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Περιεχόμενα Συζήτησης 

 Τι είναι Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 

(ΔΑΔ); 

 Τι λειτουργίες επιτελεί το τμήμα ΔΑΔ; 

 Ποιος ο ρόλος της ΔΑΔ στον σύγχρονο 
οργανισμό; 

 Ανάπτυξη Προσωπικών Ικανοτήτων 

◦ Παιχνίδι Λήψης Αποφάσεων και 
Ομαδικότητας 



Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 

 

 

Για εσάς τι σημαίνει;;; 
 



ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜ/ΜΟΣ  

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ  

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ 

& ΕΠΙΛΟΓΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

& ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ 

ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΥΓΙΕΙΝΗ & 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΜΟΙΒΕΣ & 

ΠΑΡΟΧΕΣ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

& ΑΝΑΛΥΣΗ 

ΘΕΣΕΩΝ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ 

ΗΓΕΣΙΑΣ 

ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ 

ΜΑΘΗΣΗ & 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΓΝΩΣΗΣ  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΟΛΙΚΗΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΕΣ 

& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 

ΑΛΛΑΓΕΣ 

ΟΡΓΑΝΩΣ.  

ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ & 

ΚΛΙΜΑ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΜΑΔΙΚΗΣ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ & 

ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ 

ΑΠΟΔΟΣΗ 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΗΓΕΣΙΑΣ  

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
& ΕΚΕ 



ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
Από πού αρχίζουμε; 

Επιτυχία 
Οργανισμού: 

• Αποτελεσματικό 
Μάνατζμεντ 

Μάνατζμεντ: 

• Το σύνολο των 
δραστηριοτήτων 
που αποβλέπουν 
στην επίτευξη των 
στόχων μιας 
επιχείρησης/ 
οργανισμού μέσω 
της αξιοποίησης 
των υλικών & 
ανθρώπινων 
πόρων 

Αξιοποίηση 
ανθρώπινων πόρων: 

• Οι εργαζόμενοι να 
είναι Παραγωγικοί, 
Ικανοί, 
Προσανατολισμένοι 
στον Πελάτη και 
Ικανοποιημένοι 



«Οι καλύτερες 
επιχειρήσεις γνωρίζουν  
ότι η πραγματική χωρίς 
όρια παραγωγικότητα 
πηγάζει από την ύπαρξη 
ομάδων ανθρώπων 
που ανταποκρίνονται 
στις προκλήσεις, είναι 
ενθουσιώδεις, 
αφοσιωμένοι και 
κατάλληλα 
αμειβόμενοι.»  Jack 

Welch, CEO, General 

Electric Company 

«Αν εξετάσουμε τις 
πηγές σταθερού 
ανταγωνιστικού 
πλεονεκτήματος κατά 
την τελευταία δεκαετία, 
η μόνη που έχει 
διατηρηθεί είναι η 
ποιότητα των 
ανθρώπων που 
δουλεύουν για εσένα.» 
Jim Alef, Executive Vice 

President, First Chicago 

Corporation 



ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 

 … ο σημαντικότερος πόρος της 
επιχείρησης! 

 

Ο Bill Gates σχολιάζει: Το πιο σημαντικό 
«περιουσιακό» στοιχείο της Microsoft 
βγαίνει έξω από την πόρτα της εταιρίας 
κάθε βράδυ..! 



ΔΑΠ ή ΔΑΔ: Ορισμοί 

 

 Διοίκηση Ανθρωπίνων 
Πόρων (ΔΑΠ) ή Διοίκηση 
Ανθρώπινου Δυναμικού 
(ΔΑΔ) ονομάζεται ένα σύνολο 
ενεργειών, στρατηγικών και 
λειτουργιών που πρέπει να 
γίνουν για να μπορεί η 
επιχείρηση να αποκτήσει, 
διατηρήσει & αξιοποιήσει 
ικανούς εργαζομένους που 
θα εργάζονται παραγωγικά 
και αποτελεσματικά 
(Χυτήρης, 2001). 

 

 Η Διοίκηση Ανθρώπινων 
Πόρων περιλαμβάνει την 
προσέλκυση, επιλογή, 
ανάπτυξη, αξιοποίηση & 
προσαρμογή του ανθρώπινου 
δυναμικού στον εργασιακό 
χώρο με σκοπό την αύξηση 
της εργασιακής τους 
ικανοποίησης και της 
αποτελεσματικότητας των 
επιχειρήσεων  
(Παπαλεξανδρή & 
Μπουραντάς, 2003). 



Διοίκηση Προσωπικού VS Διοίκηση 
Ανθρώπινου Δυναμικού 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

Λειτουργικά καθήκοντα 
κυρίως 

• Διοικητική διαδικασία για 
υφισταμένους 

• Επίλυση καθημερινών 
προβλημάτων 

• Έμφαση στην ατομική 
εργασία 

         Στρατηγικό ρόλο / 
Υποκίνηση & αξιοποίηση 

• Εκπαίδευση & ανάπτυξη 
εργαζομένων & στελεχών 

• Σημαντικότερα τα 
αποτελέσματα σε επίπεδο 
οργανισμού 

• Καλλιέργεια εργασίας σε 
ομάδες 

• Διαμόρφωση 
επιχειρησιακής      
 κουλτούρας 



Λειτουργίες ΔΑΔ   

• πρόβλεψη αναγκών για κάλυψη μελλοντικών θέσεων εργασίας 
Προγραμματισμός 

ανθρωπίνων πόρων 

• περιγραφή έργου & προσδιορισμός προσόντων  Ανάλυση εργασίας 

• εντοπισμός & επιλογή κατάλληλου εργαζόμενου 
Προσέλκυση & Επιλογή 

υποψηφίων 

• νέες απαιτήσεις (αλλαγή θέσεων εργασίας / προαγωγών) 
Εκπαίδευση & Ανάπτυξη 

εργαζομένων 

• συγκεκριμένα κριτήρια για βελτίωση απόδοσης  Αξιολόγηση απόδοσης 

• καθορισμός πακέτων αμοιβών ανά κατηγορία εργαζομένων  Ανταμοιβή εργαζομένων 

• κανονισμός εργασίας, διευθέτηση διαφωνιών/συγκρούσεων  Εργασιακές σχέσεις 



Η ΔΑΔ ως σύστημα 

• Ανθρώπινοι 
πόροι 

• Εξωτερικό 
περιβάλλον 

• Επιχειρησιακό 
περιβάλλον 

Εισροές: 

 

• Λειτουργίες 
ΔΑΔ 

Διεργασίες 
Μετατροπής: 

• Απόδοση 

• Ικανοποίηση 

• Ανάπτυξη/εξέλιξη 

• Παραγωγικότητα 

• Καλές εργασιακές 
σχέσεις 

Εκροές: 



Αλλαγές στο Εξωτερικό 
Περιβάλλον  

 Διεθνοποίηση - παγκοσμιοποίηση 

 Ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη 

 Νέες μορφές απασχόλησης 

 Διαφορετικότητα των εργαζομένων & της 
αγοράς εργασίας 

 Αλλαγές στη νομοθεσία 

 Συστήματα & πρακτικές ανταγωνιστών 

 Αύξηση συγχωνεύσεων & εξαγορών 



Αλλαγές στις Οργανωσιακές 
Πρακτικές 

 

 Εξωτερική Ανάθεση 

 Μείωση Ιεραρχικών Επιπέδων 

 Μείωση Προσωπικού 

 Επανατοποθέτηση 

 Ενδο-Επιχειρηματικότητα 

 Ενδυνάμωση Προσωπικού 



Ώρα για παιχνίδι.... 

 «Χαμένοι στον Ειρηνικό» 

 Χωριστείτε σε ομάδες 

 Ορίστε τον αρχηγό της ομάδας (εάν δεν το έχετε ήδη κάνει) 
που θα επικοινωνεί μαζί μου για ότι χρειαστεί 

 Αποφασίστε εαν θα παραμείνετε στο καράβι που 
βουλιάζει ή θα φύγετε από αυτό 

 Αποφασίστε τι είδους αντικείμενα και με ποιά σειρά 
σημαντικότητας θα πάρετε μαζί σας, είτε παραμείνετε 
είτε αποχωρήσετε απο το καράβι που βουλιάζει 

 Αποφασίστε πρώτα ατομικά και στη συνέχεια ομαδικά και 
για τα δύο παραπάνω 
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Συμπεράσματα Άσκησης 

 Φαινόμενο ομαδικής σκέψης 

◦ Τι μπορεί να γίνει για να αποφευχθεί; 

 Διαδικασία λήψης απόφασης 

◦ Ποια τα συνήθη λάθη; 

◦ Ποιοι παράγοντες την επηρεάζουν; 

 Αναγνωρίστε το ατομικό στυλ λήψης 
απόφασης! 



Συνοψίζοντας…. 

 Η ΔΑΔ σχετίζεται με το σημαντικότερο πόρο της 
επιχείρησης 

 Αφορά στο σύνολο του οργανισμού 
◦ Μιλάμε περισσότερο για κουλτούρα ΔΑΔ και όχι μόνο 

για διαδικασίες 

 Χρειάζεται γιατί σχετίζεται με τους 
επιχειρησιακούς στόχους & οδηγεί στη επίτευξη 
αυτών 

 ΔΑΔ πρέπει να γνωρίζουν όλοι όσοι θα διοικήσουν 
ομάδες στο μέλλον 

 ….Αναπτυχθείτε!!! 

 

 



Ευχαριστώ για την 
προσοχή σας! 

Καλή σταδιοδρομία!!! 


