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Περίληψη	  

	  

Σκοπός της εργασίας είναι η µελέτη της απόδοσης των πληροφοριακών συστηµάτων 

διοίκησης ανθρώπινου δυναµικού στις Ελληνικές επιχειρήσεις µε το παράδειγµα της 

Anel Standard-Παντελάκης. Για τη µελέτη των απόψεων των εργαζοµένων στο τµήµα 

ανθρώπινου δυναµικού για την λειτουργία των σχετικών πληροφοριακών συστηµάτων, 

καθώς και την διερεύνηση της επίδρασης των χαρακτηριστικών των εργαζοµένων στις 

στάσεις τους απέναντι στα πληροφοριακά συστήµατα διοίκησης ανθρώπινου δυναµικού, 

απαντήσεις λήφθηκαν από 101 εργαζοµένους στην εταιρία «Anel Standard-

Παντελάκης». Οι εργαζόµενοι είχα θετική στάση σε ό,τι αφορά τη σηµαντικότητα της 

επικοινωνίας µέσω των πληροφοριακών συστηµάτων, της ευελιξίας, της ασφάλειας, της 

παραµετροποίησης και της πολυµορφίας συστηµάτων ως προς τον χρήστη. Σηµαντικά 

πλεονεκτήµατα αποτελούσαν για το δείγµα η εξοικονόµηση χρόνου και κόστους, η 

άµεση παροχή πληροφοριών, η φιλικότητα στον χρήστη, η βελτίωση, η απλοποίηση και 

η µείωση του όγκου των εργασιών της εταιρείας, η εξειδίκευση, η προσβασιµότητα, η 

ασφάλεια/ταχύτητα/αξιοπιστία, καθώς και η διαδραστικότητα των βάσεων δεδοµένων 

των πληροφοριακών συστηµάτων.  
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Abstract 

The purpose of the study is to evaluate the performance of IT human resources 
management systems in Greek enterprises with the example of Anel Standard-Pantelakis. 
For the study of the views of employees in the human resources department for the 
operation of the IT systems, and to investigate the effect of the characteristics of workers 
in their attitudes towards IT human resources management systems, responses were 
received from 101 workers in the company «Anel Standard -Pantelakis'. The employees 
had a positive attitude regarding the importance of communication through information 
systems, flexibility, security, configuration and systems diversity as a user. Important 
advantages were for sample the time and cost savings, direct provision of information, 
friendliness to the user, to improve, simplify and reduce the volume of the company's 
operations, expertise, accessibility, safety / speed / reliability, and interactivity of 
database information systems. 
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1.Εισαγωγή 

Οι	  σύγχρονες	  επιχειρήσεις,	  προκειμένου	  να	  ανταποκριθούν	  στον	  εντεινόμενο	  ανταγωνισμό	  στα	  

πλαίσια	   της	   διεθνοποιημένης	   οικονομίας,	   καθώς	   και	   στις	   ραγδαίες	   τεχνολογικές	   εξελίξεις,	  

έχουν	  υιοθετήσει	  νέες	  μορφές	  οργάνωσης	  της	  εργασίας,	  οι	  οποίες,	  όμως,	  για	  να	  αποδώσουν	  το	  

μέγιστο,	   προϋποθέτουν	   την	   καλύτερη	   δυνατή	   αξιοποίηση	   του	   ανθρώπινου	   δυναμικού.	   Το	  

γεγονός	  αυτό	  συνεπάγεται	   την	  αναθεώρηση	  πολλών	  βασικών	  αρχών,	  απόψεων,	  στρατηγικών	  

και	  πρακτικών,	  οι	  οποίες	  είχαν	  επικρατήσει	  στις	  ανεπτυγμένες	  χώρες	   τον	  αιώνα	  που	  πέρασε,	  

όσον	   αφορά	   στο	   ρόλο	   και	   στη	   σημασία	   του	   ανθρώπινου	   παράγοντα	   (Χαστάς,	   2001).	   Κατά	  

συνέπεια,	   οι	   σύγχρονοι	   θεωρητικοί	   του	   Management,	   προσεγγίζουν	   πλέον	   με	   διαφορετικό	  

τρόπο	  τις	  επιχειρήσεις	  και	  τα	  επιχειρησιακά	  προβλήματά	  τους	  προβάλλοντας	  και	  προωθώντας	  

νέες	  αξίες,	  όπως	  είναι	  ο	  ανθρώπινος	  παράγοντας.	  

Ο	  άνθρωπος,	  αν	  και	  κατά	  τη	  δεκαετία	  του	   ’60	  και	  του	   ’70	  υποτιμήθηκε	  σημαντικά,	  σε	  σημείο	  

μάλιστα	  που	  επιχειρήθηκε	  από	  τους	  εργοδότες	  να	  αντικατασταθεί	  με	  μηχανές,	  έχει	  αποδειχθεί	  

αναντικατάστατος.	   Οι	   επιχειρήσεις	   και	   γενικά	   οι	   κάθε	   είδους	   οργανισμοί	   στελεχώνονται	   και	  

διοικούνται	   από	   ανθρώπους.	   Χωρίς	   ανθρώπους	   δεν	   υφίστανται	   επιτυχημένες	   επιχειρήσεις.	  

Αλλά	  και	   επιχειρήσεις	   κλείνουν	  ή	   είναι	   ελάχιστα	  αποδοτικές,	   επειδή	  οι	   εργαζόμενοι	  σ’	  αυτές	  

δεν	   μπορούν,	   δεν	   ξέρουν	   ή	   και	   δε	   θέλουν	   να	   συμβάλλουν	   στην	   επίτευξη	   των	   στόχων	   της	  

επιχείρησης.	  Η	  θεωρία	  υποστηρίζει	  πως	  ο	  ανθρώπινος	  παράγοντας	  αποτελεί	   τον	  καθοριστικό	  

συντελεστή	  παραγωγής,	  για	  να	  λειτουργήσει	  και	  να	  επιτύχει	  τους	  στόχους	  της	  μια	  επιχείρηση.	  

Τη	   διαφορά	   λοιπόν	   την	   κάνουν	   οι	   άνθρωποι,	   είτε	   αυτοί	   διοικούν	   και	   σχεδιάζουν,	   είτε	   απλά	  

εκτελούν.	   Τα	   μηχανήματα,	   οι	   ηλεκτρονικοί	   υπολογιστές,	   οι	   εγκαταστάσεις	   και	   γενικά	   οι	  

«άψυχοι»	  συντελεστές	  παραγωγής,	  ούτε	  σκέπτονται,	  ούτε	  μαθαίνουν,	  ούτε	  προσπαθούν,	  ούτε	  

θέτουν	  στόχους,	  ούτε	  αποφασίζουν	  για	  το	  τι,	  πόσο	  και	  πως	  θα	  πράξουν,	  ούτε	  απεργούν,	  ούτε	  

ζητούν	   ανταμοιβές.	   Αλλά	   και	   δεν	   παρακινούνται,	   δε	   δρουν	   συλλογικά	   και	   δεν	   έχουν	  

προσδοκίες	  και	  ανάγκες	  να	  ικανοποιήσουν.	  	  

Οι	   μοναδικές	   αυτές	   ικανότητες,	   όπως	   η	   γνώση,	   η	   συμπεριφορά,	   η	   δημιουργικότητα	   και	  

επικοινωνία,	  αποτελούν	  για	  τις	  επιχειρήσεις	  συγκριτικό	  –	  ανταγωνιστικό	  πλεονέκτημα	  το	  οποίο	  

δύσκολα	   αντιγράφεται.	   Με	   δεδομένο	   ότι	   πολλές	   Ελληνικές	   επιχειρήσεις	   προβαίνουν	   στις	  

απαιτούμενες	  επενδύσεις	  και	  αποκτούν	  λίγο	  –	  πολύ	  την	  ίδια	  σύγχρονη	  τεχνολογία,	  της	  οποίας	  

η	   ταχύτατη	   εξέλιξη	   επιτρέπει	   τη	   γρήγορη	   και	   σχεδόν	   πιστή	   αντιγραφή	   των	   προϊόντων,	   το	  

συγκριτικό	  πλεονέκτημα,	  η	  «ειδοποιός	  διαφορά»,	  βρίσκεται	  στο	  ανθρώπινο	  δυναμικό,	  που	  θα	  



 8 

μπορέσει	  καταλληλότερα	  να	  διαχειριστεί	  και	  να	  αξιοποιήσει	  το	  εύρος	  των	  παρερχόμενων	  από	  

την	   τεχνολογία	   δυνατοτήτων.	   Η	   συνεχής	   εκπαίδευση	   και	   ανάπτυξη	   των	   ανθρώπων	   μιας	  

επιχείρησης	  μπορεί	  να	  συντελέσει	  καθοριστικά	  στη	  διαφοροποίησή	  της,	  σε	  σχέση	  με	  τις	  άλλες	  

επιχειρήσεις,	  εδραιώνοντας	  κατά	  αυτό	  τον	  τρόπο	  το	  ανταγωνιστικό	  πλεονέκτημα.	  	  

H	   Διοίκηση	   Ανθρώπινου	   Δυναμικού	   μπορεί	   να	   διερευνυθεί	   από	   διαφορετικές	   προσεγγίσεις.	  

Μια	   από	   αυτές	   είναι	   με	   τη	   χρήση	   των	   πληροφοριακών	   συστημάτων	   και	   το	   πώς	   μπορούν	   τα	  

συστήματα	  αυτά	  να	  αναβαθμίσουν	  τις	  γνώσεις	  και	  τις	  δεξιότητες	  του	  ανθρώπινου	  δυναμικού	  

που	  έχει	  ένας	  οργανισμός.	  Αυτό	  θα	  είναι	  το	  αντικείμενο	  της	  παρούσης	  εργασίας.	  

	  

1.1 Λόγοι ανάληψης της εργασίας 

 

Τα πληροφοριακά συστήµατα είναι συστήµατα τα οποία υποστηρίζουν τις ανθρώπινες 

δραστηριότητες και εστιάζουν απαιτήσεις που αναφέρονται στις σχέσεις του ανθρώπου 

αλλά και του συστήµατος, ή υποσυστηµάτων µε τις µηχανές. Βέβαια τα πληροφοριακά 

συστήµατα µπορεί και να αποτύχουν στο σκοπό τους (Tanenbaum, 2003). 

Τα πληροφοριακά συστήµατα θα πρέπει να δηµιουργούνται έχοντας υπόψη, οι 

σχεδιαστές του, τις πιθανές επιπτώσεις τους στην οµαλή και εύρυθµη λειτουργία της 

επιχείρησης. Έτσι, ένας από τους λόγους αποτυχίας των πληροφοριακών συστηµάτων, 

είναι η εστίαση που δίνεται αρκετά συχνά στην τεχνική πλευρά των συστηµάτων αυτών 

και όχι στην κοινωνική. Επίσης ένα πληροφοριακό σύστηµα µπορεί να είναι πετυχηµένο 

από τεχνικά και ταυτόχρονα αποτυχηµένο οργανωσιακά. Ορισµένοι σχεδιαστές 

πληροφοριακών συστηµάτων δεν αναγνωρίζουν πόσο σπουδαίος είναι ο ανθρώπινος 

παράγοντας µη λαµβάνοντας τον υπόψη κατά την ανάπτυξη του πληροφοριακού 

συστήµατος (Ward, 1996). 

Σε ένα οργανισµό, τα πληροφοριακά συστήµατα έχουν πολλές εφαρµογές και χρήσεις. 

Αρχικά είχαν δηµιουργηθεί ώστε να παρέχουν πληροφορίες σε σχέση µε διαδικασίες που 

αφορούν την αλυσίδα διανοµής και τροφοδοσίας (Cutts, 1995) αλλά στην συνέχεια 

επεκτάθηκαν και σε άλλες χρήσεις όπως είναι το µάρκετινγκ και η λήψη στρατηγικών 

αποφάσεων καθώς και οι διεπιχειρησιακές επικοινωνίες (Τσουροπλής και Κληµόπουλος, 

2000). Το αποτέλεσµα ήταν οι επιχειρήσεις να εξαρτώνται όλο και περισσότερο από τα 

πληροφοριακά συστήµατα τους (Σίτας και Νικάκης, 2009).  

 Μια από τις χρήσεις των πληροφοριακών συστηµάτων είναι και σε ότι αφορά την 
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διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού. Σε γενικές γραµµές αν και η πληροφορική έχει 

µπει σε πολλά τµήµατα των οργανισµών, σε ότι αφορά την διοίκηση του ανθρώπινου 

δυναµικού και τα πληροφοριακά συστήµατα, η βιβλιογραφία και οι πρακτικές είναι 

ισχνές σε σχέση µε άλλες εφαρµογές, όπως στο µάρκετινγκ (Gill and Johnson, 2010). Για 

το λόγο αυτό, θα πρέπει να γίνει µελέτη της άποψης των εργαζοµένων στα τµήµατα 

ανθρώπινου δυναµικού ως προς την χρήση των πληροφοριακών συστηµάτων και κατά 

πόσο βοηθάνε στην βελτίωση της απόδοσης τους. Για το λόγο αυτό, η µελέτη θα 

επικεντρωθεί στην χρήση των πληροφοριακών συστηµάτων στις Ελληνικές επιχειρήσεις. 

1.2. Ο κλάδος 

1.3 Σκοπός και στόχοι της προτεινόµενης έρευνας 

1.3.1 Σκοπός 

Σκοπός της εργασίας είναι η µελέτη της απόδοσης των πληροφοριακών συστηµάτων 

διοίκησης ανθρώπινου δυναµικού στις Ελληνικές επιχειρήσεις. 

1.3.2 Θεωρητικοί στόχοι 

• Βιβλιογραφική µελέτη των πληροφοριακών συστηµάτων 

• Βιβλιογραφική µελέτη της διοίκησης ανθρώπινου δυναµικού 

• Βιβλιογραφική µελέτη της επίδρασης της λειτουργίας των πληροφοριακών 

συστηµάτων στην λειτουργία της διοίκησης ανθρώπινου δυναµικού 

1.3.3 Ερευνητικοί στόχοι και υποθέσεις 

• .Να µελετηθεί η επίδραση των δηµογραφικών  και των επαγγελµατικών 

χαρακτηριστών  στις στάσεις αναφορικά µε τα πρακτικά ζητήµατα των 

πληροφοριακών συστηµάτων, αλλά όχι τα τεχνικά ζητήµατα ή τα θέµατα 

εργασίας και εκπαίδευσης. 

• Να µελετηθεί η σχέση εργασίας και η συχνότητα  µε τις στάσεις αναφορικά µε τα 

τεχνικά ζητήµατα των πληροφοριακών συστηµάτων, αλλά όχι τα πρακτικά 

ζητήµατα ή τα θέµατα εργασίας και εκπαίδευσης. 

• Η επίδραση της ηλικίας και του µορφωτικού επιπέδου  στις στάσεις αναφορικά 

µε τα πληροφοριακά συστήµατα. 
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2. Βιβλιογραφική ανασκόπηση  

2.1 Η έννοια και η ιστορική της διαδροµή  

Δύσκολα µπορεί να αµφισβητηθεί η σοφία αυτής της ρήσης. Σε έναν κόσµο που συνεχώς 

προσλαµβάνει νέες µορφές εξαιτίας των ραγδαίων οικονοµικών, τεχνολογικών, 

πολιτικών και πολιτισµικών εξελίξεων, συνειδητοποιούµε πως ο ανθρώπινος 

παράγοντας, και συγκεκριµένα η διαχείρισή του, καθίσταται ολοένα και πιο σηµαντικός 

στην επίτευξη των αποτελεσµάτων µιας επιχείρησης. (Σκουλάς- Οικονοµάκη, 1998). Το 

ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα κατακτιέται όταν µια επιχείρηση συνδυάζει µε τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο τους παραγωγικούς της πόρους µε την οργανωσιακή της 

κουλτούρα, τις αξίες δηλαδή που κυριαρχούν, µέσα από το ανθρώπινο δυναµικό που τις 

υλοποιεί (Ξηροτύρη-Κουφίδου, 2001). 

 Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού (Human Resource Management) έγκειται στην 

σχέση µεταξύ εργοδότη - υπαλλήλου και συγκεκριµένα, περιλαµβάνει την αποδοτική 

συνδιαλλαγή προς επίτευξη των στρατηγικών στόχων της επιχείρησης και της 

ικανοποίησης των ιδιαίτερων αναγκών των υπαλλήλων της. Επειδή η διαχείριση του 

ανθρώπινου δυναµικού επιδιώκει να ενσωµατώσει στρατηγικά τα συµφέροντα µιας 

επιχείρησης και των υπαλλήλων της, είναι πολύ περισσότερο από ένα σύνολο 

δραστηριοτήτων σχετικά µε το συντονισµό του ανθρώπινου δυναµικού της (Raymond J. 

Stone, 1998). Αναφερόµενοι στο ανθρώπινο δυναµικό εννοούµε το σύνολο των ταλέντων 

και της διάθεσης για απόδοση όλων των εργαζοµένων µιας επιχείρησης, που µπορούν να 

συντελέσουν στη δηµιουργία και ολοκλήρωση της αποστολής, του οράµατος, της 

στρατηγικής και των στόχων της επιχείρησης (Jackson S and Schuler R., 2000). Το 

ανθρώπινο δυναµικό ορίζεται επίσης ως ένα σύνολο ενεργειών, στρατηγικών π.χ. ο 

προγραµµατισµός ανθρωπίνων πόρων, ο σχεδιασµός συστηµάτων ανταµοιβής αλλά και 

λειτουργιών π.χ. επιλογή υποψηφίων, εκπαίδευση κ.λπ. που πρέπει να γίνουν για να 

µπορεί η επιχείρηση ν’ αποκτήσει, διατηρήσει κι αξιοποιήσει ικανούς εργαζοµένους που 

θα εκτελούν επιτυχώς και µε παραγωγικό τρόπο το έργο τους (Χυτήρης, 2001). Είναι 

σηµαντικό να δούµε την ιστορική εξέλιξη της Διεύθυνσης, ώστε να γίνουν κατανοητά το 

σκεπτικό και η λειτουργία της στο πέρασµα των δεκαετιών. Θα παρουσιαστούν 

συνοπτικά και διαγραµµατικά οι εξελίξεις ανά περιόδους, µε ταυτόχρονη παρουσίαση 

γεγονότων που επηρέασαν καθοριστικά την πορεία της (Michael Poole and Malcom 

Warner - 1998, Rudiger Pieper- 1990, Παπαλεξανδρή και Μπουραντάς – 2002). 
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2.2 Το HR και το περιβάλλον του 

Όσον αφορά το εξωτερικό και οργανωσιακό περιβάλλον, είναι τόσο εκείνο εκτός της 

επιχείρησης όσο και το εσωτερικό της, που επηρεάζουν σε ένα βαθµό τον τρόπο 

διοίκησης και οργάνωσης του ανθρώπινου δυναµικού που εφαρµόζει η επιχείρηση. Το 

εξωτερικό περιβάλλον ενδιαφέρει να το διερευνήσουµε-παρακολουθούµε ως προς τις 

εξελίξεις που συµβαίνουν σε συνεχή βάση γιατί από αυτό θα αντλήσουµε το δυναµικό 

µας τόσο σε περίπτωση απώλειας προσωπικού όσο και σε περίπτωση επέκτασης των 

δραστηριοτήτων µας. Συγκεκριµένα παρακολουθούµε την εξέλιξη των ειδικοτήτων, τις 

τάσεις στην εκπαίδευση, τη νοµοθεσία που αφορά τις διάφορες κατηγορίες εργαζοµένων, 
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τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και τη µερική απασχόληση. Η ανάλυση του 

οργανωσιακού περιβάλλοντος θα περιλάβει τις αναµενόµενες µεταβολές στο προσωπικό 

τα προσεχή έτη δηλ. τις αναµενόµενες αποχωρήσεις (συνταξιοδοτήσεις, εθελούσιες 

έξοδοι, ποσοστό απροσδόκητων παραιτήσεων ή µη προγραµµατισµένων απολύσεων) και 

τις αναµενόµενες προσελεύσεις (αποφασισµένες προσλήψεις, προαγωγές, µεταθέσεις, 

σχέδια διαδοχής) (Ξηροτύρη-Κουφίδου, 2001). Ξεκινώντας από την παρουσίαση των 

λειτουργιών της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναµικού, µπορούµε συνοπτικά να 

αναφέρουµε ότι: 

Όσον αφορά το εξωτερικό και οργανωσιακό περιβάλλον, είναι τόσο εκείνο εκτός της 

επιχείρησης όσο και το εσωτερικό της, που επηρεάζουν σε ένα βαθµό τον τρόπο 

διοίκησης και οργάνωσης του ανθρώπινου δυναµικού που εφαρµόζει η επιχείρηση. Το 

εξωτερικό περιβάλλον ενδιαφέρει να το διερευνήσουµε-παρακολουθούµε ως προς τις 

εξελίξεις που συµβαίνουν σε συνεχή βάση γιατί από αυτό θα αντλήσουµε το δυναµικό 

µας τόσο σε περίπτωση απώλειας προσωπικού όσο και σε περίπτωση επέκτασης των 

δραστηριοτήτων µας. Συγκεκριµένα παρακολουθούµε την εξέλιξη των ειδικοτήτων, τις 

τάσεις στην εκπαίδευση, τη νοµοθεσία που αφορά τις διάφορες κατηγορίες εργαζοµένων, 

τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και τη µερική απασχόληση. Η ανάλυση του 

οργανωσιακού περιβάλλοντος θα περιλάβει τις αναµενόµενες µεταβολές στο προσωπικό 

τα προσεχή έτη δηλ. τις αναµενόµενες αποχωρήσεις (συνταξιοδοτήσεις, εθελούσιες 

έξοδοι, ποσοστό απροσδόκητων παραιτήσεων ή µη προγραµµατισµένων απολύσεων) και 

τις αναµενόµενες προσελεύσεις (αποφασισµένες προσλήψεις, προαγωγές, µεταθέσεις, 

σχέδια διαδοχής) (Ξηροτύρη-Κουφίδου, 2001). Ξεκινώντας από την παρουσίαση των 

λειτουργιών της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναµικού, µπορούµε συνοπτικά να 

αναφέρουµε ότι: 

1. Για τον προγραµµατισµό ανθρώπινου δυναµικού (human resources planning), δεν 

είναι παρά οι τρόποι µε τους οποίους η επιχείρηση εξασφαλίζει τον αναγκαίο αριθµό 

εργαζοµένων, µε τα κατάλληλα προσόντα για την εκτέλεση χρήσιµης εργασίας προς τον 

οργανισµό (Κανελλόπουλος, 2002). Είναι φανερό ότι ο προγραµµατισµός ανθρώπινου 

δυναµικού συνδέεται µε το στρατηγικό σχεδιασµό της επιχείρησης, και πραγµατοποιείται 

µέσω της διερεύνησης των συνθηκών αγοράς εργασίας (ζήτηση), της πρόβλεψης των 

αναγκών της επιχείρησης για την επίτευξη µακροχρόνιων στόχων, την καταγραφή των 

δεξιοτήτων – γνώσεων του υπάρχοντος προσωπικού, τη διερεύνηση της κινητικότητας 

του προσωπικού (προσφορά), τη γνώση της σχετικής νοµοθεσίας και των όρων της 
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συλλογικής σύµβασης (Ξηροτύρη-Κουφίδου, 2001) και εξασφαλίζει το κατάλληλο 

προσωπικό τη χρονική στιγµή που αυτό είναι απαραίτητο. Τα βασικά οφέλη του 

προγραµµατισµού του ανθρώπινου δυναµικού είναι: α) η επισκόπηση των σηµερινών 

επιπέδων προσλήψεων που µπορεί να αποκαλύψει ανεπάρκειες, πλεόνασµα ή έλλειψη 

προσωπικού β) η έγκαιρη πρόσληψη προσωπικού γ) η πρόβλεψη ή και η αποφυγή 

πιθανών απολύσεων µε τον υπολογισµό των επανατοποθετήσεων ή των κανονικών 

απωλειών δ) η έγκαιρη προετοιµασία των εκπαιδευτικών προγραµµάτων ε) ο έγκαιρος 

προγραµµατισµός διαδοχής των εργαζοµένων και στ) οι συνέπειες των αλλαγών, όπως σε 

απαιτούµενες καινούργιες εγκαταστάσεις µπορούν να αξιολογηθούν, να κοστολογηθούν 

και να γίνουν οι σχετικές προβλέψεις. Οι προβλέψεις ίσως δεν είναι πάντα ακριβείς και 

τα προγράµµατα ίσως να αποδεικνύονται µερικές φορές ανεπαρκή αλλά αυτό δεν 

ακυρώνει την τεχνική στο σύνολό της (Τερζίδης, 2001).  

2. Για την ανάλυση και περιγραφή θέσεων εργασίας (job analysis and job description), 

εννοούµε τη διαδικασία συγκέντρωσης και καταγραφής των σηµαντικών 

δραστηριοτήτων, που εκτελεί ένας εργαζόµενος, των απαιτήσεων και των τεχνικών και 

περιβαλλοντικών δεδοµένων της θέσης, αλλά και του συνόλου των προσόντων, των 

γνώσεων, των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων που πρέπει να κατέχει ο εργαζόµενος για 

την επιτυχή διεκπεραίωση της εργασίας του (Παπαλεξανδρή και Μπουραντάς, 2003). 

Στην πραγµατικότητα πρόκειται για µια διαδικασία συγκέντρωσης πληροφοριών, της 

οποίας συνήθως προηγείται ο σχεδιασµός της θέσης εργασίας (job design) κατά τον 

οποίο καθορίζεται ο αριθµός των αναγκαίων θέσεων για τη διεξαγωγή των εργασιών του 

οργανισµού και η κατανοµή τους σε διαφορετικά ιεραρχικά επίπεδα, ώστε να 

µεγιστοποιείται η παραγωγικότητα. Πριν διεξαχθεί οποιαδήποτε απόφαση για πρόσληψη 

υπαλλήλου ή στελέχους θα πρέπει να έχει προηγηθεί η περιγραφή της θέσης εργασίας 

δηλαδή να έχει γίνει µια αναφορά στα καθήκοντα, τις αρµοδιότητες, τις υπευθυνότητες 

και τον λόγω ύπαρξης της θέσης αυτής. Η περιγραφή εργασίας πρέπει να είναι συνοπτική 

και περιεκτική ταυτόχρονα. Η περιγραφή εργασίας είναι αναγκαία διότι βοηθά στο να 

προληφθούν καταστάσεις όπως παράπονα από τους εργαζοµένους ότι δεν γνωρίζουν 

επακριβώς τα καθήκοντά τους, διαµάχες σχετικά µε το ποιος είναι υπεύθυνος και για 

ποιο πράγµα, επιλογή και πρόσληψη υπαλλήλων χωρίς τα απαιτούµουνα για τη 

συγκεκριµένη θέση προσόντα, σύγχυση και επικάλυψη αρµοδιοτήτων και 

υπευθυνοτήτων (Φωλίνας, 2006). 

3. Για την προσέλκυση (recruitment) ή αλλιώς στρατολόγηση, αναφερόµαστε στη σειρά 
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των ενεργειών στις οποίες προβαίνει η επιχείρηση προκειµένου να προσεγγίσει ικανούς 

για εργασία υποψηφίους να επιτύχουν τους τεθέντες της στόχους. Κάτι τέτοιο 

επιτυγχάνεται τόσο µε εσωτερική όσο και µε εξωτερική διαδικασία (Ξηροτύρη-

Κουφίδου, 2001). Τα στάδια της διαδικασίας είναι τα ακόλουθα: Α. ο προσδιορισµός των 

κενών θέσεων (µέσω του human resources planning) Β. η µελέτη και επιλογή πηγών 

(βάσει και νοµοθετικών περιορισµών)  

α. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ (προσδιορισµός της αγοράς εργασίας), η δηµοσίευση 

αγγελιών στον Τύπο ή στο διαδίκτυο (internet), την προσφυγή σε εξειδικευµένα γραφεία 

ευρέσεως προσωπικού ή επιλογής στελεχών (headhunters), την απευθείας προσέλκυση 

από πανεπιστηµιακά και τεχνολογικά ιδρύµατα, τη δηµιουργία βάσης δεδοµένων 

βιογραφικών και τη µίσθωση εργασίας (leasing). 

 Π λ ε ο ν ε κ τ ή µ α τ α : η εισροή «καινούργιων ιδεών» στην επιχείρηση µέσα από 

µια τεράστια γκάµα υποψηφιοτήτων  

Μ ε ι ο ν ε κ τ ή µ α τ α : το όποιο κόστος, ο κίνδυνος µη έγκαιρης προσαρµογής του 

επιλεγέντος στην κουλτούρα της επιχείρησης, η αποθάρρυνση των υφιστάµενων 

εργαζοµένων για πιθανή ανάδειξη (Παπαλεξανδρή & Μπουραντάς).  

β. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ (τυπική ή άτυπη ανακοίνωση θέσεως), η ανάρτηση 

σχετικών ανακοινώσεων στον εργασιακό χώρο, σε κάποιο εταιρικό έντυπο ή στο 

εσωτερικό ηλεκτρονική δίκτυο (intranet) του οργανισµού.  

Π λ ε ο ν ε κ τ ή µ α τ α : η εξοικείωση του εργαζόµενου µε την κουλτούρα της 

εταιρείας, το µειωµένο κόστος και το µεγαλύτερο κίνητρο των εργαζόµενων όταν 

γνωρίζουν πως θα αξιοποιηθούν µελλοντικά (Breaugh, 1992). 

 Μ ε ι ο ν ε κ τ ή µ α τ α : η µη εισροή νέων ιδεών και νοοτροπιών στον οργανισµό, 

µειώνοντας τη δυνατότητα για καινοτοµία και ίσως η αναπαραγωγή προβληµατικών 

συµπεριφορών και ενεργειών (Schuler and Jackson, 2000).  

Γ. προετοιµασία και δηµοσίευση πληροφοριών 

4. Η επιλογή (selection) του προσωπικού, σχετίζεται άµεσα µε την οργανωσιακή 

κουλτούρα µιας επιχείρησης, δεδοµένου ότι αυτή αποτελεί το σύνολο των αξιών και των 

«πιστεύω» που κυριαρχούν σε αυτή, ώστε να επιζητά να προσλάβει άτοµα τα οποία 

εµφορούνται από τις ίδιες αξίες (Ξηροτύρη-Κουφίδου, 2001). Η επιλογή προσωπικού 
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είναι µια διαδικασία συγκέντρωσης πληροφοριών και αξιολόγησης υποψηφίων για την 

επιλογή των πλέον κατάλληλων για την πλήρωση συγκεκριµένων θέσεων εργασίας 

(Χυτήρης, 2001). Στη διαδικασία επιλογής υπάρχουν πέντε πλευρές οι οποίες 

επηρεάζουν τη λήψη απόφασης για την οριστική πρόσληψη του υποψηφίου 

(Χαραλαµπίδης, 1999). Αυτές είναι: η συνοδευτική επιστολή, το βιογραφικό σηµείωµα, 

το ερωτηµατολόγιο, οι γραπτές δοκιµασίες, η συνέντευξη. Επίσης θα πρέπει να 

αναφερθούν: οι συστάσεις, η πρακτική άσκηση και τα κέντρα αξιολόγησης. Η πλέον 

διαδεδοµένη µέθοδος επιλογής είναι η διαδικασία της συνέντευξης, της οποίας έχει 

προηγηθεί η υποβολή αιτήσεων και αποστολή βιογραφικού σηµειώµατος.  

5. Η εκπαίδευση - ανάπτυξη (training and development) του ανθρώπινου δυναµικού, 

σηµαίνει την αύξηση των γνώσεων, στάσεων και ικανοτήτων, σχετικών µε το έργο, 

κυρίως τη διδασκαλία και άσκηση, µε σκοπό την επίτευξη των στόχων του οργανισµού 

άµεσα αλλά και µελλοντικά (Κανελλόπουλος, 2002) Οι βασικοί στόχοι της εκπαίδευσης 

είναι η ανάπτυξη των υπαρχουσών δεξιοτήτων, η ανάπτυξη διαφορετικών ή νέων 

δεξιοτήτων και η µείωση του χρόνου µάθησης και προσαρµογής κατά την ανάληψη µιας 

νέας θέσης (Παπαλεξανδρή και Μπουραντά, 2003). Οι σπουδαιότερες µέθοδοι 

εκπαίδευσης όπως παρουσιάζονται παρακάτω, υιοθετούνται µε κριτήρια επιλογής όπως 

το κόστος, τα χρονικά περιθώρια, τον αριθµό των εκπαιδευοµένων, το απαιτούµενο 

βάθος γνώσεων κ.λ.π., και χωρίζονται σε δύο κατηγορίες ανάλογα µε το αν 

πραγµατοποιούνται εντός ή εκτός του εργασιακού χώρου. Έτσι ακολουθούν:  

 µέθοδοι εντός του χώρου εργασίας (on the job training): η επίδειξη (demonstration), η 

καθοδήγηση (coaching), η εκπαίδευση µέσω µέντορα (mentoring), η πρακτική άσκηση 

(internship), η εκπαίδευση µέσω εναλλαγής θέσεων (job rotation) και η εκπαίδευση 

µέσω ανάθεσης εργασιών και έργων (assignments and projects), το e-learning.  

 µέθοδοι εκτός του χώρου εργασίας (off the job training): οι διαλέξεις (lectures), τα 

σεµινάρια (seminars), οι µελ 

έτες περιπτώσεων (case studies), τα επιχειρηµατικά παιχνίδια (business games), τα 

παιχνίδια ρόλων (role playing) και οι προσοµοιώσεις (simulations) (Ξηροτύρη-

Κουφίδου, 2001). (Θα υπάρξει αναλυτικότερη παρουσίαση σε επόµενο κεφάλαιο).  

6. Η αξιολόγηση της απόδοσης των εργαζοµένων (job appraisal), αποτελεί την 

συστηµατική εκτίµηση του εργαζοµένου η οποία αναφέρεται στην εκτέλεση της 
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εργασίας του και στις δυνατότητές του για εξέλιξη (Κανελλόπουλος, 2002). 

Περιλαµβάνει την επαναπληροφόρηση προς τον εργαζόµενο και τον ρητό προσδιορισµό 

του πώς και πόσο αυτή η απόδοση είναι δυνατόν να αυξηθεί. Ως τεχνική ελέγχου, η 

αποτελεσµατική αξιολόγηση της απόδοσης χρειάζεται πρότυπα, πληροφορίες και 

διορθωτικές ενέργειες (Τερζίδης, 2001). Τα οφέλη που προσκοµίζονται από την 

αξιολόγηση είναι: η δικαιότερη κατανοµή µισθού, ο εντοπισµός και η βελτίωση των 

αδυναµιών του υπαλλήλου, η κατανόηση από τον προϊστάµενο των ικανοτήτων αλλά και 

των προβληµάτων, ο προγραµµατισµός των προαγωγών σε βαθµό, η παρακολούθηση και 

βελτίωση της απόδοσης συνολικά της επιχείρησης. (Θα υπάρξει αναλυτικότερη 

παρουσίαση σε επόµενο κεφάλαιο).  

7. Οι αµοιβές - παροχές (payments-benefits), αποτελούν τις οικονοµικές και µη απολαβές 

του εργαζοµένου ως αποτέλεσµα της προσφοράς εργασίας του και αποτελεί µια 

προγραµµατισµένη προσέγγιση. Οι αµοιβές-παροχές των εργαζοµένων αποτελούν 

καθοριστικό παράγοντα για την προσέλκυση, την παραµονή και την απόδοσή τους σε 

έναν οργανισµό, ενώ παράλληλα αποτελούν µια πηγή υποκίνησης για 

αποτελεσµατικότερη εργασία (Κανελλόπουλος, 2002). Οι οικονοµικές ανταµοιβές 

διακρίνονται στις άµεσες και στις έµµεσες. Άµεσες είναι οι µισθοί, τα ηµεροµίσθια, τα 

προγράµµατα συµµετοχής στα κέρδη, τα διάφορα συστήµατα οικονοµικών κινήτρων. 

Έµµεσες αποτελούν τα συνταξιοδοτικά προγράµµατα, τα προγράµµατα απόκτησης 

µετοχών, η ασφάλεια υγείας - ζωής, η χρονική διάρκεια εργασίας, οι ευκαιρίες για 

περαιτέρω εκπαίδευση, το εταιρικό αυτοκίνητο, το κινητό τηλέφωνο, κ.λπ. (Ξηροτύρη-

Κουφίδου, 2001). Η επιλογή του µίγµατος αµοιβών επαφίεται στην κάθε επιχείρηση και 

στις ειδικές συνθήκες που επικρατούν σε αυτήν. Ωστόσο, αδιαµφισβήτητη είναι η τάση 

προς τη σύνδεση απόδοσης και αµοιβής καθώς και η τάση προς µετακύλιση της 

απόφασης για τη διάρθρωση του πακέτου αµοιβών από τον εργοδότη στον εργαζόµενο 

(Παπαλεξανδρή και Μπουραντάς, 2003). (Θα υπάρξει αναλυτικότερη παρουσίαση σε 

επόµενο κεφάλαιο).  

8. Οι εργασιακές σχέσεις (labor relation), είναι οι σχέσεις που δηµιουργούνται µεταξύ 

των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζοµένων και του εργοδότη, µε τις οποίες 

ρυθµίζονται οι θέµατα εργασίας σε συγκεκριµένο εργασιακό επίπεδο (Τσατήρης, 1999). 

Η φυσιογνωµία των εργασιακών σχέσεων επηρεάζεται από το περιβάλλον στο οποίο 

αναπτύσσεται. Έτσι σήµερα γίνεται αποδεκτό ότι οι βασικοί παράγοντες που 
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διαµορφώνουν διαχρονικά και αποτελούν τα βασικά χαρακτηριστικά ενός εθνικού 

συστήµατος εργασιακών σχέσεων είναι οι εξής: η ιστορική περίοδος κατά την οποία 

αρχίζει η εκβιοµηχάνιση µιας χώρας, η πορεία της οικονοµικής ανάπτυξης και οι 

πολιτικές εξελίξεις  (Κατσανέβας, 1983) 

 9. Η διοίκηση της απόδοσης, αποτελεί κεντρική λειτουργία της διεύθυνσης ανθρώπινου 

δυναµικού και στηρίζει τη βελτίωση της απόδοσης των εργαζοµένων για το σύνολο της 

επιχείρησης (Παπαλεξανδρή Ν. και Μπουραντάς Δ., 2002).  

10. Η οργανωσιακή και διοικητική ανάπτυξη, αποτελεί µια από τις σπουδαιότερες 

λειτουργίες της διεύθυνσης ανθρώπινου δυναµικού γιατί καλείται να συµµετάσχει στο 

σχεδιασµό αλλά και στις διαδικασίες υποστηρίξεως εκείνων των ενεργειών που θα 

καταδείξουν την επιχείρηση ανταγωνιστική προσαρµοζόµενη στις αλλαγές.  

11. Η εσωτερική επικοινωνία, είναι η διαδικασία κατά την οποία υιοθετούνται οι 

πρακτικές εκείνες που αφορούν τόσο την αµφίδροµη επικοινωνία των εργαζοµένων µε τη 

διοίκηση, όσο και των εργαζοµένων µεταξύ τους, ώστε να πραγµατοποιείται . 

2.3. Οι στόχοι της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναµικού  

Η αποτελεσµατικότητα των λειτουργιών που παρουσιάστηκαν πρωτύτερα οδηγεί στο 

διάγραµµα που ακολουθεί παρουσιάζοντας τους στόχους από τους οποίους θα πρέπει να 

επικεντρώνεται Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναµικού (Παπαλεξανδρή Ν. και Μπουραντάς 

Δ., 2002).  

Οι στόχοι είναι: 

Ø διαρκής ανταγωνιστικότητα  

Ø βελτίωση ποιότητας και παραγωγικότητας 

Ø τήρηση νοµικών / κοινωνικών υποχρεώσεων  

Ø εργασιακή ικανοποίηση και ανάπτυξη προσωπικού  

Ø επίτευξη επιχειρησιακών στόχων  

 Διαρκής ανταγωνιστικότητα, πραγµατοποιείται όταν η επιχείρηση καταφέρνει να 

δηµιουργεί συγκριτικό πλεονέκτηµα που από τη µία αντιγράφεται δύσκολα αλλά από την 

άλλη βοηθά στην αντιµετώπιση αντιξοοτήτων. Η αποτελεσµατική αξιοποίηση του 
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ανθρώπινου δυναµικού (εκπαίδευση, ανταµοιβή, άµεση συµµετοχή, αξιοποίηση κ.λπ.) 

οδηγεί προς αυτή τη δηµιουργία αυτού του πλεονεκτήµατος, µε υλοποίηση των στόχων 

της επιχείρησης και διαρκής ανταγωνιστικότητα. 

  Βελτίωση ποιότητας και παραγωγικότητας. Μιλώντας για ποιότητα αναφερόµαστε στα 

χαρακτηριστικά της υπηρεσίας που ικανοποιούν τον πελάτη. Μιλώντας για 

παραγωγικότητα αναφερόµαστε στον οικονοµικό δείκτη που εµφανίζει τη σχέση 

εισροής-εκροής στην αξία της παραγόµενης υπηρεσίας. Πραγµατοποιείται µέσα από: 

ανάπτυξη επικοινωνίας και συνεργασίας, ανάθεση αρµοδιοτήτων, επίλυση 

προβληµάτων, συµµετοχή σε στρατηγικής σηµασίας αποφάσεις που επηρεάζουν την 

εφαρµογή της στρατηγικής (Ξηροτύρη, 2001)  

 Τήρηση νοµικών / κοινωνικών υποχρεώσεων. Γνωρίζοντας την εργατική νοµοθεσία 

σχετικά µε τις υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα των εργαζοµένων, όπως επίσης 

εγκυκλίους του υπουργείου εργασίας, πολιτικές της ευρωπαϊκής ένωσης κ.λπ., 

ανταποκρινόµενη σε κοινωνικά θέµατα, ενηµερώνοντας τη Διοίκηση, και 

εξασφαλίζοντας τις προϋποθέσεις τήρησης όλων των απαιτήσεων της νοµοθεσίας, η 

διεύθυνση ανθρώπινου δυναµικού δύναται να ανταποκριθεί και σε αυτόν τον στόχο 

(Ξηροτύρη, 2001)  

 Εργασιακή ικανοποίηση και ανάπτυξη προσωπικού πραγµατοποιείται µε πρωταρχικό 

µέληµα τη βασική εκπαίδευση και τη σχετική ανάπτυξη αναλογικά µε τη θέση εργασίας 

ούτως ώστε να πραγµατοποιείται ικανοποίηση του εργαζοµένου και κατά συνέπεια 

ποιότητα και παραγωγικότητα στην εργασία του, µε τελικό αποτέλεσµα την υλοποίηση 

των εταιρικών στόχων.  

 Επίτευξη επιχειρησιακών στόχων. Η οργανωτική δοµή της επιχείρησης εδώ έχει 

καθοριστική σηµασία καθώς καταδεικνύει την αλληλένδετη σχέση του συνόλου των 

στελεχών µε την επιχείρηση και την από κοινού αποστολή τους στην πραγµάτωσης των 

εταιρικών στόχων. Η διεύθυνση ανθρώπινου δυναµικού: συµβουλεύει τα διοικητικά 

στελέχη, φέρει την ευθύνη για την συνέχιση ή την αλλαγή της πολιτικής για το 

προσωπικό της, εποπτεύει τις άλλες υπηρεσίες ως προς το αν τηρούν και ακολουθούν την 

πολιτική της επιχείρησης, προσφέρει τις υπηρεσίες της σε θέµατα προσέλκυσης, 

ανάπτυξης και παροχών προς τους εργαζοµένους (Παπαλεξανδρή Ν. και Μπουραντάς Δ., 

2002). 
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2.4	  Ο	  ρόλος	  και	  η	  στρατηγική	  της	  Διοίκησης	  Ανθρωπίνων	  Πόρων 

	  Στο	   διαρκώς	   μεταβαλλόμενο	   από	   τις	   ραγδαίες	   εξελίξεις	   περιβάλλον	   της	   παγκόσμιας	  

οικονομίας,	   όπου	   πλέον	   δίνεται	   μεγαλύτερη	   σημασία	   στην	   αξιοποίηση	   του	   ανθρώπινου	  

δυναμικού,	  το	  Τμήμα	  της	  Διοίκησης	  Ανθρωπίνων	  Πόρων	  μιας	  σύγχρονης	  επιχείρησης,	  καλύπτει	  

ένα	  ευρύ	  φάσμα	  ρόλων,	  οι	  κυριότεροι	  εκ	  των	  οποίων	  είναι	  οι	  παρακάτω.	  	  

2.4.1	  Η	  σύνδεση	  της	  λειτουργίας	  της	  ΔΑΠ	  με	  την	  επιχειρησιακή	  στρατηγική	  	  

Το	  Τμήμα	  ΔΑΠ	  συνδέεται	  με	  την	  επιχειρησιακή	  στρατηγική	  της	  επιχείρησης,	  με	  βάση	  το	  χρονικό	  

ορίζοντα	   που	   λαμβάνουν	   χώρα	   διάφορες	   πρακτικές	   και	   ενέργειες.	   Συγκεκριμένα:	   ·∙	  

Βραχυπρόθεσμα.	   Αφορά	   τις	   διαδικασίες	   του	   Τμήματος	   ΔΑΠ	   σε	   λειτουργικό	   κυρίως	   επίπεδο	  

(Operational	  Level),	  όπως	  η	  κατάρτιση	  προγραμμάτων	  πρόσληψης	  η	  οργάνωση,	  η	  συλλογή	  και	  

τήρηση	  των	  απαραίτητων	  στοιχείων,	  η	  διεξαγωγή	  εκπαιδευτικών	  προγραμμάτων,	  η	  αξιολόγηση	  

του	   προσωπικού	   και	   η	   επίλυση	   καθημερινών	   προβλημάτων	   των	   εργαζομένων.	   ·∙	  

Μεσοπρόθεσμα.	   Αφορά	   τις	   διαδικασίες	   του	   Τμήματος	   ΔΑΠ	   σε	   διοικητικό	   κυρίως	   επίπεδο	  

(Managerial	   Level),	   όπως	   η	   ανάπτυξη	   σχεδίων	   προσέλκυσης	   προσωπικού	   και	   οι	   τρόποι	  

πρόσληψής	  του,	  η	  κατάρτιση	  προγραμμάτων	  αμοιβών	  και	  πρόσθετων	  παροχών,	  η	  δημιουργία	  

κέντρων	   αξιολόγησης	   και	   η	   ανάπτυξη	   σχεδίων	   διαδοχής	   και	   επαγγελματικής	   εξέλιξης	   των	  

στελεχών.	  ·∙	  Μακροπρόθεσμα.	  Αφορά	  τις	  διαδικασίες	  του	  Τμήματος	  ΔΑΠ	  σε	  στρατηγικό	  κυρίως	  

επίπεδο	   (Strategic	   Level),	   όπως	   η	   συμμετοχή	   στη	   λήψη	   αποφάσεων	   αναφορικά	   με	   τη	  

μακροχρόνια	   μελλοντική	   πορεία	   της	   επιχείρησης	   και	   η	   επιχειρησιακή	   στρατηγική,	  

λειτουργώντας	  ως	   “business	   partner”.	   Η	   επιχειρησιακή	   στρατηγική	   διαμορφώνεται	   τόσο	   από	  

παράγοντες	   του	   εσωτερικού	   περιβάλλοντος,	   όπως	   η	   φύση	   των	   προϊόντων	   /	   υπηρεσιών	   που	  

προσφέρει,	  όσο	  και	  από	  παράγοντες	  του	  εξωτερικού	  περιβάλλοντος,	  όπως	  η	  αγορά	  εργασίας	  

και	  οι	  καταναλωτές	  (Armstron,	  2000).	  

	  Η	  συμμετοχή	  του	  Τμήματος	  ΔΑΠ	  στη	  διαμόρφωση	  της	  επιχειρησιακής	  στρατηγικής	  του	  δίνει	  τη	  

δυνατότητα	   να	   προσδιορίσει	   τις	   μακροχρόνιες	   ανάγκες	   της	   επιχείρησης	   αναφορικά	   με	   τα	  

προσόντα	   στελεχών	   που	   θα	   ζητηθούν	   καθώς	   και	   τους	   τρόπους	   με	   τους	   οποίους	   τα	   στελέχη	  

αυτά	  θα	  επιδιώξουν	  την	  επίτευξη	  των	  στρατηγικών	  στόχων	  της	  επιχείρησης.	  Έτσι,	  με	  αυτόν	  τον	  

τρόπο,	  το	  Τμήμα	  ΔΑΠ	  επιτυγχάνει	  να	  προβλέπει	  τις	  ανάγκες	  και	  όχι	  να	  ακολουθεί	  ή	  να	  αντιδρά	  

στις	   ανάγκες	   της	   επιχείρησης,	   γεγονός	   που	   του	   προσδίδει	   μια	   σημαντική	   και	   υπερπολύτιμη	  

ευελιξία	  (Dessler,	  2005).	  	  

Στην	   Ελλάδα,	   σύμφωνα	   με	   έρευνα	   της	   PriceWaterhouseCoopers	   το	   2004,	   σε	   σύνολο	   65	  

εταιριών,	  «το	  ποσοστό	  των	  εταιριών	  που	  δηλώνουν	  ότι	  η	  στρατηγική	  ανθρώπινου	  δυναμικού	  



 20 

είναι	  ενσωματωμένη	  στην	  επίσημη	  επιχειρησιακή	  στρατηγική	  ανέρχεται	  στο	  82,1%.	  Επίσης,	  το	  

95,3%	   των	   συμμετεχόντων	   δήλωσαν	   πως	   η	   επιρροή	   της	   διεύθυνσης	   Ανθρώπινου	   Δυναμικού	  

στην	   επιχειρησιακή	   στρατηγική	   είναι	   ικανοποιητική	   έως	   πολύ	   ικανοποιητική.	   Το	   αποτέλεσμα	  

αυτό	   μας	   δείχνει	   ότι	   οι	   περισσότερες	   εταιρίες	   κατανοούν	   πλέον	   ότι	   η	   στρατηγική	   διοίκησης	  

ανθρώπινου	  δυναμικού	  πρέπει	  να	  απορρέει	  από	  την	  επιχειρησιακή	  στρατηγική	  και	  παράλληλα	  

να	   την	   υποστηρίζει.»	  Όμως,	   στην	   ίδια	   έρευνα	  προκύπτει	   ότι	   μόνο	   στο	   12.9%	   των	   εταιριών	   ο	  

διευθυντής	  Ανθρώπινου	  Δυναμικού	  είναι	  μέλος	  του	  διοικητικού	  συμβουλίου	  της	  εταιρίας	  και	  

συνεπώς	  έχει	  ενεργό	  ρόλο	  στη	  λήψη	  αποφάσεων	  για	  το	  σχεδιασμό	  της	  εταιρικής	  στρατηγικής	  .	  	  

2.4.2	  Εφαρμογή	  της	  στρατηγικής	  ως	  παράγοντας	  επιρροής	  στη	  ΔΑΠ	  

	  Η	   εφαρμογή	   της	   στρατηγικής	   είναι	   η	   διαδικασία	   κατά	   την	   οποία	   θα	   υλοποιηθούν	   οι	  

στρατηγικές	   και	   οι	   πολιτικές	   μιας	   επιχείρησης,	   μέσω	   της	   ανάπτυξης	   προγραμμάτων,	  

προϋπολογισμών,	   διαδικασιών.	   Η	   στρατηγική	   που	   θα	   ακολουθηθεί	   απαιτεί	   κάποιες	   αλλαγές	  

στον	   τρόπο	  οργάνωσης	  και	  διοίκησης.	  Η	  συγκεκριμένη	  επιλογή	  είναι	  αυτή	  που	  διαφοροποιεί	  

την	   επιχείρηση	   και	   δίνει	   το	   οικονομικό	   αποτέλεσμα.	   Η	   ΔΑΠ	   οφείλει	   να	   εξασφαλίσει	   το	  

ανθρώπινο	  δυναμικό	  που	  απαιτείται	  και	  που	  διαθέτοντας	  τις	  απαραίτητες	  γνώσεις,	  δεξιότητες,	  

δυνατότητες,	   μπορεί	   να	   ανταποκριθεί	   στις	   σχετικές	   απαιτήσεις	   για	   την	   υλοποίηση	   της	  

στρατηγικής,	  μέσω	  των	  διαδικασιών	  της	  προσέλκυσης,	  επιλογής,	  εκπαίδευσης	  και	  εξέλιξης	  του	  

προσωπικού.	  Το	  σημαντικότερο	  βέβαια	  αποτελεί	  η	  αποτελεσματική	  εφαρμογή	  της	  στρατηγικής	  

(Jackson	  and	  Schuler,	  2000)	  

Με	  την	  κατάλληλη	  υποκίνηση	  αλλά	  και	  υποστήριξη,	  δηλ.	  το	  κατάλληλο	  οργανωσιακό	  κλίμα	  και	  

κουλτούρα,	  η	  εφαρμογή	  της	  στρατηγικής	  μπορεί	  να	  κριθεί	  επιτυχημένη.	  Η	  ΔΑΠ	  πρέπει	  να:	  α)	  

εξασφαλίσει	   την	   κατάλληλη	   στιγμή	   τους	   κατάλληλους	   εργαζομένους	   και	   β)	   να	   αναπτύξει	  

μηχανισμούς	   αναπληροφόρησης	   που	   να	   πιστοποιούν	   πως	   οι	   εργαζόμενοι	   λειτουργούν	   προς	  

αυτή	  την	  κατεύθυνση	  (Stone,	  1998).	  	  

2.4.3	   Oι	   στόχοι	   και	   τα	   πλεονεκτήματα	   της	   Στρατηγικής	   Διοίκησης	   Ανθρωπίνων	  

Πόρων	  

	  Η	  ανάγκη	  για	  Στρατηγική	  Διοίκησης	  Ανθρωπίνων	  Πόρων	  σε	  μία	  επιχείρηση	  προκύπτει	  από	  το	  

άκρως	  ανταγωνιστικό	  της	  περιβάλλον	  (οικονομικό,	  πολιτικό,	  δημογραφικό	  και	  τεχνολογικό).	  Η	  

υπεροχή	   Ανθρώπινου	   Δυναμικού	   (HRA	   –	   Human	   Resource	   Advantage)	   συντελείται	   από	   δύο	  

συνιστώσες.	  Την	  υπεροχή	  σε	  Ανθρώπινο	  Κεφάλαιο,	  όταν	  η	  επιχείρηση	  διαθέτει	  ανθρώπους	  με	  

υψηλότερα	   επίπεδα	   ικανοτήτων	   από	   τους	   ανταγωνιστές	   της	   και	   την	   υπεροχή	   σε	   Ανθρώπινη	  

Διαδικασία,	  όταν	  οι	  σχέσεις	  των	  υπαλλήλων	  και	  η	  ομαδικότητα	  κατά	  την	  επίλυση	  προβλημάτων	  

καθιστούν	  την	  επιχείρηση	  ικανή	  να	  εκτελεί	  τις	  λειτουργίες	  της	  ταχύτερα,	  αποτελεσματικότερα,	  
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αποδοτικότερα	  (	  Wright,	  1998).	  	  

Οι	   στόχοι	   της	   Στρατηγικής	   Διοίκησης	  Ανθρωπίνων	  Πόρων	   είναι:	   α)	   ο	   καθορισμός	   επιθυμητής	  

συνεισφοράς	   δηλ.	   η	   συμπεριφορά	   που	   ικανοποιεί	   τους	   στόχους	   απόδοσης,	   β)	   ο	   καθορισμός	  

σύνθεσης	  δηλ.	  ο	  αριθμός	  υπαλλήλων	  και	  στελεχών	  και	  μείγμα	  δεξιοτήτων,	   γ)	  η	  αναζήτηση	  ή	  

ανάπτυξη	   επαγγελματικών	   δεξιοτήτων	   (competences)	   και	   δ)	   η	   αφοσίωση	   μέχρι	   την	  

ταυτοποίηση	  με	  τους	  γενικούς	  επιχειρηματικούς	  στόχους	  (Gary	  Dessler,	  2005).	  	  

Τα	   πλεονεκτήματα	   της	   Στρατηγικής	   Ανθρωπίνων	   Πόρων	   κατά	   τους	   Παπαλεξανδρή	   Ν.	   και	  

Μπουραντάς	  Δ.,	  (2002),	  είναι:	  «Η	  ΔΑΠ	  έχει	  σχέση	  προ-‐δράσης	  (proactive),	  δηλαδή	  ο	  ρόλος	  της	  

είναι	   περισσότερο	   διαμορφωτικός,	   παρά	   αντίδρασης	   (reactive)	   δηλαδή	   εκτελεστικός	   -‐	  

Κοινοποιούνται	  οι	  επιχειρησιακοί	  στόχοι	  και	  ενισχύεται	  η	  επικοινωνία	  -‐	  Καλλιεργείται	  η	  κριτική	  

σκέψη	   και	   η	   ευελιξία	   στις	   μεταβολές	   του	  περιβάλλοντος	   -‐	  Ορίζεται	   η	   κατάσταση-‐στόχος	  που	  

θέλει	  να	  φθάσει	  η	  επιχείρηση	  και	  αξιολογείται	  η	  παρούσα	  της	  κατάσταση	  και	  η	  ΔΑΠ	  ενισχύεται	  

και	  από	  τη	  γνώμη	  των	  στελεχών	  γραμμής».	  

2.4.4	  Η	  παροχή	  διευκολύνσεων	  στα	  στελέχη	  γραμμής	  και	  στους	  εργαζομένους	  	  

Ένας	  από	   τους	   πιο	   καθοριστικούς	   ρόλους	   του	   Τμήματος	  ΔΑΠ	   είναι	   η	   παροχή	   διευκολύνσεων	  

στις	   δραστηριότητες	   των	   στελεχών	   γραμμής	   και	   η	   επίλυση	   των	   τυχόν	   εργασιακών	  

προβλημάτων	   των	   εργαζομένων.	   Με	   το	   τον	   τρόπο	   αυτό,	   το	   Τμήμα	   ΔΑΠ	   δημιουργεί	   ένα	  

περιβάλλον	  μέσα	  στο	  οποίο	  το	  προσωπικό	  της	  επιχείρησης	  θα	  έχει	  τη	  δυνατότητα	  να	  επιτύχει	  

τους	  επιχειρησιακούς	  και	  ατομικούς	  του	  στόχους.	  Για	  να	  επιτύχει	  τον	  παραπάνω	  ρόλο	  του,	  το	  

Τμήμα	  ΔΑΠ	  υιοθετεί	  τις	  εξής	  τακτικές:	  α)	  θεωρεί	  τα	  στελέχη	  γραμμής	  και	  τους	  εργαζόμενους	  ως	  

πελάτες	   (customerization)	   στους	   οποίους	   πρέπει	   να	   προσφέρει	   σύγχρονες	   αποδεκτές	   και	  

αποτελεσματικές	   διαδικασίες	   και	   λύσεις	   για	   τα	   προβλήματα	   που	   αφορούν	   το	   ανθρώπινο	  

δυναμικό,	   β)	   μελετά	   τους	   ανταγωνιστές,	   πληροφορείται	   για	   τον	   τρόπο	   αξιοποίησης	   του	  

προσωπικού	  τους	  και	  προσαρμόζει	  ανάλογα	  τις	  πολιτικές	  ΔΑΠ	  (Dessler,	  2005).	  

2.5 Τεχνολογία Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναµικού  

Με τον όρο Τεχνολογία Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναµικού (HR Technology) 

περιγράφεται κάθε τεχνολογική εφαρµογή που χρησιµοποιείται για την προσέλκυση, την 

πρόσληψη, τη συγκράτηση και αξιολόγηση εργαζοµένων, τη διατήρηση ταλέντων και 

την υποστήριξη της διαχείρισης του εργατικού δυναµικού. Ρόλος και Αναγκαιότητα H 

σύγχρονη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναµικού, εστιάζει πάρα πολύ στην τεχνολογία, η 

αποτελεσµατική χρήση της οποίας βοηθά στη µείωση του κόστους και του χρόνου 

εκτέλεσης τυποποιηµένων λειτουργιών, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στα στελέχη 
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Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναµικού να ασχοληθούν µε τη διαµόρφωση της στρατηγικής, 

τη διοίκηση αλλαγών κ.ά. Η Τεχνολογία βελτιώνει τη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναµικού 

µε τέσσερις τρόπους (The Future of HR, 2001):  

• αυτό - εξυπηρέτηση υπαλλήλων (self-service)  

• κέντρα υποστήριξης (call centers)  

• ενίσχυση παραγωγικότητας (productivity improvement)  

•  ανάθεση εργασιών σε εξωτερικούς συνεργάτες (outsourcing)  

Έρευνα απεκάλυψε πως τα 2/3 των επιχειρήσεων σχεδιάζουν, στο άµεσο µέλλον, είτε να 

αυξήσουν είτε να επιταχύνουν επενδύσεις σε τεχνολογικές εφαρµογές που συνδέονται µε 

τη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναµικού. Ακόµη, οι εφαρµογές που επιτρέπουν στον 

υπάλληλο να αυτό - εξυπηρετείται (self-service) και η εγκατάσταση ή βελτιστοποίηση 

των Πληροφοριακών Συστηµάτων Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναµικού (Human Resource 

Information Systems – HRIS) τοποθετούνται ανάµεσα στις πέντε σηµαντικότερες 

δραστηριότητες για την αντιµετώπιση των επιχειρησιακών προκλήσεων (Towers Perrin 

HR Services, 2003). Στόχοι της Τεχνολογίας Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναµικού είναι να 

διαγνωσθούν οι ανάγκες της επιχείρησης σε τεχνολογικές εφαρµογές για τη διαχείριση 

του προσωπικού, να επιλεχθούν και / ή να αναπτυχθούν τα κατάλληλα συστήµατα, να 

εγκατασταθούν, να προσαρµοσθούν και να ενταχθούν αρµονικά στην επιχείρηση, 

διευκολύνοντας το έργο της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναµικού και την ικανοποίηση των 

επιχειρησιακών στόχων και αναγκών.  

2.6 Είδη Τεχνολογικών Εφαρµογών  

Ο παρακάτω πίνακας καταγράφει τα είδη των τεχνολογικών εφαρµογών που 

χρησιµοποιούνται από τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναµικού (Gary Dessler, 2005). 
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Στάδια εγκατάστασης της Τεχνολογίας Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναµικού 
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Στο παραπάνω σχήµα (Samir Shrivastava and James B.Shaw, 2003), παραλείπεται η 

φάση της πρωτοβουλίας, κατά την οποία η εταιρία αναγνωρίζει την ανάγκη αλλαγής, 

ερχόµενη αντιµέτωπη µε εσωτερικούς ή εξωτερικούς παράγοντες, και έχει ήδη 

αποφασίσει να στραφεί στην Τεχνολογία Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναµικού για την 

ικανοποίηση των επιχειρησιακών αναγκών.  

ΦΑΣΗ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ (Adoption Phase)  

Οι κινητήριες δυνάµεις ουσιαστικά καθορίζουν αν η επιχείρηση θα χρησιµοποιήσει όλες 

τις δυνατότητες της σύγχρονης Τεχνολογίας Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναµικού. Τέτοιες 

είναι π.χ. η ανάγκη µείωσης τους κόστους, η βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών, η 

διαχείριση γνώσης και η αλλαγή κουλτούρας. Η ανάλυση αναγκών ουσιαστικά απαντάει 

στο ερώτηµα του τι ουσιαστικά θέλουµε να κάνει η Τεχνολογία που θα εγκατασταθεί. Ο 

διαθέσιµος χρόνος και η ανάλυση ποιότητας ουσιαστικά καθορίζουν το βάθος της 

ανάλυσης αυτής. Για την επιλογή Τεχνολογίας καθοριστικό ρόλο παίζει η προσέγγιση 

της εταιρίας: εταιρίες που πιστεύουν ότι οι διαδικασίες τους είναι τόσο εδραιωµένες που 
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δεν αλλάζουν, κάνουν µια προσέγγιση βάση των διαδικασιών τους ενώ εταιρίες που 

προτιµούν µια τεχνολογική προσέγγιση στρέφονται προς τυποποιηµένα (off-the-shelf) 

πακέτα. Πάντως, ακόµα κι αν επιλεχθεί η πρώτη προσέγγιση, µερικές φορές ο 

ανασχεδιασµός κάποιων επιχειρησιακών διαδικασιών είναι αναπόφευκτος. Για τις 

αποφάσεις υποδοµής παίζουν ρόλο µεταβλητές όπως το µέγεθος της επιχείρησης και οι 

τεχνολογικές γνώσεις των ανωτάτων στελεχών.  

ΦΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (Implementation Phase)  

Οι παροχές υπηρεσιών δεν µπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες ποιότητας αν δεν 

κατανοήσουν τις προσδοκίες των πελατών τους. Στο ένα επίπεδο βρίσκεται το 

προσωπικό HR και ΙΤ (Information Technology – Τεχνολογία Πληροφοριών) που 

παρέχει υπηρεσίες στους εσωτερικούς πελάτες, δηλαδή τους υπαλλήλους και manager 

της δικής τους οργάνωσης. Στο άλλο επίπεδο βρίσκονται οι προµηθευτές και οι 

εξωτερικοί σύµβουλοι που παρέχουν υπηρεσίες στους κύριους πελάτες τους: το 

προσωπικό HR και ΙΤ που αγόρασε τη συγκεκριµένη τεχνολογία και υπηρεσία από 

αυτού. Ακολουθεί η εγκατάσταση του λογισµικού, το οποίο πρέπει να ευθυγραµµιστεί µε 

τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναµικού της επιχείρησης που το αγόρασε, να µεταφερθούν 

όλα τα δεδοµένα σε µία ενταγµένη βάση δεδοµένων και να ελεγχθεί. Το πρόβληµα είναι 

πως δε συµφωνούν όλοι πάντα µε την εγκατάσταση αυτή. Πολλοί είναι αυτοί που 

αντιστέκονται στις αλλαγές που επιφέρει η νέα Τεχνολογία. Έτσι, τέτοιοι ανασταλτικοί 

παράγοντες µπορούν να εµποδίσουν το πέρασµα στην τρίτη φάση. Μάλιστα, σύµφωνα 

µε κάποιες εκτιµήσεις, το 75% των εγκαταστάσεων µεγάλου εύρους τεχνολογικών 

εφαρµογών όπως τα ERP συστήµατα (Enterprise Resource Planning) θεωρούνται 

αποτυχηµένες, δηλαδή δεν περνούν στην φάση θεσµοθέτησης. 

 ΦΑΣΗ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗΣ (Institutionalization Phase)  

Πολλοί πιστεύουν πως τεχνολογικές εφαρµογές µεγάλης κλίµακας αποτυγχάνουν λόγω 

διοικητικών λόγων και όχι τεχνικών. Το πέρασµα στην τελική φάση λοιπόν επαφίεται 

στη Διοίκηση Αλλαγών, που πρέπει να δηµιουργήσει κλίµα ενίσχυσης καινοτοµιών για 

να αναιρεθούν οι ανασταλτικοί παράγοντες που περιγράφηκαν και να οδηγηθούµε στην 

επιτυχή θεσµοθέτηση που συνεπάγεται µείωση του κόστους, διευκόλυνση της 

διαδικασίας λήψης αποφάσεων και ευκαιρία ενασχόλησης των Στελεχών Διεύθυνση 

Ανθρώπινου Δυναµικού µε τη στρατηγική (αφού θα αυξηθεί ο χρόνος τους χάρη στην 

αυτοµατοποίηση των διαφόρων λειτουργιών). Έρευνα που διεξήγαγε η εταιρία παροχής 



 26 

υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναµικού Towers Perrin το 2005, απεκάλυψε την παρακάτω 

κατανοµή εφαρµογής της Τεχνολογίας στις βασικές λειτουργίες της Διοίκησης 

Ανθρώπινου Δυναµικού: 

 

Πληροφοριακά Συστήµατα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναµικού Με τον όρο . 

Πληροφοριακό Σύστηµα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναµικού (Human Resource 

Information System – HRIS) ή Σύστηµα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναµικού, που 

αποτελεί µέρος της Τεχνολογίας Πληροφοριών (IT) είναι ένα περιεκτικό σύστηµα που 

συγκροτεί όλες τους ανθρώπους, τις λειτουργίες, τις διαδικασίες και τα δεδοµένα της 

Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναµικού και παράγει όλες τις πληροφορίες σχετικές που 

χρειάζονται όλα τα επίπεδα διοίκησης της επιχείρησης. Τις περισσότερες φορές το 

Πληροφοριακό Σύστηµα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναµικού είναι ενταγµένο στο 

Πληροφοριακό Σύστηµα Διοίκησης της επιχείρησης. Ρόλος και Αναγκαιότητα Στη 

σύγχρονη εποχή οι πληροφορίες θεωρούνται ως κάτι το δυναµικό και µπορούν να 

ταξινοµούνται διαφορετικά για να εξυπηρετούν τις ανάγκες των ανθρώπων (Patrick J. 

Montanna and Bruce H.Charnov, 2000).  

Με τα Πληροφοριακά Συστήµατα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναµικού οι εταιρίες 

συλλέγουν, αποθηκεύουν, ανανεώνουν, αναλύουν, χρησιµοποιούν, επεξεργάζονται, 

τροποποιούν, ανακτούν και διανείµουν πληροφορίες σχετικά µε τους ανθρώπινους 

πόρους. Έτσι η εκπλήρωση των λειτουργιών της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναµικού 

γίνεται αποδοτικότερα και σαφώς ταχύτερα και διευκολύνεται ο συνδυασµός των 

διαφόρων στοιχείων για τη λήψη αποφάσεων, τα στατιστικά στοιχεία, την αξιολόγηση 

της απόδοσης και τον έλεγχο ικανοποίησης των στόχων της επιχείρησης. Απαιτήσεις από 

το HRIS Οι κυριότερες απαιτήσεις που έχουν οι επιχειρήσεις από το Πληροφοριακό 

Σύστηµα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναµικού είναι να προσαρµόζεται στις ανάγκες και 

στα δεδοµένα της επιχείρησης, να είναι αξιόπιστο, να προσφέρει γρήγορη επεξεργασία, 

να είναι φιλικό προς το χρήστη, να είναι ευέλικτο - αφού γίνονται συνεχώς αλλαγές στις 

διάφορες λειτουργίες -, να προβλέπονται µέθοδοι εκπαίδευσης των χρηστών µετά την 
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εγκατάσταση και παραµετροποίησή του, και να επιτρέπει την πρόσβαση µόνο σε 

εξουσιοδοτηµένους χρήστες  

2.7 Δοµή του HRIS  

Ένα HRIS αποτελείται από (Ι.Ε.Σαµουηλίδης, Μ.Ανδρουλάκης, Α.Αραµπατζή, 

Δ.Ασκούνης, Ν.Κοσµατόπουλος, 2000): 

• φυσικά στοιχεία (υλικό, λογισµικό, βάση δεδοµένων) 

•  λειτουργίες επεξεργασίας (επεξεργασία συναλλαγών –transaction processing-, 

φύλαξη κυρίων αρχείων, παραγωγή αναφορών, διασταύρωση στοιχείων και 

πληροφοριών –referential integrity-, επεξεργασία διαλογικών εφαρµογών \ 

•  εξόδους στο χρήστη (έγγραφα συναλλαγών, προγραµµατισµένες περιοδικές 

αναφορές, προγραµµατισµένες αποκρίσεις σε αιτήµατα – queries -, προς τη βάση 

δεδοµένων του χρήστη, περιπτωσιακές (ad–hoc) αναφορές όταν υπάρξει σχετικό 

αίτηµα, βελτιστοποίηση, ενίσχυση υποπρογραµµάτων (modules). Το HRIS είναι 

συνήθως υποπρόγραµµα του Πληροφοριακού Συστήµατος Διοίκησης και 

συνεργάζεται στενά µε αυτό. Για παράδειγµα µπορεί το HRIS να καλύπτει µόνο 

το ένα τρίτο των αναγκών για πληροφορίες σχετικές µε τη Διοίκηση Ανθρώπινου 

Δυναµικού και οι υπόλοιπες πληροφορίες να δίνονται από το υπόλοιπο 

Πληροφοριακό Σύστηµα, π.χ. από το τµήµα λογιστηρίου (Παπαλεξανδρή και 

Μπουραντάς – 2002). 

 Το HRIS αποτελείται µε τη σειρά του από διάφορα υποσυστήµατα, όπως απεικονίζει 

π.χ. το παρακάτω σχήµα, τα οποία όλα επικοινωνούν µεταξύ τους (integrated) 

 

 



 28 

Στάδια εγκατάστασης του HRIS 

 Τα στάδια εγκατάστασης ενός HRIS συµπίπτουν µε τις τρεις φάσεις που 

περιγράφηκαν γενικά για τις τεχνολογικές εφαρµογές στην προηγούµενη παράγραφο. 

Πάντως πάνω από το 89% των σηµερινών επιχειρήσεων στρέφονται προς 

εξωτερικούς συνεργάτες, δηλαδή προς εταιρίες παροχής λύσεων πληροφορικής 

(όπως π.χ. PeopleSoft, SAP, Software or Oracle, Lawson κ.α.) για την εγκατάσταση 

ενός τυποποιηµένου (off-the-self) HRIS. Σε αυτήν την περίπτωση, ακολουθούνται τα 

εξής στάδια:  

• Ανάλυση αναγκών Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναµικού και επιχείρησης  

•  Έρευνα αγοράς για τα τυποποιηµένα πακέτα  

•  Επιλογή προµηθευτή  

•  Πολλές συναντήσεις για να κατανοήσει ο προµηθευτής τις προσδοκίες του 

πελάτη  

• Παραµετροποίηση του συστήµατος  

•  Έλεγχος του συστήµατος και της ικανοποίησης των προσδοκιών  

•  Εκπαίδευση των υπαλλήλων της εταιρίας - πελάτη από συµβούλους της 

εταιρίας - προµηθευτή  

•  Διατήρηση και ενίσχυση των modules του συστήµατος 

•  

3. Δευτερογενής έρευνα 

Σε ότι αφορά την σύνδεση που έχουν µια σειρά από στοιχεία σε σχέση µε την χρήση των 

πληροφοριακών συστηµάτων του ανθρώπινου δυναµικού, θα πρέπει να εξετάσουµε τις 

σχετικές µελέτες. Το πρώτο στοιχείο είναι το φύλο. Η έρευνα των Parry et al (2007) 

αναφέρει ότι οι άνδρες  φέρεται να έχουν πιο θετικές στάσεις σε σχέση µε την χρήση των 

HRMIS. O λόγος είναι διότι οι άνδρες έχουν µεγαλύτερη εξοικείωση µε την χρήση των 

ηλεκτρονικών υπολογιστών και γενικότερα φέρεται να έχουν την πιο θετική στάση σε 

σχέση µε τις γυναίκες. Με βάση αυτό βγαίνει η παρακάτω υπόθεση 
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Η1  Το φύλο επιδρά στις στάσεις αναφορικά µε τα πρακτικά ζητήµατα των 

πληροφοριακών συστηµάτων, αλλά όχι τα τεχνικά ζητήµατα ή τα θέµατα εργασίας και 

εκπαίδευσης. 

 

Μια άλλη παράµετρος είναι η σχέση εργασίας. Σε αυτό το σηµείο όσο ο εργαζόµενος 

έχει µια πιο µόνιµη σχέση µε τον οργανισµό αλλά και όσο πιο ανώτερη είναι αυτή  η 

θέση, τόσο θα έχει µια πιο φιλική στάση σε σχέση µε την λειτουργία των HRMIS 

(Troshani et a, 2011). Aυτό σηµαίνει ότι προκύπτει η επόµενη υπόθεση. 

 

Η2 Η σχέση εργασίας επιδρά στις στάσεις αναφορικά µε τα τεχνικά ζητήµατα των 

πληροφοριακών συστηµάτων, αλλά όχι τα πρακτικά ζητήµατα ή τα θέµατα εργασίας και 

εκπαίδευσης. 

 

Μια άλλη παράµετρος είναι το πόσο ο εργαζόµενος ή το στέλεχος έχει εξοικείωση µε την 

χρήση των Η/Υ και γενικά των ψηφιακών τεχνολογιών. Η έρευνα των  Absar and 

Mahmood (2011) αναφέρεται στο ότι όντως όσο πιο εξοικειωµένος είναι κάποιος µε τις 

νέες τεχνολογίες τόσο και θα έχει πιο θετικές στάσεις για την χρήση του. Οπότε η 3η 

υπόθεση είναι: 

 

Η3  Η συχνότητα χρήσης των πληροφοριακών συστηµάτων επιδρά στις στάσεις 

αναφορικά µε τα πρακτικά ζητήµατα των πληροφοριακών συστηµάτων, αλλά όχι τα 

τεχνικά ζητήµατα ή τα θέµατα εργασίας και εκπαίδευσης.  

Τέλος σε ότι αφορά δύο επιπλέον δηµογραφικά δεδοµένα, η έρευνα του Kim (2009) 

αναφέρεται στο ότι οι νέοι άνθρωποι καθώς και όσοι έχουν υψηλό µορφωτικό επίπεδο θα 

είναι και αυτοί που θα πιο θετικές στάσεις ως προς την χρήση των HRMIS. Οπότε το 4ο 

και 5ο ερώτηµα είναι τα παρακάτω: 

 

Η4 Η ηλικία  επιδρά στις στάσεις αναφορικά µε τα πληροφοριακά συστήµατα. 

 

Η5 Το µορφωτικό επίπεδο  επιδρά στις στάσεις αναφορικά µε τα πληροφοριακά 

συστήµατα. 
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4. Η µεθοδολογία της έρευνας 

Το συγκεκριµένο κεφάλαιο θα µας βοηθήσει να αναλύσουµε τις όποιες προσεγγίσεις 

υπάρχουν στην προτεινόµενη έρευνα, να γίνει η επιλογή των εργαλείων της έρευνας και 

να παρουσιαστεί το γιατί η έρευνα αυτή θα είναι αξιόπιστη και έγκυρη.  

4.1 Η Συγκρότηση του µεθοδολογικού πλαισίου και η ερευνητική διαδικασία για 

την συλλογή δεδοµένων 

4.1.1 Φιλοσοφία της έρευνας 

Η έρευνα µπορεί να έχει πολλές µορφές και φιλοσοφικές προσεγγίσεις. Μια πρώτη 

προσέγγιση είναι ανάµεσα στην φαινοµενολογία και τον επιστηµολογία. 

Η φαινοµενολογία αφορά την προσέγγιση όπου ο ερευνητής έχει ως στόχο το να 

εξετάσει ένα κοινωνικό φαινόµενο µέσα από µια προσέγγιση που θα πάει εις βάθος στο 

αντικείµενο της µελέτης και σίγουρα θα µας παρέχει στοιχεία για να κατανοήσουµε το 

φαινόµενο αυτό. Ως επί το πλείστον, οι έρευνες αυτές βασίζονται στην ικανότητα για 

κατανόηση και ανάλυση των εµπειριών που έχουν οι άνθρωποι από την επαφή µε τους µε 

το φαινόµενο αυτό.  Από την άλλη µεριά, αναφερόµαστε στον θετικισµό που έχει ως 

σηµείο αναφοράς την αντίληψη ότι τα κοινωνικά φαινόµενα µπορεί να αναλυθούν ως 

αντικείµενα που χρίζουν κάποιων µαθηµατικών συσχετίσεων. Μέσα από την χρήση 

επιστηµονικών µεθόδων, θα πρέπει να γίνει κατανοητό το αν υπάρχουν στατιστικά 

µετρήσιµες σχέσεις και αποτελέσµατα που θα δώσουν και απαντήσεις στα ερωτήµατα 

µας (Κυριαζόπουλος και Σαµαντά, 2011). 

Σε ότι αφορά το ερώτηµα του ποια προσέγγιση της ερευνητικής φιλοσοφίας θα 

ακολουθηθεί, η απάντηση είναι ότι θα υπάρξει η προσέγγιση του θετικισµού. Ο λόγος 

είναι ότι ζητάµε να δούµε  αν οι υπό εξέταση µεταβλητές, πχ αποδοτικότητα της 

διοίκησης του ανθρώπινου δυναµικού µε την χρήση των ανάλογων πληροφοριακών 

συστηµάτων, ισχύει και αυτό µπορεί να προκύψει µέσω στατιστικής ερµηνείας, άρα και 

εφαρµογή της θετικιστικής προσέγγισης. 

4.1.2 Η λογική της παρούσης έρευνας  

Η λογική µιας έρευνας µπορεί να χωριστεί στην επαγωγική και την παραγωγική. Η 

παραγωγική έρευνα έχει ως αντικείµενο την σχέση µεταξύ θεωρίας και έρευνας. Ο 

ερευνητής προσπαθεί να ξεκινήσει από την θεωρία, βάση της οποίας και θα 

δηµιουργήσει τα ανάλογα ερευνητικά ερωτήµατα για να προχωρήσει στην έρευνα. Στην 
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περίπτωση αυτή, η έρευνα συνδέεται µε τον θετικισµό. Η επαγωγική έρευνα αναφέρεται 

στην δηµιουργία µιας θεωρίας ως απόρροια της ερευνητικής διαδικασίας. Εδώ, η έρευνα 

συνδέεται µε την φαινοµενολογία (Kυριαζόπουλος και Σαµαντά, 2011). 

Η έρευνα µας βασίζεται στον θετικισµό. Αυτό σηµαίνει ότι θα πρέπει να παραχθούν οι 

υποθέσεις της έρευνας βάση των οποίων και θα γίνει η έρευνα. Οπότε ως σηµείο 

αναφοράς έχουµε την παραγωγική έρευνα. 

4.1.3 Πρωτογενής και δευτερογενής έρευνα  

Η προσέγγιση για την λήψη των δεδοµένων της έρευνας µπορεί να γίνει µε δύο τρόπους. 

Ο πρώτος είναι η πρωτογενής έρευνα. Εδώ αναφερόµαστε στην λήψη δεδοµένων ως 

αποτέλεσµα µιας έρευνας πεδίου που συλλέγουµε στοιχεία µέσα από τους 

ενδιαφερόµενους. Η δεύτερη προσέγγιση είναι η δευτερογενής έρευνα. Εδώ υπάρχει η 

συλλογή και επεξεργασία στοιχείων που έχουν συλλεχθεί µέσα από προηγούµενες 

έρευνες (Faulkner κ.συν, 1999). 

H προτεινόµενη έρευνα θα συνδυάσει στοιχεία της πρωτογενούς και της δευτερογενούς 

έρευνας. Θα υπάρχει ειδική ενότητα µε τα αποτελέσµατα από παρόµοιες έρευνες, εδώ 

αναφερόµαστε σε µια βιβλιογραφική ανασκόπηση µε την χρήση παρόµοιων ερευνών 

ώστε να µπορέσουµε να συλλέξουµε τα δευτερογενή δεδοµένα. Στην συνέχεια θα 

υπάρξει η πρωτογενής έρευνα, µε την συλλογή στοιχείων µέσα από την πηγή του 

προβληµατισµού της έρευνας. 

4.1.4 Μέθοδος συλλογής των πρωτογενών δεδοµένων 

Υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις ως προς το πώς µπορεί να γίνει η συλλογή των 

δεδοµένων µίας έρευνας. Υπάρχουν δύο κύριες προσεγγίσεις, η ποιοτική και η ποσοτική. 

Ο Hugh Coolican (βλέπε, Faulkner κ. συν., 1999, σελ.27) αναφέρει ότι η ποσοτική 

σχετίζεται µε την αριθµητική µέτρηση των µεταβλητών ενώ η ποιοτική δίνει έµφαση στις 

εµπειρίες, τις περιγραφές κ.ο.κ. Σύµφωνα µε τον Κουρεµένο (2008) η εις βάθος ποιοτική 

διερεύνηση ενός προβλήµατος ή µίας κατάστασης, µε σκοπό την διάγνωση 

προβληµάτων, τον προσδιορισµός τάσεων ή αλλαγών στη συµπεριφορά και τις 

αντιλήψεις των ανθρώπων. Πέρα από αυτά η ποιοτική έρευνα βοηθάει την επιστηµονική 

κοινότητα να δηµιουργήσει νέες γνώσεις, σε αντίθεση µε την ποσοτική που απλώς 

ανακυκλώνει και ελέγχει την υφιστάµενη γνώση. Βέβαια, η ποιοτική έρευνα έχει το 

στοιχείου του ότι ο ερευνητής γίνεται µέρος της προβληµατικής της έρευνας και 

ενδεχόµενος να παράγει αποτελέσµατα που θα είναι βεβιασµένα (biased). 
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Στη περίπτωση µας, έχουµε ήδη δηλώσει ότι η έρευνα είναι παραγωγική και στηρίζεται 

στον θετικισµό. Οπότε εκ των προτέρων έχουµε το υπόβαθρο για µια ποσοτική έρευνα. 

Πέρα από αυτά, επιθυµία είναι να υπάρχει µια έρευνα που θα επιτρέψει την αξιολόγηση 

της επίδρασης µιας σειράς δεδοµένων και µεταβλητών, πχ δηµογραφικά. Για το λόγο 

αυτό και είναι αναγκαίο να υπάρχει η ποσοτική έρευνα που θα µας επιτρέψει να κάνουµε 

αναλύσεις µε την χρήση της στατιστικής. 

Σε ότι αφορά το εργαλείο της έρευνας, το δοµηµένο ερωτηµατολόγιο είναι το κύριο 

εργαλείο σε µια ποσοτική έρευνα και εδώ θα είναι επίσης το εργαλείο της έρευνας 

(Kυριαζόπουλος και Σαµαντά, 2011). 

4.2 Το δείγµα της  έρευνας 

Είναι σηµαντικό να καταγραφεί  το ακριβές δηµογραφικό πλαίσιο.  Καταρχάς θα πρέπει 

να οριστεί το ποιος θα είναι ο πληθυσµός της έρευνας.  Για το σκοπό της έρευνας, ο 

πληθυσµός θα οριστεί ως στελέχη και εργαζόµενοι σε τµήµατα διαχείρισης ανθρώπινου 

δυναµικού ή σε τµήµατα που έχουν σχέση µε το HR. Λόγω του ότι είναι ιδιαίτερα 

δύσκολος εντοπισµός του δείγµατος, δεν θα περιοριστεί η έρευνα σε συγκεκριµένη 

εταιρεία ή κλάδο, αλλά θα αφορά γενικά στελέχη από διάφορους κλάδους και τοµείς της 

οικονοµίας µας. 

Σε ότι αφορά το δείγµα, θα έχουµε δειγµατοληψία κρίσης (Kυριαζόπουλος και Σαµαντά, 

2011).  Αυτό σηµαίνει ότι το δείγµα θα επιλεγεί δίχως κάποιος διαχωρισµούς ως προς τα 

δηµογραφικά στοιχεία, πχ ηλικία ή τοµέας απασχόλησης. Όµως θα πρέπει υπάρχει ένα 

κοινό στοιχείο σε όλους τους ενδιαφερόµενους που είναι να έχουν µια µορφή σχέσης µε 

τη διοίκηση του ανθρώπινου δυναµικού. 

Η παρούσα διπλωµατική ολοκληρώθηκε στην ΄΄ANEL STANDARD PANTELAKIS'' 

Στο σύνολο απασχολούνται 101 άτοµα, είτε µόνιµο είτε εποχιακό προσωπικό.  

Επειδή ως αριθµός είναι µικρός, οπότε θα επιδιώξει ο ερευνητής να γίνει στο σύνολο των 

εργαζοµένων ή σε ένα ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό. Για το λόγο αυτό, θα ζητηθεί η σχετική 

άδεια από την Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναµικού της ΄΄ANEL STANDARD 

PANTELAKIS'' και στην συνέχεια θα δοθούν όλα τα ερωτηµατολόγια στο προσωπικό. 
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4.3 Περιορισµός της έρευνας 

Η έρευνα ενδεχόµενος να έχει τον κύριο περιορισµό του ότι το θέµα είναι ιδιαίτερα 

εξειδικευµένο και αφορά τις εσωτερικές διαδικασίες των οργανισµών. Είναι κοινά 

αποδεκτό ότι οι οργανισµοί δεν είναι ανοικτοί σε τέτοιας µορφής έρευνες και θα πρέπει 

να καταβληθεί ιδιαίτερα προσπάθεια να υπάρξει πρόσβαση σε στελέχη που θα δεχτούν 

να λάβουν µέρος στην έρευνα. 

Επίσης, µια άλλη πτυχή είναι το κατά πόσο τα στελέχη που θα πάρουν µέρος στην 

έρευνα, θα δεχτούν να δώσουν στοιχεία που ίσως να αφορούν τις εσωτερικές διαδικασίες 

και την στρατηγική της επιχείρησης τους σε θέµατα διοίκησης ανθρώπινου δυναµικού.  

5. Στατιστική Ανάλυση 
Στην παρούσα έρευνα εξετάστηκε η χρήση, η λειτουργία και οι απόψεις για τα 

πληροφοριακά συστήµατα διοίκησης ανθρώπινου δυναµικού, σε 101 εργαζοµένους στην 

εταιρία «Anel Standard-Παντελάκης», και βρέθηκαν τα εξής.  

 

5.1 Χαρακτηριστικά του δείγµατος 

 

Η µεγάλη πλειοψηφία των εργαζοµένων ήταν άνδρες (71%, Ν=72). Οι γυναίκες 

αποτελούσαν το 29% (Ν=29). Το Γράφηµα 1 παρουσιάζει τα αποτελέσµατα µε µορφή 

πίτας. 

 
Γράφηµα 1. Φύλο των εργαζοµένων.  



 34 

 

Οι περισσότεροι συµµετέχοντες είχαν µόνιµη εργασιακή σχέση (85%, Ν=78). Το 15% 

ήταν εποχιακοί ή συµβασιούχοι (Ν=14), ενώ σηµειώνεται ότι εννέα συµµετέχοντες δεν 

επεσήµαναν την εργασιακή σχέση τους µε την εταιρεία (Γράφηµα 2).  

 

 
Γράφηµα 2. Σχέση εργασίας των εργαζοµένων.  

 

Συνολικά το 61% του δείγµατος ήταν πάνω από 45 ετών (Ν=60). Αναλυτικότερα, το 

40% ήταν πάνω από 55 (Ν=40), το 20% ήταν από 46 ως 55 (Ν=20), το 17% ήταν από 34 

ως 45 (Ν=17), το 16% ήταν από 26 ως 33 (Ν=16) και το 6% ήταν από 18 ως 25 (Ν=6). 

Το Γράφηµα 3 παρουσιάζει τα εν λόγω ηλικιακά όρια. Δύο συµµετέχοντες δεν 

προσδιόρισαν την ηλικία τους.  

 
Γράφηµα 3. Ηλικία των εργαζοµένων. 
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Η πλειοψηφία του δείγµατος των εργαζοµένων της εταιρείας διέθεταν µορφωτικό 

επίπεδο δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (57%, Ν=58). Το 24% είχε απολυτήριο ΤΕΙ ή ΑΕΙ 

(Ν=24) και το 6% διέθετε µεταπτυχιακό (Ν=6). Συνολικά το 70% των εργαζοµένων 

είχαν απολυτήριο Λυκείου (57%) ή Γυµνασίου (13%, Ν=13). Το Γράφηµα 4 παρουσιάζει 

το µορφωτικό επίπεδο του δείγµατος.  

 

 
Γράφηµα 4. Μορφωτικό επίπεδο των εργαζοµένων.  

 

5.2 Πληροφοριακά συστήµατα στην εταιρεία 

 

Αναφορικά µε τη χρήση των πληροφοριακών συστηµάτων στην εταιρεία, το 61% των 

εργαζοµένων τα χρησιµοποιούσαν κάθε µέρα (Ν=62). Το 10% χρησιµοποιούσαν τα 

πληροφοριακά συστήµατα της εταιρείας 1 φορά την εβδοµάδα (Ν=10), το 5% τα 

χρησιµοποιούσαν 1 φορά το µήνα (Ν=5), το 12% (Ν=12) τα χρησιµοποιούσε 1 φορά το 

εξάµηνο και άλλο ένα 12% τα χρησιµοποιούσε λιγότερο από 1 φορά το εξάµηνο 

(Γράφηµα 5).  
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Γράφηµα 5. Συχνότητα χρήσης των πληροφοριακών συστηµάτων της εταιρείας.  

 

Σε ό,τι αφορά τη χρήση συγκεκριµένων πληροφοριακών συστηµάτων από την εταιρεία, ο 

Πίνακας 1 παρουσιάζει τα αποτελέσµατα για οκτώ (8) τέτοια συστήµατα. Τα 

αποτελέσµατα έδειξαν ότι η µεγάλη πλειοψηφία των ερωτηθέντων εργαζοµένων δεν είχε 

χρησιµοποιήσει καθόλου 7 από τα 8 πληροφοριακά συστήµατα. Το µόνο πληροφοριακό 

σύστηµα που η πλειοψηφία χρησιµοποιούσε έστω «λίγο» ήταν το Σύστηµα 

Επεξεργασίας Συναλλαγών (TPS) µε 66%.  

 

Πίνακας 1: Χρήση συγκεκριµένων πληροφοριακών συστηµάτων από την εταιρεία. 

 Καθόλου	   Λίγο/Μέτρια	   Πολύ/Πάρα πολύ	  

SCMS (Διαχείριση Αλυσίδας Εφοδιασµού)	   100%	   –	   –	  

KMS (Διαχείριση Γνώσης)	   100%	   –	   –	  

DSS (Υποστήριξη Απόφασης)	   92%	   6%	   1%	  

ESS (Υποστήριξης Διοίκησης)	   86%	   14%	   –	  

ERP (Ενδοεπιχειρησιακός Σχεδιασµός)	   77%	   23%	   –	  

MIS (Διοικητικό Σύστηµα Πληροφόρησης)	   73%	   19%	   8%	  

OAS (Αυτοµατοποίηση Γραφείου)	   71%	   13%	   16%	  

TPS (Επεξεργασία Συναλλαγών)	   34%	   47%	   19%	  
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Αναλυτικά, το δείγµα δεν είχε χρησιµοποιήσει καθόλου τα πληροφοριακά συστήµατα 

SCMS (Διαχείριση Αλυσίδας Εφοδιασµού) και KMS (Διαχείριση Γνώσης), ενώ πάνω 

από 70% δεν είχε χρησιµοποιήσει καθόλου τα συστήµατα DSS (Υποστήριξη Απόφασης) 

ESS (Υποστήριξη Διοίκησης), ERP (Ενδοεπιχειρησιακός Σχεδιασµός), MIS (Διοικητικό 

Σύστηµα Πληροφόρησης) και OAS (Αυτοµατοποίηση Γραφείου).  

 

Πολλή ή πάρα πολλή χρήση αναφέρθηκε από το 19% για το Σύστηµα Επεξεργασίας 

Συναλλαγών (TPS), από το 16% για το Σύστηµα Αυτοµατοποίησης Γραφείου (OAS), 

από το 8% για το Διοικητικό Σύστηµα Πληροφόρησης (MIS) και µόλις από το 1% για το 

Σύστηµα Υποστήριξης Απόφασης (DSS).  

 

5.3 Στάσεις απέναντι στα πληροφοριακά συστήµατα 

 

Σε ό,τι αφορά τις γενικές στάσεις και απόψεις του δείγµατος, το κυριότερο πλεονέκτηµα 

των πληροφοριακών συστηµάτων ήταν για το 44% η εξοικονόµηση του χρόνου (Ν=44). 

Το 14% ανέφερε ως κυριότερο πλεονέκτηµα την απλοποίηση των εργασιών (Ν=14), το 

13% ανέφερε την εξειδίκευση που απαιτείται (Ν=13) και το 10% επεσήµανε την 

ασφάλεια ως το κυριότερο πλεονέκτηµα των πληροφοριακών συστηµάτων. Αυτές και οι 

υπόλοιπες απαντήσεις παρουσιάζονται στο Γράφηµα 6. Ένας συµµετέχων δεν απάντησε 

σε αυτό το ερώτηµα.  

 
Γράφηµα 6. Κυριότερα πλεονεκτήµατα των πληροφοριακών συστηµάτων.  
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5.3.1 Συχνότητες και ποσοστά απάντησης στάσεων  

 

Οι απαντήσεις του δείγµατος στα ερωτήµατα 9 έως 43 ως συχνότητες και ποσοστά είναι 

οι εξής. Συνολικά το 55% συµφωνούσε ότι τα πληροφοριακά συστήµατα είναι 

αποτελεσµατικά (Ερώτηµα 10, Πίνακας 2).  

 

Πίνακας 2 : Θεωρείτε ότι τα πληροφοριακά συστήµατα αυτά είναι αποτελεσµατικά; 

 Συχνότητα	   Ποσοστό	   Αθροιστικό %	  

Πάρα πολύ	   30	   29.7	   29.7	  

Πολύ	   25	   24.8	   54.5	  

Μέτρια	   12	   11.9	   66.3	  

Λίγο	   14	   13.9	   80.2	  

Καθόλου	   20	   19.8	   100.0	  

Σύνολο	   101	   100.0	   	  

 

Το 57% συµφωνούσε ότι η πολυπλοκότητα των πληροφοριακών συστηµάτων είναι πολύ 

ή πάρα πολύ σηµαντική (Ερώτηµα 10, Πίνακας 3). 

 

Πίνακας 3: Πόσο σηµαντική είναι η πολυπλοκότητα των πληροφοριακών συστηµάτων; 

 Συχνότητα	   Ποσοστό	   Αθροιστικό %	  

Πάρα πολύ	   31	   30.7	   30.7	  

Πολύ	   27	   26.7	   57.4	  

Μέτρια	   12	   11.9	   69.3	  

Λίγο	   18	   17.8	   87.1	  

Καθόλου	   13	   12.9	   100.0	  

Σύνολο	   101	   100.0	   	  

 

Το 57% επίσης συµφωνούσε πως η ασφάλεια των πληροφοριακών συστηµάτων είναι 

πολύ ή πάρα πολύ σηµαντική (Ερώτηµα 11, Πίνακας 4). 
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Πίνακας 4 : Πόσο σηµαντική είναι η ασφάλεια των πληροφοριακών συστηµάτων; 

 Συχνότητα	   Ποσοστό	   Αθροιστικό %	  

Πάρα πολύ	   36	   35.6	   35.6	  

Πολύ	   22	   21.8	   57.4	  

Μέτρια	   26	   25.7	   83.2	  

Λίγο	   6	   5.9	   89.1	  

Καθόλου	   11	   10.9	   100.0	  

Σύνολο 101	   100.0	   	  

 

Η µεγάλη πλειοψηφία του 88% συµφωνούσε ότι η επικοινωνία µέσω των 

πληροφοριακών συστηµάτων είναι πάρα πολύ ή έστω πολύ σηµαντική (Ερώτηµα 12, 

Πίνακας 5). 

 

Πίνακας 5: Πόσο σηµαντική είναι η επικοινωνία µέσω των πληροφοριακών συστηµάτων; 

 Συχνότητα	   Ποσοστό	   Αθροιστικό %	  

Πάρα πολύ	   63	   62.4	   62.4	  

Πολύ	   26	   25.7	   88.1	  

Μέτρια	   8	   7.9	   96.0	  

Λίγο	   2	   2.0	   98.0	  

Καθόλου	   2	   2.0	   100.0	  

Σύνολο	   101	   100.0	   	  

 

Το 53% συµφωνούσε ότι η παραµετροποίηση στα πληροφοριακά συστήµατα της 

εταιρείας είναι πολύ ή πάρα πολύ σηµαντική (Ερώτηµα 13, Πίνακας 6). 

 

Πίνακας 6:  Πόσο σηµαντική είναι η παραµετροποίηση στα πληροφοριακά συστήµατα της εταιρείας; 

 Συχνότητα	   Ποσοστό	   Αθροιστικό %	  

Πάρα πολύ	   21	   20.8	   20.8	  

Πολύ	   32	   31.7	   52.5	  

Μέτρια	   30	   29.7	   82.2	  

Λίγο	   14	   13.9	   96.0	  

Καθόλου	   4	   4.0	   100.0	  

Σύνολο	   101	   100.0	   	  
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Το 51% συµφωνούσε ότι η επικαιροποίηση των πληροφοριακών συστηµάτων είναι πολύ 

ή πάρα πολύ σηµαντική (Ερώτηµα 14, Πίνακας 7). 

 

Πίνακας 7: Είναι σηµαντική η επικαιροποίηση των πληροφοριακών συστηµάτων; 

 Συχνότητα	   Ποσοστό	   Αθροιστικό %	  

Πάρα πολύ	   16	   15.8	   15.8	  

Πολύ	   35	   34.7	   50.5	  

Μέτρια	   24	   23.8	   74.3	  

Λίγο	   16	   15.8	   90.1	  

Καθόλου	   10	   9.9	   100.0	  

Σύνολο	   101	   100.0	   	  

 

Το 88% συµφωνούσε ότι η ευελιξία των πληροφοριακών συστηµάτων είναι πάρα πολύ ή 

έστω πολύ σηµαντική (Ερώτηµα 15, Πίνακας 8). 

 

Πίνακας 8:  Είναι σηµαντική η ευελιξία των πληροφοριακών συστηµάτων; 

 Συχνότητα	   Ποσοστό	   Αθροιστικό %	  

Πάρα πολύ	   55	   54.5	   54.5	  

Πολύ	   34	   33.7	   88.1	  

Μέτρια	   7	   6.9	   95.0	  

Λίγο	   4	   4.0	   99.0	  

Καθόλου	   1	   1.0	   100.0	  

Σύνολο	   101	   100.0	   	  

 

Το 88% συµφωνούσε ότι η πρόσβαση των πληροφοριακών συστηµάτων είναι πάρα πολύ 

ή πολύ εύκολη στον χρήστη (Ερώτηµα 16, Πίνακας 9). 

 

Πίνακας 9:  Η πρόσβαση των πληροφοριακών συστηµάτων είναι εύκολη στον χρήστη. 

 Συχνότητα	   Ποσοστό	   Αθροιστικό %	  

Πάρα πολύ	   32	   31.7	   31.7	  

Πολύ	   29	   28.7	   60.4	  

Μέτρια	   20	   19.8	   80.2	  

Λίγο	   10	   9.9	   90.1	  

Καθόλου	   10	   9.9	   100.0	  
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Σύνολο	   101	   100.0	   	  

 

 

Το 57% θεωρούσε πως το κόστος αναβάθµισης και συντήρησης είναι το σηµαντικότερο 

µειονέκτηµα των πληροφοριακών συστηµάτων (Ερώτηµα 17, Πίνακας 10). 

 

Πίνακας 10:  Το κόστος αναβάθµισης και συντήρησης είναι το σηµαντικότερο µειονέκτηµα των 

πληροφοριακών συστηµάτων; 

 Συχνότητα	   Ποσοστό	   Αθροιστικό %	  

Καθόλου	   9	   8.9	   8.9	  

Λίγο	   19	   18.8	   27.7	  

Μέτρια	   15	   14.9	   42.6	  

Πολύ	   30	   29.7	   72.3	  

Πάρα πολύ	   28	   27.7	   100.0	  

Σύνολο	   101	   100.0	   	  

 

Το 60% συµφωνούσε ότι το σηµαντικότερο µειονέκτηµα των πληροφοριακών 

συστηµάτων είναι η φιλικότητα προς τον χρήστη (Ερώτηµα 18, Πίνακας 11). 

 

Πίνακας 11: Η φιλικότητα προς τον χρήστη αποτελεί το σηµαντικότερο µειονέκτηµα των 

πληροφοριακών συστηµάτων; 

 Συχνότητα	   Ποσοστό	   Αθροιστικό %	  

Πάρα πολύ	   31	   30.7	   30.7	  

Πολύ	   30	   29.7	   60.4	  

Μέτρια	   24	   23.8	   84.2	  

Λίγο	   11	   10.9	   95.0	  

Καθόλου	   5	   5.0	   100.0	  

Σύνολο	   101	   100.0	   	  

 

 

Το 64% συµφωνούσε πως η πολυµορφία συστηµάτων, ως προς τον χρήστη των 

πληροφοριακών συστηµάτων, είναι πολύ ή πάρα πολύ σηµαντική (Ερώτηµα 19, Πίνακας 

12). 
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Πίνακας 12: Πόσο σηµαντική είναι η πολυµορφία συστηµάτων, ως προς τον χρήστη των 

πληροφοριακών συστηµάτων; 

 Συχνότητα	   Ποσοστό	   Αθροιστικό %	  

Πάρα πολύ	   25	   24.8	   24.8	  

Πολύ	   40	   39.6	   64.4	  

Μέτρια	   22	   21.8	   86.1	  

Λίγο	   11	   10.9	   97.0	  

Καθόλου	   3	   3.0	   100.0	  

Σύνολο	   101	   100.0	   	  

 

Το 86% συµφωνούσε πως ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα των πληροφοριακών συστηµάτων 

είναι η άµεση παροχή πληροφοριών (Ερώτηµα 20, Πίνακας 13). 

 

Πίνακας 13: Η άµεση παροχή πληροφοριών αποτελεί σηµαντικό πλεονέκτηµα των 

πληροφοριακών συστηµάτων; 

 Συχνότητα	   Ποσοστό	   Αθροιστικό %	  

Πάρα πολύ	   47	   46.5	   46.5	  

Πολύ	   40	   39.6	   86.1	  

Μέτρια	   10	   9.9	   96.0	  

Λίγο	   2	   2.0	   98.0	  

Καθόλου	   2	   2.0	   100.0	  

Σύνολο 101	   100.0	    

 

Το 67% συµφωνούσε ότι ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα των πληροφοριακών συστηµάτων 

είναι η διαδραστικότητα µεταξύ βάσεων δεδοµένων (Ερώτηµα 21, Πίνακας 14). 

Πίνακας 14:  Η διαδραστικότητα µεταξύ βάσεων δεδοµένων αποτελεί σηµαντικό πλεονέκτηµα 

των πληροφοριακών συστηµάτων; 

 Συχνότητα	   Ποσοστό	   Αθροιστικό %	  

Πάρα πολύ	   36	   35.6	   35.6	  

Πολύ	   32	   31.7	   67.3	  

Μέτρια	   12	   11.9	   79.2	  

Λίγο	   11	   10.9	   90.1	  

Καθόλου	   10	   9.9	   100.0	  

Σύνολο	   101	   100.0	   	  
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Το 72% θεωρούσε ότι σηµαντικό πλεονέκτηµα των πληροφοριακών συστηµάτων είναι η 

ασφάλεια-ταχύτητα-αξιοπιστία (Ερώτηµα 22, Πίνακας 15). 

 

Πίνακας 15:  Η ασφάλεια-ταχύτητα-αξιοπιστία αποτελεί σηµαντικό πλεονέκτηµα των 

πληροφοριακών συστηµάτων; 

 Συχνότητα	   Ποσοστό	   Αθροιστικό %	  

Πάρα πολύ	   44	   43.6	   43.6	  

Πολύ	   28	   27.7	   71.3	  

Μέτρια	   14	   13.9	   85.1	  

Λίγο	   13	   12.9	   98.0	  

Καθόλου	   2	   2.0	   100.0	  

Σύνολο	   101	   100.0	   	  

 

Το 71% πίστευε πως ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα των πληροφοριακών συστηµάτων είναι 

η µείωση του όγκου εργασιών (Ερώτηµα 23, Πίνακας 16). 

 

Πίνακας 16: Η µείωση του όγκου εργασιών αποτελεί σηµαντικό πλεονέκτηµα των 

πληροφοριακών συστηµάτων; 

 Συχνότητα	   Ποσοστό	   Αθροιστικό %	  

Πάρα πολύ	   45	   44.6	   44.6	  

Πολύ	   27	   26.7	   71.3	  

Μέτρια	   12	   11.9	   83.2	  

Λίγο	   10	   9.9	   93.1	  

Καθόλου	   7	   6.9	   100.0	  

Σύνολο	   101	   100.0	   	  

 

Το 62% θεωρούσε ότι η προσβασιµότητα είναι σηµαντικό πλεονέκτηµα των 

πληροφοριακών συστηµάτων (Ερώτηµα 24, Πίνακας 17). 

 

Πίνακας 17: Η προσβασιµότητα αποτελεί σηµαντικό πλεονέκτηµα των πληροφοριακών 

συστηµάτων; 

 Συχνότητα	   Ποσοστό	   Αθροιστικό %	  

Πάρα πολύ	   35	   34.7	   34.7	  

Πολύ	   28	   27.7	   62.4	  

Μέτρια	   30	   29.7	   92.1	  



 44 

Λίγο	   7	   6.9	   99.0	  

Καθόλου	   1	   1.0	   100.0	  

Σύνολο	   101	   100.0	   	  

 

Η µεγάλη πλειοψηφία του 86% θεωρούσε ότι ένα άλλο σηµαντικό πλεονέκτηµα των 

πληροφοριακών συστηµάτων είναι η εξοικονόµηση χρόνου και κόστους (Ερώτηµα 25, 

Πίνακας 18). 

 

Πίνακας 18: Η εξοικονόµηση χρόνου και κόστους αποτελεί σηµαντικό πλεονέκτηµα των 

πληροφοριακών συστηµάτων; 

 Συχνότητα	   Ποσοστό	   Αθροιστικό %	  

Πάρα πολύ	   63	   62.4	   62.4	  

Πολύ	   24	   23.8	   86.1	  

Μέτρια	   11	   10.9	   97.0	  

Λίγο	   2	   2.0	   99.0	  

Καθόλου	   1	   1.0	   100.0	  

Σύνολο	   101	   100.0	   	  

 

Το 79% επίσης θεωρούσε πως σηµαντικό πλεονέκτηµα των πληροφοριακών 

συστηµάτων είναι η βελτίωση και απλοποίηση των εργασιών της εταιρείας (Ερώτηµα 26, 

Πίνακας 19). 

 

Πίνακας 19: Η βελτίωση και απλοποίηση των εργασιών της εταιρείας αποτελεί σηµαντικό 

πλεονέκτηµα των πληροφοριακών συστηµάτων; 

 Συχνότητα	   Ποσοστό	   Αθροιστικό %	  

Πάρα πολύ	   50	   49.5	   49.5	  

Πολύ	   30	   29.7	   79.2	  

Μέτρια	   12	   11.9	   91.1	  

Λίγο	   6	   5.9	   97.0	  

Καθόλου	   3	   3.0	   100.0	  

Σύνολο	   101	   100.0	   	  

 

 

Το 75% θεωρούσε την εξειδίκευση ως σηµαντικό πλεονέκτηµα των πληροφοριακών 

συστηµάτων (Ερώτηµα 27, Πίνακας 20). 
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Πίνακας 20: Η εξειδίκευση αποτελεί σηµαντικό πλεονέκτηµα των πληροφοριακών συστηµάτων; 

 Συχνότητα	   Ποσοστό	   Αθροιστικό %	  

Πάρα πολύ	   43	   42.6	   42.6	  

Πολύ	   33	   32.7	   75.2	  

Μέτρια	   17	   16.8	   92.1	  

Λίγο	   5	   5.0	   97.0	  

Καθόλου	   3	   3.0	   100.0	  

Σύνολο	   101	   100.0	   	  

 

Το 81% πίστευε πως η φιλικότητα των πληροφοριακών συστηµάτων προς τον χρήστη 

είναι ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα (Ερώτηµα 28, Πίνακας 21). 

 

Πίνακας 21: Η φιλικότητα των πληροφοριακών συστηµάτων προς τον χρήστη αποτελεί 

σηµαντικό πλεονέκτηµα; 

 Συχνότητα	   Ποσοστό	   Αθροιστικό %	  

Πάρα πολύ	   46	   45.5	   45.5	  

Πολύ	   36	   35.6	   81.2	  

Μέτρια	   13	   12.9	   94.1	  

Λίγο	   5	   5.0	   99.0	  

Καθόλου	   1	   1.0	   100.0	  

Σύνολο	   101	   100.0	   	  

 

Το 81% επίσης θεωρούσε ότι η απλοποίηση των ενεργειών είναι µία απαραίτητη 

προϋπόθεση για την βελτίωση των υφισταµένων πληροφοριακών συστηµάτων (Ερώτηµα 

29, Πίνακας 22). 

Πίνακας 22: Θεωρείτε ότι η απλοποίηση ενεργειών είναι απαραίτητη προϋπόθεση στα 

υφιστάµενα πληροφοριακά συστήµατα για τη βελτίωσή τους; 

 Συχνότητα	   Ποσοστό	   Αθροιστικό %	  

Πάρα πολύ	   49	   48.5	   48.5	  

Πολύ	   33	   32.7	   81.2	  

Μέτρια	   15	   14.9	   96.0	  

Λίγο	   3	   3.0	   99.0	  

Καθόλου	   1	   1.0	   100.0	  

Σύνολο	   101	   100.0	   	  
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Το 60% του δείγµατος θεωρούσε πως για τη βελτίωση των υφισταµένων πληροφοριακών 

συστηµάτων, η αξιοπιστία στην µετάπτωση των δεδοµένων είναι απαραίτητη 

προϋπόθεση (Ερώτηµα 30, Πίνακας 23). 

 

Πίνακας 23:  Θεωρείτε ότι η αξιοπιστία στην µετάπτωση δεδοµένων είναι απαραίτητη 

προϋπόθεση στα υφιστάµενα πληροφοριακά συστήµατα για τη βελτίωσή τους; 

 Συχνότητα	   Ποσοστό	   Αθροιστικό %	  

Πάρα πολύ	   26	   25.7	   25.7	  

Πολύ	   35	   34.7	   60.4	  

Μέτρια	   20	   19.8	   80.2	  

Λίγο	   18	   17.8	   98.0	  

Καθόλου	   2	   2.0	   100.0	  

Σύνολο	   101	   100.0	   	  

 

Περίπου ένας στους τρεις (35%) θεωρούσε ότι η ηλεκτρονική υπογραφή του πελάτη 

είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη βελτίωση στα υφιστάµενα πληροφοριακά 

συστήµατα της εταιρείας (Ερώτηµα 31, Πίνακας 24). 

 

Πίνακας 24:  Θεωρείτε ότι η ηλεκτρονική υπογραφή του πελάτη είναι απαραίτητη προϋπόθεση 

στα υφιστάµενα πληροφοριακά συστήµατα για τη βελτίωσή τους; 

 Συχνότητα	   Ποσοστό	   Αθροιστικό %	  

Πάρα πολύ	   10	   9.9	   9.9	  

Πολύ	   25	   24.8	   34.7	  

Μέτρια	   12	   11.9	   46.5	  

Λίγο	   32	   31.7	   78.2	  

Καθόλου	   22	   21.8	   100.0	  

Σύνολο	   101	   100.0	   	  

 

 

Το 62% πίστευε ότι απαραίτητη προϋπόθεση για τη βελτίωση των πληροφοριακών 

συστηµάτων είναι η δηµιουργία µιας συγκεντρωτικής πλατφόρµας (Ερώτηµα 33, 

Πίνακας 25). 
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Πίνακας 25: Θεωρείτε ότι η δηµιουργία συγκεντρωτικής πλατφόρµας για τα πληροφοριακά 

συστήµατα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη βελτίωσή τους; 

 Συχνότητα	   Ποσοστό	   Αθροιστικό %	  

Πάρα πολύ	   31	   30.7	   30.7	  

Πολύ	   32	   31.7	   62.4	  

Μέτρια	   31	   30.7	   93.1	  

Λίγο	   6	   5.9	   99.0	  

Καθόλου	   1	   1.0	   100.0	  

Σύνολο	   101	   100.0	   	  

 

Το 70% θεωρούσε ότι για τη βελτίωση των πληροφοριακών συστηµάτων της εταιρείας, 

απαιτούνται περισσότερες διαθέσιµες επιλογές (Ερώτηµα 34, Πίνακας 26). 

 

Πίνακας 26:  Θεωρείτε ότι περισσότερες διαθέσιµες επιλογές είναι απαραίτητη προϋπόθεση στα 

υφιστάµενα πληροφοριακά συστήµατα για τη βελτίωσή τους; 

 Συχνότητα	   Ποσοστό	   Αθροιστικό %	  

Πάρα πολύ	   40	   39.6	   39.6	  

Πολύ	   31	   30.7	   70.3	  

Μέτρια	   20	   19.8	   90.1	  

Λίγο	   9	   8.9	   99.0	  

Καθόλου	   1	   1.0	   100.0	  

Σύνολο	   101	   100.0	   	  

 

Το 74% πίστευε ότι η διαρκής αναβάθµιση των πληροφοριακών συστηµάτων της 

εταιρείας µε βάση τις νέες τεχνολογίες είναι µια απαραίτητη προϋπόθεση για τη 

βελτίωσή τους (Ερώτηµα 35, Πίνακας 27). 

Πίνακας 27:  Θεωρείτε ότι η συνεχής αναβάθµιση µε βάση τις νέες τεχνολογίες είναι απαραίτητη 

προϋπόθεση στα υφιστάµενα πληροφοριακά συστήµατα για τη βελτίωσή τους; 

 Συχνότητα	   Ποσοστό	   Αθροιστικό %	  

Πάρα πολύ	   36	   35.6	   35.6	  

Πολύ	   39	   38.6	   74.3	  

Μέτρια	   25	   24.8	   99.0	  

Καθόλου	   1	   1.0	   100.0	  

Σύνολο	   101	   100.0	   	  
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Η µεγάλη πλειοψηφία (79%) θεωρούσε ότι για τη βελτίωση των πληροφοριακών 

συστηµάτων της εταιρείας, απαιτείται βελτιωµένη τεχνική υποστήριξη (Ερώτηµα 36, 

Πίνακας 28). 

 

Πίνακας 28:  Θεωρείτε ότι µια καλύτερη τεχνική υποστήριξη είναι απαραίτητη προϋπόθεση στα 

υφιστάµενα πληροφοριακά συστήµατα για τη βελτίωσή τους; 

 Συχνότητα	   Ποσοστό	   Αθροιστικό %	  

Πάρα πολύ	   28	   27.7	   27.7	  

Πολύ	   52	   51.5	   79.2	  

Μέτρια	   16	   15.8	   95.0	  

Λίγο	   4	   4.0	   99.0	  

Καθόλου	   1	   1.0	   100.0	  

Σύνολο	   101	   100.0	   	  

 

Το 51% διαφωνούσε ότι τα πληροφοριακά συστήµατα επιβαρύνουν τον εργασιακό του 

φόρτο – µόνο το 29% συµφωνούσε (Ερώτηµα 37, Πίνακας 29). 

 

Πίνακας 29:  Πιστεύετε ότι τα πληροφοριακά συστήµατα επιβαρύνουν τον εργασιακό φόρτο σας; 

 Συχνότητα	   Ποσοστό	   Αθροιστικό %	  

Πάρα πολύ	   4	   4.0	   4.0	  

Πολύ	   25	   24.8	   28.7	  

Μέτρια	   20	   19.8	   48.5	  

Λίγο	   19	   18.8	   67.3	  

Καθόλου	   33	   32.7	   100.0	  

Σύνολο	   101	   100.0	   	  

 

Το 59% των ερωτηθέντων δεν συµφωνούσαν πως οι συνάδελφοι µε τους οποίους 

συναλλάσσονται µέσω των πληροφοριακών συστηµάτων δηλώνουν ικανοποιηµένοι από 

αυτά – µόνο το 14% συµφώνησε (Ερώτηµα 38, Πίνακας 30). 
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Πίνακας 30: Οι συνάδελφοι µε τους οποίους συναλλάσσεστε µέσω των πληροφοριακών 

συστηµάτων, δηλώνουν ικανοποιηµένοι από αυτά; 

 Συχνότητα	   Ποσοστό	   Αθροιστικό %	  

Πάρα πολύ	   2	   2.0	   2.0	  

Πολύ	   12	   11.9	   13.9	  

Μέτρια	   28	   27.7	   41.6	  

Λίγο	   33	   32.7	   74.3	  

Καθόλου	   26	   25.7	   100.0	  

Σύνολο	   101	   100.0	   	  

 

Παροµοίως, το 57% δεν συµφωνούσαν πως τα πληροφοριακά συστήµατα της εταιρείας 

τους είναι ασφαλή – µόνο το 15% συµφώνησε (Ερώτηµα 39, Πίνακας 31). 

 

Πίνακας 31:  Είναι ασφαλή τα πληροφοριακά συστήµατα της εταιρείας σας; 

 Συχνότητα	   Ποσοστό	   Αθροιστικό %	  

Πάρα πολύ	   2	   2.0	   2.0	  

Πολύ	   13	   12.9	   14.9	  

Μέτρια	   29	   28.7	   43.6	  

Λίγο	   25	   24.8	   68.3	  

Καθόλου	   32	   31.7	   100.0	  

Σύνολο	   101	   100.0	   	  

 

Το 48% δεν συµφωνούσε ότι το περιβάλλον των πληροφοριακών συστηµάτων της 

εταιρείας είναι φιλικό προς τον χρήστη – µόνο το 16% συµφώνησε (Ερώτηµα 40, 

Πίνακας 32). 

 

Πίνακας 32: Θεωρείτε το περιβάλλον των πληροφοριακών συστηµάτων της εταιρείας φιλικό 

προς τον χρήστη; 

 Συχνότητα	   Ποσοστό	   Αθροιστικό %	  

Πάρα πολύ	   4	   4.0	   4.0	  

Πολύ	   12	   11.9	   15.8	  

Μέτρια	   37	   36.6	   52.5	  

Λίγο	   31	   30.7	   83.2	  

Καθόλου	   17	   16.8	   100.0	  

Σύνολο	   101	   100.0	   	  
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Το 48% του δείγµατος δεν θεωρούσε ότι κάποιος πρέπει να διαθέτει µεγάλη εµπειρία και 

εξοικείωση µε τις σύγχρονες τεχνολογίες για να χρησιµοποιήσει τα πληροφοριακά 

συστήµατα της εταιρείας (Ερώτηµα 41, Πίνακας 33). Το 31% συµφωνούσε ότι πράγµατι 

απαιτείται εµπειρία και εξοικείωση.  

 

Πίνακας 33: Θεωρείτε ότι για να χρησιµοποιήσει κάποιος τα πληροφοριακά συστήµατα της 

υπηρεσίας σας, χρειάζεται να έχει µεγάλη εµπειρία και εξοικείωση µε τις σύγχρονες τεχνολογίες; 

 Συχνότητα	   Ποσοστό	   Αθροιστικό %	  

Πάρα πολύ	   10	   9.9	   9.9	  

Πολύ	   21	   20.8	   30.7	  

Μέτρια	   22	   21.8	   52.5	  

Λίγο	   35	   34.7	   87.1	  

Καθόλου	   13	   12.9	   100.0	  

Σύνολο	   101	   100.0	   	  

 

Η πλειοψηφία του 66% απάντησε πως η εταιρεία όπου εργάζονται εκπαιδεύει λίγο ή 

καθόλου το προσωπικό της στα νέα πληροφοριακά συστήµατα – µόνο το 11% θεωρούσε 

ότι η εταιρεία πραγµατοποιεί τέτοια εκπαίδευση (Ερώτηµα 42, Πίνακας 34). 

 

Πίνακας 34: Η εταιρεία στην οποία εργάζεστε εκπαιδεύει το προσωπικό της στα νέα 

πληροφοριακά συστήµατα; 

 Συχνότητα	   Ποσοστό	   Αθροιστικό %	  

Πάρα πολύ	   1	   1.0	   1.0	  

Πολύ	   10	   9.9	   10.9	  

Μέτρια	   23	   22.8	   33.7	  

Λίγο	   47	   46.5	   80.2	  

Καθόλου	   20	   19.8	   100.0	  

Σύνολο	   101	   100.0	   	  

 

Τέλος, το 48% συµφωνούσε πως η εταιρεία στην οποία εργάζονται παρακολουθεί τις 

εξελίξεις και επενδύει στα νέα πληροφοριακά συστήµατα – ένας στους τρεις ή το 35%, 

ωστόσο, πίστευε το αντίθετο (Ερώτηµα 43, Πίνακας 35). 
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Πίνακας 35: Η εταιρεία που εργάζεστε παρακολουθεί τις εξελίξεις στα νέα πληροφοριακά 

συστήµατα και επενδύει σε αυτά; 

 Συχνότητα	   Ποσοστό	   Αθροιστικό %	  

Πάρα πολύ	   31	   30.7	   30.7	  

Πολύ	   17	   16.8	   47.5	  

Μέτρια	   18	   17.8	   65.3	  

Λίγο	   17	   16.8	   82.2	  

Καθόλου	   18	   17.8	   100.0	  

Σύνολο	   101	   100.0	   	  

 

 

5.3.2 Μέσοι όροι στάσεων απέναντι στα πληροφοριακά συστήµατα 

 

Ο Πίνακας 36 παρουσιάζει τους µέσους όρους και τις τυπικές αποκλίσεις για τα 

ερωτήµατα 9 έως 43. Σηµειώνεται ότι ο πίνακας που ακολουθεί δεν λαµβάνει υπόψιν το 

ερώτηµα 32, που αφορά στα πλεονεκτήµατα των πληροφοριακών συστηµάτων και 

αναλύθηκε στην προηγούµενη σελίδα, µιας και δεν ανήκει στα ερωτήµατα τύπου Likert 

και δεν προσφέρεται για υπολογισµό µέσου όρου. Σε όλα τα ερωτήµατα η ελάχιστη 

απάντηση ήταν 1 («Καθόλου») και η µέγιστη απάντηση ήταν 5 («Πάρα πολύ»). Δεν 

υπήρχε καµία άκυρη απάντηση.  

 

Πίνακας 36: Γενικές στάσεις και απόψεις των εργαζοµένων για τα πληροφοριακά συστήµατα.	  

	  
Μέσος 

όρος	  

Τυπική 

απόκλιση	  

12. Πόσο σηµαντική είναι η επικοινωνία µέσω των πληροφοριακών συστηµάτων;	   4,45	   0,877	  

25. Η εξοικονόµηση χρόνου και κόστους αποτελεί σηµαντικό πλεονέκτηµα;	   4,45	   0,842	  

15. Είναι σηµαντική η ευελιξία των πληροφοριακών συστηµάτων;	   4,37	   0,857	  

20. Η άµεση παροχή πληροφοριών αποτελεί σηµαντικό πλεονέκτηµα;	   4,27	   0,871	  

29. Θεωρείτε ότι η απλοποίηση ενεργειών είναι απαραίτητη προϋπόθεση στα 

υφιστάµενα πληροφοριακά συστήµατα για τη βελτίωσή τους;	  
4,25	   0,888	  

28. Η φιλικότητα προς τον χρήστη αποτελεί σηµαντικό πλεονέκτηµα;	   4,20	   0,917	  

26. Η βελτίωση και η απλοποίηση των εργασιών της εταιρείας σας αποτελεί 

σηµαντικό πλεονέκτηµα;	  
4,17	   1,049	  

35. Θεωρείτε ότι η συνεχής αναβάθµιση µε βάση τις νέες τεχνολογίες είναι 4,08	   0,833	  
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απαραίτητη προϋπόθεση για τη βελτίωσή τους;	  

27. Η εξειδίκευση αποτελεί σηµαντικό πλεονέκτηµα;	   4,07	   1,032	  

36. Θεωρείτε ότι µια καλύτερη τεχνική υποστήριξη είναι απαραίτητη 

προϋπόθεση στα υφιστάµενα πληροφοριακά συστήµατα για τη βελτίωσή τους;	  
4,01	   0,831	  

34. Θεωρείτε ότι περισσότερες διαθέσιµες επιλογές είναι απαραίτητη 

προϋπόθεση στα υφιστάµενα πληροφοριακά συστήµατα για τη βελτίωσή τους;	  
3,99	   1,025	  

22. Η Ασφάλεια/Ταχύτητα/Αξιοπιστία αποτελεί σηµαντικό πλεονέκτηµα;	   3,98	   1,131	  

23. Η µείωση του όγκου εργασιών αποτελεί σηµαντικό πλεονέκτηµα;	   3,92	   1,262	  

24. Η προσβασιµότητα αποτελεί σηµαντικό πλεονέκτηµα;	   3,88	   1,003	  

33. Θεωρείτε ότι η δηµιουργία συγκεντρωτικής πλατφόρµας για τα 

πληροφοριακά συστήµατα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη βελτίωσή τους;	  
3,85	   0,963	  

19. Πόσο σηµαντική είναι η πολυµορφία συστηµάτων ως προς τον χρήστη;	   3,72	   1,050	  

21. Η διαδραστικότητα των βάσεων δεδοµένων είναι σηµαντικό πλεονέκτηµα;	   3,72	   1,320	  

18. Η φιλικότητα προς τον χρήστη αποτελεί το σηµαντικότερο µειονέκτηµα;	   3,70	   1,162	  

11. Πόσο σηµαντική είναι η ασφάλεια των πληροφοριακών συστηµάτων;	   3,65	   1,315	  

30. Θεωρείτε ότι η αξιοπιστία στην µετάπτωση δεδοµένων είναι απαραίτητη 

προϋπόθεση για τη βελτίωσή τους;	  
3,64	   1,110	  

16. Η πρόσβαση των πληροφοριακών συστηµάτων είναι εύκολη στον χρήστη.	   3,62	   1,295	  

13. Πόσο σηµαντική είναι η παραµετροποίηση στα πληροφοριακά συστήµατα 

της εταιρείας σας;	  
3,51	   1,092	  

17. Το κόστος αναβάθµισης και συντήρησης αποτελεί το σηµαντικότερο 

µειονέκτηµα των πληροφοριακών συστηµάτων;	  
3,49	   1,316	  

10. Πόσο σηµαντική είναι η πολυπλοκότητα των πληροφοριακών συστηµάτων;	   3,45	   1,418	  

14. Είναι σηµαντική η επικαιροποίηση των πληροφοριακών συστηµάτων;	   3,31	   1,206	  

9. Θεωρείτε ότι τα πληροφοριακά συστήµατα αυτά είναι αποτελεσµατικά;	   3,31	   1,515	  

43. Η εταιρεία στην οποία εργάζεστε παρακολουθεί τις εξελίξεις στα νέα 

πληροφοριακά συστήµατα και επενδύει σε αυτά;	  
3,26	   1,494	  

41. Θεωρείτε ότι για να χρησιµοποιήσει κάποιος τα πληροφοριακά συστήµατα 

της εταιρείας σας, χρειάζεται µεγάλη εµπειρία και εξοικείωση;	  
2,80	   1,200	  

31. Θεωρείτε ότι η ηλεκτρονική υπογραφή (πελάτη) είναι απαραίτητη 

προϋπόθεση στα υφιστάµενα πληροφοριακά συστήµατα για τη βελτίωσή τους;	  
2,69	   1,325	  

40. Θεωρείτε το περιβάλλον των συστηµάτων σας φιλικό προς τον χρήστη;	   2,55	   1,034	  

37. Πιστεύετε ότι τα πληροφοριακά συστήµατα επιβαρύνουν τον εργασιακό 2,49	   1,285	  
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φόρτο σας;	  

38. Οι συνάδελφοι µε τους οποίους συναλλάσσεστε µέσω των πληροφοριακών 

συστηµάτων, δηλώνουν ικανοποιηµένοι από αυτά;	  
2,32	   1,048	  

39. Είναι ασφαλή τα πληροφοριακά συστήµατα της εταιρείας σας;	   2,29	   1,108	  

42. Η εταιρεία στην οποία εργάζεστε εκπαιδεύει το προσωπικό της στα νέα 

πληροφοριακά συστήµατα;	  
2,26	   0,924	  

 

Κατά µέσο όρο το δείγµα είχε θετική στάση και απάντησε «πολύ» (Μ.Ο.=4,45 ως 3,51) 

στα εξής ερωτήµατα. Αναλυτικά, πολύ σηµαντική κρινόταν η επικοινωνία µέσω των 

πληροφοριακών συστηµάτων, η ευελιξία και η ασφάλεια των πληροφοριακών 

συστηµάτων, η παραµετροποίηση στα πληροφοριακά συστήµατα της εταιρείας, καθώς 

και η πολυµορφία συστηµάτων ως προς τον χρήστη. Πολύ σηµαντικά πλεονεκτήµατα 

των πληροφοριακών συστηµάτων θεωρούνταν η εξοικονόµηση χρόνου και κόστους, η 

άµεση παροχή πληροφοριών, η φιλικότητα προς τον χρήστη, η βελτίωση και η 

απλοποίηση των εργασιών της εταιρείας τους, η εξειδίκευση, η 

ασφάλεια/ταχύτητα/αξιοπιστία, η µείωση του όγκου εργασιών, η προσβασιµότητα και η 

διαδραστικότητα των βάσεων δεδοµένων.  

 

«Πολύ» απαραίτητες προϋποθέσεις για τη βελτίωση των υφισταµένων πληροφοριακών 

συστηµάτων θεωρούνταν η απλοποίηση ενεργειών, η συνεχής αναβάθµιση µε βάση τις 

νέες τεχνολογίες, µια καλύτερη τεχνική υποστήριξη, περισσότερες διαθέσιµες επιλογές, 

η δηµιουργία συγκεντρωτικής πλατφόρµας για τα πληροφοριακά συστήµατα και η 

αξιοπιστία στην µετάπτωση δεδοµένων. Κατά µέσο όρο, η φιλικότητα προς τον χρήστη 

αποτελούσε κατά πολύ το σηµαντικότερο µειονέκτηµα των πληροφοριακών 

συστηµάτων, ενώ η πρόσβαση του χρήστη στα πληροφοριακά συστήµατα θεωρούταν 

εύκολη. 

 

Οι εργαζόµενοι είχαν κατά µέσο όρο «µέτρια» (Μ.Ο.=3,49 ως 2,55) άποψη και 

διατήρησαν µια ουδέτερη στάση αναφορικά µε το αν κόστος αναβάθµισης και 

συντήρησης αποτελεί µειονέκτηµα των πληροφοριακών συστηµάτων, αν η 

πολυπλοκότητα και η επικαιροποίηση των πληροφοριακών συστηµάτων είναι 

σηµαντικές, αν τα πληροφοριακά συστήµατα είναι αποτελεσµατικά, αν η εταιρεία στην 

οποία εργάζονται παρακολουθεί τις εξελίξεις στα νέα πληροφοριακά συστήµατα και 

επενδύει σε αυτά, αν για να χρησιµοποιήσει κάποιος τα πληροφοριακά συστήµατα της 
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εταιρείας του χρειάζεται µεγάλη εµπειρία και εξοικείωση, αν η ηλεκτρονική υπογραφή 

του πελάτη είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη βελτίωση των υφισταµένων 

πληροφοριακών συστηµάτων και αν το περιβάλλον των πληροφοριακών συστηµάτων 

της εταιρείας είναι φιλικό προς τον χρήστη.  

 

Τέλος, οι εργαζόµενοι κατά µέσο όρο είχαν αρνητική στάση και απάντησαν «λίγο» 

(Μ.Ο.=2,49 ως 2,26) στα εξής υπολειπόµενα ερωτήµατα. Θεωρούσαν ότι τα 

πληροφοριακά συστήµατα επιβαρύνουν λίγο τον εργασιακό τους φόρτο, ότι οι 

συνάδελφοι µε τους οποίους συναλλάσσονται µέσω των πληροφοριακών συστηµάτων 

«λίγο» δηλώνουν ικανοποιηµένοι από αυτά, ότι τα πληροφοριακά συστήµατα της 

εταιρείας είναι λίγο ασφαλή και ότι η εταιρεία στην οποία εργάζονται εκπαιδεύει «λίγο» 

το προσωπικό της στα νέα πληροφοριακά συστήµατα.  

 

5.4 Ανάλυση παραγόντων στάσεων για τα πληροφοριακά συστήµατα 

 

Προκειµένου να εξεταστεί η παραγοντική δοµή των κυρίως ερωτηµάτων της µελέτης, 

πραγµατοποιήθηκε Ανάλυση Παραγόντων Κύριων Συνιστωσών (Principal Component 

Factor Analysis). Τα ερωτήµατα τα οποία λήφθηκαν υπόψιν είναι τα 9 έως 43, 

εξαιρώντας το ερώτηµα 32 που είναι κατηγορικής και όχι συνεχούς κωδικοποίησης. 

Σηµειώνεται εδώ ότι τα ερωτήµατα 1 ως 8 δεν συµπεριλήφθηκαν στην ανάλυση 

παραγόντων, παρά το γεγονός ότι µετρούνται σε κλίµακα Likert, αφού η σηµασία τους 

περιορίζεται στην συχνότητα χρήσης συγκεκριµένων πληροφοριακών συστηµάτων και 

δεν αφορά στις απόψεις ή τις στάσεις του δείγµατος.  

 

Η αξιοπιστία Cronbach των τριάντα-τεσσάρων (34) ερωτηµάτων ήταν υψηλή µε α=0,89. 

Ακόµη, η επάρκεια και καταλληλότητα των ερωτηµάτων βρέθηκε να είναι ικανοποιητική 

µέσα από τις µετρήσεις Kaiser-Meyer-Olkin (ΚΜΟ=0,82) και Bartlett (p≤0,0005). 

Πίνακας 37 συνοψίζει τα αποτελέσµατα αυτών των τριών ελέγχων.  
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Πίνακας 37: Αξιοπιστία Cronbach και δείκτες καταλληλότητας 

δεδοµένων KMO και Bartlett.	  

Έλεγχος	   Τιµή	  

Kaiser-Meyer-Olkin επάρκειας δειγµατοληψίας	   0,818	  

Έλεγχος σφαιρικότητας Bartlett	  

Κατά προσέγγιση χ2	   2361,919	  

Βαθµοί ελευθερίας	   561	  

Στατ. Σηµαντικότητα	   0,0005	  

Αξιοπιστία Cronbach	  
Δείκτης άλφα	   0,893	  

Αριθµός ερωτηµάτων	   34	  

 

 

Η ανάλυση παραγόντων που πραγµατοποιήθηκε χρησιµοποίησε περιστροφή Varimax µε 

κανονικοποίηση Kaiser. Ο αριθµός των προς εξαγωγή παραγόντων δεν προσδιορίστηκε 

και αφέθηκε ανοιχτός. Το ανοιχτό αυτό µοντέλο εξήγαγε επτά (7) παράγοντες, που 

εξηγούσαν το 69,9% της παρατηρούµενης διακύµανσης. Εξ αυτών, ο Παράγοντας 1 

περιλάµβανε 12 ερωτήµατα, ο Παράγοντας 2 περιλάµβανε 8 ερωτήµατα και ο 

Παράγοντας 3 περιλάµβανε 6 ερωτήµατα, ωστόσο οι παράγοντες 4, 5, 6, και 7 

περιλάµβαναν µόνο 2 ερωτήµατα έκαστος.  

 

Περαιτέρω, το σχήµα Scree Plot στο Γράφηµα 7 υποδεικνύει ότι µετά από τους τρεις 

πρώτους παράγοντες, οι τιµές τείνουν να ευθυγραµµίζονται. Η παρατήρηση αυτή, σε 

συνδυασµό µε την ένταξη µόλις 2 ερωτηµάτων σε καθέναν από τους Παράγοντες 4 ως 7, 

οδηγεί στο συµπέρασµα ότι ο βέλτιστος αριθµός παραγόντων προς εξαγωγή είναι τρεις 

(3).  
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Γράφηµα 7. Σχήµα Scree Plot για τις απόψεις σχετικά µε τα πληροφοριακά συστήµατα. 

 

Μετά από την πραγµατοποίηση µιας δεύτερης ανάλυσης παραγόντων µε προσδιορισµό 

του αριθµού εξαγοµένων παραγόντων ως τρεις (3), το νέο µοντέλο εξηγούσε το 53,2% 

της παρατηρούµενης διακύµανσης (Πίνακας 38). 

 

Πίνακας 38: Εξήγηση συνολικής παρατηρούµενης διακύµανσης στην ανάλυση παραγόντων.	  

Παράγοντες	  
Αρχικές ρίζες	  

Σύνολα εξαγωγής 

τετραγωνικών φορτίσεων	  

Σύνολο	   Διακύµανση %	   Αθροιστικό %	   Σύνολο	   Διακύµανση %	   Αθροιστικό %	  

1	   10,319	   30,349	   30,349	   10,319	   30,349	   30,349	  

2	   4,514	   13,277	   43,626	   4,514	   13,277	   43,626	  

3	   3,254	   9,570	   53,196	   3,254	   9,570	   53,196	  

4	   1,693	   4,980	   58,175	   	   	   	  

 

Ο Παράγοντας 1 περιλάµβανε 15 ερωτήµατα (τα 12, 15, 16, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 

29, 33, 34, 35, 36), ο Παράγοντας 2 περιλάµβανε 13 ερωτήµατα (τα 9, 10, 11, 13, 14, 17, 

18, 22, 23, 24, 30, 31, 43) και ο Παράγοντας 3 περιλάµβανε 6 ερωτήµατα (τα 37, 38, 39, 
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40, 41, 42). Παράλληλα, κανένα από τα ερωτήµατα δεν είχε χαµηλότερη φόρτιση από 

0,4 (η χαµηλότερη φόρτιση ήταν 0,43) και συνεπώς όλα τους διατηρήθηκαν στην 

ανάλυση. Ο Πίνακας 39 παρουσιάζει την αντιστοίχιση παραγόντων µε τα ερωτήµατα και 

τις φορτίσεις τους.  

 

Πίνακας 39: Παράγοντες, ερωτήµατα και φορτίσεις της ανάλυσης παραγόντων 

Παράγοντας	   Ερώτηµα	   Φόρτιση	  

1 

Απόψεις για 

Πρακτικά 

Ζητήµατα	  

12. Πόσο σηµαντική είναι η επικοινωνία µέσω των πληροφοριακών συστηµάτων;	   0,702	  

15. Είναι σηµαντική η ευελιξία των πληροφοριακών συστηµάτων;	   0,757	  

16. Η πρόσβαση των πληροφοριακών συστηµάτων είναι εύκολη στον χρήστη.	   0,482	  

19. Πόσο σηµαντική είναι η πολυµορφία συστηµάτων, ως προς τον χρήστη;	   0,468	  

20. Η άµεση παροχή πληροφοριών αποτελεί σηµαντικό πλεονέκτηµα;	   0,574	  

21. Η διαδραστικότητα µεταξύ βάσεων δεδοµένων είναι σηµαντικό πλεονέκτηµα;	   0,596	  

25. Η εξοικονόµηση χρόνου και κόστους αποτελεί σηµαντικό πλεονέκτηµα;	   0,802	  

26. Η βελτίωση και η απλοποίηση των εργασιών σας είναι σηµαντικό πλεονέκτηµα;	   0,758	  

27. Η εξειδίκευση αποτελεί σηµαντικό πλεονέκτηµα;	   0,582	  

28. Η φιλικότητα προς τον χρήστη αποτελεί σηµαντικό πλεονέκτηµα;	   0,792	  

29. Θεωρείτε ότι η απλοποίηση ενεργειών είναι απαραίτητη προϋπόθεση στα 

υφιστάµενα πληροφοριακά συστήµατα για τη βελτίωσή τους;	  
0,720	  

33. Θεωρείτε ότι η δηµιουργία συγκεντρωτικής πλατφόρµας για τα πληροφοριακά 

συστήµατα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη βελτίωσή τους;	  
0,760	  

34. Θεωρείτε ότι περισσότερες διαθέσιµες επιλογές είναι απαραίτητη προϋπόθεση 

στα υφιστάµενα πληροφοριακά συστήµατα για τη βελτίωσή τους;	  
0,807	  

35. Θεωρείτε ότι η συνεχής αναβάθµιση µε βάση τις νέες τεχνολογίες είναι 

απαραίτητη για τη βελτίωση στα υφιστάµενα πληροφοριακά σας συστήµατα;	  
0,762	  

36. Θεωρείτε ότι µια καλύτερη τεχνική υποστήριξη είναι απαραίτητη προϋπόθεση 

στα υφιστάµενα πληροφοριακά συστήµατα για τη βελτίωσή τους;	  
0,673	  

2 

Απόψεις για 

Τεχνικά 

Ζητήµατα	  

9. Θεωρείτε ότι τα πληροφοριακά συστήµατα αυτά είναι αποτελεσµατικά;	   0,440	  

10. Πόσο σηµαντική είναι η πολυπλοκότητα των πληροφοριακών συστηµάτων;	   0,717	  

11. Πόσο σηµαντική είναι η ασφάλεια των πληροφοριακών συστηµάτων;	   0,539	  

13. Πόσο σηµαντική είναι η παραµετροποίηση στα πληροφοριακά σας συστήµατα;	   0,510	  

14. Είναι σηµαντική η επικαιροποίηση των πληροφοριακών συστηµάτων;	   0,586	  

17. Το κόστος αναβάθµισης και συντήρησης είναι το σηµαντικότερο µειονέκτηµα;	   0,713	  
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18. Η φιλικότητα προς τον χρήστη είναι το σηµαντικότερο µειονέκτηµα;	   0,479	  

22. Η ασφάλεια/ταχύτητα/αξιοπιστία αποτελεί σηµαντικό πλεονέκτηµα;	   0,825	  

23. Η µείωση του όγκου εργασιών αποτελεί σηµαντικό πλεονέκτηµα;	   0,873	  

24. Η προσβασιµότητα αποτελεί σηµαντικό πλεονέκτηµα;	   0,732	  

30. Θεωρείτε ότι η αξιοπιστία στην µετάπτωση δεδοµένων είναι απαραίτητη 

προϋπόθεση στα υφιστάµενα πληροφοριακά συστήµατα για τη βελτίωσή τους;	  

0,762	  

31. Θεωρείτε ότι η ηλεκτρονική υπογραφή (πελάτη) είναι απαραίτητη προϋπόθεση 

στα υφιστάµενα πληροφοριακά συστήµατα για τη βελτίωσή τους;	  

0,431	  

43. Η εταιρεία στην οποία εργάζεστε παρακολουθεί τις εξελίξεις στα νέα 

πληροφοριακά συστήµατα και επενδύει σε αυτά;	  

0,580	  

3 

Απόψεις για 

Εργασία και 

Εκπαίδευση	  

37. Πιστεύετε ότι τα πληροφοριακά συστήµατα επιβαρύνουν τον εργασιακό φόρτο;	   0,569	  

38. Οι συνάδελφοι µε τους οποίους συναλλάσσεστε µέσω των πληροφοριακών 

συστηµάτων, δηλώνουν ικανοποιηµένοι από αυτά;	  

0,795	  

39. Είναι ασφαλή τα πληροφοριακά συστήµατα της εταιρείας σας;	   0,672	  

40. Το περιβάλλον των πληροφοριακών σας συστηµάτων είναι φιλικό στον χρήστη;	   0,617	  

41. Θεωρείτε ότι για να χρησιµοποιήσει κάποιος τα πληροφοριακά συστήµατα της 

εταιρείας χρειάζεται µεγάλη εµπειρία και εξοικείωση µε τις σύγχρονες τεχνολογίες;	  

0,632	  

42. Η εταιρεία σας εκπαιδεύει το προσωπικό στα νέα πληροφοριακά συστήµατα;	   0,687	  

 

Τα 15 ερωτήµατα του Παράγοντα 1, «Απόψεις για Πρακτικά Ζητήµατα», είχαν ιδιαίτερα 

υψηλή και αποδεκτή αξιοπιστία µε δείκτη Cronbach α=0,92. Τα 13 ερωτήµατα του 

Παράγοντα 2, «Απόψεις για Τεχνικά Ζητήµατα», είχαν υψηλή αξιοπιστία µε δείκτη 

Cronbach α=0,88. Τα 6 ερωτήµατα του Παράγοντα 3, «Απόψεις για Εργασία και 

Εκπαίδευση», είχαν αποδεκτή αξιοπιστία µε α=0,76.  

 

5.4.1 Υπολογισµός διαστάσεων εκ της ανάλυσης παραγόντων 

 

Με βάση τις υψηλές και αποδεκτές τιµές αξιοπιστίας, υπολογίστηκαν οι τρεις 

παράγοντες που προέκυψαν από την ανάλυση παραγόντων, ως ξεχωριστές µεταβλητές 

(Πίνακας 40). Όπως διακρίνεται στον ακόλουθο πίνακα, ο παράγοντας των απόψεων για 

πρακτικά θέµατα είχε µέσο όρο 4,1, που στρογγυλοποιείται στην τιµή 4 («πολύ»). Οι 

απόψεις για τεχνικά θέµατα είχαν µέσο όρο 3,5 που επίσης προσεγγίζει την τιµή 4 

(«πολύ»). Οι απόψεις για την εργασία και την εκπαίδευση είχαν χαµηλό µέσο όρο που τις 
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κατατάσσει στην απάντηση 2 («λίγο»).  

 

Πίνακας 40: Ανάλυση αξιοπιστίας για τις διαστάσεις των πληροφοριακών συστηµάτων 

Παράγοντες	   N	  
Μέσος 

όρος	  
Τυπική απόκλιση	  

1. Απόψεις για Πρακτικά Ζητήµατα	   101	   4,08	   0,679	  

2. Απόψεις για Τεχνικά Ζητήµατα	   101	   3,52	   0,816	  

3. Απόψεις για Εργασία και Εκπαίδευση	   101	   2,45	   0,747	  

 

5.5 Εξέταση ερευνητικών υποθέσεων 

 

Για την εξέταση των υποθέσεων, πραγµατοποιήθηκαν έλεγχοι ανεξάρτητων δειγµάτων t-

test καθώς και αναλύσεις διακύµανσης ANOVA. Οι πρώτοι χρησιµοποιήθηκαν για το 

φύλο και τη σχέση εργασίας, µιας και είναι διχοτοµικοί παράγοντες. Για τη συχνότητα 

χρήσης των πληροφοριακών συστηµάτων, την ηλικία και το µορφωτικό επίπεδο 

χρησιµοποιήθηκε ο έλεγχος ANOVA.  

 

Ο Πίνακας 41 συνοψίζει τα στατιστικά σηµαντικά αποτελέσµατα των ελέγχων για την 

επίδραση των χαρακτηριστικών του δείγµατος στους κύριους παράγοντες. Το φύλο 

ασκούσε µια στατιστικά σηµαντική επίδραση στις απόψεις για πρακτικά ζητήµατα των 

πληροφοριακών συστηµάτων (t=4,27, df=62,73, p≤0,0005). Ειδικότερα, ο µέσος όρος 

απάντησης των ανδρών (Μ.Ο.=4,24) ήταν σηµαντικά υψηλότερος από τον µέσο όρο των 

γυναικών (Μ.Ο.=3,69). Κατά συνέπεια, η υπόθεση Η1 έγινε αποδεκτή ως εξής: Το φύλο 

επιδρά στις στάσεις αναφορικά µε τα πρακτικά ζητήµατα των πληροφοριακών 

συστηµάτων, αλλά όχι τα τεχνικά ζητήµατα ή τα θέµατα εργασίας και εκπαίδευσης. 

Είναι σηµαντικό να επισηµανθεί ότι οι άνδρες ήταν πολλαπλάσιοι από τις γυναίκες (72 

έναντι 29), οπότε το παρόν εύρηµα θα πρέπει να αντιµετωπίζεται µε προσοχή σε ό,τι 

αφορά την αντιπροσωπευτικότητά του σε ευρύτερες οµάδες.  

 

Η σχέση εργασίας επιδρούσε στατιστικά σηµαντικά στις απόψεις για τεχνικά ζητήµατα 

των πληροφοριακών συστηµάτων (t=-3,05, df=22,69, p=0,006), όπου οι µόνιµοι 

εργαζόµενοι είχαν σηµαντικά χαµηλότερο µέσο όρο (Μ.Ο.=3,46) από τους εποχιακούς 

και συµβασιούχους (Μ.Ο.=4,04). Έτσι, η υπόθεση Η2 έγινε αποδεκτή ως εξής: Η σχέση 
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εργασίας επιδρά στις στάσεις αναφορικά µε τα τεχνικά ζητήµατα των πληροφοριακών 

συστηµάτων, αλλά όχι τα πρακτικά ζητήµατα ή τα θέµατα εργασίας και εκπαίδευσης. 

Προσοχή εφίσταται στο γεγονός ότι οι εργαζόµενοι µε µόνιµη σχέση εργασίας ήταν 

πολλοί περισσότεροι από ό,τι οι εποχιακοί και συµβασιούχοι (78 έναντι 14), κι έτσι η 

γενίκευση του ευρήµατος σε µεγαλύτερα δείγµατα θα πρέπει να πραγµατοποιείται µε 

προσοχή. 

 

Πίνακας 41: Επίδραση χαρακτηριστικών δείγµατος στους παράγοντες πληροφοριακών συστηµάτων.	  

Επίδραση	   Παράγοντας	   Δείκτης	  
Βαθµοί 

ελευθερίας	  

Στατ. 

Σηµαντικότητα	  

Φύλου	   1. Απόψεις για Πρακτικά Ζητήµατα	   t=4,273	   62,734	   ≤0,0005	  

Εργασίας	   2. Απόψεις για Τεχνικά Ζητήµατα	   t=-3,05	   22,69	   0,006	  

Χρήσης Πληρ. 

Συστήµατος 	  
1. Απόψεις για Πρακτικά Ζητήµατα	   F=2,51	   4	   0,047	  

 

 

Ακόµα, η συχνότητα χρήσης των πληροφοριακών συστηµάτων επιδρούσε στατιστικά 

σηµαντικά στις στάσεις για πρακτικά ζητήµατα των πληροφοριακών συστηµάτων 

(F=2,51, df=4, p=0,047). Ο εκ των υστέρων έλεγχος Dunnett C post-hoc test που 

πραγµατοποιήθηκε δεν αποκάλυψε επιµέρους διαφορές ανάµεσα στις κατηγορίες 

απάντησης της συχνότητας χρήσης των πληροφοριακών συστηµάτων. Συνεπώς, η 

ερευνητική υπόθεση Η3 έγινε αποδεκτή ως εξής: Η συχνότητα χρήσης των 

πληροφοριακών συστηµάτων επιδρά στις στάσεις αναφορικά µε τα πρακτικά 

ζητήµατα των πληροφοριακών συστηµάτων, αλλά όχι τα τεχνικά ζητήµατα ή τα 

θέµατα εργασίας και εκπαίδευσης.  

 

Τέλος, η ηλικία και το µορφωτικό επίπεδο δεν βρέθηκαν να ασκούν στατιστικά 

σηµαντικές επιδράσεις στις στάσεις απέναντι στα πληροφοριακά συστήµατα. Κατά 

συνέπεια, οι υποθέσεις Η4 και Η5 απορρίπτονται και Η ηλικία και το µορφωτικό 

επίπεδο δεν επιδρούν στις στάσεις αναφορικά µε τα πληροφοριακά συστήµατα. 

Άρα συνολικά έχουµε: 
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Υπόθεση Αποτέλεσµα 

Το φύλο επιδρά στις στάσεις αναφορικά µε 

τα πρακτικά ζητήµατα των πληροφοριακών 

συστηµάτων, αλλά όχι τα τεχνικά ζητήµατα 

ή τα θέµατα εργασίας και εκπαίδευσης. 

Αποδεκτή 

Η σχέση εργασίας επιδρά στις στάσεις 

αναφορικά µε τα τεχνικά ζητήµατα των 

πληροφοριακών συστηµάτων, αλλά όχι τα 

πρακτικά ζητήµατα ή τα θέµατα εργασίας 

και εκπαίδευσης. 

Αποδεκτή 

Η συχνότητα χρήσης των πληροφοριακών 

συστηµάτων επιδρά στις στάσεις αναφορικά 

µε τα πρακτικά ζητήµατα των 

πληροφοριακών συστηµάτων, αλλά όχι τα 

τεχνικά ζητήµατα ή τα θέµατα εργασίας και 

εκπαίδευσης.  

. 

 

Αποδεκτή 

Η ηλικία  επιδρά στις στάσεις αναφορικά 

µε τα πληροφοριακά συστήµατα. 

 

Μη αποδεκτή 

Το µορφωτικό επίπεδο  επιδρά στις στάσεις 

αναφορικά µε τα πληροφοριακά 

συστήµατα. 

 

 

Μη αποδεκτή 

 
. 
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6. Συµπεράσµατα 
 

Για τη µελέτη των απόψεων των εργαζοµένων στο τµήµα ανθρώπινου δυναµικού για την 

λειτουργία των σχετικών πληροφοριακών συστηµάτων, καθώς και την διερεύνηση της 

επίδρασης των χαρακτηριστικών των εργαζοµένων στις στάσεις τους απέναντι στα 

πληροφοριακά συστήµατα διοίκησης ανθρώπινου δυναµικού, απαντήσεις λήφθηκαν από 

101 εργαζοµένους στην εταιρία «Anel Standard-Παντελάκης». Το δείγµα αποτελούταν 

σε µεγάλο βαθµό από άνδρες (71%), ηλικίας άνω των 45 ετών (61%), που εργάζονταν σε 

µόνιµη θέση (85%) και κατά 70% είχαν εκπαίδευση δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 

(λυκειακή 57%, γυµνασιακή 13%). 

 

Το 61% των εργαζοµένων απάντησαν πως χρησιµοποιούν πληροφοριακά συστήµατα 

στην εταιρεία κάθε µέρα, ωστόσο σε ποσοστό πάνω από 70% οι ερωτηθέντες δεν είχαν 

χρησιµοποιήσει καθόλου 7 από 8 συγκεκριµένα πληροφοριακά συστήµατα. Το Σύστηµα 

Επεξεργασίας Συναλλαγών (TPS) ήταν το µόνο πληροφοριακό σύστηµα που το δείγµα 

χρησιµοποιούσε έστω «λίγο» (66%). Μεγάλη συχνότητα χρήσης είχε το Σύστηµα 

Επεξεργασίας Συναλλαγών (TPS) για το 19%, το Σύστηµα Αυτοµατοποίησης Γραφείου 

(OAS) για το 16%, το Διοικητικό Σύστηµα Πληροφόρησης (MIS) για το 8% και το 

Σύστηµα Υποστήριξης Απόφασης (DSS) για µόλις το 1% των εργαζοµένων.  

 

Αναφορικά µε τις απόψεις των εργαζοµένων για τα πληροφοριακά συστήµατα, το 

µεγαλύτερο πλεονέκτηµά τους ήταν για το 44% η εξοικονόµηση του χρόνου, για το 14% 

η απλοποίηση των εργασιών, για το 13% η εξειδίκευση που απαιτείται και για το 10% η 

ασφάλεια.  

 

Οι εργαζόµενοι είχα θετική στάση σε ό,τι αφορά τη σηµαντικότητα της επικοινωνίας 

µέσω των πληροφοριακών συστηµάτων, της ευελιξίας, της ασφάλειας, της 

παραµετροποίησης και της πολυµορφίας συστηµάτων ως προς τον χρήστη. Σηµαντικά 

πλεονεκτήµατα αποτελούσαν για το δείγµα η εξοικονόµηση χρόνου και κόστους, η 

άµεση παροχή πληροφοριών, η φιλικότητα στον χρήστη, η βελτίωση, η απλοποίηση και 

η µείωση του όγκου των εργασιών της εταιρείας, η εξειδίκευση, η προσβασιµότητα, η 

ασφάλεια/ταχύτητα/αξιοπιστία, καθώς και η διαδραστικότητα των βάσεων δεδοµένων 

των πληροφοριακών συστηµάτων.  
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Για τη βελτίωση των υφισταµένων πληροφοριακών συστηµάτων, οι εργαζόµενοι 

θεωρούσαν ως απαραίτητες προϋποθέσεις την απλοποίηση των ενεργειών, τη συνεχή 

αναβάθµιση, την καλύτερη τεχνική υποστήριξη, τις περισσότερες επιλογές, τη 

δηµιουργία συγκεντρωτικής πλατφόρµας καθώς και την αξιοπιστία στην µετάπτωση 

δεδοµένων για τα πληροφοριακά συστήµατα. Επίσης, η φιλικότητα στον χρήστη 

θεωρούταν κατά µέσο όρο το σηµαντικότερο µειονέκτηµα των πληροφοριακών 

συστηµάτων, ενώ η πρόσβαση του χρήστη στα πληροφοριακά συστήµατα θεωρούταν 

εύκολη. 

 

Οι εργαζόµενοι επίσης πίστευαν πως τα πληροφοριακά συστήµατα δεν επιβαρύνουν 

πολύ τον εργασιακό τους φόρτο, ενώ θεωρούσαν πως οι συνάδελφοί τους δεν δηλώνουν 

πολύ ικανοποιηµένοι από τα πληροφοριακά συστήµατα, ότι τα πληροφοριακά 

συστήµατα της εταιρείας δεν είναι πολύ ασφαλή αλλά και ότι η εκπαίδευση στα νέα 

πληροφοριακά συστήµατα που παρέχει η εταιρεία στο προσωπικό της δεν είναι 

εµπεριστατωµένη.  

 

Στην ανάλυση παραγόντων η οποία πραγµατοποιήθηκε και µετά από µία µελέτη του 

γραφήµατος scree plot, εξήχθησαν τρεις παράγοντες των στάσεων απέναντι στα 

πληροφοριακά συστήµατα, που εξηγούσαν το 53% της παρατηρούµενης διακύµανσης. 

Οι παράγοντες αυτοί ήταν οι «Απόψεις για Πρακτικά Ζητήµατα των Πληροφοριακών 

Συστηµάτων» (15 ερωτήµατα), οι «Απόψεις για Τεχνικά Ζητήµατα των Πληροφοριακών 

Συστηµάτων» (13 ερωτήµατα), και οι «Απόψεις για Εργασία και Εκπαίδευση» (6 

ερωτήµατα). Οι παράγοντες των απόψεων για πρακτικά και τεχνικά θέµατα είχαν κατά 

µέσο όρο θετικές απαντήσεις, ενώ οι απόψεις για την εργασία και την εκπαίδευση είχαν 

κατά µέσο όρο αρνητικές απαντήσεις. 

 

Στις ερευνητικές υποθέσεις, το φύλο βρέθηκε να επιδρά στις στάσεις των εργαζοµένων 

απέναντι στα πρακτικά ζητήµατα των πληροφοριακών συστηµάτων, αλλά όχι στα 

τεχνικά ζητήµατα ή τα ζητήµατα εργασίας και εκπαίδευσης (Η1), όπου οι άνδρες είχαν 

σηµαντικά υψηλότερο µέσο όρο από τις γυναίκες. Παράλληλα, η σχέση εργασίας 

επιδρούσε στις απόψεις για τεχνικά ζητήµατα των πληροφοριακών συστηµάτων, αλλά 

όχι στα πρακτικά ζητήµατα ή τα θέµατα εργασίας και εκπαίδευσης (Η2), µε τους 

µόνιµους εργαζοµένους να έχουν χαµηλότερο µέσο όρο από τους εποχιακούς 
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εργαζοµένους και τους συµβασιούχους. Σηµειώνεται ωστόσο ότι η 

αντιπροσωπευτικότητα αυτών των δύο ευρηµάτων περιορίζεται από το γεγονός ότι οι 

άνδρες ήταν πολλαπλάσιοι σε σχέση µε τις γυναίκες, αλλά και ότι οι εργαζόµενοι µε 

µόνιµη απασχόληση ήταν πολλαπλάσιοι σε σχέση µε τους εποχιακούς/συµβασιούχους 

εργαζόµενους.  

 

Η συχνότητα χρήσης των πληροφοριακών συστηµάτων ασκούσε σηµαντική επίδραση 

στις απόψεις για πρακτικά ζητήµατα των πληροφοριακών συστηµάτων (Η3), όχι όµως 

και στα τεχνικά ζητήµατα ή τα θέµατα εργασίας και εκπαίδευσης. Η ηλικία και το 

µορφωτικό επίπεδο δεν είχαν καµία σηµαντική επίδραση στις στάσεις απέναντι στα 

πληροφοριακά συστήµατα (Η4 και Η5). 

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι η έρευνα είχε κάποιους ιδιαίτερους περιορισµούς, που ίσως 

σε µια µελλοντική έρευνα θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη. Πιο αναλυτικά, το 

δείγµα ήταν σχετικά µικρό για αυτό το επίπεδο της έρευνας, αν και αυτό δικαιολογείται 

από το γεγονός ότι είναι µια έρευνα που έγινε σε πολύ συγκεκριµένο περιβάλλον όπως 

αυτό µιας εταιρείας, Οπότε είναι λογικό να είναι το δείγµα να είναι περιορισµένο. Όµως 

αυτό δεν επιτρέπει και το να υπάρξει γενίκευση των αποτελεσµάτων. Ένας άλλος 

περιορισµός είναι το γεγονός ότι πολλοί ερωτώµενοι δεν απάντησαν τις ερωτήσεις. Αυτό 

είναι κάτι που δεν µπορεί να το διαχειριστεί εύκολα ο ερευνητής και θα πρέπει σίγουρα 

να αποτελέσει ένα σηµείο που θα δοθεί προσοχή σε µελλοντική έρευνα. 

Σε ότι αφορά την πρόταση για µελλοντική έρευνα σε αυτό το πεδίο, θα πρέπει να 

επισηµανθεί µια σηµαντική παράµετρος που είναι ότι οι τεχνολογίες δεν είναι σταθερές. 

Αντιθέτως, αλλάζουν συνεχώς και θα πρέπει η διοίκηση του ανθρώπινου δυναµικού να 

είναι σε συνεχή εκγρήγορση ώστε να µπορεί να προσαρµοστεί στις αλλαγές στις 

τεχνολογίες. Βέβαια, υπάρχουν αλλαγές και σε ότι αφορά τις πρακτικές του HR. Το 

σίγουρο είναι ότι στο µέλλον οι νέες τεχνολογίες θα έχουν ένα όλο και πιο δυναµικό 

ρόλο στην διοίκηση του ανθρώπινου δυναµικού. Για τον λόγο αυτό µια µελλοντική 

έρευνα θα πρέπει να µπορεί να διερευνήσει τις µελλοντικές προοπτικές που έχει το 

HRM-IS.  Σε αυτή την ερευνητική προσέγγιση, µια ιδεατή έρευνα θα ήταν ποιοτική 

µελέτη µε την παρουσία ειδικών που θα µπορεί να καταγράψει το ποιες θα είναι οι 

µελλοντικές τάσεις. Με τον τρόπο αυτό θα µπορέσει η µελέτη να παράγει αποτελέσµατα 

τα οποία θα είναι ιδιαίτερα χρήσιµη για την µελλοντική τους εφαρµογή από τα τµήµατα 

διοίκησης του ανθρώπινου δυναµικού. 
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Παράρτηµα 1 – Ερωτηµατολόγιο 
 

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
΄΄ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΄΄ 
ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ MARKETING &  
ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 
 

Ερωτηµατολόγιο δειγµατοληπτικού ελέγχου µε θέµα ΄΄Η συνεισφορά των 
πληροφοριακών συστηµάτων στήν διοίκηση ανθρώπινου δυναµικού΄΄ 
περίπτωση ANEL STANDARD - Παντελάκης. 

 
Παρακαλώ να απαντήσετε στο ερωτηµατολόγιο δειγµατοληπτικού ελέγχου 
σχετικά µε το αν  τα πληροφοριακά συστήµατα υποστηρίζουν τις ανθρώπινες 
δραστηριότητες και εστιάζουν στις απαιτήσεις που αναφέρονται στις σχέσεις του 
ανθρώπου αλλά και του συστήµατος, ή τών υποσυστηµάτων µε τις µηχανές, 
ώστε να διερευνηθεί η επίδραση των πληροφοριακών συστηµάτων διοίκησης 
ανθρώπινου δυναµικού στην λειτουργία των τµηµάτων διοίκησης ανθρώπινου 
δυναµικού. 

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την κατανόηση και τον χρόνο που 
αφιερώσατε για την  συµπλήρωση του ερωτηµατολόγιου. 
 
Υ.Γ. Τα στοιχεία σας είναι ασφαλή και δεν πρόκειται να δηµοσιευθούν η να 
κοινοποιηθούν.  
 

Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις .   
Σηµειώστε µε √. 
 
 1. Το πληροφοριακό συστήµα SCMS (Supplier and Contract Management 
System / Συστήµατα Διαχείρισης Αλυσίδας Εφοδιασµού), το χρησιµοποιεί η 
επιχείρηση στην οποία εργάζεστε ;  

�  Καθόλου    �  Λίγο    �  Μέτρια    �  Πολύ    �  Πάρα πολύ  
 
2. Το πληροφοριακό συστήµα KMS (Knowledge Management Systems / 
Συστήµατα Διαχείρισης Γνώσης) , το χρησιµοποιεί η επιχείρηση στην οποία 
εργάζεστε ;  

�  Καθόλου    �  Λίγο    �  Μέτρια    �  Πολύ    �  Πάρα πολύ  
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3.   Το πληροφοριακό συστήµα OAS (Office Automation Systems / Συστήµατα 
Αυτοµατοποίησης Γραφείου) , το χρησιµοποιεί η επιχείρηση στην οποία 
εργάζεστε ;  

�  Καθόλου    �  Λίγο    �  Μέτρια    �  Πολύ    �  Πάρα πολύ  
 
4. Το πληροφοριακό συστήµα  TPS (Transaction Processing Systems / 
Συστήµατα Επεξεργασίας Συναλλαγών) , το χρησιµοποιεί η επιχείρηση στην 
οποία εργάζεστε ;  
 
�  Καθόλου    �  Λίγο    �  Μέτρια    �  Πολύ    �  Πάρα πολύ  
 
5. Το πληροφοριακό συστήµα ERP (Enterprise resource planning / Συστήµατα 
Eνδοεπιχειρησιακού Σχεδιασµού)  , το χρησιµοποιεί η επιχείρηση στην οποία 
εργάζεστε ;  
 
�  Καθόλου    �  Λίγο    �  Μέτρια    �  Πολύ    �  Πάρα πολύ  
 
6. Το πληροφοριακό συστήµα ESS (Executive Support Systems / Συστήµατα 
Υποστήριξης Διοίκησης) , το χρησιµοποιεί η επιχείρηση στην οποία εργάζεστε ;  
   
�  Καθόλου    �  Λίγο    �  Μέτρια    �  Πολύ    �  Πάρα πολύ  
 
7.  Το πληροφοριακό συστήµα DSS  (Decision Support Systems / Συστήµατα 
Υποστήριξης Απόφασης) , το χρησιµοποιεί η επιχείρηση στην οποία εργάζεστε ;  
 
�  Καθόλου    �  Λίγο    �  Μέτρια    �  Πολύ    �  Πάρα πολύ  
 
8. Το πληροφοριακό συστήµα  MIS (Management Information Systems / 
Διοικητικά Συστήµατα Πληροφόρησης) , το χρησιµοποιεί η επιχείρηση στην 
οποία εργάζεστε ;  
 
�  Καθόλου    �  Λίγο    �  Μέτρια    �  Πολύ    �  Πάρα πολύ  
 
9.  Θεωρείτε ότι τα πληροφοριακά συστήµατα αυτά είναι αποτελεσµατικά ;  

�  Καθόλου    �  Λίγο    �  Μέτρια    �  Πολύ    �  Πάρα πολύ  
 
10.  Πόσο, σηµαντική είναι η  πολύπλοκότητα των πληροφοριακών συστηµάτων ;  

�  Καθόλου    �  Λίγο    �  Μέτρια    �  Πολύ    �  Πάρα πολύ  
 
11. Πόσο σηµαντική είναι η ασφάλεια των πληροφοριακών συστηµάτων ;   

�  Καθόλου    �  Λίγο    �  Μέτρια    �  Πολύ    �  Πάρα πολύ  
 
12. Πόσο, σηµαντική είναι η επικοινωνία µέσω των πληροφοριακών συστηµάτων 
;  
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Άν, ναί πόσο ;  
 
�  Καθόλου    �  Λίγο    �  Μέτρια    �  Πολύ    �  Πάρα πολύ  
 
13. Πόσο, σηµαντική είναι η  παραµετροποίηση στα πληροφοριακά συστήµατα 
της επιχείρησής σας ;  

�  Καθόλου    �  Λίγο    �  Μέτρια    �  Πολύ    �  Πάρα πολύ  
 
14. Είναι, σηµαντική η  επικαιροποίηση των πληροφοριακών συστηµάτων ;  
 
�  Καθόλου    �  Λίγο    �  Μέτρια    �  Πολύ    �  Πάρα πολύ  
 
15. Είναι, σηµαντική η  ευελιξία των πληροφοριακών συστηµάτων ;  
  
�  Καθόλου    �  Λίγο    �  Μέτρια    �  Πολύ    �  Πάρα πολύ  
 
16. Η πρόσβαση των πληροφοριακών συστηµάτων είναι εύκολη στον χρήστη ;  
 
�  Καθόλου    �  Λίγο    �  Μέτρια    �  Πολύ    �  Πάρα πολύ  
 
17. Το κόστος αναβάθµισης και συντήρησης, αποτελεί  το σηµαντικότερο 
µειονέκτηµα των πληροφοριακών συστηµάτων ;  
 
�  Καθόλου    �  Λίγο    �  Μέτρια    �  Πολύ    �  Πάρα πολύ  
 
18. Η φιλικότητα προς το χρήστη, αποτελεί  το σηµαντικότερο µειονέκτηµα των 
πληροφοριακών συστηµάτων ;  
 
�  Καθόλου    �  Λίγο    �  Μέτρια    �  Πολύ    �  Πάρα πολύ  
 
19. Πόσο  σηµαντική είναι η  πολυµορφία συστηµάτων, ώς προς το χρήστη των 
πληροφοριακών συστηµάτων ;  
 
�  Καθόλου    �  Λίγο    �  Μέτρια    �  Πολύ    �  Πάρα πολύ  
 
20.  Η άµεση παροχή πληροφοριών, αποτελεί σηµαντικό πλεονέκτηµα των 
πληροφοριακών συστηµάτων ;  

�  Καθόλου    �  Λίγο    �  Μέτρια    �  Πολύ    �  Πάρα πολύ  
 

 
21. Η διαδραστικότητα µεταξύ βάσεων δεδοµένων, αποτελεί σηµαντικό 
πλεονέκτηµα των πληροφοριακών συστηµάτων ;  

�  Καθόλου    �  Λίγο    �  Μέτρια    �  Πολύ    �  Πάρα πολύ  
 
22. Η Ασφάλεια/Ταχύτητα/Αξιοπιστία, αποτελεί σηµαντικό πλεονέκτηµα των 
πληροφοριακών συστηµάτων ;  
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�  Καθόλου    �  Λίγο    �  Μέτρια    �  Πολύ    �  Πάρα πολύ  
 
23. Η µείωση όγκου εργασιών , αποτελεί σηµαντικό πλεονέκτηµα των 
πληροφοριακών συστηµάτων ;  

�  Καθόλου    �  Λίγο    �  Μέτρια    �  Πολύ    �  Πάρα πολύ  
 
24. Η προσβασιµότητα , αποτελεί σηµαντικό πλεονέκτηµα των πληροφοριακών 
συστηµάτων ;  

�  Καθόλου    �  Λίγο    �  Μέτρια    �  Πολύ    �  Πάρα πολύ  
 
25. Η εξοικονόµηση χρόνου και κόστους , αποτελεί σηµαντικό πλεονέκτηµα των 
πληροφοριακών συστηµάτων ;  

�  Καθόλου    �  Λίγο    �  Μέτρια    �  Πολύ    �  Πάρα πολύ  
 
26. Η βελτίωση και η απλοποίηση των  εργασιών της υπηρεσίας σας , αποτελεί 
σηµαντικό πλεονέκτηµα των πληροφοριακών συστηµάτων ;  

�  Καθόλου    �  Λίγο    �  Μέτρια    �  Πολύ    �  Πάρα πολύ  
 
27. Η εξειδίκευση , αποτελεί σηµαντικό πλεονέκτηµα των πληροφοριακών 
συστηµάτων ;  
 
�  Καθόλου    �  Λίγο    �  Μέτρια    �  Πολύ    �  Πάρα πολύ  
 
28. Η φιλικότητα των πληροφοριακών συστηµάτων προς το χρήστη , αποτελεί 
σηµαντικό πλεονέκτηµα ;  
 
�  Καθόλου    �  Λίγο    �  Μέτρια    �  Πολύ    �  Πάρα πολύ  
 
29. Θεωρείται ότι η  απλοποίηση ενεργειών είναι απαραίτητη  προϋπόθεση στα 
υφιστάµενα πληροφοριακά  συστήµατα για τη βελτίωσή τους ;  
 
�  Καθόλου    �  Λίγο    �  Μέτρια    �  Πολύ    �  Πάρα πολύ  
 
30. Θεωρείται ότι η αξιοπιστία στην µετάπτωση δεδοµένων  είναι απαραίτητη 
προϋπόθεση στα υφιστάµενα πληροφοριακά  συστήµατα για τη βελτίωσή τους ;  
 
�  Καθόλου    �  Λίγο    �  Μέτρια    �  Πολύ    �  Πάρα πολύ  
 
31. Θεωρείται ότι η ηλεκτρονική υπογραφή (πελάτη) είναι απαραίτητη 
προϋπόθεση στα υφιστάµενα πληροφοριακά  συστήµατα για τη βελτίωσή τους ;  
 
�  Καθόλου    �  Λίγο    �  Μέτρια    �  Πολύ    �  Πάρα πολύ  
 
32. Ποιο θεωρείται το κυριότερο πλεονέκτηµα των πληροφοριακών συστηµάτων. 
      (προσοχή, συµπληρώστε µόνο ένα) 



 69 

 
                     

Ασφάλεια	   �	  
Ταχύτητα	   �	  
Αξιοπιστία	   �	  

Προσβασιµότητα	   �	  
Εξοικονόµηση χρόνου	   �	  
Απλοποίηση Εργασιών	   �	  
Απαιτεί Εξειδικευση	   �	  

Φιλικά	   �	  
Κόστος Αναβάθµισης	   �	  
Κόστος Συντήρησης	   �	  

 
33. Θεωρείται ότι η δηµιουργία συγκεντρωτικής πλατφόρµας για  τα 
πληροφοριακά συστήµατα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη βελτίωσή τους ;  
 
�  Καθόλου    �  Λίγο    �  Μέτρια    �  Πολύ    �  Πάρα πολύ  
 
34. Θεωρείται ότι περισσότερες διαθέσιµες επιλογές, είναι απαραίτητη 
προϋπόθεση στα υφιστάµενα πληροφοριακά  συστήµατα για τη βελτίωσή τους ;  
 
�  Καθόλου    �  Λίγο    �  Μέτρια    �  Πολύ    �  Πάρα πολύ  
 
35. Θεωρείται ότι η συνεχής αναβάθµιση µε βάση τις νέες τεχνολογίες , είναι 
απαραίτητη προϋπόθεση στα υφιστάµενα πληροφοριακά  συστήµατα για τη 
βελτίωσή τους ;  
 
�  Καθόλου    �  Λίγο    �  Μέτρια    �  Πολύ    �  Πάρα πολύ  
 
36. Θεωρείται ότι µία καλύτερη τεχνική υποστήριξη , είναι απαραίτητη 
προϋπόθεση στα υφιστάµενα πληροφοριακά  συστήµατα για τη βελτίωσή τους ;  
 
�  Καθόλου    �  Λίγο    �  Μέτρια    �  Πολύ    �  Πάρα πολύ  
 
37. Πιστεύετε ότι τα  πληροφοριακά συστήµατα επιβαρύνουν τον εργασιακό 
φόρτο σας ;  

�  Καθόλου    �  Λίγο    �  Μέτρια    �  Πολύ    �  Πάρα πολύ  
 
38. Οι συνάδελφοι µε τους οποίους συναλλάσσεστε µέσων των πληροφοριακών 
συστηµάτων, δηλώνουν ικανοποιηµένοι από αυτά ;  

�  Καθόλου    �  Λίγο    �  Μέτρια    �  Πολύ    �  Πάρα πολύ  
 
39. Είναι ασφαλή τα πληροφοριακά συστήµατα της υπηρεσία σας ;  

�  Καθόλου    �  Λίγο    �  Μέτρια    �  Πολύ    �  Πάρα πολύ  
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40. Θεωρείτε το περιβάλλον των πληροφοριακών συστηµάτων της υπηρεσίας 
φιλικό προς  το χρήστη ;  

�  Καθόλου    �  Λίγο    �  Μέτρια    �  Πολύ    �  Πάρα πολύ  
 
41. Θεωρείτε ότι για να χρησιµοποιήσει κάποιος τα  πληροφοριακά  συστήµατα 
της υπηρεσίας σας,  χρειάζεται να έχει µεγάλη εµπειρία και εξοικείωση µε τις 
σύγχρονες  τεχνολογίες ;  

�  Καθόλου    �  Λίγο    �  Μέτρια    �  Πολύ    �  Πάρα πολύ  
 
42. Η εταιρεία στην οποία εργάζεστε εκπαιδεύει το προσωπικό της στα νέα  
πληροφοριακά προγράµµατα ; 

�  Καθόλου    �  Λίγο    �  Μέτρια    �  Πολύ    �  Πάρα πολύ  
 
43. Η εταιρεία στην οποία εργάζεστε παρακολουθεί τις εξελίξεις στα νέα   
πληροφοριακά προγράµµατα και επενδύει σε αυτά ; 

�  Καθόλου    �  Λίγο    �  Μέτρια    �  Πολύ    �  Πάρα πολύ 

44. Πόσο συχνά χρησιµοποιείτε τα πληροφοριακά συστήµατα της υπηρεσίας ;  

�  Καθηµερινά  
�  Μία φορά την εβδοµάδα  
�  Μία φορά το µήνα  
�  Μία φορά το εξάµηνο 
�  Λιγότερο από µία φορά το εξάµηνο 
 
45. Φύλο : 

�  Άνδρας    �  Γυναίκα 
 
46.  Σχέση Εργασίας : 

�  Μόνιµος    �  Εποχιακός - Συµβασιούχος 
 
47.  Ηλικία : 

�  18 - 25    �  26 - 33    �  34 - 45    �  46 - 55    �  56 + 
 
48.  Ποια είναι η κατηγορία της  εκπαίδευση σας ; 
 
�  Υποχρεωτική  
�  Δευτεροβάθµια 
�  Τριτοβάθµια (ΤΕΙ – ΑΕΙ) 
�  Κάτοχος µεταπτυχιακού τίτλου 
�  Κάτοχος διδακτορικού τίτλου 
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