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ΕΤΧΑΡΙΣΙΕ 
 

  Θα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε ζεξκά ηελ θαζεγήηξηα καο, θ. 
Μαξία Μηρνπνχινπ γηα ηελ εκπηζηνζχλε πνπ έδεημε ζην πξφζσπφ 
καο, θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο, θαζψο θαη γηα 
ηελ θαζνδήγεζή ηεο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ καο. 
Δπηπιένλ, ηελ επραξηζηνχκε γηα ηελ αληαπφθξηζε θαη βνήζεηά ηεο 
κε ηηο πνιχηηκεο ζπκβνπιέο θαη γλψζεηο ηεο. 

  Αθφκα, φζνλ αθνξά ηελ πεξίπησζε κειέηεο, ζα ζέιακε λα 
δειψζνπκε ηελ επγλσκνζχλε καο, ηφζν ζηνλ φκηιν Aldemar 
Resorts φζν θαη ζηα ζηειέρε ηνπ, πνπ παξφιν ην θφξην εξγαζίαο 
ηνπο καο εθνδίαζαλ κε φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο 
πξνθεηκέλνπ λα εθπνλεζεί ε παξνχζα εξγαζία. Δπίζεο 
επραξηζηνχκε φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ απάληεζαλ ζην 
εξσηεκαηνιφγην.  

  Σέινο, ζα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε ηνπο γνλείο καο, νη νπνίνη 
καο βνήζεζαλ θαη καο ζηήξημαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ 
καο θξνληίδνληαο γηα ηελ θαιχηεξε δπλαηή κφξθσζή καο. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

  Ο ηνπξηζηηθφο ηνκέαο ηα ηειεπηαία ρξφληα, έρεη θάλεη ζεκαληηθή 
άλνδν. Θεσξείηε έλαο απφ ηνπο πην δπλακηθνχο ηνκείο ηεο 
νηθνλνκία ζηελ Διιάδα, αιιά θαη ζηνλ ππφινηπν θφζκν. πλδέεηαη 
κε δηάθνξεο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο ζπκπιεξψλνπλ θαη 
δηακνξθψλνπλ ην ζχλζεην ηνπξηζηηθφ πξντφλ. Ζ δηακνλή θαη ε 
δηαηξνθή είλαη ηα πην ζεκαληηθά ζπζηαηηθά ησλ ηνπξηζηηθψλ 
επηρεηξήζεσλ δηφηη ζε ζπλδπαζκφ κε πνιιέο άιιεο 
δξαζηεξηφηεηεο, θαη βέβαηα ηε θηινμελία, επηηπγράλνπλ ην ζσζηφ 
θαη επηηπρεκέλν απνηέιεζκα. 

  Ο ηνκέαο ηεο θηινμελίαο πεξηιακβάλεη δηάθνξα θαηαιχκαηα κέζα 
ζηα νπνία ζπγθαηαιέγνληαη θαη ηα μελνδνρεία. Πνιιέο ρψξεο, 
έρνπλ κνλαδηθή πεγή εζφδσλ ηνλ μελνδνρεηαθφ θιάδν θαη απηφο 
είλαη ν ιφγνο πνπ νη εηδήκνλεο κπνξνχλ θαη δηεθδηθνχλ έλα 
αμηφινγν κεξίδην ηεο παγθφζκηαο αγνξάο.  

  Ζ ζπγθεθξηκέλε πηπρηαθή εξγαζία κειεηά ζε βάζνο, ηνλ ξφιν θαη 
ηηο ππνρξεψζεηο πνπ έρεη ε Γηνίθεζε Αλζξσπηλνχ Γπλακηθνχ ζε 
έλαλ απφ ηνπο πην γλσζηνχο θαη πεηπρεκέλνπο μελνδνρεηαθνχο 
νκίινπο, ζην ηνκέα ηνπ, ηνλ φκηιν Aldemar Resorts. 

  θνπφο ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο είλαη λα δηεμαρζνχλ 
ζπκπεξάζκαηα ζε ζρέζε κε ην αλζξψπηλν δπλακηθνχ ζηνλ φκηιν 
Aldemar Resorts. Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε 
παξνχζα εξγαζία παξνπζηάδνληαη ζηα παξαθάησ θεθάιαηα. 

 

Λέμεηο θιεηδηά: Σνπξηζκφο, μελνδνρεηαθφο θιάδνο, δηνίθεζε 
αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ.  
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ABSTRACT 
 

 The tourist sector has grown considerably in recent years. You 
consider one of the most dynamic sectors of the economy in 
Greece, but also in the rest of the world. It is linked to various 
businesses that complement and shape the complex tourist 
product. Accommodation and nutrition are the most important 
components of tourism businesses, because in combination with 
many other activities, and of course the hospitality, they achieve 
the right and successful outcome. 

 The hospitality sector includes several accommodations including 
hotels. Many countries have a unique source of revenue for the 
hotel industry and that is why experts can and claim a significant 
share of the world market. 

 This specific thesis study, in depth, the role and responsibilities of 
Human Resources Management in one of the most well-known 
and successful hotel groups, in its field, the Aldemar Resorts. 

 Purpose of this research work is to draw conclusions in Aldemar 
Resorts Group's human resources findings. The conclusions 
emerged from this work are presented in the following chapters. 

 

Key words: Tourism, Hotel industry, Human Resources 
Management. 
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ΕΙΑΓΩΓΗ 
 

 ηηο κέξεο καο, ν ηνπξηζκφο έρεη απνθηήζεη κεγάιεο δηαζηάζεηο ζε 
παγθφζκην επίπεδν θαη έρεη κεγάιε επηξξνή ζηελ νηθνλνκία. Οη 
μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο, αιιά θαη γεληθφηεξα φιεο νη 
επηρεηξήζεηο πνπ αζρνινχληαη κε ηνλ ηνπξηζκφ, κάρνληαη ζθιεξά 
γηα λα θξαηήζνπλ κία αξθεηά θαιή θαη ζεβαζηή ζέζε ζηε 
ππξακίδα ηεο εξγαζηαθήο αγνξάο θαη λα απνθηήζνπλ έλα 
αληαγσληζηηθφ πξνβάδηζκα.  

 Οη μελνδνρεηαθέο κνλάδεο παξέρνπλ ην πην ζεκαληηθφ ζηνηρείν 
ηνπ ηνπξηζηηθνχ παθέηνπ, ηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ θαη  ηελ 
άκεζε επαθή ησλ εξγαδνκέλσλ  καδί ηνπο. Σν αλζξψπηλν 
δπλακηθφ κε ιίγα ιφγηα, είλαη ν πξσηεχνλ παξάγνληαο παξαγσγήο 
θαη πξνβνιήο ηνπ πξντφληνο ηνπο. Απηφ είλαη θαη έλα απφ ηα 
κπζηηθά ηεο επηηπρίαο ηνπο. 

  Αξρηθά, ινηπφλ, αλαιχνπκε ην ξφιν θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ 
Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ γεληθφηεξα, αιιά θαη πάλσ ζην ηνπξηζηηθφ 
θιάδν. Αλαθέξνπκε ην ζρεδηαζκφ θαη πξνγξακκαηηζκφ ηεο 
δηνίθεζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηα μελνδνρεία. 

  ηε ζπλέρεηα, γηα λα κπνξέζεη λα ζπγθεληξσζεί έλα εξκελεπηηθφ 
πιαίζην θαη λα δηεμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα, γίλεηαη αλάιπζε ησλ 
ππνρξεψζεσλ πνπ έρεη ην Αλζξψπηλν Γπλακηθφ πάλσ ζηε 
ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε, θαζψο θαη ηνπο ηξφπνπο εθπαίδεπζεο 
θαη αλάπηπμεο ηνπο πνπ απαηηνχληαη έσο θαη ζήκεξα. 

  Σέινο, εξεπλψληαη νη παξνρέο θαη ε ηθαλνπνίεζε ηνπ 
πξνζσπηθνχ κέζσ ησλ ειεθηξνληθψλ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ 
κνηξάζηεθαλ ζην ίδην ην πξνζσπηθφ ηνπ Οκίινπ Aldemar. Ζ 
αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ έγηλε κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο Microsoft 
Excel. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο : ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ 
 

  χκθσλα κε ηνλ Harrell- Cook(1999), εδψ θαη αξθεηά ρξφληα, 
πεξίπνπ κηζφ αηψλα, ε δηνίθεζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ έρεη 
αλαπηπρζεί ξαγδαία εηδηθά ζηνπο ηνκείο ηεο ζεσξίαο, έξεπλαο θαη 
πξαθηηθήο. Παξάιιεια, έρνπλ παξαηεξεζεί κεγάιεο δηαθνξέο ζηε 
πξαθηηθή ηεο δηνίθεζεο ηα ηειεπηαία ηξηάληα ρξφληα.  

  Γεληθφηεξα, ε δηνίθεζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ έρεη αλαπηχμεη 
ζεκαληηθή πξφνδν ιφγσ αληηδξάζεσλ ηνπ εζσηεξηθνχ θαη 
εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο.  

  Απηή ηε ζηηγκή ε δηνίθεζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ απνηειεί κία 
αληαγσληζηηθά βηψζηκε πεγή αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο ζηε 
παγθφζκηα νηθνλνκία. 

 

 

1.1 ΟΡΙΜΟ 
 

 Ζ Γηνίθεζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ απνηειεί έλα απφ ηα 
βαζηθφηεξα ηκήκαηα κηαο εηαηξείαο θαη ζηφρν έρεη ηηο απαξαίηεηεο 
ελέξγεηεο γηα ηελ εξγαζηαθή θαη πξνζσπηθή ηθαλνπνίεζε ησλ 
εξγαδνκέλσλ φπσο θαη ηελ αλάπηπμε ησλ θαιψλ ζρέζεσλ κεηαμχ 
ηνπο. 

  χκθσλα κε ηνπο κειεηεηέο δελ ππάξρεη έλαο θνηλά απνδεθηφο 
νξηζκφο. Μπνξεί λα είλαη: 

 Μία έξεπλα πνπ κειεηά φια ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε 
δηαρείξηζε ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ κηαο επηρείξεζεο ή ελφο 
νξγαληζκνχ.  

 Μία αθφκε νλνκαζία γηα ηε δηνίθεζε ηνπ πξνζσπηθνχ 
 Μία κέζνδνο πνπ επηηπγράλεη ηελ ελφηεηα δηαθφξσλ ηκεκάησλ 
κίαο επηρείξεζεο  

 

  Ζ δηνίθεζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζε κηα επηρείξεζε απαξηίδεη 
κηα δηνηθεηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ κε ηηο θαηάιιειεο ηερληθέο, 
επηηπγράλεη λα ζπλαγσλίδεηαη κε ηα θαηάιιεια φπια, γηα ηελ 
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αλάπηπμε ηεο ζην ηνκέα ηεο αγνξάο. χκθσλα κε ηνλ Baum 
(1995), << ε αλάπηπμε θαη ε αληακνηβή ησλ εξγαδνκέλσλ 
πξνθαιεί ηε δηνίθεζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ λα είλαη πην 
αληαγσληζηηθή θαη λα έρεη ην πιενλέθηεκα>>. 

  χκθσλα θαη κε άιιεο δηαπηζηψζεηο, ε δηνίθεζε αλζξψπηλνπ 
δπλακηθνχ έρεη σο αξκνδηφηεηα ηελ κειέηε, ηελ εθαξκνγή θαη ηελ 
επνπηεία φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 
δηαρείξηζε θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ πξνζσπηθνχ κηαο επηρείξεζεο. 

 

 

 

1.2 ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ Δ.Α.Δ. 

 

 ε απηή ηελ ελφηεηα παξνπζηάδνληαη ελ ζπληνκία νη  ιεηηνπξγίεο 
θαη ν ξφινο ηεο Γηνίθεζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ κηαο 
επηρείξεζεο. 

 Σν ηκήκα ηεο δηνίθεζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ είλαη ππεχζπλν 
γηα ηελ δηεμαγσγή νξηζκέλσλ ελεξγεηψλ φπσο: 

 ν πξνγξακκαηηζκφο ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ 
 ε αλάιπζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο 
 νη πξνζιήςεηο 
 νη απνιχζεηο  
 ε εθπαίδεπζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 
 ν ζρεδηαζκφο ηεο κηζζνδνζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ 
 ε αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ 
 νη πξναγσγέο  
 νη εξγαζηαθέο ζρέζεηο 

 

 Ο ξφινο ηεο δηνίθεζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ έγθεηηαη ζηνλ 
ζσζηφ πξνγξακκαηηζκφ ησλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο κηαο 
επηρείξεζεο, ψζηε λα πινπνηεζνχλ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν 
νη ζηφρνη θαη νη επηδηψμεηο ηεο επηρείξεζεο. Οη θχξηεο ελέξγεηεο ηνπ 
ηκήκαηνο δηνίθεζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ είλαη ε ζηειέρσζε, ε 
δηεχζπλζε, ν έιεγρνο θαη ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο 
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 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΑΝΘΡΧΠΗΝΧΝ ΠΟΡΧΝ. 

 

  Δίλαη ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ε επηρείξεζε εμαζθαιίδεη απφ 
πξηλ ην αλαγθαίν πιήζνο ησλ εξγαδνκέλσλ κε ηα θαηάιιεια 
πξνζφληα ζηηο ζσζηέο ζέζεηο.  
 
  Οη πην ζεκαληηθέο ελέξγεηεο είλαη: ν έιεγρνο δεμηνηήησλ ησλ 
εξγαδνκέλσλ, ε πξφβιεςε γηα λέεο πξνζιήςεηο αλζξψπηλνπ 
δπλακηθνχ κε βάζε ηε παξνχζα παξαγσγή ή ηελ πεξίπησζε 
επέθηαζεο ηεο επηρείξεζεο, ε αλάιπζε ηεο αγνξάο εξγαζίαο 
θαη ηεο ζρέζεο πξνζθνξάο θαη δήηεζεο.  
 
   Γεληθά, είλαη κηα ιεηηνπξγία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε θπζηθή ξνή 
ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο επηρείξεζεο. 

 

 ΠΡΟΛΖΦΔΗ 

  Δίλαη ε δηαδηθαζία γηα ηελ επηινγή ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηελ 
εγθαηάζηαζε ηνπ κέζα ζηηο θαηάιιειεο ζέζεηο ηεο επηρείξεζεο.  

  Ζ δηνίθεζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ππνδεηθλχεη ηηο πεγέο θαη ηα 
κέξε πνπ κπνξεί λα αληιεί ην πξνζσπηθφ.  

  πλήζσο, ρξεζηκνπνηείηε έλα ζχζηεκα επηινγήο (βηνγξαθηθφ, 
ζπλέληεπμε, ζπζηάζεηο θ.α.) ψζηε λα παξζεί ε ηειηθή απφθαζε γηα 
πξφζιεςε, ηνπ ππεχζπλνπ πξνζσπηθνχ κε ηνπο ππεχζπλνπο ησλ 
άιισλ ηκεκάησλ ηεο επηρείξεζεο.  

 

 ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

 

  Απηή ε δξαζηεξηφηεηα θαζνξίδεηαη απφ ηνπο ππεχζπλνπο 
θάζε ηκήκαηνο θαη αλαθέξεηαη ζηηο αλάγθεο εθπαίδεπζεο ηνπ 
πξνζσπηθνχ.  
 
  Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζπγθξνηνχλ έλα γεληθφ πξφγξακκα θαη 
γίλνληαη νη θαηάιιειεο ελέξγεηεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ.  
 
  Δπηπιένλ, ηα ζηειέρε ζε ζπλεξγαζία κε ην ηκήκα 
πξνζσπηθνχ αλαιακβάλνπλ ηε βειηίσζε απφδνζεο ησλ 
πθηζηάκελσλ, ηελ ελαιιαγή ζέζεσλ ζε νξηζκέλνπο 
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ππαιιήινπο, ηελ επηινγή ησλ αλαπιεξσηψλ ηνπο θαζψο θαη 
άιιεο ζρεηηθέο ππνρξεψζεηο. 
 

 ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

 

  ε απηή ηε δξαζηεξηφηεηα ην αλζξψπηλν πξνζσπηθφ αμηνινγεί 
ηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπ θάζε ηκήκαηνο ηεο επηρείξεζεο κε βάζε 
ηελ απφδνζε, ηηο δεμηφηεηεο, ηε ηήξεζε ησλ θαλφλσλ ηνπ θάζε 
εξγαδνκέλνπ.  

 

 

 ΠΡΟΑΓΧΓΔ 

 

  Οη πξναγσγέο δίλνληαη, αθνχ ιεθζνχλ ππφςε νη αλάγθεο ηηο 
επηρείξεζεο, ηα πξνζφληα θαη νη επηζπκίεο ησλ εξγαδνκέλσλ, απφ 
ηε δηνίθεζε πξνζσπηθνχ.  

  Κάζε πξναγσγή ελφο ππαιιήινπ ζε κία επηρείξεζε 
απνθαζίδεηαη, ζπλήζσο, απφ ην δηεπζπληή ηνπ αλζξψπηλνπ 
δπλακηθνχ θαη ηνλ πξντζηάκελν ηνπ αληίζηνηρνπ ηκήκαηνο. 

 

 

 ΜΗΘΟΓΟΗΑ 

 

  Απηή ηε ιεηηνπξγία γίλεηαη έπεηηα απφ έλα ζχζηεκα αμηνιφγεζεο 
ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ αληίζηνηρε ζέζε πνπ εηζάγεη ε δηεχζπλζε 
πξνζσπηθνχ θαη ηα αξκφδηα ζηειέρε.  

  Ο θαζνξηζκφο ησλ ακνηβψλ θαη ηα φξηα πιεξσκήο φκσο, είλαη 
έξγν ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο. 

 

 

 ΑΠΟΛΤΔΗ 

 

 Ζ θάζε επηρείξεζε νξίδεη ηνπο δηθνχο ηεο θαλφλεο γηα ην 
πξνζσπηθφ. ε πεξίπησζε παξαβίαζεο απηψλ ησλ θαλφλσλ απφ 
θάπνηνλ εξγαδφκελν ππάξρεη ε δπλαηή επηινγή απφιπζεο.  
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  Ζ δηεχζπλζε πξνζσπηθνχ δηαηππψλεη απηνχο ηνπο θαλφλεο 
φκσο δελ εθαξκφδεη ηηο απνιχζεηο γηα φζνπο ηνπο 
παξαβαίλνπλ ρσξίο ηελ έγθξηζε ηνπ δηεπζπληή. 
 
 

 

 ΔΡΓΑΗΑΚΔ ΥΔΔΗ. 

 

  ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο, ζπλήζσο, ν ππεχζπλνο πξνζσπηθνχ 
ελεξγεί θαη σο ππεχζπλνο ηεο νκάδαο δηαπξαγκαηεχζεσλ. Γίλεη 
ζπκβνπιέο γηα ηηο κεηαζέζεηο θαη ηηο απνιχζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ, 
ηηο ππεξσξίεο πνπ θαζνξίδνληαη γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο θαη βνεζά, 
επηπιένλ, ζηα πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγεζνχλ 
αλάκεζα ζηνπο εξγαδνκέλνπο θαη ηε δηνίθεζε.  

  Γηα λα ππάξρνπλ θαιέο θαη αξκνληθέο εξγαζηαθέο ζρέζεηο, ν 
δηεπζπληήο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ έρεη θαζήθνλ λα 
δεκηνπξγήζεη έλα θιίκα εηιηθξίλεηαο, εκπηζηνζχλεο θαη 
ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ. Απηφ βνεζάεη ηνπο 
ππαιιήινπο λα λνηψζνπλ φηη αλήθνπλ ζηελ επηρείξεζε. 

 

 

 ΑΝΑΛΤΖΖ ΘΔΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ 

  ε απηή ηε δξαζηεξηφηεηα γίλεηαη ε θαηαγξαθή ησλ γλψζεσλ θαη 
δεμηνηήησλ αιιά θαη θαζεθφλησλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 
εθηέιεζε κίαο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο. Απηή ηελ δξαζηεξηφηεηα 
ηελ αλαιακβάλεη ε δηνίθεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. 
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1.3 ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΗ Δ.Α.Δ 

 
 Ζ νξγάλσζε είλαη ε δηαδηθαζία πνπ έρεη σο αληηθείκελφ ηεο, 
ηελ αμηνπνίεζε ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ, αιιά θαη ηελ δνκή 
ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ πξντζηακέλσλ θαη 
πθηζηακέλσλ. 
 
 Μέζα απφ απηή ηε δηαδηθαζία, ιακβάλνπκε κία αθξηβήο εηθφλα 
γηα ηε δηνίθεζε θαη ηελ ηεξαξρία ηεο επηρείξεζεο. Αθφκε, 
έρνπκε ζηνηρεία θαη γηα ηηο αξκνδηφηεηεο φισλ ησλ επηκέξνπο 
ηκεκάησλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, δεκηνπξγνχληαη μεθάζαξεο 
ζρέζεηο ηεξαξρίαο κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ, αιιά θαη ε 
εμεηδίθεπζε ησλ ζέζεσλ δηνίθεζεο ηεο εηαηξείαο. 
 
  Σα αλψηεξα ζηειέρε κηαο επηρείξεζεο είλαη ππεχζπλνη γηα ηε 
ζσζηή εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ησλ πθηζηακέλσλ ηνπο. 
Χζηφζν, είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ε εμεηδίθεπζε θαη ε 
εθπαίδεπζή ηνπο πξνθεηκέλνπ λα αληεπεμέιζνπλ ζε απηέο ηηο 
αξκνδηφηεηεο. Γη‟ απηφ ην ιφγν, ην ηκήκα δηνίθεζεο 
αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ βνεζνχλ θαη ζηεξίδνπλ ηνπο 
πξντζηακέλνπο ησλ ηκεκάησλ ηεο επηρείξεζεο, παξέρνληάο 
ηνπο γλψζεηο θαη πιεξνθνξίεο ψζηε νη απνθάζεηο ησλ 
πξντζηάκελσλ λα δηέπνληαη απφ νξζφηεηα, ινγηθή θαη 
αληηθεηκεληθφηεηα. 
 
  Δπηπιένλ, ππάξρεη ν πξνιεπηηθφο έιεγρνο πνπ γίλεηαη απφ 
ηνπο πξντζηακέλνπο ησλ ηκεκάησλ θαη έρεη σο ζηφρν λα 
ιεθζνχλ θάπνηα κέηξα γηα ηε δηφξζσζε ησλ ιαζψλ πνπ 
κπνξεί λα γίλνληαη απφ ηνπο πθηζηακέλνπο. Γηα λα είλαη απηφο ν 
έιεγρνο απνδνηηθφο πξέπεη ην ηκήκα δηνίθεζεο αλζξψπηλνπ 
δπλακηθνχ λα επηβιέπεη ηηο δηαδηθαζίεο απηέο θαη λα θαζνδεγεί 
ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα εθηηκεζνχλ γηα ηελ εξγαζηαθή 
απφδνζε ησλ  εξγαδνκέλσλ ηεο επηρείξεζεο. 
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1.4 ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ Δ.Α.Δ 

 

  Παιαηφηεξα ην ηκήκα αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ αληηκεησπηδφηαλ 
κφλν σο πεγή θφζηνπο θαη εμφδσλ. ήκεξα φκσο, θπξηαξρεί ε 
ηάζε αλάπηπμεο δηαθφξσλ κεζφδσλ κέηξεζεο ηεο 
απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ σο έλα ζχλνιν ιεηηνπξγηψλ θαη 
πξαθηηθψλ. Ζ αμηνιφγεζε ηεο δηνίθεζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 
είλαη κία ζεκαληηθή αιιά δχζθνιε ιεηηνπξγία. 

  Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί απηή ε αμηνιφγεζε, ιακβάλνληαη ππφςε 
θάπνηα θξηηήξηα πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ: 

 Σα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο. Σα 
θξηηήξηα απηά είλαη πνζνηηθά εμαξηψληαη απφ θάπνηνπο 
παξάγνληεο φπσο: θέξδε θαη πξνζηηζέκελε αμία θάζε 
εξγαδνκέλνπ, χςνο πσιήζεσλ αλά εξγαδφκελν, έμνδα 
κηζζνδνζίαο θ.α. 

 Σα πνζνηηθά θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο 
δηνίθεζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, φπσο: ρξφλνο θάιπςεο 
θελψλ ζέζεσλ, ζρέζε αξηζκνχ ππνςεθίσλ πνπ ελδηαθέξζεθαλ 
γηα κία ζέζε κε ηνλ αξηζκφ ηνλ πξνζθεξφκελν αξηζκφ ζέζεσλ 
απφ ηελ επηρείξεζε, εηήζηνο κέζνο φξνο ησλ σξψλ 
εθπαίδεπζεο αλά εξγαδφκελν, θφζηνο εθπαίδεπζεο αλά 
ππάιιειν.  

 Κξηηήξηα ζπκπεξηθνξάο ησλ ππαιιήισλ πνπ πεξηέρεη κία 
θαηεγνξία πνζνηηθψλ κεζφδσλ πνπ απαξηζκεί ην ηκήκα 
αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, φπσο : παξάγνληεο παξακνλήο ή 
απνρψξεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ, παξάγνληεο απνπζηψλ, 
αξηζκφο αηπρεκάησλ, απψιεηα εξγαζίαο ιφγσ απεξγηψλ. 

 Κξηηήξηα ηθαλνπνίεζεο εξγαδνκέλσλ φπνπ νη πιεξνθνξίεο 
ζπγθεληξψλνληαη απφ εξσηεκαηνιφγηα πνπ ζπκπιεξψλνπλ νη 
ίδηνη νη εξγαδφκελνη θαη αθνξνχλ ζέκαηα φπσο: ακνηβή, δίθαηε 
αμηνιφγεζε ηνπο, αλ είλαη επραξηζηεκέλνη κε ηηο επθαηξίεο πνπ 
ηνπο δίλνληαη, ηελ εθπαίδεπζε, ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο θ.α. 

 

 Σν πην ζεκαληηθφ είλαη φηη θάζε επηρείξεζε επηιέγεη δηαθνξεηηθφ     
ζπλδπαζκφ θξηηεξίσλ πνπ κε ηελ ρξήζε θαηάιιεισλ κεζφδσλ, 
παξαθνινπζεί θαη βειηηψλεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 
ηκήκαηνο. Γελ ππάξρνπλ γεληθνί θαλφλεο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο 
δηνίθεζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθφ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο: ΣΟΤΡΙΣΙΚΟ ΚΛΑΔΟ 
 

 ηηο κέξεο καο, ν ηνπξηζηηθφο θιάδνο είλαη έλαο απφ ηνπο πην 
βηψζηκνπο αιιά θαη θεξδνθφξνπο ηνκείο. Δίλαη έλα απφ ηα πιένλ 
ζεκαληηθά θνκκάηηα ηεο νηθνλνκίαο. Δθηφο φκσο απφ θχξην 
ππιψλα ηεο νηθνλνκίαο, ν ηνπξηζκφο απνηειεί θαη ζεκαληηθφ 
παξάγνληα ηεο θνηλσλίαο, θαη θνπιηνχξαο κηαο ρψξαο αθνχ έλα 
ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ, εηδηθά ζηελ Διιάδα, 
απαζρνιείηαη ζε απηφ ην θνκκάηη. 

  Ζ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ησλ ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ, 
δειαδή μελνδνρεία, ελνηθηαδφκελα δσκάηηα, βίιεο θηι, παίδεη 
ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηελ εηθφλα ελφο πξννξηζκνχ. ηα ηαμίδηα, ε 
δηακνλή, γηα ηνπξ πεξηζζφηεξνπο ηνπξίζηεο, είλαη έλαο απφ ηνπο 
ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο.  

  Τπάξρνπλ αξθεηνί εξεπλεηέο νη νπνίνη πηζηεχνπλ πσο ηα 
μελνδνρεία δελ απνηεινχλ μερσξηζηή βηνκεραλία. Απηφ νθείιεηε 
ζην φηη ππάξρνπλ κεγάιεο δηαθνξέο ζηα μελνδνρεία δηαθφξσλ 
ρσξψλ. Απηέο νη δηαθνξέο κπνξεί λα είλαη λνκηθέο, φπσο νη 
λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο θάζε ρψξαο πνπ είλαη απηέο πνπ 
επεξεάδνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ θαη νη 
νηθνλνκηθνί παξάγνληεο, νη νπνίνη ραξαθηεξίδνπλ έλα μελνδνρεία 
(π.ρ. ε ρσξεηηθφηεηα). 

  Γεληθφηεξα, ν ηνπξηζηηθφο θιάδνο απνηειείηαη απφ πάξα πνιιέο 
θαη δηαθνξεηηθέο επηρεηξεκαηηθέο κνλάδεο πνπ είλαη αξθεηά 
ζεκαληηθέο. Ο μελνδνρεηαθφο θιάδνο, δηαθξίλεηαη γηα ηα 
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ραξαθηεξηζηηθά, ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο δηνίθεζεο θαη ηελ νξγάλσζε 
ηεο θάζε επηρείξεζεο. 

 

2.1 ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΩΝ 

 

  Σνπξηζηηθά θαηαιχκαηα νλνκάδνπκε θάζε εγθαηάζηαζε πνπ 
δηαηίζεηαη γηα ηελ δηακνλή ησλ ηνπξηζηψλ θαη παξέρνπλ ζε απηνχο 
δηάθνξεο ππεξεζίεο φπσο εζηίαζε, άζιεζε, ςπραγσγία θ.α. 
Τπάξρνπλ θιαζζηθά ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα θαη ζχγρξνλα. 
Κπξίσο, δηαθξίλνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο, θχξηα μελνδνρεηαθά 
θαηαιχκαηα θαη κε θχξηα. 

 

A. ΚΤΡΙΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ 
 

1. Ξελνδνρεία 

Σα μελνδνρεία είλαη εγθαηαζηάζεηο δηακνλήο πνπ δηαζέηνπλ 
δσκάηηα ή δηακεξίζκαηα, κε ινπηξφ, ρψξνπο ππνδνρήο, αίζνπζα 
γηα γεχκαηα (πξσηλφ, βξαδηλφ) γηα δηαλπθηέξεπζε. 

2. Camping (νξγαλσκέλεο θαηαζθελψζεηο 

 Οη ζπγθεθξηκέλεο θαηαζθελψζεηο είλαη ππαίζξηα θαηαιχκαηα, κε ή 
ρσξίο ζπηηάθηα, θαη παξέρνληαη γηα δηακνλή, εζηίαζε θαη αλαςπρή. 

3. Ξελψλεο θηινμελίαο 

Οη μελψλεο θηινμελίαο βξίζθνληαη εληφο εγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ 
πφιεσλ θαη νηθηζκψλ. 

4. χλζεηα ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα 

 χλζεηα ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα είλαη ηα μελνδνρεηαθά θαηαιχκαηα  
α) κε ηνπξηζηηθέο επηπισκέλεο θαηνηθίεο θαη β) κε εγθαηαζηάζεηο 
εηδηθήο ηνπξηζηηθήο ππνδνκήο.  
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B. ΜΗ ΚΤΡΙΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ: 

 
1. Σνπξηζηηθέο επαχιεηο (βίιεο). 

Σνπξηζηηθέο επηπισκέλεο επαχιεηο νλνκάδνληαη επηπισκέλεο 
κνλνθαηνηθίεο (ζπλήζσο είλαη πνιπηειείο) πνπ έρνπλ αλεμάξηεηε 
εμσηεξηθή πξνζπέιαζε.  

2. Σνπξηζηηθέο επηπισκέλεο θαηνηθίεο. 

 Οη θαηνηθίεο απηέο νξίδνληαη κεκνλσκέλεο ή ζε ζπγθξφηεκα κε 
αλεμάξηεηε εμσηεξηθή πξνζπέιαζε. 

3. Δλνηθηαδφκελα δσκάηηα- δηακεξίζκαηα. 

Δλνηθηαδφκελα δσκάηηα– δηακεξίζκαηα είλαη εγθαηαζηάζεηο πνπ 
δηαζέηνπλ επηπισκέλνπο ρψξνπο δηαλπθηέξεπζεο ελφο ή 
πεξηζζφηεξσλ ρψξσλ, κε ινπηξφ θαη θνπδίλα. 

 

2.2 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 
 

 Όπσο ήδε αλαθέξακε ηα μελνδνρεία είλαη ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα 
πνπ παξέρνπλ δηακνλή θαη θάπνηεο αθφκα ππεξεζίεο. Έρνπλ 
αξθεηέο νκνηφηεηεο κε ηα ππφινηπα θαηαιχκαηα, σζηφζν 
επηζεκαίλνληαη θάπνηεο ζεκαληηθέο δηαθνξέο φζνλ αθνξά ηα 
παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά ηνπο: νη πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο, ην 
εξγαηηθφ δπλακηθφ, νη πειάηεο, ηα ζεκεία πψιεζεο, ε δνκή 
νξγάλσζεο θαη ε θχζε ηεο εξγαζίαο.  

Πην αλαιπηηθά: 

 
 Πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο:  

 Σα αγαζά θαη νη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη ζηα μελνδνρεία 
είλαη δηαζέζηκα γηα ηνπο θαηαλαισηέο κφλν ζηνλ ίδην ηφπν (ζην 
μελνδνρείν) θαη δελ έρνπλ δηάξθεηα. 
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 Αλζξψπηλν δπλακηθφ: 

 Ζ απαζρφιεζε ζηα μελνδνρεία κπνξεί λα είλαη πιήξεο (full time) 
ή κεξηθή (part time). Σα ηειεπηαία ρξφληα γίλνληαη επηινγέο 
θαηαξηηζκέλνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηα μελνδνρεία, ζε φιεο ηηο 
ζέζεηο, φρη κφλν ζηα ηκήκαηα ηεο δηνίθεζεο. Όζνλ αλαθνξά ηα 
ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ησλ απαζρνινχκελσλ, ππεξηεξνχλ νη άλδξεο 
απφ ηηο γπλαίθεο ζηα πεξηζζφηεξα ηκήκαηα. 

 
 
 

 Πειάηεο: 

  Ο μελνδνρεηαθφο θιάδνο εμαξηάηαη άκεζα απφ ηνπο πειάηεο δηφηη 
είλαη ε θχξηα εηζξνή ηνπ θαη ην αληηθείκελν εξγαζίαο ηνπ. Γη απηφ 
ηνλ ιφγν νη πειάηεο επεξεάδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ θάζε 
μελνδνρείνπ κέζσ ησλ παξαθάησ παξαγφλησλ: 

-αχμεζε ηνπ εηζνδήκαηνο 

-αχμεζε ηεο δήηεζεο 

-θίλεηξν θαη ζθνπφο ηαμηδηνχ 

-πξνζσπηθέο πεπνηζήζεηο ησλ ηνπξηζηψλ 

  Δπηπιένλ, νη πειάηεο, κε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο, επηιέγνπλ πνηα 
ηκήκαηα ηνπ μελνδνρείνπ ζα ιεηηνπξγνχλ γηα λα ηθαλνπνηνχλ ηηο 
επηζπκίεο ηνπο. 

  Σέινο, έλαο απφ ηνπο πην βαζηθνχο παξάγνληεο είλαη ε 
ζπκπεξηθνξά θαη νη ηξφπνη ησλ πειαηψλ απέλαληη ζηνπο 
ππαιιήινπο πνπ ηνπο εμππεξεηνχλ.  

 
 Οξγαλσηηθή δνκή: 

 Οη θχξηνη παξάγνληεο απφ ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε νξγάλσζε 
ελφο μελνδνρείνπ ε πνηθηιία ησλ ππεξεζηψλ θαη ε πνηφηεηα ησλ 
αγαζψλ πνπ πξνζθέξνληαη ζηνπο πειάηεο, νη εγθαηαζηάζεηο, ε 
ηερλνινγηθή εμέιημε, ε παηδεία ησλ αηφκσλ πνπ ην δηνηθνχλ θαη ε 
απνηειεζκαηηθφηεηα απηψλ ησλ ζηειερψλ.  
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 εκεία πψιεζεο: 

 εκεία πψιεζεο ζε έλα μελνδνρείν ζεσξνχληαη ηα ηακεία φισλ 
ησλ ηκεκάησλ ηνπ μελνδνρείνπ πνπ εμππεξεηνχλ ηνπο πειάηεο. 
Απηά είλαη θαη ηα θέληξα εζφδσλ. 

 
 

 Ζ θχζε ηεο εξγαζίαο: 

 ε κία μελνδνρεηαθή επηρείξεζε, ην αλζξψπηλν δπλακηθφ είλαη 
απηφ πνπ νξίδεη ηελ πνηφηεηα ησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, αθνχ νη 
ππάιιεινη έξρνληαη ζε άκεζε επαθή κε ηνπο πειάηεο. Γη απηφ ην 
ιφγν ε θχζε ηεο εξγαζίαο ελφο μελνδνρείνπ δελ κπνξεί λα 
αιιάμεη.  

 Τπάξρνπλ φκσο θαη θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλ ζπλδπαζηνχλ, 
νδεγνχλ ζηε δεκηνπξγία ελφο κνλαδηθνχ πεξηβάιινληνο, ην νπνίν 
δηεπζχλνπλ κφλν νη αξκφδηνη.  

  Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά είλαη νη ππεξεζίεο (δηακνλή, ζίηηζε, 
δξαζηεξηφηεηεο θ.α.) πνπ παξέρνληαη ζηα μελνδνρεία ζε 
ζπλδπαζκφ κε ηα κέζα κεηαθνξάο, ηα εζηηαηφξηα θαη άιινπο 
ηξφπνπο αλαςπρήο πνπ απνηεινχλ ηε θηινμελία ελφο ηφπνπ. Απηφ 
βνεζάεη πνιχ ηελ νηθνλνκία ησλ μελνδνρείσλ δηφηη έηζη πξνβάιεηε 
έλαο πξννξηζκφο πνπ πξνζειθχεη πεξηζζφηεξν ηνπο ηνπξίζηεο. 
(Nailon,1982). 

 

2.3 ΟΡΓΑΝΩΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ 

 

 Οη ζηφρνη κίαο επηρείξεζεο γηα λα πινπνηεζνχλ είλαη απαξαίηεηνο 
ν ζπληνληζκφο ησλ φισλ ηκεκάησλ απφ ηα δηεπζχλνληα ζηειέρε. 
Ζ νξγάλσζε είλαη ην απνηέιεζκα απηψλ ησλ ελεξγεηψλ. 
(ηαπξηλνχδεο, 2006) 

  Ζ θαηαλνκή ησλ ελεξγεηψλ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη 
γεσγξαθηθά. Γειαδή, αλ κία αιπζίδα μελνδνρείσλ ζέιεη λα 
θαηαλέκεη ηηο ελέξγεηεο ζηνπο ππαιιήινπο, ηφηε θαηαλέκεη ηηο 
κνλάδεο κε βάζε ηε γεσγξαθηθή ηεο πεξηθέξεηα κε ηελ θάζε 
κνλάδα λα δηαζέηεη ηα δηθά ηεο επίπεδα επίβιεςεο. Έλαο άιινο 
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ηξφπνο γηα ηε θαηαλνκή είλαη λα πξαγκαηνπνηεζεί αλάινγα κε ηα 
πξντφληα. Γειαδή, ε θαηαλνκή λα θαζνξίδεηαη κε βάζε ηνλ ηχπν 
ησλ μελνδνρείσλ θαη αλάινγα κε ηνπο πειάηεο. 

  Σέινο, ε θαηαλνκή ησλ εξγαζηψλ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί κε ηε 
κνξθή ξνήο ηεο πιεξνθνξίαο. Δίλαη κία λέα κνξθή νξγάλσζεο 

πνπ βαζίδεηαη ζηε ξνή ηεο πιεξνθνξίαο, ζχκθσλα κε ηνλ Keiser  
(1998), θαη αθνξά ζην πνηνο δηαζέηεη ηηο θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο 
ψζηε λα πάξεη ηε ζσζηή απφθαζε. Ζ πεγή απηψλ ησλ 
πιεξνθνξηψλ, ζπλήζσο, είλαη ε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ κέζσλ. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο: ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ 

 

 Ζ απαζρφιεζε ζην θιάδν ησλ μελνδνρείσλ εκθαλίδεη θάπνηα 
ηδηνκνξθία ιφγσ ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο ηθαλφηεηαο ησλ 
εξγαδνκέλσλ ηεο επηρείξεζεο αιιά θαη ηεο ίδηαο ηεο εξγαζίαο. 
Ηδηαίηεξε πξνζνρή ρξεηάδνληαη νη ζρέζεηο αλάκεζα ζηνπο πειάηεο 
θαη ηνπο εξγαδφκελνπο, νη νπνίνη απνηεινχλ θπξίαξρν ξφιν ησλ 
πξαθηηθψλ ηεο δηνίθεζεο. 

 Ο μελνδνρεηαθφο θιάδνο ζπκβάιεη ζηελ αγνξά εξγαζίαο φπνπ ην 
εξγαηηθφ δπλακηθφ δξαζηεξηνπνηείηε. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα 
εμαξηάηαη άκεζα απφ ηε ζχλζεζε θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ 
αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ψζηε λα ηθαλνπνηήζεη ηνπο πειάηεο ηνπ. 

  Δπηπιένλ, ε δηνίθεζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ έρεη ην θαζνξηζηηθφ 
ξφιν φζνλ αθνξά ηελ επίηεπμε πςειήο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ 
πνπ πξνζθέξεη έλα μελνδνρείν. Οη κέζνδνη θαη νη ηερληθέο ηεο 
δηνίθεζεο έρνπλ ζθνπφ ηε κέγηζηε απφδνζε ηνπ πξνζσπηθνχ 
κέζα απφ ηνλ έιεγρν. Ζ επηηπρία κίαο επηρείξεζεο δηαζθαιίδεηαη 
κε ηελ ζσζηή εθπαίδεπζε θαη ζπλερήο εμέιημε ηνπ εξγαηηθνχ 
δπλακηθνχ ηεο. 
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3.1 ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΑΠΑΧΟΛΗΕΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ 
 

   Ζ απαζρφιεζε ζηηο μελνδνρεηαθέο εγθαηαζηάζεηο ζπλήζσο είλαη 
επνρηαθή ή κε <<δηαθεθνκκέλν>> σξάξην.  

  Δπνρηαθή απαζρφιεζε είλαη ε ιεγφκελε “ζεδφλ”, φπνπ ηα 
μελνδνρεία αλάινγα κε ην κέξνο πνπ βξίζθνληαη απαζρνινχλ ην 
πξνζσπηθφ ηε ρεηκεξηλή “ζεδφλ” ή ηε θαινθαηξηλή. Απηνχ ηνπ 
είδνπο ε απαζρφιεζε δεκηνπξγεί ζηνπο δηεπζπληέο αλζξψπηλνπ 
πξνζσπηθνχ έλα εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ πνπ απαηηεί κία ζπλερείο 
εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ αθνχ ην πξνζσπηθφ ζπλήζσο δελ είλαη 
ην ίδην ζε θάζε “ζεδφλ”.  

  Σν <<δηαθεθνκκέλν>> σξάξην είλαη ε απαζρφιεζε ηνπ 
πξνζσπηθνχ κε θελφ. Γηα παξάδεηγκα, έλαο ππάιιεινο κπνξεί λα 
εξγάδεηαη ηέζζεξεηο ψξεο ην πξσί θαη ηέζζεξεηο ην βξάδπ. 

  Οη πνιηηηθέο απαζρφιεζεο ζηα μελνδνρεία ρσξίδνληαη ζε 
θαηεγνξίεο: πνιηηηθή πξνζιήςεσλ, πνιηηηθή κεηαβνιψλ 
ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο πνιηηηθή πξφζζεησλ παξνρψλ θαη 
πνιηηηθή κηζζψλ θαη εκεξνκίζζησλ.  

  Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηακφξθσζεο ηεο πνιηηηθήο, ππάξρνπλ 
θάπνηνη παξάγνληεο πνπ ηελ επεξεάδνπλ. Οη παξάγνληεο είλαη ε 
εξγαηηθή λνκνζεζία, ε γεσγξαθηθή ζέζε, νη ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο, 
ν ρξφλνο ιεηηνπξγίαο θαζψο θαη ε θαηεγνξία ελφο μελνδνρείνπ θαη 
ν ηξφπνο αληηκεηψπηζεο ζεκάησλ πξνζσπηθνχ. (Λαινχκεο, 
Ρνχπαο, 1996) 

   Ζ δηακφξθσζε ηεο πνιηηηθήο ηεο απαζρφιεζεο είλαη επζχλε ησλ 
ηδηνθηεηψλ θαη ησλ γεληθψλ δηεπζπληψλ μελνδνρείσλ δηφηη νη κηζζνί 
είλαη ην πην ζεκαληηθφ ζην πξνυπνινγηζκφ. Ζ δηνίθεζε επηιέγεη ηα 
πξψηα ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο θαη κεηά αθνινπζνχλ νη κφληκνη 
εξγαδφκελνη, ζηνπο νπνίνπο κπνξεί λα γίλνληαη αιιαγέο εμαηηίαο 
ηνπ φγθνπ εξγαζίαο. 

  ηηο αιπζίδεο μελνδνρείσλ, ε λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε, ηα 
επηδφκαηα, νη ζπληάμεηο, ε αζθάιηζε, ηα πξνγξάκκαηα 
εθπαίδεπζεο θαη απνηακίεπζεο θαζνξίδνληαη απφ ηελ πνιηηηθή ηεο 
εηαηξείαο. Δπίζεο, ε εηαηξεία πξέπεη λα έρεη θαζνξίζεη ηηο ακνηβέο 
γηα φιε ηελ αιπζίδα ψζηε λα πξνζαξκφδνληαη ζηηο αιιαγέο θαη ηηο 
αλάγθεο ηνπ θάζε μελνδνρείνπ, ζε αιιαγέο ή ζηηο αλάγθεο ηνπ θάζε 
μελνδνρείνπ. 
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  Όζνλ αθνξά ην θνκκάηη ησλ κηζζψλ, ππάξρνπλ νη 
πξνθαζνξηζκέλνη πνπ είλαη εθείλνη ησλ δηεπζπληψλ ησλ ηκεκάησλ 
θαη νη κηζζνί πνπ εμαξηψληαη θαηά πνιχ απφ ηελ δηαζεζηκφηεηα 
ησλ εθπαηδεπκέλσλ θαη κε εκπεηξία αηφκσλ πνπ ζπλήζσο είλαη νη 
κηζζνί ησλ πξντζηακέλσλ.  

   Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πξνζσπηθνχ είλαη αλεηδίθεπηνη 
άλζξσπνη θαη νη ακνηβέο ηνπο θαζνξίδνληαη απφ άιινπο 
παξάγνληεο φπσο ηηο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο εξγαζίαο. 

 

3.2 ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ 

 

 Ο μελνδνρεηαθφο ηνκέαο εμαξηάηαη άκεζα απφ ηε δηαρείξηζε ηνπ 
εξγαηηθνχ ηνκέα, φπσο πξναλαθέξακε, σο πξνο ηηο ππεξεζίεο 
πνπ πξνζθέξεη, γηα λα ηθαλνπνηήζεη ηε δήηεζε ησλ επηζθεπηψλ. 
Δπηπιένλ, Σν ηκήκα δηνίθεζεο ησλ μελνδνρείσλ ζπλεξγάδεηαη 
άκεζα κε ηα ππφινηπα ηκήκαηα ηεο επηρείξεζεο θαη έρεη ζπνπδαίν 
ξφιν.  

 Ζ θπξηφηεξε επζχλε απηνχ ηνπ ηκήκαηνο είλαη ε παξνρή 
ππεξεζηψλ πνπ αθνξνχλ ζε δηαδηθαζίεο πξνζέιθπζεο, 
εθπαίδεπζεο, παξνπζηνινγίσλ , ππεξσξηψλ, ππνινγηζκνχ 
κηζζνδνζίαο, πξνγξακκαηηζκνχ αδεηψλ, ηήξεζεο αξρείνπ 
εξγαδνκέλσλ θαη πνιιά άιια. Σν ηκήκα δηνίθεζεο αλζξψπηλνπ 
δπλακηθνχ έρεη ππνρξέσζε λα αζθεί έιεγρν ζε θάζε ηκήκα ηεο 
επηρείξεζεο πνπ αθνξά  ζηε ζπκκφξθσζε, ζηελ εθαξκνγή 
πνιηηηθήο θαη εζσηεξηθψλ θαλνληζκψλ. Διέγρεη πεηζαξρηθά ζέκαηα, 
παξάπνλα, απνιχζεηο, αηπρήκαηα θαη απνπζίεο. Ο δηεπζπληήο, ν 
νπνίνο ζπκβνπιεχεηαη ηε δηνίθεζε, είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ 
εηζαγσγή θαη δηακφξθσζε ηεο πνιηηηθήο ηνπ ηκήκαηνο. 

  Ζ δηνίθεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ επηπιένλ, βάδεη σο 
ζηφρνπο ηε βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο, ηελ επηθνηλσλία 
κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ, εθπαίδεπζε θαη αλάπηπμε, αμηνιφγεζε 
ηεο απφδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ, αλάπηπμε θαξηέξαο θαη θίλεηξα 
απφδνζεο. Κάπνηνη επηπιένλ ζηφρνη, αξθεηά ζεκαληηθνί, είλαη ν 
ζρεδηαζκφο εξγαζίαο, ν έιεγρνο ηνπ θφζηνπο, ν εληνπηζκφο θαη ε 
αμηνιφγεζε ηαιέλησλ, ε αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ, ν 
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θαζνξηζκφο αληαγσληζηψλ, νη πξνζιήςεηο θαη νη εξγαζηαθέο 
ζρέζεηο. (Λαινχκεο, Ρνχπαο, 1996) 

 

 

3.3 ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΙΟΙΚΗΗ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ 
 
 

ε απηήλ ηελ ελφηεηα δηαθξίλνληαη νη βαζηθέο αξκνδηφηεηεο ηνπ 
ηκήκαηνο δηνίθεζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ησλ μελνδνρείσλ: 

i. Απαζρφιεζε- πξφζιεςε 

είλαη ε ελέξγεηα πνπ γίλεηαη γηα ηελ εχξεζε εξγαδνκέλσλ απφ 
θάπνηεο θαηάιιειεο πεγέο. Πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ παξαθάησ 
ζεηξά: 

-πξνζέιθπζε 

-επηινγή ησλ πξνζιεθζέλησλ 

-ηνπνζέηεζε ησλ πξνζιεθζέλησλ 

ii. Μεηαζέζεηο- πξναγσγέο 

Σν πξνζσπηθφ απνθηά έλαλ ξφιν ζπληνληζηηθφ θαη αθνινπζεί κία 
ζεηξά αλάινγε ησλ δηθαησκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ. (π.ρ. 
πξναγσγή κε βάζε ηα ρξφληα πξνυπεξεζίαο, ή κεηάζεζε ιφγσ 
αλαγθψλ αλαπιήξσζεο) 

iii. Δπηκφξθσζε πξνζσπηθνχ 

Τπάξρεη έλα εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ην νπνίν δεκηνπξγείηε κε ηε 
ζπλεξγαζία ηνπ ηκήκαηνο πξνζσπηθνχ θαη ησλ ζηειερψλ 
ηεξαξρίαο. Ζ ζπλερήο επηκφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ είλαη 
απαξαίηεηε ζε κία επηρείξεζε.  

iv. Πνιηηηθή κηζζψλ  

ηε πνιηηηθή κηζζψλ ππάξρεη κία εηδηθή δνκή ακνηβψλ, κε 
θαηψηαηα θαη αλψηαηα φξηα πιεξσκήο. Απηφ είλαη έλα ζχζηεκα 
αμηνιφγεζεο έξγνπ- ζέζεο, ην νπνίν εηζάγνπλ ηα γξακκηθά 
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ζηειέρε. Όκσο, γηα λα επηηεπρζεί απηή ε αμηνιφγεζε πξέπεη λα 
θαζνξηζηνχλ ηα θξηηήξηα, νη κέζνδνη θαη νη ηερληθέο.  

v. Τγεία θαη αζθάιεηα 

Τπάξρεη έλα πξφγξακκα πγείαο ην νπνίν επηβιέπεηαη απφ εηδηθνχο 
λφκνπο θαη πεξηιακβάλεη ηαηξηθέο εμεηάζεηο πξηλ ηελ πξφζιεςε 
ησλ εξγαδνκέλσλ, ιεηηνπξγία πξφρεηξνπ θαξκαθείνπ, πξψηεο 
βνήζεηεο θαη πξφγξακκα αζθάιεηαο γηα πξφιεςε αηπρεκάησλ θαη 
άιισλ επηθίλδπλσλ θαηαζηάζεσλ. 

vi. Μέηξα θαη απνιχζεηο 

Τπάξρνπλ θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο θαη επηβάιινληαη πνηλέο γηα 
φπνηνπο ηνπο παξαβηάζνπλ. 

vii. Δπηθνηλσλία ησλ εξγαδνκέλσλ 

Αθνξά ηηο εξγαηηθέο ζρέζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ. ε κία 
μελνδνρεηαθή επηρείξεζε απαηηνχληαη θάπνηνη ζηφρνη ηεο 
επηρείξεζεο, ζηξαηεγηθέο, απνθάζεηο νη νπνίνη απαηηνχλ 
επηθνηλσλία. Οπφηε πξέπεη λα ππάξρεη ζσζηή επηθνηλσλία κέζσ 
ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 

viii. Δμππεξέηεζε εξγαδνκέλσλ 

  Αθνξά ηηο νκαδηθέο αζθαιίζεηο, απνδεκηψζεηο αλεξγίαο, 
ζπληάμεηο, ηαηξηθή πεξίζαιςε, θνηλσληθά θαη ςπραγσγηθά 

πξνγξάκκαηα θαζψο θαη δάλεηα θαηφπηλ έγθξηζεο ηεο δηνίθεζεο. 

ix. Πξνγξακκαηηζκφο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

Οη ζεκαληηθφηεξεο ελέξγεηεο ζε απηή ηε θαηεγνξία είλαη: 

-ν εληνπηζκφο ησλ δεμηνηήησλ ησλ εξγαδνκέλσλ 

-ε πξφβιεςε αλαγθψλ ζε πξνζσπηθφ 

-ε αλάιπζε αγνξάο εξγαζίαο 

 -ζρέζε δήηεζεο- πξνζθνξάο. 

x. Οξγαλσηηθφο ζρεδηαζκφο 

Γηα ηνλ νξγαλσηηθφ ζρεδηαζκφ ρξεηάδεηαη ζπγθέληξσζε 
δεδνκέλσλ θαη δεκηνπξγία ζρεδίσλ γηα ηε δνκή ηεο επηρείξεζεο 



26 
 

απφ ην ηκήκα πξνζσπηθνχ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ αλψηαηε 
δηνίθεζε. 

xi. Έξεπλα αλζξψπηλσλ πξνβιεκάησλ 

Απηή ε ιεηηνπξγία είλαη ρξήζηκε γηα έξεπλα πξνβιεκάησλ φπσο 
ππνθίλεζε εξγαδνκέλσλ, νκαδηθή ζπκπεξηθνξά θ.α. (Εεπγαξίδεο, 
ηακαηηάδεο, 1997) 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο: ΧΕΔΙΑΜΟ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ 

ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ 

 

  Ζ θχξηα βάζε πνπ ζηεξίδεηαη ε δηνίθεζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 
είλαη ν ζρεδηαζκφο θαη πξνγξακκαηηζκφο ηεο. Δίλαη κία απφ ηηο πην 
ζεκαληηθέο ηεο δξαζηεξηφηεηεο. Ζ δηνίθεζε αλζξψπηλνπ 
δπλακηθνχ αξρηθά ζπιιέγεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο πνπ 
παξέρνληαη απφ ηα αλψηαηα ζηειέρε θαη απφ ηελ εξγαζία αγνξάο 
(εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ) θαη έπεηηα ηα αλαιχεη. Ο πξνγξακκαηηζκφο 
είλαη κία κέζνδνο ε νπνία ειέγρεη ηηο αλάγθεο ηνπ αλζξψπηλνπ 
δπλακηθνχ, ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηνλ αξηζκφ, φζνλ αθνξά ηνλ φγθν 
ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο, θαη πξνζιακβάλεη ην 
θαηάιιειν πξνζσπηθφ αθνχ πξψηα αλαιχζεη ην πεξηερφκελν ηεο 
θάζε ζέζεο εξγαζίαο.  

  Γηα θάπνηεο επηρεηξήζεηο ν πξνγξακκαηηζκφο ηνπ αλζξψπηλνπ 
δπλακηθνχ κπνξεί λα απνηειεί κία δηνηθεηηθή δξαζηεξηφηεηα ελψ 
γηα θάπνηεο άιιεο λα είλαη απιά κία δηαδηθαζία. 

  Γίλεηαη σζηφζν φιν θαη πεξηζζφηεξν θαηαλνεηφ φηη είλαη κία 
δηαδηθαζία αξθεηά πνιχπινθε πνπ ζπκβάιιεη απνηειεζκαηηθά ζηε 
πνξεία κηαο επηρείξεζεο ζρεδηάδνληαο ζηφρνπο αλάπηπμεο θαη 
ζηξαηεγηθέο πνπ δηακνξθψλνπλ ηε θνπιηνχξα φινπ ηνπ 
νξγαληζκνχ. 
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4.1 ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ Δ.Α.Δ 

 
 

 Ο πξνγξακκαηηζκφο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πξνβιέπεη ηηο 
αλάγθεο πνπ κπνξεί λα έρεη ην πξνζσπηθφ αθνινπζψληαο ηνπο 
καθξνπξφζεζκνπο ή βξαρππξφζεζκνπο ζηφρνπο πνπ έρεη ζέζεη ε 
επηρείξεζε. Γεκηνπξγεί πιάλα γηα λα εμαζθαιηζηεί ην θαηάιιειν 
πξνζσπηθφ ηεο επηρείξεζεο θαη αληηκεησπίδεη πεξηπηψζεηο φπσο 
έιιεηςε ή πιεφλαζκα πξνζσπηθνχ. Γηα ηελ επίηεπμε απηψλ ησλ 
δξαζηεξηνηήησλ ε δηνίθεζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ρξεηάδεηαη ηε 
πιήξε εηθφλα ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο, δειαδή ηα 
πξνζφληα θαη ηηο δεμηφηεηεο ησλ εξγαδνκέλσλ, αιιά θαη ηε πιήξε 
εηθφλα ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο, δειαδή ηελ αγνξά 
εξγαζίαο. Βέβαηα κε ηελ ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηα ζηειέρε θ ησλ 
ππεχζπλσλ πξνγξακκαηηζκνχ επηηπγράλεηαη ε θαιχηεξε δπλαηή 
απνηειεζκαηηθφηεηα.  

  Αλαθνξηθά κε ηα μελνδνρεία, ε πξφβιεςε ησλ αλαγθψλ ηνπ 
πξνζσπηθνχ πξαγκαηνπνηείηαη πξηλ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ή θαηά 
ηε δηάξθεηα ηεο.   

 Καηά ηε ιεηηνπξγία ελφο μελνδνρείνπ ππάξρνπλ θάπνηνη πεξίνδνη 
αηρκήο, φπσο νη πεξίνδνη ησλ ενξηψλ, ην Πάζρα, ηα Υξηζηνχγελλα, 
ε ζεξηλή ή ρεηκεξηλή πεξίνδνο( αλάινγα ηε πεξηνρή πνπ βξίζθεηαη 
ην μελνδνρείν), ζπλέδξηα θ.α. Γη απηνχο ηνπο ιφγνπο, ν 
πξνγξακκαηηζκφο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ελφο μελνδνρείνπ, 
είλαη κία αξθεηά ζεκαληηθή ιεηηνπξγία πνπ ρξεηάδεηαη πνιχ 
πξνζνρή. Έλα ζπνπδαίν θαη ρξήζηκν εξγαιείν γηα απηφλ ην 
πξνγξακκαηηζκφ είλαη ηα νξγαλνγξάκκαηα. Σα νξγαλνγξάκκαηα 
αλαδεηθλχνπλ ηα ηκήκαηα, ηηο εηδηθφηεηεο θαη ηνλ βαζκφ εμνπζίαο, 
ηελ αλάιπζε θαη ηελ θαηαγξαθή ηεο εξγαζίαο ηνπ θάζε 
εξγαδφκελνπ, ηα θαζήθνληα θαη ηέινο, ε εθπαίδεπζε θαη ε 
πξνυπεξεζία ηνπ θάζε εξγαδνκέλνπ (Λαινχκεο, Ρνχπαο, 1996). 
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4.2 ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ Δ.Α.Δ. 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ. 

 

  Παξαθάησ αλαθέξεηαη ε δηαδηθαζία ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ηεο 
δηνίθεζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηα μελνδνρεία. 

 Γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ππάξρνπλ 
ηέζζεξα ζηάδηα, ηα νπνία είλαη ηα εμήο: 

 

1ο ζηάδιο: Καθοπιζμόρ ηων αναγκών ζε ανθπώπινο 
δςναμικό. 

Γίλεηαη έξεπλα πξψηα ζηηο εηδηθφηεηεο θαη ηα πξνζφληα πνπ είλαη 
απαξαίηεηα γηα ηελ παξνχζα θαηάζηαζε αιιά θαη ην κέιινλ. 

 
 

2ο ζηάδιο: Πποζέλκςζη πποζωπικού. 

ηε ζπλέρεηα, αλαδεηείηαη ην θαηάιιειν πξνζσπηθφ είηε ζηελ 
αγνξά εξγαζίαο, δειαδή ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ, είηε κέζσ 
κεηαζέζεσλ θαη πξναγσγψλ, ζην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ. 

 

3ο  ζηάδιο: Δπιλογή πποζωπικού. 

Αθνχ νινθιεξψλεηαη έξεπλα ζην εμσηεξηθφ θαη εζσηεξηθφ 
πεξηβάιινλ, επηιέγεηαη ην πξνζσπηθφ εθείλν ηνπ νπνίνπ νη 
ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο είλαη πην θνληά ζηηο απαηηήζεηο ηεο θάζε 
ζέζεο εξγαζίαο. 

 

4ο ζηάδιο: Δκπαίδεςζη πποζωπικού. 

 

 Απηφ είλαη ην ηειεπηαίν ζηάδην ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ. Αθνξά ζηελ 
αλαδήηεζε εθπαηδεπηηθψλ κεζφδσλ κε ηηο νπνίεο ην λέν 
πξνζσπηθφ ζα απνθηήζεη γλψζε, επζηξνθία θαη λννηξνπία ψζηε 
λα έρνπλ πεξηζζφηεξε απφδνζε. (Λαινχκεο, Ρνχπαο, 1996) 
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 Έλα αθφκε ζεκαληηθφ κέξνο ελφο πξνγξακκαηηζκνχ είλαη νη 
επηξξνέο ηνπ εμσηεξηθνχ θαη εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο θαη απηφ 
δηφηη ν πξνγξακκαηηζκφο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πξέπεη λα 
δείρλεη ηηο ηάζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηα ηνπο παξάγνληεο πνπ 
επεξεάδνπλ ηε δηνίθεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κίαο 
επηρείξεζεο. (Stone 2002) 

 

Δμσηεξηθφ πεξηβάιινλ μελνδνρείσλ 

 

Σα μελνδνρεία αληινχλ ην πξνζσπηθφ ηνπο ηφζν απφ ηελ αγνξά 
εξγαζίαο. Γη απηφ ην ιφγν, ειέγρνληαη νη αιιαγέο πνπ κπνξεί λα 
πξνθχςνπλ θαη κπνξεί λα έρνπλ λα θάλνπλ κε ην θχιν, ην 
κνξθσηηθφ επίπεδν θαη ηελ εζληθφηεηα. Αθφκε, ιακβάλεηαη ππφςε 
θαη νη λφκνη πνπ αθνξνχλ ηελ απαζρφιεζε, ηηο ακνηβέο θαη ηα 
επηδφκαηα. 

 Ο πιεζσξηζκφο θαη ζπλήζσο ην θφζηνο δσήο, επεξεάδνπλ επίζεο 
ηελ απαζρφιεζε θαη ηα ζπζηήκαηα ακνηβψλ. Έλαο αθφκα 
παξάγνληαο είλαη νη αληαγσληζηέο, νη νπνίνη κε ηηο ελέξγεηεο ηνπο 
επεξεάδνπλ ηα πξνγξάκκαηα πξνζέιθπζεο θαη επηινγήο 
ππνςεθίσλ. Σα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ζην κέξνο πνπ είλαη 
ε επηρείξεζε επεξεάδνπλ επίζεο ηε δηνίθεζε λα επηιέμεη ην 
θαηάιιειν πξνζσπηθφ σο πξνο ηηο ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο ηνπ. 
(Υπηήξεο, 2001)  

 Σέινο, ππνινγίδνληαη θαη νη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο πνπ έρνπλ 
άκεζε επαθή ζηε κείσζε ησλ αηφκσλ, ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο, 
θαζψο ζηηο κέξεο καο, πνιιέο εξγαζίεο αληηθαζίζηαληαη απφ 
ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο. 

 
 
 

 Δζσηεξηθφ πεξηβάιινλ μελνδνρείσλ 

 πλεζίδεηαη πνιιέο θνξέο θάπνηεο ζέζεηο λα θαιχπηνληαη απφ ην 
ίδην ην πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο. Αξρηθά, θαζνξίδνληαη νη ζέζεηο 
εξγαζίαο. Ζ κέζνδνο απηή δεκηνπξγεί ην θίλεηξν γηα δήιν ησλ 
εξγαδνκέλσλ ζηελ εξγαζία ηνπο θαη βειηηψλεη ηελ απφδνζε ηνπο. 
Δμνηθνλνκείηαη ρξφλνο θαη θφζηνο εθκεηαιιεχνληαο ηνπο ήδε 
ππάξρνληεο πφξνπο. 
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 Ζ θαηαγξαθή ησλ πξνζφλησλ θαη δεμηνηήησλ είλαη κία κέζνδνο ε 
νπνία εθηηκά ηελ πξνζθνξά ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο.  

 Τπάξρνπλ θάπνηα βαζηθά ζηνηρεία ηα νπνία δίλνληαη ζηνπο 
εξγαδφκελνπο θαη επηηξέπεη ζηε δηνίθεζε ηνπ αλζξψπηλνπ 
δπλακηθνχ λα απνδερηεί ηα πξνζφληα ηνπ θαζέλα γηα δηαθνξεηηθέο 
ζέζεηο εξγαζίαο, λα θαζνξίζεη πνηεο ηθαλφηεηεο είλαη ππαξθηέο 
αιιά θαη λα πξνζδηνξίζεη ηηο καθξνρξφληεο αλάγθεο γηα 
εθπαίδεπζε θαη αλάπηπμε. 

 Απφ κία ιίζηα θαηαγξαθήο ηθαλνηήησλ, κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ 
θάπνηεο πιεξνθνξίεο φπσο πξνζσπηθά ζηνηρεία( θχιν, ειηθία, 
νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε), πξνζφληα (κφξθσζε, εκπεηξία), 
ηθαλφηεηεο (μέλεο γιψζζεο, ρξήζε Ζ/Τ) θαη άιιεο πιεξνθνξίεο γηα 
ηε θαηαγσγή, ηελ θαηάζηαζε πγείαο.  

  Όιεο απηέο νη πιεξνθνξίεο, ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε έλα 
πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη παξέρεηαη 
βνήζεηα ζηε δηνίθεζε λα δψζεη πξναγσγέο ζε άηνκα πνπ έρνπλ ηα 
θαηάιιεια πξνζφληα. (Stone 2002) 

 

4.3 ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ ΑΝΑΓΚΩΝ Δ.Α.Δ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ 
 

 Μία επηρείξεζε είλαη ππνρξεσκέλε λα ιακβάλεη ππφςε ηεο ηνπο 
παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ απαζρφιεζε ψζηε λα κπνξεί λα 
πξνβεί ζε νπνηνλδήπνηε ζρεδηαζκφ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ.  

  Οη εμειίμεηο ππάξρνπλ θπξίσο ζηνλ ηερλνινγηθφ, θνηλσληθφ, 
νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηθφ ηνκέα. 

 Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο επεξεάδεη ηελ απαζρφιεζε δηφηη 
βνεζά ζην λα εμεηδηθεπηεί θάπνηνο θαη λα εηζάγεη δηάθνξα 
ηερληθά ζπζηήκαηα ζηελ παξαγσγή. 

 Σν αλζξψπηλν δπλακηθφ επεξεάδνπλ, επίζεο, ε κφξθσζε, ε 
θνηλσληθή αλάπηπμε θαη νη πιεζπζκηαθέο ηάζεηο. 

 Ο νηθνλνκηθφο ηνκέαο κίαο επηρείξεζεο έρεη θη απηφο ηνλ ξφιν 
ηνπ, αθνχ ζπλδέεηαη κε ηηο εμειίμεηο ηεο ηερλνινγίαο θαη γηα θάζε 
ζρεδηαζκφ απαηηείηαη θεθάιαην. Ζ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο 
εμαξηάηαη απφ ηηο πνιηηηθέο εμειίμεηο (εξγαηηθή λνκνζεζία, 
εμσηεξηθή πνιηηηθή, πνιηηηθή κηζζψλ θ.α.). (Λαινχκεο, Ρνχπαο, 
1996) (Stone, 2002) 
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 Ο θαζνξηζκφο ησλ αλαγθψλ πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ ζην 
κέιινλ, ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ, αθνξά ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο 
πνζφηεηαο αιιά θαη ηεο πνηφηεηαο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη 
είλαη απαξαίηεηνο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο. 
Δθαξκφδνληαη δηάθνξεο ηερληθέο πξνβιέςεσλ, νη νπνίεο 
πεξηέρνπλ εθηηκήζεηο πνπ βαζίδνληαη πάλσ: 

-ζηελ εκπεηξία ησλ δηεπζπληψλ  

-ζηηο ζηαηηζηηθέο κεζφδνπο 

-ζηηο κεζφδνπο κειέηεο εξγαζίαο 

-ζηηο πξνβιέςεηο ηεο παξαγσγηθφηεηαο. 

Οη εθηηκήζεηο ηεο δηνίθεζεο, απνηεινχλ κία απιή κέζνδν 
ππνινγηζκνχ, ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο ζε κηθξέο 
επηρεηξήζεηο. Πξφθεηηαη γηα εθηηκήζεηο πνπ γίλνληαη είηε απφ ηνπο 
δηεπζπληέο, φπνπ βαζίδνληαη ζε αηνκηθά θξηηήξηα, είηε απφ ηελ 
εηαηξία, φπνπ ζπληάζζνληαη ηα αλψηαηα ζηειέρε. 

 Οη κεγάιεο επηρεηξήζεηο, ζπλήζσο, ρξεζηκνπνηνχλ ζηαηηζηηθέο 
κεζφδνπο πξνβιέςεσλ, δηφηη αληηκεησπίδνπλ πεξίπινθα 
πξνβιήκαηα ζηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Κάπνηεο 
απφ απηέο ηηο ηερληθέο είλαη ε πξφβιεςε κίαο ή πεξηζζφηεξσλ 
κεηαβιεηψλ γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα, ε αλάιπζε 
παιηλδξφκεζεο θαη ηα νηθνλνκεηξηθά κνληέια κε ηα νπνία 
κειεηψληαη πξνεγνχκελα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία κε ηελ ππφζεζε φηη νη 
ζρέζεηο κεηαμχ ελφο αξηζκνχ κεηαβιεηψλ ζα πθίζηαληαη θαη ζην 
κέιινλ. 
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4.4 ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ ΖΗΣΗΗ 

 

Τπάξρνπλ πνιινί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε δήηεζε. Οη πην 
ζεκαληηθνί είλαη: 

 
 Πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ  
 ηφρνη ηεο θάζε επηρείξεζεο 
 Ρπζκφο παξαγσγήο 
 Ζ ζηξαηεγηθή πνπ έρεη θάζε επηρείξεζε 
 Σν είδνο ηεο ηερλνινγίαο πνπ ρξεζηκνπνηεί θάζε επηρείξεζε 

(Maund, 2001) 
 

4.5 ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

Ζ πξνζθνξά επεξεάδεηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο. Οη πην 

ζεκαληηθνί απφ απηνχο είλαη: 

 

 Πξνζδνθίεο θαη ζηφρνη ησλ παξαγσγψλ 

 Σερλνινγία  

 Οη πνιηηηθέο πνπ αθνινπζεί θάζε επηρείξεζε γηα ηελ ζηειέρσζε 

 Ζ ειθπζηηθφηεηα ησλ ζέζεσλ κέζα ζηελ επηρείξεζε (Maund, 

2001) 

 

4.6 ΧΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ Δ.Α.Δ. 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ 
 

 Ζ ζπγθέληξσζε ησλ πιεξνθνξηψλ απφ ηηο πξνεγνχκελεο 
ελφηεηεο καο κεηαθέξεη ζηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο 
αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Απηφ αθνξά ζηνλ ζπληνληζκφ ησλ 
πξνβιέςεσλ ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο, νη νπνίεο είλαη 
ζεκαληηθέο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ.  
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 Ο ιφγνο πνπ γίλεηαη απηφο ν ζρεδηαζκφο είλαη γηα ηελ απνθπγή 
πξνβιεκάησλ απφ ηελ έιιεηςε ή ην πιεφλαζκα ηνπ πξνζσπηθνχ 
αιιά θαη γηα λα δηαπηζησζεί αλ γίλεηαη νξζνινγηθή ρξήζε ηνπ 
αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. (Tyson 2000). 

 Ζ ζρεδίαζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ γίλεηαη κε ηα εμήο βήκαηα: 

1. ρεδηαζκφο πξνζιήςεσλ: 

  Αθνξνχλ ζηνλ αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ, ζηηο κεζφδνπο θαη ζηα 
θίλεηξα πξνζέιθπζεο, ζηηο κεζφδνπο επηινγήο ησλ εξγαδνκέλσλ 
θαη ζηηο πεγέο φπνπ „αληινχλ‟ ηνπο θαηάιιεινπο. 

  Σα ζρέδηα γηα πξνζιήςεηο είλαη δηαθνξεηηθά ζε θάζε επηρείξεζε, 
εηδηθά ζηηο κεζφδνπο. πλήζσο, ππάξρεη θαη έλα ελαιιαθηηθφ 
ζρέδην ζε πεξίπησζε πνπ δελ πεηχρεη ην αξρηθφ. 

 

2. ρέδηα αλαδηνξγάλσζεο ζέζεσλ εξγαζίαο: 

 πλήζσο πεξηιακβάλνπλ κείσζε ηεξαξρηθψλ ζηξσκάησλ, 
νξγάλσζε απηφλνκσλ νκάδσλ, αλάζεζε θάπνησλ ιεηηνπξγηψλ 
απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ, δηεχξπλζε θαζεθφλησλ κίαο ζέζεο.      
Σα ζρέδηα απηά, θάπνηεο θνξέο, αθνξνχλ ηε ζχλζεζε ελφο λένπ 
ηκήκαηνο ή ζηελ αλαδηάξζξσζε ελφο ήδε ππάξρνληνο ηκήκαηνο. 

 
3. ρέδηα αλάπηπμεο εξγαδνκέλσλ: 

 Ζ θάζε επηρείξεζε παξέρεη δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο ησλ 
εξγαδνκέλσλ. Απηφ επηηπγράλεηαη κε εηδηθά ζεκηλάξηα θαη 
πξνγξάκκαηα. ηφρνο ησλ ζρεδίσλ είλαη ν εκπινπηηζκφο ηεο 
εκπεηξίαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ε άζθεζε επηξξνήο ζηνπο 
εξγαδνκέλνπο γηα πεξηζζφηεξε απφδνζε. 

 
4. ρέδηα γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ: 

 Σα ζρέδηα απηά, έρνπλ ζηφρν ζηελ βειηίσζε ηεο απφδνζε θαη ησλ 
δεμηνηήησλ  ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ζηε γξήγνξε πξνζαξκνγή ησλ 
λέσλ εξγαδνκέλσλ.   

 
5. ρέδηα γηα ηελ ελίζρπζε ηεο απφδνζεο: 

 Απηά ηα ζρέδηα επηηπγράλνπλ ηε θάιπςε ησλ αλαγθψλ κε ην ήδε 
ππάξρσλ πξνζσπηθφ θαη ηελ βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο. 
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Αθφκε, ζηνρεχνπλ ζηνλ εληνπηζκφ ησλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο 
εξγαδνκέλνπο γηα θαιχηεξε απφδνζε.  

 Ζ πινπνίεζε ηνπο επηηπγράλεηαη κε ηελ εηζαγσγή ζπζηεκάησλ 
δηνίθεζεο απφδνζεο θαη κε πξνγξάκκαηα αιιαγήο ηεο 
θνπιηνχξαο. 

 
6. ρέδηα ακνηβψλ: 

  Πξφθεηηαη γηα ηελ έξεπλα ησλ επηπέδσλ ακνηβψλ πνπ ππάξρνπλ 
ζηελ αγνξά θαη ηε ζχλδεζε ακνηβψλ ζε ζρέζε κε ηελ απφδνζε 
ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 
7. ρέδηα κείσζεο πξνζσπηθνχ: 

 ε απηφ ην ηχπν ζρεδίσλ, ε επηρείξεζε πξνβαίλεη ζε κείσζε 
πξνζσπηθνχ φηαλ ππάξμεη νηθνλνκηθή θξίζε. Γηα λα γίλεη κία 
καδηθή απφιπζε πξέπεη λα γίλεη ν ζσζηφο πξνγξακκαηηζκφο θαη 
λα δεκηνπξγεζνχλ ελαιιαθηηθέο πνιηηηθέο γηα ηε δηαρείξηζε ηέηνηνπ 
είδνπο θαηαζηάζεσλ.  

 Γεληθφηεξα, ζε απηά ηα ζρέδηα νξίδεηαη ν αξηζκφο ησλ 
εξγαδνκέλσλ πνπ πξέπεη λα απνρσξήζνπλ θαη ε νξγάλσζε ζε 
ελεκεξσηηθά ζέκαηα κε ζπλδηθάηα. 

 
8. ρέδηα επηθνηλσλίαο: 

 Απηά ηα ζρέδηα ζεσξνχληαη σο ην πην ζεκαληηθφ εξγαιείν ηεο 
δηνίθεζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ δηφηη βνεζά ζηελ αθνζίσζε 
ησλ εξγαδνκέλσλ. Αθφκε, πεξηιακβάλνπλ ηξφπνπο επηθνηλσλίαο 
κε ηνπο εξγαδνκέλνπο. 

Χζηφζν, ε επηινγή ελφο θαιά εθπαηδεπκέλνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ 
είλαη πνιχ ζεκαληηθφ θαη ζπνπδαίν γηα κία επηρείξεζε. Σα 
νηθνλνκηθά ζρέδηα θαη νη ζηφρνη ησλ πσιήζεσλ πξέπεη λα 
ζπκβαδίδνπλ κε ηε πξνζθνξάο ηεο αγνξάο εξγαζίαο δηφηη κπνξεί 
λα ακθηζβεηεζνχλ.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο: Η ΣΕΛΕΧΩΗ (ΕΠΑΝΔΡΩΗ) ΣΟΤ 

ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 

 
   Ζ Γηνίθεζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ είλαη ην ηκήκα ηεο 
επηρείξεζεο πνπ αζρνιείηαη κε ηελ ζπζηεκαηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ 
αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κηαο επηρείξεζεο(Γηάλλεο Θενηνθάο, Αλ. 
Καζεγεηήο, Σκήκα Ναπηηιίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθψλ Τπεξεζηψλ).  

   Ο βαζηθφο ιφγνο πνπ πξέπεη λα ππάξρεη ζε πιήξε κνξθή ζε 
θάζε νξγαλσκέλε πξνζπάζεηα, είλαη φηη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ 
απνηειεί ηνλ κνλαδηθφ παξάγνληα πνπ ζα ελεξγνπνηήζεη θαη ζα 
αμηνπνηήζεη φινπο ηνπο ζπληειεζηέο ηεο παξαγσγήο, ψζηε λα 
επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηεο επηρείξεζεο(Γηάλλεο Θενηνθάο, Αλ. 
Καζεγεηήο, Σκήκα Ναπηηιίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθψλ Τπεξεζηψλ). 

    Ζ Γηνίθεζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ απνηειεί ηελ ιεηηνπξγία 
κέζσ ηεο νπνίαο νη επηρεηξήζεηο, επηδηψθνπλ λα εμαζθαιίζνπλ φηη 
νη εξγαδφκελνη ζπκβάιινπλ ζηνλ κεγαιχηεξν βαζκφ ζηελ επίηεπμε 
ησλ ζηφρσλ. 

   Οη εηαηξείεο ζηειερψλνπλ ηηο ζέζεηο εξγαζίαο πξνζειθχνληαο 
άηνκα πνπ έρνπλ ηα απαηηνχκελα πξνζφληα, πξνθεηκέλνπ λα 
θαιχςνπλ ηηο θελέο ζέζεηο θαη επηπιένλ ζα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα 
λα ζπκβάιινπλ ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ 
ηεζεί απφ ηελ επηρείξεζε. 

   Οη απνθάζεηο γηα ηελ ζηειέρσζε ηνπ πξνζσπηθνχ, ζα παξζνχλ 
απφ ηελ δηνίθεζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ θαη ζεσξνχληαη απφ ηηο 
ζεκαληηθφηεξεο ελέξγεηεο πνπ γίλνληαη ζε κία εηαηξεία. 

 

5.1 ΠΡΟΕΛΚΤΗ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 
 

   Πξνζέιθπζε ππνςεθίσλ είλαη ε δηαδηθαζία εληνπηζκνχ 
θαηάιιεισλ αηφκσλ γηα ηελ θάιπςε θελψλ ζέζεσλ. Πξφθεηηαη γηα 
κηα θξίζηκε δηαδηθαζία, απφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο νπνίαο 
εμαξηάηαη ε πνηφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα έρεη ε επηρείξεζε 
θαζψο θαη νη κειινληηθέο ηεο πξννπηηθέο. 
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  Ζ πξνζέιθπζε ππνςήθησλ εξγαδνκέλσλ ζε κηα επηρείξεζε 
απαηηεί ζρεδηαζκφ ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίαο(Ξεξνηχξε-
Κνπθίδνπ, 2001). 

  Ζ δηνίθεζε ηνπ Αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πξέπεη λα γλσξίδεη θαη λα 
πξνβιέπεη ην είδνο ηνπ εξγαδνκέλνπ πνπ ζα ηαίξηαδε ζηελ θάζε 
ζέζε(Καλειφπνπινο,1991).     Γηα ηνλ ιφγν απηφ νη απνθάζεηο 
ζεσξνχληαη απφ ηηο πην ζεκαληηθέο ελέξγεηεο πνπ γίλνληαη ζε κηα 
επηρείξεζε. Δπηπιένλ ν αληαγσληζκφο πνπ ππάξρεη ζήκεξα ζηνπο 
επηρεηξεκαηηθνχο θχθινπο έρεη  θάλεη ηνπο πάληεο λα αληηιεθζνχλ 
ηελ ζπνπδαηφηεηα ηνπ αλζξψπηλνπ ζηνηρείνπ. 

    Ζ επηρείξεζε ζα πξέπεη λα απνθαζίζεη εάλ  ζηνρεχεη ζε 
ζπγθεθξηκέλε νκάδα αλζξψπσλ, εάλ έρεη ζπγθεθξηκέλεο 
απαηηήζεηο εθπαίδεπζεο, εάλ ηελ ελδηαθέξεη ε πεξηνρή απφ ηελ 
νπνία ζα γίλεη ε πξνζέιθπζε ησλ εξγαδνκέλσλ, νη ηθαλφηεηεο πνπ 
πξέπεη λα έρνπλ νη ππνςήθηνη θαζψο επίζεο θαη ε ζπκθσλία ηεο 
απαζρφιεζεο (κεξηθή, κφληκε θιπ.). 

     Οη πεγέο πξνζέιθπζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε επηρείξεζε κπνξεί 
λα είλαη ην δηαδίθηπν, νη αγγειίεο , ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο 
θηι.  

    ήκεξα νη επηρεηξήζεηο απνθαζίδνπλ κε πνην ηξφπν ζα 
πξνζειθχζνπλ ηνπο ππνςήθηνπο εξγαδφκελνπο κε ηα απαξαίηεηα 
πξνζφληα θξνληίδνληαο λα ηνπο πιεξνθνξήζεη γηα ηηο απνδνρέο 
ηνπο, ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ θιπ. 

 

5.2 ΕΩΣΕΡΙΚΕ ΠΗΓΕ ΠΡΟΕΛΚΤΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 
 

   ρεδφλ φιεο νη επηρεηξήζεηο πξνθεηκέλνπ λα θαιχςνπλ κηα θελή 
ζέζε πξνηηκνχλ λα δηεξεπλνχλ ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ ήδε ππάξρνληνο 
πξνζσπηθνχ θαη απηφ δηφηη ήδε ππάξρνπλ ηα ζηνηρεία πνπ 
ρξεηάδνληαη γηα ηα πξνζφληα θαη ηηο ηθαλφηεηεο ησλ ήδε 
απαζρνινχκελσλ ζηελ εηαηξεία Υπηήξεο, 2001).  

   Με αλαθνηλψζεηο πνπ γίλνληαη ζε πίλαθεο ιακβάλνπλ γλψζε θαη 
νη εξγαδφκελνη νη νπνίνη ήδε γλσξίδνπλ ηελ θηινζνθία ηεο 
επηρείξεζεο θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ε εηαηξεία κεηψλεη θαη  ην 
θφζηνο ηεο εθπαίδεπζεο. 
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5.3 ΕΞΩΣΕΡΙΚΕ ΠΗΓΕ ΠΡΟΕΛΚΤΗ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ 
 

   Πνιιέο θνξέο φκσο νη ζέζεηο εξγαζίαο δελ κπνξνχλ λα 
θαιπθζνχλ εζσηεξηθά, είηε γηαηί δελ ππάξρνπλ ζηειέρε κε ηηο 
θαηάιιειεο γλψζεηο, είηε γηαηί ην αληηθείκελν ηεο ζέζεο εξγαζίαο 
είλαη πνιχ εμεηδηθεπκέλν. ε απηή ηελ πεξίπησζε ε πξνζέιθπζε 
ησλ ππνςεθίσλ γίλεηαη απφ ηηο εμσηεξηθέο πεγέο. 

  Ζ πην γλσζηή θαη δηαδεδνκέλε κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη 
εηαηξείεο, είλαη νη αγγειίεο ζε εθεκεξίδεο. Όκσο γηα λα έρεη ηα 
επηζπκεηά απνηειέζκαηα κία αγγειία, πξέπεη λα γίλεη ζσζηή 
επηινγή ηνπ εληχπνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί, ηεο εκέξαο πνπ ζα 
εθδνζεί, θαζψο επίζεο πξέπεη λα ζπληαρζεί κε πξνζνρή, ψζηε λα 
κελ πεξάζεη απαξαηήξεηε, αιιά νχηε λα πξνζειθχζεη ιάζνο 
ππνςεθίνπο. 

  Όκσο ζήκεξα ε φιν θαη κεγαιχηεξε αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο 
θαη ε ρξήζε ηνπ Internet δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα ελφο λένπ 
εξγαιείνπ πξνζέιθπζεο  ππνςεθίσλ εξγαδνκέλσλ (θαηαρψξεζε 
αγγειηψλ ζην Internet).  

  Σέινο, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε, πσο αξθεηέο εηαηξείεο 
ζπλεξγάδνληαη κε δηάθνξα Παλεπηζηήκηα θαη άιια θέληξα 
εθπαίδεπζεο, πξνθεηκέλνπ λα επαλδξψζνπλ ηηο ζέζεηο εξγαζίαο. 

  ηνλ Διιαδηθφ ρψξν νη πεξηζζφηεξεο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο, 
ιεηηνπξγνχλ επνρηαθά θαηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο. Απηφ θπζηθά 
ζεκαίλεη, φηη κε ηελ έλαξμε ηεο ζεδφλ, παξαηεξείηαη κεγαιχηεξε 
δήηεζε, άξα απαηηείηαη πεξηζζφηεξν πξνζσπηθφ.  

   Κάπνηεο θνξέο ζε κία επηρείξεζε, θνζηίδεη ιηγφηεξν λα 
πξνζιάβεη έλα λέν εξγαδφκελν απφ ην λα πξνάγεη θάπνηνλ παιηφ. 
Ο λένο εξγαδφκελνο κπνξεί λα θέξεη λα θέξεη λέεο ηδέεο ζηελ 
εηαηξεία θαη επηπιένλ δελ ζα είλαη επεξεαζκέλνο απφ ηελ ήδε 
ππάξρνπζα λννηξνπία. Απφ ηελ άιιε, ε πξνζαξκνγή ελφο λένπ 
ππαιιήινπ, πξνυπνζέηεη θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα, ελψ ηειηθά 
κπνξεί λα απνδεηρζεί, φηη ε απφδνζή ηνπ δελ ήηαλ ε αλακελφκελε. 
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5.4 ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 
 

  Γηα λα επηιέμεη ην πξνζσπηθφ ηεο κηα επηρείξεζε, πξέπεη λα 
ζπγθεληξψζεη πιεξνθνξίεο γηα φινπο ηνπο ππνςήθηνπο, είηε απφ 
ηελ αίηεζε πξφζιεςεο, είηε απφ ην βηνγξαθηθφ ηνπο, πξνθεηκέλνπ 
λα επηιέμεη ηνλ θαηαιιειφηεξν γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ζέζε. Ζ 
επηινγή ηνπ πξνζσπηθνχ πεξηιακβάλεη ηελ ιήςε απφθαζεο 
ζρεηηθά κε ηελ θαηαιιειφιεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αηφκνπ θαη ηεο 
ζπγθεθξηκέλεο ζέζεο. 

  Γηα κία απνηειεζκαηηθή επηινγή, ζα πξέπεη λα είλαη γλσζηή ε 
ζέζε εξγαζίαο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα έρεη απηή, ελψ 
ρξεηάδεηαη λα γίλεηαη ζπλερήο εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ ψζηε 
απηνί λα απνδίδνπλ ηα κέγηζηα. Όηαλ γηα θάπνην ιφγν, γίλνπλ 
ιάζνο επηινγέο, ηφηε απηφ ζπλεπάγεηαη  κε αξλεηηθέο επηπηψζεηο 
γηα ηελ εηαηξεία. Σν άηνκν πνπ ζα πξνζιεθζεί πξέπεη λα 
απνδέρεηαη ηηο αξρέο θαη ηηο αμίεο ηεο εηαηξείαο, γηαηί κφλν έηζη ζα 
πεηχρνπλ νη επαγγεικαηηθνί ζηφρνη θαη ζα κπνξέζεη ην άηνκν απηφ 
λα εμειηρζεί ζηνλ εξγαζηαθφ ηνπ ρψξν.  

 

 

 

5.5 ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 
 

   Γηα λα επηιέμεη κηα επηρείξεζε θάπνηνλ λέν εξγαδφκελν ζπλήζσο 
αθνινπζνχληαη ηα παξαθάησ ζηάδηα. 

1. Τπνβνιή αίηεζεο θαη βηνγξαθηθνχ ζεκεηψκαηνο  
2. πλέληεπμε  
3. Test 
4. πζηάζεηο  
5. Γηαγλσζηηθή ζπλέληεπμε  
6. Ηαηξηθέο εμεηάζεηο (ζε θάπνηεο επηρεηξήζεηο φπνπ απαηηείηαη) 
7. Απφθαζε ηεο επηρείξεζεο θαη ε ελεκέξσζε ηνπ ππνςεθίνπ  
8. Αξρεηνζέηεζε ησλ ζηνηρείσλ 
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5.5.1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ 
 

  Σν βαζηθφ κέζν επηινγήο πξνζσπηθνχ, είλαη ην «βηνγξαθηθφ 
ζεκείσκα», πνπ δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηελ δηνίθεζε αλζξψπηλνπ 
δπλακηθνχ ηεο εηαηξείαο, λα έρεη εθηφο απφ ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία 
ηνπ ππνςεθίνπ θαη φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο, γηα ηελ 
κφξθσζε, ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηελ πξνυπεξεζία ηνπ. Πξέπεη λα είλαη 
επαλάγλσζην θαη θαζαξνγξακκέλν (θνπιάο, Οηθνλνκάθε 1998, 
Ξπξνηήξε-Κνπθίδνπ, 2001) . 

 

5.5.2 ΑΙΣΗΗ ΠΡΟΛΗΨΗ 
 

 Σν ηκήκα Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ πξνκεζεχεη ζηνπο 
ελδηαθεξφκελνπο ηελ «Αίηεζε πξφζιεςεο», πνπ είλαη έλα έληππν 
κε θελά πεδία, ηα νπνία ζπκπιεξψλεη ν ππνςήθηνο. θνπφο ηεο 
αίηεζεο είλαη λα δίλεη ζηελ επηρείξεζε πιεξνθνξίεο γηα ηνλ 
ππνςήθην  απιψο κε κία καηηά. 

 

 

5.5.3 ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ 
 

  Ζ ζπλέληεπμε, πξνζθέξεη κηα πξνζσπηθή επαθή, αλάκεζα ζηνλ 
ππνςήθην θαη ηνλ εξγνδφηε, δίλνληαο ηελ επθαηξία ζηνλ ηειεπηαίν, 
λα ζπιιέμεη, αθφκε πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ππνςήθην. 
Ζ ζπλέληεπμε κπνξεί λα είλαη «κνλήο θαηεχζπλζεο», φπνπ ν 
ππνςήθηνο απαληά ζε εξσηήζεηο, «δηπιήο θαηεχζπλζεο» φπνπ 
επηηξέπεηαη ζηνλ ππνςήθην λα ππνβάιιεη εξσηήζεηο θαη απηφο.  

   Ζ ζπλέληεπμε πξέπεη λα γίλεηαη απφ άηνκν πεπεηξακέλν, ψζηε 
λα κπνξεί λα αλαγλσξίζεη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ ππνςεθίνπ 
(Λαινχκεο, Ρνχπαο, 1996, Ξπξνηήξε-Κνπθίδνπ 2001, 
Μπνπξαληάο- Παπαιεμαλδξή,2002). 

  Οη ζπλεληεχμεηο, αλάινγα κε ηελ κνξθή ηεο ζπδήηεζεο, 
ρσξίδνληαη ζε «ηππηθέο», ζε «ζπλέληεπμε αλάιπζεο 
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ζπκπεξηθνξάο», ζε «θηιηθή ζπλέληεπμε»  θαη ζε «ζπλέληεπμε 
ςπρνινγηθήο πίεζεο». 

   ηελ «ηππηθή ζπλέληεπμε» ρξεζηκνπνηείηαη, έλα εηδηθφ έληππν κε 
ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ επίιπζε πξνβιεκάησλ, 
ψζηε νη εμεηαζηέο πνπ δηεμάγνπλ ηελ ζπλέληεπμε θαη ζπλήζσο 
είλαη 2 ή 3  γηα αληηθεηκεληθφηεξα απνηειέζκαηα, λα κπνξνχλ 
εχθνια λα ζπγθξίλνπλ ηηο απαληήζεηο κεηαμχ ησλ ππνςεθίσλ 
(Xπηήξεο 2001, Μπνπξαληάο- Παπαιεμαλδξή, 2002). 

 ηελ «ζπλέληεπμε αλάιπζεο ζπκπεξηθνξάο», πεξηγξάθεηαη ζηνλ 
ππνςήθην έλα πεξηζηαηηθφ ην νπνίν κπνξεί λα είλαη πξαγκαηηθφ ή 
φρη θαη ηνπ δεηείηαη λα απαληήζεη κε πνην ηξφπν ζα αληηδξνχζε( 
Ξπξνηήξε-Κνπθίδνπ, 2001, Υπηήξεο, 2001, Μπνπξαληάο-
Παπαιεμαλδξή, 2002). 

  ηελ «θηιηθή ζπλέληεπμε», ν ππνςήθηνο ελζαξξχλεηαη, λα 
θαζνξίζεη ν ίδηνο ηε ζπδήηεζε θαη έηζη δεκηνπξγείηαη έλα ζεηηθφ 
θιίκα γηα απηφλ, θάλνληάο ηνλ λα ληψζεη άλεηα θαη δίλνληαο κε 
απηφλ ην ηξφπν, πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ εαπηφ ηνπ. Με 
απηφ ην είδνο ζπλέληεπμεο φκσο, ν εμεηαζηήο δπζθνιεχεηαη λα 
θάλεη ζπγθξίζεηο κεηαμχ ησλ ππνςεθίσλ (Ξπξνηήξη-Κνπθίδνπ, 
2001, Υπηήξεο,2001, Μπνπξαληάο-Παπαιεμαλδξή, 2002). 

  ηελ « ζπλέληεπμε ςπρνινγηθήο πίεζεο», ν εμεηαζηήο πηνζεηεί 
έλα επηζεηηθφ χθνο απέλαληη ζηνλ ππνςήθην, γηα λα ειεγρζεί ν 
βαζκφο ςπρξαηκίαο ηνπ θαη ε ηθαλφηεηά ηνπ λα αληαπεμέιζεη ζε 
δχζθνιεο θαηαζηάζεηο(Ξεξνηήξη-Κνπθίδνπ, 2001, Υπηήξεο,2001). 

   Δπίζεο νη ζπλεληεχμεηο κπνξνχλ λα γίλνπλ απφ κηα επηηξνπή, 
κέζσ ηειεδηάζθεςεο ή κέζα απφ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή. 

  Ζ ζπλέληεπμε φπνπ γίλεηαη  απφ επηηξνπή απνηειείηαη απφ κηα 
νκάδα αηφκσλ πνπ ππνβάιινπλ ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο. Με 
απηφλ ηξφπν ε αμηνιφγεζε είλαη πην αληηθεηκεληθή(Υπηήξεο 2001, 
Μπνπξαληάο-Παπαιεμαλδξή, 2002). 

  Ζ ζπλέληεπμε κέζσ ηειεδηάζθεςεο, επηηξέπεη ζε φινπο λα 
επηθνηλσλνχλ κέζσ εηθφλαο θαη ήρνπ πεξηνξίδνληαο έηζη ην 
θφζηνο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν φκσο ράλεηαη ε πξνζσπηθή επαθή 
Μπνπξαληάο-Παπαιεμαλδξή, 2002). 

  Σέινο ε ζπλέληεπμε κε ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή δηεμάγεηαη  κε  
θαηάιιεια ινγηζκηθά πνπ πεξηέρνπλ εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο 
πνιιαπιήο επηινγήο, πξνθεηκέλνπ ν ππνςήθηνο λα δηαιέμεη ηελ 
θαηά ηελ θξίζε ηνπ νξζφηεξε ιχζε. Ζ νξζφηεηα ησλ απαληήζεσλ 
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θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηα απηψλ ειέγρνληαη θαη 
πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ην ίδην ινγηζκηθφ. (Υπηήξεο, 2001). 

 

 

 

5.5.4 TEST 
 

  Σα Test ζρεδηάδνληαη απφ εηδηθνχο επηζηήκνλεο θαη ηα ζηνηρεία 
πνπ δίλνπλ ιακβάλνληαη ππφςε ζε ζπζρεηηζκφ κε ηηο πιεξνθνξίεο 
ηεο αίηεζεο, ηεο ζπλέληεπμεο θαη ηνπ βηνγξαθηθνχ (Xπηήξεο 2001, 
Μπνπξαληάο-Παπαιεμαλδξή, 2002). Μπνξεί λα είλαη: 

 Test γλψζεσλ: Μεηξνχληαλ νη γλψζεηο ηνπ ππνςεθίνπ 
 Test ηθαλνηήησλ: Αμηνινγνχληαη νη ηθαλφηεηεο ηνπ ππνςεθίνπ 
 Test πξνζσπηθφηεηαο: Γίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ σξηκφηεηα 

θαη ηελ δηάζεζε ηνπ ππνςεθίνπ 
 Test επθπΐαο: Έρνπλ ζρεδηαζηεί πξνθεηκέλνπ λα κεηξήζνπλ ηελ 

δηαλνεηηθή ηθαλφηεηα ηνπ ππνςεθίνπ 
 

 

 

5.5.5   ΙΑΣΡΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ 
 

  Οη ηαηξηθέο εμεηάζεηο γίλνληαη ζπλήζσο φηαλ απαηηνχληαη απφ κία 
ζέζε εξγαζίαο, πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαησζεί φηη ν ππνςήθηνο 
είλαη ηθαλφο λα απνδψζεη ζηελ ζπγθεθξηκέλε ζέζε. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο: ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ 

ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ 

 
  Ζ εθπαίδεπζε είλαη ε δηαδηθαζία κάζεζεο κε ηελ νπνία 
επηδηψθεηαη λα απνθηήζεη ν εξγαδφκελνο γλψζεηο, ηερληθέο, 
δεμηφηεηεο θαη λα αλαπηχμεη ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο πνπ ζα ηνλ 
θάλνπλ πην απνηειεζκαηηθφ ζηελ εξγαζία ηνπ. Ζ εθπαίδεπζε έρεη 
εξγνθεληξηθφ ραξαθηήξα. 

 Ζ Αλάπηπμε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, είλαη κηα δηαδηθαζία κάζεζεο 
κε κεγαιχηεξν ρξνληθφ νξίδνληα θαη ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε 
γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ηνπ εξγαδνκέλνπ, πξνθεηκέλνπ απηφο λα 
ηηο ρξεζηκνπνηήζεη ηφζν ζην παξφλ φζν θαη ζην κέιινλ. Ζ 
αλάπηπμε έρεη αλζξσπνθεληξηθφ ραξαθηήξα. 

  ηηο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο, νη εξγαδφκελνη απνηεινχλ ηνλ 
ππξήλα ηνπο. Όζν θαιχηεξα εθπαηδεπκέλνη είλαη, ηφζν ηθαλφηεξνη 
ζα γίλνληαη ζηελ εμππεξέηεζε απέλαληη ζηνπο πειάηεο.  

  Έηζη, σθεινχληαη φρη κφλν νη ίδηνη, αιιά παξάιιεια νη πειάηεο νη 
νπνίνη ζα εμππεξεηνχληαη θαιχηεξα θαη θαηά ζπλέπεηα ε δηνίθεζε 
ηεο εηαηξείαο, ε νπνία ζα επσθειείηαη απφ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 
πειαηψλ.  

  Ζ εθπαίδεπζε δίλεη  ηελ δπλαηφηεηα ζηελ επηρείξεζε λα βειηηψζεη 
ηελ νηθνλνκηθή απφδνζε θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα  θαη ζπληειεί 
ζηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ζε πξνζσπηθφ θαη επηρεηξεζηαθφ 
επίπεδν.  

  Οη εξγαδφκελνη πνπ έρνπλ πεξηζζφηεξεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο 
κπνξνχλ λα παξάγνπλ κε κεγαιχηεξε ηαρχηεηα θαη ιηγφηεξα ιάζε 
θαη θαζπζηεξήζεηο.  

  Δπίζεο φζνη εξγαδφκελνη εθπαηδεχνληαη ππφ ηελ παξφηξπλζε ηεο 
επηρείξεζεο, έρνπλ απμεκέλν ην αίζζεκα ηεο αζθάιεηαο θαη 
ζπλεπψο έρνπλ κεγαιχηεξεο πξννπηηθέο επαγγεικαηηθήο εμέιημεο. 

   Δπηπιένλ ν εθπαηδεπφκελνο ππάιιεινο, κπνξεί λα κεηψζεη ην 
θφζηνο επίβιεςεο ηεο εηαηξείαο, αλαιακβάλνληαο πεξηζζφηεξεο 
πξσηνβνπιίεο, ελψ έρεη παξαηεξεζεί πσο ην πνζνζηφ 
αηπρεκάησλ, είλαη ζαθψο κηθξφηεξν ζηνπο εθπαηδεπκέλνπο 
ππαιιήινπο. 
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     Σέινο, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε, πσο κία επηρείξεζε, πνπ 
εθαξκφδεη έλα νινθιεξσκέλν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα, 
πξνζειθχεη πςειήο πνηφηεηαο εξγαδνκέλνπο. 

 

 

 

6.1 Η ΗΜΑΙΑ ΣΗ  ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΣΗ  ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 

 
  Σν δηαδίθηπν, νη ππνινγηζηέο θαη ε ζπλερήο απμαλφκελε ρξήζε 
λέσλ ηερλνινγηψλ ζηηο επηρεηξήζεηο, θαζηζηνχλ πιένλ αλαγθαία, ηα 
πξνγξάκκαηα ηεο εθπαίδεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ. 

    Δμάιινπ, γηα λα είλαη αληαγσληζηηθή κηα επηρείξεζε θαη γηα λα 
βειηηψζεη ηελ παξαγσγηθφηεηά ηεο, ε εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ 
είλαη έλαο απφ ηνπο νπζηαζηηθφηεξνπο παξάγνληεο. 

   Αλάκεζα ζηα πιενλεθηήκαηα ηεο Αλάπηπμεο ηνπ Αλζξψπηλνπ 
δπλακηθνχ ζπγθαηαιέγνληαη ε απμεκέλε παξαγσγηθφηεηα, ε 
αλχςσζε ηνπ εζηθνχ ησλ εξγαδνκέλσλ, ε κείσζε ηεο επίβιεςεο 
ησλ εξγαδνκέλσλ ηελ ζηελ εξγαζία ηνπο, ε κείσζε ησλ 
αηπρεκάησλ, ε αχμεζε ηεο νξγαλσηηθήο, ζηαζεξφηεηαο  θαη 
επειημίαο, ε απμεκέλε ειθπζηηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο σο εξγνδφηε 
θαη ε αχμεζε ηεο αθνζίσζεο ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 

 

6.2 ΣΑΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 
 

Πξνθεηκέλνπ κηα επηρείξεζε λα εθπαηδεχζεη ην πξνζσπηθφ ηεο 
αθνινπζεί θάπνηα ζηάδηα ηα νπνία είλαη: 

1. Πξνζδηνξηζκφο ησλ αλαγθψλ ηεο επηρείξεζεο γηα 
εθπαίδεπζε 

2. Δπηινγή ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ζα εθπαηδεπηνχλ  
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3. ρεδηαζκφο ηνπ θαηάιιεινπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο  
4. Δπηινγή ησλ θαηάιιεισλ κεζφδσλ εθπαίδεπζεο  
5. Πξνυπνινγηζκφο θφζηνπο εθπαίδεπζεο  
6. Δπηινγή ησλ εθπαηδεπηψλ 
7. Αμηνιφγεζε ηεο εθπαίδεπζεο (Μπνπξαληάο-Παπαιεμαλδξή, 

2002) 
 

 

6.3 ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 
 

  Ζ εθπαίδεπζε ηνπ εξγαδνκέλνπ, κπνξεί λα γίλεη εληφο ή εθηφο ηεο 
επηρείξεζεο θαη ην πξφγξακκά ηεο, πξέπεη λα είλαη φζν ην δπλαηφ 
πην ζχληνκν θαη πεξηεθηηθφ.  

   Ζ εθπαίδεπζε ηνπ εξγαδνκέλνπ ζηελ ζέζε εξγαζίαο ηνπ, εληφο 
ηεο επηρείξεζεο, ζεσξείηαη πην απνηειεζκαηηθή, γηαηί ν ππάιιεινο 
εθπαηδεχεηαη πάλσ ζην αληηθείκελφ ηνπ, επηβιεπφκελνο απφ έλαλ 
επφπηε, γλψζηε ηνπ αληηθεηκέλνπ εξγαζίαο ν νπνίνο έρεη ηελ 
δπλαηφηεηα λα δηνξζψλεη ηα ιάζε ηνπ εθπαηδεπφκελνπ. Απηφ ην 
είδνο εθπαίδεπζεο πιενλεθηεί δηφηη ν εξγαδφκελνο καζαίλεη ζε 
πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο. 

    Ζ εθπαίδεπζε εθηφο ζέζεο εξγαζίαο, παξέρεηαη απφ ηξίηνπο θαη 
πξαγκαηνπνηείηαη εθηφο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο.  

    Σα μελνδνρεία ζπλήζσο πξαγκαηνπνηνχλ ηελ εθπαίδεπζε κέζα 
ζηελ επηρείξεζε, επεηδή έρνπλ κεγάιν αξηζκφ εξγαδνκέλσλ, γηα 
ιφγνπο νηθνλνκίαο κηαο θαη ε εθπαίδεπζε ζε εμσηεξηθφ ρψξν 
ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξεο δηδαθηηθέο ψξεο. 

 

6.4 ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 
 

   Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζεο, ν εξγαδφκελνο αζθείηαη θαη 
καζαίλεη λα εθηειεί ηα θαζήθνληά ηνπ, θάησ απφ ηελ επίβιεςε θαη 
ηηο ππνδείμεηο ηνπ πξντζηάκελνχ ηνπ. 

   Αλάινγα κε ηνλ ρξφλν πξαγκαηνπνίεζήο ηνπο, ε εθπαίδεπζε 
δηαθξίλεηαη ζε «εηζαγσγηθή» ή «πξναγσγηθή». 
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   Ζ εηζαγσγηθή εθπαίδεπζε, απνζθνπεί ζηελ δηεπθφιπλζε ηεο 
έληαμεο ηνπ λενεηζεξρφκελνπ ππαιιήινπ ζηελ επηρείξεζε. Σνλ 
βνεζά αθελφο λα απνθηήζεη ηα εθφδηα πνπ ρξεηάδεηαη θαη 
αθεηέξνπ λα κάζεη ηη αλακέλεη απφ απηφλ ε επηρείξεζε. 

     Ζ πξναγσγηθή εθπαίδεπζε, γίλεηαη θαηά ηελ δηάξθεηα 
ζηαδηνδξνκίαο ηνπ ππαιιήινπ θαη ζηνρεχεη ζηελ πηζαλή θάιπςε 
θελψλ ζηηο γλψζεηο ηνπ, απνζθνπψληαο ηειηθά ζηελ βειηίσζε ηνπ 
εθπαηδεπφκελνπ . 

   , Οη κέζνδνη εθπαίδεπζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη αλαθέξνληαη 
ζηελ ζπλέρεηα. 

1. Δθπαίδεπζε ζηελ ζέζε εξγαζίαο  
Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ εξγαδνκέλνπ 
πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ηνπ. Ο 
πξντζηάκελνο θπξίσο, δείρλεη ζηνλ εθπαηδεπφκελν ππάιιειν ηνλ 
ηξφπν κε ηνλ νπνίν εθηειείηαη κηα εξγαζία θαη ζηελ ζπλέρεηα ηνλ 
παξαθνινπζεί θαη ηνλ δηνξζψλεη φηαλ ρξεηάδεηαη. 

2. Δθπαίδεπζε κε καζεηεία 
Οη εθπαηδεπκέλνη δηδάζθνληαη απφ εηδηθνχο ηφζν ζην ζεσξεηηθφ 
φζν θαη ζην ηερληθφ κέξνο ηεο δνπιεηάο. 

3. Δθπαίδεπζε κέζσ πξαθηηθήο άζθεζεο 
Οη επηρεηξήζεηο ζε ζπλεξγαζία κε παλεπηζηήκηα θαη ΑΣΔΗ, 
απαζρνινχλ θνηηεηέο γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, 
πξνθεηκέλνπ νη ηειεπηαίνη λα νινθιεξψζνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο. 
Έηζη, κε απηφλ ηνλ ηξφπν, αθελφο εξγάδνληαη θαη αθεηέξνπ 
καζαίλνπλ ηελ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία. 

4. Δθπαίδεπζε ζην εξγαζηήξην 
 Απηή ε εθπαίδεπζε ιακβάλεη ρψξν ζε εηδηθά δηακνξθσκέλν 
πεξηβάιινλ εθηφο ηεο ζέζεο εξγαζίαο. Οη εθπαηδεπφκελνη 
καζαίλνπλ ρξεζηκνπνηψληαο ίδην εμνπιηζκφ ή πξνζνκνηψζεηο 
ηνπο. 

5. Δθπαίδεπζε ζε αίζνπζεο δηδαζθαιίαο 
Ζ κέζνδνο απηή, δελ αθήλεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα αλαιάβνπλ 
πξσηνβνπιία, αιιά αληηζέησο ν εθπαηδεπφκελνο αθνχεη παζεηηθά. 
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6.5 ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕ ΜΟΝΑΔΕ 
  

  ηελ  ρψξα καο φιεο νη κεγάιεο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο 
αλαγλσξίδνληαο ηελ ζεκαζία ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηνπο 
εξγαδφκελνπο ζέζπηζαλ εηδηθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα. 

   Ο ζθνπφο ηεο εθπαίδεπζεο ζηηο μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο, 
είλαη λα εμνηθεηψζεη θαη λα εκπινπηίζεη ηνπο εξγαδφκελνπο κε ηηο 
πιεξνθνξίεο, εθείλεο πνπ ζα ηνπο βνεζήζνπλ, λα εθηειέζνπλ 
απνδνηηθφηεξα θαη αζθαιέζηεξα ηα θαζήθνληά ηνπο. 

   Ζ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε, παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 
αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ. Ο εκπινπηηζκφο 
ησλ γλψζεσλ, βνεζά ηνπο εξγαδφκελνπο λα πξνζαξκνζηνχλ 
θαιχηεξα ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο ηνπο θαη λα γίλνληαη πεξηζζφηεξν 
απνδνηηθνί θαη ηθαλνί λα αληηκεησπίζνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα 
παξνπζηαζηνχλ. 

    Οη μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο ζήκεξα απαηηνχλ εηδηθεπκέλα 
άηνκα ζε φια ηα ηκήκαηα ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

     Ζ μελνδνρεηαθή εθπαίδεπζε ελδηαθέξεηαη, αξρηθά λα γεθπξψζεη 
ην ράζκα πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηα άηνκα θαη ηηο νκάδεο, θαζψο 
επίζεο θαη ζηνπο δηαθνξεηηθνχο ζηφρνπο πνπ έρνπλ ζέζεη απηέο 
θαη ε επηρείξεζε. 

      Δπεηδή ε κεγαιχηεξε πιεηνςεθία ησλ μελνδνρνυπαιιήισλ 
έξρνληαη ζε άκεζε επαθή ή έκκεζε επαθή κε ην θνηλφ, γη‟ απηφλ 
αθξηβψο ηνλ ιφγν, κηα ιαλζαζκέλε θίλεζε ή ελέξγεηα κπνξεί λα 
ζπληειέζεη ζην λα ραζεί ν πειάηεο. 

       Ζ μελνδνρεηαθή εθπαίδεπζε πξέπεη λα πεξηιακβάλεη, ζπλερψο 
λέεο ηερληθέο, νη νπνίεο ζα βνεζνχλ ηνπο ππαιιήινπο ζηελ ιχζε 
πξνβιεκάησλ θαηαζηψληαο ηνπο κε απηφλ ηνλ ηξφπν πην άμηνπο 
θαη πνιχηηκνπο απφ πξηλ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο: ΤΝΘΗΚΕ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΜΟΙΒΩΝ 
 

  Όηαλ ε δηνίθεζε κηαο επηρείξεζεο θαηαλνήζεη ηνλ ηξφπν πνπ 
αληηδξνχλ νη εξγαδφκελνη ζηνλ ρψξν εξγαζίαο, είλαη πην εχθνιν λα 
επεξεάζεη ηηο ζθέςεηο ηνπο θαη λα ηνπο εκθπηεχζεη ηελ θηινζνθία 
ηεο εηαηξείαο. 

  Πξνθεηκέλνπ ινηπφλ νη Ξελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο λα γίλνπλ 
αληαγσληζηηθέο πξέπεη λα επελδχζνπλ ζηηο ζρέζεηο ησλ 
εξγαδφκελσλ κε ηνπο πειάηεο. 

 

 

7.1 ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟΤ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΕΡΓΑΙΑ 
 

  Δπεηδή ν ρξφλνο πνπ θαηαλαιψλεη θάζε εξγαδφκελνο θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο εκέξαο ζηελ εξγαζία ηνπ είλαη αξθεηφο, γηα ηνλ ιφγν 
απηφ θαη ε πνηφηεηα απηήο παίδεη ζπνπδαίν ξφιν ζηελ δσή ηνπ. 

    Όηαλ κηιάκε γηα πνηφηεηα ζηνλ ρψξν εξγαζίαο, ελλννχκε ηελ 
ηθαλνπνίεζε πνπ αηζζάλεηαη ν εξγαδφκελνο ζην πεξηβάιινλ 
εξγαζίαο ηνπ θαη έρεη άκεζε ζρέζε κε ηελ αζθάιεηα, ηελ πγεία θαη 
ηηο ρξεκαηηθέο απνιαβέο( Καλειφπνπινο 1991). 

     Αλ κηα επηρείξεζε επηζπκεί ην πξνζσπηθφ λα απνδίδεη ην 
κέγηζην ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ θαη λα απμάλεη ηελ παξαγσγηθφηεηά 
ηνπ, ζα πξέπεη λα βειηηψλεη ζπλερψο ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ.  

    Οη βαζηθνί παξάγνληεο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ αληίιεςε ελφο 
εξγαδνκέλνπ γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο 
είλαη: 

 πληαγκαηηθά δηθαηψκαηα : Όινη νη  εξγαδφκελνη έρνπλ ην 
δηθαίσκα λα εθθξάδνπλ ειεχζεξα ηελ γλψκε ηνπο. 

 Τγηεηλφ θαη αζθαιέο εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ 
 Ηθαλνπνηεηηθή ακνηβή 
 Πξνζσπηθφ ρξφλν 
 Δπθαηξίεο γηα αλάπηπμε ηθαλνηήησλ  
 Δμέιημε ζηελ εξγαζία 
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7.2 ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΕΡΓΑΙΑ 
 

  Ζ ζπκπεξηθνξά ησλ εξγαδνκέλσλ ζε έλα μελνδνρείν, είλαη απηή 
πνπ θαζνξίδεη ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο θαζψο θαη 
ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί απφ απηήλ. Γηα ην ιφγν 
απηφ φια ηα ζηειέρε, πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε φηη φια ηα 
εξγαζηαθά ζέκαηα επεξεάδνπλ ηελ απφδνζε ηνπ πξνζσπηθνχ. 

 Όηαλ ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε, ελδηαθέξνληαη κφλν γηα ηα 
ζπκθέξνληα ηεο επηρείξεζεο, ράλνπλ ηνλ θαλφλα ησλ ζπιινγηθψλ 
ζπκθσληψλ ζαλ κέηξν θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο. 

   Γηα λα είλαη ηθαλνπνηεκέλνη νη μελνδνρνυπάιιεινη, ζα πξέπεη λα 
αμηνπνηνχληαη κε βαζηθφ θξηηήξην ηα πξνζφληα ηνπο θαη ε δηνίθεζε 
ζα πξέπεη λα παξαθνινπζεί ηελ ςπρνινγηθή δηάζεζε ησλ 
εξγαδνκέλσλ. Απηφ ζα ην πεηπραίλεη παξαθνινπζψληαο ηηο 
απνρσξήζεηο , ηηο θαζπζηεξήζεηο ησλ εξγαζηψλ θαζψο θαη ηα 
παξάπνλα ησλ εξγαδνκέλσλ. 

    ε κηα μελνδνρεηαθή κνλάδα, φπνπ ε ζπκπεξηθνξά ησλ 
ππαιιήισλ παίδεη πξσηαξρηθφ ξφιν, νη ζρέζεηο ηφζν κεηαμχ ησλ 
εξγαδνκέλσλ φζν θαη αλάκεζα ζηελ δηνίθεζε θαη ζηνπο 
ππαιιήινπο πξέπεη λα είλαη ηέηνηεο, ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε 
κέγηζηε ηθαλνπνίεζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ.  

   Έλα απφ ηα βαζηθά θίλεηξα, γηα ηελ θαιή ζπκπεξηθνξά ησλ 
εξγαδνκέλσλ, είλαη ε ζσζηή ακνηβή, ηα δηάθνξα bonus, ε 
ρνξήγεζε δηαθφξσλ παξνρψλ φπσο πρ ην θαγεηφ, ε αίζζεζε 
αζθάιεηαο πνπ δίλεη κηα κφληκε ζέζε θαη ε δπλαηφηεηα ιήςεο 
απνθάζεσλ ζε θάπνηα ζέκαηα.( Λαινχκεο, Ρνχπαο, 1996). 

 

7.3 ΑΦΑΛΕΙΑ ΣΟΝ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΙΑ 
 

  Οη μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο, πξνθεηκέλνπ λα κεηψζνπλ ηα 
ιεηηνπξγηθά έμνδα θαη λα απμήζνπλ ηελ εξγαζηαθή δέζκεπζε θαη 
ηελ παξαγσγηθφηεηα, ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιάβνπλ ζηνπο ζηφρνπο 
ηνπο ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ 
ππαιιήισλ ηνπο.  
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  πγθεθξηκέλα νη εξγνδφηεο, ζα πξέπεη λα παξέρνπλ ζπληήξεζε 
εγθαηαζηάζεσλ, αζθαιέο εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ θαη θαηάιιεινπο 
ρψξνπο ζίηηζεο. Θα πξέπεη λα γίλεηαη πεξηνδηθφο έιεγρνο ηεο 
πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη λα ηεξείηαη ην αξρείν πιεξνθνξηψλ, 
θαζψο θαη ζα πξέπεη λα ζπκβνπιεχνληαη εηδηθνχο  γηα ζέκαηα πνπ 
αθνξνχλ ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ ππαιιήισλ. 

  Απφ ηελ άιιε νη εξγαδφκελνη, ζα πξέπεη θαη απηνί λα θξνληίδνπλ 
ηφζν ηελ δηθή ηνπο πγεία, φζν θαη ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπο. Θα 
πξέπεη λα ηεξνχλ φινπο ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο θαη 
λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ πξνζηαηεπηηθφ ξνπρηζκφ πνπ ηνπο 
παξέρεηαη. 

 

7.4 ΜΙΘΟ 
 

  Μηζζφο είλαη θάζε παξνρή πνπ δίλεηαη ζηνπο εξγαδφκελνπο σο 
αληάιιαγκα ηεο εξγαζίαο ηνπο. Γειαδή θάζε ακνηβή ζε ρξήκα θαη 
ζε είδνο (πρ ηξνθή, ζηέγε θιπ.) ε νπνία θαηαβάιιεηαη ηαθηηθά θαη 
κφληκα, είηε βάζε εξγαζηαθήο ζρέζεο είηε ηεο ζπιινγηθήο 
ζχκβαζεο είηε ηνπ λφκνπ.  

  Δπίζεο ππάξρνπλ θάπνηνη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ 
δηακφξθσζε ηνπ κηζζνχ θαη απηνί είλαη είηε εμσηεξηθνί φπσο λφκνη, 
ηα ζπλδηθάηα θαζψο θαη ε νξγαλσηηθή θνπιηνχξα ηεο επηρείξεζεο 
θαζψο θαη ε νηθνλνκηθή ηεο δπλαηφηεηα.  

  Γηα λα ζεσξείηαη δίθαηε κηα κηζζνινγηθή πνιηηηθή κηαο 
επηρείξεζεο, ζα πξέπεη αθελφο κελ ε ακνηβή ηνπ εξγαδφκελνπ λα 
είλαη ηθαλνπνηεηηθή θαη γηα ηηο δχν πιεπξέο (εξγνδφηε θαη 
εξγαδφκελνπ) θαη αθεηέξνπ ε ακνηβή λα είλαη ηφζν ηθαλνπνηεηηθή 
ψζηε λα ππνθηλεί ηνλ ππάιιειν λα απνδίδεη ην κέγηζην ησλ 
ηθαλνηήησλ ηνπ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο: ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΤ ΟΜΙΛΟΤ 

ALDEMAR RESORTS 
 

 
 
 
 
 

 8.1 Ο όμιλοσ Aldemar Resorts                               

 

 Ο Όκηινο Aldemar, ηδξχζεθε ην 1985 απφ ηνλ Γξ. Νηθφιαν . 
Αγγειφπνπιν θαη φιεο νη μελνδνρεηαθέο  ηνπ κνλάδεο, βξίζθνληαη 
ζε ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο πξννξηζκνχο αλά ηελ Διιάδα θαη 
δηαθξίλνληαη, ηφζν γηα ην επίπεδν θαη ην εχξνο ππεξεζηψλ πνπ 
πξνζθέξνπλ, φζν θαη γηα ηνλ ηδηαίηεξν ζρεδηαζκφ ηνπο, πάληα ζε 
αξκνλία κε ην πεξηβάιινληα ρψξν.  

   Πξσηνπφξνο ζηνλ ηνκέα ηνπ, ν φκηινο εθαξκφδεη ηελ ηειεπηαία 
εηθνζαεηία, πιήζνο πεξηβαιινληνινγηθψλ πξνγξακκάησλ θαη 
θνηλσληθψλ δξάζεσλ, θαζψο θαη επελδχζεηο ζε λέεο ηερλνινγίεο 
θαη θαηλνηφκα πξντφληα, δηαηεξψληαο πςειφ αίζζεκα επζχλεο, 
απέλαληη ζην πξνζσπηθφ, ηνπο πειάηεο, ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο 
αιιά θαη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ.   
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     Ζ μελνδνρεηαθή αιπζίδα Aldemar Resorts, νξακαηίδεηαη ηελ 
εδξαίσζε κηαο λέαο πνηνηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο γηα ηνλ ειιεληθφ 
ηνπξηζκφ, ηέηνηαο, πνπ ζα επαλαηνπνζεηήζεη ηελ Διιάδα ζηνλ 
ηνπξηζηηθφ ράξηε, σο έλαλ ηδαληθφ πξννξηζκφ δηαθνπψλ. 

     Σν φξακα ηνπ νκίινπ, πινπνηείηαη κέζα απφ ζπζηεκαηηθέο 
επελδχζεηο, γηα ηελ δεκηνπξγία λέσλ ηνπξηζηηθψλ αγνξψλ, ηνλ 
ζπλερή εκπινπηηζκφ ηνπ ππάξρνληνο ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο θαη 
ηελ δεκηνπξγία λένπ, ηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη 
ηελ γεληθφηεξε αλαβάζκηζε, ησλ πνηνηηθψλ πξνδηαγξαθψλ ησλ 
μελνδνρείσλ. 

  

 

8.2 Σο προφίλ τησ εταιρείασ 

 
  Ο φκηινο Aldemar Resorts, είλαη κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο θαη 
πιένλ δπλακηθέο μελνδνρεηαθέο αιπζίδεο ζηνλ ειιεληθφ ρψξν, 
κε 5.500 θιίλεο ζε φιε ηελ Διιάδα θαη κε ζχλνιν 
εξγαδνκέλσλ πεξί ηα 1.600 άηνκα. 
 
  Με ηελ επηινγή ζηξαηεγηθψλ πξννξηζκψλ γηα ηα μελνδνρεία 
ηνπ, ηε κειέηε θαη ηελ θαηαζθεπή θαηλνχξησλ μελνδνρείσλ, 
θαζψο θαη κε ηηο κνλαδηθέο παξαρσξήζεηο ππεξεζηψλ πξνο 
ηνπο πειάηεο, ν φκηινο Aldemar ζπκπεξηιακβάλεηαη αλάκεζα 
ζηηο πην αμηφινγεο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο ζηελ Διιάδα.   
 
   Ο θ. Αιέμαλδξνο Αγγειφπνπινο, δηνηθεηηθφ ζηέιερνο ηεο 
εηαηξίαο, δήισζε πσο ε Aldemar πξαγκαηνπνηεί ζπλερείο 
επελδχζεηο, ηφζν ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ φζν θαη ζηηο 
πνιπηειείο εγθαηαζηάζεηο, κε ζηφρν λα θαηαζηεί πξφηππν ζηνλ 
ηνπξηζηηθφ θαη μελνδνρεηαθφ θιάδν.  
 
   Ζ αλάδεημε ησλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ ηνπ νκίινπ ζε 
μελνδνρεία πνιπηειείαο, απνηεινχλ ηελ πην νινθιεξσκέλε 
πξφηαζε γηα δηαθνπέο ή γηα εηαηξίεο πνπ ζέινπλ λα 
ζπλδπάζνπλ, ηελ θνζκνπνιίηηθε δσή κε έλα πεηπρεκέλν 
ζπλέδξην, αθνινπζψληαο ηηο ζχγρξνλεο ηάζεηο ηεο αγνξάο.  
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   Μία απφ ηηο πιένλ πξσηνπνξηαθέο επελδχζεηο πνπ 
εθάξκνζε ε εηαηξεία, ήηαλ ζηηο 14 Γεθεκβξίνπ ηνπ 2009, φηαλ 
ν φκηινο Aldemar επαλαζρέδηαζε ηελ ηζηνζειίδα ηνπ, κε 
γλψκνλα ηελ θηιηθφηεηα πξνο ηνλ ρξήζηε θαη ηηο κεραλέο 
αλαδήηεζεο, αληηθαηνπηξίδνληαο έηζη έληνλα, ην θνηλσληθά 
ππεχζπλν πξνθίι θαη ηηο αμίεο ηνπ νκίινπ. 
 
 Σν αλαβαζκηζκέλν website απφπλεε ηελ δσληάληα, ηελ 
θξεζθάδα θαη ηελ ελεξγεηηθφηεηα ησλ αλζξψπσλ πνπ 
εξγάδνληαη ζηνλ φκηιν Aldemar Resorts, νη νπνίνη είλαη θαη νη 
πξσηαγσληζηέο ζηα βίληεν. 
 
  Σν πξψην βίληεν παξνπζίαδε  αλζξψπνπο ηνπ νκίινπ, λα 
κεηακνξθψλνπλ ην παιηφ site ζε λέα δπλακηθή ηζηνζειίδα. Ο 
φκηινο επέιεμε σο πξσηαγσληζηέο ησλ βίληεν ηνπο 
εξγαδνκέλνπο ηνπ, ζην πιαίζην ηεο θνηλσληθήο ππεπζπλφηεηαο 
πνπ επηδεηθλχεη φια ηα ρξφληα, ζηνλ ηνκέα απηφλ θαη κε 
γλψκνλα ηελ θηινζνθία θαη ηηο αμίεο ηνπ. 

   Ο ξηδηθφο επαλαζρεδηαζκφο ηεο ηζηνζειίδαο θαη ν 

εκπινπηηζκφο  ηεο κε λέεο ππεξεζίεο,  έγηλε κε γλψκνλα ηηο 

αξρέο θαη ην φξακα ηνπ νκίινπ, ν νπνίνο επελδχεη ζπλερψο ζε 

θαηλνηφκα θαη πξσηνπνξηαθά πξντφληα,  πνπ ηνπνζεηνχλ φρη 

κφλν ηνλ ίδην, αιιά θαη ην ζπλνιηθφ ηνπξηζηηθφ πξντφλ ηεο 

ρψξαο καο ζηνλ ράξηε ησλ ζχγρξνλσλ εμειίμεσλ. 

   Σίπνηα φκσο απφ απηά δελ ζα ήηαλ δπλαηφ ρσξίο ην 

αλζξψπηλν δπλακηθφ, πνπ θπξηνιεθηηθά πξσηαγσληζηεί ζε 

φινπο ηνπο ηνκείο. 

    Σν 2002 ε εηαηξεία νινθιεξψλεη ην ζχζηεκα δηαζχλδεζεο 

ησλ θεληξηθψλ δηνηθεηηθψλ γξαθείσλ ηεο Αζήλαο θαη ησλ 

μελνδνρείσλ ηεο Αιπζίδαο, κέζσ κηαο ηερλνινγηθά 

πξνεγκέλεο δηαζχλδεζεο κε δίθηπν WAN. Αμίδεη λα ζεκεησζεί 

φηη ζηελ ζπγθεθξηκέλε ιχζε ελζσκαηψζεθαλ ηερλνινγίεο πνπ 

εμαζθάιηδαλ ηελ  πςειή πνηφηεηα ηεο κεηαθεξφκελεο 

πιεξνθνξίαο  είηε απηή αθνξνχζε δεδνκέλα είηε θσλή.  

   Ζ λέα απηή ηειεπηθνηλσληαθή ππνδνκή ζπληείλεη 

απνθαζηζηηθά ζηελ γξήγνξε, αμηφπηζηε θαη ζπλερή 

επηθνηλσλία ησλ θεληξηθψλ γξαθείσλ θαη ησλ μελνδνρείσλ 

Aldemar αλά ηελ Διιάδα, εμαζθαιίδνληαο παξάιιεια γηα 
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απηήλ ,κεησκέλα ιεηηνπξγηθά θφζηε θαη απμεκέλε απφδνζε ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηεο.  

  Ζ πινπνίεζή ηνπ επελδπηηθνχ απηνχ πξνγξάκκαηνο ζηνλ 

ρψξν ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, εληάζζεηαη κέζα ζηελ γεληθφηεξε 

ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο πνπ αθνινπζεί ε Aldemar, κε ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ πιένλ ζχγρξνλσλ εξγαιείσλ ζηελ δεκηνπξγία 

ελφο πνηνηηθά πςεινχ μελνδνρεηαθνχ πξντφληνο. 

    Ζ ιχζε ηεο ειεθηξνληθήο δηαζχλδεζεο, θαιχπηεη πιήξσο ηηο 

αλάγθεο επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο ησλ θεληξηθψλ 

γξαθείσλ ηεο Aldemar, κε ηα μελνδνρεία ηεο αιπζίδαο, πνπ 

είλαη γεσγξαθηθά δηαζθνξπηζκέλα ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν. 

Σν Αλζξψπηλν Γπλακηθφ ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη ην Α θαη ην Χ 

ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Οκίινπ Aldemar εθφζνλ απνηειεί ηελ 

<<παξαγσγφ δχλακε>> ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Γηα κηα 

αιπζίδα μελνδνρείσλ κε ην κέγεζνο θαη ηα πςειά πξφηππα 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ νκίινπ, ην Αλζξψπηλν 

Γπλακηθφ ηνπ είλαη πνιχηηκν θαη βεβαίσο απνηειεί θχξην 

κέιεκά ηνπο. 

 
 

8.3 Σα ξενοδοχειακά ςυγκροτήματα 

 
    Ζ  Aldemar Resorts δηαζέηεη 8 μελνδνρεηαθέο κνλάδεο: 
 
 

             Α) Ληκέλαο Υεξζνλήζνπ Κξήηε 

 Royal Mare  
 Knossos Royal 
 Cretan Village 

 

             Β) Καιιηζέα Ρφδνο 

 Aimilia Mare 
 Paradise Village 
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             Γ) θαθηδηά Γπηηθή Πεινπφλλεζνο 

 Royal Olympian 
 Olympian Village 

 

              Γ) 4 ππεξζχγρξνλα ζπλεδξηαθά θέληξα 

 Knossos Royal Village Conference Centre, Ληκέλαο 
Υεξζνλήζνπ Κξήηε 

 Paradise Royal Mare Conference Hall, Καιιηζέα Ρφδνο 
 Olympian Village Conference Centre, θαθηδηά Πχξγνπ 

Γπηηθή Πεινπφλλεζνο 
 

 
              Δ) 2 πξφηππα θέληξα ζαιαζζνζεξαπείαο 

 Royal Mare Thalasso, Ληκέλαο Υεξζνλήζνπ Κξήηε 
 Royal Olympian Spa &Thalasso, θαθηδηά ΠχξγνπΓπη. 

Πεινπφλλεζνο 
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8.3.1 Aldemar Cretan Village 

 

 

  Ζ πξψηε  μελνδνρεηαθή κνλάδα ηεο εηαηξείαο, είλαη ην Aldemar 
Cretan Village, πνπ ρηίζηεθε ην 1985-1987 θαη βξίζθεηαη ζηνλ 
Ληκέλα Υεξζνλήζνπ Κξήηεο. Δίλαη ηεζζάξσλ αζηέξσλ (****) θαη 
έρεη ζπλνιηθή έθηαζε 60.000 m2.   

  Σν Aldemar Cretan Village, είλαη έλα εμαηξεηηθφ μελνδνρείν, 
ρηηζκέλν κέζα ζε θήπνπο κε πνιχρξσκα ινπινχδηα θαη δηαζέηεη  
ηδησηηθή παξαιία.   

  Φεκηζκέλν γηα ην παξαδνζηαθφ ζηηι, ην μελνδνρείν θαισζνξίδεη 
επηζθέπηεο απφ ην 1987. Με θφλην ην Αηγαίν ,πάλσ ζηε 
ρξπζαθέληα παξαιία ηνπ Αληζζαξά, απνηειείηαη απφ δχν 
ζπγθξνηήκαηα, ληπκέλα ζηα ιεπθά θαη ζηνιηζκέλα κε παξαδνζηαθά 
ειιεληθά ζηνηρεία, πνπ  δίλνπλ κηα αίζζεζε νηθνγελεηαθήο 
ζαιπσξήο. 

 Σα δηψξνθα bungalow πξνζθέξνπλ άλεηε δηακνλή, ελψ νη 
δξαζηεξηφηεηεο θπκαίλνληαη απφ ζαιάζζηα ζπνξ έσο κίλη γθνιθ 
θαη πνηθίιν ςπραγσγηθφ πξφγξακκα. Δπηπιένλ παξέρεηαη 
ςπραγσγία ζηνπο κηθξνχο επηζθέπηεο ζην CHILDREN‟S CLUB,κε 
δηάθνξεο ραξνχκελεο δξαζηεξηφηεηεο, ππφ ηελ επίβιεςε 
εθπαηδεπκέλσλ επαγγεικαηηψλ θαη παηδηθή ραξά. 

    Πξνζθέξεη άθζνλεο αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξεηβαηηθή 
πνδειαζία, γνπηληζέξθηλγθ θαη ιεκβνδξνκία.   
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  Σν μελνδνρείν Cretan Village δηαζέηεη ην θεληξηθφ εζηηαηφξην 
«Veranta», ηελ ηαβέξλα «La Pergola», ην Snackbar «Dionyssos», 
θαη ην εζηηαηφξην παξαιίαο «Thalassa».   

   Σέινο αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη ην Αldemar Cretan 
Village μερψξηζε ζηελ θαηεγνξία Best Greek all-inclusive Resort 
γηα ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο ηνπ θαη ηα πξνζθεξφκελα 
πξνγξάκκαηά ηνπ. 

 

 

8.3.2 Aldemar Knossos Royal Village & Knossos Royal Villas 

 

 

  Σν επφκελν θαηά ρξνλνινγηθή ζεηξά θαηαζθεπήο είλαη ην Aldemar 
Knossos Royal Village & ην Knossos Royal Villas. Πξφθεηηαη γηα 
ηελ δεχηεξε μελνδνρεηαθή κνλάδα ηνπ νκίινπ ,ε νπνία είλαη πέληε 
αζηέξσλ (*****) θαη ρηίζηεθε ηελ πεξίνδν 1989-1991. Βξίζθεηαη 
ζηνλ Ληκέλα Υεξζνλήζνπ Κξήηεο θαη θαηαιακβάλεη έθηαζε 85.000 
m2 . 

   Σν έηνο 1992 δεκηνπξγήζεθε  ζην μελνδνρείν ,ην ζχγρξνλν 
ζπλεδξηαθφ θέληξν Knossos Royal Conference  ζην νπνίo 
κπνξνχλ λα θηινμελεζνχλ κέρξη θαη 900 άηνκα. To θέληξν δηαζέηεη 
κεγάιεο αίζνπζεο πιήξσο εμνπιηζκέλεο κε ζπζηήκαηα εηθφλαο θαη 
ηαπηφρξνλεο κεηάθξαζεο ππεξζχγρξνλεο ηερλνινγίαο. Οη 
αίζνπζεο κπνξνχλ λα θαιχςνπλ απφιπηα ηηο αλάγθεο κεγάισλ 
ζπλεδξίσλ. 
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   Καηά ηελ πεξίνδν 2001-2002 ζην πιαίζην ελφο   κεγάινπ 
επελδπηηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ εθπφλεζε ε εηαηξία, 
αλαθαηαζθεπάζηεθαλ 49 sea-front  δσκάηηα θαη εμνπιίζηεθαλ κε 
λέα επίπισζε θαη θαηλνχξγηα κπάληα. Οινθιεξψζεθε επίζεο ε 
δεχηεξε θάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο αλαθαίληζεο ηνπ ηκήκαηνο ησλ 
40 βηιψλ ηνπ μελνδνρείνπ. Οη ελληά δηψξνθεο βίιιεο κπξνζηά ζηελ 
ζάιαζζα αλαδηακνξθψζεθαλ πιήξσο θαη εμνπιίζηεθαλ κε λέα 
ππεξπνιπηειή επίπισζε ζπλερίδνληαο ηελ παξάδνζε ηεο 
πνιπηέιεηαο θαη ην ζηηι ζηηο νηθνγελεηαθέο δηαθνπέο. Σν Knossos 
Royal Village απέρεη 4 ιεπηά κε ηα πφδηα απφ ηελ παξαιία.  

   Σν Aldemar Knossos Royal βξίζθεηαη θνληά ζηελ ηζηνξηθή 
Κλσζζφ. Δίλαη ρηηζκέλν κέζα ζε θαηαπξάζηλνπο θήπνπο θαη είλαη  
έλα νηθνγελεηαθφ μελνδνρείν, πεξίηερλα δηαθνζκεκέλν θαη 
αλαθαηληζκέλν. Σα δσκάηηα έρνπλ βεξάληεο κε ππέξνρε ζέα ζηε 
ζάιαζζα ή ζηνλ θήπν, δνξπθνξηθή ηειεφξαζε θαη πξφζβαζε ζην 
Internet, ελψ νη επηζθέπηεο έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα  λα απνιαχζνπλ 
πνηθηιία αζιεηηθψλ θαη ςπραγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Σα παηδηά 
κπνξνχλ λα δηαζθεδάζνπλ  ζηνπο παηδφηνπνπο, ζηηο 
λεξνηζνπιήζξεο θαη ζηηο εηδηθέο πηζίλεο, κε δεκηνπξγηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο.  

   Σν Aldemar Knossos Royal Village έρεη πνιιά θαη δηάθνξα 
εζηηαηφξηα, φπσο ην gourmet εζηηαηφξην Fontana Amorosa, κηα 
απζεληηθή ηηαιηθή πηηζαξία θαη ηελ ειιεληθή ηαβέξλα Artemis.  

   Σν πεληάζηεξν μελνδνρείν παξέρεη πνιιέο ππεξεζίεο φπσο 
ζπξσξείν, ελνηθηάζεηο ιηκνπδίλαο θαη Learjet, κεηαθνξέο ζηηο 
εγθαηαζηάζεηο ηνπ μελνδνρείνπ θαη γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε. 
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8.3.3  Aldemar Royal Mare Thalasso 

 

 

Απφ ην 1995 έσο θαη ην 1997 αθνινχζεζε ν ζρεδηαζκφο θαη ε 
θαηαζθεπή αθφκα κηαο λέαο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο ηνπ νκίινπ, 
ηνπ Aldemar Royal Mare Thalasso. Πξφθεηηαη γηα κηα πνιπηειή 
μελνδνρεηαθή κνλάδα, ε νπνία απνηέιεζε ην πξψην θέληξν 
ζαιαζζνζεξαπείαο ζηελ Διιάδα. Βξίζθεηαη δίπια απφ ην Aldemar 
Cretan Village θαη θαηαιακβάλεη έθηαζε 96.000 m2 . 

   Σν παξαζαιάζζην  Aldemar Royal Mare βξίζθεηαη  ζηε βφξεηα 
αθηή ηεο Κξήηεο. Γηαζέηεη πνιιέο πηζίλεο, ηδησηηθή παξαιία θαη 
γήπεδν ηέληο. Δπίζεο δηαζέηεη εμαηξεηηθά εζηηαηφξηα φπσο ην 
Gourmet εζηηαηφξην  «Candia», , ηελ παξαδνζηαθή ηαβέξλα «El 
Greco», ην Beach Bar Δζηηαηφξην «Albatros», ην θεληξηθφ 
εζηηαηφξην «Sympossio», θαη ην αζηαηηθφ εζηηαηφξην «Royal Palm» 
. 

    ην μελνδνρείν Aldemar Royal Mare Thalasso  ε πνιπηέιεηα 
ζπλαληά ηελ νκνξθηά. Πξφθεηηαη γηα έλα Sparesort, κε εθπιεθηηθή 
ζέα ζηε ζάιαζζα, επξχρσξα δσκάηηα θαη ζνπίηεο, ππέξνρνπο 
θήπνπο, θαη δεθάδεο επηινγέο. Παξαδνζηαθή θξεηηθή θνπδίλα, 
gourmet πηάηα, κνλαδηθέο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη θπζηθά έλα 
πξφηππν θέληξν ζαιαζζνζεξαπείαο 
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   Σν θέληξν ζαιαζζνζεξαπείαο ηνπ Royal Mare, ζπγθαηαιέγεηαη 
αλάκεζα ζηα 10 θαιχηεξα παγθνζκίσο θαη ην έηνο 2017 
απέζπαζε ρξπζή δηάθξηζε, ε νπνία έξρεηαη λα πξνζηεζεί ζηηο 
δεθάδεο δηεζλείο δηαθξίζεηο, σο πξφηππν θέληξν  
ζαιαζζνζεξαπείαο ζηελ Δπξψπε θαη ηνλ θφζκν, ελψ έιαβε 
ζπγρξφλσο ην βξαβείν Silver ζηελ θαηεγνξία Best Greek Hotel 
Dining Experience.  

  ην θέληξν αηζζεηηθήο, δηαζέηεη  δψδεθα αηνκηθέο θακπίλεο 
πεξηπνηήζεσλ θαη ζηα πιαίζηα δχν λέσλ πξνγξακκάησλ 
ζαιαζζνζεξαπείαο, δεκηνπξγήζεθε έλαο λένο ρψξνο καζάδ 
„ZEN‟,ελψ απνθιεηζηηθά γηα επηζθέπηεο πνπ επηζπκνχλ λα 
αθνινπζήζνπλ πξφγξακκα δηαηηεηηθήο δηαηξνθήο, ππάξρεη ην 
δηαηηεηηθφ εζηηαηφξην „HARMONIA‟. 

  Σν μελνδνρείν δηαζέηεη 341 δσκάηηα απφ ηα νπνία 97 έρνπλ 
άκεζε πξφζβαζε ζην θέληξν ζαιαζζνζεξαπείαο , 10 είλαη εηδηθά 
δηακνξθσκέλα γηα άηνκα κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα θαη 43 
ππεξπνιπηειείο ζνπίηεο ζε ζπγθξνηήκαηα θηηξίσλ. 

   Όια ηα δσκάηηα είλαη εμνπιηζκέλα κε θιηκαηηζκφ, δνξπθνξηθή 
ηειεφξαζε, ςπγείν θαη ζηεγλσηήξα καιιηψλ. Δπίζεο ππάξρεη  
θαιάζη θαισζνξίζκαηνο κε θξνχηα θαη θξαζί . Οη επηζθέπηεο ηνπ 
μελνδνρείνπ κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ  απφ ηηο πινχζηεο 
εγθαηαζηάζεηο ηνπ, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλεηαη αλάκεζα ζε άιια 
θαη ην γπκλαζηήξην. 

   Σν μελνδνρείν πεξηιακβάλεη δσξεάλ Wi-Fi ζε φινπο ηνπο 
ρψξνπο θαη δσξεάλ ηδησηηθφ ρψξν ζηάζκεπζεο ζηηο 
εγθαηαζηάζεηο.. 
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8.3.4  Aldemar Aimilia Mare 

 

 

Tν λεζί ηνπ ήιηνπ θηινμελεί ην Aldemar Amilia Mare, έλα ππέξνρν 
all-inclusive ζχγρξνλν μελνδνρείν 5 αζηέξσλ, ρηηζκέλν ζε 
κεζνγεηαθφ ζηηι, δίπια ζε κηα ακκψδε θαη ηδησηηθή παξαιία ηεο 
Ρφδνπ, κε ζέα ην απέξαλην γαιάδην ηνπ Αηγαίνπ.  

  Γηαζέηεη 449 δσκάηηα πνπ αλαθαηλίζηεθαλ ην 2006 θαη έθηνηε 
παξέρεη ζηνπο πειάηεο ηνπ έλα επξχ θάζκα επηινγήο δσκαηίσλ, 
εμαηξεηηθέο εγθαηαζηάζεηο επεμίαο θαη ζπα, άξηηα εμνπιηζκέλν 
γπκλαζηήξην, εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή ζεξκαηλφκελε πηζίλα 
,επξχρσξνπο  θαη πξνζεγκέλνπο εζσηεξηθνχο ρψξνπο θαη 
ζαπκάζηεο επηινγέο γηα θαγεηφ θαη πνηφ ζηα ζεκαηηθά ηνπ 
εζηηαηφξηα. 

  Σν ζέξεηξν βξίζθεηαη κέζα ζε έλαλ φκνξθν θήπν κε πνιχρξσκα 
ινπινχδηα, θαη πξνζθέξεη ζηνπο επηζθέπηεο ρψξν γηα 
ειηνζεξαπεία θαη λεξνηζνπιίζξεο. ην Amilia Mare, ην πξφγξακκα 
ςπραγσγίαο δελ ζηακαηά πνηέ θαη πεξηιακβάλεη πνιιέο 
δξαζηεξηφηεηεο γηα παηδηά θαη κεγάινπο, ραξίδνληαο φκνξθεο 
ζηηγκέο ζε φιε ηελ νηθνγέλεηα. 
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8.3.5 Aldemar Paradise Village 

 

 

To Paradise Village είλαη έλα μελνδνρείν πέληε αζηέξσλ πνπ 
απνηειεί παξάδεηγκα αξρηηεθηνληθήο ζην παξαδνζηαθφ ζηηι θαη 
βξίζθεηαη κπξνζηά ζε κηα ππέξνρε ακκψδε παξαιία ζην ηζηνξηθφ 
λεζί ηεο Ρφδνπ.   

   Σα πξφζθαηα αλαθαηληζκέλα, πςειήο αηζζεηηθήο δσκάηηα κε ζέα 
ηε ζάιαζζα ή ηνπο πεξηπνηεκέλνπο θήπνπο ζα ζαο ραξίζνπλ ψξεο 
απφιπηεο ραιάξσζεο.  

  Οη επηζθέπηεο κπνξνχλ λα γεπκαηίζνπλ ζην κεγάιν εζηηαηφξην 
φπνπ ζεξβίξνληαη θαη πηάηα ρνξηνθαγηθήο θνπδίλαο. Σν μελνδνρείν 
αλήθεη ζηελ θαηεγνξία μελνδνρείσλ πνιπηειείαο κεηά ηελ 
αλαθαηαζθεπή ηνπ πνπ έθηαζε ηα 6 δηο. Γξρ. θαη απνηειεί ζήκεξα 
κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο επελδχζεηο πνπ έρνπλ γίλεη ζηελ Ρφδν, 
γηα αλαθαίληζε μελνδνρεηαθήο κνλάδαο. 

  Σν ζέξεηξν παξέρεη δσληαλή κνπζηθή θαη παξαζηάζεηο θαη νη 
αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πεξηιακβάλνπλ γνπηληζέξθηλγθ θαη 
κπίηο βφιετ.   

    Βπζηζηείηε ζηα θξπζηάιιηλα λεξά ησλ πηζηλψλ ή ηε ζάιαζζα, 
θαηαπηαζηείηε κε ηα ζαιάζζηα ζπνξ θαη ηηο ππφινηπεο 
δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνζθέξνληαη, ραιαξψζηε ζην Κέληξν Spa 
κε ην πιήξσο εμνπιηζκέλν γπκλαζηήξην θαη δνθηκάζηε ηηο 
θνζκνπνιίηηθεο γεχζεηο ησλ εμαηξεηηθψλ ηνπ εζηηαηνξίσλ. 

  Σέινο ζην μελνδνρείν βξίζθεηαη θαη ην PARADISE MARE 
CONFERENCE CENTRE ην ζπλεδξηαθφ θέληξν κε ηελ κεγάιε θαη 
άξηηα εμνπιηζκέλε αίζνπζα  κε ηα πην ζχγρξνλα νπηηθναθνπζηηθά 
ζπζηήκαηα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ άλεην ρψξν ππνδνρήο θαη κε ηηο 
κηθξφηεξεο αίζνπζεο πνπ ηελ πεξηβάιινπλ θαη κπνξεί λα θαιχςεη 
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αθφκε θαη ηηο πην απαηηεηηθέο αλάγθεο δεκνζίσλ εθδειψζεσλ, 
φπσο είλαη ηα ζεκηλάξηα, νη εηαηξηθέο παξνπζηάζεηο θαη νη 
επαγγεικαηηθέο ζπλαληήζεηο πνπ δηνξγαλψλνληαη πάληα 
πξνζαξκνζκέλεο ζηηο αλάγθεο ησλ εηαηξηψλ, κε ηελ ιηηή 
πνιπηέιεηα θαη δηαθξηηηθή πεξηπνίεζε πνπ ραξαθηεξίδεη ηηο 
ππεξεζίεο ηεο Aldemar. 

  Σέινο ην μελνδνρείν δηαζέηεη 800 δσκάηηα πνπ μερσξίδνπλ γηα 
ηελ αηζζεηηθή ηνπο θαη βξίζθνληαη είηε ζην θεληξηθφ θηίξην, είηε ζε 
Prive bungalows ή αθφκε ζε πνιπηειείο VIP ζνπίηεο κε πηζίλεο. 

 

 

8.3.6 Aldemar Royal Olympian 

 

 

  Έλα ήξεκν ππεξπνιπηειέο μελνδνρεηαθφ ζπγθξφηεκα ζηελ 
θαθηδηά Ζιείαο, κφιηο 13 ρκ. απφ ηνλ Πχξγν, πνπ πξνζθέξεη 
άλεζε θαη ππεξεζίεο πξψηεο θαηεγνξίαο, ζε ππεξκνληέξλα 
θαηαιχκαηα. εξβίξεη φηη θαιχηεξν ππάξρεη ζηελ ειιεληθή θαη 
δηεζλή θνπδίλα, ελψ ε δηακνλή ζε bungalow , ζνπίηεο θαη δσκάηηα 
κνλαδηθήο αηζζεηηθήο, πξνζεγκέλα σο ηελ ηειεπηαία ιεπηνκέξεηα 
θαη παξαηαγκέλα πάλσ ζηελ ρξπζή άκκν, πιαηζησκέλα απφ 
δεθάδεο πηζίλεο πνπ μεθπηξψλνπλ ζαλ γαιάδηεο πηλειηέο κέζα 
απφ θαηαπξάζηλνπο θήπνπο, κεηαθέξνπλ ηνλ επηζθέπηε ζε έλα 
κηθξφ βαζίιεην αξκνλίαο θαη νκνξθηάο. 

  Σν Royal Olympian δηαζέηεη ηηο πην αλαβαζκηζκέλεο θαηεγνξίεο 
δσκαηίσλ θαη ζνπηηψλ ηνπ ζπγθξνηήκαηνο . Bungalow, ζνπίηεο θαη 
δσκάηηα, ζε απφιπηε αξκνλία κε ην πεξηβάιινλ, κε θφλην ηελ 
πξσηφγλσξε θπζηθή νκνξθηά ηεο Γπηηθήο Πεινπνλλήζνπ, πάλσ 
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ζηελ ζάιαζζα ηνπ Ηνλίνπ θαη κε ηελ ζθξαγίδα ηεο ηερλνγλσζίαο 
ζηνλ ρψξν ηεο ζαιαζζνζεξαπείαο. 

  Σν ζέξεηξν απνηειείηαη απφ 74 δίθιηλα δσκάηηα ζε θηηξηαθά 
ζπγθξνηήκαηα, 44 ζνπίηεο, θαζψο θαη bungalow.  

   Σν  βξαβεπκέλν θέληξν ζαιαζζνζεξαπείαο, πξνζθέξεη ηελ 
απφιπηε αλαδσνγφλεζε, ελψ ε απέξαληε παξαιία, πξνθαιεί ηνλ 
επηζθέπηε λα δήζεη ηελ έληαζε ησλ ζπνξ. 

   Οη  θηινμελνχκελνη κπνξνχλ λα απνιαχζνπλ ηα γεχκαηά ηνπο 
ζην θεληξηθφ εζηηαηφξην La Pergola, ή ζηελ ηαβέξλα ΑΜΠΔΛΧΝΑ 
πνπ απεπζχλεηαη απνθιεηζηηθά ζε πειάηεο ηνπ μελνδνρείνπ, είηε 
ζην ηηαιηθφ ARTEMIS, ην  MARINA, gourmet θαη ην θηλέδηθν 
GOLTEN PALM είλαη θνηλά γηα ηα δχν μελνδνρεία ηνπ 
ζπγθξνηήκαηνο.  

   Γηα ηα πνηά ππάξρνπλ ην θεληξηθφ κπαξ θαζψο ηα κπαξ ζηηο 
πηζίλεο θαη ηελ παξαιία. Ζ αλαςπρή δελ έρεη ηέινο ζηα πέληε 
γήπεδα ηέληο, ζην γήπεδν βφιετ, ην ηξαπέδη πίλγθ-πφγθ, θαη ηα 
νξγαλσκέλα πξνγξάκκαηα γπκλαζηηθήο. 

  Δίλαη έλα μελνδνρείν 5 αζηέξσλ ζε κηα εηδπιιηαθή ηνπνζεζία, 
πνπ βξίζθεηαη θνληά ζηελ Αξραία Οιπκπία, έλα κηθξφ βαζίιεην 
αξκνλίαο θαη νκνξθηάο πνπ ζρεδφλ αθνπκπά ζηε καθξηλή γξακκή 
ηνπ νξίδνληα.    
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8.3.7. Aldemar Olympian Village 

 

Σν Aldemar Olympian Village, ηξείο ψξεο καθξηά απφ ηελ Αζήλα, 
ζηελ θαθηδηά ηεο Γ. Πεινπνλλήζνπ, έρεη γίλεη έλαο απφ ηνπο 
πιένλ δεκνθηιείο πξννξηζκνχο δηαθνπψλ. 

  Ζ ηνπνζεζία θαη νη ρψξνη ηνπ μελνδνρείνπ, πξνζθέξνληαη γηα 
θάζε είδνπο πξνζσπηθή ή ζπιινγηθή απφδξαζε. 

 Σν ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο αξρηθήο αλαθαηαζθεπήο ηνπ μελνδνρείνπ 
(1998-1999) μεπέξαζε ηα 5,8 δηο. Γξρ. Γηα ηελ επέθηαζε θαη 
αλαβάζκηζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ην δηάζηεκα 2001-2004, ε 
Aldemar πξνβαίλεη ζε επέλδπζε χςνπο 40 δηο. πγθεθξηκέλα 
θαηαζθεπάδεηαη πλεδξηαθφ Κέληξν ρσξεηηθφηεηαο 2.500 αηφκσλ, 
λέεο κνλάδεο bungalow κε executive ηκήκα, λέεο νηθνγελεηαθέο 
βίιιεο κε ηδησηηθέο πηζίλεο θαη δεχηεξν θεληξηθφ θηήξην, ζπλνιηθήο  
δπλακηθφηεηαο 700 θιηλψλ. 

  Δπίζεο ε εηαηξία πξνρσξάεη ζηελ θαηαζθεπή λένπ θέληξνπ 
ζαιαζζνζεξαπείαο, λέσλ ρψξσλ εζηίαζεο θαη αλαςπρήο, θαζψο 
θαη ζε ππνζηεξηθηηθά έξγα, φπσο κνλάδα βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ, 
αθαιάησζε, παξαγσγή ζεξκνχ λεξνχ απφ ειηαθή ελέξγεηα θαη 
άιια. 

  Ζ απφθαζε ηνπ ΔΟΣ λα πξνάγεη ην Olympian Village ζε κνλάδα 
πνιπηειείαο, έξρεηαη ζαλ αλαγλψξηζε ηεο πνξείαο πνπ δηαγξάθεη 
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ν φκηινο, πξνο ηελ δεκηνπξγία ελφο πξφηππνπ επηρεηξεκαηηθνχ  
κνληέινπ ζην ρψξν αλαςπρήο, ηνπξηζκνχ θαη ειεχζεξνπ ρξφλνπ.  

  Με ζηξαηεγηθέο επελδχζεηο ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ, 
ζπζηεκαηηθέο επελδχζεηο ζηηο πνιπηειείο εγθαηαζηάζεηο θαη 
δηαξθή ηειεηνπνίεζε ησλ πςεινχ επηπέδνπ ππεξεζηψλ ηνπ, 
αμηνπνηεί κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο 
ρψξαο, αιιά θαη ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ ζηηο νπνίεο 
δξαζηεξηνπνηείηαη ν φκηινο. Έηζη δεκηνπξγείηαη έλα μελνδνρείν 5 
αζηέξσλ ζε κηα ηζηνξηθή ηνπνζεζία, παηξίδα ησλ Θεψλ ηνπ 
Οιχκπνπ θαη γελέηεηξα ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ, γεκάηε κε 
αξραίνπο λανχο θαη βπδαληηλά κνλαζηήξηα.  

  Σν μελνδνρείν Olympian Village απιψλεηαη θαηά κήθνο ηεο 
παξαιίαο πεξηηξηγπξηζκέλν απφ δεθάδεο πηζίλεο θαη 
πεξηπνηεκέλνπο θήπνπο. Σν εληππσζηαθφ απηφ παξαζαιάζζην 
μελνδνρεηαθφ ζπγθξφηεκα, βξαβεπκέλν σο ην θαιχηεξν Beach 
Resort γηα ην 2016 (Hospitality Awards), απνηειεί ην ηδαληθφ κέξνο 
γηα  ηηο πην καγεπηηθέο θαη αμέραζηεο δηαθνπέο. 
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8.3.8 Η οργανωτική δομή του ομίλου Aldemar Resorts 

 

 

 Κεθαιή ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη ν Πξφεδξνο θαη ν 
Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηνπ νκίινπ. ε απηνχο αλαθέξνληαη νη 
χκβνπινη ηεο Γηνίθεζεο θαη ε Γξακκαηεία ηεο Γηνίθεζεο θαζψο 
επίζεο φινη νη ηνκείο δηνίθεζεο, ν χκβνπινο επηζηηηζηηθψλ 
ηκεκάησλ, ν ζχκβνπινο νξνθνθνκίαο θαζψο θαη ε δηνίθεζε ησλ 
μελνδνρείσλ θαη θέληξσλ ζαιαζζνζεξαπείαο. 

ηνπο Σνκείο Γηνίθεζεο πνπ βξίζθνληαη αξηζηεξά ηνπ 
δηαγξάκκαηνο  ππάγνληαη ην: 

 Σκήκα Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ  
  Σκήκα Σερληθψλ Τπεξεζηψλ 
 Σκήκα Πξνκεζεηψλ  
 Σκήκα Πιεξνθνξηθήο 
 Σκήκα Δπηρεηξεζηαθήο Γηαζθάιηζεο  
  Σκήκα Μηζζνδνζίαο 
 Σκήκα Αλάπηπμεο θαη Πνηφηεηαο  
 Tκήκα Πσιήζεσλ &Marketing 

 

ηα μελνδνρεία θαη θέληξα ζαιαζζνζεξαπείαο πνπ βξίζθνληαη 
δεμηά ηνπ δηαγξάκκαηνο ππάγνληαη νη μελνδνρεηαθέο κνλάδεο ηνπ 
νκίινπ κε βάζε ηελ ηνπνζεζία πνπ βξίζθεηαη ην θάζε μελνδνρείν.  
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Πην ζπγθεθξηκέλα: 

 ηελ Κξήηε είλαη: 

 Royal MareVillage 
 Royal Mare Thalasso πνπ είλαη ην θέληξν ζαιαζζνζεξαπείαο 
 Knossos Royal Village & Knossos Royal Villas 
 Cretan Village 

ηελ Ρφδν είλαη: 

 Paradise Royal Mare 
 Paradise Village 

ηελ Γπηηθή Πεινπφλλεζν είλαη: 

 Olympian Village & Royal Olympian 
 Royal Olympian Spa & Thalasso πνπ είλαη ην θέληξν 

ζαιαζζνζεξαπείαο 
 

 
 

 

8.4. Σο τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικοφ του Ομίλου 

Aldemar Resorts 
 

Ζ εηαηξεία Aldemar, πξσηνπφξνο αλάκεζα ζηηο ειιεληθέο 

ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο θάλεη αθφκε έλα ζρέδην πξαγκαηηθφηεηα, 

δίλνληαο δηάζηαζε ζε έλα λέν ηκήκα πνπ αλέιαβε ηελ δηαρείξηζε 

ησλ ζεκάησλ ηνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ηνπ νκίινπ. 

  Ο ξφινο ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα ζηελ πνηφηεηα παξνρήο 

ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ, είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφο θαη ν ζθνπφο 

ηεο εηαηξείαο είλαη ε εμέιημε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο παξάιιεια κε 

ηελ αλάπηπμή ηεο θαη ζχκθσλα κε ηηο πςειέο πξνδηαγξαθέο 

ιεηηνπξγίαο ηεο. 

  Ο φκηινο Aldemar επελδχνληαο νπζηαζηηθά ζην πξνζσπηθφ ηνπ, 

πξαγκαηνπνηεί ζπλερείο θαη ζπζηεκαηηθέο επελδχζεηο ζηελ 

εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ φισλ ησλ βαζκίδσλ. 

  Απφ ην 1999 έσο ζήκεξα, νη πεξηζζφηεξνη εξγαδφκελνη 

παξαθνινπζνχλ ζεκηλάξηα θαηάξηηζεο, εθπαίδεπζεο θαη 
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κεηεθπαίδεπζεο, ζην πιαίζην ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ 

πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ επηρείξεζε. Σα εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα ζρεδηάδνληαη κε βάζε ηα απνηειέζκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηηο αμηνινγήζεηο απφδνζεο θαη ηηο πνηνηηθέο 

έξεπλεο πνπ γίλνληαη ζε πειάηεο θαη εξγαδνκέλνπο θαη 

ζπλνδεχνληαη απφ θαηαγξαθή ηεο πξνφδνπ ηνπ πξνζσπηθνχ. 

 Ο φκηινο θξνληίδεη πάληα λα δεκηνπξγεί θαη λα δηαηεξεί 

δσηηθνχο δηαχινπο επηθνηλσλίαο κεηαμχ πξνζσπηθνχ θαη 

δηνίθεζεο, θξνληίδνληαο γηα ηηο θαζεκεξηλέο αλάγθεο ηνπ 

πξνζσπηθνχ ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν, επηηξέπνληάο ηνπο λα 

ζπκκεηέρνπλ ζε δηάθνξνπο ηνκείο θαη πξνζθέξεη επηπιένλ 

παξνρέο, φπσο πξφζβαζε ζηελ ηξάπεδα αίκαηνο ηνπ νκίινπ, 

νξγάλσζε εθδειψζεσλ θαη εθδξνκψλ, βηβιηνζήθε θ.α.  

      Ζ ηξάπεδα αίκαηνο ηνπ νκίινπ, ιεηηνπξγεί απφ ην 1998 θαη 

κεξηκλά γηα ηελ θεληξηθή δηαρείξηζε θαη νξγάλσζε εκεξψλ 

αηκνδνζίαο, θαζψο θαη γηα ηελ θεληξηθή δηάζεζε ησλ απνζεκάησλ. 

Γηθαίσκα ρξήζεο ηεο ηξάπεδαο αίκαηνο, έρεη φιν ην πξνζσπηθφ 

ηνπ νκίινπ θαη νη πξψηνπ βαζκνχ ζπγγελείο ηνπο. 

    Γαλεηζηηθέο βηβιηνζήθεο ηεο εηαηξείαο, ιεηηνπξγνχλ ζε φιεο ηηο 

κνλάδεο θαη θαιχπηνπλ ηα αληηθείκελα κε ηα νπνία απαζρνιείηαη 

ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο, φπσο ινγηζηηθή, επηζηηηζηηθά ζέκαηα, 

πεξηβάιινλ, ζέκαηα δηαρείξηζεο θαη ιεηηνπξγίαο, δηνίθεζε 

επηρεηξήζεσλ ,θ.α. Οη πεγέο πιεξνθφξεζεο ( βηβιία, πεξηνδηθφο 

ηχπνο, CD, video) ,αλαλεψλνληαη ζπζηεκαηηθά απφ ην ηκήκα 

Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ.  

 Σν ηκήκα Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ηεο Aldemar, εθηφο απφ ηνλ 

φγθν ηεο θαζαξά δηαδηθαζηηθήο εξγαζίαο, αζρνιείηαη κε ζέκαηα 

επηθνηλσλίαο, εθαξκνγήο εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ θαη πεηζαξρίαο, 

εθπαίδεπζεο πξνζσπηθνχ, αλζξσπίλσλ ζρέζεσλ, αηηεκάησλ ηνπ 

πξνζσπηθνχ θιπ. 

  Δπίζεο δηακνξθψλεη θαη εηζάγεη ηελ πνιηηηθή πξνζσπηθνχ. 

Παξφιν πνπ ε ηειηθή έγθξηζε ηεο πνιηηηθήο πξνζσπηθνχ είλαη 

ζέκα ηεο δηνίθεζεο ηεο επηρείξεζεο ε δηεχζπλζε ηνπ πξνζσπηθνχ 

είλαη ππεχζπλε γηα ηελ δηακφξθσζή ηεο, κε βάζε ηα ζηνηρεία θαη 

ηηο εκπεηξίεο ηεο. 

   Σα ζηειέρε ηνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ηεο  Aldemar 

πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο πξνο ηελ επηρείξεζε ζρεηηθά κε ηηο 
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δηαδηθαζίεο ζηειέρσζεο, εθπαίδεπζεο θαηαζηάζεσλ παξνπζηψλ , 

ππεξσξηψλ, ππνινγηζκνχ κηζζνδνζίαο, πξνγξακκαηηζκνχ αδεηψλ, 

ηήξεζεο αξρείνπ πξνζσπηθνχ θηι. 

  Αζθνχλ επνπηεία ζε φια ηα επίπεδα ηεο επηρείξεζεο, ζρεηηθά κε 

ηελ ζπκκφξθσζε θαη εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη 

ησλ εζσηεξηθψλ θαλνληζκψλ θαη ειέγρνπλ ηελ ηήξεζε δηαδηθαζηψλ 

ζε ζέκαηα παξαπφλσλ, πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα, απνιχζεηο, 

απνπζίεο, αηπρήκαηα θιπ. 

  Όιεο νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ηκήκαηνο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ 

ηεο  Aldemar έρνπλ ζαλ ζηφρν ηελ βειηίσζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο, ηελ επηθνηλσλία ησλ εξγαδνκέλσλ, ηελ 

αμηνιφγεζε απφδνζεο ηνπ πξνζσπηθνχ, ηα θίλεηξα απφδνζεο 

ησλ εξγαδνκέλσλ, ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο εξγαζίαο, ηηο πξνβιέςεηο 

αλαγθψλ ζηειέρσζεο, ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ αμηνιφγεζε 

ηαιέλησλ, ηελ ηερληθή εθπαίδεπζε, ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ 

θαζψο θαη ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο.   

 

8.5 Λειτουργίεσ του Σμήματοσ Ανθρώπινων Πόρων τησ 

Εταιρείασ 
 

 Σν ηκήκα Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ ηνπ νκίινπ Aldemar, είλαη 

αξκφδην γηα ηνλ έιεγρν ησλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ ησλ ήδε 

εξγαδνκέλσλ, ηελ πξφβιεςε ησλ αλαγθψλ ηεο εηαηξείαο ζε 

αλζξψπηλν δπλακηθφ, ηελ αλάιπζε αγνξάο εξγαζίαο θαη ηελ 

θαηάζηξσζε πξνγξακκάησλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ειιείςεσλ ζε 

αλζξψπηλν δπλακηθφ .  

 Δπίζεο επηιακβάλεηαη ηεο ζηειέρσζεο πνπ πεξηιακβάλεη κηα 

ζεηξά ιεηηνπξγηψλ, πνπ αθνξνχλ ηελ απφθηεζε θαη θαηαλνκή 

αλζξψπηλσλ πφξσλ θαη είλαη αξκφδηα γηα ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ, 

ηελ κχεζε θαη ηελ πξνζαξκνγή  ησλ λενεηζεξρφκελσλ ζηελ 

επηρείξεζε. 

 Γηαηεξεί ζπληνληζηηθφ θπξίσο ξφιν ζηηο πξναγσγέο θαη 

κεηαζέζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη επηιακβάλεηαη ηεο επηκφξθσζεο 

απηψλ, ζπλεξγαδφκελε κε ηνπο πξντζηάκελνπο ηκεκάησλ, ψζηε λα 
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θαηαξηίδεη ην πξφγξακκα εθπαίδεπζεο, γηα λα επηηεπρζνχλ ηα 

επηζπκεηά απνηειέζκαηα. 

Αζρνιείηαη κε ζέκαηα πγείαο θαη πξφιεςεο αηπρεκάησλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ, ελψ είλαη αξκφδηα θαη γηα ηηο εξγαζηαθέο  ζρέζεηο 

ηεο επηρείξεζεο, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ηελ δηακφξθσζε θαη  

εθαξκνγή πνιηηηθψλ, γηα ηηο ζρέζεηο κεηαμχ εξγαδνκέλσλ θαη 

εηαηξείαο. 

Αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα δηαηππψζεη θαλφλεο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηηο πνηλέο πνπ πξέπεη λα 

επηβάιινληαη ζηνπο παξαβάηεο. Έλα αθφκε έξγν ηνπ ηκήκαηνο 

Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ηεο Aldemar, είλαη λα εμππεξεηεί ηνπο 

εξγαδφκελνπο, ζε ζρέζε κε ηηο ζπληάμεηο, ηελ ηαηξηθή θαη 

λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε, ηηο απνδεκηψζεηο αζζέλεηαο θαη 

αλεξγίαο θαη δηάθνξα θνηλσληθά θαη ςπραγσγηθά πξνγξάκκαηα. 

 Σν ηκήκα Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ζπγθεληξψλεη δεδνκέλα, 

πξνπαξαζθεπάδεη ζρέδηα θαη πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηελ δηνίθεζε 

ζρεηηθά κε ηελ δνκή ηεο επηρείξεζεο, φπσο εθθξάδεηαη ζην 

νξγαλφγξακκα. Γηακνξθψλεη ζρέδηα θαη ζπκβάιιεη ζηελ 

πινπνίεζή ηνπο γηα ηελ βειηίσζε ηνπ θιίκαηνο, ησλ δνκψλ θαη ησλ 

ιεηηνπξγηψλ ηεο επηρείξεζεο. 

  Ζ μελνδνρεηαθή αιπζίδα Aldemar, πξαγκαηνπνηεί θηιφδνμα 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα γηα ην πξνζσπηθφ ηεο, επελδχνληαο 

ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ. 

  Οξγαλψλεη ζεκηλάξηα ελδνεπηρεηξεζηαθήο εθπαίδεπζεο, ζηα 

νπνία ζπκκεηέρεη ην πξνζσπηθφ ησλ μελνδνρείσλ. θνπφο ησλ 

ζεκηλαξίσλ απηψλ είλαη ε ελδπλάκσζε ησλ πξνζφλησλ, θαζψο θαη 

ε πεξαηηέξσ εμεηδίθεπζε ησλ ζηειερψλ.  

  Δλδεηθηηθά θαηά ηελ δηάξθεηα ελφο έηνπο,  έρνπλ εθπαηδεπηεί 250 

άηνκα ζηελ ρξήζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, 190 άηνκα 

παξαθνινχζεζαλ θξνληηζηήξηα μέλσλ γισζζψλ , 190 ζηειέρε 

απφ φια ηα μελνδνρεία ζπκκεηείραλ ζε εθπαηδεπηηθφ δηήκεξν κε 

ηίηιν <<Πξψηα ν Άλζξσπνο>>, ελψ παξάιιεια 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη εηδηθά ζεκηλάξηα γηα ζπγθεθξηκέλα 

ηκήκαηα θαη εηδηθφηεηεο ηνπ μελνδνρείνπ ( ινγηζηήξην, ηερληθφ 

ηκήκα, ππνδνρή, επηζηηηζηηθά ηκήκαηα, ηκήκα marketing). Ζ 

Aldemar δηνξγάλσζε επίζεο ζε ζπλεξγαζία κε εμσηεξηθνχο 

ζχκβνπινπο ,έλα 4ήκεξν, πξσηνπνξηαθφ, θηιφδνμν ζεκηλάξην κε 
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ζέκα  ηελ βειηίσζε ηεο αλζξψπηλεο επηθνηλσλίαο, ζηελ νπνία 

ζπκκεηείραλ θαη δηεπζπληηθά ζηειέρε ηεο εηαηξείαο. 

    Ζ πεπνίζεζε πσο δελ ππάξρεη κεγαιχηεξε εζηθή ηθαλνπνίεζε, 

φηαλ νη πειάηεο αλαγλσξίδνπλ θαη επηβξαβεχνπλ ηελ απζεληηθή 

θηινμελία θαη εμππεξέηεζε, θπξηαξρεί ζε φιν ην αλζξψπηλν 

δπλακηθφ ηεο εηαηξείαο. Ζ επέλδπζε ηεο Aldemar ζην πξνζσπηθφ 

ηεο δελ είλαη βξαρππξφζεζκε. Βειηηψλεη ηνπο αλζξψπνπο κε 

ζηφρν λα γίλνπλ ζσζηνί επαγγεικαηίεο θαη λα αλαδείμνπλ ν 

θαζέλαο  ζηνλ θιάδν ηνπ, ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ ηεο ρψξαο.   

   Σα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο νξγαλψλνληαη απφ ην ηκήκα 

«Βειηίσζεο θαη Πνηφηεηαο» ηεο Aldemar, έλα πξσηνπνξηαθφ 

ηκήκα, πνπ ιεηηνπξγεί κε ζηφρν ηελ ζπλερή αλαβάζκηζε πνπ 

πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ. Δξεπλά ηηο επηκέξνπο αλάγθεο ησλ 

ηκεκάησλ  ησλ μελνδνρείσλ, κειεηά ηηο θξίζεηο θαη παξαηεξήζεηο 

ησλ πειαηψλ θαη πινπνηεί κεηαμχ άιισλ, εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα, πξνζαξκνζκέλα ζηηο δηαβαζκίζεηο ηνπ 

πξνζσπηθνχ θαη ζχκθσλα πάληα κε ηηο αλάγθεο θάζε 

μελνδνρεηαθήο κνλάδαο. 

    Άιιεο παξνρέο πνπ δηαρεηξίδεηαη ην ηκήκα αλζξψπηλσλ πφξσλ 

θαη πξνζθέξεη ε εηαηξεία ζηνπο εξγαδνκέλνπο ηεο είλαη: 

 Γεύμαηα: Ζ εηαηξεία πξνζθέξεη πξσηλφ, κεζεκεξηαλφ θαη 
βξαδηλφ ην νπνίν ζεξβίξεηαη ζην εζηηαηφξην πξνζσπηθνχ. 

 ηολή και άλλορ εξοπλιζμόρ 

 Ζ εηαηξεία παξέρεη ζε θάζε εξγαδφκελν ζηνιή, αλάινγα κε 
ηελ εηδηθφηεηα. Ζ ζηνιή παξαιακβάλεηαη απφ ην ξαθείν ηνπ 
μελνδνρείνπ. 

 Γωμάηια διαμονήρ πποζωπικού- Καθαπιζμόρ & Αλλαγή 
λινών 
Ζ εηαηξεία Aldemar πξνζθέξεη ζηνπο εξγαδφκελνπο θαη 
ζπνπδαζηέο πνπ δελ δηακέλνπλ ζηελ πεξηνρή πνπ 
βξίζθνληαη νη κνλάδεο ηνπ, δσξεάλ δηακνλή ζηα δσκάηηα 
πξνζσπηθνχ. Σν ηκήκα νξνθνθνκίαο είλαη ππεχζπλν γηα ηελ 
θαζαξηφηεηα ησλ δσκαηίσλ πξνζσπηθνχ.  

 Δκπηώζειρ ζηιρ καηαναλώζειρ ηος πποζωπικού: ε φια 
ηα θαηαζηήκαηα ηνπ νκίινπ νη εξγαδφκελνη δηθαηνχληαη 
εθπηψζεηο ζε φια ηα πξντφληα. 

 Μέζο  Μεηαθοπάρ: Ζ εηαηξεία Aldemar δηαζέηεη δσξεάλ 
ιεσθνξεία γηα ηελ κεηαθνξά ησλ εξγαδνκέλσλ θαη 
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ζπνπδαζηψλ θαηά ηελ έλαξμε θαη ιήμε ηεο εξγαζίαο  απφ 
θαη πξνο ην μελνδνρείν. 

 Υώπορ ζηάθμεςζηρ : Οη εξγαδφκελνη πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 
δηθφ ηνπο κεηαθνξηθφ κέζν, κπνξνχλ  λα ζηαζκεχνπλ ζε 
εηδηθφ ρψξν ζηάζκεπζεο, πνπ είλαη γηα απνθιεηζηηθή ρξήζε 
ηνπ πξνζσπηθνχ. 

 Πίνακερ Ανακοινώζεων: Οη πίλαθεο αλαθνηλψζεσλ  
ζηήλνληαη ζε εκθαλή ζεκεία πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψλνληαη 
νη εξγαδφκελνη γηα: 

 Αλαθνηλψζεηο θαη νδεγίεο ηεο δηεχζπλζεο 
 Παξνρέο θαη ππεξεζίεο ηεο Aldemar πξνο ηνπο 
εξγαδφκελνπο 

 Γξνκνιφγηα ιεσθνξείσλ πξνζσπηθνχ 
 Πξνζθνξέο εμσηεξηθψλ ζπλεξγαζηψλ πνπ απεπζχλνληαη 
κφλν ζηνπο εξγαδνκέλνπο ηεο Aldemar 

 Αλαθνηλψζεηο γηα ηνλ ηαηξφ εξγαζίαο 
 Δθπηψζεηο θαη πξνζθνξέο πνπ δηθαηνχληαη νη εξγαδφκελνη 
ζηα πξντφληα πνπ πσινχληαη απφ ηα θαηαζηήκαηα ηνπ 
μελνδνρείνπ. 

 Δλεκέξσζε γηα ηηο νκάδεο ππξαζθάιεηαο θαη ηηο νκάδεο 
πξψησλ βνεζεηψλ ησλ κνλάδσλ ηνπ μελνδνρείνπ 

 Πιεξνθνξίεο γηα ηηο εθδειψζεηο πνπ δηνξγαλψλνληαη γηα 
ηνπο εξγαδνκέλνπο ηεο Aldemar 

 Δλεκεξψζεηο ηνπ ηκήκαηνο Μηζζνδνζίαο 
 
 

 Δκδηλώζειρ πποζωπικού 
 

Κάζε ρξφλν ζην ηέινο ηεο ζεδφλ, ε Aldemar δηνξγαλψλεη κηα 
μερσξηζηή βξαδηά, πξνο ηηκή φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο. 
Τπέξνρα κελνχ, νη θαιχηεξεο νξρήζηξεο, πνηά, εθπιήμεηο, δψξα 
θαη μεθάλησκα κέρξη ην πξσί, είλαη κεξηθά απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά 
απηψλ ησλ εθδειψζεσλ. Οη επηηπρεκέλεο απηέο εθδειψζεηο έρνπλ 
γίλεη πιένλ ζεζκφο ζηελ εηαηξεία. 

 

 Ο επγαζόμενορ ηος μήνα 

 

Σν έηνο 2004 εγθαηληάζζεθε ην πξφγξακκα «Δξγαδφκελνο ηνπ 
Μήλα» θαη αγθαιηάζηεθε κε ελζνπζηαζκφ απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο. 
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Ζ δηεχζπλζε ησλ μελνδνρείσλ, ησλ θέληξσλ ζαιαζζνζεξαπείαο 
θαη ησλ ηκεκάησλ ππνζηήξημεο επηβξαβεχεη θάζε κήλα ηνλ 
εξγαδφκελν πνπ έθαλε ππέξβαζε ζηελ εξγαζία ηνπ θαη έγηλε 
πξφηππν πξνο κίκεζε. 

Σα θξηηήξηα πνπ ιακβάλνληαη ππφςε είλαη: 

 Πλεχκα νκαδηθφηεηαο θαη ζπλεξγαζίαο 

 Οξγάλσζε θαη πνηφηεηα εξγαζίαο 

 πκπεξηθνξά θαη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο 

 Γεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο 

 Δκθάληζε θαη πγηεηλή 

 Αθαδεκατθέο θαη ηερληθέο γλψζεηο 

 Νννηξνπία θαη δηάζεζε 

 ρφιηα πειαηψλ(γηα ηα ηκήκαηα πνπ νη εξγαδφκελνη έξρνληαη 
ζε άκεζε επαθή κε ηνπο πειάηεο) 

 

 Ο εξγαδφκελνο επηβξαβεχεηαη κε ρξεκαηηθφ πνζφ θαη κηα 
πξφζθιεζε ζε γεχκα ζην A‟ laCarte εζηηαηφξην γηα δχν άηνκα. Σν 
ηκήκα Αλάπηπμεο θαη Πνηφηεηαο θξνληίδεη ψζηε λα ηνπνζεηεζεί ε 
θσηνγξαθία ηνπ ζε θάδξν ζην ρψξν Τπνδνρήο θαη ζην Δζηηαηφξην 
Πξνζσπηθνχ. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΤΝΑ 
 

 Οη μελνδνρεηαθέο κνλάδεο ηνπ Aldemar Resorts, ιεηηνπξγνχλ 
επνρηθά ζπλήζσο απφ ηηο αξρέο Μαΐνπ έσο ηα ηέιε Οθησβξίνπ 
θάζε έηνπο. 

  Ζ έλαξμε ηεο ζεδφλ θάζε μελνδνρείνπ εμαξηάηαη άκεζα απφ ηα 
ζπκβφιαηα πνπ έρεη θιείζεη κε δηάθνξα ηνπξηζηηθά γξαθεία αλά ηνλ 
θφζκν θαη ηηο θξαηήζεηο πνπ έρεη θάλεη. 

  πλεπψο εχθνια κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε πσο ην εξγαηηθφ 
δπλακηθφ δελ είλαη ην ίδην θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο ζεδφλ αιιά 
πξνζαξκφδεηαη αλάινγα κε ηελ δήηεζε πνπ ππάξρεη ζε θάζε 
μελνδνρείν. 

   ηελ ζπλέρεηα ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη κηα έξεπλα 
δηαθξίλεηαη ζε πνηνηηθή θαη πνζνηηθή.  
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  Ζ πνηνηηθή έξεπλα ζηνρεχεη ζηελ δηεξεχλεζε θαη θαηαλφεζε ζε 
βάζνο. Μαο βνεζάεη λα ζπιιέμνπκε ζηνηρεία απαληψληαο ζε 
εξσηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην «Γηαηί;» θαη ην «Πψο;».  

  Ζ πνηνηηθή έξεπλα είλαη βαζηζκέλε ζε δηάθνξεο κεζφδνπο (φπσο 
ζε βάζνο ζπλεληεχμεηο, νκάδεο εζηίαζεο)  θαη ζπιιέγεη ζηνηρεία 
πνπ θαηά έλα κέξνο είλαη πνηνηηθά.  

  Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε πνζνηηθή έξεπλα αλαθέξεηαη ζηε 
ζπζηεκαηηθή δηεξεχλεζε θαηλνκέλσλ κε ζηαηηζηηθέο κεζφδνπο θαη 
αξηζκεηηθά δεδνκέλα. Υξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο 
αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα παξαηεξήζεσλ θαη επηδηψθεη ηα 
απνηειέζκαηα λα γεληθεπηνχλ ζηνλ επξχηεξν πιεζπζκφ. Ζ 
ζπιινγή δεδνκέλσλ γίλεηαη κε εξσηεκαηνιφγηα, θιίκαθεο θιπ. 
(ηψκθνο,Μαχξνο 2015) 

Δπηπιένλ, κία έξεπλα βαζίδεηαη ζε πξσηνγελή θαη δεπηεξνγελή 
ζηνηρεία.  

  Πξσηνγελή ζηνηρεία ζεσξνχληαη ηα πξσηφηππα δεκνζηεχκαηα 
πνπ αλαθέξνπλ ηα απνηειέζκαηα κίαο έξεπλαο θαη ηα ζηνηρεία ηεο 
δελ έρνπλ ππνζηεί επεμεξγαζία.  

  Δλψ δεπηεξνγελή ζηνηρεία, ζεσξνχληαη ηα δεκνζηεχκαηα πνπ 
βαζίδνληαη ζηα επεμεξγαζκέλα απνηειέζκαηα πξσηνγελψλ 
δεκνζηεπκάησλ θαη ηα νπνία έρνπλ κε θάπνην ηξφπν δερηεί 
επεμεξγαζία ή έρνπλ ηξνπνπνηεζεί. ε απηά ηα ζηνηρεία 
ζπκπεξηιακβάλνληαη νη πιεξνθνξίεο ηνπ δηαδηθηχνπ φπνπ 
βαζίζηεθε θαη ε ζπγθεθξηκέλε πηπρηαθή εξγαζία. 

 Ζ θαηαιιειφηεξε κέζνδνο γηα ηελ δηθή καο έξεπλα ήηαλ ε 
πνζνηηθή δηφηη ρξεζηκνπνηήζακε εξσηεκαηνιφγην πνπ 
απεπζχλζεθε ζε έλα αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα εξγαδνκέλσλ θαη 
επηδηψμακε λα γεληθεχζνπκε ηα απνηειέζκαηα ζηνλ επξχηεξν 
πιεζπζκφ ησλ ππαιιήισλ ηνπ νκίινπ.    

 

9.1 ΣΟΧΟΙ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ 
 

Ζ παξνχζα εξγαζία αθνξά ζηε πνηνηηθή δηεξεχλεζε ηνπ ξφινπ θαη 
ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηνλ μελνδνρεηαθφ 
φκηιν Aldemar Resorts.  
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  ηφρνο καο είλαη, λα κάζνπκε ηηο απφςεηο θαη ηηο ζέζεηο ησλ 
εξσηψκελσλ γηα ηελ επίβιεςε ησλ πξντζηακέλσλ, γηα ηελ 
επηκφξθσζή ηνπο θαη ηελ αμηνιφγεζή ηνπο. 

  Δλ‟ νιίγνηο δειαδή, θαηά πφζν ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε θαη νη 
ππεχζπλνη ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ εγνχληαη θαη δίλνπλ ζσζηέο 
θαηεπζχλζεηο ζηνπο πθηζηακέλνπο ηνπο, ψζηε λα αθνινπζήζνπλ 
θαη εθείλνη βειηηψλνληαο ηελ εξγαζηαθή ηνπο απφδνζε.  

 

 

9.2. ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ 
 

Γηα ην ζθνπφ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο επηιέρζεθε σο εξγαιείν 
έξεπλαο ην εξσηεκαηνιφγην ην νπνίν πεξηιακβάλεη ζπλνιηθά 28 
εξσηήζεηο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ.  

   ηελ πξψηε ελφηεηα εξσηήζεσλ, νη εξγαδφκελνη θιήζεθαλ λα 
απαληήζνπλ ζε δεκνγξαθηθέο εξσηήζεηο φπσο 1. Φχιν, 2. Ζιηθία, 
3. Δθπαίδεπζε 4. Σκήκα Απαζρφιεζεο, 5. Γηάξθεηα Απαζρφιεζεο 
6. Σχπνο απαζρφιεζεο θαη 7. Έηε εξγαζίαο. 

    ηελ δεχηεξε ελφηεηα απάληεζαλ ζε γεληθέο εξσηήζεηο ζρεηηθά 
κε ηνλ μελνδνρεηαθφ φκηιν. Πην ζπγθεθξηκέλα, φινη νη εξσηψκελνη 
απάληεζαλ ζε πνηα θαηεγνξία αλήθεη ην μελνδνρείν, αλ ην 
μελνδνρείν είλαη πφιεο ή παξαζεξηζκνχ θαη πνηνο είλαη ν αξηζκφο 
ησλ απαζρνινχκελσλ. Έλα εξσηψκελνο δελ απάληεζε ζηελ 
εξψηεζε πφζα δσκάηηα δηαζέηεη ην μελνδνρείν θαη αλ ην 
μελνδνρείν είλαη κέινο αιπζίδαο ή αλεμάξηεην. 

  ηελ ηξίηε θαη ηειεπηαία ελφηεηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, φινη 
εξσηψκελνη απάληεζαλ ζε εξσηήζεηο πνπ αθνξνχζαλ: 

 ηελ εθπαίδεπζε  

 ηνλ ηξφπν επηινγήο ηνπ πξνζσπηθνχ 

 ηα πξνζφληα πνπ πξέπεη λα δηαζέηεη έλαο ππνςήθηνο 

 ηελ αμηνιφγεζε  ηνπ πξνζσπηθνχ απφ ηελ εηαηξεία 

 ηελ ζπλεξγαζία ηνπ μελνδνρεηαθνχ νκίινπ κε εθπαηδεπηηθά 
ηδξχκαηα γηα ηελ παξνρή πξαθηηθψλ αζθήζεσλ ζε θνηηεηέο 



76 
 

 ηελ χπαξμε επθαηξηψλ εμέιημεο ζηνλ ηνκέα ηεο εξγαζίαο 
ηνπο. 

 

   Οξηζκέλνη εξγαδφκελνη δελ απάληεζαλ: 

 αλ ν πξνγξακκαηηζκφο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ μελνδνρείνπ 
πξαγκαηνπνηείηαη θεληξηθά ή απνθεληξσκέλα( θάζε 
μελνδνρεηαθή κνλάδα μερσξηζηά) 

 αλ εθαξκφδεηαη πξφγξακκα έληαμεο θαη ελεκέξσζεο ησλ 
λέν-πξνζιεθζέλησλ 

 αλ ε πξφιεςε γίλεηαη απφ ηελ ηνπηθή, εζληθή ή παγθφζκηα 
αγνξά 

 απφ πνηεο πεγέο γίλεηαη ε πξφζιεςε ηνπ πξνζσπηθνχ 

 πνηνη απνθαζίδνπλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο εηαηξείαο ζε 
πξνζσπηθφ 

 αλ γίλνληαη ζπλερψο θαηλνχξηεο πξνζιήςεηο ζην μελνδνρείν 

 πνηα είλαη ε βαζηθή κέζνδνο εθπαίδεπζεο 

 απφ πνηνπο γίλεηαη ε αμηνιφγεζε ηνπ πξνζσπηθνχ. 

 

9.3. ΔΕΙΓΜΑ 
 

Σν δείγκα γηα ηε παξνχζα έξεπλα απνηειείηαη απφ άλδξεο θαη 
γπλαίθεο, δηαθφξσλ ειηθηψλ,  νη νπνίνη είλαη εξγαδφκελνη ζηνλ 
μελνδνρεηαθφ φκηιν Aldemar Resorts. 

 

9.4. ΠΕΡΙΟΡΙΜΟΙ ΕΡΕΤΝΑ 
 

  Όπσο ζε θάζε έξεπλα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη εξσηεκαηνιφγην, 
ππάξρνπλ θάπνηνη πεξηνξηζκνί, έηζη θαη ζηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα 
ππήξρε έιιεηκκα ζηελ ζσζηή αληίιεςε ησλ εξσηήζεσλ, παξφιν 
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πνπ έγηλε πξνζπάζεηα λα γίλνπλ νη εξσηήζεηο φζν ην δπλαηφλ πην 
θαηαλνεηέο. 

    Δπίζεο, ν αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ αληαπνθξίζεθε ζην 
εξσηεκαηνιφγην, είλαη ζρεηηθά κηθξφο, πηζαλφλ ιφγσ ηνπ θφξηνπ 
εξγαζίαο ησλ ππαιιήισλ εθείλν ην δηάζηεκα. 

     Θα πξέπεη επίζεο λα αλαθεξζεί, φηη θάπνηνη εξγαδφκελνη δελ 
απάληεζαλ ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο, πηζαλφλ ιφγσ ηεο άγλνηαο πνπ 
είραλ πάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. 

     Σέινο, ζα πξέπεη λα ηνληζηεί θαη ην γεγνλφο, ηεο ρξνληθήο 
ζηελφηεηαο, δεδνκέλνπ ηνπ κηθξνχ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο 
(επνρηαθή απαζρφιεζε) πνπ ιεηηνπξγνχλ νη κνλάδεο, ζηεξψληαο 
ηνλ ρξφλν πνπ απαηηείηαη, πξνθεηκέλνπ πεξηζζφηεξνη ππάιιεινη 
λα ιάβνπλ γλψζε θαη λα απαληήζνπλ ζην εξσηεκαηνιφγην.  

 

9.5 ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΕΡΕΤΝΑ 
 

Μεηά ηελ ζπιινγή ησλ δεηγκάησλ, πξαγκαηνπνηήζεθε έιεγρνο 
θαηά ηνλ νπνίν εμεηάζζεθε ε ζσζηή ζπκπιήξσζε ησλ 
εξσηεκαηνινγίσλ θαη έγηλε ν θαηάιιεινο δηαρσξηζκφο.  

 ηε ζπλέρεηα, νη απαληήζεηο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ εηζήρζεζαλ ζε 
έλα θχιιν επεμεξγαζίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο Microsoft Excel, ψζηε 
λα είλαη ζπγθεληξσκέλεο, πξνθεηκέλνπ λα θσδηθνπνηεζνχλ θαη ζηε 
ζπλέρεηα λα επεμεξγαζηνχλ, ψζηε λα εμαρζνχλ ηα απνηειέζκαηα.  

   Γηα ηελ εμαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ ρξεζηκνπνηήζεθε 
πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή, φπνπ δεκηνπξγήζεθαλ πίλαθεο θαη 
δηαγξάκκαηα ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηα πνζνζηά θαη ηηο θχξηεο 
ηηκέο ηνπ δείγκαηνο καο. 

  Ζ έξεπλα   πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηηο 11 επηεκβξίνπ 2018 έσο 
ηηο  31 Οθησβξίνπ 2018 ζε δείγκα 51 αηφκσλ. Οη εξγαδφκελνη 
απάληεζαλ αξρηθά ζε δεκνγξαθηθά ζηνηρεία, έπεηηα  ζε γεληθέο 
εξσηήζεηο γηα ηνλ φκηιν Aldemar Resorts  θαη ηέινο ζε εξσηήζεηο 
πνπ αθνξνχλ ηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ νκίινπ. 

    ρεηηθά κε ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ην  54,9% ήηαλ γπλαίθεο 
ελψ ην 45,1% ήηαλ άλδξεο. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζε ειηθία 
ήηαλ εξγαδφκελνη απφ 31 έσο 50 εηψλ, αθνινπζνχλ ηα άηνκα κε 
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ειηθία απφ 21 έσο 30 εηψλ, χζηεξα απφ 50+ εηψλ θαη ηέινο 
ππάιιεινη απφ 18 έσο 20 εηψλ.  

 Όζνλ αθνξά ηελ εθπαίδεπζε, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ήηαλ 
απφθνηηνη  ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, αθνινπζνχλ ηα άηνκα πνπ 
έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη  κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα θαη ηέινο ηα 
άηνκα  δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.  

  Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ απφ ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ απάληεζαλ 
ζην εξσηεκαηνιφγην ήηαλ απφ ηα γξαθεία δηνίθεζεο. Αθνινπζνχλ 
νη ππάιιεινη ππνδνρήο, ζηελ ζπλέρεηα ην ηκήκα επηζηηηζκνχ θαη 
ηέινο νη εξγαδφκελνη ηνπ ηκήκαηνο ζαιαζζνζεξαπείαο . Σν 
κηθξφηεξν πνζνζηφ απαληήζεσλ δφζεθε απφ ηνπο ππαιιήινπο 
ηνπ ηκήκαηνο ηεο νξνθνθνκίαο, ηεο ζπληήξεζεο θαη ηεο 
αζθάιεηαο. 

    Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ δηάξθεηαο απαζρφιεζεο ησλ 
εξγαδνκέλσλ ζηα μελνδνρεία είλαη επνρηαθήο κνξθήο κε ηχπν 
απαζρφιεζεο Full time, ελψ κηθξφηεξν είλαη ην πνζνζηφ 
ππαιιήισλ κφληκεο απαζρφιεζεο θαη ηχπνπ  Part time. 

     Σα έηε εξγαζίαο ησλ πεξηζζφηεξσλ εξσηψκελσλ είλαη 1 κε 5 
έηε κε πνζνζηφ  45,1%. Σν 39,2% απάληεζε 15+ έηε θαη ην 15,7%  
απάληεζε 6 κε 15 έηε. 

    Όζνλ αθνξά ηελ θαηεγνξία ησλ μελνδνρείσλ ηνπ νκίινπ νη 
εξγαδφκελνη απάληεζαλ πσο αλήθνπλ ζε κνλάδεο  ηεζζάξσλ θαη 
πέληε αζηέξσλ φπνπ ηα δσκάηηα ηνπ ηεηξάζηεξνπ μελνδνρείνπ 
είλαη  πεξίπνπ 251 κε 400, ελψ ζηα πεληάζηεξα μελνδνρεία ηα 
δσκάηηα είλαη πάλσ απφ 401 φπσο αλαθέξνληαη ζηνλ πίλαθα 1. 

 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΔΩΜΑΣΙΑ 

4**** 251-400 

5***** 401+ 

Πίνακας 1 
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 ηελ εξψηεζε ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκφ ησλ απαζρνινχκελσλ ζε 

θάζε μελνδνρείν,  ην 84,3% απάληεζε φηη θπκαίλεηαη απφ 151 έσο 

500 άηνκα, ην 13,7% φηη θπκαίλεηαη απφ 501 θαη άλσ θαη έλα πνιχ 

κηθξφ πνζνζηφ, απφ 1 έσο 150 άηνκα. πλνιηθά, ν φκηινο 

απαζρνιεί πεξίπνπ 1.600 άηνκα. 

 

 

 ηελ ζπλέρεηα, ζηελ εξψηεζε αλ ην μελνδνρείν αλήθεη ζε θάπνηα 

αιπζίδα ή είλαη αλεμάξηεην, ην 96% απάληεζε φηη αλήθεη ζε 

αιπζίδα, ελψ  ην 4% απάληεζε φηη είλαη αλεμάξηεην. Ο φκηινο 

Aldemar Resorts αλήθεη ζε μελνδνρεηαθή αιπζίδα. 

 

  Έπεηηα ζην εξψηεκα πφζν ζεκαληηθή ζεσξνχλ ηελ εθπαίδεπζε 

ηνπ πξνζσπηθνχ ην 94% ησλ εξγαδνκέλσλ απάληεζε <<Πολύ>> 

θαη έλαο κηθξφο αξηζκφο απάληεζε <<Απκεηά>>. Καλέλαο δελ 

2%

84%

14%

Αριθμόσ Απαςχολοφμενων

1 ζωσ 150 151 ζωσ 500 501 και άνω
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ζεψξεζε φηη ε εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ δελ είλαη θαζφινπ ή 

ιίγν ζεκαληηθή. 

 

 

 ηελ εξψηεζε ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπ μελνδνρείνπ, γηα ην αλ πξαγκαηνπνηείηαη θεληξηθά 

ε απνθεληξσκέλα, δειαδή θάζε μελνδνρεηαθή κνλάδα μερσξηζηά, 

ν κεγαιχηεξνο αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ απάληεζε, φηη 

πξαγκαηνπνηείηαη απνθεληξσκέλα, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ 

θάζε μελνδνρείνπ. 

 

 Μηα άιιε εξψηεζε ήηαλ αλ εθαξκφδεηαη πξφγξακκα έληαμεο θαη 

ελεκέξσζεο ησλ λέν-πξνζιεθζέλησλ απφ ηελ εηαηξεία θαη νη 

6%

94%

ημαςία Εκπαίδευςησ 
Προςωπικοφ

Αρκετά

Ρολφ

52%

38%

10%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ

Κεντρικι Διοίκθςθ

Δεν γνωρίηω

Αποκεντρωμζνθ και Κεντρικι Διοίκθςθ
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πεξηζζφηεξνη εξσηψκελνη απάληεζαλ ζεηηθά ελψ έλαο ειάρηζηνο 

αξηζκφο αξλεηηθά. 

 

 

 

 ηελ εξψηεζε, απφ πνπ ζεσξνχλ νη εξγαδφκελνη φηη γίλεηαη ε 

πξνζέιθπζε ηνπ πξνζσπηθνχ, ην 40% απάληεζε απφ ηελ εζληθή 

αγνξά, ην 32% απφ ηελ παγθφζκηα αγνξά θαη ην 28% ησλ 

εξγαδνκέλσλ απφ ηελ ηνπηθή. 

 

 

94%

6%

Πρόγραμμα ζνταξησ και ενημζρωςησ 
των νζο-προςληφθζντων

Ναι Πχι

28%

40%

32%

0%
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20%

25%

30%

35%

40%

45%

Τοπικι αγορά Εκνικι αγορά Ραγκόςμια

Ρροςζλκυςθ προςωπικοφ
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 ηελ εξψηεζε, απφ πνηεο πεγέο πηζηεχνπλ φηη γίλεηαη ε 
πξνζέιθπζε ηνπ πξνζσπηθνχ, ην 42% απάληεζε κε ηελ βνήζεηα 
ησλ αγγειηψλ, ην 38% κέζα απφ ην δηαδίθηπν, ελψ ην 20% απφ 
εμεηδηθεπκέλα γξαθεία πξνζιήςεσλ. 

 

 

 

 Έλα άιιν εξψηεκα ήηαλ, γηα ην πνηνη πηζηεχνπλ φηη απνθαζίδνπλ 
γηα ηηο αλάγθεο ηεο εηαηξείαο ζε πξνζσπηθφ. Οη πεξηζζφηεξνη 
απάληεζαλ φηη απνθαζίδνπλ νη πξντζηάκελνη ηκεκάησλ, αθνχ ν 
θάζε πξντζηάκελνο γλσξίδεη θαιχηεξα ηηο αλάγθεο ηνπ ηκήκαηφο 
ηνπ. 

 

 

38%

42%

20%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Διαδίκτυο

Αγγελίεσ

Εξειδικευμζνα γραφεία προςλιψεων

Ρθγζσ προςζλκυςθσ προςωπικοφ

0,00%
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20,00%
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70,00%
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Διευκυντζσ 
τμθμάτων

16,70%

6,30%
16,70%

60,40%

Τπεφθυνοσ για τισ ανάγκεσ τησ εταιρείασ ςε 
προςωπικό
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 Όζνλ αθνξά ηελ εξψηεζε, ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν επηινγήο 
πξνζσπηθνχ, παξαηεξνχκε φηη δίλεηαη κεγάιε βαξχηεηα ζηελ 
ζπλέληεπμε θαη ζην βηνγξαθηθφ ζεκείσκα. Αθνινπζνχλ νη 
ζπζηάζεηο θαη  ε δνθηκαζηηθή πεξίνδνο εξγαζίαο κε κηθξφηεξα 
πνζνζηά. 

 

 

 Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ππάξρεη ζηηο απαληήζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ, 
ζηελ εξψηεζε κε ηα ζεκαληηθφηεξα πξνζφληα πνπ πξέπεη λα 
δηαζέηεη έλαο ππνςήθηνο. Οη πεξηζζφηεξνη πηζηεχνπλ φηη ηα 
ζεκαληηθφηεξα πξνζφληα ηνπ ππνςεθίνπ είλαη ην πάζνο γηα ηελ 
εξγαζία ηνπ, νη ζπνπδέο, νη γλψζεηο πάλσ ζην αληηθείκελν ηεο 
εξγαζίαο ηνπ θαζψο ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη  ε επθπΐα θαη ε 
δξαζηεξηφηεηα. Ληγφηεξν ζεκαληηθφ ζεσξείηαη ε εκπηζηνζχλε πνπ 
εκπλέεη ην άηνκν, ε πνιπεηήο εκπεηξία ζηελ ίδηα ζέζε θαη ε θαιή 
εκθάληζε. 

 

84,30%

96,10%

52,90%

31,40%

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00%
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 χκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ ν φκηινο Aldemar 
Resorts θάζε κήλα πξαγκαηνπνηεί αμηνιφγεζε ησλ εξγαδνκέλσλ. 
ην παξαθάησ δηάγξακκα παξαηεξνχκε φηη ην 96,1% απάληεζε, 
φηη ηα θξηηήξηα κε ηα νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ε αμηνιφγεζή ηνπο, 
είλαη ε πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ, ε ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ θαη  
ε ζπκπεξηθνξά ηνπο, ελψ ην 2% απάληεζε κφλν ε πνηφηεηα ησλ 
ππεξεζηψλ θαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ. 

 

 

 ηελ εξψηεζε ζρεηηθά κε ην πνηα είλαη ε βαζηθή κέζνδνο 
εθπαίδεπζεο ην 69,4% απάληεζε φηη ε εθπαίδεπζε 
πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ πξντζηάκελν ελψ ην 30,6% απάληεζε 
απφ ζεκηλάξηα.  

 

 

 

 

2%
2%

0%

96,10%

Τρόποσ αξιολόγθςθσ εργαηομζνων
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 Δπηπιένλ ζχκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ: 

 Πξαγκαηνπνηνχληαη ζπλερψο θαηλνχξηεο πξνζιήςεηο ζηελ 
εηαηξεία.  

 Σν θάζε μελνδνρείν έρεη αλαπηχμεη ζπλεξγαζία κε εθπαηδεπηηθά 
ηδξχκαηα γηα ηελ παξνρή πξαθηηθψλ αζθήζεσλ ζε θνηηεηέο ή 
γηα ηελ πξφζιεςε απνθνίησλ 

 Τπάξρνπλ επθαηξίεο εμέιημεο ζηνλ ηνκέα ηεο εξγαζίαο ηνπο 
 
 
 
 

9.6 ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 
 

    Απφ ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα αλαδεηθλχνληαη θάπνηα 
ζεκαληηθά ζπκπεξάζκαηα.  

   Δληχπσζε πξνθαιεί ην γεγνλφο φηη ζηνλ μελνδνρεηαθφ φκηιν 
Aldemar Resorts εξγάδνληαη πεξηζζφηεξεο γπλαίθεο απ‟ φηη άλδξεο 
θαη κάιηζηα ζηελ ειηθία ησλ 31 έσο 50 εηψλ.  

   Μία άιιε ζεκαληηθή παξαηήξεζε αθνξά  έλα κεγάιν  πνζνζηφ 
ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ νκίινπ πνπ είλαη ηειεηφθνηηνη ηξηηνβάζκηαο 
εθπαίδεπζεο ελψ νη θάηνρνη θάπνηνπ κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο 
είλαη ιηγφηεξνη.  

   Αθφκε, παξαηεξείηαη πσο ζην εξσηεκαηνιφγην απάληεζε  
κεγάιν πνζνζηφ ησλ ππαιιήισλ ηνπ Aldemar Resorts πνπ 
εξγάδεηαη ζηα γξαθεία ηεο δηνίθεζεο, ελψ ε ζπκκεηνρή ησλ 
εξγαδνκέλσλ ηνπ ηκήκαηνο ζπληήξεζεο θαη αζθάιεηαο ήηαλ 
ζαθψο κηθξφηεξε.  

  Έλα απφ ηα αλακελφκελα ζπκπεξάζκαηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, 
είλαη φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ ππαιιήισλ απαζρνινχληαη επνρηαθά. 

  χκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ ν Όκηινο Aldemar 
απαζρνιεί πεξί ηα 1.600 άηνκα.  

  Δπηπιένλ, ε πιεηνλφηεηα ησλ ππαιιήισλ – εξσηψκελσλ 
ζεσξνχλ πνιχ ζεκαληηθή ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ.   

  χκθσλα κε ηηο απαηήζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ, ν φκηινο εθαξκφδεη 
πξφγξακκα έληαμεο θαη ελεκέξσζεο ησλ λέν- πξνζιεθζέλησλ, ην 
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νπνίν είλαη αξθεηά ζεκαληηθφ γηα ηνπο λένπο ππαιιήινπο δηφηη 
ηνπο παξέρεηαη ε θαζνδήγεζε πνπ είλαη απαξαίηεηε ζηελ αξρή.  

  Έλα αθφκε ζεκαληηθφ ζπκπέξαζκα πνπ βγαίλεη απφ ηηο 
απαληήζεηο θαη αθνξά ηηο πεγέο πξνζέιθπζεο ππνςεθίσλ-
εξγαδνκέλσλ είλαη φηη ε πξνζέιθπζε ηνπ πξνζσπηθνχ γίλεηαη 
θπξίσο απφ ηελ εζληθή αγνξά θαη κάιηζηα κε πεγή – βνήζεηα ηηο 
αγγειίεο θαη ιηγφηεξν ηα εμεηδηθεπκέλα γξαθεία πξφζιεςεο.  

   Όζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν επηινγήο ηνπ πξνζσπηθνχ, 
παξαηεξνχκε φηη νη πξντζηάκελνη δίλνπλ πεξηζζφηεξε βαξχηεηα 
ζηελ ζπλέληεπμε θαη ζην βηνγξαθηθφ ηνπ ππνςήθηνπ.  

   Δλδηαθέξνλ πξνθαιεί ην γεγνλφο φηη νη πεξηζζφηεξνη 
εξγαδφκελνη πηζηεχνπλ πσο ηα ζεκαληηθφηεξα πξνζφληα ελφο 
ππνςήθηνπ, είλαη ην πάζνο γηα ηελ δνπιεηά, νη ζπνπδέο θαη νη 
γλψζεηο πάλσ ζην αληηθείκελν.  

   Σέινο, ζπκπεξαίλνπκε φηη ε αμηνιφγεζε ησλ εξγαδνκέλσλ, ε 
νπνία γίλεηαη θάζε κήλα, βαζίδεηαη ζηα παξαθάησ θξηηήξηα: 
πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ, ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ θαη 
ζπκπεξηθνξά ησλ ππαιιήισλ.  
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26B3-49A5-8537-1502E686B74C 

 http://fotiszervas.gr/data/documents/Touristika-katalumata.pdf  

 http://hellanicus.lib.aegean.gr/bitstream/handle/11610/6922/file

0.pdf?sequence=2 

 http://sete.gr/_fileuploads/basic_tourism_terminology/OrismoiS

tatistikonTourismou.pdf 

 https://cears.edu.gr/%CE%BD%CE%AD%CE%B1/posotiki-vs-

poiotiki/ 

  

http://sete.gr/_fileuploads/basic_tourism_terminology/OrismoiStatistikonTourismou.pdf
http://sete.gr/_fileuploads/basic_tourism_terminology/OrismoiStatistikonTourismou.pdf
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α’ 
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ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ 
 

Διευκρινιςεισ για το ερωτθματολόγιο 

 Το  ςυγκεκριμζνο ερωτθματολόγιο είναι ανϊνυμο, εμπιςτευτικό και τα αποτελζςματα που 

κα προκφψουν κα χρθςιμοποιθκοφν αυςτθρά και μόνο ςτα πλαίςια τθσ ςτατιςτικισ 

ανάλυςθσ τθσ ζρευνασ τθσ πτυχιακισ εργαςίασ <<Ο ρόλοσ και οι Τποχρεώςεισ του 

Ανθρώπινου Δυναμικοφ (HR) ςτον όμιλο Aldemar Resorts>> .  

 

 Ραρακαλϊ ςυμπλθρϊςτε τισ παρακάτω ερωτιςεισ: 

 

1. Φφλο  

□ Άνδρασ  

□ Γυναίκα  

 

            2. Θλικία 

□ Από 18 ζωσ 20 ετϊν  

□ Από 21 ζωσ 30  

□ Από 31 ζωσ  40 

□ Από 41 ζωσ 50 

□ Από 50 και άνω  

 

3. Εκπαίδευςθ  

□ Ρρωτοβάκμια 

□ Δευτεροβάκμια  

□ Τριτοβάκμια  

□ Μεταπτυχιακό  

□ Διδακτορικό  

 

4. Τμιμα Απαςχόλθςθσ 

□ Οροφοκομία 

□ Υποδοχι  

□ Επιςιτιςμόσ  

□ Συντιρθςθ  
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□Entertainment 

□Spa 

□ Αποκικθ  

□ Αςφάλεια  

□ Γραφεία Διοίκθςθσ  
 

5. Σε ποια κατθγορία ανικει το ξενοδοχείο; 

□ 2** 

□ 3*** 

□ 4**** 

□ 5***** 

 

6. Ροια είναι θ διάρκεια απαςχόλθςισ ςασ ςτο ξενοδοχείο; 

 

□ Μόνιμθ  

□ Εποχιακι 

 

7. Ροιοσ είναι ο τφποσ απαςχόλθςισ ςασ ςτθν εταιρεία; 

 

□ Full time 

□ Part time 

 

8. Ρόςα είναι τα ζτθ εργαςίασ ςασ ςτθν εταιρεία; 

 

□ 1-5 ζτθ 

□ 6-15 ζτθ 

□ 15+  ζτθ 

 

9. Ρόςα δωμάτια διακζτει το ξενοδοχείο; 

              □ <100 

              □ 101-250 

              □  251-400 

              □  >401 
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10.  Το ξενοδοχείο  ανικει ςε κάποια αλυςίδα ι είναι ανεξάρτθτο; 

          □ Μζλοσ αλυςίδασ 

          □ Ανεξάρτθτο 

 

 

11. Ροιο είναι το είδοσ του ξενοδοχείου; 

 

□ Ξενοδοχείο πόλθσ  

 

□ Ξενοδοχείο παρακεριςμοφ 

 

 

12. Ροιοσ είναι ο αρικμόσ των απαςχολοφμενων; 

 

□ 1 ζωσ 30 

□ 31 ζωσ 100 

□ 101 ζωσ 500 

□ 501 και άνω 

 

 

13.  Ρόςο ςθμαντικι κεωρείτε ότι είναι θ εκπαίδευςθ για το 

προςωπικό ενόσ ξενοδοχείου; 

 

□ Κακόλου 

□ Λίγο 

□ Μζτρια 

□ Αρκετά  

 □ Ρολφ 
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14. Ο προγραμματιςμόσ του προςωπικοφ  του ξενοδοχείου 

πραγματοποιείται κεντρικά ι αποκεντρωμζνα;  

□ Κεντρικι Διοίκθςθ 

□ Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ(κάκε ξενοδοχειακι μονάδα ξεχωριςτά) 

□ Δεν γνωρίηω 

 

15. Εφαρμόηεται πρόγραμμα ζνταξθσ και ενθμζρωςθσ των νζο-

προςλθφκζντων από τθν εταιρεία;  

□ Ναι 

□ Πχι 

 

16.  Από ποφ πιςτεφετε ότι γίνεται θ προςζλκυςθ του νζου 

προςωπικοφ; 

□ Τοπικι αγορά 

□ Εκνικι αγορά 

□ Ραγκόςμια αγορά 

 

17.  Από ποιεσ πθγζσ πιςτεφετε ότι γίνεται θ προςζλκυςθ του  

προςωπικοφ; 

□ Διαδίκτυο 

□ Αγγελίεσ 

□ Εξειδικευμζνα γραφεία προςλιψεων 

 

18.  Ροιοι πιςτεφετε ότι αποφαςίηουν για τισ ανάγκεσ τθσ εταιρείασ ςε  

προςωπικό;  

□ Διευκφνων ςφμβουλοσ 

□  Διοικθτικό ςυμβοφλιο 

□ Διευκυντισ ανκρϊπινου δυναμικοφ 

□ Διευκυντζσ τμθμάτων 
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19. Ροια μζκοδο χρθςιμοποιεί θ εταιρεία για τθν επιλογι προςωπικοφ; 

*Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε παραπάνω από ζνα 

 

   □ Βιογραφικό ςθμείωμα 

□ Συνζντευξθ 

□ Συςτάςεισ 

□ Δοκιμαςτικι περίοδο εργαςίασ 

 

20.  Ροια πιςτεφετε ότι είναι τα ςθμαντικότερα προςόντα που πρζπει 

να διακζτει ζνασ υποψιφιοσ;  

*Μπορείτε να ςθμειϊςετε περιςςότερα από ζνα  

 

□ Ρολυετισ πείρα ςτθν ίδια κζςθ 

□ Ράκοσ για τθν εργαςία του 

□ Να είναι ευφυισ και  δραςτιριοσ 

□ Να είναι άτομο εμπιςτοςφνθσ 

□ Να ζχει ςπουδζσ κα γνϊςεισ πάνω ςτο αντικείμενό εργαςίασ 

του 

□ Να ζχει καλι εμφάνιςθ 

 

21.  Γνωρίηετε αν γίνονται ςυνεχϊσ καινοφριεσ προςλιψεισ ςτθν 

εταιρεία; 

 

□ Ναι γίνονται 

□ Πχι δεν γίνονται 

□ Δεν γνωρίηω 

 

22.  Σασ παρζχεται εκπαίδευςθ από τθν εταιρεία; 

□ Ναι 

□ Πχι 

 

23.  Ροια είναι θ βαςικι μζκοδοσ εκπαίδευςθσ; 

 

□ Εκπαίδευςθ από τον προϊςτάμενο 

□ Σεμινάρια 
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24.  Αξιολογείται το προςωπικό από τθν εταιρεία; 

□ Ναι 

□ Πχι 

 

 

25.  Αν ναι, με ποιο τρόπο αξιολογείται το προςωπικό; 

 

□ Από τθν ποιότθτα των υπθρεςιϊν 

□ Από τθν ικανοποίθςθ των πελατϊν 

□ Από τθν ςυμπεριφορά του 

□ Πλα τα παραπάνω 

 

26.  Από ποιουσ αξιολογείται το προςωπικό; 

□ Από τουσ προϊςταμζνουσ 

□ Από τον διευκυντι 

□ Από τον διοικθτικό ςυμβοφλιο 

 

27.  Ζχει αναπτφξει το ξενοδοχείο ςυνεργαςία με εκπαιδευτικά 

ιδρφματα για τθν παροχι πρακτικϊν αςκιςεων ςε φοιτθτζσ ι για 

τθν πρόςλθψθ αποφοίτων τουσ ; 

□ Ναι 

□ Πχι 

 

26.   Υπάρχουν ευκαιρίεσ εξζλιξθσ ςτον τομζα τθσ εργαςίασ ςασ; 

   □   Ναι 

    □  Πχι 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β’ 
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PERSONAL DATA 

Address:    Telephonenumber: 

Mobilenumber: 

Sex: Male Female  Nationality: 

Date of birth:    Place of birth: 

Passport/Visa Number:   Date of Issue: 

Marital status: Single Married 

Children: 

Widowed Divorced 

LANGUAGES 

Language  Spoken   Written  

 Excellent VeryGood Good Excellent C] VeryGood Good 

 Excellent VeryGood Good Excellent C] VeryGood Good 

 Excellent O VeryGood Good Excellent C] VeryGood C] Good 

 12] Excellent VeryGood Good Ü Excellent VeryGood Good 

 Excellent O VeryGood Good Excellent VeryGood Good 

Computer skills: 

DrivingLicense: 

EDUCATION 

From / Since School / University Studies TitleorDiploma Grade 

     

 

EMPLOYMENT APPLICATION FORM 

 

Photo 

Name: Surname:  

  

Name of the hotel you are interested in: 

Crete:O Royal Mare Village Rhodes:O Paradise Royal Mare 

 O Knossos Royal Village & Village 

O Cretan Village 

West Peloponnese: O Olympian Village 

Position / department you are applying for:  
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PROFESSIONAL EXPERIENCE 

From / 

Since 

Employer Supervisor&telephonenumber Position Reason of 

employmenttermination 

     

     

     

OTHER DATA 

Have you ever been prosecuted and why? 

Do you have any health problem that prevents you from carrying out any particular tasks? 

Other comments (Please use this space, in order to submit other details about yourself): 

 Signature: Date of application: 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ’ 
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 ΑΙΣΗΗ ΠΡΟΛΗΨΗ 

 

 (Παπακαλούμε ζςμπληπώζηε με κεθαλαία) 

Όνομα: 

Δπώνςμο : 

Όνομα παηπόρ: 

Όνομα μηηπόρ: 

Αιηούμενη Θέζη: 

 
Δπιθςμηηέρ Αποδοσέρ (μικηά): 

Δπγαζία:                                     

 

ηαθεπά ζηοισεία 

Γιεύθςνζη καηοικίαρ Δπικοινυνία 

Γιεύθςνζη: 

Πεπιοσή: 

η.κ: Πόλη: 

Σηλέθυνο: 

Κινηηό ηηλ: 

Fax: 

E-mail: 

ηοισεία γέννηζηρ - Γημογπαθικά ζηοισεία ηοισεία ηαςηόηηηαρ 

Ημεπομηνία: 

Ηλικία: 

Λοιπά ζηοισεία 

 Απιθμόρ: 

Απσή 

έκδοζηρ: 

 

Οικογενειακή καηάζηαζη: Άγαμορ (η)  
 Γιαζεςγμένορ (η) 

ποςδέρ 

Ημ/ναι έναπξηρ ζποςδών: 

Ημ/νια λήξηρ ζποςδών: 

Βαθμόρ: 

Δκπαιδεςηικό ίδπςμα: 

Σίηλορ πηςσίος: 

Ξένερ γλώζζερ Δπίπεδο γνώζηρ (1: Βαζικό - 5: Απιζηο) 

Γλώζζα: 

Γίπλυμα: 

Γπαπηά: 

Πποθοπικά: 

 

 

ππόζθαηη 

θυηογπαθία 

Ππακηική Δξάζκηζη: 
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Πποϋπηπεζία 

Ημεπομηνίερ 

Έναπξηρ Λήξηρ Δπγοδόηηρ Θέζη επγαζίαρ 

Μηνιαίερ Μικηέρ 

Αποδοσέρ 

σόλια 

Λόγορ Αποσώπηζηρ 

      

      

      

Γηλώνυ ςπεύθςνα όηι ηα παπαπάνυ ζηοισεία είναι αληθή και αιηούμαι ηην 

ππόζλητή μος. 

Τπογπαθή . . Ημεπομηνία Αίηηζηρ... . . . . . .  
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