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Δηζαγσγή 

Σν 1996 νη Simon Barrow, πξφεδξνο ηνπ People in Business θαη Tim Ambler, 

ζπλεξγάηε ηνπ London Business School παξνπζίαζαλ ην άξζξν ηνπο «The Employer 

brand», ζην πεξηνδηθφ Journal of Brand Management (Ambler T. and Barrow S. 

1996).  Ήηαλ ε πξψηε αθαδεκατθή απφπεηξα λα δνθηκαζηεί ε εθαξκνγή ησλ 

ηερληθψλ δηαρείξηζεο κάξθαο ζηελ δηαρείξηζε αλζξψπηλσλ πφξσλ. Σν Employer 

Branding νξίζηεθε σο έλα παθέην νηθνλνκηθψλ, ιεηηνπξγηθψλ θαη ςπρνινγηθψλ 

παξνρψλ ηεο εηαηξίαο πξνο ηνπο δπλεηηθνχο θαη πθηζηάκελνπο εξγαδνκέλνπο πνπ 

βειηηψλνπλ ηε θήκε ηεο θαη ηε δηαθνξνπνηνχλ απφ ηνπο άιινπο εξγνδφηεο 

πξνζθέξνληαο κία κνλαδηθή πξφηαζε αμίαο ζηνπο εξγαδνκέλνπο (Barrow S. and 

Mosley R. 2005). 

ηαδηαθά αξθεηέο κεγάιεο εηαηξίεο αλέπηπμαλ δξαζηεξηφηεηα, ιηγφηεξν ή 

πεξηζζφηεξν, πάλσ ζην ζέκα θαη ην 2005 δεκνζηεχηεθε ην πξψην βηβιίν πνπ 

αθνξνχζε ηελ Μάξθα Δξγνδφηε (Barrow S. and Mosley R. 2005). 

χληνκα φκσο αλαδείρζεθε ζε κείδνλ ζέκα ηεο αλψηεξεο δηνίθεζεο θάζε 

επηρείξεζεο θαζψο νη ξαγδαίεο εμειίμεηο ζηελ παγθφζκηα πιένλ αγνξά, ε ηαρχηαηε 

εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο θαη ην άλνηγκα ησλ ζπλφξσλ έθεξαλ κεγηζηνπνίεζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ζε φινπο ηνπο θιάδνπο ησλ επηρεηξήζεσλ. 

ε βάζνο ρξφλνπ, απφ ηελ βηνκεραληθή επαλάζηαζε κέρξη ηηο κέξεο καο, έγηλε 

απνιχησο μεθάζαξε ε ζπνπδαηφηεηα ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα ζηελ επηρείξεζε. 

ήκεξα, πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιιε θνξά, ε αλαδήηεζε θαη δηαηήξεζε 

ηαιαληνχρσλ αλζξψπσλ ζε κία επηρείξεζε είλαη πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο θαη 

πξνζκεηξάηε σο κία αμηφινγε καθξνπξφζεζκε επέλδπζε ζε φια ηα επίπεδα 

ιεηηνπξγίαο κηαο επηρείξεζεο.  

Η επηηπρεκέλε ζηειέρσζε κηαο επηρείξεζεο έρεη επξεία ζεηηθή αληαλάθιαζε 

ζηελ πνηφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ πξντφλησλ θαη ηειηθά είλαη απφιπηα αληηιεπηή 

απφ ηνπο θαηαλαισηέο. Ο αληαγσληζκφο γηα ηελ πξνζέιθπζε θαη δηαηήξεζε ησλ 

πεξηζζφηεξν ηθαλψλ εξγαδνκέλσλ έρεη αλαδεηρζεί ζε «πφιεκν ηαιέλησλ» (war for 

talent) θαη είλαη πιένλ έλα θξίζηκν φπιν ζηελ ζηξαηνιφγεζεο πςειήο πνηφηεηαο 

πξνζσπηθνχ. 

Απφ ην 1978 ιεηηνπξγεί θαη ζηελ ρψξα καο ν χλδεζκνο Γηνίθεζεο 

Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ Διιάδνο (ΓΑΓΔ – www.gpma.gr) πνπ εμειίρζεθε ζε κία 

http://www.gpma.gr/
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θνηλφηεηα κε πεξηζζφηεξα απφ 600 κέιε πνπ πξνέξρνληαη απφ 350 ειιεληθέο θαη 

πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο. 

ηελ ρψξα καο ιεηηνπξγεί επίζεο παξάξηεκα ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Great Place to 

Work θαη είλαη έλα απφ ηα 45 παξαηήκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε φιν ηνλ θφζκν, ην 

νπνίν βξάβεπζε θαη θέηνο ηηο θαιχηεξεο εηαηξίεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ 

Διιάδα θαη δηαθξίζεθαλ σο εξγνδφηεο. ην ζχλνιν ησλ 64 εηαηξηψλ πνπ 

δηαγσλίζηεθαλ απαζρνινχληαη 33.480 εξγαδφκελνη (www.greatplacetowork.gr).  

ηελ παξνχζα εξγαζία ζα παξνπζηαζηεί αξρηθά ζηα δχν πξψηα θεθάιαηα ε 

ζεσξεηηθή εμέιημε ηεο κάξθαο εξγνδφηε θαη ε δηαθνξνπνίεζή ηεο απφ ηελ Γηνίθεζε 

Αλζξψπηλσλ Πφξσλ. Μέζα απφ απηέο ηηο δηαθνξέο ζα εμαρζνχλ θαη ζα νξηζηνχλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ελφο επηηπρεκέλνπ employer branding. 

ην ηξίην θεθάιαην ζα αζρνιεζνχκε κε ηνπο ηξφπνπο πνπ έλα επηηπρεκέλν 

employer branding ιεηηνπξγεί βνεζεηηθά ζηελ Γηνίθεζε Αλζξψπηλσλ Πφξσλ κέζα 

απφ ηηο επλντθέο ζπλζήθεο θαη απφςεηο πνπ δεκηνπξγεί ζηνπο ππνςήθηνπο ή 

πθηζηάκελνπο εξγαδνκέλνπο. 

ην ηέηαξην θεθάιαην ζα αλαδείμνπκε ην employer branding σο internal 

marketing, πνπ ιεηηνπξγεί ζεηηθά θαη πξνζδίδεη αμία ζην external marketing. 

Η εξγαζία ζα θαηαιήμεη κε ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ εχινγα αλαδχνληαη κέζα 

απφ ηελ έξεπλα θαη ηνπνζεηνχλ ην employer branding ζηελ θνξπθή ησλ δηνηθεηηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ ηεο ζχγρξνλεο επηρείξεζεο. 

  

1920's

•Production Concept

1930's

•Sales Concept

1950's

•Marketing Concept

1990's

•Employer brand concept

2020's

•Community Concept

Brand 
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Κεθάιαην Πξώην 

1.1 Από ηελ Γηνίθεζε Πξνζσπηθνύ ζηελ Γηνίθεζε Αλζξώπηλσλ 

Πόξσλ 

Έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ζπληειεζηέο παξαγσγήο ζηελ ιεηηνπξγία θάζε 

επηρείξεζεο είλαη ε εξγαζία. Η δηαθνξεηηθφηεηα ησλ αλζξψπσλ πνπ ζηειερψλνπλ κία 

επηρείξεζε είλαη δπλαηφλ λα πξνζδψζνπλ ην απαξαίηεην αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα.  

Θεκειησηήο ηεο επηζηεκνληθήο νξγάλσζεο ηεο εξγαζίαο ππήξμε ν Frederic 

Taylor θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ πνπ εξεχλεζαλ ηα βαζηθά πξνβιήκαηα ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο. Καηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη βαζηθφο ζηφρνο ηεο δηνίθεζεο 

πξέπεη λα είλαη ε επεκεξία ηνπ εξγνδφηε θαη ηνπ εξγαδνκέλνπ. Απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

εξγνδφηε επεκεξία ζεκαίλεη πςειά καθξνρξφληα θέξδε αιιά θαη αλάπηπμε ηεο 

επηρείξεζήο ηνπ. Απφ ηελ πιεπξά ησλ εξγαδνκέλσλ επεκεξία ζεκαίλεη φρη κφλν 

πςειέο ακνηβέο αιιά θαη αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο θαη εμέιημε κέζα απφ ηελ 

εξγαζία (Nordhoug, 2004).  

Ο πξψηνο βηνκήραλνο πνπ αζρνιήζεθε κε ηελ αλάπηπμε ηεο δηνίθεζεο 

πξνζσπηθνχ αλαγλσξίδνληαο ηελ ζεκαζία ησλ αλζξψπσλ ζηελ επηρείξεζή ηνπ ήηαλ 

ν Rowntree. Απφγνλνο βξεηαλνχ βηνκεράλνπ ζνθνιαηνπνηίαο ν Rownrtree 

εξγάζηεθε σο ρεκηθφο ζηελ επηρείξεζε θαη κεηέπεηηα αλέιαβε ηελ Γηεχζπλζε 

Δξγαζίαο ελψ αξγφηεξα αλέιαβε ηελ εγεζία ηεο επηρείξεζεο. Δηζήγαγε πξσηνπφξα 

πξνγξάκκαηα γηα ηελ βειηίσζε ηεο ζέζεο ησλ εξγαδνκέλσλ φπσο ην εκεξήζην 

ζρνιείν, ε εβδνκαδηαία πελζήκεξε εξγαζία, ηαηξηθφ ηκήκα, θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί, 

θαζνδήγεζε ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ θ.ά. (Klimoski, 1991).  

ηελ άιιε πιεπξά ηνπ Αηιαληηθνχ  ζηηο βηνκεραλίεο ησλ ΗΠΑ έληνλε 

αλεζπρία πξνθαινχζε ην γεγνλφο ησλ ηαθηηθψλ απνρσξήζεσλ απφ ηελ εξγαζία. ηελ 

δεθαεηία ηνπ 1890 εκθαλίδνληαη γηα πξψηε θνξά νη ζεσξίεο ηεο Βηνκεραληθήο 

Φπρνινγίαο θαη αλαπηχζζνληαη κειέηεο γηα ηερληθέο πσιήζεσλ θαη επηινγήο 

πξνζσπηθνχ.  

ηελ ΔΓ ηνπ Λέληλ ην εξγαηηθφ θίλεκα πξνζπαζεί λα εθαξκφζεη ηηο ηδέεο 

ηνπ Marx θαη ηνπ Engels φπνπ ε εξγαζία απνδίδεη αμία ζηα πξντφληα κέζα απφ έλα 

θεληξηθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη ηνπ θεθαιαίνπ. 



6 

 

Έθηνηε ε αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο, λέσλ θιάδσλ αιιά θαη ε 

παγθνζκηνπνίεζε ησλ αγνξψλ έθεξαλ ηεξάζηηεο αιιαγέο ζηελ αλάδεημε ηεο εξγαζίαο 

σο θαζνξηζηηθνχ παξάγνληα ζηελ ιεηηνπξγία κηαο επηρείξεζεο. 

Αλ θαη νη έξεπλεο γηα ηελ δηνίθεζε ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ μεθίλεζαλ ζηνλ 

βηνκεραληθφ θιάδν ζηηο κέξεο καο αλαπηχρζεθαλ νξηζκέλνη ζεκαληηθνί θιάδνη φπσο 

γηα παξάδεηγκα ν Ξελνδνρεηαθφο, ν Σξαπεδηθφο θαη ν Δκπνξηθφο, νη νπνίνη 

απαζρνινχλ ηδηαίηεξα απμεκέλν αξηζκφ πξνζσπηθνχ θαη ε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε 

ηεο επηρείξεζεο απφ ηελ απαζρφιεζε είλαη ηδηαίηεξα κεγαιχηεξε ζε ζρέζε κε ηνπο 

άιινπο παξαγσγηθνχο ζπληειεζηέο (θεθάιαην ή πάγηα).  

Γηα παξάδεηγκα ζηνλ Ξελνδνρεηαθφ θιάδν έλα μελνδνρείν ηεζζάξσλ ή πέληε 

αζηέξσλ απαζρνιεί ζρεδφλ έλαλ εξγαδφκελν γηα θάζε έλαλ πειάηε. Η ζπλεηζθνξά 

ησλ εξγαδνκέλσλ ησλ Δκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ ζηελ απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηνπο 

είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθή αθνχ ε επαθή κε ηνπο πειάηεο θαη ηνπο πξνκεζεπηέο 

είλαη κηα πξνζσπηθή ζρέζε πνπ αλαπηχζζεηαη καθξνρξφληα (Γήκνπ Ν., 1991). 

Δπίζεο ζεκαληηθή θαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο είλαη ε πξνζσπηθή επαθή ησλ 

ηξαπεδηθψλ ππαιιήισλ κε ηνπο πειάηεο. Σν Υξεκαηννηθνλνκηθφ Μάξθεηηλγθ είλαη 

κάιηζηα απηφ πνπ είλαη πεξηζζφηεξν πξνζσπνπνηεκέλν θαη νη ππάιιεινη πξέπεη λα 

αλαθαιχπηνπλ θαη λα πξνζαξκφδνπλ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα ζηηο αλάγθεο 

ησλ πειαηψλ κε απψηεξν ζηφρν ηελ ζπλέρηζε ηεο ζπλεξγαζίαο (Γήκνπ Ν., 1991). 

 Η Γηνίθεζε Πξνζσπηθνχ είλαη έλαο θιάδνο ηνπ Management πνπ 

αζρνιείηαη κε θάζε ζέκα πνπ αθνξά ηα πξφζσπα πνπ εξγάδνληαη ζηελ επηρείξεζε, 

απφ ηελ πξνζέιθπζε, επηινγή, πξφζιεςε, ηελ απαζρφιεζε, ηελ παξαθίλεζε θαη ελ 

γέλεη εμέιημή ηνπο, ηελ εθπαίδεπζε ή αθφκε θαη ηελ επηβνιή πεηζαξρηθψλ κέηξσλ. 

Σειηθφο ζθνπφο είλαη πάληα ε αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο κέζα απφ ηνλ ζσζηφ 

ζπληνληζκφ ησλ θαηάιιεισλ αλζξψπσλ (Γήκνπ Ν., 1991).  

Η Γηνίθεζε Πξνζσπηθνχ αζρνιείηαη κε ηηο θαζεκεξηλέο αλάγθεο δηαρείξηζεο 

ησλ αλζξψπσλ πνπ απαζρνινχληαη ζηελ επηρείξεζε φκσο επηπιένλ επηβάιιεηαη ε 

αλάπηπμε ζρεδίσλ θαη πξνγξακκάησλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ αληινχλ νη 

εξγαδφκελνη απφ ηελ εξγαζία ηνπο, ηελ δπλαηφηεηα λα αλαγλσζηεί ε ζπλεηζθνξά 

ηνπο ζηελ απφδνζε ηεο επηρείξεζεο θαη ηελ ππνθίλεζε πνπ απαηηείηαη γη’ απηφλ ηνλ 

ιφγν, φκσο αθφκε θαη ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ αληινχλ νη εξγαδφκελνη απφ ηελ εξγαζία 

ηνπο. 

Δηδηθφηεξα ε Γηνίθεζε Πξνζσπηθνχ αθνξά: 

 Σελ θαηαλφεζε ησλ αλαγθψλ ηεο επηρείξεζεο ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ. 
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 Σελ ζρεδίαζε ηνπ έξγνπ πνπ πξέπεη λα επηηειέζνπλ νη εξγαδφκελνη 

θαη νη απαηηήζεηο πνπ έρεη ε επηρείξεζε. 

 Σελ πξφζιεςε ηνπ πξνζσπηθνχ. 

 Σελ δεκηνπξγία ζεηηθψλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο. 

 Σελ αμηνιφγεζε θαη ηελ εμέιημε ηνπ πξνζσπηθνχ. 

 Σελ επνπηεία θαη ηελ εθπαίδεπζε εθφζνλ απαηηείηαη. 

 Θέκαηα ζπλδηθαιηζκνχ (Φαλαξηψηεο Π., 1997). 

Οη άλζξσπνη δίλνπλ πλνή, ελδηαθέξνλ, θνπιηνχξα, άπνςε, δεκηνπξγηθφηεηα, 

καθξνβηφηεηα θαη εηθφλα ζε θάζε λνκηθφ πξφζσπν. Οη άλζξσπνη θηλνχλ θαη 

εμειίζζνπλ θάζε απξφζσπν νξγαληζκφ. Οη άλζξσπνη είλαη φινη «ίδηνη» θαη 

ηαπηφρξνλα «εληειψο δηαθνξεηηθνί» θαη «κνλαδηθνί».  

Σν πξνζσπηθφ είλαη ε καθξνρξφληα πεξηνπζία πνπ απνθηά ε επηρείξεζε απφ 

ηελ πξφζιεςε θαη γηα φζα ρξφληα δηαξθέζεη ε ζπλεξγαζία κε θάζε εξγαδφκελν. 

Γίθαηα ινηπφλ ν φξνο «αλζξώπηλν δπλακηθό» αληηθαηαζηάζεθε κε ηνλ φξν 

«αλζξώπηλνη πόξνη» αθνχ κέζα απφ απηφλ νη επηρεηξήζεηο αληινχλ κηα πνιχηηκε 

ιεηηνπξγηθή ξνή πξνο ηελ επηηπρία.   

Η αμηνπνίεζε ησλ «δηαθνξψλ» ζηα πξφζσπα πνπ απαζρνινχληαη ζηελ 

επηρείξεζε κπνξεί λα θέξεη απξνζδφθεηα απνηειέζκαηα αθνχ θάζε άηνκν δηαζέηεη 

δηθή ηνπ πξνζσπηθφηεηα, επθπΐα θαη ηθαλφηεηεο. 

Η πξνζσπηθόηεηα είλαη έλα ζχλνιν ραξαθηεξηζηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ πνπ 

δηαθξίλνπλ ην άηνκν. Σέηνηα ραξαθηεξηζηηθά κπνξεί λα είλαη ε ππεπζπλφηεηα, ε 

θνηλσληθφηεηα, ε επηκνλή, ε ζπλαηζζεκαηηθή ζηαζεξφηεηα, ε ςπρξαηκία, ε δσληάληα. 

Οξηζκέλνη εξεπλεηέο πηζηεχνπλ φηη δελ ππάξρνπλ κφληκα ραξαθηεξηζηηθά αιιά απηά 

πξνζαξκφδνληαη ζηηο πεξηζηάζεηο πνπ έρεη λα αληηκεησπίζεη ην άηνκν.  

Η επθπΐα είλαη κηα ηδηαίηεξε ηθαλφηεηα αληίιεςεο ησλ ζεκάησλ, αλάιπζεο 

απηψλ αιιά θαη επίιπζεο πξνβιεκάησλ, εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ θαη εθαξκνγήο 

νξηζκέλσλ θαλφλσλ θαη αξρψλ. Η επθπΐα αλαιχεηαη σο λνεηηθή ιεηηνπξγία ζε πέληε 

κνξθέο:  

 κλήκε,  

 ζθέςε,  

 αμηνιφγεζε,  

 ζπγθιίλνπζα παξαγσγή, δειαδή επίιπζε πξνβιεκάησλ κε κία ζσζηή 

ιχζε. 
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 απνθιίλνπζα παξαγσγή, δειαδή επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ νδεγεί ζε 

απξνζδφθεηεο θαη πξσηφηππεο ιχζεηο, θαη  

Η ηθαλφηεηα κπνξεί λα αθνξά πνιινχο δηαθνξεηηθνχο ηνκείο ζηνπο νπνίνπο 

έλα άηνκν κπνξεί λα μερσξίδεη (Flamholtz, 1996). Δλδεηθηηθά ζα κπνξνχζακε λα 

αλαθέξνπκε: 

 ηελ ηθαλφηεηα αληίιεςεο ηνπ ρψξνπ 

 ηελ επηδεμηφηεηα ρεηξηζκνχ εξγαιείσλ ή κεραλψλ 

 ηελ καζεκαηηθή ηθαλφηεηα 

 ηελ επηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα 

 ηελ επαγσγηθή ινγηθή 

 ηελ θξίζε 

 ηελ δεκηνπξγηθφηεηα 

 ηελ ηαρχηεηα αληίιεςεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Η ζεκαζία, νη ζηόρνη θαη νη αξκνδηόηεηεο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

αλζξώπηλσλ πόξσλ 

Απφ ηελ ζηηγκή ηνπ ζρεδηαζκνχ κηαο ζέζεο εξγαζίαο, ζηελ ζπλέρεηα ηελ 

αλαδήηεζε θαη πξφζιεςε ηνπ πξνζσπηθνχ, ηελ ζηειέρσζε θαη ηελ δεκηνπξγία ησλ 

ζπλζεθψλ ζηελ απαζρφιεζε, αιιά θαη ηελ εμέιημε πνπ κπνξεί λα έρεη ν 

εξγαδφκελνο, πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε φια ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

πξέπεη λα ζπγθεληξψλεη (Breuster, 2004).  

Με απηφ ηνλ ηξφπν κπνξεί λα πξνβιεθζεί ε αλακελφκελε απφδνζε αιιά θαη 

ε ζηάζε πνπ κπνξεί λα εθδειψζεη έλα άηνκν θαηά ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηφο 

ηνπ, δειαδή ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο αληηδξάζεηο πνπ κπνξεί λα έρεη. 
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1.2.1 Πξνζδηνξηζκόο αλαγθώλ γηα πξνζσπηθό 

Απαξαίηεηε δηαδηθαζία πξφβιεςεο θαη νξγάλσζεο είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ 

αλαγθψλ ζε αλζξψπηλνπο πφξνπο. Η δηαδηθαζία πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηνλ 

αξηζκφ θαη ην είδνο ησλ ζέζεσλ πνπ πξέπεη λα πιεξσζνχλ, λα εθηηκά κε αθξίβεηα ηηο 

απαηηήζεηο θαη ηα θαζήθνληα πνπ απαηηνχληαη είηε απηά είλαη ηππηθά είηε νπζηαζηηθά 

θαη λα νξηνζεηεί ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο. 

Γηα ηελ πεξηγξαθή κηαο ζέζεο εξγαζίαο ρξεζηκνπνηνχληαη ηαθηηθά νξηζκέλεο 

θαηεγνξίεο φπσο (Υαηδεπαληειή Π., 1999): 

 Φπζηθά ραξαθηεξηζηηθά φπσο ε εκθάληζε θαη ν ηξφπνο νκηιίαο. 

 Υαξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθφηεηαο φπσο ε ζηαζεξφηεηα θαη ε εγεηηθέο 

ηθαλφηεηεο. 

 πλζήθεο φπσο νη νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο 

 Δπηηεχγκαηα φπσο νη ζπνπδέο θαη άιιεο εηδηθέο γλψζεηο. 

 Γεληθή λνεηηθή ηθαλφηεηα. 

 Ιδηαίηεξεο δεμηφηεηεο φπσο ε ρξήζε κεραλψλ. 

 Δλδηαθέξνληα φπσο αζιεηηθέο θαη πνιηηηζηηθέο δξάζεηο. 

 

 

 

 

 

1.1.2 Η πξνζέιθπζε ππνςεθίσλ 

Σαθηηθά νη επηρεηξήζεηο ππεξβάινπλ ζε φηη αθνξά ηεο απαηηήζεηο ηνπο γηα κηα 

ζέζε εξγαζίαο. Γηα παξάδεηγκα κπνξεί λα ζεσξνχλ απαξαίηεην έλα κεηαπηπρηαθφ 

ζηα νηθνλνκηθά γηα ηελ ζέζε ελφο πσιεηή ππνινγηζηψλ, ή ελφο ηακία. Απηφ φκσο 

ιεηηνπξγεί αξλεηηθά ζηελ αληίιεςε πνπ απνθνκίδνπλ νη ππνςήθηνη γηα ηελ εηαηξία 

θαη πηζαλψο λα απνκαθξχλνπλ αλζξψπνπο εμαηξεηηθά ηαιαληνχρνπο ζηηο κηθξέο 

απαηηήζεηο πνπ έρνπλ νη παξαπάλσ ζέζεηο. Οη επηζπκεηέο απαηηήζεηο πνπ δεηά κηα 

επηρείξεζε πξέπεη λα έρνπλ άκεζε ζχλδεζε κε ηελ ζέζε ρσξίο λα ππνβαζκίδνπλ ή 

ππεξβάινπλ ζε απηέο (Aguinis & Lengnick-Hall, 2011).  

Γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ ζσζηψλ απαηηήζεσλ γηα κία ζέζε εξγαζίαο πξέπεη λα 

ζπλεξγάδνληαη νη άκεζα ελδηαθεξφκελνη πξντζηάκελνη κε ηελ δηνίθεζε αλζξψπηλσλ 
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πφξσλ ψζηε λα δηαγξάθνληαη ζσζηά ηα ππνρξεσηηθά ή θαη ηα επηζπκεηά πξνζφληα 

πνπ πξέπεη λα έρνπλ νη ππνςήθηνη. 

Δίλαη ινγηθφ λα ιακβάλεηαη ππφςε ε έληαζε ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο 

ζηελ εξγαζία φκσο απηφ δελ κπνξεί λα επεξεάδεη πξνθαηαβνιηθά ηελ δηαδηθαζία ηεο 

πξνζέιθπζεο ή επηινγήο ηνπ πξνζσπηθνχ. Η κεησκέλε πξνζθνξά ζε ζέζεηο πνπ 

απαηηνχλ εμεηδίθεπζε ή θαη εκπεηξία δελ πξέπεη λα πξνθαιεί ππεξβνιή ζηηο ακνηβέο. 

Αληίζεηα ε ππεξβάιινπζα πξνζθνξά δελ ζεκαίλεη φηη πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη κε 

ππεξβνιή νη απαηηήζεηο απφ ην ππνςήθην ή θαη πθηζηάκελν πξνζσπηθφ. 

Δπίζεο ε αλαγγειία γηα πξφζιεςε λένπ πξνζσπηθνχ δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγεί 

σο εθθνβηζκφο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ζε πεξηπηψζεηο ππεξβάιινπζαο πξνζθνξάο. 

Η πξνζέιθπζε ππνςεθίσλ ζηηο ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο γίλεηαη θπξίσο κέζα 

απφ ην δηαδίθηπν αιιά θαη ηαθηηθά κε αλαδήηεζε θίισλ κέζα απφ ην πθηζηάκελν 

πξνζσπηθφ. Έλαο αθφκε ηξφπνο είλαη ηα γξαθεία επξέζεσο εξγαζίαο, φκσο θαη ε 

ζπλεξγαζίεο κε εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα πνπ πξνσζνχλ καζεηεπφκελνπο γηα πξαθηηθή 

άζθεζε, ή αθφκε κε αλάζεζε ζε ζχκβνπιν επηινγήο πξνζσπηθνχ (Aguinis & 

Lengnick-Hall, 2011). 

Δάλ ππάξρεη χκβνπινο επηινγήο πξνζσπηθνχ ζηελ επηρείξεζε, ηφηε ζπρλά  

ζηα site ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ ππάξρεη θφξκα θαηάζεζεο βηνγξαθηθνχ ή 

επηζχλαςεο. Απηφ βνεζάεη ην Σκήκα Γηνίθεζεο Αλζξψπηλσλ Πφξσλ λα 

δεκηνπξγήζεη κηα βάζε δεδνκέλσλ κε ελδηαθεξφκελνπο γηα απαζρφιεζε ζηελ 

επηρείξεζε. πσο ζα δνχκε θαη παξαθάησ ην Employer Branding έρεη ηεξάζηηα 

ζπκβνιή ζηελ πξνζέιθπζε πξνζσπηθνχ. 

1.2.2 Δπηινγή πξνζσπηθνύ 

Τπάξρεη έλα αμίσκα ζε απηή ηελ δηαδηθαζία: «ν θαηάιιεινο άλζξσπνο ζηελ 

θαηάιιειε ζέζε» θαη ε ζεκαζία ηνπ ζεκαηνδνηεί ηελ κεηέπεηηα εξγαζηαθή πνξεία 

ηνπ ίδηνπ ηνπ πξνζιεθζέληνο αιιά θαη ησλ αλζξψπσλ κε ηνπο νπνίνπο ζα 

ζπλεξγαζηεί.  

Αλ ν ίδηνο ν πξνζιεθζείο αληηιακβάλεηαη φηη ε ζέζε ηελ νπνία αλέιαβε είλαη 

ε ζσζηή γηα ηηο ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηέο ηνπ θαη’ αξρήλ ζα ληψζεη φηη δίθαηα 

επηιέρζεθε γηα ηελ θάιπςε απηήο ηεο ζέζεο.  

Αλ νη ππφινηπνη ζπλάδειθνη θαη παιαηφηεξνη εξγαδφκελνη ζηελ επηρείξεζε 

αληηιακβάλνληαη φηη ν λενπξνζιεθζείο νξζά επηιέρζεθε, ληψζνπλ θαη απηνί φηη ε 

επηρείξεζε ζηελ νπνία εξγάδνληαη δίθαηα θαη έγθπξα επηιέγεη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπο. 
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Αλακθίβνια ε ακνηβή γηα ηνλ ίδην ηνλ εξγαδφκελν θαη αληίζηνηρα ην θφζηνο 

πνπ δεκηνπξγεί ζηελ επηρείξεζε είλαη νπζηαζηηθφο παξάγνληαο επηινγήο θαη γηα ηνπο 

δχν. 

 

1.2.3 Οη θπξηόηεξεο κέζνδνη επηινγήο ζήκεξα 

ιεο νη κεζαίεο θαη κεγάιεο επηρεηξήζεηο αιιά αθφκε θαη νη κηθξέο δηαζέηνπλ 

πιένλ site φπνπ πξνβάιινληαη θαη πξνβάιινπλ ηα πξντφληα ηνπο. Δίλαη πιένλ 

θαζηεξσκέλν λα ζπκπεξηιακβάλεηαη έλα πεδίν φπνπ νη ελδηαθεξφκελνη θαηαζέηνπλ 

ηα βηνγξαθηθά ηνπο. Απηφ ην πεδίν νλνκάδεηαη ζπρλά «Δπθαηξίεο Καξηέξαο» θαη 

πεξηιακβάλεη ηππνπνηεκέλν εξσηεκαηνιφγην ή θαη δπλαηφηεηα επηζχλαςεο αξρείνπ. 

Σα εξσηεκαηνιφγηα πεξηιακβάλνπλ βαζηθέο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηα 

πξνζσπηθά ζηνηρεία ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, εθπαίδεπζε, εκπεηξία θαη ραξαθηεξηζηηθά 

πξνζσπηθφηεηαο. Οη εξσηήζεηο πξέπεη λα είλαη εχθνιν λα επεμεξγαζηνχλ. Γηα 

παξάδεηγκα ην ε ειηθία θαη ην θχιν, ε εθπαίδεπζε θαη ηα έηε εκπεηξίαο πξέπεη λα 

επεμεξγάδνληαη εχθνια ζε έλα θχιιν ηνπ Excel γηα λα είλαη δπλαηφ έλα πξψην 

«μεθαζάξηζκα» ζηελ αλαδήηεζε νξηζκέλσλ ππνςεθίσλ. 

Βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα επίζεο θαηαζέηνληαη ζηα site ή θαη πξνζσπηθά ζηα 

αληίζηνηρα ηκήκαηα Γηνίθεζεο Αλζξψπηλσλ Πφξσλ. Δίλαη κέγηζηεο αμίαο γηα ηηο 

ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο πνπ κπνξεί λα ζπιιέμεη ε επηρείξεζε γηα ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο δπλεηηθνχο ππαιιήινπο ηεο. Μέζα ζηα βηνγξαθηθά ππάξρνπλ 

δνκεκέλεο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηγξάθνπλ ηνπο ππνςεθίνπο ζε ζέκαηα πνπ 

ελδηαθέξνπλ ηηο επηρεηξήζεηο. Η πξψηε επεμεξγαζία γίλεηαη αξρηθά απφ θάπνην 

ππνινγηζηηθφ πξφγξακκα θαη αθνινπζεί ε επηθνηλσλία κε ηνπο επηιεγέληεο γηα 

ζπλέληεπμε. Δδψ κπνξνχλ λα επαιεζεπηνχλ πνιιέο απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζην βηνγξαθηθφ ηνπο. Γηα παξάδεηγκα ε γλψζε κηαο μέλεο γιψζζαο 

ή κηαο εθαξκνγήο ζε ππνινγηζηή κπνξεί λα δεηεζεί λα απνδείμεη ν ππνςήθηνο ζηελ 

πξάμε ηηο γλψζεηο ηνπ. 
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Κεθάιαην Γεύηεξν 

2.1 Οξηζκόο Branding θαη Employer Branding 

 Σν Branding – Δκπνξηθφ ήκα είλαη απαξαίηεηνο πξνζδηνξηζκφο γηα 

κία επηρείξεζε. Πξφθεηηαη γηα έλα φλνκα ή φξν ή ζεκάδη ή ζχκβνιν ή ζρέδην ή 

αθφκε θαη έλαο ζπλδπαζκφο απφ ηα παξαπάλσ πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηα πξντφληα θαη 

ηηο ππεξεζίεο κηαο επηρείξεζεο έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ αιιά θαη ζηελ αληίιεςε 

ησλ πειαηψλ, πξνκεζεπηψλ, εξγαδνκέλσλ θαη θάζε θχζεο άιισλ ελδηαθεξνκέλσλ 

θαη εκπιεθφκελσλ κε ηελ επηρείξεζε. Σν Branding αθνξά ηελ γεληθφηεξε θήκε ηεο 

εηαηξηθήο επσλπκίαο θαη ηελ αμία πνπ πξνζζέηεη ζηνπο πειάηεο (Lubecka, 2013).  

Σν Δκπνξηθφ ήκα δηεπξχλζεθε ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο θαη ζην Employer 

Branding – Μάξθα Δξγνδφηε θαη απηή ζπλδέεηαη κε ηελ θήκε ηεο επηρείξεζεο σο 

εξγνδφηε. Η Δπσλπκία εξγνδφηε πεξηγξάθεη ηελ «εηθφλα ηνπ νξγαληζκνχ σο έλα 

εμαηξεηηθφ κέξνο γηα εξγαζία» ζηελ αληίιεςε ησλ ππνςεθίσλ εξγαδνκέλσλ αιιά θαη 

ησλ πθηζηάκελσλ (Lubecka, 2013). 

Με ηνλ ίδην ηξφπν πνπ έλα Δκπνξηθφ ήκα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 

νξηνζεηήζεη ηελ πξνζθνξά πξντφλησλ ε Μάξθα Δξγνδφηε νξηνζεηεί ηελ πξνζθνξά 

εξγαζίαο ελφο νξγαληζκνχ θαη ηελ αμία πνπ πξνζδίδεη. Γεκηνπξγείηαη έηζη κηα ζαθήο 

ζπλαηζζεκαηηθή ζρέζε κεηαμχ ηνπ εξγνδφηε θαη ησλ εξγαδνκέλσλ κε βάζε ηελ 

Δηθφλα ηεο Μάξθαο (Ambler, T. and Barrow S., 1996). 

Σν Employer Branding πεξηιακβάλεη έλα παθέην ιεηηνπξγηθψλ, νηθνλνκηθψλ 

θαη ςπρνινγηθψλ σθειεηψλ πνπ πεγάδνπλ απφ ηελ απαζρφιεζε θαη ηαπηίδνληαη κε 

ηελ επηρείξεζε (Ambler, T. and Barrow S., 1996). 

ε πξφζθαηεο κειέηεο ην θαηλφκελν ηνπ Employer Branding αλαδηαηππψζεθε 

σο ηελ δηαδηθαζία νηθνδφκεζεο κηαο ηαπηφηεηαο αλαγλσξίζηκεο απφ ηνπο 

εξγαδνκέλνπο θαη πειάηεο ελφο εξγνδφηε πνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνπο 

αληαγσληζηέο ηνπ θαη σο κηα ζηξαηεγηθή ζηνρεπκέλε ζε καθξνπξφζεζκν ρξφλν ψζηε 

λα δηαρεηξηζηεί ην πξνζσπηθφ θαη λα πξνζθέξεη πςειήο πνηφηεηαο εκπεηξία 

απαζρφιεζεο (Martingetal, 2011).  

Η ζηξαηεγηθή απηή απνζθνπεί ζηελ εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή επηθνηλσλία 

πνπ θαζνξίδεη ηελ επηρείξεζε σο άξηζην εξγνδφηε κε ζηφρν ηελ πξνζέιθπζε θαη 

αθνζίσζε ησλ «ηαιέλησλ» ζηελ επηρείξεζε. 
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2.2 Θεσξεηηθό Υπόβαζξν ηνπ Employer Branding 

Η επηηπρία ησλ νξγαληζκψλ δελ βαζίδεηαη πιένλ ζε μεπεξαζκέλεο 

νξγαλσηηθέο δνκέο θαη ιεηηνπξγηθά ηκήκαηα. Σν ζχγρξνλν εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ 

απαηηεί απφ ηνπο νξγαληζκνχο λα πξνζαξκφζνπλ ην εξγαζηαθφ ηνπο κνληέιν ζε 

επέιηθην θαη αλζεθηηθφ ζηελ πνιππινθφηεηα ηεο παγθφζκηαο αγνξάο. 

Κάζε εξγνδφηεο πξέπεη λα γλσξίδεη εθ ησλ πξνηέξσλ γηαηί έλαο δπλεηηθφο 

εξγαδφκελνο ζα επέιεγε λα εξγαζηεί ζηελ επηρείξεζή ηνπ. Οη ιφγνη πνπ κπνξεί ε 

επηρείξεζε λα είλαη ειθπζηηθή ζηελ αληίιεςε ησλ εξγαδνκέλσλ ή θαη αληίζεηα λα 

απσζνχλ ηνπο ππνςήθηνπο θαη λα δεκηνπξγνχλ πξνυπνζέζεηο απνρψξεζεο ησλ 

ππαιιήισλ είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ πεξαηηέξσ έξεπλα θαη θαζηέξσζε 

ελφο ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ πνπ λα εληζρχεη ηελ Μάξθα Δξγνδφηε 

(https://www.ere.net/15-employer-branding-best-practices-you-need-to-know/). 

Η απνζηνιή, ην φξακα θαη νη αμίεο ηνπ νξγαληζκνχ ζαο ζα πξέπεη λα 

θαζνξίδνληαη κε ζαθήλεηα θαη απηφ ζα πξέπεη λα κεηαθέξεηαη ζηηο επηθνηλσλίεο 

επσλπκίαο ηνπ εξγνδφηε (Bruhn & Bach, 2015). 

Η δηαθήκηζε δελ έρεη πιένλ ηελ επηξξνή πνπ είρε θάπνηε. Γηαθήκηζε είλαη 

πιένλ θάζε ελέξγεηα ηεο επηρείξεζεο πνπ κπνξεί λα γίλεη γλσζηή ζην θνηλφ θαη λα 

ιεηηνπξγήζεη ζεηηθά γηα ηελ επηρείξεζε. 

Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο θάζε επηρείξεζε πξέπεη λα εξεπλά αλ ηα 

δηεπζπληηθά ηεο ζηειέρε έρνπλ ηελ ζρεηηθή εθπαίδεπζε γηα ηελ δεκηνπξγία θαη 

δηαηήξεζε κηαο ηζρπξήο κάξθαο εξγνδφηε. Αξρηθά ε δηνίθεζε ζα δεκηνπξγήζεη έλα 

ζεσξεηηθφ ζρέδην γηα ην ζέκα φκσο κπνξεί λα εξεπλήζεη εχθνια ηελ αιήζεηα ησλ 

ππνζέζεψλ ηεο. Η έξεπλα κπνξεί λα πξνέξρεηαη απφ ην εζσηεξηθφ ηεο επηρείξεζεο 

θαη ηνπο ελεξγνχο εξγαδνκέλνπο. Κάζε ζεσξία κπνξεί έηζη λα δηαζηαπξσζεί ζηελ 

πξάμε εάλ ε εγεζία ηεο επηρείξεζεο κπνξεί λα ξσηήζεη ην πξνζσπηθφ ηεο θαη λα 

κάζε εάλ ζα πξφηεηλαλ ζε θίινπο λα εξγαζηνχλ ζηελ επηρείξεζε θαη γηα πνηνπο 

ιφγνπο (Bruhn & Bach, 2015). 

 

 

 

 

https://www.ere.net/15-employer-branding-best-practices-you-need-to-know/
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2.3 Οη Πέληε Μεηαβιεηέο ζηελ Μάξθα Δξγνδόηε 

Ση ηειηθά ζπλζέηεη ηελ κάξθα εξγνδφηε; Τπάξρνπλ πέληε κεηαβιεηέο πνπ γηα 

ηνπο ππνςήθηνπο θαη πθηζηάκελνπο εξγαδνκέλνπο είλαη ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο θαη 

απηέο αθνξνχλ ηα παξαθάησ: 

 

2.3.1 Δμηζνξξόπεζε Δπαγγεικαηηθήο – Πξνζσπηθήο δσήο 

Η εμηζνξξφπεζε επαγγεικαηηθήο θαη πξνζσπηθήο δσήο –work life balance 

είλαη θάζε πνιηηηθή πνπ αζθεί ε επηρείξεζε ψζηε λα κεηψζεη ηηο αλαπφθεπθηεο 

ζχγθξνπζεο κεηαμχ επαγγεικαηηθψλ θαη νηθνγελεηαθψλ ππνρξεψζεσλ (Froneetal., 

1992).  

Πνιιέο έξεπλεο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα θαη ζηα 

πιαίζηα απηψλ ησλ εξεπλψλ αλαπηχρζεθαλ νη εμήο ζεσξίεο: 

Η Θεσξία ηεο Λνγηθήο (Rational View). Αθνξά ηελ ζχγθξνπζε πνπ 

δεκηνπξγείηαη κεηαμχ ηεο επαγγεικαηηθήο θαη πξνζσπηθήο δσήο εμαηηίαο ηνπ 

πεξηνξηζκέλνπ ρξφλνπ γηα λα αληαπνθξηζεί ην άηνκν θαη ζηα δχν (Duxbury et al., 

1991)  

Η Θεσξία ηεο Σύγθξνπζεο (Conflict). ε ζπλέρεηα ηεο ζεσξίαο ηεο 

Λνγηθήο, ε ζεσξία ηεο χγθξνπζεο απαξηζκεί θαη άιινπο ιφγνπο πνπ ζπλδξάκνπλ 

ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ πφξσλ πνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε ζχγθξνπζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο θαη νηθνγελεηαθήο δσήο (Burke, 1986). Έηζη ν πεξηνξηζκέλνο ρξφλνο, 

ε ελέξγεηα θαη ε πξνζνρή πνπ εζηηάδνληαη ζε έλαλ ηνκέα, δειαδή είηε ζηνλ 

νηθνγελεηαθφ είηε ζηνλ επαγγεικαηηθφ, ιεηηνπξγία αξλεηηθά γηα ηελ επηηπρία ηνπ 

άιινπ. Με απνηέιεζκα ε ηθαλνπνίεζε ζηνλ έλαλ ηνκέα λα νδεγεί ζηελ δπζαξέζθεηα 

ζηνλ άιινλ ηνκέα. 

Η ζεσξία ηεο απνδεκίσζεο (Compensation). Έλαο εξγαδφκελνο πνπ είλαη 

δπζαξεζηεκέλνο κε ηελ εξγαζία ηνπ ηείλεη λα αλαδεηά ππνζηήξημε θαη επραξίζηεζε 

απφ ηελ νηθνγελεηαθή δσή πξνθεηκέλνπ λα αληηζηαζκίζεη ην ζπλαηζζεκαηηθφ θελφ, 

αιιά θαη ην αληίζεην (Burke, 1986). Δίλαη ινηπφλ αλακελφκελν λα αθηεξψζεη 

πεξηζζφηεξν ρξφλν ζηελ νηθνγέλεηά ηνπ γηαηί απφ εθεί αληιεί ηθαλνπνίεζε. Απηφο 

είλαη έλαο ιφγνο πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αδηαθνξία γηα ηελ εξγαζία ηνπ επεηδή ε 

επαγγεικαηηθή θαη πξνζσπηθή δσή βξίζθνληαη ζε αληηδηαζηνιή (Lobel, 1991).  

Η Σπληειεζηηθή Θεσξία (Instrumental). Η ζεσξία απηή αλαιχεη ηελ 

ζχγθξνπζε κεηαμχ επαγγεικαηηθήο θαη πξνζσπηθήο δσήο επεηδή ην άηνκν αθηεξψλεη 
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ρξφλν γηα ηελ απφθηεζε πεξηζζφηεξσλ ρξεκάησλ πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξίμεη ηελ 

πξνζσπηθή ηνπ δσή, αθφκε ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ρφκπη ή θαη ηελ απφθηεζε 

πιηθψλ αγαζψλ. Η ζηφρεπζε απηή γηα ηελ απφθηεζε κεγαιχηεξνπ νηθνλνκηθνχ 

νθέινπο ηειηθά ιεηηνπξγεί εηο βάξνο ηεο πξνζσπηθήο / νηθνγελεηαθήο δσήο 

(ZedeckandMosier, 1990). 

Η Θεσξία ηεο Γηάρπζεο (Spillover). Σν 1990 νη εξεπλεηέο Zedeck θαη 

Mosier ζε άξζξν ηνπο ζην American Psychologist ζχλδεζαλ ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ 

πξνέξρεηαη απφ ηελ επαγγεικαηηθή δσή κε ηελ ζεηηθή επίδξαζε πνπ έρεη απηή ζηελ 

πξνζσπηθή δσή θαη ην αληίζεην (Zedeck, S. AndMosierK.L., 1990). Σν άηνκν πνπ 

πξνζπαζεί λα δηαηεξήζεη κηα επηπρηζκέλε νηθνγελεηαθή δσή ελψ είλαη 

δπζαξεζηεκέλν απφ ηελ εξγαζία ηνπ, νδεγείηαη ζε ζχγθξνπζε. Οξηζκέλεο θνξέο 

πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί θάπνηνο ζηηο νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο, αλαγθάδεηαη 

λα εξγάδεηαη ζε δνπιεηέο πνπ δελ ηνπ πξνζθέξνπλ ηθαλνπνίεζε ή θαη αληίζεηα ησλ 

δπζαξεζηνχλ. Μπνξεί φκσο λα ζπκβαίλεη θαη ην αληίζεην. Γπζθνιίεο ζηελ 

νηθνγελεηαθή δσή κπνξεί λα επεξεάδνπλ ηελ απφδνζε ζηελ εξγαζία θαη ηελ 

γεληθφηεξε ζπκπεξηθνξά. 

Η Θεσξία ηεο Τκεκαηνπνίεζεο (Segmentation). Πξφθεηηαη γηα κία ζεσξία 

αληίζεηε κε ηελ ζεσξία ηεο Γηάρπζεο. Δδψ ππνζηεξίδεηαη φηη ε πξνζσπηθή θαη 

επαγγεικαηηθή δσή είλαη δχν αλεμάξηεηα ζέκαηα ηα νπνία δελ αιιεινεπεξεάδνληαη, 

δελ αιιεινεμαξηψληαη νχηε αιιειεπηδξνχλ. Σα άηνκα θεχγνληαο απφ ην ζπίηη ζηελ 

δνπιεηά αθήλνπλ πίζσ ηνπο ηα νηθνγελεηαθά δεηήκαηα θαη ην αληίζεηα φηαλ 

επηζηξέθνπλ ζην ζπίηη αθήλνπλ πίζσ ηνπο ηα επαγγεικαηηθά ηνπο ζέκαηα. Η 

ζχγθξνπζε δεκηνπξγείηαη φηαλ απηνί νη δχν ηνκείο δελ είλαη δηαθξηηνί απφ ην άηνκν 

θαη δελ κπνξεί λα ηνπο ηζνξξνπήζεη ζηελ δσή ηνπ, ρξνληθά, ζπλαηζζεκαηηθά θαη 

αμηνινγηθά (Burke, 1986). 

Μεγάινο αξηζκφο επηρεηξήζεσλ αθφκε θαη κηθξνχ κεγέζνπο, πξνζπαζνχλ λα 

κεηψζνπλ ηηο ζπγθξνχζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη αλάκεζα ζηελ νηθνγελεηαθή θαη 

επαγγεικαηηθή δσή κε ηελ αλάπηπμε ππνζηεξηθηεθψλ πνιηηηθψλ πξνο ηελ 

νηθνγέλεηα. Σέηνηεο πνιηηηθέο αθνξνχλ ηελ δεκηνπξγία παηδηθψλ ζηαζκψλ ζηνπο 

ρψξνπο εξγαζίαο, άδεηεο κεηξφηεηαο, άδεηεο άλεπ απνδνρψλ, κεξηθή απαζρφιεζε, 

επέιηθηα σξάξηα θαη θηιηθή νηθνγελεηαθή παξαθνινχζεζε (FroneandYardley, 1996).  

Δπεηδή φπσο αλαθέξζεθε ήδε, ην πξνζσπηθφ είλαη κία καθξνρξφληα επέλδπζε 

γηα ηνλ νξγαληζκφ, ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο πξνζθέξνληαη νινθιεξσκέλα 

ππνζηεξηθηηθά πξνγξάκκαηα εμηζνξξφπεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο θαη πξνζσπηθήο 
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δσήο (work–life programs). θνπφο είλαη ε πξνζσπηθή επεκεξία ησλ εξγαδνκέλσλ λα 

εμαζθαιίδεη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε θαη ζπλέρηζε ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηελ 

επηρείξεζε (Lambert, 2000).  

Σέηνηα πξνγξάκκαηα πεξηιακβάλνπλ έμη θχξηεο θαηεγνξίεο πνπ αθνξνχλ: 

1. Σελ ςπρνινγηθή ζηήξημε ησλ εξγαδνκέλσλ  

2. Σελ νηθνλνκηθή θαη εθπαηδεπηηθή ελίζρπζε ησλ εξγαδνκέλσλ 

κε ζθνπφ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε. 

3. Σνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ ρξφλνπ ησλ εξγαδνκέλσλ ζε 

έθηαθηεο θαηαζηάζεηο κε επέιηθην σξάξην ή κνίξαζκα ηεο εξγαζίαο κεηαμχ 

ησλ εξγαδνκέλσλ. 

4. Σα παηδηά ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ρξεηάδνληαη ππνζηήξημε είηε 

νηθνλνκηθή είηε ζε θξνληίδα. 

5. Σνπο ειηθησκέλνπο ζπγγελείο ησλ εξγαδνκέλσλ. 

6. Σελ πγεηνλνκηθή ππνζηήξημε κε πξνγξάκκαηα γηα αδπλάηηζκα 

ή δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο θ.ά. 

Με ηνλ ηξφπν απηφ ε επηρείξεζε βειηηψλεη ηηο ζρέζεηο ηηο κε ηνπο 

εξγαδνκέλνπο, νη απνρσξήζεηο θαη νη απνπζίεο κεηψλνληαη θαη εληζρχεηαη ε 

νξγαλσζηαθή δέζκεπζε. Η ιεηηνπξγία ηέηνησλ πξνγξακκάησλ δεκηνπξγεί ηειηθά 

αίζζεκα ππνρξέσζεο ζηνπο εξγαδφκελνπο, νη νπνίνη αλαγλσξίδνπλ ηελ πξνζπάζεηα 

ηεο επηρείξεζεο λα ιεηηνπξγήζεη ζεηηθά ζηελ πξνζσπηθή ηνπο δσή θαη εμέιημε. 

Έξεπλεο απέδεημαλ φηη ε ζχγθξνπζε κεηαμχ νηθνγελεηαθήο θαη 

επαγγεικαηηθήο δσήο πξνθαιεί επηπιένλ άγρνο θαη ρακειή απνδνηηθφηεηα, ρακειφ 

εζηθφ θαη βξαδχηεηα ζηελ εξγαζία αιιά θαη αξλεηηθή εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε 

(Kossek and Ozeki, 1999). ζν θη αλ ε εξγαζία πξνζθέξεη πςειέο ακνηβέο θαη 

επαγγεικαηηθή θαηαμίσζε, ε ζχγθξνπζε ζηελ πξνζσπηθή δσή κπνξεί λα 

αληηζηαζκίζεη θάζε ζεηηθφ ζηνηρείν θαη ηειηθά λα νδεγήζεη ζε απνρψξεζε. 

Αληίζεηα, νη επηρεηξήζεηο πνπ αζθνχλ θηιηθή επηζηαζία πξνο ηελ νηθνγέλεηα 

πξνθαινχλ ζηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπο ζεηηθή αληίιεςε θαη ζηάζε γηα ηελ εξγαζία 

ηνπο θαη ζπλήζσο παξακέλνπλ πηζηνί θαη ην πνζνζηφ απνρσξήζεσλ κεηψλεηαη. 
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2.3.2 Δξγαζηαθό Πεξηβάιινλ (Work Environment) 

Δξγαζηαθφ πεξηβάιινλ αθνξά θάζε ηη πνπ ζπλζέηεη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ 

εξγαζίαο φπσο ηα γξαθεία, ηα κέζα εξγαζίαο,  νη αίζνπζεο, νη ρψξνη εζηίαζεο ηνπ 

πξνζσπηθνχ θαη ε πεξηνρή πνπ εδξεχεη ε επηρείξεζε.  

Σν εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ έρεη φκσο θαη άιιεο δηαζηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο 

ζρέζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηελ εξγαζία θαη επεξεάδνπλ ηελ ζηάζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηελ εξγαζία θαη ζηελ γεληθφηεξε απφδνζή ηνπο. Έηζη νη ζρέζεηο 

πθηζηακέλσλ θαη πξντζηακέλσλ θαη ε ζπκπεξηθνξά ησλ πςειφηεξσλ δηεπζπληηθψλ 

θιηκαθίσλ πξνο φινπο ηνπο εξγαδνκέλνπο είλαη αλακθίβνια παξάγνληαο πνπ κπνξεί 

λα πξνθαιέζεη ηθαλνπνίεζε ή δπζαξέζθεηα. ε πνιιέο επηρεηξήζεηο εθαξκφδεηαη 

πιένλ απφ ηα αλψηεξα δηεπζπληηθά ζηειέρε ή «πεξηθεξφκελε δηνίθεζε», ε επίζθεςε 

δειαδή ησλ αλψηεξσλ ζηειερψλ ζε φιεο ηηο πεξηνρέο ηεο επηρείξεζεο ψζηε λα 

δηαπηζηψλνπλ νη ίδηνη ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο, ηα πξνβιήκαηα πνπ ελδερνκέλσο 

αλαθχπηνπλ αιιά αθφκε θαη λα ζπλνκηινχλ κε φινπο ηνπο εξγαδνκέλνπο ζε θάζε 

επίπεδν. 

Δπίζεο νη ζρέζεηο πνπ εμειίζζνληαη κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη αθνξνχλ ζε 

κεγάιν βαζκφ ηελ επηηπρία ηεο ζσζηήο ζηειέρσζεο, δίλνπλ ηθαλνπνίεζε θαη 

αξκνληθέο ζπλεξγαζίεο ζηνπο εκπειθφκελνπο. Η ζσζηή ζηειέρσζε ιεηηνπξγεί 

βνεζεηηθά ζηελ απνδνρή ή φρη ησλ ζπλεξγαηψλ θαη πξντζηακέλσλ. Γηα παξάδεηγκα 

έλαο πξντζηάκελνο πνπ δίθαηα εμειίρζεθε κέζα απφ ηελ εξγαζία ηνπ θαη 

αλαγλσξίδεηαη εχθνια απηφ απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ζπλεξγάηεο είλαη ζίγνπξα 

απνδεθηφο. 

Η δίθαηε θαη ίζε κεηαρείξηζε κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ αιιά θαη ε δίθαηε θαη 

νξζνινγηθή θξίζε ζηηο πξναγσγέο επεξεάδεη ζεηηθά ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. 

Οη ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο επηδηψθνπλ δηαξθψο πεξηζζφηεξν ηελ δεκηνπξγία 

ελφο εμαηξεηηθνχ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο πνπ ζα απνηειεί σο πφινο έιμεο ησλ 

λέσλ πνπ αλήθνπλ ζηηο γεληέο Υ, φζνη δειαδή έρνπλ γελλεζεί απφ ην 1965 έσο ην 

1981 θαη ηεο γεληάο Τ, δειαδή φζνη γελλήζεθαλ απφ ην 1982 κε 1998 (DeSalfo, 

1999).  

Γηα ηηο γεληέο Υ θαη Τ έρεη επηθξαηήζεη ε άπνςε φηη απαξαίηεηα 

ραξαθηεξηζηηθά ελφο εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο είλαη ε πξνψζεζε ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο, ε εξγαζία θάησ απφ ζπλζήθεο εξεκίαο ρσξίο άγρνο, ε χπαξμε 

εκπηζηνζχλεο θαη νη αλνηρηνί ρψξνη εξγαζίαο. 
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Έξεπλεο έρνπλ απνδείμεη φηη ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ ήηαλ θαζνξηζηηθήο 

ζεκαζίαο παξάγνληαο γηα ηελ επηινγή κηαο ζέζεο εξγαζίαο φκσο θαη γηα ηελ 

απφδνζε θαη ηελ πνηφηεηα ηεο πξνζθεξφκελεο εξγαζίαο (Shalley et al., 2000). Έλα 

ζεηηθφ εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ πξνζθέξεη ηελ απαξαίηεηε εξεκία ψζηε νη εξγαδφκελνη 

λα απνδίδνπλ πεξηζζφηεξν θαη νη πξνζέζεηο γηα απνρψξεζε κεηψλνληαη φηαλ νη 

ζπλζήθεο πξνσζνχλ ηελ δεκηνπξγηθφηεηα ελψ ηαπηφρξνλα ππάξρεη απηνλνκία, 

νξγαλσζηαθή ππνζηήξημε θαη νξγαλσζηαθφο έιεγρνο. 

Φπρνινγηθέο κεηξήζεηο έρνπλ απνδείμεη φηη αθφκε θαη ε ζεξκνθξαζία, ν 

ζφξπβνο, ν θσηηζκφο θαη ν αεξηζκφο επηδξνχλ ζηελ απφδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ. Απηφ 

φκσο πνπ θαίλεηαη λα ηνπο ελδηαθέξεη πεξηζζφηεξν είλαη ην ελδηαθέξνλ ηεο 

δηνίθεζεο γηα ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη ηελ επεκεξία ησλ εξγαδνκέλσλ (Stallworth 

and Kleiner, 1996). 

Οη ζπλζήθεο εξγαζίαο επηδξνχλ αθφκε θαη ζην εξγαζηαθφ άγρνο ελψ κειέηεο 

απέδεημαλ φηη νξηζκέλα άηνκα ηαηξηάδνπλ ή φρη κε νξηζκέλα εξγαζηαθά πεξηβάιινληα 

(person–environmentfitmodel) θαη κάιηζηα κπνξεί λα ηαπηηζηνχλ κε απηφ ην 

πεξηβάιινλ ή λα ηνπο δεκηνπξγεί αληίζεηα ηδηαίηεξν άγρνο (Schwartzetal, 1996). 

Απνηέιεζκα έξεπλαο είλαη θαη ην κνληέιν «απαίηεζεο – ειέγρνπ» (demand–

controlmodel) πνπ πεξηιακβάλεη ηηο ςπρνινγηθέο απαηηήζεηο ζηελ απαζρφιεζε αιιά 

θαη ηνλ έιεγρν ηεο εξγαζίαο. Οη κειέηεο απέδεημαλ φηη φζνη εξγαδφκελνη είραλ ηνλ 

έιεγρν ζηελ εξγαζία ηνπο θαη ηελ δπλαηφηεηα λα απνθαζίζνπλ γηα φηη ηαηξηάδεη 

πεξηζζφηεξν ζηηο απαηηήζεηο εξγαζίαο είραλ ηειηθά θαιχηεξε απφδνζε ρσξίο 

ηδηαίηεξε θνχξαζε. Δλψ αληίζεηα φζνη πξνζπαζνχζαλ λα πεηχρνπλ θάπνην 

απνηέιεζκα ρσξίο αληακνηβή ηειηθά απηφ ηνπο εμνπζέλσλε.  

 

2.3.3 Δηαηξηθή Φήκε (Corporate Reputation) 

 

Αθνξά ηελ γεληθφηεξε εθηίκεζε πνπ πεξηβάιεη ηελ εηαηξία θάζε νκάδα 

ελδηαθεξνκέλνπ, δειαδή ηνπο πειάηεο, ηνπ εξγαδνκέλνπο, ηνπο επελδπηέο θαη ην 

επξχηεξν θνηλφ. Η εθηίκεζε πνπ αλαπηχζζνπλ νη ελδηαθεξφκελεο νκάδεο, κε 

ζεκαληηθφηεξε απηή ησλ εξγαδνκέλσλ, αθνξά θάζε ελέξγεηα ηεο επηρείξεζεο ζην 

παξφλ θαη ζην παξειζφλ (Fombrum, 1996). Η εηαηξηθή θήκε πεγάδεη απφ ηελ 

πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ, ηηο ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο, ηελ νηθνλνκηθή επίδνζε, ηελ 
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εγεζία ή θαη ηελ ηδηνθηεζία, αθφκε θαη ηνπο εξγαδνκέλνπο θαη ηελ θνηλσληθή επζχλε 

(Schwaiger, 2004). 

Σν Πεξηνδηθφ Fortune θαηαξηίδεη ιίζηα κε ηηο δέθα αμηνζαχκαζηεο 

ακεξηθάληθεο εηαηξίεο. Μεηαμχ ησλ θξηηεξίσλ πεξηιακβάλνληαη ε θήκε, ε πνηφηεηα 

ηεο δηνίθεζεο θαη ησλ πξντφλησλ, ε θαηλνηνκία ζηελ παξαγσγή θαη ζηα πξντφληα, ε 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ε ειθπζηηθφηεηα ζηελ πξνζέιθπζε ηαιαληνχρνπ 

πξνζσπηθνχ, ε θνηλσληθή θαη πεξηβαιινληηθή επζχλε, ε νξζή ρξήζε ησλ πφξσλ θαη 

άιια. ήκεξα αληίζηνηρεο ιίζηεο θαηαξηίδνληαη ζηελ Δπξψπε θαη ζηελ Αζία. 

Η ζεηηθή εηαηξηθή θήκε θάλεη ηνπο εξγαδνκέλνπο λα ηαπηίδνληαη κε ηελ 

ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο θαη λα ληψζνπλ θνκκάηη ηεο. Δπηδξά επίζεο ζεηηθά ζηελ 

πξνζέιθπζε ππνςεθίσλ (Nakra, 2000). Σν αλαγλσξηζκέλν θχξνο θαη γφεηξν ηεο 

επηρείξεζεο ζηελ νπνία εξγάδνληαη ή επηδηψθνπλ λα εξγαζηνχλ θάλνπλ ηνπο 

εξγαδφκελνπο λα αηζζάλνληαη κέιε ηνπ νξγαληζκνχ (Cialdini et al, 1976). Μάιηζηα 

έξεπλεο έρνπλ απνδείμεη φηη φζνη επηδηψθνπλ λα εξγαζηνχλ ζε επηρεηξήζεηο κε πςειή 

ζεηηθή θήκε θαη αλαγλσξηζκέλν θχξνο, είλαη αθφκε πξφζπκνη λα ακείβνληαη 

ιηγφηεξν. 

 

2.3.4 Οξγαλσζηαθή Κνπιηνύξα 

ηα ξσκατθά ρξφληα ν Κηθέξσλ αλέθεξε γηα πξψηε θνξά ηελ ιέμε cultura 

πξνεξρφκελε απφ ην ξήκα colere πνπ ζεκαίλεη θαιιηεξγψ θαη νπζηαζηηθά είλαη 

αληίζηνηρν ηεο ειιεληθήο ιέμεο παηδεία. Μεηά ηελ Αλαγέλλεζε παξαθξάζηεθε σο 

πνιηηηζκφο ελψ δελ αθνξά παξά έλα ππνζχλνιν ηνπ πνιηηηζκνχ. Πνιιέο 

ελλνηνινγηθέο πξνζεγγίζεηο επηρεηξήζεθαλ έθηνηε. 

Σν 1972 ζε έλα άξζξν ηνπ Harvard Business Review αλαθέξζεθε γηα πξψηε 

θνξά ε έλλνηα ηεο εηαηξηθήο θνπιηνχξαο κε ζέκα ηηο Οξγαλσζηαθέο ηδενινγίεο. Λίγα 

ρξφληα αξγφηεξα άξρηζε λα πξνζειθχεη ην ελδηαθέξνλ ησλ ζηειερψλ θαη ζπλδέζεθε 

κε ηελ επηηπρία ηεο απφδνζεο κηαο επηρείξεζεο (Ercuji, 2009).  

Η θνπιηνχξα κηαο επηρείξεζεο είλαη ην άζξνηζκα ησλ αληηιήςεσλ, ησλ 

παξαδνρψλ, ησλ αμηψλ, ησλ πεπνηζήζεσλ θαη ηνπ γεληθφηεξνπ ηξφπνπ ζθέςεο ζε 

ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ 

κέζα απφ κηα εληαία εζσηεξηθή γξακκή ζθέςεο θαη ζηάζεο ησλ κειψλ ηεο (Schein, 

1983). Η νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα ζπζπεηξψλεη ηα κέιε ηνπ νξγαληζκνχ εζσηεξηθά 

αιιά θαη ζηελ θνηλή αληηκεηψπηζε ησλ εμσηεξηθψλ ζεκάησλ. 
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ε κειέηεο πνπ εθπνλήζεθαλ απνδείρζεθε φηη (John Kotter and James 

Heskett, 1992) νη επηρεηξήζεηο κπνξεί λα έρνπλ πεξηζζφηεξεο απφ κία εηαηξηθέο 

θνπιηνχξεο αιιεινζπκπιεξνχκελεο κεηαμχ ηνπο πνπ λα βνεζνχλ ζηελ δηακφξθσζε 

κηαο επίζεκεο ζπκπεξηθνξάο θαη ζηξαηεγηθήο έλαληη ηνπ αληαγσληζηηθνχ 

πεξηβάιινληνο. Μαθξνρξφληα απηή κπνξεί λα έρεη κεγάιε νηθνλνκηθή επίδνζε θαη λα 

απνηειέζεη ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηελ βησζηκφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ. Τπάξρνπλ 

φκσο θαη νξηζκέλεο επηρεηξήζεηο δχζθακπηεο ζηηο αιιαγέο ηνπ εμσηεξηθνχ 

πεξηβάιινληνο θαη ε θνπιηνχξα ηνπο παξέρεη κηα ζεκαληηθή βνήζεηα γηα ηελ 

πξνζαξκνγή ηνπο. 

Γηα λα θαηαθέξεη έλα ζηέιερνο λα αθνκνηψζεη ηελ έλλνηα ηεο νξγαλσζηαθήο 

θνπιηνχξαο απαηηείηαη λα εληαρζεί ζηελ νκάδα θαη λα πηνζεηήζεη νξηζκέλε 

ζπκπεξηθνξά, λα θαηαλνήζεη ηα έζηκα θαη ηηο ζπλήζεηεο ζηνλ ρψξν εξγαζίαο. Η 

θνπιηνχξα κπνξεί λα κεηαδνζεί θαη λα ιεηηνπξγήζεη σο ζπλδεηηθφο θξίθνο κεηαμχ 

ησλ εξγαδνκέλσλ θαη λα πξνζδψζεη κηα αίζζεζε θνηλήο ηαπηφηεηαο θαη 

εκπηζηνζχλεο (Naudauser, PC, Bender, R. And Stromberg, K.L.). 

Δπηά βήκαηα απαηηνχληαη γηα ηελ δηακφξθσζε ηεο εηαηξηθήο θνπιηνχξαο: 

 Η ζπγθέληξσζε ηνπ πξνζσπηθνχ 

 Η εθπαίδεπζή ηνπ 

 Η νξηνζέηεζή ηνπ 

 Οη θνηλέο αμίεο 

 Σα κέηξα θαη νη απνιαβέο 

 Οη κχζνη θαη νη παξαδφζεηο 

 Σα κνληέια θαη νη ξφινη 

Τπάξρνπλ επηρεηξήζεηο πνπ νη εξγαδφκελνη απαζρνινχληαη καθξηά ν έλαο απφ 

ηνλ άιινλ ή ην πιήζνο ηνπ πξνζσπηθνχ είλαη πνιχ κεγάιν, ψζηε είλαη δχζθνιε ε 

θνηλή ζπλεχξεζε θαη ν ζπγρξνληζκφο. Σέηνην παξάδεηγκα κπνξεί λα είλαη έλα 

μελνδνρείν πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζε πνιιά δηαθνξεηηθά ζεκεία ηνπ πιαλήηε, φκσο 

ιεηηνπξγεί κε ηνλ ίδην ηξφπν, θάησ απφ θνηλή επηρεηξεζηαθή θνπιηνχξα (π.ρ. Hilton). 

ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο νη αληαγσληζηέο κπνξεί λα κελ είλαη κφλν νη ηνπηθέο 

επηρεηξήζεηο. Η δεκηνπξγία κηαο παγθφζκηαο θνπιηνχξαο είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ 

θνηλή επηθνηλσλία. Η εθπαίδεπζε φκσο βνεζάεη λα εμαιεηθζνχλ απηέο νη δπζθνιίεο. 

Σα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ησλ ζχγρξνλσλ ρσξψλ ειέγρνπλ θαη πξνζαξκφδνπλ ηα 

πξνγξάκκαηά ηνπο ζηηο απαηηήζεηο ησλ παγθνζκηνπνηεκέλσλ εηαηξηψλ.  
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Σα κέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο επίζεο θαη ε παγθφζκηα δηαθήκηζε κπνξεί λα 

νδεγήζνπλ ζε παξνδηθέο θαηαλαισηηθέο πξνηηκήζεηο. Οη πνιπεζληθέο εηαηξίεο 

νξηνζεηνχλ ηελ νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα κε εηαηξηθέο πνιηηηθέο θαη εθπαίδεπζε. Έηζη 

ηα Mc Donalds’ ζηνλ Καλαδά ιεηηνπξγνχλ κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ 

Ρσζία ή ζηελ Διιάδα.  

Η θνπιηνχξα είλαη φια εθείλα πνπ νη άλζξσπνη ζθέθηνληαη, θάλνπλ θαη 

έρνπλ. Δίλαη δειαδή φια ηα αληηθείκελα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη ζθέςεηο θαη νη ηδέεο 

θαζψο θαη νη ελέξγεηεο κε βάζε κηα ζηάζε δσήο. Η θνπιηνχξα επηδξά ζηελ άλζξσπν 

θαη ηνλ κεηαηξέπεη απφ θπζηθφ φλ ζε θνηλσληθφ κέινο. Δάλ γηα παξάδεηγκα νη 

πνηφηεηα ζεσξείηαη ζηνηρείν ηεο θνπιηνχξαο κηαο επηρείξεζεο νη εξγαδφκελνη ζα 

αλαπηχμνπλ ζπκπεξηθνξέο κε ζθνπφ λα εθπιεξψζνπλ ηνλ ζηφρν. Η εηαηξηθή 

θνπιηνχξα παξέρεη ζηνπο εξγαδνκέλνπο κηα αίζζεζε ζηαζεξφηεηαο (Armstrong M., 

2005). 

Η θνπιηνχξα κηαο νξγάλσζεο επεξεάδεηαη απφ ηελ δηνίθεζε θαη ην εγεηηθφ 

ζηπι ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ επεξεάδεη ην πξνζσπηθφ. Σν ζηπι απηφ πξέπεη λα 

πξνζβιέπεη ζε κηα ζεηηθή επηξξνή πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο νκάδαο. Έηζη 

θάζε επηρείξεζε πξέπεη λα δηαζέηεη κηα κνλαδηθή θνπιηνχξα. Σέηνηα πνπ λα 

επεξεάδεη ζεηηθά έλα πιήζνο κεηαβιεηψλ ψζηε λα αληηκεησπίδεη απνηειεζκαηηθά ην 

εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ θαη λα δηαθξίλεηαη.  

 Κάζε θνπιηνχξα απαηηεί ηελ δεκηνπξγία ελφο θψδηθα, ελφο κέζνπ γηα ηελ 

εξκελεία ηνπ λνήκαηνο θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ ρξεηάδεηαη εθπαίδεπζε. Έλαο 

απνδεθηφο ηξφπνο εθκάζεζεο είλαη ε εμάζθεζε πάλσ ζηελ δνθηκή θαη ζην ιάζνο. 

Οξηζκέλνη νπζηψδεο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ εηαηξηθή θνπιηνχξα 

είλαη: 

 Η δνκή ηεο εμνπζίαο  

 Η δνκή ηεο νξγάλσζεο  

 Η δνκή ησλ ζπκβφισλ ηεο εηαηξηθήο θίξκαο 

 Η δνκή ησλ αμηψλ  

 Σα ζπζηήκαηα ειέγρνπ 

 Οη θαζεκεξηλέο ιεηηνπξγίεο. 

πλήζσο απαηηνχληαη πνιιά έηε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο νξγαλσζηαθήο 

θνπιηνχξαο θαη ην πξνζσπηθφ δέλεηαη κε απηή. Ο ηξφπνο εγεζίαο, ιεηηνπξγίαο, νη 

ρψξνη εξγαζίαο, ε απνζηνιή, αθφκε θαη νη ελδπκαζίεο ηνπ πξνζσπηθνχ κπνξεί λα 

ιεηηνπξγνχλ σο θίλεηξν γηα ηελ επηινγή ελφο νξγαληζκνχ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο 
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εξγαδφκελνπο, επεηδή πηζηεχνπλ φηη ε θνπιηνχξα ηεο επηρείξεζεο ηαηξηάδεη κε ηελ 

δηθή ηνπο.  

Η θνπιηνχξα έρεη δχν επίπεδα ζε έλαλ νξγαληζκφ: ε πξψην επίπεδν 

παξαηεξνχκε θνηλέο ζπκπεξηθνξέο, ζχκβνια, ελδπκαζία, ηζηνξίεο θαη ηειεηέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ηα κέιε ελφο νξγαληζκνχ ελψ ζε δεχηεξν επίπεδν ηα ζηνηρεία δελ 

είλαη απηά αιιά αθνξνχλ ηηο αμίεο, ηηο ζηάζεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα θαζψο θαη ηηο 

θνηλέο παξαδνρέο θαη πεπνηζήζεηο (Deshapande and Webster, 1989).  

Αλαπφθεπθηα νη εξγαδφκελνη αληηδξνχλ ζηελ αιιαγή ηεο νξγαλσζηαθήο 

θνπιηνχξαο. Οη αιιαγέο ζηελ θνπιηνχξα ελφο νξγαληζκνχ είλαη πξαγκαηηθά 

δχζθνιεο θαη ζπλήζσο επηρεηξνχληαη κφλν ζε πεξίπησζε πνπ απεηιείηαη ε επηβίσζή 

ηνπ. Χο παξάδεηγκα κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε ηελ ηερλνινγηθή εμέιημε πνπ κπνξεί 

λα πξνθαιέζεη κηα ζεκαληηθή θξίζε ηελ ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο θαη επνκέλσο λα 

απαηηείηαη ε αιιαγή ηεο θνπιηνχξαο. 

Γηα ηελ επηηπρή αιιαγή ηεο θνπιηνχξαο είλαη απαξαίηεην ηα ζηειέρε λα 

αθνινπζήζνπλ κηα πξφηππε ζπκπεξηθνξά ψζηε λα ηνπο αθνινπζήζεη θαη ην 

πξνζσπηθφ, λα δεκηνπξγεζνχλ λέα ζχκβνια, ηππηθέο δηαδηθαζίεο θαη ηειεηέο, λα 

εμειηρηνχλ νη εξγαδφκελνη πνπ απνδέρνληαη ηηο αιιαγέο ίζσο λα αιιάμεη ην ζχζηεκα 

ακνηβψλ ψζηε λα παξαθηλεζνχλ νη εξγαδφκελνη λα απνδερηνχλ ηελ λέα θνπιηνχξα.  

Σαθηηθά δεκηνπξγνχληαη ππνθνπιηνχξεο κέζα ζηνλ νξγαληζκφ κε 

απνηέιεζκα λα πξνθιεζνχλ ζπγθξνχζεηο. Απηφ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ππννκάδεο 

κέζα ζηνλ νξγαληζκφ θαη λα κεηψζεη ηνλ εζσηεξηθφ ζπληνληζκφ αιιά θαη ηελ εηθφλα 

δηάζπαζεο πνπ δεκηνπξγείηαη ζηηο εμσηεξηθέο ζρέζεηο. 

Σα νθέιε κηαο ηζρπξήο θνπιηνχξαο είλαη θπξίσο ε δεκηνπξγία αθνζησκέλσλ 

ππαιιήισλ θαη ε θνηλσληθνπνίεζε ησλ λέσλ κειψλ θαη ε παξαθίλεζε ησλ 

παιαηφηεξσλ. Οη νξγαληζκνί κε ηζρπξή θνπιηνχξα έρνπλ μεθάζαξε θηινζνθία ζηελ 

ιεηηνπξγία θαη ηελ δηνίθεζή ηνπο, έρνπλ θνηλά απνδεθηνχο θαλφλεο θαη αμίεο θαη 

επηιέγνπλ πξνζεθηηθά ηνπο λένπο εξγαδφκελνπο. 

Ο νξγαληζκφο πεηπραίλεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ κέζα απφ ηελ αλάπηπμε ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ηελ νκαδηθή εξγαζία θαη ηελ θνηλή δέζκεπζε γηα ηελ 

εξγαζηαθή ζπκπεξηθνξά. 
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2.3.5 Οξγαλσζηαθή Ταύηηζε (Organizational Identification) 

Η νξγαλσζηαθή ηαχηηζε ζπλδέεηαη κε ηελ ςπρνινγηθή δέζκεπζε ηνπ 

εξγαδνκέλνπ κε ηηο επηηπρίεο ή απνηπρίεο ηεο επηρείξεζεο (Saks and Ashforth, 1997). 

ρεηίδεηαη κε κεγάιν πιήζνο κεηαβιεηψλ φπσο ην άγρνο, ε νξγαλσζηαθή δέζκεπζε, 

ε ζπλαηζζεκαηηθή επεκεξία, ε νκαδηθή ζπλεξγαζία θαη ε θηλεηηθφηεηα ηνπ 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. 

Η έληνλε νξγαλσζηαθή ηαχηηζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζπληειεί ζηελ εξγαζηαθή 

ηθαλνπνίεζε θαη ηελ αθνζίσζε ζηελ επηρείξεζε ελψ αλαπηχζζνπλ εχθνια θνηλή 

ζηάζε ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ. Αληίζεηα απνηειέζκαηα έρεη ή ρακειή 

νξγαλσζηαθή ηαχηηζε γηαηί ηφηε νη εξγαδφκελνη αληηδξνχλ κε ηδηνηέιεηα θαη ε ζηάζε 

ηνπο δηαθνξνπνηείηαη απφ απηή ηελ εηαηξίαο.  

Η νξγαλσζηαθή δέζκεπζε έρεη ζπλαηζζεκαηηθνχο θαη ςπρνινγηθνχο 

ζπλδέζκνπο κε ηνλ εξγαδφκελν. Η ηαχηηζε ηνπ εξγαδνκέλνπ κε ηελ επηρείξεζε 

κπνξεί λα απνδεηρηεί ηδηαίηεξα επσθειήο γηα ηελ ηειηθή ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ. 

2.4 Φαξαθηεξηζηηθά ηνπ επηηπρεκέλνπ Employer Branding 

Με βάζε ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηνπ Employer Branding πνπ πξνεγήζεθε 

κπνξνχκε λα πξνζδηνξίζνπκε εχθνια ηα ραξαθηεξηζηηθά κηαο επηηπρεκέλεο κάξθαο 

εξγνδφηε.  

Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ πξέπεη λα είλαη ε πςειή πξνζέιθπζε ελδηαθεξνκέλσλ 

λα εξγαζηνχλ ζηελ επηρείξεζε. Απηφ κπνξνχκε λα ην θξίλνπκε κε κηα γξήγνξε καηηά 

ζην site ηεο εηαηξίαο, κε ηελ θαηακέηξεζε ησλ ππνβαιιφκελσλ βηνγξαθηθψλ. Μέζα 

απφ ηηο θφξκεο ππνβνιήο ησλ βηνγξαθηθψλ ζηηο «Δπθαηξίεο Καξηέξαο» κπνξνχκε λα 

αληηιεθζνχκε ηελ απήρεζε πνπ έρεη ε εηαηξία σο άξηζηνο εξγνδφηεο θαη εάλ ε 

δηεξγαζίεο γηα αλάπηπμε ηεο κάξθαο εξγνδφηε έρεη πξνζδψζεη ην αλακελφκελν 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα (Moroko and Uncles, 2008). 

Έλα αθφκε ηζρπξφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ Employer Branding είλαη ε 

δηαθνξνπνίεζε απφ ηνπο αληαγσληζηέο θαη πσο απηή ηελ αληηιακβάλνληαη νη 

εξγαδφκελνη. ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαηά ηελ δηαδηθαζία αθφκε ηεο ππνβνιήο ελφο 

βηνγξαθηθνχ αιιά θαη θπξίσο θαηά ηελ πξφζιεςε, ιακβάλεη ρψξα έλα «ςπρνινγηθφ 

ζπκβφιαην» φπνπ εξγνδφηεο θαη εξγαδφκελνο πξνζδνθνχλ ηελ εθπιήξσζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ εθαηέξσζελ. Η εθπιήξσζε ησλ φξσλ ηνπ ςπρνινγηθνχ ζπκβνιαίνπ 

δεκηνπξγεί ηζρπξνχο δεζκνχο κεηαμχ εξγαδνκέλσλ θαη επηρείξεζεο, αθνζίσζε θαη 
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πίζηε ζηελ επηρείξεζε. Οη φξνη, είλαη θαιφ, λα είλαη κεηξήζηκνη θαη αληηθεηκεληθνί 

φκσο θαη εηιηθξηλείο γηα θαιχηεξε θαηαλφεζε θπξίσο απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

εξγαδνκέλνπ. Οη πιεξνθνξίεο πνπ αληινχλ νη εξγαδφκελνη απφ ην Employer 

Branding πξέπεη λα είλαη ζεηηθέο θαη αθξηβείο. Απηφ θηλεηνπνηεί ηνπο εξγαδνκέλνπο 

ζε κεγαιχηεξε απνδνηηθφηεηα θαη ελδηαθέξνλ γηα ηελ εξγαζία.  

Έλα αθφκε ερεξφ ραξαθηεξηζηηθφ γηα ην επηηπρεκέλν Employer Branding 

είλαη ε άπνςε πνπ έρνπλ νη εξγαδφκελνη γηα ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο, ην ζχλνιν ησλ 

ζπλαδέιθσλ ηνπο, ηηο ζρέζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη, ηηο αληακνηβέο θαη ην είδνο ηεο 

εξγαζίαο (Maxwell and Knox, 2009). 
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Κεθάιαην Τξίην 

3.1 Η ζπκβνιή ηνπ employer branding ζηε ΓΑΓ 

Μηα αμηφπηζηε κάξθα εξγνδφηε είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ ΓΑΓ επεηδή 

ζπλδξάκεη ζηελ πξνζέιθπζε αμηφινγσλ ππνςεθίσλ. Σν θαηάιιειν πξνζσπηθφ είλαη 

πάληα ππεχζπλν γηα ηελ βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο κηαο εηαηξίαο θαη απνηειεί 

κηα ζεκαληηθή επέλδπζε. Γηα ηνλ ιφγν απηφ είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθή ε αλάδεημε 

ελφο αμηφινγνπ employer branding πνπ δεκηνπξγεί ηα ζεκέιηα γηα ηελ νξζφηεξε 

δηακφξθσζε ηεο ηειηθήο επηινγήο πξνζσπηθνχ. 

Δπηπιένλ, κηα ηζρπξή κάξθα εξγνδφηε θάλεη ηνπο ππαιιήινπο λα αηζζάλνληαη 

πεξήθαλνη πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε έλαλ νξγαληζκφ. Γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο 

ππαιιήινπο είλαη ζεκαληηθφ λα είλαη κέξνο κηαο ζσζηήο εηαηξηθήο θνπιηνχξαο θαη 

ζέινπλ λα γλσξίδνπλ γη’ απηή ψζηε λα θξίλνπλ αλ κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζε απηή 

(Cable and Turban, 2003).  

εκαληηθή είλαη επίζεο ε ζπκβνιή ηνπ employer branding ζηελ κείσζε ηνπ 

θφζηνπο πξφζιεςεο. Η πξνζπάζεηα κηαο εηαηξίαο κε ηζρπξή κάξθα εξγνδφηε, 

κεηψλεηαη γηαηί νη ππνςήθηνη ελδηαθέξνληαη απφ κφλνη ηνπο λα εληαρζνχλ ζηελ 

εηαηξία θαη ε ζηξαηνιφγεζε ηνπ ζσζηνχ πξνζσπηθνχ γίλεηαη εχθνιε ππφζεζε. κσο 

επίζεο, νη ππνςήθηνη είλαη ζπρλά πξφζπκνη λα έρνπλ ρακειφηεξε ακνηβή 

πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηέρνπλ ζε κία εηαηξία κε ζεηηθέο θξηηηθέο θαη γλσζηφ εκπνξηθφ 

ζήκα. 

Δμαηξεηηθά ζεκαληηθφ είλαη θαη ην γεγνλφο φηη φζν πεξηζζφηεξν νη ππάιιεινη 

κηινχλ ζεηηθά γηα ηελ εηαηξία ηφζν πεξηζζφηεξνη ηθαλνί ππνςήθηνη πξνζειθχνληαη 

θαη ην εκπνξηθφ ζήκα ελδπλακψλεηαη ρσξίο ηελ δαπάλε ηνπ παξακηθξνχ πνζνχ. Η 

θήκε πνπ εμαπιψλεηαη ζηφκα κε ζηφκα είλαη αδηακθηζβήηεηε ζην κπαιφ ησλ 

θαηαλαισηψλ. 

Μία αθφκε ζεκαληηθή παξάκεηξνο είλαη ε παξαθίλεζε ησλ εξγαδνκέλσλ λα 

κείλνπλ θαη λα εμειηρζνχλ ζε κία εηαηξία κε ηζρπξή κάξθα εξγνδφηε. Απηή ε 

παξαθίλεζε δεκηνπξγεί έλαλ επηπιένλ ελζνπζηαζκφ θαη κεγαιχηεξε παξαγσγηθφηεηα 

πνπ ηζνδπλακεί κε κεγαιχηεξε αλάπηπμε γηα κία εηαηξία, αχμεζε ησλ εζφδσλ θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα. Χο απνηέιεζκα απηφ έρεη θαη’ αξρήλ νη 

εξγαδφκελνη λα αηζζάλνληαη πεξηζζφηεξε αζθάιεηα ζηελ εξγαζία ηνπο θαη νη 
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ππνςήθηνη λα ζεσξνχλ ηελ εηαηξία πεξηζζφηεξν ειθπζηηθή (https://www. 

entrepreneur.com/article/310546). 

3.1.1  Βειηίσζε ηεο ειθπζηηθόηεηαο ηεο επηρείξεζεο 

απέλαληη ζηνπο εξγαδνκέλνπο (ζύλδεζε κε brand equity – αμία 

ηνπ νλόκαηνο) 

Οξηζκέλα ζέκαηα είλαη ζίγνπξα ζεκαληηθά γηα θάζε ππνςήθην εξγαδφκελν 

θαη αθνξνχλ απηή θαζ’ εαπηή ηε ζέζε εξγαζίαο θαη ηηο αξκνδηφηεηεο κε ηηο νπνίεο 

ζπλδέεηαη. Οπσζδήπνηε ζεκαληηθφ είλαη ην σξάξην θαη ν κηζζφο κε ηνλ νπνίν 

ακείβεηαη ε ζπγθεθξηκέλε ζέζε. κσο ππάξρνπλ θαη άιια ζέκαηα πνπ δεκηνπξγνχλ 

θφζηνο ζηνπο εξγαδφκελνπο θαη αθνξνχλ ηνλ ρξφλν πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα κεηαβνχλ 

ζηελ ζέζε εγθαηάζηαζεο ηεο εξγαζίαο, ή αθφκε θαη ηελ ηήξεζε ηνπ σξαξίνπ απφ 

ηελ πιεπξά ηνπ εξγνδφηε. Η απαίηεζε γηα «ππνρξεσηηθέο» θαη κε ακεηβφκελεο 

ππεξσξίεο είλαη ιφγνο έληνλεο δπζαξέζθεηαο απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο (Lubecka, 

2013). 

πσο αλαθέξζεθε ζηελ αξρή ηνπ ηξίηνπ θεθαιαίνπ, είλαη πνιχ πηζαλφλ νη 

ππνςήθηνη λα είλαη δηαηεζεηκέλνη λα έρνπλ κεησκέλεο ακνηβέο έλαληη άιισλ 

δπλεηηθψλ επηινγψλ ηνπο, εάλ ληψζνπλ ηελ αζθάιεηα ελφο δπλαηνχ employer 

branding. Δμίζνπ ζεκαληηθή είλαη φκσο θαη ε πνξεία ηεο εηαηξίαο ζηα κάηηα ησλ 

ππνςεθίσλ, ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ κεγέζπλζή ηεο, ηηο επηηπρίεο ηεο ζηνλ 

θιάδν, ηελ δηεχξπλζε ηνπ πνζνζηνχ ηεο ζηελ αγνξά θαη ηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ 

ηεο κε φηη απηφ επηθέξεη ζηελ θεξδνθνξία ηεο (Lubecka, 2013). 

Οξηζκέλνη ςπρνινγηθνί παξάγνληεο πνπ αθνξνχλ ηελ εμαζθάιηζε ηεο 

καθξφρξνλεο ζπλεξγαζίαο, ηελ βέβαηε θαηαβνιή ησλ κηζζψλ, ηηο θαιέο ζπλζήθεο 

εξγαζίαο θαη ηελ θήκε ηνπ νλφκαηνο ηεο εηαηξίαο, δεκηνπξγνχλ ηδηαίηεξα ζεηηθέο 

«πξνθαηαιήςεηο» ζην κπαιφ ησλ ππνςεθίσλ εξγαδνκέλσλ. ηηο πξνθαηαιήςεηο 

απηέο ζεκαληηθφ ξφιν παίδνπλ ε νξγάλσζε θαη ζηειέρσζε αιιά αθφκε θαη ν 

βαζηθφο κέηνρνο κηαο κεγάιεο εηαηξίαο πνπ «εγγπάηαη» ηελ ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηεο επηρείξεζεο (Lubecka, 2013). 

εκαληηθά κελχκαηα ιακβάλεη επίζεο θάζε «εμσηεξηθφο αλαιπηήο» απφ ηηο 

δηαθεκίζεηο θαη άιινπ είδνπο πξνβνιέο ηεο εηαηξίαο. ην ζεκείν απηφ ζπλδέεηαη ην 

employer branding κε ην brand equity – αμία νλφκαηνο, ην νπνίν ρσξίδεηαη ζε δχν 

θαηεγνξίεο: ηελ αμία πνπ αθνξά ηελ εηαηξία θαη ηελ αμία πνπ αθνξά ηνλ πειάηε. Η 
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αληίιεςε γηα ηελ αμία ηεο εηαηξίαο είλαη πεξηζζφηεξν αληηθεηκεληθή αθνχ πξνέξρεηαη 

απφ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ηεο ζηνηρεία, ηελ πεξηνπζία ηεο θαη ηελ ξνή θεθαιαίσλ 

ηεο. Η αληίιεςε πνπ έρεη δηακνξθψζεη θάζε ππνςήθηνο εξγαδφκελνο κπνξεί λα 

πξνέξρεηαη θαη απφ ηελ εκπεηξία ηνπ σο πειάηεο ηεο εηαηξίαο. Η πνηφηεηα ησλ 

πξντφλησλ (αγαζά ή ππεξεζίεο) πνπ παξέρεη κηα εηαηξία είλαη ζπρλά εθ ησλ πξνηέξσλ 

απνδεθηή φηαλ απηή έρεη κηα ηζρπξή εκπνξηθή κάξθα (Turban and Greening, 1996). 

Αλ θαη ζπρλά ζπγρέεηαη ε εκπνξηθή δηαθήκηζε κε ηηο δεκφζηεο ζρέζεηο κηαο 

εηαηξίαο, ηα ηειεπηαία ρξφληα θάλεθε ζηελ πξάμε φηη ν ζπλδπαζκφο ησλ δχν 

παξαπάλσ ζπζηαηηθψλ είλαη ηδηαίηεξα απνδνηηθφο ζηελ θήκε κηαο εηαηξίαο: 

Πξντφληα πνπ δεκηνπξγνχληαη κε ζεβαζκφ ζην πεξηβάιινλ, ππεξεζίεο πνπ 

δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ αλάδεημε ηεο αλζξψπηλεο ππφζηαζεο ζηελ εμππεξέηεζε 

πειαηψλ θαη άιινη ηέηνηνπ είδνπο ζπλδπαζκνί έρνπλ δψζεη ψζεζε ζηελ θήκε 

πνιιψλ εηαηξηψλ.  

Καη’ επέθηαζε ε ζεηηθή αληαπφθξηζε ησλ ππνςεθίσλ ζε εηαηξίεο πνπ 

ηθαλνπνηνχλ έλα πιήξεο θάζκα θνηλσληθά ππεχζπλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ φπσο νη 

εξγαζηαθέο ζρέζεηο, ε αλάδεημε ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ, 

νη πεξηβαιινληηθέο πνιηηηθέο θαη ν ζεβαζκφο ζην πεξηβάιινλ, κπνξεί λα έρνπλ έλαλ 

δεπηεξεχνλ φκσο ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ αληίθηππν ζηελ ζπλείδεζε φζσλ πξνηίζεληαη 

λα θαηαζέζνπλ βηνγξαθηθά. 

 

3.1.2 Η επηινγή ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ ζην πιαίζην 

ηνπ employer branding 

ηελ ζρέζε κεηαμχ εξγνδφηε θαη ππνςεθίνπ εξγαδνκέλνπ απηφο πνπ έρεη ηελ 

ιηγφηεξε πιεξνθφξεζε είλαη ζίγνπξα ν ππνςήθηνο. Η αζπκκεηξία πιεξνθφξεζεο 

δεκηνπξγεί έλα πεδίνπ φπνπ επηδξά ζεκαληηθά ε κάξθα εξγνδφηε ζεηηθά ή αξλεηηθά. 

Δδψ έλα ηζρπξφ employer branding επηδξά εμ αξρήο ζεηηθά ζην κπαιφ ησλ 

ππνςεθίσλ (Franck, Pudack & Opitz 2001: Schmidtke 2002). 

ίγνπξα νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά κηαο ζέζεο εξγαζίαο είλαη άκεζα 

ζεκαληηθά απφ ηνλ ππνςήθην, φπσο ε ζέζε εξγαζίαο, ν κηζζφο, ην σξάξην θαη ε 

πεξηνρή εγθαηάζηαζεο ηεο εηαηξίαο θαη ε θήκε ηεο εηαηξίαο θαη ησλ πξντφλησλ. 

Τπάξρνπλ θπζηθά θαη ζέκαηα πνπ δελ κπνξνχλ λα ειεγρζνχλ εθ ησλ πξνηέξσλ απφ 

έλαλ ππνςήθην εθηφο θαη εάλ έρεη εζσηεξηθή πιεξνθφξεζε, φπσο ην θιίκα πνπ 
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επηθξαηεί ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο θαη νη ηξφπνη εμέιημεο ζηελ εηαηξία (Weiber & 

Adler 1995). 

ιεο απηέο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ν ππνςήθηνο δελ κπνξεί λα αληιήζεη ηηο 

ιακβάλεη σο κελχκαηα απφ ηελ κάξθα ηνπ εξγνδφηε. Δδψ επηδξά ζεκαληηθά έλα 

ηζρπξφ employer branding θαη θάζε εηαηξία πξέπεη λα πξνζπαζεί ψζηε λα αλαπηχμεη 

ηηο ζρεηηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ ζα ελδπλακψζνπλ ην φλνκά ηεο. 

Οη δπλεηηθνί εξγαδφκελνη επεξεάδνληαη ζεηηθά φηαλ ζεσξνχλ φηη ε ζέζε 

εξγαζίαο ζηελ νπνία ζηνρεχνπλ έρεη πνηφηεηα θαη φηη ν θίλδπλνο πνπ δηαηξέρνπλ κε 

ηελ έληαμή ηνπο ζηελ εηαηξία είλαη κηθξφο (Berthon, Ewing&Hah, 2005). Άιισζηε νη 

πεξηζζφηεξνη ππνςήθηνη πξνζπαζνχλ λα ελεκεξσζνχλ γηα ηνλ εξγνδφηε πξηλ αθφκε 

θαηαζέζνπλ ην βηνγξαθηθφ ηνπο. 

Η αμηνπηζηία ηνπ νλφκαηνο εξγνδφηε δίλεη ηελ εμ αξρήο βεβαηφηεηα ζηνπο 

ππνςεθίνπο φηη θάζε ζεηηθή πιεξνθνξία πνπ έιαβαλ, είλαη πηζαλφ λα είλαη αιεζηλή 

θαη απνθηνχλ ηελ πξνζδνθία φηη ε απαζρφιεζή ηνπο ζηελ εηαηξία ζα έρεη ηελ 

πνηφηεηα πνπ αλακέλνπλ (Erdem & Swait, 2004). 

Απηφ δηεπθνιχλεη ην έξγν ηεο ΓΑΓ θαηά ηελ πξνζέιθπζε ππνςεθίσλ θαη 

δηαλνίγεη ην εχξνο επηινγψλ γηα ηελ εηαηξία, ψζηε λα βξεζεί ν θαηάιιεινο 

ππνςήθηνο κέζα απφ ην ζχλνιν. Η επέλδπζε ζην πξνζσπηθφ ζηηο κέξεο καο είλαη ην 

απαξαίηεην ζπζηαηηθφ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ κηαο επηρείξεζεο ζε φια ηα 

επίπεδα. 

3.3 Σηξαηεγηθέο employer branding 

ηελ επνρή ηεο έληνλεο επηξξνήο ησλ social media ζε θάζε ηνκέα, ε 

απμεκέλε έθζεζε ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ δηαθάλεηα θαη ε δπλαηφηεηα πνιχπιεπξεο 

πιεξνθφξεζε θάζε ελδηαθεξνκέλνπ (πηζαλνχ επελδπηή, δαλεηζηή, ζπλεξγάηε, 

πξνκεζεπηή, εξγαδνκέλνπ) θαζηζηά εμαηξεηηθά δχζθνιε ππφζεζε ηελ 

απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηεο θήκεο ησλ εηαηξηψλ.  

Σν branding δελ είλαη πιένλ κηα κνλνζήκαληε έλλνηα. Η ζχλζεζε ηνπ 

πεξηιακβάλεη κεηαμχ ησλ άιισλ θαη ηελ κάξθα εξγνδφηε πνπ εληζρχεη, ζεηηθά ή 

αξλεηηθά, ην ηειηθφ απνηέιεζκα.  

Έηζη, ην branding θαζίζηαηαη ζεκαληηθφο ζχκκαρνο ζηελ επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ ελφο νξγαληζκνχ θαη ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ νιφηεηα ησλ ζηξαηεγηθψλ πνπ 

αλαπηχζζνληαη, ελψ αλαπφθεπθηα μεθεχγεη απφ ηνλ έιεγρν ηνπ HR. 
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Η λέα παγθφζκηα νηθνλνκία επηβάιιεη πςεινχο ξπζκνχο αλάπηπμεο, κείσζεο 

ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο θαη δηαλνκήο, δηαξθνχο έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο θαη ηειηθά 

απμεκέλε αληαγσληζηηθφηεηα. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, απαξαίηεηε θξίλεηαη ε ζσζηή 

ζηειέρσζε ησλ επηρεηξήζεσλ κε ηελ πξνζέιθπζε «ηαιέλησλ» ζε θάζε επίπεδν 

πξνθεηκέλνπ λα επηηξέςεη ζηηο επηρεηξήζεηο λα πεηχρνπλ ηνπο αλαπηπμηαθνχο ηνπο 

ζηφρνπο. 

Αλάκεζα ζηηο ζεκαληηθφηεξεο ζηξαηεγηθέο πνπ ζέηεη, ινηπφλ, έλαο Γηεπζχλσλ 

χκβνπινο είλαη θαη απηή ηεο αλάδεημεο ηνπ employer branding. Γηεζλείο θνινζζνί 

φπσο ε P&G θαη ε Shell επέλδπαλ ήδε απφ ηελ πξνεγνχκελε δεθαεηία ζηελ 

απφθηεζε θαη δηαηήξεζε ησλ θαιχηεξσλ εξγαδνκέλσλ θαη έδηλαλ ηδηαίηεξε έκθαζε 

ζηελ ζσζηή νηθνδφκεζε ηνπ employer branding (Erdem & Swait, 2004). 

Οη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο ε κάξθα εξγνδφηε επηθνηλσλείηαη ζσζηά 

αλαπηχζζνληαη κέζα απφ ην Employee Value Proposition, πνπ εληφπηδε ηα 

ζεκαληηθφηεξα πιενλεθηήκαηα γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο ηεο επηρείξεζεο θαη δηέγξαθε 

ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο δηακφξθσζεο πνιηηηθήο πξνζέιθπζεο εξγαδνκέλσλ. 

Παιαηφηεξα ην Human Resource ήηαλ ππεχζπλν γηα ην employer branding θαη 

νπζηαζηηθά δηαθήκηδε ηελ εηαηξία ψζηε λα πξνζειθχζεη ηνπο θαιχηεξνπο. Η έληνλε 

ρξήζε ησλ social media πξφζζεζε πεξηζζφηεξε δηαθάλεηα θαη θαηέζηεζε ηηο 

επηρεηξήζεηο πεξηζζφηεξν επάισηεο, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη γηα ηνπο ππνςήθηνπο 

κεγαιχηεξε αμηνπηζηία έρεη ε άπνςε ησλ ήδε εξγαδνκέλσλ κέζα ζηελ επηρείξεζε 

απφ φηη ε εηθφλα πνπ πξνβάιεη ε ίδηα ε εηαηξία πξνο ηα έμσ. Οη ίδηνη νη εξγαδφκελνη 

είλαη απηνί πνπ ηειηθά επηθνηλσλνχλ κηα ζεηηθή εηθφλα γηα ηελ επηρείξεζε (Bruch & 

Batt, 2015).  

Η εμεηδηθεπκέλε ζηνλ ηνκέα ηεο ζπκβνπιεπηηθήο εηαηξία Universum 

δεκνζίεπζε εθηεηακέλε έξεπλα πνπ δηελήξγεζε ζε 2.000 αλψηεξα ζηειέρε ζε 18 

ρψξεο, κε ηίηιν «2020 Outlook, The Future of Employer Branding». Μέζα απφ ηελ 

έξεπλα θάλεθε θαζαξά φηη νη HR δελ είλαη πιένλ ππεχζπλνη γηα ην Employer 

Branding ησλ εηαηξηψλ αιιά ν ίδηνο ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο – Chief Executive 

Officer (CEO) ζε πνζνζηφ κάιηζηα 60% (http://www.hrpro.gr – Employer Branding: 

γηαηί βξίζθεηαη πιένλ ζηελ αηδέληα ησλ CEO). 

Ο ιφγνο πνπ ην ζέκα μέθπγε απφ ηελ αξκνδηφηεηα ηνπ HR είλαη γηαηί 

ελζσκαηψλεηαη πιένλ ζηηο βαζηθέο ζηξαηεγηθέο ηεο δηαρείξηζεο ηεο επσλπκίαο ηεο 

επηρείξεζεο σο εξγνδφηε. κσο εμίζνπ ζεκαληηθή ζεσξείηαη πιένλ ε πξνζέιθπζε 

ηαιέλησλ θαη ε δηαθξάηεζή ηνπο γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. Σν επίπεδν ηνπ 

http://www.hrpro.gr/
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πξνζσπηθνχ θαη ε αθνζίσζή ηνπ ζηελ επηρείξεζε είλαη ε θαιχηεξε εηθφλα πξνβνιήο 

ζηνπο ππνςήθηνπο αιιά αθφκα θαη ζηνπο θάζε είδνπο ζπλαιιαζζφκελνπο κε ηελ 

εηαηξία (Bruch & Batt, 2015).  

Ιδηαίηεξα ζηηο επηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ νη 

εξγαδφκελνη λα είλαη ππεξήθαλνη γηα ηνλ νξγαληζκφ ζηνλ νπνίν εξγάδνληαη γηαηί 

απηφ κεηαδίδνπλ θαη ζηνπο πειάηεο. Δίλαη ινηπφλ ινγηθή εμέιημε ε πξνζπάζεηα ησλ 

πεξηζζφηεξσλ επηρεηξήζεσλ λα επζπγξακκίζνπλ ηηο ζηξαηεγηθέο ηνπ employer 

brandingκε απηέο ηνπ costumer branding. 

Οη ζηξαηεγηθέο δηακφξθσζεο ελφο ηζρπξνχ employer branding ζπλνςίδνληαη 

ζε έλα employee value proposition φπνπ θαηαγξάθνληαη ηα δπλαηά ζεκεία ηνπ 

νξγαληζκνχ θαη νη ηδηαηηεξφηεηέο ηνπ. Οη ελέξγεηεο ζπληνλίδνληαη ψζηε λα 

επηθνηλσλείηαη κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ε θήκε ηνπ εξγνδφηε. ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ απηή ε επηθνηλσλία γίλεηαη δηα κέζνπ δηαδηθηχνπ φπνπ ππάξρεη θαη άκεζε 

θαη ζαθήο εηθφλα ζε κεηξήζηκα απνηειέζκαηα ηεο ζηξαηεγηθήο employer branding 

(Erdem & Swait, 2004). 

Τπάξρνπλ νξηζκέλα βαζηθά βήκαηα πνπ είλαη δπλαηφλ λα αθνινπζνχλ νη 

επηρεηξήζεηο πξνθεηκέλνπ λα πξνζειθχζνπλ ηνπο θαηάιιεινπο ππνςεθίνπο: 

 Αξρηθά πξέπεη λα εξεπλήζνπλ πνηα είλαη ε πθηζηάκελε εηθφλα ηνπο σο 

εξγνδφηεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη πξέπεη λα αμηνινγήζνπλ ζε πνηα ζέζε βξίζθνληαη 

ζην παξφλ θαη λα νξίζνπλ πνπ ζέινπλ λα θηάζνπλ ζην άκεζν κέιινλ. 

 Σν επφκελν βήκα είλαη ν ξεαιηζηηθφο νξηζκφο ηεο ζέζεο πνπ ζέινπλ 

λα βξεζνχλ ζηα κάηηα ησλ ππνςεθίσλ ηαιέλησλ ηνλίδνληαο ηα δπλαηά ηνπο 

ζεκεία. 

 Ο ηξφπνο πνπ ζα πξνσζήζεη ν νξγαληζκφο ηελ εηθφλα ηνπ είλαη 

θπζηθά ηα social media φπνπ κπνξνχλ λα αλαδεηθλχνληαη νη ζπλζήθεο ηνπ 

εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο κε απζεληηθφ ηξφπν. 

 Σν θάζε ηκήκα μερσξηζηά πξέπεη λα αληηιεθζεί πιήξσο ηελ 

ζπνπδαηφηεηα ηνπ employer branding ζηελ εηθφλα ηνπ νξγαληζκνχ θαη λα 

ζπκβάιιεη ζε απηήλ ζεηηθά ψζηε δηαηεξήζεη ηελ θήκε αιιά θαη ηελ γλεζηφηεηα 

ηεο πξνβαιιφκελεο εηθφλαο κέζα απφ ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. 

Βαζηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ πξέπεη λα αλαπηχζζεη ε εηαηξία γηα ηελ αλάδεημε 

ελφο ηζρπξνχ employer branding αθνξνχλ ηα εμήο: 
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3.3.1 Σσζηόο ζρεδηαζκόο ηνπ πξνθίι ησλ ππνςεθίσλ ηαιέλησλ 

Ξεθηλψληαο ηελ αλαδήηεζε ηαιέλησλ πξέπεη απαξαίηεηα λα ζρεδηαζηεί ην 

πξνθίι ησλ αλζξψπσλ πνπ ζεσξνχληαη ηθαλά λα ζηειερψζνπλ ηελ ζπγθεθξηκέλε 

ζέζε εξγαζίαο. Κάζε ζέζε έρεη νξηζκέλα μερσξηζηά ραξαθηεξηζηηθά θαη νη άλζξσπνη 

πνπ πηζαλψο ζα ηελ ζηειερψζνπλ ππνθηλνχληαη απφ νξηζκέλα θίλεηξα δηαθνξεηηθά 

ζε θάζε πεξίπησζε. Γηα ηνπο κεραληθνχο π.ρ. ζεσξείηαη πεξηζζφηεξν ειθπζηηθή ε 

έξεπλα θαη ε θαηλνηνκία ελψ γηα ηα ζηειέρε πσιήζεσλ ζεσξείηαη αληίζηνηρα 

ειθπζηηθή ε δπλαηφηεηα εμέιημεο. Απηφ ζεκαίλεη απιά φηη πξέπεη λα εξεπλάηαη ην 

πξνθίι ησλ ππνςεθίσλ ηαιέλησλ θαη λα δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα θαη ην κήλπκα πνπ 

πξνβάιιεη ν νξγαληζκφο.  

Πνιιέο κεγάιεο εηαηξίεο πεξηιακβάλνπλ ζηα site ηνπο ηηο Δπθαηξίεο 

Καξηέξαο, φπνπ παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά νη ζέζεηο εξγαζίαο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ θαηάιιεινπ ππνςεθίνπ. Κάπνηεο εηαηξίεο πεξηιακβάλνπλ θαη ηηο εκπεηξίεο ησλ 

πθηζηάκελσλ εξγαδνκέλσλ ηνπο ζηελ θχζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζέζεο. Με απηφ ηνλ 

ηξφπν ν ππνςήθηνο κπνξεί λα θαηαλνήζεη ηελ αθξηβή εηθφλα ηεο ζέζεο πνπ 

πξφθεηηαη λα ππνβάιιεη ην βηνγξαθηθφ ηνπ (Erdem & Swain, 2015). 

πσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ ζην ππνθεθάιαην 1.1 ε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ 

ηνπ ηππνπνηεκέλνπ αξθεηέο θνξέο, βηνγξαθηθνχ πνπ ζα δερηεί ε εηαηξία είλαη 

κέγηζηεο ζεκαζίαο φπσο θαη ε ζπλέληεπμε (Erdem & Swain, 2015). 

 

3.3.2 Γηαθνξνπνίεζε από ηνπο αληαγσληζηέο 

Σν Employee Value Proposition θαζνξίδεη επίζεο κε ζαθήλεηα ηηο εηδνπνηνχο 

δηαθνξέο απφ ηηο αληαγσληζηηθέο εηαηξίεο ζε ζέκαηα πξνζέιθπζεο ηαιέλησλ. Δάλ 

δειαδή ζε νξηζκέλνπο ηνκείο είλαη πξαγκαηηθά εμαηξεηηθή έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ 

ηεο. ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ απηά ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά είλαη 

απαξαίηεην λα ηα δεκηνπξγήζεη ψζηε λα ρηίζεη ηελ ζσζηή, δηαθνξεηηθή θαη 

εμαηξεηηθή εηθφλα πνπ απαηηεί κηα ηζρπξή κάξθα εξγνδφηε (Erdem & Swain, 2015). 

Δπεηδή νη ππνςήθηνη είλαη θαηά θάπνηνλ ηξφπν φπσο θαη νη θαηαλαισηέο, 

έρνπλ επηινγέο, αλαδεηνχλ ηνλ θαιχηεξν εξγνδφηε κε ηνλ νπνίν ζα ζπλδεζνχλ 

πηζαλψο γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. Με ηνλ ίδην ηξφπν ινηπφλ πνπ νη επηρεηξήζεηο 

αληαγσλίδνληαη ζηελ θαηάθηεζε ησλ πειαηψλ, πξέπεη λα αληηκεησπίδνπλ θαη ηελ 

πξνζέιθπζε ηαιέλησλ  
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3.3.3 Γηαρξνληθή αμία ηνπ brand 

Σν εξγνδνηηθφ brand πξέπεη λα δηαγξάθεη κηα αδηάιεηπηε ζεηηθή πνξεία θαη λα 

κελ εμαληιείηαη θαηά ηελ πεξίνδν πξνζέιθπζεο θαη επηινγήο πξνζσπηθνχ. Οη 

εκπεηξίεο πνπ βηψλνπλ νη εξγαδφκελνη θαζεκεξηλά ζηελ εξγαζία ηνπο, ζε ζέκαηα 

δηνίθεζεο, αμηνιφγεζεο θαη απφδνζεο επαίλσλ, ή αθφκε θαη ζην πιάλν αλάπηπμήο 

ηνπο είλαη νη ιφγνη πνπ κπνξεί λα ηνπο νδεγήζνπλ ζηελ ζεηηθή ππνζηήξημε ηεο 

επηρείξεζεο γηα ηελ νπνία εξγάδνληαη. Η επηρείξεζε – εξγνδφηεο πξέπεη αδηάθνπα λα 

ππνζηεξίδεη ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηηο αμίεο ηεο. Δλδεηθηηθά, ε Google επέηξεςε 

ζηνπο ειεθηξνιφγνπο κεραληθνχο πνπ εξγάδνληαη ζε απηή, λα ρξεζηκνπνηνχλ ην 20% 

ηνπ ρξφλνπ ηνπο ζε έξγα ηεο πξνζσπηθήο ηνπο επηινγήο. Σν απνηέιεζκα ήηαλ ή 

αχμεζε ηεο θαηλνηνκίαο απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο ζε απηφλ ηνλ θιάδν. 

 

3.3.4 Αλάιπζε ησλ ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ πνπ πξνθύπηνπλ 

Η ζηαηηζηηθή επηζηήκε δηεπθνιχλζεθε ηδηαίηεξα ηα ηειεπηαία ρξφληα κε ηελ 

αλάπηπμε ησλ ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη κέζα απφ ηα ηζηνξηθά ζηνηρεία πνπ 

πιένλ εχθνια ζπγθεληξψλνληαη, κπνξνχλ εχθνια λα αμηνπνηεζνχλ γηα πξνβιέςεηο 

θαη δηαρείξηζε κειινληηθψλ θηλδχλσλ.  

ηελ πξάμε θαίλεηαη φηη ιίγεο επηρεηξήζεηο αμηνπνηνχλ ηα αλαβαζκηζκέλα 

πιένλ analytics πνπ δηαζέηνπλ θαη δελ ηα ρξεζηκνπνηνχλ ζηελ δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ. κσο νη επηρεηξήζεηο πνπ κπνξνχλ λα πξνβιέςνπλ ην κέιινλ είλαη 

απηέο πνπ ηειηθά θαηαθηνχλ ην πξνβάδηζκα έλαληη ησλ άιισλ, δηαηεξνχληαη ζηελ 

θνξπθή θαη πεηπραίλνπλ ηνπο ζηφρνπο αλάπηπμήο ηνπο. 

Η αλάπηπμε ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηηο επηηπρίεο 

ηνπ marketingζε φινπο ηνπο ηνκείο, θαη κέζα ζε απηνχο πιένλ πεξηιακβάλεηαη θαη ην 

ηζρπξφ employer branding. Η απνηειεζκαηηθφηεηα ινηπφλ ηνπ Marketing Brand 

επηβάιιεηαη λα ζπγθξίλεη ηελ ζρέζε θφζηνπο κε ηελ ηειηθή πξνζέιθπζε ηαιέλησλ. 

3.4 Η ζύλδεζε ηνπ corporate κε ην employer brand 

Κάζε επηρείξεζε έρεη πιένλ ζπλεηδεηνπνηήζεη ηελ ζπκκεηνρή ηεο Γηνίθεζεο 

Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ζηελ ηειηθή απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο. Σν ζχγρξνλν 

management ζηνρεχεη ζηελ κέγηζηε αμηνπνίεζε ησλ κέζσλ θαη ησλ αλζξψπσλ πνπ 

δηαζέηεη ψζηε λα επηηχρεη θαη ην κέγηζην απνηέιεζκα. 
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Η έληνλε αληαγσληζηηθφηεηα θαη ε αζηάζεηα πνπ πξνθαιείηαη ζηα πιαίζηα ηεο 

λέαο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο αλαβαζκίδεη θπξηνιεθηηθά ηελ ΓΑΠ ζε ζηξαηεγηθφ 

ζχκκαρν ζηελ πξνζπάζεηα επηβίσζεο θαη θεξδνθνξίαο ησλ επηρεηξήζεσλ. 

Παιαηφηεξα ν ξφινο ηεο ΓΑΠ πεξηνξίδνληαλ ζηελ δηεπζέηεζε ησλ φξσλ εξγαζίαο. 

ήκεξα ν αλζξψπηλνο παξάγνληαο απνηειεί κηα ζπνπδαία επέλδπζε πνπ κπνξεί λα 

δψζεη ηελ δπλαηφηεηα (ή λα ηελ αθαηξέζεη) επίηεπμεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζηφρσλ. 

Σν ηζρπξφ employer brand έρεη ηελ δχλακε λα πξνζειθχζεη θαη λα δηαηεξήζεη 

ζην δπλακηθφ ηεο επηρείξεζεο ηα απαξαίηεηα «ηαιέληα» πνπ κπνξνχλ λα ηελ 

νδεγήζνπλ ζην κέιινλ. πγθεθξηκέλα, κέζα απφ ην σθειήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

ηελ πξνζέιθπζε, επηινγή θαη αθνζίσζε ηνπ πξνζσπηθνχ, ε επηρείξεζε κπνξεί: 

 Να βειηηψζεη ηνπο ηξφπνπο παξαγσγήο, ηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ 

ηεο θαη αθφκε ηελ παξαγσγηθφηεηά ηεο. ηηο βηνκεραληθέο θαη εκπνξηθέο 

επηρεηξήζεηο ε δηαξθήο αλαδήηεζε ηνπ ηξφπνπ πνπ ζα κεηψζεη ην ηειηθφ θφζηνο 

είλαη απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ ηειηθή θεξδνθνξία ηεο. Κπξηνιεθηηθά ην 

πξνζσπηθφ πξέπεη λα είλαη αθνζησκέλν ζηελ δηεξγαζία απηή. Δάλ γηα θάπνηνπο 

ιφγνπο ην πξνζσπηθφ αδηαθνξήζεη γηα ηελ δεκηνπξγία πξφζζεησλ εμφδσλ 

κπνξεί ζχληνκα λα πξνθιεζεί αλεπαλφξζσηε δεκηά. Δπίζεο ην πξνζσπηθφ 

πξέπεη λα γλσξίδεη θάζε ιεπηνκέξεηα γηα ηελ πνηφηεηα ζηελ παξαγσγή 

πξντφλησλ, αθφκε θαη ζε ζέκαηα απνζήθεπζεο θαη δηαηήξεζεο ελφο πξντφληνο 

ζηελ ζσζηή θαηάζηαζε πξνο θαηαλάισζε. Κάζε ζηάδην παξαγσγήο έρεη 

κεηξήζηκα ζηνηρεία θαη απηά πξέπεη λα ηεξνχληαη. Δθφζνλ νη εξγαδφκελνη είλαη 

ηθαλνπνηεκέλνη θαη αθνζησκέλνη ζηνλ εξγνδφηε ηνπο, ε παξαγσγηθφηεηα ζα 

παξακέλεη πςειή. Ιδηαίηεξα ζεκαληηθή είλαη πάληα ε ζπκβνιή ηνπ πξνζσπηθνχ 

ζηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ κηαο θαη νη ππεξεζίεο θπξηνιεθηηθά 

δεκηνπξγνχληαη θαη πξνζθέξνληαη ηαπηφρξνλα απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο. 

 Να ιεηηνπξγεί αληαγσληζηηθά φηαλ ην πξνζσπηθφ ηεο έρεη ην πςειφ 

επίπεδν πνπ απαηηείηαη θαη ηελ εκπεηξία θαη ηελ αθνζίσζε ζηελ επηρείξεζε πνπ 

εξγάδεηαη. Αθφκε θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη πςειφηεξε ακνηβή ην 

πξνζσπηθφ πξέπεη λα ηεξεί ηα πςειά επίπεδα πνπ ζα θάλνπλ ηελ δηαθνξά ζε 

ζρέζε κε ηνπο αληαγσληζηέο. 

 Να ηεξεί ηηο θνηλσληθέο θαη λνκηθέο ηηο ππνρξεψζεηο έλαληη ηνπ 

δεκνζίνπ αιιά θαη πξνο φθεινο ηεο ίδηαο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο. 

 Να πξνζθέξεη ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε θαη κέζα απφ ηελ αλέιημε 

ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο, γεγνλφο πνπ αλαπηχζζεη ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηελ 
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αληαγσληζηηθφηεηα. Με ζθνπφ ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε ην employer 

brandingαλαδεηθλχεη ηελ εξγαζηαθή εκπεηξία, ηελ δηάζεζε αιιά θαη ηελ 

θνηλσληθή απνδνρή πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ εξγαζία ζηελ επηρείξεζε. 

 Να πεηπραίλεη δηαξθψο ηελ επίηεπμε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ηεο ζηφρσλ 

κεηαηξέπνληαο ην πξνζσπηθφ ηεο ζε αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. Δίλαη ζαθέο 

πσο νη επηρεηξεκαηηθνί ζηφρνη κπνξεί λα είλαη πέξα απφ ηελ θεξδνθνξία θαη ε 

δηάλνημε κηαο λέαο αγνξάο, ε δηεχξπλζε ηεο ππάξρνπζαο αγνξάο, ε 

δηαθνξνπνίεζε έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ, ε δεκηνπξγία λέσλ θαηλνηφκσλ 

πξντφλησλ αιιά θαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ηηκνινγηαθή ηεο πνιηηηθή. Γηα 

παξάδεηγκα εάλ ην πξνζσπηθφ ηεο πεηπραίλεη δηαξθή κείσζε ηνπ θφζηνπο 

παξαγσγήο απηφ δίλεη κεγαιχηεξν πεξηζψξην θέξδνπο ζηελ εηαηξία. Οη 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο απνδφζεηο ηελ επηρείξεζεο δίλνπλ ην αίζζεκα ηεο επηηπρίαο 

θαη ηεο εμέιημεο. κσο θαη ε δηάλνημε κηαο λέαο αγνξάο νθείιεηαη ζηελ 

δεκηνπξγία θάπνηαο θαηλνηνκίαο απφ ην πξνζσπηθφ. Δπίζεο θαη ε δηεχξπλζε ηεο 

ππάξρνπζαο αγνξάο είλαη κηα δηαξθήο πξνζπάζεηα ηνπ πξνζσπηθνχ έλαληη ησλ 

αληαγσληζηψλ πνπ ηειηθά κπνξεί λα πξνζδψζεη ην πιενλέθηεκα πνπ απαηηείηαη 

γηα λα νδεγεζεί ε επηρείξεζε ζηελ θνξπθή. 

Η Γηνίθεζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ επεθηείλεηαη ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο 

ζχγρξνλεο επηρείξεζεο. Σα πξφζσπα πνπ ζηειερψλνπλ ηελ επηρείξεζε είλαη ν 

θαζξέθηεο ηεο. Αλ θαη ην employer branding είλαη κία εζσηεξηθή δηαδηθαζία έρεη 

έληνλα εμσζηξεθή απνηέιεζκα. Δίλαη φκσο εμίζνπ ζεκαληηθφ λα επζπγξακκίδεηαη κε 

ηηο απαηηήζεηο ηεο επνρήο. 

Η λέα γεληά ησλ Millennials επηθεληξψλεηαη θαη έιθεηαη απφ ηα social media 

θαη ζε απηφ ην ζέκα πξέπεη λα ζηξαθεί ππνρξεσηηθά θαη ε ζχγρξνλε επηρείξεζε. 

πσο αλαθέξεηαη ζε άξζξν ηνπ Fortune κε ηίηιν «Millennials want this one thing 

from employers», νη άλζξσπνη ηεο γεληάο απηήο αλαδεηνχλ δηαθάλεηα ζην εξγαζηαθφ 

πεξηβάιινλ θαη ηελ αίζζεζε ηνπ ζθνπνχ ζην έξγν ηνπο. Δίλαη επίζεο νη άλζξσπνη 

πνπ πξνηηκνχλ ηα κηθξά ζε κέγεζνο ζπλεξγαηηθά πεξηβάιινληα φπνπ θάζε άηνκν έρεη 

ηνλ δηθφ ηνπ ζεκαληηθφ ξφιν. 

Ση ζεκαίλεη απηφ ζε φξνπο HR; ηη ζα κπνξνχζε λα αλαδεηρζεί ε 

νκαδηθφηεηα θαη ε νκαδηθή αλαγλψξηζε πνπ αλαδεηνχλ θαη νη Millennials. 

Οη πεξηζζφηεξεο πιένλ επηρεηξήζεηο δηαζέηνπλ ζηα site ηνπο θαη κία ζειίδα 

πνπ αθνξά ηηο Δπθαηξίεο Καξηέξαο. πσο αλαθέξζεθε αξθεηέο θνξέο ν κεγαιχηεξνο 

φγθνο πιεξνθνξηψλ δηαθηλείηαη κέζα απφ ηα social media. Η επηρείξεζε πξνβάιιεηαη 
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κέζα απφ ηηο εκπνξηθέο δηαθεκίζεηο ηεο, ην website ηεο αιιά αθφκε θαη απφ ηηο 

αγγειίεο γηα ηελ αλαδήηεζε ζηειερψλ. Κακία πξνβνιή δελ πξέπεη λα ππνηηκάηαη 

ζηελ πξνζπάζεηα νηθνδφκεζεο ηεο θήκεο ηεο επηρείξεζεο. Η πξνβνιή ηεο κέζα απφ 

ηα ιφγηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο είλαη πάληα νπζηψδεο. 

ηελ πξνζπάζεηα αμηνπνίεζεο ησλ ηαιέλησλ ηνπ ζήκεξα, νη επηρεηξήζεηο 

πξέπεη λα εληζρχζνπλ ην επσλπκία εξγνδφηε, απηψλ πνπ κπνξεί ηαπηφρξνλα λα είλαη 

πειάηεο ηνπο, εξγαδφκελνί ηνπο, ππνςήθηνη εξγαδφκελνη, αιιά θαη δεκηνπξγνί ηεο 

θήκεο ηνπο. 
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Κεθάιαην Τέηαξην 

4.1 Employer marketing θαηInternal Marketing 

Η έλλνηα ηνπ Internal Marketing εκθαλίζηεθε γηα πξψηε θνξά ηελ δεθαεηία 

ηνπ 1970. Η αίζζεζε πνπ αησξνχληαλ απφ ηνπο ππεχζπλνπο ηνπ marketing φηη νη 

ππνθηλεκέλνη θαη πειαηνθεληξηθά ζθεπηφκελνη εξγαδφκελνη κπνξνχλ λα δψζνπλ 

ψζεζε ζηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο έιαβε ην φλνκα «Δζσηεξηθφ 

Μάξθεηηλγθ» (Gronoos, 1981). Η ηδέα εκθαλίζηεθε αξρηθά ζηνλ ρψξν ηνπ ιηαληθνχ 

εκπνξίνπ αθνχ θάλεθε μεθάζαξα ε ζχλδεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ απφ 

ηελ εξγαζία ηνπ κε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ (George, 1977). Οξηζκέλνη 

εξεπλεηέο πξνρψξεζαλ θαη άιιν απηή ηελ ηδέα ζεσξψληαο πσο νη ίδηνη νη 

εξγαδφκελνη είλαη θαη νη εζσηεξηθνί πειάηεο ηεο εηαηξίαο (Berry & Parasuraman, 

1991). Οη εξγαδφκελνη σο πειάηεο κπνξνχζαλ λα δψζνπλ ζεκαληηθή πιεξνθφξεζε 

γηα ην πψο ζα αληηδξάζνπλ θαη νη ππφινηπνη πειάηεο ζηα πξντφληα ηεο επηρείξεζεο, ηη 

αλάγθεο ηθαλνπνηεί θαη πσο έλα πξντφλ. Γηα ηνλ εμαηξεηηθά ζπνπδαίν απηφ ιφγν, ήηαλ 

κάιινλ απαξαίηεην νξηζκέλεο αξκνδηφηεηεο ηνπ HR λα ππνζηεξίδνληαη πιένλ απφ ην 

Internal Marketing. 

Οη εξγαδφκελνη είλαη δπλαηφλ λα δψζνπλ ηηο θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο ζηελ 

δηνίθεζε γηα ην πψο ηθαλνπνηνχληαη νη αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ, πνηα εκπφδηα 

αληηκεησπίδνπλ θαη κε πνηνλ ηξφπν κπνξνχλ λα επηιπζνχλ ηα θάζε είδνπο 

πξνβιήκαηα. ιεο νη δηαδηθαζίεο ηεο επηρείξεζεο πξέπεη λα επηθεληξψλνληαη απφ ηελ 

άπνςε πνπ έρεη ν ηειηθφο πειάηεο θαη ηηο πιεξνθνξίεο δίλνπλ ζίγνπξα νη 

εξγαδφκελνη (Berry & Parasuraman, 1991). 

Η απνδνηηθφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο πσιήζεηο είλαη άξξεθηα 

ζπλδεδεκέλε κε ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ θαη νη ίδηνη αληινχλ απφ ηελ παξαθίλεζε πνπ 

παξέρεη ε επηρείξεζε, είηε απηφ είλαη κπφλνπο, είηε είλαη αλάπηπμε θαη εμέιημε. Σν 

εμσηεξηθφ marketing  είλαη απηφ πνπ θαηαθέξλεη λα θέξεη ηνπο πειάηεο κέρξη ηελ 

είζνδν ελφο θαηαζηήκαηνο, φκσο ηα πεξαηηέξσ είλαη πξαγκαηηθά ππφζεζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ. Αλ πεηχρνπλ λα θάλνπλ ηελ πψιεζε γηα ηελ νπνία ν πειάηεο ήξζε 

κέρξη ην θαηάζηεκα, ή αλ αθφκε πεξηζζφηεξν θαηαθέξνπλ λα πνπιήζνπλ θαη 

επηπιένλ πξντφληα απφ απηά γηα ηα νπνία αξρηθά ν πειάηεο πξνζήιζε είλαη κηα 

επηηπρία ηνπ εζσηεξηθνχ marketing. 
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Οη εξγαδφκελνη είλαη ηθαλνί λα παξέρνπλ ζηξαηεγηθή θαζνδήγεζε ψζηε λα 

επηηχρεη ε επηρείξεζε ηα επηζπκεηά επίπεδα απφδνζεο θαη θέξδνπο. Απφ ηελ πιεπξά 

ηεο ε επηρείξεζε πξέπεη λα παξέρεη ζε απηνχο ηελ ςπρνινγηθή αζθάιεηα ψζηε λα 

εθθξάδνληαη κε εηιηθξίλεηα, δηαθάλεηα θαη αθεξαηφηεηα. Η απφιπηα αιεζηλή 

έθθξαζε ηεο γλψκεο ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη πνιχηηκε πεγή πιεξνθνξηψλ πνπ κπνξεί 

λα δψζεη ηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα. Οη εξγαδφκελνη πξέπεη λα κελ θνβνχληαη λα 

κηιήζνπλ αλνηρηά, αιιά λα ληψζνπλ αζθαιείο θαη κεηά ηελ έθθξαζε ηεο γλψκεο ηνπο 

(Berry & Parasuraman, 1991). 

Η αθνζίσζε ζηνπο ζθνπνχο ηεο επηρείξεζεο θαη ε ηαχηηζε ησλ εξγαδνκέλσλ 

κε απηνχο έρεη κεγάιε επίδξαζε ζην ηειηθφ απνηέιεζκα ηνπ internal marketing. Έλαο 

αθνζησκέλνο εξγαδφκελνο κπνξεί λα απνδψζεη θαιχηεξα γηαηί ληψζεη φηη είλαη 

θνκκάηη ηεο επηρείξεζεο. Δδψ ελψλνληαη θπξηνιεθηηθά ην Employer Branding θαη ην  

Internal Marketing. Η αθνζίσζε ζε κία ηζρπξή κάξθα εξγνδφηε είλαη ζπρλά εχθνιε 

ππφζεζε γηαηί νη εξγαδφκελνη ληψζνπλ θαη ηελ αζθάιεηα πνπ ηνπο παξέρεη απηή ε 

κάξθα απφ πνιιέο απφςεηο.  

4.2  Η ζπκβνιή ηνπ employer branding ζηε βειηίσζε 

ησλ ζρέζεσλ ηεο επηρείξεζεο κε ηνπο εξγαδνκέλνπο 

Δίλαη βέβαην φηη ην employer brand είλαη έλα ζεκαληηθφ «ραξηί» ηελ εηαηξίαο 

ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηεο ζρέζεο ηεο κε ηνλ εξγαδφκελν, αθφκα θαη κεηά ηε ιήμε ηεο 

θαη εζηηάδεη ζηελ εξγαζηαθή δέζκεπζε ησλ δπλεηηθψλ θαη ησλ ήδε εξγαδνκέλσλ. Η 

ζρέζε ηνπ brand κε ηνλ εξγαδφκελν αξρίδεη ήδε απφ ηελ δηαδηθαζία ηεο πξφζιεςεο 

θαη εμειίζζεηαη κέζα ζηνλ ρξφλν.  

Η αθαηάπαπζηε πξνζπάζεηα ηεο επηρείξεζεο λα απνδεηθλχεηαη θαζεκεξηλά ε 

ηζρπξή κάξθα εξγνδφηε πνπ δηαζέηεη θαη πξέπεη λα δηαηεξήζεη, ηεο επηβάιιεη ηελ 

δεκηνπξγία θαιψλ ζρέζεσλ κε ηνπο εξγαδνκέλνπο. Η ζεηηθή πεπνίζεζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ γηα ηελ εηαηξία πνπ εξγάδνληαη ζεκαίλεη απηφκαηα θαη ηελ επηηπρία ηνπ 

employer branding. 

Η πξνζέιθπζε λέσλ θαη ηαιαληνχρσλ εξγαδνκέλσλ είλαη κφλν ε αξρή θαζψο 

ην επφκελν βήκα πξέπεη λα είλαη ε δηαθξάηεζε ηνπ πξνζσπηθνχ. Η αμία ηεο γλψζεο, 

ηεο εκπεηξίαο θαη ησλ δεμηνηήησλ ησλ αλζξψπσλ πνπ ζηειερψλνπλ κηα εηαηξεία, 

είλαη κέγηζηεο ζεκαζίαο θαη αμίδεη ε επέλδπζε ζε ρξφλν θαη θαιιηέξγεηα δπλαηψλ 

δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ εθ κέξνπο ηεο δηνίθεζεο. 
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Η εξγαζηαθή ζρέζε δε ζηακαηά φηαλ έλαο εξγαδφκελνο απνρσξήζεη γηαηί 

φζνη απνρσξνχλ κπνξνχλ λα απνδεηρζνχλ νη θαιχηεξνη πξεζβεπηέο. Οη ίδηνη απηνί 

παιαηνί εξγαδφκελνη είλαη κειινληηθνί πειάηεο, κπνξεί επίζεο λα εξγαζηνχλ ζηνλ 

αληαγσληζκφ ή λα γίλνπλ εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο. Μπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ή λα 

θαηεπζχλνπλ γλψκεο θαη απφςεηο, γη’ απηφ είλαη ζεκαληηθφ λα ληψζνπλ ηελ 

ππνζηήξημε πνπ ρξεηάδνληαη κέρξη ην ηέινο. 

 

4.2.1 Γηαθνξνπνίεζε ηνπ brand 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, φιν θαη πην εχθνια νη εξγαδφκελνη κεηαλαζηεχνπλ γηα 

λα εξγαζηνχλ ζε θαιχηεξεο ζπλζήθεο αλά ηελ πθήιην. Σν παγθνζκηνπνηεκέλν 

πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν ιεηηνπξγεί ε επηρείξεζε θαη θπξίσο νη δηεζλνπνηεκέλεο 

επηρεηξήζεηο, ηεο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα λα «ζπιιέμεη» ηαιέληα απφ φιν ηνλ θφζκν. 

Παξάιιεια ε αλάγθε λα δηαθνξνπνηείηαη θαη λα δηαζέηεη πάληα αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα έλαληη ησλ πνιιψλ αληαγσληζηψλ ηεο έρεη αλαδεηρζεί ζε αγψλα 

δξφκνπ.  

Η δηαθνξνπνίεζε ηνπ brandζηνρεχεη ζηελ δεκηνπξγία κηαο δηαθνξεηηθήο, 

μερσξηζηήο θαη κνλαδηθήο εηθφλαο ηεο εηαηξίαο ζην κπαιφ ηνπ θαηαλαισηή. 

Οξηζκέλεο απφ ηηο κεηαβιεηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα επηηεπρζεί ε 

δηαθνξνπνίεζε ηνπ brand είλαη νη εμήο: 

Γηαθνξνπνίεζε πξντόληνο (αγαζνχ ή ππεξεζίαο) πνπ παξέρεη ε εηαηξία, κε 

πξνζσπηθφ εθπαηδεπκέλν ψζηε λα ππνζηεξίμεη ζσζηά ηελ πψιεζή ηνπ αιιά θαη ε 

επηινγή ησλ θαλαιηψλ δηαλνκήο. 

Τν ίδην ην Πξντόλ κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά φπσο ην ζηπι θαη ν 

ζρεδηαζκφο αιιά θαη νη  επηδφζεηο ηνπ, ε ζσζηή ιεηηνπξγία, αληνρή, αμηνπηζηία, φκσο 

θαη ηελ δπλαηφηεηα επηζθεπήο πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ ην θαηάιιειν πξνζσπηθφ πνπ 

είλαη αθνζησκέλν ζηελ εηαηξία θαη ην πξντφλ πνπ παξέρεη. 

Υπεξεζίεο δηεπθόιπλζεο πνπ αθνξνχλ ηελ επθνιία παξαγγειίαο θαη 

παξάδνζε, ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ πξντφληνο εάλ απαηηείηαη, ηελ εθπαίδεπζε πειαηψλ 

ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ πξντφληνο, θάζε είδνπο ζπκβνπιέο απαξαίηεηεο πξνο ηνπο 

πειάηεο θαη ππνζηήξημε θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ ρξήζεο ελφο πξντφληνο θαη 

θπζηθά ππεξεζίεο επηζθεπήο εάλ ρξεηαζηεί. 

Πξνζσπηθό κε θαηάιιειε θαη δηαξθή εθπαίδεπζε ηθαλφηεηεο, επηθνηλσλία 

θαη δηαθξηηηθφηεηα, αμηνπηζηία, θεξεγγπφηεηα, αληαπφθξηζε. 
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Καλάιηα δηαλνκήο θαη πεξηνρέο πνπ θαιύπηνληαη 

Δηθόλεο πνπ απνηππώλνληαη ζην κπαιό ηνπ θαηαλαισηή φπσο εηαηξηθά 

ζχκβνια, γξαπηά θαη νπηηθναθνπζηηθά κέζα, ε αηκφζθαηξα ζηνπο ρψξνπο ησλ 

θαηαζηεκάησλ, επηπιένλ εθδειψζεηο θαη ε βαζηθή δηαθήκηζε ηνπ νλφκαηνο. 

Αξρηθά πξέπεη ινηπφλ λα επηιεγεί ε ζηξαηεγηθή δηαθνξνπνίεζεο απφ ηνλ 

αληαγσληζκφ θαη αθνινχζσο λα επηθνηλσλεζνχλ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

επηρείξεζεο ζηνπο θαηαλαισηέο. Η ηδηαίηεξε αμία ηεο επηρείξεζεο ηίζεηαη ζηελ θξίζε 

ησλ θαηαλαισηψλ, νη νπνίνη πξέπεη λα δηαθξίλνπλ εχθνια ηηο δηαθνξέο απφ ηνλ 

αληαγσληζκφ. Με ηνλ ηξφπν απηφ «ηνπνζεηείηαη» ην brand ζην κπαιφ ησλ 

θαηαλαισηψλ. 

4.2.2 Brand θαη loyalty 

Η εκπηζηνζχλε ηνπ εκπνξηθνχ ζήκαηνο αθνξά ηελ ζπλήζεηα ηνπ πειάηε λα 

αγνξάδεη ην ίδην πξντφλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ (Jacoby and Chestnut, 1978) θαη 

δηαθέξεη ζεκαληηθά απφ ηελ εκπηζηνζχλε ζηνλ εξγνδφηε. πρλά παξαηεξείηαη λα 

αιιάδνπλ ηα εκπνξηθά ζήκαηα κε κηθξφ θφζηνο, ελψ ζηελ απαζρφιεζε 

παξαηεξνχληαη βξαρππξφζεζκεο ζπκβάζεηο αλ θαη ην θφζηνο είλαη πςειφ. Γηάθνξνη 

παξάγνληεο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηνλ εξγαδφκελν λα εγθαηαιείςεη ηελ ζέζε 

εξγαζίαο ηνπ ή αληίζεηα λα παξακείλεη παξά ην γεγνλφο φηη είλαη δπζαξεζηεκέλνο. Οη 

εξγαδφκελνη πνπ έρνπλ κεγαιχηεξε επθαηξία λα εθθξάζνπλ ηε δπζαξέζθεηά ηνπο 

είλαη ιηγφηεξν πηζαλφ λα εγθαηαιείςνπλ (Spencer, 1986). Η πξφζεζε εγθαηάιεηςεο 

ζρεηίδεηαη κε ην άγρνο ηεο εξγαζίαο, ηελ έιιεηςε δέζκεπζεο ζηνλ εξγνδφηε θαη ηε 

δπζαξέζθεηα γηα ηε δνπιεηά (Melloretal., 2004). Σα πεξηζζφηεξα εξγαζηαθά κνληέια 

πεξηιακβάλνπλ πνηθίινπο ζπλαηζζεκαηηθνχο παξάγνληεο φπνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε 

δέζκεπζε, ε επεκεξία θαη ε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία (Steeletal., 2002, Steel, 

2002). Η ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία θαη ε νξγαλσηηθή δέζκεπζε αλακέλεηαη λα 

επεξεάζνπλ ηελ απφθαζε γηα έμνδν (Winterton, 2004), αιιά πνηέ δελ ιακβάλεηαη 

ππφςε ε επίδξαζε ηνπ εηαηξηθνχ ζήκαηνο ζε απηή ηε δηαδηθαζία, ίζσο ν 

ζεκαληηθφηεξνο ζπλαηζζεκαηηθφο παξάγνληαο ζε έλαλ νξγαληζκφ. Σν employer 

branding είλαη δπλαηφλ λα ηζρπξνπνηήζεη ηελ πίζηε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ 

επηρείξεζε θαη λα κεηψζεη ηηο πηζαλφηεηεο απνρψξεζεο ηθαλψλ εξγαδνκέλσλ. 
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4.2.3 Brand θαη satisfaction 

Έλα ηζρπξφ brand κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη θαη λα εληζρχζεη ηελ ηθαλνπνίεζε. 

Η ηθαλνπνίεζε πξνβιέπεη ηε κειινληηθή ζπκπεξηθνξά έλαληη ηεο κάξθαο (Mittal and 

Kamakura, 2001) θαη, φπσο εμεγείηαη παξαπάλσ, ε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία θαη 

απφ ηνλ εξγνδφηε είλαη ρξήζηκνη παξάγνληεο πξφβιεςεο ηεο πξφζεζεο γηα έμνδν απφ 

ηελ επηρείξεζε. Οη εξγαδφκελνη πνπ είλαη πην ηθαλνπνηεκέλνη δεκηνπξγνχλ επίζεο 

θαιχηεξεο ζρέζεηο κε ηνπο πειάηεο (Heskett et al., 1997). Η ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε 

κεηαηξέπεη ην πξντφλ ηεο επηρείξεζεο ζε μερσξηζηφ θαη επηζπκεηφ πξντφλ ή ππεξεζία 

(Wirtz, 2003).  

Σαθηηθά ηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξαθίλεζε ησλ εξγαδνκέλσλ 

είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλα κε ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ αληιεί ν εξγαδφκελνο απφ ηελ 

εξγαζία θαη ηνπο δεζκνχο ηεο κε ηελ κάξθα εξγνδφηε. κσο θαη αληίζεηα κηα ηζρπξή 

επσλπκία εξγνδφηε πξνζθέξεη ηθαλνπνίεζε ζηνπο εξγαδνκέλνπο. 

 

4.2.4 Brand and affinity 

Μηα ηζρπξή κάξθα πξνθαιεί κηα ζπλαηζζεκαηηθή αληαπφθξηζε απφ έλαλ 

θαηαλαισηή (Yeung and Wyer, 2004). Σν επίπεδν δηέγεξζεο, ε πνηφηεηα ηεο 

θαηαλαισηηθήο εκπεηξίαο θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή πξνζθφιιεζε ζε έλα εκπνξηθφ ζήκα 

επεξεάδνπλ ηελ ζπλαηζζεκαηηθή αμηνιφγεζε ηνπ θαηαλαισηή (Tsai, 2005). 

Η ζπλαηζζεκαηηθή πξνζθφιιεζε ηνπ εξγαδφκελνπ ζηνλ εξγνδφηε ηνπ εθηηκάηαη 

ζπλήζσο κε ηε κέηξεζε ηεο δέζκεπζεο (Steel, 2002), ηελ επηζπκία λα δηαηεξεζεί ζε 

έλαλ  νξγαληζκφ (Meyer and Allen, 1991) θαη ηελ πεπνίζεζε πνπ ηνπ δεκηνπξγείηαη 

φηη ε έληαμή ηνπ ζε απηφλ ηνπ πξνθαιεί ππεξεθάλεηα. 

Σειηθά ε επηηπρία ηεο επσλπκίαο αθνξά ηελ ζπλαηζζεκαηηθή αληίδξαζε απφ 

ηνλ εξγαδφκελν, ε κάξθα ηνπ εξγνδφηε ζα πξέπεη λα έιθεη ηνλ ππάιιειν κε ην 

εκπνξηθφ ζήκα. 

 

4.3 Η ζρέζε ηνπ internal κε ην external marketing 

Πξηλ απφ πεξίπνπ έλαλ αηψλα ν Philip Kotler πξφηεηλε γηα πξψηε θνξά ηελ 

πιαηθφξκα marketing κε ηα 4 P (Place, Price, Product, Promotion) θαη ζχληνκα 

πξνζηέζεθε θαη ην Peopleπνπ ζήκεξα έρεη δηαδεδνκέλε ρξήζε. 
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κσο κφιηο πξηλ ηξεηο δεθαεηίεο νη άλζξσπνη πνπ ζηειερψλνπλ ηηο εηαηξίεο 

άξρηζαλ λα ιακβάλνληαη ζνβαξά ππφςε ζηελ δεκηνπξγία αμίαο ηεο θήκεο, ηεο 

δηαθνξνπνίεζεο θαη ηεο ζπλέπεηαο κε ζθνπφ ηελ δεκηνπξγία επσλπκίαο ππεξεζηψλ. 

Οξηζκέλεο επηρεηξήζεηο αλήθνπλ απνθιεηζηηθά ζηνλ θιάδν ηεο παξνρήο 

ππεξεζηψλ. Δθεί θπζηθά νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο είλαη βαζηθφηεξεο αθφκε θαη απφ 

ην ίδην ην πξντφλ. Έλα παξάδεηγκα ηεο θαζεκεξηλφηεηάο καο είλαη νη ηξαπεδηθέο 

ππεξεζίεο. Σν Υξεκαηννηθνλνκηθφ Marketing είλαη ην πιένλ πξνζσπνπνηεκέλν 

marketing αθνχ νη ππάιιεινη εθπαηδεχνληαη ψζηε λα δηακνξθψλνπλ ην ηειηθφ πξντφλ 

ζηα κέηξα αθξηβψο ηνπ πειάηε ηνπο. Μάιηζηα δηαρξνληθά θάλεθε φηη έλαο πηζηφο 

πειάηεο ζηα Πηζησηηθφ Ιδξχκαηα, δίλεη πεξηζζφηεξν θέξδνο ζηελ ηξάπεδα αθφκε θαη 

αλ ρξεηαζηεί λα θάλεη νξηζκέλεο ππνρσξήζεηο κε ζθνπφ λα ηνλ θξαηήζεη (Berry & 

Parasuraman, 1991). 

Τπάξρνπλ βεβαίσο θαη θιάδνη πνπ παξάγνπλ θαη πσινχλ κηθηά πξντφληα, 

δειαδή πξντφληα πνπ πεξηέρνπλ θαη ππεξεζίεο θαη αγαζά ηαπηφρξνλα. Έλαο ηέηνηνο 

θιάδνο είλαη ν μελνδνρεηαθφο. Η ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ δηακφξθσζε ηεο 

ηειηθήο εκπεηξίαο απφ ηελ δηακνλή ελφο ηνπξίζηα ζην μελνδνρείν είλαη 

αδηακθηζβήηεηεο ζεκαζίαο.  

Πνιιέο επηρεηξήζεηο φκσο εληάζζνληαη ζηηο εκπνξηθέο ή βηνκεραληθέο. Δδψ 

κπνξεί λα «πσινχλ» κφλν αγαζά φκσο θαη απηά πιαηζηψλνληαη θαη πξνσζνχληαη ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ. Γηα παξάδεηγκα, έλα γξήγνξν απηνθίλεην 

πέξα απφ ηελ ηερλνινγία θαηαζθεπήο ηνπ δίλεη ζηνλ θαηαλαισηή ηελ ηέιεηα αίζζεζε 

ηεο νδήγεζεο ή κία ηειεφξαζε πέξα απφ ηα ηερλνινγηθά ηεο ραξαθηεξηζηηθά δίλεη 

ζηνλ θαηαλαισηή ηελ αίζζεζε ηεο ηξηζδηάζηαηεο εηθφλαο. Καη εδψ ην Services 

Marketing θαίλεηαη πσο είλαη δπλαηφλ λα εκπιέθεηαη παληνχ θαη άξα ε ζεκαζία ηνπ 

αλζξψπηλνπ παξάγνληα λα έρεη πνιχπινθε ζπκκεηνρή ζηελ δηακφξθσζε ηεο άπνςεο 

ηνπ θαηαλαισηή γηα ην πξντφλ θαη ηελ εκπνξηθή επσλπκία (Berry & Parasuraman, 

1991). 

Δπηπιένλ ηα αγαζά πνπ πσινχληαη πεξηέρνπλ θαη ππεξεζίεο ή ζπλνδεχνληαη 

απφ ππεξεζίεο φπσο αλαθέξζεθε ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα. Γηα παξάδεηγκα έλα 

laptop πσιείηαη κε ηηο ππεξεζίεο ηεο ππνζηήξημεο ιεηηνπξγίαο ηνπ softwareθαη ην 

απαξαίηεην service εθφζνλ ρξεηαζηεί ή έλα θιηκαηηζηηθφ πσιείηαη καδί κε ηηο 

ππεξεζίεο εγθαηάζηαζεο θαη εηήζηνπservice. Με ηνλ ηξφπν απηφ δεκηνπξγείηαη ε 

επσλπκία ηαπηφηεηαο ζηηο βαζηθέο θαη δεπηεξεχνπζεο παξειθφκελεο ππεξεζίεο ζε 

έλα αγαζφ. Πνιχ ηαθηηθά είλαη ν ιφγνο πνπ κία εηαηξία δηαθνξνπνηείηαη ζην κπαιφ 
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ησλ θαηαλαισηψλ θαη ηελ πξνηηκνχλ γηα ηελ αγνξά ησλ αγαζψλ απφ άιιεο 

αληαγσληζηηθέο εηαηξίεο (Reis & Braga, 2016). 

Ίζσο ην ζεκαληηθφηεξν πξνζσπηθφ ζε πνιιέο επηρεηξήζεηο είλαη νη πσιεηέο 

(merchandiser) απηνί δειαδή πνπ ζα έξζνπλ ζε επαθή κε ηνπο πειάηεο. Σν 

merchandising αλαπηχρζεθε σο θιάδνο ηνπ marketing ζηελ ηειηθή επζεία, ηηο 

πσιήζεηο. Δθεί δειαδή πνπ ηειηθά ν πειάηεο γηα νξηζκέλνπο ιφγνπο πνπ ηνλ 

δειέαζαλ απφ ην marketing πνπ αλαπηχζζεη ε εηαηξία, βξίζθεηαη πιένλ κπξνζηά 

ζηνλ πσιεηή θαη ν πσιεηήο ζα ηνλ πείζεη λα αγνξάζεη απηφ γηα ην νπνίν κπήθε ζην 

θαηάζηεκα ή αλ είλαη θαιά ελεκεξσκέλνο θαη εθπαηδεπκέλνο, αθφκε πεξηζζφηεξα 

πξντφληα (Reis & Braga, 2016). 

        Σα εξγαιεία πνπ δίλνληαη ζηνπο πσιεηέο κπνξνχλ λα εληζρχζνπλ ηηο 

πσιήζεηο θαη λα ηθαλνπνηήζνπλ ηνπο πειάηεο κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν. Γηα λα 

κπνξέζεη φκσο λα αμηνπνηήζεη απηά ηα εξγαιεία ζα πξέπεη λα θαηέρεη ηδηαίηεξεο 

δεμηφηεηεο, λα έρεη δηθή ηνπ άπνςε γηα έλα πιήζνο αληηθεηκέλσλ θαη λα είλαη πιήξσο 

ελεκεξσκέλνο γηα ζέκαηα φπσο ην marketing θαη ην management, ε πξνκήζεηα θαη ε 

ηηκνιφγεζε ησλ πξντφλησλ, ε δηαθφζκεζε εζσηεξηθψλ ρψξσλ θαη ην design, ε 

επρέξεηα ζηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ, ε γλψζε ηνπ πειαηνινγίνπ θαη ησλ 

απαηηήζεψλ ηνπ, ε πξφβιεςε δηαθφξσλ θαηαζηάζεσλ θαη έθηαθησλ πξνβιεκάησλ, ε 

ηθαλφηεηα εμεχξεζεο άκεζσλ ιχζεσλ, ε έκπλεπζε, ε δεκηνπξγηθφηεηα θ.α. (Wahba 

and Elmanadily, 2015). 

Έλαο εξγαδφκελνο πνπ έρεη ηαπηηζηεί κε ηελ επσλπκία εξγνδφηε θαη βιέπεη 

ηελ εηαηξία σο «δηθή ηνπ ππφζεζε» κπνξεί θαιχηεξα λα απνδψζεη ζε θάζε 

πεξίπησζε θαη λα αληηιεθζεί νξζά ηνπο ιφγνπο πνπ πξέπεη λα πξνσζήζεη ηηο 

πσιήζεηο ηεο εηαηξίαο.  

Απηφ ζεκαίλεη φηη έρεη θαηαλνήζεη επαξθψο ηελ επηρεηξεζηαθή θνπιηνχξα θαη 

ν εξγαδφκελνο πνπ ιακβάλεη ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία ηνπ κπνξεί λα ηελ 

κεηαθέξεη θαη ζηνλ πειάηε. Η δηαπξνζσπηθή ζρέζε κεηαμχ πσιεηή θαη πειάηε είλαη 

πνιιέο θνξέο ε ζεκαληηθφηεξε παξάκεηξνο ηεο ηειηθήο απφθαζεο ηνπ πειάηε γηα 

αγνξά. Πνιιέο επηρεηξήζεηο ζηνρεχνπλ ζε απηή ηελ δηαπξνζσπηθή ζρέζε θαη 

παξνηξχλνπλ ηνπο εξγαδφκελνπο λα ρηίζνπλ ηέηνηεο ζρέζεηο κε ηνπο πειάηεο (Wahba 

and Elmanadily, 2015) 

Έρεη απνδεηρζεί απφ έξεπλεο φηη ίζσο ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ηθαλνπνίεζεο 

ησλ πειαηψλ αληιείηαη απφ ηελ δηαπξνζσπηθή ζρέζε κε ην πξνζσπηθφ. Καη είλαη 

πξαγκαηηθά εληππσζηαθφ φηη αθφκε θαη νη πειάηεο ζε κεγάια θαη πςεινχ θφζηνπο 
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δηακνλήο μελνδνρεία θαηαηάζζνπλ ηελ εμππεξέηεζε απφ ην πξνζσπηθφ ζε εμίζνπ 

ζεκαληηθφ παξάγνληα επηινγήο ηνπ μελνδνρείνπ κε ηηο αθξηβέο εγθαηαζηάζεηο θαη ηηο 

ηηκέο δηακνλήο θαη δηαηξνθήο. 

Οη ππεξεζίεο δεκηνπξγνχληαη ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ παξέρνληαη θαη ε 

αιιειεπίδξαζε κε ηνλ πειάηε είλαη κνλαδηθή. Η ηθαλφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ λα 

απνδψζνπλ ην ζσζηφ απνηέιεζκα εμαξηάηαη απφ ηελ εθπαίδεπζε, ηελ εκπεηξία αιιά 

θπξίσο θαη απφ ηελ δηθή ηνπο δηάζεζε. ηαλ νη ίδηνη είλαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ 

επηρείξεζε ζηελ νπνία εξγάδνληαη είλαη κία εθ ησλ πξνηέξσλ ζεηηθή παξάκεηξνο πνπ 

ζα ηνπο βνεζήζεη λα απνδψζνπλ ηελ κέγηζηε ηθαλνπνίεζε θαη ζηνλ πειάηε (Berry & 

Parasuraman, 1991). 

 Γηα παξάδεηγκα κία κεηέξα κε ηνλ κηθξφ ηεο γην επηζθέπηεηαη έλα εμεηαζηηθφ 

θέληξν γηα ηππηθέο εμεηάζεηο αίκαηνο ζην παηδί. Δίλαη ινγηθφ φηη ε ίδηα είλαη 

θνβηζκέλε θαη ην παηδί πηζαλφηαηα ζα αληηδξάζεη άζρεκα ζηελ ζέα ηεο έλεζεο. Η 

δηάζεζε ηεο λνζνθφκαο πνπ θάλεη ηελ ιήςε είλαη πνιχ θαιή, παίδεη κε ηνλ κηθξφ, ηνπ 

ιέεη αζηείεο ηζηνξίεο θαη ηειηθά ηνπ δεηάεη λα θιείζεη ηα κάηηα θαη λα πάξεη κηα 

βαζηά αλάζα. ε ιίγν ε ιήςε ηειεηψλεη θαη ε εκπεηξία ηεο επίζθεςεο ζην εμεηαζηηθφ 

θέληξν δελ ήηαλ θαζφινπ δπζάξεζηε γηα ηελ κεηέξα θαη ην παηδί. Η λνζνθφκα ήηαλ 

απηή πνπ θαηάθεξε λα αιιάμεη ην θιίκα θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ζηνλ πειάηε απφ ηελ 

ππεξεζία πνπ πξνζέθεξε. Μάιηζηα είλαη έλα ζεκαληηθφο ιφγνο ψζηε ε ζπγθεθξηκέλε 

πειάηηζζα λα παξακείλεη πηζηή ζηηο ππεξεζίεο ηνπ εμεηαζηηθνχ θέληξν απφ ηελ 

εμππεξέηεζε πνπ είρε (Wahba and Elmanadily, 2015) 

 

Σν internal marketing απνδεηθλχεηαη πνιχηηκνο ζχκκαρνο ζηελ δηακφξθσζε 

ηνπ external marketing αθνχ κπνξεί λα δψζεη ην θίλεηξν ζηνπο εξγαδνκέλνπο λα 

επέκβνπλ θαη λα δηνξζψζνπλ ή λα επεθηείλνπλ ηηο ζηξαηεγηθέο ηνπ marketing θαη ηνπ 

merchandising.  

ε πνιιέο πεξηπηψζεηο φκσο ε παξνρή ππεξεζηψλ είλαη απνιχησο 

δηαπξνζσπηθή ππφζεζε φπσο γηα παξάδεηγκα νη ινγηζηέο, νη ρξεκαηννηθνλνκηθνί 

ζχκβνπινη, νη γηαηξνί, νη δηθεγφξνη, νη πξνγξακκαηηζηέο θαη εμαξηάηαη απφ ηελ 

ηθαλφηεηά ηνπο λα αμηνινγνχλ θαη λα αληηιακβάλνληαη ηνλ άλζξσπν – πειάηε πνπ 

έρνπλ απέλαληί ηνπο θαη λα ηνπ πσινχλ ηηο ππεξεζίεο κε ηξφπν πνπ λα ληψζεη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ζπλεξγάηεο – πειάηεο. 

Δπηπιένλ θαη ην πην ζεκαληηθφ είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν παξνπζηάδνπλ ην 

πξφβιεκα πνπ πηζαλψο έρνπλ εληνπίζεη θαη ηηο ιχζεηο πνπ πξνηείλνπλ. Ο πειάηεο 
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κπνξεί λα είλαη ήδε θαιά πιεξνθνξεκέλνο πξηλ ηελ επίζθεςή ηνπ ζε έλαλ ινγηζηή ή 

έλαλ δηθεγφξν. Μπνξεί λα έρεη ήδε επηζθεθηεί θαη άιινπο ηέηνηνπο επαγγεικαηίεο. Η 

αληίιεςή ηνπ γηα ην ζέκα πνπ ηνλ απαζρνιεί πξέπεη λα είλαη επδηάθξηηε απφ ηνλ 

επαγγεικαηία – πσιεηή. Ο ηξφπνο πνπ ν επαγγεικαηίαο δεηάεη ζηνηρεία θαη ηα 

αλαιχεη θάλνπλ ηνλ πειάηε λα ληψζεη ηελ αμία ηεο ππεξεζίαο πνπ ηνπ πξνζθέξεηαη. 

κσο επίζεο ζεκαληηθή είλαη θαη ε αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη νη ιέμεηο πνπ 

επηιέγεη ν επαγγεικαηίαο πσιεηήο λα ην παξνπζηάζεη (Berry & Parasuraman, 1991). 

ια απηά κπνξνχλ λα δηαθνξνπνηήζνπλ κηα παξερφκελε ππεξεζία ζηα κάηηα 

ηνπ θαηαλαισηή, θπξίσο ζε απηνχο πνπ έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ έλα πξφβιεκα θαη 

φρη ηφζν ζε απηνχο πνπ έρνπλ επηζθεθηεί έλα θέληξν αλαςπρήο γηα λα δηαζθεδάζνπλ. 

Η επηηπρία ηεο πψιεζεο ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά απφ ηελ 

εθπαίδεπζε θαη δηάζεζε ησλ πσιεηψλ θαη θπξίσο κπνξνχλ λα κεηαδίδνπλ ηελ δηθή 

ηνπο ηθαλνπνίεζε σο εξγαδφκελνη θαη πειάηεο ηεο εηαηξίαο ηνπο ζηνλ δπλεηηθφ 

πειάηε. Γηα παξάδεηγκα ε πψιεζε ελφο αεξνπνξηθνχ εηζηηεξίνπ. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ν πειάηεο αγνξάδεη απιά έλα εηζηηήξην, έλα κηθξφ θνκκαηάθη 

ραξηηνχ, πνπ ηνπ ππφζρεηαη ηελ ζπγθίλεζε ηεο πηήζεο πνπ ηνπ «πεξηγξάθεη» ε 

πσιήηξηα – ηακίαο, κε ηα άξηηα εμνπιηζκέλα αεξνζθάθε ηεο εηαηξίαο θαη ηηο 

εμαηξεηηθέο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη ελ πηήζε. Ο πειάηεο πείζεηαη γηα ηελ αγνξά 

ηνπ εηζηηεξίνπ απφ ηελ ηθαλφηεηα ηεο ηακίαο λα πεξηγξάςεη ηελ ππεξεζία πνπ 

πνπιάεη σο ππάιιεινο αιιά θαη σο θαηαλαισηήο. Η επηρείξεζε έρεη ηελ ππνρξέσζε 

πιένλ απιά λα επαιεζεχζεη ηελ πεξηγξαθή (Berry & Parasuraman, 1991). 

Η νξγάλσζε αιιά θαη ε εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ πξέπεη λα δίλεη έκθαζε 

ζηελ ιεπηνκέξεηα. Οη ιεπηνκέξεηεο κπνξεί λα θάλνπλ ηελ δηαθνξά αλάκεζα ζηνλ 

αληαγσληζκφ θαη λα πξνζθέξνπλ ηηο αλακελφκελεο πσιήζεηο θαη ηελ ηθαλνπνίεζε 

ζηνλ πειάηε πνπ ζα επηζηξέςεη μαλά θαη μαλά ζην θαηάζηεκα.  

Οη εξγαδφκελνη πξέπεη λα έρνπλ γλψζε ηεο ππεξεζίαο πνπ πξνζθέξνπλ, αιιά 

θαη ηεο ππφζρεζεο πνπ δίλεη ε επσλπκία ηνπ εξγνδφηε ηνπο ζηνπο πειάηεο πνπ 

πξνζέξρνληαη. Η ζπκπεξηθνξά ηνπο απέλαληη ζηνλ πειάηε νθείιεη λα είλαη 

πειαηνθεληξηθή θαη σο «πειάηεο» λα ζθέθηνληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πψιεζεο. Η 

εηαηξία πξέπεη λα έρεη ραξάμεη θάζε ηθαλή ζηξαηεγηθή ηζρπξνχ employer branding 

πνπ ζα παξαθηλήζεη ηνλ εξγαδφκελν λα πξάμεη ηα αλακελφκελα. Δίλαη ηδηαίηεξα 

δαπαλεξφ πάλσ απφ θάζε εξγαδφκελν λα βξίζθεηαη θαη έλαο πξντζηάκελνο πνπ λα 

ειέγρεη ηελ ζπκπεξηθνξά θαη ηνλ ηξφπν πνπ αληηκεησπίδεη ηνπο πειάηεο. Οη 

εξγαδφκελνη πξέπεη λα δνπιεχνπλ κφλνη ηνπο κε ηνλ ηξφπν πνπ ηνπο έρεη ππνδεηρζεί, 
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αθφκε θαη φηαλ θαλείο δελ ηνπο επηβιέπεη θαη εδψ ε παξαθίλεζε είλαη κνλαδηθφο 

παξάγνληαο (Wahba and Elmanadily, 2015) 

Δπί ηεο νπζίαο νη εξγαδφκελνη πξέπεη λα εκπιέθνληαη ζηελ θνπιηνχξα ηεο 

επηρείξεζεο θαη ηελ εζσηεξηθή ηεο νξγάλσζε θαη λα αληηιακβάλνληαη πιήξσο ηνπο 

νηθνλνκηθνχο ηεο ζηφρνπο. 

Παξαθάησ εθπαηδεχνληαη θαη αλαιακβάλνπλ ππεξεζία ζε νκάδεο ή κφλνη. 

Πξέπεη ινηπφλ λα είλαη απνιχησο βέβαην φηη ζα απνδψζνπλ ηα αλακελφκελα ή θαη 

αθφκε πεξηζζφηεξν ρσξίο λα ππάξρεη θακία επίβιεςε ή έιεγρνο. Οπσζδήπνηε 

ζεκαληηθφ είλαη λα ππάξρεη ή ίδηα εμππεξέηεζε απφ φινπο ηνπο εξγαδνκέλνπο ψζηε 

λα είλαη βέβαην ζηνλ πειάηε πσο ηελ ίδηα ζεηηθή αληηκεηψπηζε ζα έρεη γηα θάζε 

επηζπκία ηνπ πξφβιεκα απφ φινπο αλεμαηξέησο ηνπο εξγαδνκέλνπο ζηελ επηρείξεζε.  

Σν internal branding έρεη ήδε πξνζδψζεη ηηο θνηλέο αμίεο πνπ βαζίδνληαη ζην 

ήζνο θαη ζπλδένληαη κε νξηζκέλν εηαηξηθφ φξακα ή απνζηνιή. ηελ δηακφξθσζε 

απηήο ηεο πεπνίζεζεο ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη ε επζπγξάκκηζε ηεο εγεηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο εληφο ηεο επηρείξεζεο κε ηελ δεκηνπξγία ηνπ employer branding πνπ 

αλακέλεηαη λα εδξαησζεί. Η δηεξγαζία απηή δελ αθήλεη ρψξν ζε πηζσγπξίζκαηα θαη 

αθνξά έλα επξχ θάζκα ζρέζεσλ κεηαμχ ηεο δηνίθεζεο (εηαηξίαο) θαη ησλ 

εξγαδνκέλσλ. Η Γηνίθεζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ έρεη έλαλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

επζπγξάκκηζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηεο εγεζίαο κε ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ ιακβάλνπλ νη 

εξγαδφκελνη απφ ηελ εξγαζία ηνπο. πσο άιισζηε πξναλαθέξζεθε πνιιέο θνξέο 

απηφο ν ξφινο αλαιακβάλεηαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο Γηεπζχλνληεο πκβνχινπο –CEO. 

κσο θαη’ επέθηαζε είλαη ζπνπδαίνο θαη ν ηξφπνο πνπ ζπλδέεηαη ε «ρεκεία» κεηαμχ 

ησλ αλζξψπσλ ζηελ δεκηνπξγία ησλ νκάδσλ εξγαζίαο (Wahba and Elmanadily, 

2015) 

Η ζσζηή ζηειέρσζε είλαη ινηπφλ έλα αθφκε απαξαίηεην θνκκάηη απφ ην 

puzzle πνπ ζπλζέηεη ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ ιακβάλεη ν εξγαδφκελνο απφ ηελ εξγαζία 

ηνπ. Δάλ ε ζηειέρσζε δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηηο ζρέζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ ή 

αθφκε θαη ζηελ δηεθπεξαίσζε ηεο εξγαζίαο πξέπεη λα επεκβαίλεη άκεζα ε δηνίθεζε 

θαη λα δηνξζψλεη ηα φπνηα πξνβιήκαηα δεκηνπξγνχλ ηελ ζπγθεθξηκέλε 

δπζιεηηνπξγία. 

Σν «παθέην» ηθαλνπνίεζεο πνπ παξέρεη ε επηρείξεζε ζηνλ εξγαδφκελν απφ 

ηελ απαζρφιεζή ηνπ πξέπεη λα έρεη πεξαηηέξσ ζηφρνπο ζηελ αχμεζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο θαη ηελ νιηθή ζπλεηζθνξά ηνπ εξγαδνκέλνπ κε φιεο ηνπο ηηο 

δπλαηφηεηεο ζηελ παξνρή ηεο εξγαζίαο. Η ηθαλνπνίεζε θαη ε αληακνηβή πνπ 
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ιακβάλεη ν εξγαδφκελνο είλαη πξνθαλείο ζηα κάηηα ηνπ θαηαλαισηή. Δίλαη απηφ 

αθξηβψο πνπ κπνξεί λα κεηαδψζεη ν εξγαδφκελνο ζηνπο ηθαλνπνηεκέλνπο πειάηεο θαη 

λα επηηχρεη ηελ κέγηζηε απφδνζε θαη αθνζίσζε θαη λα μεθχγεη ε επσλπκία ηεο 

εηαηξίαο απφ ηελ κεηξηφηεηα ψζηε λα δηαθξηζεί.  
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Σπκπεξάζκαηα 

Δάλ ζεσξήζνπκε σο αξρή ηελ ππνρξέσζε ηεο επηρείξεζεο λα δεκηνπξγεί 

θέξδε, ν αλζξψπηλνο παξάγνληαο είλαη απηφο πνπ κπνξεί λα ηελ νδεγήζεη ζηελ 

επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο ζήκεξα θαη ζην κέιινλ.  

Σν έκςπρν πιηθφ ηεο επηρείξεζεο κπνξεί λα πξνζδψζεη ην απαξαίηεην 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ καθξνρξφληα εμέιημε θαη 

θεξδνθνξία. 

Σν employer branding αληηπξνζσπεχεη ηελ θνπιηνχξα θαη ηηο αμίεο ηεο 

εηαηξίαο ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. Μπνξεί έηζη λα πξνθαιέζεη ην ελδηαθέξνλ γηα 

ηελ πξνζέιθπζε ησλ αλζξψπσλ πνπ ρξεηάδεηαη ε επηρείξεζε αιιά αθφκε θαη 

ηαιέλησλ πνπ κπνξνχλ λα ηηο πξνζθέξνπλ ηηο θαηλνηνκίεο θαη ηηο πςειέο απνδφζεηο. 

Η νξζή ρξήζε ηεο κάξθαο εξγνδφηε κπνξεί λα απνηειέζεη έλα ηζρπξφ 

πιενλέθηεκα γηα απμεκέλε παξαγσγηθφηεηα, άξηζην ζπληνληζκφ θαη απφθηεζε κηαο 

εγεηηθήο ζέζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Οη εξγαδφκελνη είλαη έλα ζεκαληηθφ θεθάιαην 

ζηελ ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. 

Οη απμεκέλεο παξνρέο ηνπ εξγνδφηε πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο είηε είλαη πιηθέο 

είηε ζπλαηζζεκαηηθέο κπνξεί λα αλνίμνπλ ηελ πφξηα ζηηο δηεζλείο αγνξέο θαη ζην 

ηδηαίηεξα αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ ησλ παγθφζκησλ αγνξψλ.  

ηηο ζειίδεο πνπ πξνεγήζεθαλ αλαιχζακε θάζε πιεπξά ηεο απφθηεζεο θαη 

δηαηήξεζεο ελφο ηζρπξνχ employer branding πνπ ιεηηνπξγεί επσθειψο ζε βάζνο 

ρξφλνπ ζηελ ιεηηνπξγία θαη θεξδνθνξία ηεο επηρείξεζεο. Δίλαη πιένλ έλα ζέκα πνπ 

πξέπεη λα απαζρνιεί θάζε βαζκίδα ηεο δηνίθεζεο θαη λα αθνινπζείηαη αδηάθνπα θάζε 

ζηάζε πνπ κπνξεί λα επηδξά ζεηηθά ζηελ ελίζρπζε ηεο κάξθαο εξγνδφηε αιιά θαη λα 

δηαηεξείηαη ζπλερψο. 

Καη επεηδή ε θήκε έρεη κεγαιχηεξε βαξχηεηα θαη απφ ην θεθάιαην ε 

δεκηνπξγία ηεο θήκεο ελφο αμηφινγνπ εξγνδφηε έρεη ζήκεξα αληίζηνηρε αμία κε ηελ 

εηαηξηθή θήκε. 
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Πξνηάζεηο 

Η δηαρείξηζε ηεο εκπεηξίαο ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηελ απαζρφιεζή ηνπο ζε 

έλαλ νξγαληζκφ πξέπεη λα απνηειεί επζχλε ηεο επηρείξεζεο γηα φιν ηνλ θχθιν 

δηάξθεηαο ηεο ζπλεξγαζίαο. 

Δίλαη ινηπφλ πξνθαλέο φηη νη δηαδηθαζίεο θαη νη πξαθηηθέο ηεο κάξθαο 

εξγνδφηε πξέπεη λα είλαη αληηιεπηέο αιιά θαη λα εθαξκφδνληαη ζε φια ηα επίπεδα 

ηνπ νξγαληζκνχ. Οη εξγαδφκελνη ζε φιεο ηηο βαζκίδεο πξέπεη λα εθπαηδεχνληαη γηα 

ηελ νηθνδφκεζε θαη άζθεζε ησλ πξαθηηθψλ πνπ πξνζδίδνπλ αμία ζηελ επσλπκία 

εξγνδφηε ηεο επηρείξεζεο πνπ απαζρνινχληαη.  

Οη ζπλεξγαζίεο κε εζληθνχο θαη δηεζλείο νξγαληζκνχο πνπ ζηφρν έρνπλ ηελ 

παξνρή θάζε ζρεηηθήο βνήζεηαο γηα ηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ κάξθα 

εξγνδφηε είλαη απαξαίηεηε.  

Σειηθά ε δεκηνπξγία ελφο πιάλνπ πνπ νδεγεί ηελ επηρείξεζε ζε αμηφινγν 

εξγνδφηε είλαη απαξαίηεηε γηα θάζε ελδηαθεξφκελε νκάδα. 
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