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Έναρμόνιση των
λειτουργιών του HR με
τις περιοριμένες
δυνατότητες των
οργανισμών! Αλήθεια
γιατί πρέπει να
περιορίσουμε κάτι το
οποίο ήταν ήδη
περιορισμένο από πριν;
Για να μην ξεχάσω ότι
όλοι τώρα θυμηθήκαν
οτι υπαρχει και το HR,
γιατί ποιος θα κάνει τις
απόλυσεις, ποιος θα
μεταφέρει τα
δυσάρεστα, ποιος θα
σηκώσει το φορτίο;
Λοιπόν η απάντηση
παραμένει η ίδια: δεν
μπορείς να επικαλείσαι
το HR μόνο στις
αρνητικές διαδικασίες
και όταν είναι να
μιλήσουμε για
προγραμματισμό &
προσέλκυση
ανθρώπινου δυναμικού,
οργάνωση αμοιβών &
παροχών, εκπαίδευση,
ανάπτυξη, ενίσχυση –
εναλλαγή θέσεων,
δημιουργία πολιτικών
κτλ, να μένεις εκτός
παιχνιδιού και να μην
έχεις λόγο. Με απλά
λόγια, δεν μπορεί
κανένας εργοδότης να
ισχυρίζεται ότι θέλει να
έχει επαγγελματικό
τμήμα HR αν δεν
παραχωρεί σε αυτό την
δυνατότητα ν’ αναπτύξει

οργανωμένα τις
δυνατότητες των
εργαζομένων.
Γιατί πολλοί linemanagers μπορούν να
κατηγορούν τους
ανθρώπους του HR ότι
είναι γραφειοκράτες και
διαχειριστές, αλλά ποτέ
δεν σκέπτονται ότι οι
ίδιοι παρεμβαίνουν στο
έργο τους και τους
αφαιρούν αρμοδιότητες,
χωρίς να είναι καν
ειδικοί.
∆εν νοείται HR, χωρίς
HR development.
Εμείς δίνουμε έμφαση
στην ανάπτυξη των
ανθρωπίνων πόρων,
ελπίζουμε να δώσετε
και εσείς....

Και μην μας πείτε:
“τέτοια ώρα, τέτοια
λόγια....”, γιατί θα σας
απαντήσουμε ότι δεν
έχετε αξιοποιήσει όλους
τους πόρους σε
ικανοποιητικό
βαθμό.Ψαχτείτε
λιγάκι....
Καλή επιτυχία σε όλους
μας....την
χρειαζόμαστε,
Στάθης Πατρίκης
epatrikis@yahoo.gr
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HR Society News
Ο Σύλλογος αποφοίτων HR Society
σε συνεργασία με το τμήμα
∆.Ε.Τ. Και το Σύλλογο
αποφοίτων DMST Alumni του
πανεπιστημίου μας,
διοργανώνουν ημέρες καριέρας
και τελειόφοιτους και απόφοιτους
των τμημάτων ∆.Ε.Τ και ΜΠΣ
στη ∆.Α.∆. υπό την
υπευθυνότητα του κ. Νικολάου
Ιωάννη, επικ. Καθηγητή
οργανωσιακής Συμπεριφοράς. Ο
Σύλλογος μας εκτός από
οικονομική σύμπραξη στην
πραγματοποίηση της ημέρας
καιρέρας, συμμετέχει ενεργά
μέσω της διοργάνωσης του
event καθώς και με ειδικό χώρο
υποδοχής στα πλαίσια της
εκδήλωσης. Για περισσότερες
πληροφορίες μπορείτε να
διαβάσετε παρακάτω, στο ειδικό
άρθρο που ακολουθεί.
Τα μέλη του ∆.Σ. Του Συλλόγου
κατασκεύασαν και κατέβαλλαν
σημαντικές προσπάθειες για την
κατασκευή σελίδων και ομάδων
τόσο στο facebook όσο και στο
linkedin , όπου μπορέί πλέον ο
Σύλλογος να διαφημίζει και να
προβάλει τις ενέργειες του. Ήδη
η καινουρια σελίδα στο facebook
αριθμεί 70 μέλη από την πρώτη
βδομάδα λειτουργίας της.
Περισσότερες πληροφορίες θα
βρείτε στις αντίστοιχες σελίδες σε
παρακάτω άρθρο.
∆ημιουργήθηκε από το ∆.Σ. του
Συλλόγου ειδικός χώρος
συζητήσεων και ανάρτησης
άρθρων στο internet με τη μορφή
ιστολογίου (blog) με ηλεκτρονική
διεύθυνση :
http://hrsocietyalumni.blogspot.gr
. Τα μέλη του Συλλόγου αφού
λάβουν

την ειδική πρόσκληση από το
μέλος του ∆.Σ. Μπορούν να
συμμετέχουν και να αναρτούν
άρθρα, ειδήσεις και νέα από το
χώρο του HR καθώς επίσης και
να σχολιάζουν άρθρα και
αναρτήσεις άλλων συναδέρφων.
Σημειώνεται ότι δεν επιτρέπεται
η χρήση άσεμνων και εκτός του
κώδικα επαγγελματικής
δεοντολογίας, εκφράσεων και
προτάσεων.
Σε σύντομο χρονικό διάστημα ο
Σύλλογος θα προβεί σε αλλαγή
καταστατικού το οποίο θα
περιλαμβάνει την ένταξη στις
τάξεις των μελών του , των ήδη
φοιτητών ως δόκιμα μέλη και των
επι πτυχίω τελειοφοίτων ως
τακτικά μέλη με όλα τα προνόμια
που τους αναλογούν. Σύντομα
θα ανακοινωθεί και επίσημα η
αλλαγή του καταστατικού, στην
οποία θα συνεισφέρει ουσιαστικά
η διεύθυνση του μεταπτυχιακού
προγράμματος.
Κατασκευάστηκε και λειτουργεί,
συγκεκριμένο business and
communication plan του
Συλλόγου με βάση το οποίο θα
γίνονται απο εδώ και πέρα όλες
οι ενέργειες και δραστηριότητες
του. Αυτό κοινοποιήθηκε στη
διεύθυνση του μεταπτυχιακού και
στους καθηγητές που βοηθούν
το Σύλλογο. Στα πλαίσια του
business plan εντάσσονται οι
προσπάθειες για εξέυρεση
χορηγιών προς το Σύλλογο, η
επικοινωνία τόσο εντός όσο και
εκτός του Συλλόγου, η
συνεργασία με άλλους φορείς
της ∆.Α.∆ και οι εκδηλώσεις του
Συλλόγου.

Πρόεδρος
Συλλόγου:
Αιβαζίδης
Βασίλειος
Αντιπρόεδρος
Συλλόγου:
Κουνούπη
Ιωάννα
ΤαμίαςΥπεύθυνος
Μελών:
Βασαλάκης
∆ημήτριος
Γραμματέας
Γκούρας Νάσος
Τακτικό Μέλος
Λεκανίδη Λιάνα
1ο
Αναπληρωματικό
Μέλος:
Πατρίκης
Ευστάθιος
2ο
Αναπληρωματικό
Μέλος:
Μαρκάκη Εύη
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HR as a product: Be the Brand Of Choice (about.com from Judith Brown*
leader recognizes that stasis, or maintenance, is a
myth that only exists in the human imagination.
Nowhere in nature do we find such a thing as
stability. Even in a balanced ecosystem, there is
either expansive, unfolding growth, or degeneration,
decay and ultimately death. By creating a culture
that allows our people (and ourselves) to grow, we
are expanding our capacities as leaders, as
employees, and as human beings.

Four Things Employees Need From Leaders
In 2000, Cox Communications' Arizona branch
hadn't met a budget for three years, their P&L was
in shambles and morale was in the cellar. Today,
the branch models organizational effectiveness, and
is the U.S.-based company's largest and most
successful region. A $1.6 billion operation
blanketing the state, it is envy of cable systems
industry-wide. What caused this dramatic change in Third is the need to contribute. Like a battery, this
success? All it took was a reevaluation of leadership need is best understood when we think of it as
having two distinct poles. The negative pole reminds
style, and the profits followed.
us that that which does not contribute is eliminated.
Steve Rizley took over Cox Arizona at this pivotal
We see it in nature all the time, and at a primal, pretime. A caring but tough, naturally gifted leader,
conscious level we all seem to know this
Steve immediately went to work focusing on the
fundamental fact. Failing to contribute in a
people in his organization. In wise hands, this
significant way yields a gnawing, just-beneath-thetransformational style of leadership yielded
surface anxiety of which we are usually only vaguely
staggering growth — like growing from $700 million aware. The other pole, the positive one, answers
to $1.3 billion, in little more than two years. So
this anxiety. When we are contributing in a
what's at the heart of their version of leadership?
significant way we have an inexplicable peace of
The traditional or transactional leader says "I'm the mind. We know we belong. The simple principle at
leader — you're the follower; I have something you work here goes something like this: life works when
need (money) and you have something I need
we forget about ourselves and contribute to others.
(labor). So let's make an exchange."
To feel fulfilled and empowered, employees must
Transformational leaders like Steve understand that know they are contributing to the whole.
there is something bigger at stake. He not only
The fourth and final need to be met for full
challenged his people to grow professionally, but
leadership, effectiveness and happiness, is the
also personally — emotionally and intellectually.
need for meaning. We are meaning-seeking
Within this new paradigm, there are four nonnegotiable human needs that the transformational
leader recognizes must be satisfied if he and his
people are to succeed:

creatures. If our lives lack a clear sense of meaning,
if we are not engaged in some larger purpose, we
will not be fully satisfied, regardless of whatever else
we may have.

First, and arguably most important, is the need to
love and be loved. It sounds touchy-feely, but
people who are not both receiving and giving love —
and by love I mean focused concern and action
directed at another exclusively for that person's
good — cannot be fully healthy, biologically and
psychologically. We usually think of love as beyond
the pale in the work-a-day world, but the
transformational leader vividly understands that
tough-minded caring is essential to leading and
developing a powerful, fully expressed workforce.

The transformational leader understands that
satisfying all four of these needs may not be easy,
but when they are being met in the day-to-day
affairs of his or her people, something magnificent
begins to emerge: people instinctively play a bigger
game, and show up in a more passionate, creative,
engaged and effective way. The consequences are
difficult to argue with — hard, measurable, and in
many instances, astonishing results.

Second is the need to grow. The only alternative to
growth is death and decay. The transformational

Have you ever worked for or known a leader who
addressed any of these human needs? Did his or
her leadership style improve the performance of the
organization?
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Τι ευθύνη αναλογεί στους
HR professionals και τι
κάνουμε γι αυτό της Λιάνας
Λεκανίδη

Οι καιροί όχι μόνο δεν
υποβαθμίζουν το ρόλο των HR
Professionals αλλά αντίθετα
απαιτούν να αναλάβουν ενεργό
ρόλο μέσα σε κάθε επιχείρηση.
Απαιτούν να αναλάβουν ηγετικό
ρόλο και πρωτοβουλία
περισσότερο από ποτέ. Οι HR
Professionals είναι αυτοί που
μπορούν να ρίξουν λίγο φως στο
σκοτάδι και στην γενικότερη
ανασφάλεια που κυριαρχεί στα
κυκλώματα των εργαζομένων.
Είναι αυτοί που μπορούν αλλά
και πρέπει να τους
καθησυχάσουν για τα κοινωνικά
και μη δρώμενα και να τους
επμνεύσουν για να (ξαβα)βρουν
τη χαμένη δημιουργικότητα τους
και να αποδώσουν τα μέγιστα
στο χώρο εργασίας.
Η μεγαλύτερη πρόκληση
βρίσκεται μπροστά μας και αυτή
είναι τόσο να πείσουμε τις
διοικήσεις να μην καταφύγουν
στην εύκολη λύση των
ανθρώπινων απωλειών , όσο και
να εμπνέυσουμε τους
ανθρώπους μας . Άνθρωποι οι
οποίοι πασχίζουν καθημερινά
και αγχώνονται να μην χάσουν
τη δουλειά τους με αποτέλεσμα
να τους δημιουργούνται
αρνητικά συναισθήματα.
Συναισθήματα όπως
ανασφάλεια , φόβος , θυμός με
τις γνωστές συνέπειες (μείωση
παραγωγικότητας , πτώση
ηθικού κα) και με μεγάλο κόστος
για κάθε επιχείρηση.
Πλέον οι απαιτήσεις έχουν
αυξηθεί και οι πελάτες –
καταναλωτές είναι περισσότερο
επιλεκτικοί και απαιτητικοί σε

αυτά που τους προσφέρονται.

καιρών είναι απλές δικαιολογίες ;

Οι καιροί της ασυδοσίας και της
απληστίας όπου όλοι αγόραζαν
απλόχερα δίχως να σκέφτονται
– καλώς ή κακώς - τελείωσαν.
Έμειναν αυτοί που είτε
πραγματικά χρειάζονται κάποιες
αγορές είτε σκέφτονται πολύ
πριν επενδύσουν τα λεφτά τους.
Οι άνθρωποι κάθε επιχείρησης
είναι αυτοί που θα κάνουν τη
διαφορά αφού ο πελάτης ως
εταιρεία βλέπει κάθε άνθρωπο
απέναντι του και αυτοί είναι το
μεγαλύτερο ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα κάθε επιχείρησης.
Όσο πιο γρήγορα το
καταλάβουμε αυτό τόσο πιο
εύκολα θα αυξήσουμε τις
πωλήσεις μας.

Και γιατί αφήνουμε όλα αυτά να
επηρεάζουν τόσο τους
ανθρώπους μας αλλά και τη
δουλειά μας;

Οι HR Professionals πρέπει να
καλλιεργήσουν κουλτούρα
αυτοπεποίθησης , ελπίδας ,
αισιοδοξίας αλλά και
ανθεκτικότητας. Αυτά είναι
πλέον τα στοιχεία που πρέπει να
συνθέτουν ένα καλό εργασιακό
περιβάλλον τώρα ειδικά που οι
καιροί έχουν μειώσει τα υλικά
αγαθά.
Πότε όμως τα υλικά αγαθά ήταν
αυτά που έκαναν τη διαφορά;
∆ιαχρονικά παρατηρούμε ότι
αυτά που έχουν σημασία για
τους ανθρώπους μας δεν είναι
τόσο οι υλικές όσο οι
συναισθηματικές απολαβές.
Είναι η αίσθηση του να
αναγνωρίζεσαι και να
επιβραβεύεσαι , είναι η
προσωπική εξέλιξη , είναι αυτό
το αίσθημα του γίνομαι κάθε
μέρα καλύτερος μέσα από την
ομάδα στην οποία είμαι και
νιώθω αποδεκτός και ασφαλής
για να δίνω τον καλύτερο μου
εαυτό και όλα αυτά είναι το
ΜΥΣΤΙΚΟ της επιτυχίας !
Οπότε μήπως όλα αυτά περί

Μήπως και εμείς βλέπουμε το
λάθος δρόμο και φοβόμαστε να
αναλάβουμε τη (μεγάλη) ευθύνη
που μας αναλογεί;
«Να αγαπάς την ευθύνη ,
Να λες: εγώ μονάχος θα σώσω
τη γη !
Αν δεν σωθεί , εγώ θα φταίω...»
Νίκος Καζαντζάκης
Μήπως ήρθε η ώρα να
αναλάβουμε δράση;
Η απάντηση βρίσκεται στο
υποσυνείδητο του καθενός από
εμάς...
Λιάνα Λεκανίδη
E-mail: lianalek@yahoo.gr

Σελίδα 7

Αναγνώριση Επίδοσης (μέω διακράτησης του προσωπικού και μετά το τέλος της
κρίσης) της Μίνας Σερέτη
Αυτή τη δύσκολη εποχή που διανύουμε είναι
ιδιαίτερα σημαντικό να γνωρίζουν οι υπάλληλοί
σας πόσο τους εκτιμάτε. Κατά τη διάρκεια της
οικονομικής κρίσης έγινε κοινός τόπος στον
εργασιακό χώρο (και με στόχο την επιβίωση των
επιχειρήσεων) να απαιτείται πρόσθετος χρόνος
και προσπάθεια από τον εργαζόμενο.
Είναι απαίτηση των καιρών να αποδίδει το ίδιο
όπως παλαιότερα αλλά με μειωμένο προσωπικό,
μικρότερο προϋπολογισμό ή μεγαλύτερο φόρτο
εργασίας.
Η επίδειξη αδιαφορίας για τις προσπάθειες που
καταβάλλονται μπορεί να απογοητεύσει τους
ταλαντούχους εργαζομένους. ∆εν είναι απίθανο να
θεωρήσουν ότι είναι ωφέλιμο για την καριέρα τους
να αναζητήσουν επαγγελματικές ευκαιρίες αλλού,
αν όχι άμεσα, τότε με τις πρώτες ενδείξεις
ανάκαμψης της αγοράς εργασίας.
Η αναγνώριση της ποιοτικής δουλειάς φέρνει ένα
σπουδαίο αποτέλεσμα: Ωθείτε τον ενθουσιασμό
τους για την εργασία στην επιχείρηση σας και
ουσιαστικά επιβεβαιώνουν την πρότερη επιλογή
τους να εργαστούν σε εσάς.
Ακολουθούν μερικοί τρόποι για να καταδείξετε την
εκτίμησή σας για τους εργαζόμενους σας:
Εκφράστε τις ευχαριστίες σας…
Μπορεί να φαίνεται προφανές, αλλά πολλές φορές
είναι κάτι που είναι κάτι που παραμελούμε λόγω
φόρτου εργασίας. Αλλά η έκφραση του ευχαριστώ
με ένα σύντομο ηλεκτρονικό μήνυμα ή ένα
τηλεφώνημα μπορεί να σημαίνει πολλά για τον
εργαζόμενο και την ικανοποίηση του από την
εργασία, τη σχέση με τους ανώτερους του ακόμη
και τη διαχείριση του άγχους.
Μπορεί να πάρει κάποιο πρόσθετο χρόνο, αλλά η
θετική επίδραση στον υπάλληλο θα είναι μακράς
διαρκείας.

ή μέσω του newsletter της εταιρίας.
Η έκφραση του επαίνου σε ένα δημόσιο φόρουμ όχι
μόνο κάνει τον αναγνωρισμένο εργαζόμενο να
αισθανθεί σημαντικός, αλλά παρακινεί και άλλους
για να προσπαθήσουν να αποδώσουν στο ίδιο
υψηλό επίπεδο.
∆ώστε ψυχολογική ή επαγγελματική ώθηση.
Άλλη μορφή αναγνώρισης είναι η παροχή της
δυνατότητας να εκπαιδευτεί κάποιος σε νέες
δεξιότητες ή να επεκτείνει τα επαγγελματικά δίκτυά
του παρακολουθώντας ένα σεμινάριο. Πολλοί
εργαζόμενοι παρακινούνται από τις επαγγελματικές
ευκαιρίες ανάπτυξης.
Μια άλλη καλή ιδέα: ∆ώστε στα μέλη ομάδων την
ευκαιρία να συναντηθούν με
μάνατζερ της
επιχείρησης, είτε ως μέλη μιας επιτροπής είτε σε μια
άτυπη συνάντηση, όπως ένα μεσημεριανό γεύμα.
Θα ενθουσιαστούν με την ευκαιρία περαιτέρω
γνωριμιών στον εργασιακό τους χώρο.
Εξετάστε την πιθανότητα προσφοράς μπόνους.
Μερικά επιδόματα ενσωματώνονται στα πακέτα
παροχών των υπαλλήλων και συνδέονται με
ατομικούς, ομαδικούς ή εταιρικούς στόχους. Αλλά τα
μπόνους σημείων προορίζονται να ανταμείψουν ένα
μεμονωμένο σημαντικό επίτευγμα, και μπορούν να
είναι ένα άριστο εργαλείο παρακίνησης για τον
παραλήπτη και για το υπόλοιπο της ομάδας.
Σιγουρευτείτε ότι είστε συνεπείς κατά τον παροχή
αυτών των μπόνους. Εάν δίνετε, για παράδειγμα,
100 ευρώ σε ένα από τους εργαζομένους σας για να
τελειώσει ένα project δύο εβδομάδες νωρίτερα και
κατόπιν δώστε σε έναν άλλο υπάλληλο ακριβώς τα
μισά για το ίδιο επίτευγμα, θα μπορούσε να ασκήσει
αρνητική επίδραση στο ηθικό, παρά τη θετική
επίδραση που περιμένατε.

Όπως και οι άλλες μορφές αναγνώρισης
υπαλλήλων, τα μπόνους σημείων πρέπει να δοθούν
σύντομα μετά από την ολοκλήρωση ενός έτους. Και
Οποιαδήποτε τακτική χρησιμοποιείτε,
φροντίστε να τα δίνετε λιτά, δεδομένου ότι πρέπει
σιγουρευτείτε ότι ο έπαινός σας είναι
να αποτελούν γνήσια έκπληξη. Εάν οι υπάλληλοί
συγκεκριμένος και άμεσος. Όχι μόνο να λέει,
σας φτάσουν να τα θεωρούν δεδομένα, θα
«εξαιρετική δουλειά!» Αντ' αυτού, «σας ευχαριστώ απογοητευτούν εάν δεν τα λαμβάνουν και θα είναι
για την έρευνα και τη σκληρή δουλειά που οδήγησε λιγότερο παρακινημένοι για να αποδώσουν σε ένα
στη σημερινή σας παρουσίαση».
υψηλό επίπεδο στο μέλλον.
…δημοσίως.
Είναι προτιμότερο να δοθεί αναγνώριση που
αφορά την κορυφαία επίδοση εργαζομένων κατά
τη διάρκεια συνεδριάσεων του προσωπικού
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Μην ξεχνάτε τις εναλλακτικές λύσεις με χαμηλό κόστος.
Εάν δεν μπορείτε να δώσετε τα επιδόματα σημείων, υπάρχουν και άλλοι οικονομικώς αποδοτικοί τρόποι
ώστε να ανταμειφθούν οι υπάλληλοί που εργάζονται ποιοτικά. Σκεφτείτε να δώσετε στα αστέρια σας
πρόσθετο χρόνο αδείας ή επιτρέψτε να φύγουν από το γραφείο νωρίτερα ορισμένες ημέρες.
Μπορείτε επίσης να τους προσφέρετε θέση στάθμευσης ή την ευκαιρία να αντιπροσωπεύσουν
επιχείρηση σε ένα συνέδριο ή μία εμπορική έκθεση.

την

Στο εξωτερικό χρησιμοποιούν εισιτήρια κινηματογράφων, οι προπληρωμένες κάρτες για βενζίνη, κάρτες
δώρων για τα τοπικά εστιατόρια, ή τα εισιτήρια για συναυλίες και αθλητικά γεγονότα. Όλα αυτά μπορούν
να κάνουν έναν αξιόλογο υπάλληλο να αισθανθεί πως τον εκτιμούν. Καθώς λένε, είναι η σκέψη που
μετρά.
Όταν δείχνετε στους υπαλλήλους σας ότι τους εκτιμάτε, είναι πιθανότερο να εργαστούν σκληρά - και να
δεσμευτούν – για τις καλές και για τις κακές στιγμές. Έτσι, μην διστάστε να δώσετε τον έπαινο σε εκείνους
που τον αξίζουν.
Μίνα Σερέτη
E-mail: minasereti@yahoo.com

Επισκευθείτε το Σύλλογο HR Society και στο Linked IN
http://www.linkedin.com/groups?gid=100061&trk=hb_side_g
A LinkedIn group created to gather together the Alumni of the MSc in Human
Resources Management programme of the Athens University of Economics
and Business
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Η αναγκαιότητα των HR metrics του ∆ημήτρη Βασαλάκη
Τα τελευταία χρόνια γίνονται ατελείωτες συζητήσεις σχετικά με το στρατηγικό ρόλο του HR σε μία
επιχείρηση. Τι πραγματικά όμως κάνουν οι HR Managers για να σταθούν ισάξια απέναντι στους
διευθυντές των υπόλοιπων τμημάτων τη στιγμή που χαράζουν τη στρατηγική; Τι πραγματικά κάνουν οι
HR Managers για να μιλήσουν τη γλώσσα τους και ιδιαίτερα τη γλώσσα που μιλάει ο CEO και ο CFO;
Η στρατηγική των επιχειρήσεων χαράσσεται με βασικό σκοπό την επίτευξη των στόχων για αύξηση της
κερδοφορίας μέσω αύξησης εσόδων ή/ και μείωση των εξόδων μέσα στον οργανισμό. Αυτό
επιτυγχάνεται με διάφορους τρόπους όπως αύξηση παραγωγής, αύξηση μεριδίου αγοράς, επενδύσεις,
συνεργασίες, μείωση λειτουργικού κόστους κ.α. Η στοχοθεσία και η παρακολούθηση επίτευξης των
στόχων σε όλα τα τμήματα τις επιχείρησης γίνεται με τη θέσπιση ορισμένων δεικτών με βάση τα οποία
μπορούμε να προβούμε σε πραγματικές συγκρίσεις μεγεθών που επηρεάζουν το bottom line μιας
επιχείρησης. Οι συγκρίσεις αυτές γίνονται για τη παρακολούθηση των δεικτών αυτών σε σύγκριση με τη
παρελθοντική απόδοση καθώς και σε σύγκριση με τον ανταγωνισμό.
Απαραίτητη λοιπόν προϋπόθεση για να αποκτήσει το hr στρατηγικό ρόλο σε μία επιχείρηση είναι να
αποδείξει τη συνεισφορά στο bottom line της. Αυτό επιτυγχάνεται με τη θέσπιση δεικτών (metrics).
Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι οι Ανώτατες ∆ιοικήσεις και τα ∆ιοικητικά Συμβούλια των
επιχειρήσεων μιλάνε με νούμερα γι αυτό πρέπει να μεταφράζουμε ακόμα και ποιοτικά στοιχεία σε
δείκτες. Βέβαια οι δείκτες αυτοί δεν πρέπει να είναι αυθαίρετοι ή απλά αντιγραφή δεικτών από άλλες
επιχειρήσεις αλλά θα πρέπει να θεσπίζονται με κριτήρια που θέτει η εταιρική στρατηγική.
Έχουν γίνει αρκετές έρευνες σχετικά με το ποιοι θεωρούνται οι πιο χρηστικοί δείκτες οι οποίοι μετράνε
την παραγωγικότητα των HR τμημάτων. Μία από αυτές είναι η “Birkman Metrics Survey” της οποίας τα
αποτελέσματα βλέπουμε στη συνέχεια. Στην έρευνα αυτή παρουσιάζεται η συχνότητα χρησιμοποίησης
δεικτών στο δείγμα των επιχειρήσεων που συμμετείχαν.

Oπως παρατηρούμε, οι δείκτες αφορούν όλα τα τμήματα και τις λειτουργίες του HR. Σε αρκετές
περιπτώσεις, για την επεξεργασία τους, απαιτείται η χρησιμοποίηση μεγάλου όγκου δεδομένων. Για το
λόγο αυτό αρκετές φορές, απαραίτητη είναι η συνδρομή της τεχνολογίας με τη χρήση πληροφορικών
συστημάτων, παραμετροποιημένα έτσι ώστε να μας δίνουν αυτόματα τα ζητούμενα αποτελέσματα.
∆εν είναι τυχαίο το γεγονός ότι μεγάλες προσωπικότητες στο χώρο του HR, όπως ο Dr Sullivan, έχουν
δαπανήσει ώρες αρθρογραφίας, βιβλιογραφίας και διαλέξεων πάνω στο θέμα των HR metrics.
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Τα στελέχη του HR πρέπει να δούμε σαν ευκαιρία την εποχή αυτή της οικονομικής κρίσης, γιατί ειδικά
αυτή την εποχή οι ανώτατες διοικήσεις μας ζητούν τη συμμετοχή μας στις στρατηγικές αποφάσεις της
επιχείρησης. Είναι μια εποχή πρόκληση για να αποδείξουμε με νούμερα την παραγωγικότητα των HR
τμημάτων και να εδραιώσουμε τη θέση μας στα στρατηγικά συμβούλια των οργανισμών.
Η επόμενη εσπερίδα που θα διοργανωθεί από το HR Society θα προσπαθήσει να προσεγγίσει με
πρακτικό τρόπο τα προαναφερόμενα έτσι ώστε τα στελέχη του HR ανεξάρτητα με την ειδικότητα τους να
αποκτήσουν μια πρόσθετη γνώση βασισμένη στην εμπειρία των ομιλητών πάνω στη χρησιμοποίηση
σχετικών δεικτών από τα HR τμήματα (HR Metrics).
∆ημήτρης Βασαλάκης
E-mail: dvasalakis@yahoo.gr

Ο Σύλλογος Αποφοίτων HR Society
τώρα και στο Facebook

Αγγελίες, νέα, φωτογραφίες, ανακοινώσεις και όχι μόνο..............
Επισκευθείτε μας:
http://www.facebook.com/home.php?#!/pages/HR-Society-AUEB/154721117880170
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Social Events
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το ετήσιο party του Συλλόγου Aποφοίτων στο BarRestaurant “Supper” στις 5 Μαΐου 2010. Στην εκδήλωση αυτή παρευρέθησαν και
διασκέδασαν απόφοιτοι του μεταπτυχιακού από τις πρώτες σειρές μέχρι και σήμερα.
Επίσης καλωσορίσαμε τα νέα μέλη του συλλόγου που αποφοίτησαν το 2010. Την
εκδήλωση τίμησε με την παρουσία της η ∆ιευθύντρια του προγράμματος κα Νάνσυ
Παπαλεξανδρή καθώς και καθηγήτες του μεταπτυχιακού μας. Η προσέλευση του
κόσμου ήταν αθρώα και για το λόγο αυτό δεσμέυόμαστε οι επόμενες εκδηλώσεις μας
να λάβουν χώρα σε μεγαλύτερους χώρους. Η συνάντηση είχε χαρακτήρα διασκέδασης
και παρά το φόρτο της ημέρας νέοι και παλιοί απόφοιτοι συναντήθηκαν και
κουβέντιασαν σε ένα τόσο φιλόξενο μέρος στο κέντρο της Αθήνας. Λόγω της μεγάλης
ανταπόκρισης στο event αλλά και του feedback που λάβαμε από τα μέλη
δεσμευόμαστε να διοργανώνουμε αντίστοιχα event σε τακτά χρονικά διαστήματα
επειδή ενισχύουν σε μεγάλο βαθμό την κοινωνική δικτύωση των μελών, προσθέτοντας
αξία και στην επαγγελματική τους απόδοση.
Περισσότερο φωτογραφικό υλικό από την εκδήλωση θα βρείτε στο page του συλλόγου
μας στο Facebook.
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Αποτελέσματα Έρευνας Επαγγ. Αποκατάστασης Αποφοίτων του Νάσου Γκούρα
Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, πραγματοποιήθηκε η έρευνα επαγγελματικής αποκατάστασης των
αποφοίτων του Συλλόγου ∆ιοίκησης Ανθρώπινου ∆υναμικού (HR Society) του ΟΠΑ, υπό την
επιστημονική καθοδήγηση του κ. Γκούρα Αθανάσιου, υποψ. ∆ιδάκτορα του ΟΠΑ και Γενικού Γραμματέα
του Συλλόγου.
Τα γενικά αποτελέσματα της έρευνας
συνοψίζονται στα εξής:
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το διάστημα Μάιος
–Ιούλιος 2010.
∆έχθηκαν να αναθεωρήσουν 146 απόφοιτοι σε
σύνολο 359 αποφοίτων δίνοντας ένα
response rate: 30%
Το ποσοστό των ανέργων αποφοίτων του
μεταπτυχιακού (από αυτούς που
αναθεωρήσανε) είναι 9% ενώ στο σύνολο
των αποφοίτων μας είναι μόλις 16 άτομα (4%
περίπου).
Το 47% της συνολικής απασχόλησης του
ιδιωτικού τομέα είναι σε Τράπεζες (National
bank, Eurobank, ATE bank, Cyprus Bank=
47% of total employment)
Στην πλειοψηφία τους οι απόφοιτοι που
εργάζονταιο στον ιδιωτικό τομέα και
εργάζονται στο HR είναι μεσαία και χαμηλά
στελέχη (HR supervisors, coordinators,
specialists, generalists, assistants)=60%
περίπου.
Το μισό σχεδόν ποσοστό των εργαζομένων στον
ιδιωτικό τομέα (περίπου 60%) εργάζονται σε
θέσεις HR ενώ το ποσοστό αυτών που δεν
εργάζονται σε θέσεις HR είναι το υπολοιπο
40%.
Απο το σύνολο των αποφοίτων που
πραγματοποιήσανε την ανανέωση των
στοιχείων τους μόνο το 7% δεν θέλει να
συμμετέχει στο Συλλόγο και δεν είναι μέλος
του Συλλόγου. Αντίστοιχα το 14% απο
αυτούς που ανανεώσανε τα στοιχεία τους δεν
είναι μέλη του Συλλόγου και θα θέλανε να
είναι και να συμμετέχουν στις δραστηριότητές
τους.

Όπως παρατηρείται από τα στοιχεία της έρευνας
οι απόφοιτοι που εργάζονται στο δημόσιο τομέα,
δεν εργάζονται στο HR (ένα 12% του συνόλου
των εργαζομένων στο HR είναι στο δημόσιο
τομέα). Αντίθετα το 38% είναι εργαζόμενοι του
ιδιωτικού τομέα και εργάζονται στο HR.
Τα γενικά συμπεράσματα που έχουν προκύψει
μπορούν να συνοψισθούν:
Η αγορά αναγνωρίζει σε μεγάλο βαθμό τις
ικανότητες των αποφοίτων μας αφού υπάρχει
μεγάλη απορρόφηση τους από όλη σχεδόν την
αγορά
Το ποσοστό των ανέργων αποφοίτων μας είναι
πολύ χαμηλό (4%). Χαμηλότερο από κάθε άλλο
μεταπτυχιακό.
Ο Σύλλογος χρειάζεται να προάγει τους
αποφοίτους του στις εταιρίες, ιδιαίτερα όταν
πρόκειται για εταιρίες στις οποίες εργάζονται
απόφοίτοι μας σε διευθυντικές θέσεις
Στο σύντομο μέλλον θα πρέπει να
πραγματοποιηθεί engagement survey
Το ποσοστό των απόφοιτων μας που εργάζεται
σε ιδιωτικούς οργανισμούς είναι σχετικά μικρό.
Γιατι πρέπει να συμβαίνει αυτό; Λόγω
οικονομικής κρίσης, οι απόφοιτοι προτιμούν
προσωρινή απασχόληση ή τους «αναγκάζει» η
αγορά εργασίας να προσφεύγουν σε part time
εργασία.
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Χρησιμοποιήση του εκτεταμμένου δικτύου επαφών του Συλλόγου για περισσότερη κοινωνική
δικτύωση των μελών του.
Ενδυνάμωση του ρόλου των φοιτητών του μεταπτυχιακού μέσω εμπλοκής τους στις δραστηριότητες
τους Συλλόγου.
Το 47% των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα εργάζονται σε τράπεζες. Πιθανόν να προτιμώνται από
τους αποφοίτους γιατί είναι ασφαλέστερος εργοδότης.
Βασικός στόχος της έρευνας ήταν η ενημέρωση της βάσης δεδομένων και των mailing lists του
Συλλόγου αλλά και να εντοπιστούν οι ποσοστώσεις των αποφοίτων που εργάζονται στο HR είτε σε
άλλες θέσεις σχετικές με αυτό. Βασικός στόχος επίσης ήτανο εντοπισμός των ανέργων αποφοίτων για
τους οποίους ο Σύλλογος οφείλει να μεριμνήσει.
Η έρευνα αυτή αποτελεί προπομπό για μετέπειτα έρευνα αφοσίωσης των αποφοίτων στους σκοπούς
του Συλλόγου (engagement survey) καθώς και για τη θεσμοθέτηση της έρευνας αποφοίτων κάθε χρόνο,
μέσω συγκεκριμένης διαδικασίας που θα ακολουθείται.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο web site του Συλλόγου:
www.dmst.aueb.gr/hralumni.
Νάσος Γκούρας
E-mail: nasosgouras@yahoo.gr
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∆ηλώνεται ότι το παρόν έντυπο αποτελεί ιδιοκτησία του Συλλόγου
Αποφοίτων ∆.Α.∆ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με την
επωνυμία HR Society.
Το παρόν έντυπο διανέμεται ηλεκτρονικά και δωρεάν στα μέλη του
Συλλόγου Αποφοίτων και έχει ενημερωτικό χαρακτήρα.
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