήρηση ή μη τήρηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων 

 

Σε κάθε περίπτωση τα τελευταία χρόνια, αν και σε γενικές γραμμές τα δικαιώματα των 

εργαζομένων που υποστηρίζουν σαφώς και την έννοια του δημοσίου συμφέροντος, θα 

έπρεπε να διατηρούνται, παρατηρούμε κακούς χειρισμούς και εργαζόμενους που ως επί 

το πλείστο είναι αρκετά δυσαρεστημένοι από την εργασία τους. Ο συμβιβασμός των 
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εργαζομένων με τις υπάρχουσες, δυσμενείς στις περισσότερες περιπτώσεις εργασιακές 

συνθήκες, οφείλεται στο γεγονός ότι λόγω της οικονομικής κρίσης που ξέσπασε στην 

χώρα μας κατά την τελευταία πενταετία και της συνεπαγόμενης ανεργίας που ολοένα 

και αυξάνει τα ποσοστά της, οι θέσεις εργασίας πλέον είναι σπάνιες και ο 

ανταγωνισμός πολύ μεγάλος (Κτιστάκη, 2004). 

Δυστυχώς, η καταπάτηση του δημοσίου συμφέροντος στον χώρο εργασίας, εξαρτάται 

σε μεγάλο βαθμό από τους εργοδότες, που έχοντας εξασφαλίσει πλέον ότι μπορεί να 

διατηρούν τους υπαλλήλους τους, με τους δικούς τους όρους και αγνοώντας τα 

δικαιώματα αλλά και τα συμφέροντα των ατόμων που απασχολούν.  

Έτσι λοιπόν θα μπορούσαμε να πούμε ότι πολύ συχνά βλέπουμε να καταπατούνται 

δικαιώματα, που σχετίζονται με τις άδειες, με τις νόμιμες αργίες, με το ύψος του μισθού 

αλλά και με τον σεβασμό στον χώρο εργασίας. Επιπλέον, είναι ιδιαίτερα εξαπλωμένο 

το φαινόμενο που εμφανίζεται περισσότερο τα τελευταία χρόνια, της ανασφάλιστης και 

«μαύρης» εργασίας. Είναι δεδομένο ότι η ανασφάλιστη εργασία, πλήττει περισσότερο 

τους νέους ηλικίας από 20 – 35 ετών, που βρίσκονται στα πρώτα βήματα της καριέρας 

τους, δεν γνωρίζουν τα δικαιώματα τους αλλά δεν μπορούν να αντιδράσουν ακόμη και 

αν τα γνωρίζουν, με τον φόβο ότι θα χάσουν την θέση εργασίας.  

Είναι δεδομένο πάντως, πως οι συνθήκες που σχετίζονται με το δημόσιο συμφέρον 

στον χώρο εργασίας, καταπατούνται τα τελευταία χρόνια, ενώ θα πρέπει να 

αναφέρουμε ότι υπάρχει μεγάλος φόβος και ανασφάλεια από την πλευρά των 

εργαζομένων που αναγκάζονται να παραμείνουν σε θέσεις εργασίας ακόμη κι αν 

γνωρίζουν ότι δεν έχουν τα δικαιώματα τα οποία πρακτικά οφείλουν να έχουν σε κάθε 

περίπτωση (Κατσαρή, 2007). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ 
 

 

5.1. Υποχρεώσεις Εργοδότη  

 

Η υποχρέωση καταβολής του μισθού αποτελεί την κύρια υποχρέωση του εργοδότη που 

προκύπτει από την σύμβαση εργασίας. Ο μισθός είναι ουσιώδες στοιχείο γιατί δεν είναι 

μόνο οικονομικό αντάλλαγμά για την παρεχόμενη εργασία, αλλά και το μέσο του 

βιοπορισμού για τον εργαζόμενο και τα μέλη της οικογένειας του. Ως προς το ύφος του 

μισθού έχουμε τον συμβατικό μισθό που ορίζεται στην ατομική σύμβαση εργασίας, τον 

νόμιμο μισθό που ορίζεται από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή τις διαιτητικές 

αποφάσεις, τον ειθισμένο μισθό που λαμβάνουν εργαζόμενοι που έχουν ίδια ειδικότητα, 

ίδια προσόντα, με ίδιες συνθήκες εργασίας κ.λπ. Ως προς την μορφή του μισθού 

αναγνωρίζονται ο χρηματικός και ο σε είδος μισθός, ο οποίος περιλαμβάνει την 

ανταμοιβή σε διάφορα είδη πρώτης ανάγκης όπως, τροφή, κατοικία, μέσα μεταφοράς 

κ.λπ.. Ως προς τον τρόπο υπολογισμού αναγνωρίζονται ο χρονικός μισθός, αυτός 

δηλαδή που υπολογίζεται με βάση τον χρόνο, ο μισθός κατά μονάδα εργασίας, δηλαδή 

ανάλογα με τα παραγόμενα κομμάτια, ο μισθός με ποσοστό επί των κερδών καθώς 

επίσης και τα φιλοδωρήματα (Ληξουριώτης, 2013).  

Ο βασικός μισθός είναι το πάγιο ποσό αμοιβής που δικαιούται ο εργαζόμενος με την 

παροχή των υπηρεσιών του – εργασίας του και αποτελεί την βάση επί της οποίας 
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υπολογίζονται τα επιδόματά του. Γνωστά επιδόματα είναι τα επιδόματα εορτών καθώς 

και τα οικογενειακά επιδόματα. Επιπλέον υπάρχουν και οι τακτικές και έκτακτες 

αποδοχές, που καταβάλλονται σταθερά ως αντάλλαγμα για την τακτικά παρεχόμενη 

εργασία. Έκτακτες αποδοχές είναι όσες δεν χορηγούνται τακτικά και σταθερά αλλά είτε 

εφάπαξ είτε σε άτακτα διαστήματα λόγω έκτακτης εργασίας. Τέλος, υπάρχουν και οι 

οικειοθελείς παροχές. Αυτές ορίζονται ως παροχές από τον εργοδότη προς τον 

εργαζόμενο με ιδία θέληση,  εφάπαξ, χωρίς κάποια ιδιαίτερη αιτία. Δεν αποτελούν 

μισθό και μπορούν να παύσουν οποτεδήποτε με απόφαση του εργοδότη (Κουκιάδης, 

2012).  

Όσον αφορά την παροχή μισθού χωρίς παροχή εργασίας, οι συνθήκες αυτές ορίζονται 

με το εργατικό δίκαιο. Οι συνθήκες αυτές έχουν ρυθμιστεί ώστε να εξασφαλιστεί ο 

σταθερός μισθός του εργαζομένου ακόμη και όταν παρουσιάζονται διάφορα 

επιχειρηματικά προβλήματα που μπορεί να εμποδίσουν την παροχή εργασίας. Οι 

συνθήκες αυτές αφορούν στην αδυναμία του εργοδότη να αποδεχθεί την εργασία που 

προσφέρει υπό κανονικές συνθήκες ο εργαζόμενος, η αδυναμία παροχής εργασίας από 

τον εργαζόμενο εξαιτίας ανυπαιτίου κωλύματος από σπουδαίο λόγο, η διαθεσιμότητα 

στην οποία τίθεται ο εργαζόμενος το πολύ μέχρι 3 μήνες και κατά το διάστημα αυτό 

έχει το δικαίωμα να λαμβάνει τακτικά τον μισθό του αλλά και να επιδοτείται από τον 

ΟΑΕΔ, και τέλος η άδεια αναψυχής που λαμβάνει ο εργαζόμενος, ενώ παράλληλα 

αμείβεται. Φυσικά πρέπει οι ημέρες της άδειας να τίθενται στα πλαίσια τον 

προσδιοριζόμενων ημερών αδείας από το εργατικό δίκαιο (Λεβέντης, 2000). 

Η υποχρέωση πρόνοιας είναι η υποχρέωση του εργοδότη να λαμβάνει τα αναγκαία 

μέτρα για την προστασία της υγείας, της ζωής και της προσωπικότητας του 

εργαζομένου και να αποφεύγει οποιαδήποτε ενέργεια μπορεί να βλάψει τα έννομα 

συμφέροντα και αγαθά του. Όσον αφορά την υποχρέωση προστασίας της ζωής και της 

υγείας του εργαζομένου, ο εργοδότης έχει υποχρέωση να διαρρυθμίζει τα θέματα 

εργασίας, του χώρους εργασίας και διαμονής των εργαζομένων, τις εγκαταστάσεις, τα 

μηχανήματα, τα εργαλεία, κ.λπ. με τέτοιο τρόπο ώστε να προστατεύεται η ζωή και η 

υγεία τους. Σημαντικός θεσμός για την πρόληψη και βελτίωση των συνθηκών 

ασφαλείας είναι ο «τεχνικός ασφαλείας» και ο «γιατρός εργασίας». Όσον αφορά την 

υποχρέωση προστασίας της προσωπικότητας του εργαζομένου, ο εργοδότης θα πρέπει 

να αποφεύγει τις εκρήξεις θυμού, τις χειροδικίες ή ακόμη και τις προσβολές και να 
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διασφαλίζει την ειρήνη μέσα στην επιχείρηση, την ομαλή συνεργασία και το σεβασμό 

μεταξύ προϊσταμένων και υφισταμένων (Λεβέντης, 2000).  

Ως προς το εργατικό ατύχημα, είτε αυτό πρόκειται για βίαιο συμβάν, είτε για ύπαρξη 

αιτιώδους συνδέσμου μεταξύ του ατυχήματος και της εργασίας, είτε ακόμη και για 

θάνατο ή ανικανότητα προς εργασία άνω των τεσσάρων ημερών, ο εργοδότης φέρει 

κάποιες ευθύνες. Όπως η ευθύνη αποζημίωσης σύμφωνα με τον Ν. 551/1915, όπου 

ορίζεται ότι ο εργοδότης οφείλει να αποζημιώσει τον εργαζόμενο, ανεξάρτητα αν τον 

βαρύνει υπαιτιότητα. Το ποσό της αποζημίωσης καθορίζεται κατ’ αποκοπή ανάλογα με 

την έκταση και την διάρκεια της ανικανότητας. Ο προαναφερθείς νόμος ωστόσο ισχύει 

μόνο στην περίπτωση που ο εργαζόμενος δεν υπάγεται στο ΙΚΑ. Σε περίπτωση 

υπαγωγής του στο ΙΚΑ, ο εργοδότης, απαλλάσσεται από την ευθύνη για αποκατάσταση 

της περιουσιακής ζημίας του εργαζομένου. Ο εργαζόμενος δικαιούται μόνο τις παροχές 

που χορηγούνται από το ΙΚΑ, όπως δαπάνες για νοσήλια, ιατροφαρμακευτική 

περίθαλψη, αλλά και για απώλεια εισοδήματος. Επίσης ο εργοδότης φέρει υποχρέωση 

αναγγελίας εργατικού ατυχήματος, εντός 24 ωρών στην Επιθεώρηση Εργασίας και το 

συντομότερο δυνατόν στην πλησιέστερη Αστυνομική Αρχή. Για όσους εργαζόμενους 

υπάγονται στο ΙΚΑ θα πρέπει να γίνει δήλωση αναγγελίας του ατυχήματος εντός 5 

ημερών στο αρμόδιο υποκατάστημα του ΙΚΑ (Ληξουριώτης, 2013). 

Η υποχρέωση του εργοδότη για ίση μεταχείριση των εργαζομένων, έχει γίνει μια από 

τις βασικές αρχές του εργατικού δικαίου, καθώς ο εργοδότης οφείλει να μεταχειρίζεται 

με ισότητα τους εργαζομένους που προσφέρουν την ίδια εργασία, υπό τις ίδιες 

συνθήκες. Ο εργαζόμενος που θίγεται έχει δικαίωμα να ζητήσει να του αποδοθούν οι 

παροχές από τις οποίες αποκλείστηκε αδικαιολόγητα. Όσον αφορά την υποχρέωση 

απασχόλησης μισθωτού, ο Άρειος Πάγος πάγια δέχεται ότι ο εργοδότης δεν 

υποχρεούται να απασχολεί τον εργαζόμενο, εκτός αν ανέλαβε μια τέτοια υποχρέωση 

ρητά ή σιωπηρά. Τα δικαστήρια και η επικρατούσα άποψη αναγνωρίζουν σε κάθε 

εργαζόμενο αξίωση για απασχόληση ανεξάρτητα από το είδος και τις συνθήκες της 

προσφερόμενης εργασίας. Η μη ανάθεση εργασίας και γενικά η μη απασχόληση, 

προσβάλει την αξιοπρέπεια και την προσωπικότητα του. Κατά συνέπεια, η χωρίς 

εύλογη αιτία άρνηση του εργοδότη να απασχολεί τον εργαζόμενο αντιβαίνει στην καλή 

πίστη και δεν επιτρέπεται (Κιοσσέ – Παυλίδου, 2010).  
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Τέλος, όσον αφορά την υποχρέωση του εργοδότη για χορήγηση αδειών στους 

εργαζομένους, αυτή ρυθμίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Όσον αφορά την άδεια 

αναψυχής αυτή ανέρχεται σε 20 εργάσιμες ημέρες για όσους απασχολούνται με 

πενθήμερη εργασία, και 24 ημέρες για όσους απασχολούνται με εξαήμερη εργασία. 

Μετά την συμπλήρωση ενός έτους εργασίας στον ίδιο εργοδότη, οι προαναφερθείσες 

περιπτώσεις αδειών αναψυχής αυξάνονται κατά μια ημέρα. Ομοίως συμβαίνει και για 

το δεύτερο έτος και παραμένει στάσιμη μέχρι ο εργαζόμενος να συμπληρώσει 10 έτη ή 

να έχει προϋπηρεσία 12 ετών σε οποιονδήποτε εργοδότη όπου οι ημέρες που δικαιούται 

για άδεια αναψυχής να ανέρχονται σε 25 εργάσιμες ημέρες αν η εργασία είναι 

πενθήμερη και 30 εργάσιμες ημέρες αν η εργασία είναι εξαήμερη. Τέλος, με την 

συμπλήρωση 25 ετών εργασίας στον ίδιο ή και σε κάποιον άλλο εργοδότη, οι ημέρες 

της άδειας αναψυχής αυξάνονται κατά μια ημέρα και έπειτα δεν επιδέχονται επιπλέον 

τροποποιήσεις. Οι αποδοχές της αδείας αποτελούνται από τις συνήθεις αμοιβές που θα 

λάμβανε ο εργαζόμενος αν εργαζόταν κανονικά, και από το επίδομα αδείας ισούται με 

το σύνολο των αποδοχών αδείας, με τον περιορισμό ότι δεν μπορεί να υπερβαίνει τον 

μισό μισθό για όσους αμείβονται με μηνιαίο μισθό και τα 13 ημερομίσθια για όσους 

αμείβονται με ημερομίσθιο. Ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χορηγήσει την άδεια 

οπωσδήποτε πριν λήξει το ημερολογιακό έτος. Ο ακριβής χρόνος χορήγησης της άδειας 

προσδιορίζεται με συμφωνία μεταξύ εργαζομένου και εργοδότη. Υπάρχουν ωστόσο δύο 

περιορισμοί, ο πρώτος εκ των οποίων ορίζει ότι οι μισοί τουλάχιστον από τους 

εργαζόμενους πρέπει να λαμβάνουν άδεια μέσα στο χρονικό διάστημα 1 Μαΐου – 30 

Σεπτεμβρίου και ο δεύτερος εκ των οποίων ορίζει ότι ο εργοδότης υποχρεούται να 

χορηγήσει την άδεια εντός δύο μηνών από το χρονικό σημείο κατά το οποίο 

υποβλήθηκε το σχετικό αίτημα. Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης εργασίας με κάθε 

τρόπο πριν από την λήψη της δικαιούμενης άδειας, ο εργαζόμενος δικαιούται ως 

αποδοχές αδείας και επίδομα τα ποσά εκείνα που θα λάμβανε ούτως ή άλλως 

(Λεβέντης, 2000).  

Τέλος, υπάρχουν οι σπουδαστικές άδειες που διακρίνονται σε άδεια εξετάσεων, που 

χορηγείται σε σπουδαστές κάτω των 28 ετών και για διάρκεια 30 ημερών και οι 

αποδοχές των ημερών της αδείας καταβάλλονται από τον ΟΑΕΔ και ισούνται με το 

κατώτατο ημερομίσθιο της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και η 

εκπαιδευτική άδεια άνευ αποδοχών. Επίσης οι οικογενειακές άδειες, που διακρίνονται 

σε άδεια γάμου, όπου οι εργαζόμενοι δικαιούνται άδεια διάρκειας 5 εργάσιμων ημερών 
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με πλήρεις αποδοχές όταν εργάζονται με πενθήμερη εργασία, και 6 εργάσιμες ημέρες 

όταν εργάζονται με εξαήμερη εργασία. Όσον αφορά την άδεια γεννήσεως αυτή ισούται 

με 2 ημέρες με πλήρεις αποδοχές, ενώ οι εργαζόμενες γυναίκες δικαιούνται άδεια 

μητρότητας, τοκετού και λοχείας που ανέρχεται σε 17 εβδομάδες. Από τον συνολικό 

χρόνο οι 8 εβδομάδες θα πρέπει να χορηγούνται πριν από την πιθανή ημερομηνία 

τοκετού και οι υπόλοιπες 9 μετά από αυτή. Επίσης υπάρχει και η άδεια φροντίδας 

παιδιών, όπου υπάρχει η δυνατότητα η εργαζόμενη μητέρα ή ο εργαζόμ3ενος πατέρας 

να εργάζονται με μειωμένο ωράριο χωρίς μείωση των αποδοχών τους επί 2,5 έτη, 

δηλαδή να προσέρχεται στον χώρο εργασίας 1 ώρα αργότερα ή να αποχωρεί μια ώρα 

νωρίτερα. Η γονική άδεια παραχωρείται για 3,5 μήνες στον εργαζόμενο γονέα και μέχρι 

το παιδί να γίνει 3,5 ετών και είναι άνευ αποδοχών. Η άδεια φροντίδας τέκνου σε 

μονογονεϊκή οικογένεια αφορά την άδεια 6 ημερών με αποδοχές ή 8 σε περίπτωση 3 ή 

περισσοτέρων τέκνων, με πλήρης αποδοχές και μέχρι το παιδί να φτάσει τα 12 έτη. Η 

άδεια απουσίας για παρακολούθηση σχολικής επίδοσης, απέρχεται και στους δύο γονείς 

και η διάρκεια της είναι 4 συνολικά ημέρες με αποδοχές, και μέχρι το παιδί να φτάσει 

τα 16 του έτη. Η άδεια απουσίας για ασθένεια εξαρτώμενων μελών της οικογένειας, 

που αφορά άμεσους συγγενείς και παιδιά κάτω των 16 ετών ή άνω των 16 ετών σε 

περίπτωση αναπηρίας ή σοβαρών ασθενειών, χορηγείται για 6 εργάσιμες ημέρες με 

αποδοχές, και αυξάνεται σε 8 εργάσιμες ημέρες αν προστατεύονται δύο εξαρτώμενα 

μέλη και σε 14 εργάσιμες ημέρες αν προστατεύονται τρία ή περισσότερα παιδιά. Η 

άδεια λόγω θανάτου συγγενούς, έχει διάρκεια δύο ημερών και χορηγείται σε περίπτωση 

θανάτου συζύγου ή τέκνων, γονέων και αδερφών. Η ειδική άδεια προστασίας 

μητρότητας χορηγείται για 6 μήνες σύμφωνα με τον Ν. 3655/2008. Χορηγείται 

συνήθως αμέσως μετά την λήξη της λοχείας και ο ΟΑΕΔ καταβάλλει στην εργαζόμενη 

μητέρα μηνιαίως ποσό ίσο με τον κατώτατο μισθό, όπως ορίζεται από την Εθνική 

Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, αλλά και αναλογία δώρων, εορτών και 

επιδόματος αδείας βάσει του ποσού αυτού. Κλείνοντας, αναφέρουμε και τις 

συνδικαλιστικές άδεις που δικαιούνται εργαζόμενοι – μέλη των Διοικήσεων 

συνδικαλιστικών οργανώσεων, προκειμένου να διευκολυνθούν στην άσκηση των 

καθηκόντων τους (Φασουλάκη, 2002). 
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5.2. Υποχρεώσεις Εργαζοµένου 

 

Αποτελεί πραγματικότητα το γεγονός ότι υποχρέωση του εργαζομένου η παροχή 

εργασίας. Επομένως υποχρεούται να θέτει στην διάθεση του εργοδότη την εργασιακή 

του δύναμη και εμπειρία. Απο την άλλη πλευρά όμως θα πρέπει να καθίσταται  σαφές 

και από τον εργοδότη τι απαιτήσεις έχει από τον εργαζόμενο. Όλα αυτά όμως  εφόσον 

πληρούνται όλες αυτές οι συνθήκες είναι υποχρεωμένος να τηρεί τις εργασιακές του 

δεσμεύσεις. Πολλές φορές επίσης έχει παρατηρηθεί να δίνονται στον εργαζόμενο 

πρόσθετες εργασίες οι οποίες είναι συνδεδεμένες με την οφειλόμενη κατά την σύμβαση 

κύρια εργασία. Ο εργαζόμενος οφείλει εάν του ζητηθεί να μετακινηθεί πρόσκαιρα 

εκτός έδρας. Στην τέτοιες περιπτώσεις οι εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα να 

αναζητήσουν την πληρωμή των οδοιπορικών τους εξόδων και επιπλέον αποζημίωση 1 

ημερομισθίου ή το 1/25 του μισθού για κάθε διανυκτέρευση εκτός έδρας. Ο 

εργαζόμενος είναι επίσης υποχρεωμένος να δέχεται μετάθεση εργασίας, αν αυτο 

προβλέπεται στη σύμβαση εργασίας, που έχει υπογράψει με τον εργοδότη. Για 

μεταθέσεις στην ίδια πόλη μπορεί να αποφασίσει μονομερώς από ο εργοδότης στο 

πλαίσιο του διευθυντικού του δικαιώματος και επομένως είναι υποχρεωτική για τον 

εργαζόμενο. Για μεταθέσεις σε διαφορετική πόλη, επειδή συνεπάγεται και ριζική 

αλλαγή των συνθηκών ιδιωτικής ζωής του εργαζομένου, δεν ανήκει στο περιεχόμενο 

του διευθυντικού δικαιώματος του εργοδότη και επομένως είναι απαραίτητη συναίνεση  

του εργαζομένου (Κουκιάδης, 2012).  

Το 1984 είναι η χρονιά στην οποία καθορίζεται το ανώτατο νόμιμο ωράριο το οποίο 

ανέρχεται στις 40 ώρες την εβδομάδα. Σαν υπερωριακή εργασία θεωρείται μόλις ο 

εργαζόμενος ξεπεράσει τις 43 ώρες την εβδομάδα. Επιπλέον αν οι υπερωρίες 

ξεπεράσουν τις 120 ώρες τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 1 του ν.435/1976. 

Για την υπερωριακή απασχόληση ο εργαζόμενος αμείβεται με προσαύξηση 50% επί 

του καταβαλλόμενου ωρομίσθιου. Αυτό ισχύει μέχρι και τις 120 ώρες υπερωρίας. Όσον 

αφορά τώρα στην εργασία την Κυριακή η σε ημέρα αργίας που έχει θεσπιστεί ως 

νόμιμη ημέρα ξεκούρασης η αμοιβή ισούται με το 1/25 του μισθού προσαυξημένο με 

75%. Σε περίπτωση που ο εργοδότης χωρίς άδεια της αρχής απασχολήσει το προσωπικό 

κατά την Κυριακή ή τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι 6 

μηνών και χρηματική ποινή. Η νυκτερινή εργασία αυτή αμείβεται με κανονικό 
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ημερομίσθιο, όπως και η ημερήσια, με προσαύξηση κατά 25%. (Κιοσσέ – Παυλίδου, 

2010). 

Στις περιπτώσεις παροχής εργασίας με μερική απασχόληση, προϋποθέτει την έγγραφη 

συμφωνία μεταξύ εργαζομένου και εργοδότη, η οποία πρέπει εντός 15 ημερών από την 

κατάρτισή της να γνωστοποιηθεί στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας. Οι αποδοχές και ο 

μισθός του εργαζομένου προσδιορίζονται ανάλογα με τον χρόνο και τις ώρες εργασίας 

του αντίστοιχα (Ληξουριώτης, 2013).  

Ο εργαζόμενος οφείλει να συμμορφώνεται με τις εντολές και τις υποδείξεις του 

εργοδότη και να τηρεί την ιεραρχία που επιβάλλεται για την ομαλή διεξαγωγή της 

εργασίας, καθώς και να συνεργάζεται και να σέβεται τους εσωτερικούς κανονισμούς. Ο 

εργαζόμενος δεν είναι υποχρεωμένος να υπακούει σε εντολές που είναι παράνομες, 

ανήθικες, αντίθετες στην σύμβαση εργασίας του, ούτε σε εντολές που υπερβαίνουν τις 

δυνάμεις του, θέτουν σε κίνδυνο την υγεία του, την σωματική του ακεραιότητα κ.λπ. Ο 

εργαζόμενος είναι επίσης υποχρεωμένος να εκτελεί την εργασία του με επιμέλεια, 

δηλαδή οφείλει να επιδεικνύει την προσοχή που αντιστοιχεί στις ικανότητες και τις 

ιδιότητες που έχει, στην μόρφωσή του, στα προσόντα του που γνώριζε ο εργοδότης και 

για τα οποία τον προσέλαβε. Την υποχρέωση παροχής εργασίας μπορεί να παραβιάσει ο 

εργαζόμενος με μη παροχή εργασίας ή με την πλημμελή παροχή της. Αν ο εργαζόμενος 

δεν εκπληρώνει την υποχρέωση εργασίας εσκεμμένα, ο εργοδότης έχει την δυνατότητα 

να περικόψει τον μισθό του, να ζητήσει αποκατάσταση της ζημίας, η ακόμα και να να 

απολύσει τον εργαζόμενο. Επίσης μπορεί να θεωρήσει την μη παροχή εργασίας ως 

παραίτηση από πλευράς εργαζομένου (Ληξουριώτης, 2013). 

Ένας ευσυνείδητος εργαζόμενος είναι εκείνος ο οποίος να λαμβάνει υπόψη τα 

δικαιολογημένα και νόμιμα συμφέροντα του εργοδότη του και αποφεύγει ενέργειες που 

δυσχεραίνουν ή ματαιώνουν ή προσβάλλουν την επίτευξη του σκοπού της σύμβασης. 

Συνεπώς ο εργαζόμενος υποχρεούται να γνωστοποιήσει στον εργοδότη τυχόν δεύτερη 

απασχόληση του, απαγορεύεται να χρηματίζεται, να δέχεται δώρα ή άλλα 

ανταλλάγματα από πελάτες της επιχείρησης χωρίς την γνώση του εργοδότη. Επίσης 

απαγορεύεται να ενεργεί με οποιοδήποτε ενέργεια η πράξη που μπορεί να θεωρηθεί  

ανταγωνιστική εις βάρος του εργοδότη, με την ίδρυση παρόμοιας με τον εργοδότη 

επιχείρησης έστω και με την κάλυψη ονόματος τρίτου ατόμου, απαγορεύεται αν 
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δυσφημεί τα προϊόντα του εργοδότη ή να αποτρέπει τρίτους από συναλλαγές μαζί του 

κ.λπ.  

Η παράβαση της υποχρέωσης πίστης αποτελεί αντισυμβατική συμπεριφορά με 

συνέπειες απόλυσης και αποζημίωσης του εργοδότη (Λεβέντης, 2000).  

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ – 

ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 
 

 

6.1. Η αντίσταση στην αλλαγή 

 

Οι σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις (cloud, mobility, social media κ.λπ.) έχουν 

επιφέρει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε, επικοινωνούμε, 

ψυχαγωγούμαστε και γενικότερα ζούμε. 

Σε επιχειρηματικό επίπεδο όμως, κάθε αλλαγή συναντά σοβαρή αντίσταση, και 

συνήθως αυτή η αντίσταση είναι τόσο πιο μεγάλη και ισχυρή, όσο και το μέγεθος της 

επιχείρησης (με άλλα λόγια, οι μικρές επιχειρήσεις προσαρμόζονται πιο εύκολα). 

Η αντίσταση στην αλλαγή δεν είναι εξ ορισμού κάτι “κακό”. Πάντα θα πρέπει να 

υπάρχει ένας σχετικός προβληματισμός, ούτως ώστε κάθε αλλαγή αφενός να κριθεί 

αντικειμενικά και ορθολογικά, και αφετέρου να σχηματιστεί το έδαφος για την 

υλοποίησή της (Quah & Young, 2005). 

Παρ’ όλα αυτά, συνήθως η αντίσταση είναι “τυφλή” και αναιτιολόγητη, ειδικά εάν 

συγκριθεί με τα οφέλη που έρχεται να προσφέρει κάθε αλλαγή. Τι είναι λοιπόν αυτό 

που μας καθιστά αντίθετους στην αλλαγή; Τι είναι αυτό που εξαφάνισε εταιρείες-
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κολοσσούς που αρνήθηκαν να ενστερνιστούν την αλλαγή που είχαν μπροστά τους; Να 

θυμίσουμε για παράδειγμα ότι κάποτε τα φορητά music players μονοπωλούνταν από τη 

Sony και οι καταναλωτές αναφέρονταν σε όλες τις συσκευές ως “walkman”; Το 

walkman brand έχει πρακτικά εξαφανιστεί και ο κόσμος αναφέρεται πλέον στα νέα 

φορητά music players ως iPods, ακόμη και αν είναι κατασκευής Sony (Ιορδάνογλου, 

2008). 

Την απάντηση σε αυτό το ερώτημα προσπαθεί να δώσει με άρθρο της στο Harvard 

Business Review η Rosabeth Moss Kanter η οποία αναγνωρίζει τις 10 πιο κοινά 

εμφανιζόμενες αιτίες που μας κάνουν να αντιστεκόμαστε στην αλλαγή. 

1. Απώλεια ελέγχου 

Η αλλαγή σχετίζεται με την αυτονομία μας και μας κάνει να νοιώθουμε ότι χάνουμε τον 

έλεγχο του περιβάλλοντός μας. Δεν πρόκειται μόνο για τον κλασικό “έλεγχο” του ποιος 

δίνει το γενικό πρόσταγμα, αφού εάν ο έλεγχος για αλλαγή δοθεί από κάποιον τρίτο, 

μειώνει αυτόματα την αίσθηση της αυτοδιάθεσης που διαθέτουμε. Αυτός είναι και ο 

λόγος που οι πιο οξυδερκείς ηγέτες αφήνουν χώρο στους επικεφαλής τους για κάποιες 

επιλογές επί των αλλαγών, βάζοντάς τους στο “παιχνίδι” από νωρίς (Βαξεβανίδου & 

Ρεκλείτης, 2008). 

 

2. Αυξημένη αβεβαιότητα 

Εάν μας πούνε να περπατήσουμε στην άκρη ενός γκρεμού -και δη με τα μάτια κλειστά- 

θα αρνηθούμε. Εάν πιστεύουμε ότι αυτό ακριβώς αντιπροσωπεύει μία αλλαγή (κάτι 

σύνηθες), αυτόματα θα την απορρίψουμε. Όσο και αν φαίνεται περίεργο, οι άνθρωποι 

τείνουμε να προτιμάμε ακόμη και μία μίζερη κατάσταση σε σχέση με το να 

“πλεύσουμε” προς το άγνωστο. Επομένως, οι επικεφαλής κάθε επιχείρησης θα πρέπει 

αφενός να ορίσουν ένα όραμα, αφετέρου να του προσδώσουν μία σιγουριά, κάτι που 

συνήθως επιτυγχάνεται με ξεκάθαρα, απλά βήματα μετάβασης από το παλιό καθεστώς 

στο νέο (Αντωνίου, 2011). 
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3. Ευρισκόμενοι προ εκπλήξεως 

Πολλές φορές, μία αλλαγή ή απλά μία απόφαση, επιβάλλεται απότομα και χωρίς 

προειδοποίηση ή χρόνο ώστε να την επεξεργαστούν οι άμεσα εμπλεκόμενοι. Σε αυτήν 

την περίπτωση, η αλλαγή απορρίπτεται σχεδόν αυτόματα. Βλέπετε, μας είναι πιο 

εύκολο να πούμε όχι από το να πούμε ναι! Επομένως, οι ηγέτες κάθε επιχείρησης ή 

τμήματος θα πρέπει να αποφεύγουν τον πειρασμό του να σχεδιάζουν με κάθε 

μυστικότητα της αλλαγές και εν συνεχεία να τις ανακοινώνουν μαζικά. Έτσι, αντί να 

αφήνουν υπονοούμενα προσπαθώντας να εκμαιεύσουν αντιδράσεις, είναι καλύτερο να 

“σπέρνουν τον σπόρο” μικρών αλλαγών σε διάφορα σημεία προετοιμάζοντας το έδαφος 

για τη “μαζική καλλιέργεια” (Kaplan & Norton, 2000). 

 

4. Τα πάντα φαίνονται διαφορετικά 

Κάθε αλλαγή σημαίνει ότι θα πρέπει να περιμένουμε κάτι διαφορετικό. Το μεγάλο 

ερώτημα είναι το “πόσο διαφορετικό”… Βλέπετε, είμαστε πλάσματα της συνήθειας και 

η ρουτίνα μας εξελίσσεται σχεδόν αυτόματα. Οι πολλές αλλαγές μπορεί να μας 

αποσπάσουν την προσοχή, να μας κάνουν πιο αντιπαραγωγικούς, πιο εκνευρισμένους, 

πιο ανήσυχους, πιο μπερδεμένους. Επομένως, ένα στοιχείο που θα πρέπει να 

προσέξουμε είναι η ελαχιστοποίηση των δευτερογενών αλλαγών που έρχονται ως 

απόρροια μίας κεντρικής αλλαγής. Όπου μπορούμε θα πρέπει να διατηρήσουμε τα 

πράγματα σε μία γνώριμη κατάσταση και να μείνουμε προσηλωμένη στο βασικό μας 

όραμα. Αυτό της συγκεκριμένης αλλαγής και όχι της αλλαγής ως αυτοσκοπό (Quah & 

Young, 2005). 

 

5. Προσωπική έκθεση 

Καθώς η αλλαγή σημαίνει βελτίωση ή κατάργηση ενός συστήματος που πλέον 

υπολειτουργεί ή δεν δουλεύει καν, οι χρήστες του παλιού συστήματος μοιραία θα το 

υποστηρίξουν σε μία προσπάθεια να μην εκτεθούν ως ανεπαρκείς. Είναι άλλωστε 

λογικό όταν γίνεται μία σημαντική αλλαγή στρατηγικής, οι υπεύθυνοι της 
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προηγούμενης στρατηγικής να εκλαμβάνουν τις αποφάσεις τους ως λανθασμένες. Αυτό 

σημαίνει ότι οι εφαρμόζοντες την αλλαγή θα πρέπει να προφυλάξουν την αξιοπρέπεια 

των εργαζομένων τονίζοντας τα καλά στοιχεία του παρελθόντος και δίνοντας έμφαση 

στο γεγονός ότι η αλλαγή συμβαίνει επειδή αλλάζει ο κόσμος και όχι ως αποτέλεσμα 

κάποιου προσωπικού λάθους στο παρελθόν (Sigler & Pearson, 2000). 

 

 

6. Πρόβλημα μη ικανότητας 

Μπορώ να τα καταφέρω; Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που έρχεται στο μυαλό όσων 

αντιμετωπίζουν μία αλλαγή. Εάν τους κάνει να αισθάνονται χαζοί (όπως για 

παράδειγμα η χρήση υπολογιστή από ανθρώπους που έγραφαν μόνο σε χαρτί!), θα 

αντισταθούν. Αυτό που τους ανησυχεί δεν είναι μόνο το αν θα τα καταφέρουν, αλλά και 

η πηγή αυτού του προβληματισμού, δηλαδή το αν οι δεξιότητές τους δεν είναι πλέον 

χρήσιμες. Αυτό το πρόβλημα αποφεύγεται ως ένα βαθμό με την επένδυση σε υποδομές 

και εκπαίδευση αλλά και την παράλληλη χρήση παλιού και νέου συστήματος για 

κάποιο διάστημα. Όπως έχει αποδείξει η ιστορία, το αν θα πετύχει κάτι τέτοιο ή όχι, 

εξαρτάται από τους εκάστοτε ανθρώπους, τόσο σε επίπεδο διοίκησης, όσο και σε 

επίπεδο εργαζομένων (Williamson, 2001). 

 

7. Περισσότερη δουλειά 

Κάθε αλλαγή απαιτεί περισσότερη δουλειά, ακόμη και αν τελικά στοχεύει να τη 

μειώσει. Ειδικά όσοι ασχολούνται από κοντά με την εφαρμογή της αλλαγής θα 

νοιώθουν “πνιγμένοι”, εν μέρει λόγω των αναπόφευκτων προβλημάτων και λαθών εν 

μέσω της διαδικασίας αλλαγής. Άλλωστε, σύμφωνα με τον “νόμο του Κάντερ”, “τα 

πάντα φαίνονται αποτυχημένα στη μέση”. 

Αυτό σημαίνει ότι η διοίκηση θα πρέπει να αναγνωρίζει τον αυξημένο φόρτο εργασίας 

που απαιτεί η αλλαγή, επιτρέποντας σε ανθρώπους-κλειδιά να ασχοληθούν 



Σελίδα 43 από 89 
 

αποκλειστικά με αυτήν, απαλλάσσοντάς τους τις παλιές τους υποχρεώσεις. 

Εναλλακτικά, κάποια δωράκια όπως εταιρικές παροχές (παρκινγκ, κινητό, αυτοκίνητο 

κ.λπ.), μπορεί επίσης να αποδειχθεί καλή στρατηγική. Επίσης, στις περιπτώσεις που 

κάποιος ξεπερνά τις συνήθεις θυσίες για το καλό της επιχείρησης, θα πρέπει να 

αναγνωρίζεται και να αμείβεται, ενδεχομένως μαζί με την οικογένειά του (π.χ. με δώρο 

ένα ολιγοήμερο οικογενειακό ταξίδι) (Piderit, 2000). 

 

 

8. Το φαινόμενο του βότσαλου στη λίμνη 

Όπως όταν πετάμε ένα βότσαλο σε μία λίμνη, αυτό τελευταίο σχηματίζει μικρά κύματα 

που συνεχώς μεγαλώνουν σε διάμετρο, έτσι και η αλλαγή μπορεί να φτάσει σε σημεία 

που δεν υπολογίζαμε. Έτσι, μπορεί να επηρεάσει άλλα τμήματα, σημαντικούς πελάτες, 

αλλά και ανθρώπους έξω από το σύνηθες περιβάλλον μας. Όλοι αυτοί θα αρχίσουν να 

αντιδρούν και να επαναστατούν απέναντι στις αλλαγές που επηρεάζουν “αδίκως” τις 

δραστηριότητές τους. Ένας τρόπος να αντιμετωπιστεί κάτι τέτοιο, είναι το να βάλουμε 

περισσότερους στο “παιχνίδι της αλλαγής” εξ αρχής, διευρύνοντας τον κύκλο των 

συμμετεχόντων σε αυτήν. Έτσι, θα είναι πιο εύκολο να αναγνωρίσουμε σημεία που θα 

επηρεαστούν και να δουλέψουμε στην κατεύθυνση της ελαχιστοποίησης της 

παρεμβολής μας (Admasachew, et al, 2010). 

 

9. Τα φαντάσματα του παρελθόντος 

Τα λάθη που έχουμε κάνει περιμένουν να μας στοιχειώσουν! Όσο τα πράγματα κυλούν 

ομαλά και χωρίς αλλαγές, τα φαντάσματα του παρελθόντος παραμένουν στην… 

ντουλάπα τους. Μόλις όμως ζητήσουμε τη συνεργασία κάποιου για κάτι νέο, ξαφνικά 

εμφανίζονται! Οι παλιές πληγές αρχίζουν να αιμορραγούν και πάλι και παλιά λάθη 

έρχονται στην επιφάνεια. Ανάλογα με το μέγεθος αυτών των παλιών πληγών, οι 

επικεφαλής ίσως είναι καλό να ασχοληθούν με την οριστική διευθέτηση του 

παρελθόντος προτού ξεκινήσουν τις αλλαγές του μέλλοντος (Βάλβης, 2005). 
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10. Κάποιες φορές, η απειλή είναι πραγματική 

Η απειλή της αλλαγής, κάποιες φορές είναι πραγματική. Ναι, η αλλαγή μπορεί (και 

συχνά το κάνει) να οδηγήσει σε απολύσεις, σε μειώσεις τιμών, σε ακυρώσεις 

επενδύσεων κ.λπ. Το μόνο που μπορεί (και πρέπει) να πράξει κανείς, είναι το να κρατά 

μία ειλικρινή, ξεκάθαρη, γρήγορη και δίκαιη στάση. Ακόμη και αν αυτό σημαίνει ότι 

θα πρέπει να απολύσει μαζικά ένα τμήμα του προσωπικού και όχι μέσω πολλαπλών 

διαδοχικών περικοπών. 

Φυσικά, όλα τα παραπάνω είναι πολύ πιο εύκολα να γραφτούν παρά να υλοποιηθούν, 

και πολλές φορές οι επικεφαλής της αλλαγής δεν είναι σε θέση να εμπνεύσουν το 

προσωπικό τους ή έστω να το κάνουν να αισθανθεί άνετα με την αλλαγή. Ακόμα και σε 

αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να κάνουν ότι μπορούν για να μειώσουν τα 

προβλήματα και τη δυσαρέσκεια, και η διάγνωση της πηγής της αντίστασης είναι το 

πρώτο και ίσως πιο αποφασιστικό βήμα για μία καλή επίλυση του γρίφου της αλλαγής. 

Για την ακρίβεια, οι συμβουλές και η κριτική από όσους αντιστέκονται μπορεί να 

αποδειχθεί πολύτιμη στην προσπάθεια βελτίωσης των διαδικασιών αποδοχής και 

εφαρμογής της αλλαγής (Williamson, 2001). 

 

 

6.2. Οργανωσιακή Αλλαγή και Επικοινωνία 

 

Η λέξη «αλλαγή», μας φέρνει στο μυαλό κάποια ενδεχόμενη ευκαιρία ή απειλή. Όταν 

όμως μιλάμε για μία «οργανωσιακή αλλαγή» στο εσωτερικό μίας εταιρίας, πρέπει να 

έχουμε υπόψη μας ότι το κλειδί της επιτυχίας είναι η επικοινωνία. Σύμφωνα λοιπόν με 

τους ειδικούς, τόσο η επικοινωνία, όσο και η ενεργή συμμετοχή των ανώτατων 

στελεχών αποτελούν τους τρόπους ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη πληροφόρηση.  

Θα πρέπει βέβαια να καταγραφεί η σχέση μεταξύ της τέχνης της επικοινωνίας και των 

ανωτάτων στελεχών. Σύμφωνα με την διεθνούς φήμης εταιρεία συμβούλων Mercer 
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Delta Consulting, τα ανώτερα και ανώτατα στελέχη μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε 

δύο ομάδες:  

 Αυτοί που θεωρούν την επικοινωνία ως ευκαιρία και  

 Αυτοί που θεωρούν την επικοινωνία ως «αγγαρεία» (Bourgeois & Brodwin, 

1984).  

Αυτός ο διαχωρισμός έχει προέλθει έπειτα από πολυετή εμπειρία των συμβούλων της 

MDC, με ανώτατα στελέχη από περισσότερους από 200 διεθνείς οργανισμούς. 

Σύμφωνα με τις μελέτες τους, για να πραγματοποιηθεί μία οργανωσιακή αλλαγή, 

πρέπει να γίνει ολόκληρη προετοιμασία, που μοιάζει σε μεγάλο βαθμό με την 

προεκλογική εκστρατεία ενός πολιτικού. Χάρη σε μία περίοδο αλλαγών, ο πρόεδρος 

μίας εταιρείας κατανοεί πως του δίνεται μία μοναδική ευκαιρία ώστε να 

πραγματοποιήσει μία δυναμική και στοχευμένη στρατηγική επικοινωνία, με 

αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται:  

 Η δημιουργία ενός κλίματος υποστήριξης και  

 η αναπροσαρμογή της στάσης και της συμπεριφοράς  

κάτι που θα οδηγήσει σταδιακά στον να επιτευχθούν οι αντικειμενικοί στόχοι (Kotter, 

1995). 

Δίνεται έμφαση λοιπόν στο ότι, η στρατηγική επικοινωνίας πρέπει να παρουσιάζει 

απήχηση, πέρα από το να βασίζεται σε συγκεκριμένες αρχές, ώστε να αποδειχθεί 

αποτελεσματική. Μία στρατηγική επικοινωνίας βέβαια τονίζεται ότι κινδυνεύει να 

χαρακτηρισθεί ως οξύμωρη. Αυτό μπορεί να συμβεί όταν κουκουλωθεί η ποιότητα της 

στρατηγικής σκέψης, από την ποσότητα της υπερδραστηριότητας που δεν παρουσιάζει 

έντεχνη επικοινωνία. Αρχικά, για να θεωρηθεί καλή μία στρατηγική, θα πρέπει να 

παρθούν επιλογές σχετικά σκληρές, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη χρήση των 

περιορισμένων πόρων, αλλά και να αποφευχθούν τα φαινόμενα της γενικότερης 

επικοινωνίας για τα πάντα από τους πάντες. Άλλωστε είναι γνωστό πως με ένα γενικό 

μήνυμα δεν μπορεί να δημιουργηθεί διάθεση αλλαγής, είτε του τρόπου εργασίας, είτε 

της συμπεριφοράς. Όπως είναι λογικό, θα πρέπει να γίνει μία προσεκτική και καλά 
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οργανωμένη ανάλυση, ώστε να απαντηθεί το τρίπτυχο του «ποιος – πότε – γιατί» και 

πιο συγκεκριμένα:  

 Με ποιον θέλουμε να γίνει η επικοινωνία  

 Σε ποια φάση και  

 Για ποιο σκοπό (Senge, 1992).  

Απαιτείται συγκεκριμένο ακροατήριο, αναλόγως του κάθε σταδίου αλλαγής. Κατά τα 

πρώτα στάδια το ακροατήριο πρέπει να είναι υψηλό ιεραρχικά και μικρό αριθμητικά. 

Από την άλλη, το σχέδιο που θα εφαρμοστεί, θα πρέπει να περιλαμβάνει μία 

λεπτομερέστατη στρατηγική, σχετικά με την εμπλοκή της ανώτερης ηγεσίας στο 

καθεστώς επικοινωνίας. Έτσι, σύμφωνα πάντα με την άποψη της συμβουλευτικής 

εταιρείας, το βασικό ερώτημα που πρέπει να τίθεται από τους εργάτες, μέχρι και τα 

ανώτερα στελέχη είναι το «τι σημαίνει ουσιαστικά η αλλαγή για μένα» (Beer, et al, 

2005).  

 

Το όραμα  

Έχει υπογραμιστεί η σημασία ενός οράματος που στηρίζει την κάθε αλλαγή που 

συμβαίνει. Η συγκεκριμένη δουλειά, δεν μπορεί να ανατεθεί σε κάποιον άλλον, αφού 

αποτελεί αποκλειστική κίνηση των ηγετών της κάθε εταιρείας. Το μήνυμα βέβαια του 

προέδρου ή ηγέτη μπορεί να επιμεληθεί από τα ανώτερα στελέχη και τους 

υφισταμένους της επιχείρησης ή του οργανισμού. Το μήνυμα όμως σε αυτήν την 

περίπτωση, κινδυνεύει να χαρακτηρισθεί «θνησιγενές», εάν το προσωπικό δεν πιστέψει 

ότι προέρχεται απευθείας από τον ηγέτη.  

Θεωρείται βασική αρχή επίσης, το να αποφεύγεται το φαινόμενο του εσωτερικού 

marketing σχετικά με την επικείμενη αλλαγή, αφού το διαδίκτυο, οι αφίσες και τα 

προπαγανδιστικά μηνύματα δεν θα πείσουν κανένα σχετικά με την αλλαγή, αν και 

συμβάλλουν αποδεδειγμένα στην ενημέρωση των εργαζομένων. Θα πρέπει επίσης οι 

ηγέτες να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί με τις επικείμενες ανακοινώσεις τους, αφού θα 

πρέπει να έχει προηγηθεί το λεγόμενο «τεστ του πρωτοσέλιδου». Μιλάμε φυσικά για 

την διαδικασία της σκέψης πρωτού πουν αυτά που έχουν στο μυαλό τους και που 
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αφορούν τόσο την εξωτερική, όσο και την εσωτερική επικοινωνία τους, αφού αυτά τα 

λόγια και οι ανακοινώσεις μπορούν πολύ εύκολα να γίνουν πρωτοσέλιδο στα διάφορα 

μέσα ενημέρωσης (Kirkman & Rosen, 1999).  

Στους μεγάλους οργανισμούς όμως είναι γεγονός πως δεν μπορεί να αναλάβει εκτενώς 

την επικοινωνία ο ίδιος ο ηγέτης. Η συμβουλευτική εταιρεία MDC από την μεριά της, 

κατανοώντας πως αυτό δεν μπορεί να συμβεί, αναφέρει πως δεν θα πρέπει να 

επιτρέπεται στους προϋσταμένους ο επικοινωνιακός ρόλος, εάν πρότινως δεν έχουν 

κατανοήσει πλήρως όλες τις πτυχές και το περιεχόμενο της επικείμενης αλλαγής. Θα 

πρέπει λοιπόν να είναι απολύτως ενημερωμένοι και κατάλληλα προετοιμασμένοι για να 

δώσουν απαντήσεις σε ερωτήσεις που μπορεί να τους φέρουν ακόμη και σε δύσκολη 

θέση.  

 

Διαδικασία αλλαγής  

Υπάρχει ο κίνδυνος να τεθεί υπό αμφισβήτιση η φήμη και η αξιοπιστία ενός στελέχους, 

εάν η επικοινωνία που προβαίνει απέχει από τα αληθινά γεγονότα και το αυθεντικό 

μήνυμα. Δεν είναι αναγκαίο να παρουσιαστούν ως «καλά» τα νέα που κάθε άλλο παρά 

καλά είναι. Επίσης, για να προωθηθεί μία αλλαγή, ο στόχος δεν είναι πάντα απόλυτα το 

μυαλό του ακροατηρίου, αφού φαίνεται πως τα συναισθήματα παίζουν πολύ σημαντικό 

ρόλο (Παπαδάκης, 2002). 

Μία ολοκληρωμένη και ορθή διαδικασία αλλαγής, προσφέρει την ευκαιρία στο 

προσωπικό της κάθε επιχείρησης να θέσει ερωτήματα, να φέρει αντιθέσεις, να 

διαφωνήσει, πρωτού δεχθεί την αλλαγή ως κάτι αναγκαίο. Η αλλαγή θα πρέπει να γίνει 

υπόθεση των εργαζομένων, μέσω λεξιλογίου που να μπορεί να κατανοήσει απόλυτα το 

προσωπικό και που να μην περιέχει ψέμματα και μεγάλα λόγια.  

 

Αξιολόγηση  

Η αξιολόγηση θεωρείται πολύ σημαντικό κομμάτι κατά την στρατηγική της 

επικοινωνίας. Τα μηνύματα που εστάλησαν δεν θα πρέπει να εξισώνονται με τους 

ανθρώπους που τα άκουσαν, αφού θεωρείται άνευ σημασίας ο αριθμός των ατόμων που 
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παρακολουθεί μία επικοινωνιακή εκδήλωση. Αυτό επιβεβαιώνεται και από την 

προσωπική εμπειρία πολλών που έχουν υπάρξει ακροατήριο κατά την διάρκεια της 

ζωής τους. Τα αποτελέσματα μπορεί να παρουσιαστούν πενιχρά, εάν δεν υπάρχει και 

άλλοι συσχετισμοί, με άλλα επίπεδα απόδοσης, με άλλες μετρήσεις, με τον βαθμό 

ικανοποίησης των πελατών και με τον ρυθμό του κύκλου εργασιών, ενώ η ίδια η 

επικοινωνία θα πρέπει να βρίσκεται υπό σταθερή και συνεχή παρακολούθηση 

(Admasachew, et al, 2010).  

 

 

6.3. Η Ηγεσία 

 

Η ηγεσία έχει περιγραφεί ως «μια διαδικασία κοινωνικής επιρροής στην οποία ένα 

άτομο μπορεί να επιστρατεύσει τη βοήθεια και την υποστήριξη των άλλων για την 

υλοποίηση ενός κοινού έργου. Για παράδειγμα, μερικοί καταλαβαίνουν έναν ηγέτη 

απλά ως κάποιον τον οποίο οι άνθρωποι ακολουθούν, ή ως κάποιον που καθοδηγεί ή 

κατευθύνει άλλους, ενώ άλλοι χαρακτηρίζουν την ηγετική θέση ως αυτήν που 

«οργανώνει μια ομάδα ανθρώπων για την επίτευξη ενός κοινού στόχου» (Conner, 

1998). 

Μελέτες της ηγεσίας έχουν xαράξει θεωρίες που αφορούν τα χαρακτηριστικά, την 

κατάστασης αλληλεπίδρασης, τη λειτουργία, τη συμπεριφορά, τη δύναμη, το όραμα και 

τις αξίες, το χάρισμα και την ευφυΐα, μεταξύ άλλων. 

Ένας οργανισμός που έχει καθιερωθεί ως ένα μέσο για την επίτευξη των καθορισμένων 

στόχων αναφέρεται ως επίσημη οργάνωση. Ο σχεδιασμός του καθορίζει πώς οι στόχοι 

υποδιαιρούνται και αντικατοπτρίζονται στις υποδιαιρέσεις του οργανισμού. Οι 

διευθύνσεις τα τμήματα, οι τοποθετήσεις, οι θέσεις εργασίας και τα καθήκοντα 

συνθέτουν αυτή τη δομή της εργασίας. Έτσι, η επίσημη οργάνωση αναμένεται να 

συμπεριφέρεται απρόσωπα όσον αφορά τις σχέσεις με τους πελάτες ή με τα μέλη της. 

Σύμφωνα με τον ορισμό του Βέμπερ, η είσοδος και η επακόλουθη εξέλιξη είναι 

σύμφωνες με την αξία ή την παλαιότητα. Οι εργαζόμενοι λαμβάνουν μισθό και 

απολαμβάνουν ένα βαθμό παλαιότητας που τους προφυλάσσει από την αυθαίρετη 
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επιρροή των ανωτέρων τους ή των ισχυρών πελατών. Όσο υψηλότερη είναι η θέση 

στην ιεραρχία, τόσο μεγαλύτερη είναι και η υποτιθέμενη τεχνογνωσία, κατά την 

εκδίκαση των προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια των εργασιών 

που διεξάγονται σε χαμηλότερα επίπεδα της οργάνωσης. Είναι αυτή η γραφειοκρατική 

δομή που αποτελεί τη βάση για τον διορισμό των επικεφαλής ή των υπευθύνων των 

διοικητικών υποδιαιρέσεων στην οργάνωση και τους τροφοδοτεί με την ισχύ που 

συνδέεται με τη θέση τους (Kaplan & Norton, 2000).  

Σε αντίθεση με τον διορισμένο επικεφαλής μιας διοικητικής μονάδας, ένας ηγέτης 

αναδεικνύεται στο πλαίσιο της άτυπης οργάνωσης που κρύβεται πίσω από την τυπική 

δομή. Η άτυπη οργάνωση εκφράζει τους προσωπικούς στόχους του κάθε μέλους. Οι 

στόχοι μπορεί να συμπίπτουν ή και όχι με αυτούς της επίσημης οργάνωσης. Η άτυπη 

οργάνωση αντιπροσωπεύει μια επέκταση των κοινωνικών δομών που χαρακτηρίζουν 

γενικά την ανθρώπινη ζωή - την αυθόρμητη εμφάνιση των ομάδων και των 

οργανώσεων ως αυτοσκοπό. 

Κατά τους προϊστορικούς χρόνους, η ανθρωπότητα ήταν απορροφημένη με την 

προσωπική ασφάλεια, την συντήρηση, την προστασία και την επιβίωση. Τώρα η 

ανθρωπότητα ξοδεύει ένα μεγάλο μέρος της καθημερινότητας στο να εργάζεται για 

αυτούς τους οργανισμούς. Η ανάγκη να ταυτιστεί με μια κοινότητα που παρέχει 

ασφάλεια, προστασία, συντήρηση, καθώς και το αίσθημα του ανήκειν συνεχίστηκε 

αμετάβλητη από τους προϊστορικούς χρόνους. Η ανάγκη αυτή ικανοποιείται από την 

άτυπη οργάνωση και την ανάδυση των ηγετών (Senge, 1992).  

Οι ηγέτες αναδύονται μέσα από τη δομή της άτυπης οργάνωσης. Οι προσωπικές τους 

ιδιότητες, οι απαιτήσεις της κατάστασης, ή ένας συνδυασμός αυτών και άλλων 

παραγόντων, προσελκύουν οπαδούς, οι οποίοι αποδέχονται την ηγεσία τους μέσα σε 

μία ή περισσότερες δομές επικάλυψης. Αντί της αρχής της θέσης που κατέχει ένας 

διορισμένος επικεφαλής ή αρχηγός, ο αναδυόμενος ηγέτης ασκεί επιρροή ή εξουσία. Η 

επιρροή είναι η ικανότητα ενός ατόμου να αποκτήσει την συνεργασία από τους άλλους 

μέσω της πειθούς ή των ελεγχόμενων ανταμοιβών. Η ισχύς είναι μια ισχυρότερη μορφή 

επιρροής, διότι αντανακλά την ικανότητα ενός ατόμου να επιβάλλει τη λήψη μέτρων 

μέσω του ελέγχου κάποιου μέσου τιμωρίας (Ιορδάνογλου, 2008).  
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Ένας ηγέτης είναι ένα πρόσωπο που επηρεάζει μια ομάδα ανθρώπων για ένα 

συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Δεν εξαρτάται από τον τίτλο ή την επίσημη αρχή. Ο 

Ogbonnia ορίζει ένα αποτελεσματικό ηγέτη "ως ένα άτομο με ικανότητα να πετύχει με 

συνέπεια σε μια δεδομένη κατάσταση και να θεωρηθεί ότι ανταποκρίνεται στις 

προσδοκίες ενός οργανισμού ή στην κοινωνία. Οι ηγέτες αναγνωρίζονται από την 

ικανότητά τους για τη φροντίδα για τους άλλους, την σαφή επικοινωνία, καθώς και τη 

δέσμευση για σταθερότητα και συνέχεια. Ένα άτομο που έχει διοριστεί σε διευθυντική 

θέση έχει το δικαίωμα να διοικεί και να επιβάλει υπακοή, δυνάμει της αρχής της θέσης 

του. Ωστόσο, το άτομο αυτό πρέπει να διαθέτει επαρκή προσωπικά χαρακτηριστικά για 

να ταιριάζει με αυτήν την αρχή, επειδή η εξουσία είναι μόνο δυνητικά στη διάθεσή του. 

Ελλείψει επαρκών προσωπικών ικανοτήτων, ένας διαχειριστής μπορεί να βρεθεί 

αντιμέτωπος με έναν αναδυόμενο ηγέτη που μπορεί να αμφισβητήσει τον ρόλο του 

στην οργάνωση και τη μείωσή του. Ωστόσο, μόνο η εξουσία της θέσης έχει την 

υποστήριξη των επίσημων κυρώσεων. Επομένως, όποιος ασκεί προσωπική επιρροή και 

εξουσία μπορεί να νομιμοποιήσει αυτά μόνο με την απόκτηση μιας επίσημης θέσης 

στην ιεραρχία, με ανάλογη εξουσία. Η ηγεσία μπορεί να οριστεί ως η ικανότητα ενός 

ατόμου να κάνει τους άλλους να ακολουθήσουν πρόθυμα. Κάθε οργανισμός χρειάζεται 

ηγέτες σε κάθε επίπεδο (Williamson, 2001). 

Με την πάροδο των ετών, στην φιλοσοφική ορολογία, η «διαχείρισης» και της 

«ηγεσίας», στο οργανωτικό πλαίσιο, έχουν χρησιμοποιηθεί τόσο ως συνώνυμα όσο και 

με σαφώς διαφοροποιημένα νοήματα. Η συζήτηση είναι αρκετά κοινή για το αν πρέπει 

να περιοριστεί η χρήση των όρων αυτών, και γενικά αντανακλά τη συνειδητοποίηση 

της διάκρισης που γίνεται σύμφωνα με τον Burns (1978) μεταξύ της ηγεσίας 

"συναλλαγών" (που χαρακτηρίζεται από π.χ. έμφαση στις διαδικασίες, ενδεχόμενη 

ανταμοιβή, διαχείριση με εξαίρεση) και της «μετασχηματιστικής» ηγεσίας (που 

χαρακτηρίζεται από π.χ. χάρισμα, προσωπικές σχέσεις, δημιουργικότητα) (Sigler & 

Pearson, 2000). 

Δέκα χαρακτηριστικά της καλής λειτουργίας των ομάδων (Morrison & Milliken, 2000): 

Σκοπός: Τα μέλη μοιράζονται με υπερηφάνεια μια αίσθηση του γιατί υπάρχει η ομάδα 

και επενδύονται στην εκτέλεση της αποστολής και των στόχων της. 
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Προτεραιότητες: Τα μέλη ξέρουν τι πρέπει να γίνει στη συνέχεια, από ποιον, και ως 

πότε θα πρέπει να επιτευχθούν οι στόχοι της ομάδας. 

Ρόλοι: Τα μέλη γνωρίζουν τους ρόλους τους στο να αναλάβουν καθήκοντα και πότε να 

επιτρέψουν σε ένα πιο επιδέξιο μέλος να κάνει μια συγκεκριμένη εργασία. 

Αποφάσεις: Οι αρχές και οι γραμμές λήψης αποφάσεων είναι απολύτως κατανοητές. 

Σύγκρουση: Η σύγκρουση αντιμετωπίζεται ανοιχτά και θεωρείται σημαντική για τη 

λήψη αποφάσεων και την προσωπική ανάπτυξη. 

Προσωπικά χαρακτηριστικά: Τα μέλη θα πρέπει να αισθάνονται τις μοναδικές 

προσωπικότητες τους να εκτιμώνται και να χρησιμοποιούνται καλά. 

Κανόνες: Οι κανόνες για τη συνεργασία της ομάδας τίθενται και θεωρούνται ως 

πρότυπα για κάθε έναν στην ομάδα. 

Αποτελεσματικότητα: Τα μέλη βρίσκουν τις συναντήσεις της ομάδας αποτελεσματικές 

και παραγωγικές και προσβλέπουν σε αυτή τη στιγμή. 

Επιτυχία: Τα μέλη γνωρίζουν σαφώς πότε η ομάδα έχει στεφθεί με επιτυχία και 

μοιράζονται αυτή την επιτυχία εξίσου και με περηφάνια. 

Εκπαίδευση: Οι ευκαιρίες για ανατροφοδότηση και επικαιροποίηση των γνώσεων που 

παρέχονται και να αξιοποιηθούν από τα μέλη της ομάδας. 

 

 

 

6.4. Βασικές Αρχές Ηγεσίας 

  

Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός ορισμών και θεωριών σχετικά με την αποτελεσματική 

ηγεσία. Κάθε ηγέτης επιλέγει την μοναδική φόρμουλα της επιτυχίας του, αλλά 

εξακολουθούν να υπάρχουν κλειδιά για την αυθεντική ηγεσία που δεν μπορούν να 
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αγνοηθούν. Παρακάτω περιγράφονται οι 10 σημαντικές αρχές που κάθε ηγέτης πρέπει 

να γνωρίζει (Kotter, 1995). 

1. Η ηγεσία είναι συμπεριφορά, όχι θέση 

Οι ηγέτες είναι αυτοί που αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη λήψη αποφάσεων και για 

να φέρει την αλλαγή. Οι ηγέτες είναι αυτοί που εξουσιοδοτούν τους ανθρώπους να 

ανακαλύψουν και να χρησιμοποιήσουν το μεγαλύτερο δυναμικό τους. Η εκτελεστική 

θέση που φέρει κάποιος, από μόνη της δεν μπορεί να τα κάνει όλα αυτά. Οι άνθρωποι 

είναι αυτοί που διαλέγουν τον αρχηγό τους. Και πώς θα το κάνουν αυτό; Κρίνοντας από 

τη συμπεριφορά, τη στάση και τις ενέργειες. Αν θέλει κανείς να είναι ηγέτης, τότε 

ενεργεί σαν ηγέτης και διαμορφώνει μια καλύτερη πραγματικότητα (Kotter, 1995). 

 

2. Ο καλύτερος τρόπος για άσκηση επιρροής είναι το παράδειγμα 

Κάθε ηγέτης θέλει να πάρει το καλύτερο από την ομάδα τους. Ο προσανατολισμός είναι 

σημαντικός, καθώς υπάρχει πάντα ανάγκη για ανάπτυξη. Αντί να θέτει ο ηγέτης στα 

μέλη της ομάδας του τι θα πρέπει να κάνουν, θα είναι καλύτερο να τους δείξει το δικό 

του παράδειγμα. Αυτό σημαίνει ότι τα μέλη της ομάδας τον παρακολουθούν ανά πάσα 

στιγμή. Το να πραγματοποιούν ότι δείχνουν θα παρουσιάσει αποτελέσματα που θα 

καταπλήξουν. Ειδικά κατά τη διάρκεια των δυσκολιών, όταν οι πιθανότητες να 

εγκαταλείψουν τα μέλη είναι πολύ μεγάλη, θα πρέπει να είναι αυτός που αντιμετωπίζει 

τα εμπόδια με αυτοπεποίθηση και αποφασιστικότητα προς την επιτυχία. Έτσι είναι 

βέβαιο πως και τα μέλη θα κάνουν το ίδιο και θα συμπαρασταθούν (Kotter, 1995). 

 

3. Η Ηγεσία σημαίνει την Επίτευξη Αντίκτυπου 

Η ιστορία των ηγετών έχει δείξει ότι όλα έχουν αντίκτυπο. Η ηγεσία δεν είναι μόνο να 

καθορίζει κανείς τους στόχους και την αποτελεσματική υλοποίησή τους με την ομάδα 

του ηγέτη. Η ηγεσία δεν είναι απλά η εξαιρετική δημόσια ομιλία και οι μεγάλες 

ικανότητες επικοινωνίας. Αν θέλει κανείς να είναι ένας αυθεντικός ηγέτης, θα πρέπει να 
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έχει μοναδική συμβολή στην ευημερία της κοινωνίας. Θα πρέπει να κάνει μια θετική 

αλλαγή (Kotter, 1995). 

4. Η ηγεσία είναι η αναζήτηση του οράματος και όχι τα χρήματα 

Χωρίς όραμα, οι δραστηριότητές ενός ηγέτη είναι χωρίς νόημα. Κάθε άτομο μπορεί να 

είναι πολύ απασχολημένο την υλοποίηση διαφόρων εργασιών, αλλά το κλειδί είναι να 

αφιερώσει τις προσπάθειές του και το χρόνο του, για την υλοποίηση του οράματός του. 

Όραμα είναι αυτό που εμπνέει τους ανθρώπους να αναλάβουν δράση και να 

προχωρήσουν μπροστά. Είναι σημαντική η ανακάλυψη του μοναδικού οράματος και ο 

συντονισμός όλων των δραστηριότητες προς την κατεύθυνση αυτή. Θα πρέπει επίσης ο 

ηγέτης να εμπνεύσει κάθε μέλος της ομάδας του με αυτό το όραμα (Kotter, 1995). 

 

5. Οι πράξεις μιλούν δυνατότερα από τις λέξεις 

Δεν είναι μυστικό ότι τα πολλά λόγια και οι λιγότερες πράξεις δεν έχουν σε τίποτα να 

κάνουν με την αποτελεσματικότητα. Το τι βλέπουν οι άλλοι επηρεάζει τους πολλές 

φορές περισσότερο από ό, τι ακούνε. Έτσι, θα πρέπει ο ηγέτης να επιλέγει να δρα από 

το να μιλά. Δεν θα πρέπει να καταναλώνει τον χρόνο του αλλά και άλλων ανθρώπων σε 

ατελείωτες συζητήσεις για τα σχέδιά του. Απλά θα πρέπει να συνειδητοποιήσει τα 

σχέδια αυτά (Kotter, 1995). 

 

6. Η ευελιξία μπορεί να αναφέρεται στη συμπεριφορά, όχι στις αξίες 

Ανάλογα με τις συνθήκες, μπορεί κανείς να επιλέξει ένα διαφορετικό στυλ ηγεσίας ή 

επικοινωνίας. Η ευελιξία είναι ένα πραγματικά αποτελεσματικό χαρακτηριστικό, αν 

αυτό δεν επηρεάζει τις αξίες. Κάθε απόφαση του ηγέτη, ασχέτως από την κατάσταση, 

πρέπει να βασίζεται στο σύστημα αξιών του. Εφόσον οι ενέργειές βασίζονται στις 

αξίες, θα κερδίσει την εμπιστοσύνη και το σεβασμό των ανθρώπων γύρω του (Kotter, 

1995). 
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7. Η ηγεσία σχετίζεται με τους ανθρώπους 

Ένας ηγέτης δεν μπορεί να βρίσκεται μόνος του, έχοντας μεγάλους στόχους. Η ηγεσία 

σημαίνει επικοινωνία, επηρεάζοντας και οδηγώντας στην συμμετοχή. Οι δεξιότητες 

επικοινωνίας είναι το θεμέλιο της αποτελεσματικής ηγεσίας. Συνεχώς βελτιώνοντας ο 

ηγέτης τις σχέσεις του με τους ανθρώπους, θα φέρει εκπληκτικά αποτελέσματα πολύ 

σύντομα (Kotter, 1995). 

 

8. Αναγνώριση των λαθών 

Αν όλα γίνονταν πάντα τέλεια, θα είχαμε κατά κάποιο τρόπο χάσει την ικανότητα για 

ανάλυση και βελτίωση. Τα λάθη είναι απόδειξη ότι υπάρχουν πράξεις. Δεν θα γίνει 

κανείς χειρότερος ηγέτης, αν παραδέχεται τα λάθη του. Με τον τρόπο αυτό, θα δείξει 

ότι είναι αρκετά σοφός και μαθαίνει από κάθε του εμπειρία (Kotter, 1995). 

 

9. Η ενότητα είναι δύναμη 

Η ομάδα είναι κατά κάποιο τρόπο ο πιο σημαντικός πόρος για κάθε ηγέτη. Η φροντίδα 

για την ομάδα του και η αφιέρωση της ενέργειάς του στο να νοιάζεται για την οντότητα 

της κάθε μέρα, είναι πολύ σημαντική. Εφόσον η ομάδα είναι σταθερή, τίποτα δεν 

μπορεί να εμποδίσει τον δρόμο προς την επιτυχία. Ο ηγέτης θα πρέπει να βεβαιωθεί ότι 

όλοι οι άνθρωποι στην ομάδα του, θεωρούν τους εαυτούς τους ως μέλη μιας ισχυρής, 

ενωμένης οικογένειας (Kotter, 1995). 

 

10. Υπάρχει πάντα περιθώριο για ανάπτυξη 
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Ο ηγέτης θα πρέπει πάντα να θυμάται ότι η ικανοποίηση θα πρέπει να είναι ένα 

βραχυπρόθεσμο συναίσθημα. Η ζωή θα καθίσταντο άχρηστη χωρίς τη διαρκή 

βελτίωση. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να εκτιμά κανείς ότι έχει. Σημαίνει όμως 

ότι θα πρέπει να είναι ευγνώμονες για όλα όσα έχουν επιτευχθεί, αλλά εξακολουθούν 

να προσπαθούν να κάνουν περισσότερα για την επίτευξη περισσότερων στόχων και 

μεγαλύτερης ανάπτυξης (Kotter, 1995). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

Η ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
 

 

7.1. Ορισμός των εργατικών διαφορών 

 

Εν συντομία θα μπορούσαμε να πούμε ότι ως εργατικές διαφορές ορίζονται οι 

οποιεσδήποτε διαφορές μπορούν να προκύψουν σε έναν χώρο εργασίας, και επειδή 

περιπλέκουν τις απόψεις περισσοτέρων του ενός ατόμου που σχετίζονται με το 

περιβάλλον της εργασίας, κυρίως προκύπτουν ανάμεσα στο εργατικό δυναμικό μιας 

επιχείρησης ή οργανισμού, δηλαδή ανάμεσα στους εργαζόμενους, είτε κυρίως ανάμεσα 

στους εργαζόμενους, λόγω παραβάσεως των συνθηκών που ορίζονται από τις 

συλλογικές συμβάσεις εργασίας (ΓΙΑΛΙΤΑΚΗ, 2003). 

Οι διαφορές αυτές μπορούν να επιλυθούν και επομένως να καταλήξουμε σε ένα 

γεγονός κοινά αποδεκτό, μέσω των συμβιβασμών και χωρίς την ενδιάμεση μεσολάβηση 

τρίτων, κυρίως οργάνων του νόμου, ή να μείνουν ως έχουν και συνεπώς να χρειαστεί η 

μεσολάβηση τρίτων μέσω της διαδικασίας της Διαιτησίας (που θα αναλύσουμε στην 

παρούσα εργασία), ή μέσω άλλων διαδικασιών που θα αναφέρουμε παρακάτω 

συνοπτικά αλλά δεν θα αναλύσουμε.  

 

7.2. Πως ορίζεται η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Σ.Σ.Ε.) 

 

Ως Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, ορίζεται το έγγραφό στο οποίο περιγράφονται όλοι 

οι όροι της εργοδότησης. Επιπλέον στο συγκεκριμένο έγγραφο περιλαμβάνονται και 

περιγράφονται σαφώς όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των εργαζομένων. Τα 

δικαιώματα αυτά αφορούν κυρίως τους μισθούς τους οποίους δικαιούνται να 

απολαμβάνουν οι εργαζόμενοι ανάλογα με τον τύπο εργασίας, ενώ οι υποχρεώσεις 

αφορούν τα ωφελήματα τους. Την Συλλογική Σύμβαση Εργασίας υπογράφουν οι 

Εργοδότες και η Συνδικαλιστική Οργάνωση (ΒΛΑΣΤΟΣ, 1991). 
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Μια Σ.Σ.Ε. λαμβάνει επίσημη κατοχύρωση από το Σύνταγμα. Συμπληρώνει τους όρους 

εργασίας που ισχύουν γενικότερα από την υφιστάμενη νομοθεσία. Οι κανονιστικοί όροι 

της Σ.Σ.Ε.:  

Α) υπερισχύουν αντίθετων δυσμενέστερων νομοθετικών διατάξεων (π.χ. νόμων) και  

Β) υποχωρούν έναντι ευνοϊκότερων ρυθμίσεων της ατομικής σύμβασης εργασίας.  

Αν οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε εργαζόμενους και εργοδότες δεν επιτύχουν, τότε 

έχουμε την λεγόμενη συλλογική διαφορά εργασίας, που αποτελεί άλλωστε και το θέμα 

της παρούσας εργασίας (ΓΚΟΥΤΟΣ & ΛΕΒΕΝΤΗΣ, 1988).  

 

7.3. Ποια είναι τα είδη των Σ.Σ.Ε.; 

 

Τα είδη ΣΣΕ είναι οι Εθνικές Γενικές (διασφαλίζονται τα γενικά κατώτατα όρια μισθών 

και ημερομισθίων), οι Κλαδικές (αφορούν όλους τους εργαζομένους), οι 

Επιχειρησιακές (αφορούν  τους  εργαζομένους  μιας  επιχείρησης  ή εκμετάλλευσης), οι 

εθνικές  ομοιοεπαγγελματικές  (αφορούν  τους  εργαζόμενους  ορισμένου επαγγέλματος 

και των συναφών προς το επάγγελμα αυτό ειδικοτήτων όλης της χώρας), οι Τοπικές  

ομοιοεπαγγελματικές  (αφορούν  τους  εργαζόμενους  ορισμένου επαγγέλματος ή και 

των συναφών ειδικοτήτων συγκεκριμένης πόλης ή περιφέρειας) και οι 

Σ.Σ.Ε.  ομίλου  επιχειρήσεων (αφορούν  τους  εργαζόμενους  στις  επιχειρήσεις 

του ομίλου) (ΡΑΠΑΝΑΚΗΣ, 1999).  

 

7.4. Ισχύς της Σ.Σ.Ε. 

 

Ορίζεται ότι και μετά το πέρας της λήξης ή της καταγγελίας μια συλλογικής σύμβασης, 

οι όροι της εξακολουθούν να λειτουργούν. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι «για τους ήδη 

εργαζόμενους εξακολουθούν να ισχύουν επί τρίμηνο οι όροι της συλλογικής σύμβασης 

που έληξε ή καταγγέλθηκε, ενώ για τους προσλαμβανόμενους κατά τη διάρκεια του 

τριμήνου, μετά τη λήξη ή την καταγγελία της Σ.Σ.Ε., οι όροι της συλλογικής σύμβασης, 



Σελίδα 58 από 89 
 

που έληξε ή καταγγέλθηκε ισχύουν μόνο εφόσον η εφαρμογή της Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α. έχει 

καταστεί υποχρεωτική». 

Με την παρέλευση του τριμήνου, έπειτα από την λήξη ή την καταγγελία της, και 

εφόσον φυσικά δεν έχει υπογραφεί κάποια νέα, οι κανονιστικοί όροι της Σ.Σ.Ε. τίθενται 

εκτός ισχύς, όσον αφορά τα επιδόματα. Παρόλα αυτά, οι ρυθμίσεις που αφορούν τον 

βασικό μισθό και τα επιδόματα ωρίμανσης, τέκνων, σπουδών και επικινδύνου 

εργασίας, εξακολουθούν να ισχύουν (με την προϋπόθεση ότι προβλέπονταν στην 

Σ.Σ.Ε.) (BLANPAIN, ΚΟΥΚΙΑΔΗΣ, 1993).  

Όλα τα προαναφερθέντα ισχύουν βάση νομοθεσίας. Ο, τι δεν προβλέπεται στην Σ.Σ.Ε. 

με την λήξη ή την καταγγελία της δεν ισχύει πλέον.  

Οι ρυθμίσεις των Σ.Σ.Ε. είναι προαιρετικές για τον εργοδότη, και είναι στην διακριτική 

του ευχέρεια το κατά πόσο θα τις θέσει σε εφαρμογή.  

Εκτός των παραπάνω, υπάρχει η δυνατότητα σύναψης νέων ατομικών συμβάσεων 

εργασίας, για περιπτώσεις όπου οι συνολικές αποδοχές θα είναι κάτω από τα κατώτατα 

όρια της Σ.Σ.Ε., στις περιπτώσεις που αυτή καταγγέλθηκε ή έληξε, και πάντα σύμφωνα 

με τα όρια της εκάστοτε Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να λαμβάνεται και 

η συγκατάθεση του εργαζομένου. 

Στις περιπτώσεις που κάποιος είναι νεοπροσληφθείς, υπογράφεται ατομική σύμβαση 

εργασίας, που όμως σε αυτή τη περίπτωση προκύπτει με ελεύθερη συμφωνία των 

μερών, και οι αποδοχές που ορίζονται για αυτούς δεν θα πρέπει να είναι κατώτερες των 

αποδοχών της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. (ΑΓΑΛΛΟΠΟΥΛΟΥ, 2000). 

Οι σχετικές διατάξεις ορίζουν ότι:  

 Οι συλλογικές συμβάσεις που βρίσκονταν σε ισχύ, ήδη 24 μήνες μέχρι την 

14/2/12 ή και περισσότερο, λήγουν μετά την παρέλευση ενός έτους, ήτοι στις 

14/2/13, εκτός κι αν λήξουν ή καταγγελθούν νωρίτερα. Μετά τη λήξη τους και 

το διάστημα παράτασης ισχύος (3 μήνες επιπλέον) ο εργοδότης νομιμοποιείται 

να προσαρμόσει τους μισθούς στο βασικό μισθό της κλαδικής σύμβασης συν τα 

τέσσερα προβλεπόμενα επιδόματα, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του εργαζομένου. 
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 Οι συλλογικές συμβάσεις που δεν είχαν καταγγελθεί και βρίσκονταν σε ισχύ, 

για χρονικό διάστημα μικρότερο των 24 μηνών μέχρι την 14/2/12, λήγουν το 

αργότερο εντός τριών (3) ετών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος τους, εκτός 

κι αν λήξουν ή καταγγελθούν νωρίτερα. Μετά τη λήξη τους και το διάστημα 

παράτασης ισχύος (3 μήνες επιπλέον) ο εργοδότης νομιμοποιείται να 

προσαρμόσει τους μισθούς στο βασικό μισθό της κλαδικής σύμβασης συν τα 

τέσσερα προβλεπόμενα επιδόματα, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του εργαζομένου. 

 

 Οι συλλογικές συμβάσεις που έληξαν ή καταγγέλθηκαν από τις 14/8/2011 και 

μέχρι τις 14/2/2012 (αυτές δηλαδή για τις οποίες στις 14/2/2012 δεν είχε 

παρέλθει το εξάμηνο της παράτασης ισχύος τους), ο εργοδότης νομιμοποιείται 

από τις 14/5/2012 να προσαρμόσει τους μισθούς στο βασικό μισθό της κλαδικής 

σύμβασης συν τα τέσσερα προβλεπόμενα επιδόματα, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη 

του εργαζομένου. 

 

 Οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που έληξαν ή καταγγέλθηκαν πριν τις 

14/8/2011 και μέχρι σήμερα δεν έχει υπογραφεί νέα Συλλογική Σύμβαση 

Εργασίας, τότε, από το χρονικό σημείο που έληξε το εξάμηνο παράτασης ισχύος 

τους, οι κανονιστικοί όροι της αντίστοιχης Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας 

έχουν μεταβληθεί σε συμβατικούς όρους ατομικής συμφωνίας και 

μεταβάλλονται μόνο με τη σύμφωνη γνώμη των συμβαλλομένων μερών. Για τις 

περιπτώσεις νέων προσλήψεων στην περίπτωση αυτή, θα ισχύουν ατομικές 

συμφωνίες, που αποτυπώνουν τη βούληση των δύο μερών (εργοδότη και 

εργαζομένου) με κατώτερες αποδοχές αυτές που ορίζονται στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.. 
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Σε κάθε περίπτωση, εφόσον υπογραφούν νέες Σ.Σ.Ε., ισχύουν οι όροι και οι αποδοχές 

που αυτές ορίζουν, δεν μπορούν όμως να προβλέπουν αποδοχές κατώτερες αυτών που 

ορίζει η Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. (ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΑ, ΤΟΜΟΣ 1). 

7.5. Ορισμός της Διαιτησίας 

 

Η Διαιτησία αφορά την επίλυση μιας διαφοράς που προκύπτει, στην περίπτωσή μας 

στον χώρο εργασίας. Οι υπεύθυνοι για την Διαιτησία, οι λεγόμενοι ως διαιτητές, 

επιλέγονται από τα μέρη που ενδιαφέρονται να επιλύσουν τις διαφορές τους. Πρόκειται 

για μια διαδικασία με τεράστια ιστορία μιας και είχε ξεκινήσει να εφαρμόζεται από την 

αρχαία Ελλάδα και πλέον εφαρμόζεται κυρίως σε θέματα και διαφορές που αφορούν 

την εφαρμογή διαφόρων συνθηκών σε εργασιακό κυρίως επίπεδο. Αναλόγως 

εφαρμόζεται και στις εμπορικές σχέσεις αποτελώντας έτσι αρμοδιότητα των 

εμπορικών, βιομηχανικών και τεχνικών επιμελητηρίων που αναγνωρίζει ο νόμος 

(ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝ., 1994).  

Για την επίλυση των υποθέσεων αυτών, έχει μεριμνηθεί η ίδρυση διαιτητικών 

δικαστηρίων. Τα δικαστήρια αυτά εκδικάζουν υποθέσεις που προβλέπουν την 

μεσολάβηση τους και εκδίδουν αποφάσεις που εφαρμόζονται και στα δύο μέρη της 

διαφοράς, και απαιτούν τον συμβιβασμό αλλά και την εφαρμογή τους και στις δυο 

πλευρές. Στις περιπτώσεις που οι διαφορές προκύπτουν ανάμεσα σε δύο κράτη, τότε 

υπάρχει η περίπτωση, η υπόθεση να μεταβιβαστεί στο Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο 

της Χάγης που έχει ιδρυθεί από το 1907 και εκδικάζει υποθέσεις που αφορούν τα κράτη 

στην βάση των Ηνωμένων Εθνών. Ομοίως ορίζεται ότι η Διαιτησία αποτελεί ένα από 

τα μέσα επιλύσεως των Διεθνών διαφορών (ΡΑΠΑΝΑΚΗΣ, 1999). 

Η Διαιτησία, μια μορφή εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, είναι μια τεχνική για την 

επίλυση των διαφορών εκτός δικαστηρίων. Τα συμβαλλόμενα μέρη μιας διαφοράς να 

προσφεύγουν στη Διαιτησία από ένα ή περισσότερα πρόσωπα (διαιτητές ή διαιτητικό 

δικαστήριο), και συμφωνούν να δεσμευτούν από την απόφαση Διαιτησίας. Ένας τρίτος 

εξετάζει τα αποδεικτικά στοιχεία στην υπόθεση και επιβάλλει μια απόφαση που είναι 

νομικά δεσμευτική για τις δύο πλευρές και εκτελέσιμη από τα δικαστήρια.  
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Άλλες μορφές Διαιτησίας περιλαμβάνουν διαμεσολάβηση (μια μορφή της 

διαπραγμάτευσης που διευκολύνεται από ένα ουδέτερο τρίτο μέρος) και μη δεσμευτικό 

ψήφισμα από τους εμπειρογνώμονες. Η Διαιτησία συχνά χρησιμοποιείται για την 

επίλυση των εμπορικών διαφορών, ιδίως στο πλαίσιο των διεθνών εμπορικών 

συναλλαγών. Σε ορισμένες χώρες, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Διαιτησία είναι 

συχνά χρησιμοποιείται σε καταναλωτικά και θέματα απασχόλησης, όπου η Διαιτησία 

μπορεί να λάβει εντολή από τους όρους εργασίας ή τις εμπορικές συμβάσεις 

(ΡΑΠΑΝΑΚΗΣ, 1999). 

Η Διαιτησία μπορεί να είναι είτε εκούσια είτε υποχρεωτική (αν και η υποχρεωτική 

Διαιτησία μπορεί να προέλθει μόνο από το νόμο ή από σύμβαση που έχει συναφθεί 

οικειοθελώς, όταν τα μέρη συμφωνούν για τη διεξαγωγή όλων των υφιστάμενων ή 

μελλοντικών διαφορών σε Διαιτησία, χωρίς απαραίτητα να γνωρίζουν, συγκεκριμένα, τι 

διαφορές θα προκύψουν) και μπορεί να είναι είτε δεσμευτική ή μη δεσμευτική. Η μη 

δεσμευτική Διαιτησία είναι παρόμοια με την διαμεσολάβηση στο ότι δεν μπορεί να 

επιβληθεί μια απόφαση σχετικά με τα μέρη. Ωστόσο, η κύρια διαφορά είναι ότι ενώ 

ένας διαμεσολαβητής θα προσπαθήσει να βοηθήσει τα μέρη να βρουν μια μέση λύση 

στην οποία να συμβιβαστούν, ο διαιτητής που παραμένει απομακρύνεται εντελώς από 

τη διαδικασία διακανονισμού και θα δώσει μόνο έναν  προσδιορισμό της ευθύνης και, 

εάν χρειάζεται, μια ένδειξη του ύψους της αποζημίωσης που καταβάλλεται 

(ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ, 1984).  

Η Διαιτησία είναι μια διαδικασία στην οποία η διαφορά επιλύεται από αμερόληπτο 

κριτή με του οποίου η απόφαση οι διάδικοι έχουν συμφωνήσει, ή η απόφαση που έχει 

εκδώσει, θα είναι τελική και δεσμευτική. 

 

7.6. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της Διαιτησίας 

 

Τα μέρη συχνά επιδιώκουν να επιλύσουν τις διαφορές τους μέσω Διαιτησίας καθώς 

υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός πλεονεκτημάτων σε σχέση με τις δικαστικές διαδικασίες 

(ΒΛΑΣΤΟΣ, 1991): 



Σελίδα 62 από 89 
 

 Σε αντίθεση με την άσκηση της προσφυγής, όπου δεν μπορεί κανείς να επιλέξει 

τον εκδικάζοντα της υπόθεσης, η Διαιτησία επιτρέπει στα συμβαλλόμενα μέρη 

να επιλέξουν το δικό τους διαιτητή. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο όταν το 

αντικείμενο της διαφοράς είναι άκρως τεχνικό: μπορούν να επιλεγούν διαιτητές 

με ένα κατάλληλο βαθμό εμπειρίας (για παράδειγμα, πείρα προμετρήσεων, στην 

περίπτωση, ή η εμπειρία στο εμπορικό δίκαιο ιδιοκτησίας). 

 Η Διαιτησία είναι συχνά πιο γρήγορη από ό, τι διαφορές στο δικαστήριο  

 Η Διαιτησία μπορεί να είναι φθηνότερη και πιο ευέλικτη για τις επιχειρήσεις 

 Η Διαιτητική διαδικασία και μια διαιτητική απόφαση είναι γενικά μη δημόσια, 

και μπορεί να γίνει εμπιστευτικά  

 Στη διαιτητική διαδικασία η γλώσσα της Διαιτησίας μπορεί να επιλεγεί, ενώ σε 

δικαστικές διαδικασίες θα εφαρμοστούν αυτόματα η επίσημη γλώσσα της χώρας 

του αρμόδιου δικαστηρίου 

 Στα περισσότερα νομικά συστήματα, υπάρχουν πολύ περιορισμένες προοπτικές 

για την προσφυγή της διαιτητικής απόφασης, η οποίες μερικές φορές είναι ένα 

πλεονέκτημα, αφού περιορίζουν τη διάρκεια της διαφοράς και κάθε συναφούς 

ευθύνης. 

Μερικά από τα μειονεκτήματα περιλαμβάνουν (ΒΛΑΣΤΟΣ, 1991): 

 Η Διαιτησία μπορεί να υπόκειται σε πιέσεις από ισχυρά δικηγορικά γραφεία που 

εκπροσωπούν το ισχυρότερο και πλουσιότερο μέρος.  

 Οι συμφωνίες Διαιτησίας μερικές φορές περιλαμβάνονται σε προφορικές 

συμφωνίες, και οι εργαζόμενοι συχνά δεν γνωρίζουν εκ των προτέρων ότι έχουν 

συμφωνήσει σε υποχρεωτική δεσμευτική Διαιτησία πριν την διαφωνία, καθώς 

αναλαμβάνουν μια θέση εργασία 



Σελίδα 63 από 89 
 

 Αν η Διαιτησία είναι υποχρεωτική και δεσμευτική, τα μέρη παραιτούνται από τα 

δικαιώματά τους να έχουν πρόσβαση στα δικαστήρια και να έχουν ένα δικαστή 

να αποφασίσει για την υπόθεση 

 Σε ορισμένες συμφωνίες Διαιτησίας, τα μέρη υποχρεούνται να πληρώνουν για 

τους διαιτητές, το οποίο προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο νομικού κόστους που 

μπορεί να είναι απαγορευτικό, ιδίως στις μικρές διαφορές 

 Σε ορισμένες συμφωνίες και συστήματα Διαιτησίας, η ανάκτηση των αμοιβών 

των δικηγόρων δεν είναι διαθέσιμη, γεγονός που καθιστά δύσκολο ή αδύνατο 

για τους εργαζόμενους να λάβουν τη νομική εκπροσώπηση. Ωστόσο, οι 

περισσότεροι κώδικες Διαιτησίας και συμφωνίες προβλέπουν για το ίδιο 

αντικείμενο που θα μπορούσε να χορηγηθεί στο δικαστήριο 

 Υπάρχουν πολύ περιορισμένες οδοί προσφυγής, πράγμα που σημαίνει ότι μια 

λανθασμένη απόφαση δεν μπορεί εύκολα να ανατραπεί 

 Αν και συνήθως πιστεύεται ότι είναι ταχύτερη, όταν δεν υπάρχουν αρκετοί 

διαιτητές, η εμπλοκή τους σε περιπτώσεις που απαιτούν αρκετό χρόνο για 

επίλυση μπορεί να οδηγήσει σε καθυστερήσεις 

 Σε ορισμένα νομικά συστήματα, οι διαιτητικές αποφάσεις έχουν λιγότερες 

επιλογές εκτέλεσης από τις αποφάσεις 

 Οι διαιτητές είναι γενικά σε θέση να επιβάλουν ασφαλιστικά μέτρα ενάντια σε 

ένα μέρος, καθιστώντας το ευκολότερο για ένα μέρος να λάβει μέτρα για να 

αποφευχθεί η επιβολή του μέλους ή μιας μικρής ομάδας μελών σε Διαιτησία 

λόγω των αυξημένων νομικών εξόδων, χωρίς να εξηγεί στα μέλη τις αρνητικές 

συνέπειες μιας δυσμενούς απόφασης 

 Ο κανόνας του εφαρμοστέου δικαίου δεν είναι απαραίτητα δεσμευτικός για τους 

διαιτητές, αν και δεν μπορεί να αγνοήσει το νόμο  

 Σε αντίθεση με τις δικαστικές αποφάσεις, οι διαιτητικές αποφάσεις δεν είναι 

άμεσα εκτελεστές. Ο διάδικος που επιδιώκει να επιβάλει μια διαιτητική 
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απόφαση πρέπει να καταφύγει σε ένδικα μέσα, που ονομάζεται δράση για την 

επιβεβαίωση 

 

7.7. Το Διαιτητικό Δικαστήριο 

 

Οι διαιτητές που καθορίζουν την έκβαση της διαφοράς συστήνουν το διαιτητικό 

δικαστήριο. Η σύνθεση του διαιτητικού δικαστηρίου μπορεί να ποικίλλει σε μεγάλο 

βαθμό, είτε με ένα μοναδικό σύνεδρο διαιτητή, είτε με δύο ή περισσότερους διαιτητές, 

με ή χωρίς πρόεδρο ή επιδιαιτητή, και διάφορους άλλους συνδυασμούς. Γενικά, ο 

διαιτητής απολαμβάνει ασυλία από την ευθύνη για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη, 

ενώ εφαρμόζεται η Διαιτησία, εκτός αν ο διαιτητής ενεργεί κακή τη πίστη 

(ΓΙΑΛΙΤΑΚΗ, 2003). 

Οι διαιτησίες συνήθως χωρίζονται σε δύο τύπους: 

Ειδικές διαιτησίες και διαχειριζόμενες διαιτησίες. 

Στην ειδική Διαιτησία, τα διαιτητικά δικαστήρια που ορίζονται από τα συμβαλλόμενα 

μέρη ή από τις διορισμένες αρχές που επιλέγονται από τα μέρη. Μετά την διαμόρφωση 

του δικαστηρίου, η διορισμένη αρχή δεν έχει κανονικά κανένα άλλο ρόλο και η 

διαχείριση της Διαιτησίας θα γίνεται από το δικαστήριο. 

Στην διαχειριζόμενη Διαιτησία, η Διαιτησία θα πρέπει να χορηγείται από 

επαγγελματικό ίδρυμα Διαιτησίας για παροχή υπηρεσιών Διαιτησίας. Κανονικά ο 

οργανισμός Διαιτησίας είναι και η διορισμένη από τα μέρη αρχή. Τα όργανα της 

Διαιτησίας τείνουν να έχουν τους δικούς τους κανόνες και διαδικασίες, και μπορεί να 

είναι πιο επίσημα. Τείνουν επίσης να είναι πιο ακριβά, και, για διαδικαστικούς λόγους, 

πιο αργά (ΓΙΑΛΙΤΑΚΗ, 2003). 

Τα καθήκοντα του δικαστηρίου καθορίζονται από το συνδυασμό των διατάξεων της 

συμφωνίας Διαιτησίας και από τους διαδικαστικούς νόμους που ισχύουν στην έδρα της 

Διαιτησίας. Ο βαθμός στον οποίο οι νόμοι της έδρας της Διαιτησίας επιτρέπουν την 
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αυτονομίας των μερών (την δυνατότητα των μερών να καθορίσουν τις δικές τους 

διαδικασίες και τους κανονισμούς τους) καθορίζει την αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο.  

Τα καθήκοντα σε γενικές γραμμές του Διαιτητικού Δικαστηρίου είναι:  

 να ενεργεί δίκαια και αμερόληπτα μεταξύ των μερών, και να επιτρέπει σε κάθε 

μέρος την εύλογη δυνατότητα να εκθέσει τα επιχειρήματά του και να ασχοληθεί 

με την υπόθεση του αντιπάλου του, και  

 να θεσπίζει διαδικασίες, κατάλληλες για τις περιστάσεις της συγκεκριμένης 

υπόθεσης, έτσι ώστε να παρέχει ένα δίκαιο μέσο για την επίλυση της διαφοράς 

(ΑΓΑΛΛΟΠΟΥΛΟΥ, 2000). 

Ο οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας λειτουργεί από τον Ιανουάριο του 1992, 

έπειτα από την έγκριση της ίδρυσης του σύμφωνα με τον νόμο 1876/ 1990 για τις 

«Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις». Το συγκεκριμένο όργανο έχει θεσπιστεί με 

σκοπό να συντελέσει στην επίλυση των συλλογικών διαφορών εργασίας, και λαμβάνει 

δράση όταν οι οποιεσδήποτε προσπάθειες ή μη, διαπραγμάτευσης έχουν πέσει στο κενό 

και είναι απαιτητή πλέον η ανάμειξη τρίτου στην υπόθεση. Το επόμενο στάδιο λοιπόν 

είναι η επίλυση της διαφοράς με την βοήθεια της Διαιτησίας (ΓΙΑΛΙΤΑΚΗ, 2003).  

Ταυτόχρονα όμως, και πέρα από αυτό το ρόλο, ο Ο.ΜΕ.Δ. έχει εφαρμόσει άλλη μια 

λειτουργία κα’ όλη την διάρκεια της πραγματικής του εφαρμογής. Η λειτουργία αυτή 

περιλαμβάνει την  εφαρμογή κοινωνικού διαλόγου. Στην συγκεκριμένη περίπτωση τον 

Οργανισμό δεν αφορά αν θα έχει αποτέλεσμα, αλλά οι προσπάθειες που 

πραγματοποιούνται.  

Ο ρόλος του Ο.ΜΕ.Δ. είναι να παρεμβαίνει στις περιπτώσεις όπου υπάρχει αδιέξοδο, 

καθώς θεωρείται εξαρχής θεμιτό να διαδραματίζει βοηθητικό ρόλο και όχι κυρίαρχο, 

καθώς οι κυρίαρχοι είναι τα δύο μέρη που προσπαθούν να επιλύσουν τις διαφορές τους. 

Αυτό ορίζεται βέβαια και μέσα στα πλαίσια της συλλογικής αυτονομίας των μερών που 

διαφωνούν (ΓΙΑΛΙΤΑΚΗ, 2003).  

Πρόκειται λοιπόν για έναν οργανισμό με βοηθητικό και συμβουλευτικό ρόλο στην 

αντιμετώπιση των διαφορών που προκύπτουν σχετικά με τα εργασιακά θέματα.  
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Στο σημείο αυτό και καθώς θεωρούμε ότι αποτελούν κρίσιμα στοιχεία, θα ήταν καλό να 

παρουσιάσουμε ορισμένα στατιστικά δεδομένα του οργανισμού που κρίνου τις 

υποθέσεις εργατικών διαφορών στις οποίες έχει παρέμβει και ποιον τομέα αφορούσαν 

αυτές. Τα στοιχεία προέρχονται από την επίσημη ιστοσελίδα του Ο.ΜΕ.Δ. και αφορούν 

το διάστημα από το 1992 (το έτος σύστασης του οργανισμού) έως και το 2010. 

Τα στοιχεία αυτά παρουσιάζονται στους πίνακες παρακάτω.  
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 Αυτό που σίγουρα παρατηρούμε είναι μια μεγάλη αύξηση στις υποθέσεις που ανέλαβε 

να συμβουλεύσει και να επιλύσει ο οργανισμός κατά το 2008 κυρίως που αποτελεί και 

στην ουσία την ημερομηνία έναρξης της εισαγωγής της οικονομικής κρίσης στα 

δεδομένα της χώρας μας. Όπως φαίνεται αυτό επηρέασε άμεσα τις εργασιακές σχέσεις, 

δημιουργώντας εργατικές διαφορές που τελικά, λόγω της αδυναμίας αντιμετώπισης και 

επίλυσης τους.  

Πολλές είναι οι μέθοδοι με τις οποίες τυπικά λύνεται μια διαφορά σε εργασιακό 

επίπεδο. Συνήθως αναζητείται μια λύση που δεν θα περιπλέξει τις καταστάσεις και θα 

συντελέσει στην επίλυση των διαφορών σε ιδιωτικό επίπεδο, χωρίς να αναμειχτεί 

κάποιο τρίτο πρόσωπο, ιδίως αν αυτό το πρόσωπο αφορά κάποιον εκπρόσωπο των 

νομικών διαδικασιών.  

Στην περίπτωση όμως ανάμειξης κάποιου τρίτου προσώπου τότε υπάρχουν διάφορες 

μέθοδοι ώστε να εμπλακεί για να επιλύσει την διαφορά. Αυτές αναφορικά είναι η 

Διαιτησία, η διαπραγμάτευση, η συζήτηση και συμφιλίωση και η διαμεσολάβηση. Ας 

πάρουμε όμως τις έννοιες μια προς μία για να δούμε συνοπτικά τι περιλαμβάνουν. 

Ας σκεφτούμε καταρχάς ότι και σύμφωνα με τον ορισμό των εργατικών διαφορών, 

προκειμένου για μια εργατική διαφορά, υπάρχουν μετά βεβαιότητας δύο μέρη στα 

οποία προκύπτει αυτή η διαφορά. Η Διαιτησία λοιπόν αφορά, την εμπλοκή στην 
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υπόθεση κάποιου τρίτου που επηρεάζει με δικαστική απόφαση τα δύο αυτά μέρη. Η 

διαπραγμάτευση είναι διμερής και αφορά την επίλυση της διαφοράς ανάμεσα στα δύο 

μέρη χωρίς την εμπλοκή κάποιου τρίτου. Η συμφιλίωση περιλαμβάνει την εμπλοκή 

κάποιου τρίτου στην υπόθεση, για να επιλύσει όμως την διαφορά με κάποιο σχέδιο 

επίλυσης. Τέλος, η διαμεσολάβηση, αφορά την διοργάνωση μιας συζήτησης ανάμεσα 

στα δύο μέρη στα οποία προκύπτει η διαφορά, με την παρακολούθηση φυσικά του 

τρίτου που ενθαρρύνει την προσπάθεια και παράλληλα βεβαιώνεται ότι μέσω της 

διαπραγμάτευσης και από τα δύο μέρη θα προκύψει μια κοινά αποδεκτή λύση.  

Υπάρχουν πολλές μορφές εναλλακτικής επίλυσης των διαφορών, βασικό 

χαρακτηριστικό των οποίων είναι η αναζήτηση ιδιωτικής λύσης με την ανάμιξη ενός 

τρίτου προσώπου (ΓΙΑΛΙΤΑΚΗ, 2003).  

Η κύρια διαφορά λοιπόν ανάμεσα στην Διαιτησία και στην Διαμεσολάβηση που 

αποτελούν και τα κύρια στοιχεία σύγχυσης, είναι ότι όπως αναφέρθηκε και 

προηγουμένως στην περίπτωση της Διαιτησίας, παρεμβαίνει τρίτο άτομο που επιλύει  

στις περισσότερες περιπτώσεις διαφορών. Στην περίπτωση της διαμεσολάβησης δεν 

παρεμβαίνει άτομο σε καμία περίπτωση υποδεικνύοντας η επιβάλλοντας τις δικές του 

απόψεις.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

 

8.1. Εσωτερικό Μάρκετινγκ (internal marketing) 

 

Στις αρχές της δεκαετίας του ‘80, αξιόλογοι μελετητές άρχισαν να ασχολούνται και να 

εισαγάγουν μία νέα έννοια γύρω από το Μάρκετινγκ των Υπηρεσιών, την έννοια του 

“εσωτερικού μάρκετινγκ” (internal marketing) (Berry, 1980 και Gronroos, 1981). 

Σήμερα, έχει ανανεωθεί το ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο θέμα, εξετάζεται διεξοδικά 

από έμπειρους μελετητές με αποτέλεσμα να έχουν δημοσιευθεί πολλά γύρω από αυτό.  

Προκειμένου να βελτιωθούν οι σχέσεις στο εσωτερικό του οργανισμού μεταξύ των 

υπαλλήλων, το εσωτερικό μάρκετινγκ αρχικά προτάθηκε ως μια προσέγγιση της 

«διοίκησης των υπηρεσιών», που αφορούσε την εφαρμογή των παραδοσιακών 

στοιχείων του μείγματος μάρκετινγκ, στον οργανισμό και τους υπαλλήλους (Berry, 

1980). Το εσωτερικό μάρκετινγκ, για πολλούς, θεωρήθηκε μία μορφή μάνατζμεντ. Όλοι 

οι εργαζόμενοι (πρώτης γραμμής και οργανωτικής υποστήριξης) παρακινούνται να 

υιοθετήσουν τις απόψεις του πελάτη με προσανατολισμό όμως στην υπηρεσία, με 

απώτερο στόχο την ικανοποίηση των αναγκών του εξωτερικού πελάτη (Cowell, 1991).  

Ο αντικειμενικός και βασικός στόχος του εσωτερικού μάρκετινγκ είναι πρώτον, η 

ταυτοποίηση και η ικανοποίηση των υπαλλήλων οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες (Varey, 

1995) και δεύτερον, η προώθηση της πελατοκεντρικής προσέγγισης και συνείδησης 

ανάμεσα στους υπαλλήλους ώστε να μεγιστοποιηθεί η ικανοποίηση του εξωτερικού 

υπαλλήλου (Quester and Kelly, 1999). Με δεδομένο, ότι πολλοί μελετητές 

ασχολήθηκαν με τη θεώρηση του εσωτερικού μάρκετινγκ, δεν υπάρχει ένας κοινά 

αποδεκτός ορισμός (Rafid and Ahmet, 1993).  

Στον παρακάτω πίνακα, αναφέρονται κάποιοι από τους ορισμούς που κατά καιρούς 

έχουν χρησιμοποιηθεί. Δύο συμπεράσματα μπορούμε να αποκομίσουμε από όλες αυτές 

τις προσεγγίσεις και αναφορές. Πρώτον, το εσωτερικό μάρκετινγκ κυρίως αναφέρεται κ 
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μπορεί πρακτικά να εφαρμοστεί σε μία μεγάλη εταιρεία, ώστε οι υπάλληλοι να 

αντιμετωπίζουν ο ένας τον άλλον σαν πελάτη (Cahill, 1996). Δεύτερον, οι 

δραστηριότητες του εσωτερικού μάρκετινγκ περιλαμβάνουν εκτός των άλλων και 

δραστηριότητες που βελτιώνουν τις εσωτερικές επικοινωνίες, που ενισχύουν την 

πελατοκεντρική θεώρηση ανάμεσα στους εργαζομένους και που όλες έχουν ως στόχο 

την ευθυγράμμιση με την εξωτερική αγορά (Hog et al., 1988). Ουσιαστικά το 

εσωτερικό μάρκετινγκ, μπορεί να θεωρείται μια φιλοσοφία της διοίκησης σε σχέση με 

την υποστήριξη και υποκίνηση των υπαλλήλων και όχι ένα σύντομο σχέδιο που θα 

προσελκύσει τους πελάτες για σύντομο χρονικό διάστημα (George, 1990 και Gronroos, 

1984). 

Οι Schneider και Bowen (1985) υποστήριξαν ότι οι εργαζόμενοι θα είχαν τη 

δυνατότητα να παρέχουν εξαιρετικές υπηρεσίες όταν η ίδια η επιχείρηση θα τους 

παρείχε τα κατάλληλα μέσα και πόρους υποστήριξης που αφορούν τον εξοπλισμό, το 

λογιστήριο, τη διαχείριση και τη γενικότερη λειτουργία. Επιπρόσθετα, οι πελάτες της 

πρώτης γραμμής (front desk) είναι πολύ πιθανό να συμπεριφέρονται με τον ίδιο τρόπο 

στους εξωτερικούς πελάτες όπως συμπεριφέρεται ο οργανισμός σε αυτούς (Schneider et 

al., 1994). Οι οργανισμοί θα μπορούσαν να παρέχουν ποιοτικές υπηρεσίες και να 

ανταμείβουν την ποιοτική και άριστη υπηρεσία στο εσωτερικό του οργανισμού (Bowen 

and Schneider, 1988). 
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Πίνακας 1. Ορισμοί του εσωτερικού marketing 

 

Ένας αριθμός από περιορισμούς αναφέρονται, οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

γενικότερα για να επανεξετάσουν την εφαρμογή του εσωτερικού μάρκετινγκ: 

 εσωτερικό μάρκετινγκ ως μεταφορά: οργάνωση θέσεων εργασίας και 

συνθήκες απασχόλησης, είναι «προϊόντα» που διατίθενται στην αγορά και ο 

διαχειριστής (μάνατζερ) πρέπει να σκεφθεί σαν έμπορος όταν ασχολείται και 

διαχειρίζεται ανθρώπους. Όμως, αυτός είναι εργοδότης ο οποίος είναι και ο 

αγοραστής και ο καταναλωτής στη σχέση εργασίας, αντί να είναι ο εργαζόμενος 

(Varey & Lewis, 1999). 
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 εσωτερικό μάρκετινγκ ως μια φιλοσοφία: οι διευθυντές έχουν την πεποίθηση 

ότι το Μάνατζμεντ Ανθρώπινου Δυναμικού (HRM) απαιτεί μάρκετινγκ όπως οι 

δραστηριότητες, αλλά αυτό δεν αντιμετωπίζει τις διαφορετικές ανάγκες των 

εργαζομένων, των ενδιαφερόντων και των στόχων του οργανισμού. Αυτό 

κυρίως ισχύει στην περίπτωση που οι δραστηριότητες μάρκετινγκ είναι στην 

πραγματικότητα διαφημιστική προώθηση και πώληση των απαιτήσεων του 

μάνατζμεντ (Varey & Lewis, 1999).  

 εσωτερικό μάρκετινγκ ως το σύνολο τεχνικών: το HRM υιοθετεί την έρευνα 

αγοράς, την κατάτμηση, τα διαφημιστικά μηνύματα και τη διαφήμιση 

προκειμένου να πληροφορήσει και να πείσει τους εργαζόμενους (Rafiq and 

Ahmed, 1993). 

 εσωτερικό μάρκετινγκ ως προσέγγιση: υπάρχει μια συμβολική διάσταση στις 

πρακτικές του HRM, η ανάμειξη και η συμμετοχή των εργαζομένων βρίσκονται 

στον έμμεσο έλεγχο των συνθηκών απασχόλησης (Hales, 1994).  

Μέσα από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι με τους 

οποίους μπορούμε να κατηγοριοποιήσουμε τα συστατικά στοιχεία του εσωτερικού 

μάρκετινγκ. Οι Bekkers και Van Haastrecht (1993) η θεώρηση της εσωτερικής αγοράς 

περιλαμβάνει ομάδες εργαζομένων που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, δημιουργούν 

τέτοιες συνθήκες ώστε να ικανοποιούν τις ανάγκες των εσωτερικών πελατών.  

Συμφώνα με τους Reynoso και Moores (1996), υπάρχουν έξι βήματα που αν τα 

ακολουθήσεις θα εφαρμόσεις αποτελεσματικά το εσωτερικό μάρκετινγκ: 

1. δημιουργία εσωτερικής επίγνωσης 

2. αναγνώριση εσωτερικών πελατών και προμηθευτών  

3. αναγνώριση προσδοκιών των εσωτερικών πελατών 

4. η επικοινωνία των προσδοκιών αυτών στους εσωτερικούς προμηθευτές 

προκειμένου να διαπιστωθεί τί εμπόδια υπάρχουν για την ικανοποίηση τους 
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5. η ενασχόληση των εσωτερικών προμηθευτών για την πραγματοποίηση των 

απαραίτητων αλλαγών, προκειμένου να παρέχεται το επίπεδο των υπηρεσιών 

που απαιτείται 

6. η μέτρηση του επιπέδου της ποιότητας των εσωτερικών υπηρεσιών και η 

ανατροφοδότηση των εσωτερικών προμηθευτών για τις βελτιώσεις που πρέπει 

να επέλθουν 

  

 

8.2. O Ρόλος του εσωτερικού πελάτη (internal customer) 

Μία επιχείρηση, όπως έχουμε δει και σε προηγούμενες αναφορές μας, αποτελείται από 

τους εξωτερικούς και τους εσωτερικούς πελάτες. Με τον όρο εσωτερικούς πελάτες 

εννοούμε όλους τους υπαλλήλους που δουλεύουν για την επιχείρηση. Χαρακτηριστικά, 

η ιδιοκτήτρια των Body Shop είχε αναφέρει, ότι η πρώτη γραμμή πελατών είναι οι 

«υπάλληλοι» της. Όπως, παρατηρούμε στο παρακάτω σχεδιάγραμμα, ο πιο 

συνηθισμένος τρόπος σύνδεσης του εσωτερικού με τον εξωτερικό πελάτη είναι η 

εσωτερική ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει ο πρώτος στον δεύτερο, τη στιγμή 

που αλληλεπιδρούν ώστε να του παράσχει την εκάστοτε υπηρεσία.  

 

Διάγραμμα 1. Διάγραμμα ροής από την ποιότητα των εσωτερικών υπηρεσίων στην πιστότητα των πελατών, 

Πηγή: Cook, S., Customer Care Excellence, 5th edition, p. 163 
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Ο εσωτερικός πελάτης, ο οποίος εργάζεται εντός της επιχείρησης και είναι υπεύθυνος 

για τη παραγωγή και τη διανομή των υπηρεσιών προς τους εξωτερικούς πελάτες, 

χρειάζεται την ίδια αφοσίωση και εμψύχωση όπως χρειάζονται οι καταναλωτές (Leland 

and Bailey, 3rd edition). Η σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα στους εξωτερικούς και 

τους εσωτερικούς υπαλλήλους ονομάζεται αλυσίδα πελατών (customer chain). Κάθε 

είδους επικοινωνία συνδράμει αποτελεσματικά στο χτίσιμο ισχυρών σχέσεων ανάμεσα 

στους υπαλλήλους της εταιρείας και τους εξωτερικούς πελάτες. Κάθε ενέργεια και 

δραστηριότητα της εταιρείας έχει στόχο τους εξωτερικούς πελάτες. 

Οι εσωτερικοί υπάλληλοι υιοθετούν δείγματα συμπεριφοράς των ανθρώπων που τους 

διοικούν και αλληλεπιδρούν με αυτούς. Συμπεριφέρονται στους πελάτες τους όπως οι 

μάνατζερς σε αυτούς. Η εταιρεία λοιπόν είναι ωφέλιμο και αποτελεσματικό να βλέπει 

τους υπαλλήλους της ως πελάτες καθώς αυτό οδηγεί σε καλύτερη υπηρεσία προς τον 

τελικό χρήστη-καταναλωτή (Leland and Bailey, 3rd edition).   

 

8.3. Ο Ρόλος των υπαλλήλων πρώτης γραμμής 

Ο ρόλος των υπαλλήλων πρώτης γραμμής είναι ιδιαίτερα σημαντικός στην 

εξυπηρέτηση του εξωτερικού πελάτη. Το προσωπικό πρώτης γραμμής ή προσωπικό 

επαφής (internal customer front desk), επειδή έρχεται σε άμεση επαφή με τον 

καταναλωτή και αλληλεπιδρά μαζί του για να του παράσχει την υπηρεσία, είναι αυτό 

που πρακτικά καθορίζει την ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας. Όπως γίνεται 

αντιληπτό, η ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας δεν είναι δυνάτο να διαχωριστεί από 

την “ποιότητα αυτού που την παρέχει” (Lewis and Entwistle, 1990). 

Οι Zeithaml και Bitner (1996), επιχειρηματολόγησαν για το ότι το σύνολο των πέντε 

διαστάσεων της ποιότητας των υπηρεσιών (αξιοπιστία, ασφάλεια, ενσυναίσθηση, απτά 

χαρακτηριστικά, ανταπόκριση) επηρεάζεται άμεσα από τη συμπεριφορά των 

υπαλλήλων της πρώτης γραμμής. Στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, όπως 

ξενοδοχεία, τράπεζες, εστιατόρια δίνεται μεγάλη βαρύτητα στην επιλογή και την 

προσέλκυση του προσωπικού αυτού. Αυτοί οι υπάλληλοι έχουν μεγάλη ευθύνη ως προς 

την επίτευξη των στόχων της εταιρείας δηλαδή ότι έχει να κάνει με την κερδοφορία και 
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τα μερίδια αγοράς. Η κερδοφορία μίας επιχείρησης καθορίζεται από τρείς βασικούς 

παράγοντες: 

 επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό 

 τεχνολογία που υποστηρίζει υπαλλήλους πρώτης γραμμής 

 αμοιβή η οποία σχετίζεται με την απόδοση 

Όσο μεγαλύτερη είναι η ανθρώπινη αλληλεπίδραση κατά τις στιγμές εξυπηρέτησης, 

τόσο αυξημένη είναι η πιθανότητα οι πελάτες να επηρεάζονται από τις διαθέσεις και τα 

συναισθήματα των υπαλλήλων πρώτης γραμμής (Johnson and Zinkham, 1991). 

Σύμφωνα, με τη Sarah Cook (2011), ο ρόλος του εσωτερικού πελάτη είναι ιδιαίτερα 

σπουδαίος για μια εταιρεία, αρκεί αυτή να υιοθετεί και να εφαρμόζει δύο βασικές 

έννοιες, αυτής του ενδιαφέροντος και αυτής της κατανόησης. Υπάρχουν αρκετοί τρόποι 

ώστε να δείξεις το ενδιαφέρον σου σαν εταιρεία προς τους υπαλλήλους σου, όπως να 

διοργανώνεις ειδικά σεμινάρια, δείπνα ώστε να τους δίνεις τη δυνατότητα να 

εκφραστούν ελεύθερα, χωρίς περιορισμούς, η εταιρεία να μάθει να ακούει τους πελάτες 

της και να έχουν τη δυνατότητα να γράφουν τις απόψεις τους πάνω σε διάφορα θέματα 

που τους απασχολούν, προς στη διοίκηση της επιχείρησης. (Leland and Bailey, 3rd 

edition).  

 

 

8.4. Τα «service standards» 

Η κάθε εταιρεία έχει τη δυνατότητα με τα εργαλεία, «service standards», που έχει στη 

διάθεση της να δίνει γενικές οδηγίες στους υπαλλήλους της ώστε με τον πιο σωστό και 

αποτελεσματικό τρόπο να αντιμετωπίζουν τους πελάτες τους. Αυτά τα κριτήρια 

προσπαθούν να εξελίξουν και να δώσουν μία πιο σύγχρονη μορφή στις παραδοσιακές 

εντολές που δίνονταν στους υπαλλήλους της κάθε εταιρείας για την επαφή τους με τους 

πελάτες. Πρακτικά αυτό μεταφράζεται ως εξής: οι υπάλληλοι να είναι φιλικοί, να 
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φροντίζουν και να ενδιαφέρονται για τον πελάτη, αποτελεσματικοί, υπάκουοι, 

προσεκτικοί και οικείοι, ανεκτικοί, καλοί ακροατές και να μπορούν να κατευθύνουν 

σωστά. Πιο συγκεκριμένα, οι υπάλληλοι θα πρέπει να έχουν ακριβή γνώση όλων των 

απαραίτητων καθηκόντων τους, επίσης θα πρέπει να ολοκληρώνουν όλες τις 

διαδικασίες τους μέσα στη σωστή χρονική στιγμή και τέλος να έχουν σωστή 

συμπεριφορά ανεξάρτητα με την ιεραρχική τους θέση (Leland and Bailey, 3rd edition). 

 

 

8.5. Εσωτερικές Υπηρεσίες 

Το εσωτερικό μάρκετινγκ στοχεύει στην αναγνώριση και στην ικανοποίηση των 

επιθυμιών και αναγκών του εσωτερικού πελάτη αντίστοιχα το εξωτερικό μάρκετινγκ 

επικεντρώνεται και εστιάζει στην εξυπηρέτηση του εξωτερικού πελάτη (Varey, 1995). 

Ο όρος της «εσωτερική υπηρεσίας» τα τελευταία χρόνια έχει μελετηθεί αρκετά, όμως 

δεν έχει την ίδια εφαρμογή στην πράξη (Reynoso and Moore, 1995). 

Η έννοια «εσωτερικές συναλλαγές» που αναφέρονται στις διάφορες μεθόδους που 

χρησιμοποιούνται για την ικανοποίηση των αναγκών στο εσωτερικό ενός οργανισμού, 

αποτελεί μία διάσταση του μάρκετινγκ, η οποία είναι σπουδαίας σημασίας (Marshall et 

al., 1998). Ένα σημαντικό κομμάτι αυτών των συναλλαγών είναι ο τρόπος με τον οποίο 

οι εσωτερικοί πελάτες του οργανισμού παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους εξωτερικούς 

πελάτες. Ο οργανισμός είναι σημαντικό να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους 

υπαλλήλους ώστε και αυτοί με τη σειρά τους να πράττουν το ίδιο στους εξωτερικούς 

(μέγιστη απόδοση, λιγότερη σπατάλη χρόνου, μικρότερα κόστη). Σύμφωνα με τη 

θεώρηση της αλυσίδας «υπηρεσία - κέρδος» (Heskett et al., 1994), η βελτίωση της 

ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται στο εσωτερικό μιας επιχείρησης, αναμένεται 

να συντελέσει στη βελτίωση των υπηρεσιών που λαμβάνει ο τελικός πελάτης. Με βάση 

τα προλεγόμενα, εύκολα κατανοούμε, ότι οι όροι «εσωτερικό μάρκετινγκ» και 

«εσωτερικές υπηρεσίες» δε θα πρέπει να συγχέονται, κι αυτό γιατί το «εσωτερικό 

μάρκετινγκ» προσδιορίζει τις προσπάθειες του οργανισμού να ικανοποιήσει τους 

υπαλλήλους του, ενώ οι «εσωτερικές υπηρεσίες» έχουν να κάνουν με το πώς οι 
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υπάλληλοι ενός τμήματος εξυπηρετούν υπαλλήλους κάποιου άλλου τμήματος (Berry, 

1981, Gronroos, 1984 και George, 1990).  

Η έννοια του «εσωτερικού πελάτη» είναι γνωστή εδώ και πολλά χρόνια, ήδη από το 

1989 όταν οι Vandermewe και Gilbert, επιχειρηματολογούσαν υπέρ ενός 

«πελατοκεντρικού συστήματος διοίκησης» που κατορθώνει να συνδυάζει τις ανάγκες 

των πελατών με τις παρεχόμενες εσωτερικές υπηρεσίες. Οι Nagel και Cilliers (1990) 

όρισαν τον εσωτερικό πελάτη ως ένα μέλος ενός οργανισμού που λαμβάνει προϊόντα ή 

υπηρεσίες από κάποια άλλα μέλη του οργανισμού. 

«Εσωτερικές Υπηρεσίες» ορίζονται οι υπηρεσίες που παρέχονται από διακεκριμένες 

μονάδες μιας επιχείρησης και αφορούν άλλους υπαλλήλους της ίδιας (Stauss, 1995). Η 

πρόβλεψη για υψηλής ποιότητας εσωτερικές υπηρεσίες είναι μεγάλης σημασίας για την 

συνολική επιτυχία ενός οργανισμού, καθώς η ικανοποίηση των εσωτερικών πελατών 

είναι προαπαιτούμενο για την ικανοποίηση των εξωτερικών πελατών. Πλέον, είναι 

πολλές οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών που ενισχύουν την ικανότητα τους να 

ικανοποιούν τις ανάγκες των εξωτερικών υπαλλήλων, ικανοποιώντας πρώτα τις 

επιθυμίες των εσωτερικών υπαλλήλων τους (Gremler et al., 1994 Heskett et al., 1984 

Schreider and Bowen, 1985). 

Η ικανότητα των υπαλλήλων πρώτης γραμμής, που έρχονται σε άμεση επαφή με τους 

πελάτες εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την υποστήριξη που λαμβάνουν από τους 

συναδέλφους τους και από το σύνολο των λειτουργιών μέσα στην επιχείρηση (George 

and Gronroos, 1989). Το προσωπικό που ασχολείται με τις υποστηρικτικές εργασίες θα 

πρέπει να αντιμετωπίζει τους υπαλλήλους πρώτης γραμμής βασιζόμενοι στις αρχές του 

μάρκετινγκ προκειμένου να βοηθήσει στο έργο τους, που δεν είναι άλλο από την 

εξυπηρέτηση του τελικού πελάτη (George, 1990). 

Στην πραγματικότητα, η ποιότητα των εσωτερικών λειτουργιών έχει αναγνωριστεί ως 

ένα από τα απαραίτητα στοιχεία μιας ολοκληρωμένης ποιότητας παρεχόμενων 

υπηρεσιών, η οποία έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους και την αύξηση των 

κερδών (Nagel and Cilliers, 1990). 
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Πίνακας 2. Διαστάσεις της εσωτερικής ποιότητας που έχουν χρησιμοποιηθεί στη βιβλιογραφία (Gunawardene, 

2011). 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Η διαχείριση ανθρώπινων πόρων μπορεί να αποτελέσει σημαντική συμβολή στην 

διαχείριση γνώσης. 

Σχετίζεται άμεσα με τους εργαζομένους για αυτό και απαιτείται από τις επιχειρήσεις 

μια ολοκληρωμένη και αποτελεσματική διαδικασία ως προς την Πρόσληψη την 

Εκπαίδευση και Κατάρτιση και την Διαχείριση των εργαζομένων και μέγιστη 

αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους. 

Οι εργαζόμενοι έχουν δικαιώματα τα οποία αναφέρονται στις Συλλογικές Συμβάσεις 

Εργασίας, τα οποία δεν επιτρέπεται να καταπατούνται καθώς και υποχρεώσεις απέναντι 

στους εργοδότες τους. 

Θα πρέπει να διευκρινιστεί σε πρώτη φάση ότι η λειτουργία της Διαιτησίας είναι κάτι 

τελείως διαφορετικό από την διαμεσολάβηση καθώς είναι κάτι ιδιαίτερα πολύπλοκο.  

Πλέον, με το χαμηλότερο κόστος, την μεγαλύτερη άνεση, και την προσβασιμότητα σε 

online διαιτησία, οι ιδιώτες και οι μικρές επιχειρήσεις έχουν την ευκαιρία να 

επωφεληθούν από τα οφέλη της για την άσκηση της προσφυγής. Πρόσφατα, τόσο οι 

δημόσιοι όσο και οι ιδιωτικοί φορείς κινούνται προς την παροχή σε απευθείας σύνδεση 

πλατφόρμας για την επίλυση μικρών απαιτήσεων των διαφορών μέσω διαιτησίας. 

Υπάρχουν πολλές ιδιωτικές εταιρείες που προσφέρουν υπηρεσίες online διαιτησίας. 

Πολλές από αυτές διαθέτουν δικηγόρους ή πρώην δικηγόρους διεξαγωγής της 

διαιτησίας.  

Γενικά λοιπόν, και με βάση την τροπή που έχουν λάβει οι καταστάσεις, απαιτείται λόγω 

του φόρτου υποθέσεων ένα καλύτερο σύστημα διαχείρισης, μα πάνω από όλα 

σεβασμός, ώστε να αποφεύγονται τα φαινόμενα της καταπάτησης των εργασιακών 

συμβάσεων.  
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