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Τάσεις, Προκλήσεις, Ευκαιρίες και 
Καλές Πρακτικές στη Διαχείριση 
του Ανθρώπινου Δυναμικού



«Μήνυμα» από τους HR Partners 

Ζούμε σε ένα κόσμο εύθραυστο, απαιτητικό, πολύπλοκο, με πολλές και γρήγορες αλλαγές. 

Ζούμε στην εποχή του Covid-19, στην εποχή της κοινωνικής αποστασιοποίησης και των 

τεράστιων αλλαγών που έχει επιφέρει αυτή, όχι μόνο στην προσωπική μας ζωή αλλά και στις 

επιχειρήσεις. 

Στην HR Partners πιστεύουμε ότι κάθε πρόκληση κρύβει και μία ευκαιρία. Επίσης πιστεύουμε 

ότι καμία επιχείρηση δεν μπορεί να αναπτυχθεί αν δεν βασίζεται στην ιδέα της συνεξέλιξης και 

της συνεργασίας. Προκειμένου να μετατρέψουμε αυτές τις προκλήσεις σε ευκαιρίες με 

προστιθέμενη αξία για τις επιχειρήσεις, αποφασίσαμε να υλοποιήσουμε μαζί με εσάς μία 

έρευνα, τα αποτελέσματα της οποίας παρουσιάζονται στην παρούσα αναφορά και αφορούν τις 

τάσεις, τα προβλήματα αλλά και τις λύσεις στο πεδίο της Διαχείρισης του Ανθρώπινου 

Δυναμικού, που θα επιτρέψουν τον κάθε επιχειρηματία και τους ανθρώπους του να 

λειτουργούν προδραστικά και αποτελεσματικά. Λύσεις που μπορούν να συμβάλουν στην 

επίτευξη των επιχειρηματικών στρατηγικών στόχων, διαμορφώνοντας παράλληλα μία 

κουλτούρα βιώσιμης ανάπτυξης. 

Ευχαριστούμε όλους για τη συμβολή σας!

Γιάννης Πετρίδης, 

Partner – HR Advisor 

Σίλια Χριστοφιλοπούλου

Partner – HR Advisor 
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Οι άνθρωποι είναι το 

πολυτιμότερο αγαθό 

μιας επιχείρησης!
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Σχετικά με την Έρευνα
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1%

1%

2%

2%

3%

5%

5%

6%

6%

6%

7%

9%

15%

15%

16%

Χονδρικό και λιανικό εμπόριο 

Παροχή Υπηρεσιών 

Βιομηχανικά Προϊόντα και Υπηρεσίες 

Τρόφιμα & Ποτά 

Κατασκευές και Υλικά κατασκευών 

Ενέργεια 

Μεταποίηση

Φάρμακα και προσωπική φροντίδα 

Τεχνολογία/Πληροφορική

Μεταφορές και αποθήκευση (Logistics)

Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες

Τουρισμός

Υπηρεσίες παροχής καταλύματος / Ξενοδοχεία

Υπηρεσίες Εστίασης 

Διαχείριση ακίνητης περιουσίας

ΚλάδοιΠεριοχή Δραστηριοποίησης Επιχειρήσεων

Βόρεια Ελλάδα

40%

Κεντρική Ελλάδα

40%

Νότια Ελλάδα

20%

16%

15% 6%

29%

9%24%

1-10 εργαζόμενοι 11-50 εργαζόμενοι

51-100 εργαζόμενοι 101-250 εργαζόμενοι

251-500 εργαζόμενοι >501 εργαζόμενοι

Μέγεθος Επιχειρήσεων

4%

11%

6%
11%

11%

59%

1-2 έτη 3-5 έτη

6-10 έτη 11-15 έτη

16-20 έτη > 20 έτη

Έτη Δραστηριοποίησης Επιχειρήσεων

Στην έρευνα συμμετείχαν 293 στελέχη της ανώτερης 
διοίκησης, HR leaders και ιδιοκτήτες εταιρειών που 
δραστηριοποιούνται σε όλη την Ελληνική επικράτεια.  Τα 
δεδομένα που συλλέχθηκαν, αναλύθηκαν και 
παρουσιάζονται αντιπροσωπεύουν ποικίλους κλάδους της 
Ελληνικής οικονομίας και διαφορετικά μεγέθη εταιρειών, 
των οποίων τα έτη δραστηριοποίησης επίσης ποικίλουν.

Έτσι, οι τάσεις, οι προκλήσεις, οι ευκαιρίες και οι καλές 
πρακτικές που αφορούν τον τομέα της Οργάνωσης και 
Διοίκησης του Ανθρώπινου Δυναμικού, μπορούν να 
αξιοποιηθούν από ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων.

Η ποσοτική και ποιοτική έρευνα πραγματοποιήθηκε το 
τελευταίο τρίμηνο του 2021, μέσω προσωπικών 
συνεντεύξεων και με χρήση δομημένου ερωτηματολογίου, 
το οποίο περιείχε 25 ερωτήσεις βαθμονόμησης, 
σημαντικότητας, γραμμικής κλίμακας και ανοικτού τύπου. 

Μεθοδολογία Έρευνας
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Επιτελική Σύνοψη

02
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Στην ετήσια έρευνα «HR Annual Report 2022», εξετάσαμε τους καταλυτικούς 
παράγοντες και τις κινητήριες δυνάμεις σε τρεις τομείς που αφορούν τους 
ανθρώπινους πόρους μιας επιχείρησης και είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι μεταξύ τους:

01

02 03

Εύρεση, Αξιολόγηση & 
Επιλογή Προσωπικού

Οργάνωση, Διαχείριση & 
Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού

Ένταξη & Προσαρμογή 
Νέου Προσωπικού

Τομείς Έρευνας

Οι Τάσεις στο Πεδίο του HR

Ψηφιοποίηση Υβριδική Εργασία Great Resignation

Υγεία, Ευεξία & 
Ασφάλεια στην 

Εργασία

Ποικιλομορφία, 
Ισότητα & 

Συμπερίληψη

Ανάπτυξη Κρίσιμων 
Ικανοτήτων & 

Δεξιοτήτων

Ευελιξία & 
Ανθεκτικότητα

Αειφορία

Κυριότερα Ευρήματα

Τα δεδομένα που συλλέξαμε και αναλύσαμε καταδεικνύουν ότι, 
παρ’ όλο που οι επιχειρήσεις σε έναν βαθμό έχουν προσδιορίσει τα 
προβλήματα και τα πεδία στα οποία θα πρέπει να δώσουν 
προτεραιότητα, ώστε να ανταποκριθούν στη νέα πραγματικότητα 
που έχει διαμορφωθεί, δεν είναι ακόμα σε θέση να ανταποκριθούν 
αποτελεσματικά στις προκλήσεις με τις οποίες έρχονται 
αντιμέτωπες.   

71% των επιχειρήσεων 

δηλώνουν ότι δεν μπορούν να 
βρουν ικανά άτομα για να 
στελεχώσουν τα τμήματά τους

75% των επιχειρήσεων 

δηλώνουν ότι έχουν αναπτύξει 
κάποιο πρόγραμμα ή διαδικασία 
ένταξης και προσαρμογής του 
νεοεισερχόμενου προσωπικού όμως 
δεν το έχουν πράξει με δομημένο 
και αποτελεσματικό τρόπο

63% των επιχειρήσεων 

δηλώνουν ότι κατά τη διάρκεια 
ενός έτους χάνουν μέχρι και το 

10% των υπαλλήλων τους

Η μη ικανοποίηση από τις αποδοχές 

σε ποσοστό 54%, η εγγύτητα 

στον τόπο κατοικίας ή 
μετεγκατάσταση σε ποσοστό 

45%, η έλλειψη προοπτικών 

εξέλιξης σε ποσοστό 37% είναι οι 

τρεις πρωταρχικοί λόγοι που 
οδηγούν το προσωπικό των 
εταιρειών σε οικειοθελή 

αποχώρηση. 

Το 67% των επιχειρήσεων δείχνει 

να αντιλαμβάνεται τη χρησιμότητα 
εκπόνησης εγχειριδίων αποτύπωσης 
διαδικασιών, μιας και βλέπει 
βελτίωση της απόδοσης και 
παραγωγικότητας τους, όταν αυτά 
υφίστανται. 

8 στα 10 τοπ θεματικά πεδία  

στα οποία, σύμφωνα με ό,τι 
δήλωσαν οι εκπρόσωποι των 
εταιρειών, θα πρέπει να 
εκπαιδευτεί το προσωπικό τους, 
αφορούν ήπιες δεξιότητες. Οι 
ήπιες δεξιότητες θεωρούνται 
σημαντικές διότι δεν μπορούν να 
αντικατασταθούν από ρομπότ.
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Εύρεση, Αξιολόγηση & 
Επιλογή Προσωπικού
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Μία επιχείρηση είναι τόσο καλή όσο είναι και οι άνθρωποί 
της!

Κι αυτό γίνεται πιο ξεκάθαρο στην Covid-19 εποχή που ζούμε, ενώ 
θα συνεχίσει να ισχύει και στη μετά-Covid εποχή.

Τα νέα δεδομένα που παρατηρούνται στην αγορά εργασίας 
σχετίζονται με:

➢ Την αναγκαιότητα οι επιχειρήσεις να προσφέρουν ευκαιρίες για 
ευέλικτη εργασία: υβριδική ή/και εξ’ αποστάσεως

➢ Το «Great Resignation» που ωθεί τους εργαζόμενους να 
παραιτούνται από τις θέσεις εργασίας τους αναζητώντας νέες, 
καλύτερες ευκαιρίες

➢ Τη θέληση του εργατικού δυναμικού όλων των βαθμίδων και 
ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων να εργάζονται σε επιχειρήσεις 
που σέβονται και είναι ανοικτές στη διαφορετικότητα και την 
πολυμορφία, νοιάζονται για την υγεία και ευεξία των 
υπαλλήλων τους και λειτουργούν αειφορικά

➢ Την έλλειψη ανθρώπων με τις απαιτούμενες από την αγορά 
εργασίας σκληρές και ήπιες δεξιότητες, που είναι ιδιαίτερα 
έντονη σε συγκεκριμένες περιπτώσεις

➢ Την αναγκαιότητα για εύρεση μόνιμου και ιδιαίτερα εποχικού 
προσωπικού άμεσα και αποτελεσματικά

➢ Την απαίτηση για ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων

Στο πλαίσιο αυτής της νέας πραγματικότητας η πρόσληψη των 
κατάλληλων ανθρώπων δεν είναι εύκολη υπόθεση. Η διαδικασία 
της πρόσληψης απαιτεί πολύ καλή γνώση της αγοράς εργασίας, 
δικτύωση, χρήση προηγμένων τεχνολογικών μέσων και σύνταξη 
αποτελεσματικών περιγραφών θέσεων εργασίας. Επιπλέον, 
περιλαμβάνει τον έλεγχο των υποψηφίων μέσω πολλαπλών 
διεργασιών. Και όλα τα προαναφερόμενα απαιτούν εξειδικευμένο 
προσωπικό και χρόνο, που μεταφράζεται σε επιχειρηματικό 
κόστος. 

Η διαδικασία πρόσληψης προσωπικού

Η διαχείριση της διαδικασίας 

πρόσληψης προσωπικού για το 54%
των επιχειρήσεων διαρκεί από 2 – 4 

εβδομάδες, ενώ για το 47%, 1 -2 

μήνες. Υπάρχει όμως και ένα αρκετά 
σημαντικό ποσοστό επιχειρήσεων, 

ύψους 10%, που για την εύρεση του 

κατάλληλου προσωπικού αφιερώνει 
περισσότερο από 6 μήνες.  

2 - 4 εβδομάδες

3 - 4 μήνες

>6 μήνες

1 - 2 μήνες

5 - 6  μήνες 

54%

47%

15%

5%

10%

Ένας μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων εμπλέκουν περισσότερα του ενός άτομα στη διαδικασία πρόσληψης νέου 
προσωπικού, μεταξύ των οποίων είναι Διευθυντές των τμημάτων Ανθρώπινων Πόρων, όταν πρόκειται για 
μεγάλες εταιρείες, υπεύθυνοι επιλογής προσωπικού ή/και τμημάτων, για μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις, 

ενώ σε ένα αρκετά μεγάλο βαθμό, στο 22% των επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως μεγέθους, συμμετέχει και ο 

πρόεδρος/ιδιοκτήτης της επιχείρησης, γεγονός που καταδεικνύει τάσεις συγκεντρωτισμού ή/και μη γνώση 
της σπουδαιότητας της ύπαρξης εξειδικευμένων ανθρώπων στο πεδίο των προσλήψεων. Τέλος, σε αρκετές 
επιχειρήσεις, το τμήμα Ανθρώπινων Πόρων δεν είναι ικανά στελεχωμένο, με αποτέλεσμα να μην 
μπορεί να εκπληρώσει επιτυχώς και τη χρονοβόρα διαδικασία των προσλήψεων. 

Διευθυντής/Υπεύθυνος Τμήματος

Ανθρώπινου Δυναμικού

Δεν έχει οριστεί υπεύθυνος

Υπεύθυνοι Επιλογής Προσωπικού

Υπεύθυνοι τμημάτων

Πρόεδρος/Ιδιοκτήτης επιχείρησης

60%

50%

51%

22%

1%

Υπεύθυνοι προσλήψεων

Χρόνος ολοκλήρωσης προσλήψεων
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Στην Ελληνική πραγματικότητα, το 73% των επιχειρήσεων επιλέγει το 

προσωπικό της μέσω συστάσεων από τους υπάρχοντες υπαλλήλους, ενώ 

ένα επίσης αρκετά μεγάλο ποσοστό, το 62%, συνεργάζεται με 

εξειδικευμένα γραφεία εύρεσης προσωπικού.

Πολλές εταιρείες, παράλληλα με τις προαναφερόμενες μεθόδους, προσπαθούν 
να βρουν τα κατάλληλα άτομα μέσω αγγελιών ή/και απευθύνονται σε 
φίλους και γνωστούς, ενώ αρκετά διαδεδομένη είναι η αξιοποίηση των 
κοινωνικών δικτύων.

67%

73%

49%

69%

31%

62%

4%

66%

Συστάσεις από γνωστούς, φίλους και 
συνεργάτες

Συστάσεις από τους ήδη υπάρχοντες 
υπαλλήλους της επιχείρησης

Μέσω σύνδεσης με χώρους επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και με πανεπιστήμια 

Αγγελίες και καταχωρήσεις σε εφημερίδες ή 
εμπορικές και επαγγελματικές εκδόσεις 

Συνεργασία με γραφεία συμβούλων 
επιχειρήσεων

Συνεργασία με εξειδικευμένα γραφεία 
εύρεσης προσωπικού

Επικοινωνία με παρόμοιες επιχειρήσεις που 
προβαίνουν σε μείωση προσωπικού 

Μέσω των Κοινωνικών Δικτύων (π.χ. 
Linkedin, Facebook κ.ά.)

Πώς βρίσκουν τα κατάλληλα άτομα οι 
Ελληνικές επιχειρήσεις

4,7%

3,5%

11,6%

10,5%

4,7%

3,5%

19,8%

3,5%

41,9%

40,7%

24,4%

27,9%

9,3%

10,5%

8,1%

29,1%

37,2%

36,0%

29,1%

40,7%

25,6%

39,5%

3,5%

34,9%

4,7%

10,5%

3,5%

5,8%

8,1%

18,6%

8,1%

11,6%

9,3%

31,4%

15,1%

52,3%

27,9%

68,6%

24,4%

Συστάσεις από γνωστούς, φίλους και συνεργάτες

Συστάσεις από τους ήδη υπάρχοντες υπαλλήλους της 
επιχείρησης

Μέσω σύνδεσης με χώρους επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και με πανεπιστήμια

Αγγελίες και καταχωρήσεις σε εφημερίδες ή 
εμπορικές και επαγγελματικές εκδόσεις

Συνεργασία με γραφεία συμβούλων επιχειρήσεων

Συνεργασία με εξειδικευμένα γραφεία εύρεσης 
προσωπικού

Επικοινωνία με παρόμοιες επιχειρήσεις που 
προβαίνουν σε μείωση προσωπικού

Μέσω των Κοινωνικών Δικτύων (π.χ. Linkedin, 
Facebook κ.ά.)

Καθόλου

Μέτρια 

Αρκετά 

Πάρα πολύ

Δεν έχω κάνει χρήση της 
συγκεκριμένης μεθόδου

Η συνεργασία των εταιρειών με 
εξειδικευμένα γραφεία εύρεσης 
προσωπικού έρχεται πρώτη σε επίπεδο 
υψηλής ικανοποίησης των εκπροσώπων των 
εταιρειών που συμμετείχαν στην έρευνα, σε 

ποσοστό 19%, με δεύτερη επιλογή τους 

τις συστάσεις από τους ήδη υπάρχοντες 

υπαλλήλους, σε ποσοστό 10%.

Αρκετά ευχαριστημένες είναι επιχειρήσεις 
από τη χρήση αγγελιών και τη 
συνεργασία τους με εξειδικευμένες 
εταιρείες ευρέσεως προσωπικού, σε 

ποσοστό 41% και 40% αντίστοιχα. 

Το άθροισμα των ποσοστών είναι άνω του 100% λόγω του ότι οι 
ερωτηθέντες μπορούσαν να επιλέξουν περισσότερες από μία απαντήσεις
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65%

60%

43%

22%

Μείωση χρόνου

Γνώση της 

αγοράς εργασίας

Γνώση 

ανταγωνισμού

Μείωση κόστους  

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των εκπροσώπων των επιχειρήσεων που 
συμμετείχαν στην έρευνα, η συνεργασία με μία εταιρεία Εύρεσης, 

Αξιολόγησης και Επιλογής προσωπικού, μπορεί να συμβάλει θετικά στα 
παρακάτω πεδία:  

Γιατί η διαδικασία πρόσληψης 
προσωπικού πρέπει να γίνεται από 

εξειδικευμένα άτομα

71% των επιχειρήσεων δηλώνουν 

ότι δεν μπορούν να βρουν ικανά άτομα για 
να στελεχώσουν τα τμήματά τους
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Ένταξη & Προσαρμογή 
Νέου Προσωπικού

04
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75% των επιχειρήσεων δηλώνουν 

ότι έχουν αναπτύξει κάποιο πρόγραμμα ή 
διαδικασία ένταξης και προσαρμογής του 
νεοεισερχόμενου προσωπικού

Η πραγματικά δυνατή, ανθεκτική, με θετική επιρροή 
ανάπτυξη μιας επιχείρησης πηγάζει από το ανθρώπινο 
δυναμικό της!

Και το πρώτο βήμα για να εξασφαλισθεί αυτή η ανάπτυξη είναι το 
νεοεισερχόμενο προσωπικό, ανεξάρτητα από τη θέση για την 
οποία προσλήφθηκε, να ενταχθεί και να προσαρμοστεί ομαλά και 
αποτελεσματικά στην ομάδα των εργαζομένων της επιχείρησης και 
στα καθήκοντά του. 

Τα επιτυχημένα πλάνα ένταξης και η αποτελεσματική διαδικασία 
του onboarding εξασφαλίζουν για την κάθε εταιρεία:

➢ Άμεσα θετικά οικονομικά αποτελέσματα

➢ Μείωση λαθών κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων των 
νέων μελών της ομάδας των εργαζομένων

➢ Βελτίωση και αύξηση της αποτελεσματικής επικοινωνίας μεταξύ 
των ανθρώπων της εταιρείας

➢ Αύξηση παραγωγικότητας και αποδοτικότητας

➢ Αύξηση δέσμευσης του νέου ανθρώπινου δυναμικού στην 
επιχείρηση και στο νέο τους ρόλο

➢ Δημιουργία δεμένων και δυνατών ομάδων εργασίας και ισχυρής 
εταιρικής κουλτούρας

➢ Αυξημένη ελκυστικότητα επιχείρησης σε νέα ταλέντα

Διαδικασία γνωριμίας, ένταξης, προσαρμογής και 
εκπαίδευσης του νέου προσωπικού

Αν και ένα ιδιαίτερο μεγάλο ποσοστό των ερωτηθέντων δήλωσε ότι η επιχείρησή τους έχει κάποιο 
πρόγραμμα ή διαδικασία ένταξης και προσαρμογής του νεοεισερχόμενου προσωπικού, είναι εμφανές από 
τις απαντήσεις που δόθηκαν σχετικά με το ποιος φέρει την ευθύνη υλοποίησης αυτών των διαδικασιών, 
ότι δεν είναι ξεκάθαρη η διαφορά μεταξύ ένταξης και προσαρμογής και η αναγκαιότητα για 
εξειδικευμένο προσωπικό που θα φέρει την ευθύνη υλοποίησης αυτών των διαδικασιών.

Οι επιχειρήσεις, κατά κύριο λόγο, σε ποσοστό 83% και 86% αντίστοιχα, αναθέτουν στους 

υπεύθυνους των αντίστοιχων τμημάτων στα οποία προσλαμβάνεται το νέο προσωπικό, την 
πραγματοποίηση των διαδικασιών τόσο την ένταξη όσο και την προσαρμογή, και δευτερευόντως στο 

τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού. Ένα ιδιαίτερα μεγάλο ποσοστό των επιχειρήσεων, αυτό του 27%, 

αναθέτει τη διαδικασία ένταξης σε υπαλλήλους τμημάτων, οι οποίοι συνήθως δεν έχουν λάβει καμία 
εκπαίδευση για να είναι αποτελεσματικοί σε αυτό το ρόλο. 

Στις πολύ μικρές επιχειρήσεις, παρατηρήθηκε ότι τόσο την ένταξη όσο και την προσαρμογή την 
αναλαμβάνει ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης.  

Υπεύθυνοι ένταξης νέων υπαλλήλων

83%

55%

27%

12%

Οι υπεύθυνοι των 

αντίστοιχων τμημάτων

Στελέχη του τμήματος 

Ανθρώπινου Δυναμικού

Υπάλληλοι των 

αντίστοιχων τμημάτων

Ο ιδιοκτήτης της 

επιχείρησης

Υπεύθυνοι προσαρμογής νέων υπαλλήλων

86%

71%

21%

12% 2%
Οι υπεύθυνοι των 

αντίστοιχων τμημάτων

Στελέχη του τμήματος 

Ανθρώπινου Δυναμικού

Υπάλληλοι των 

αντίστοιχων τμημάτων

Ο ιδιοκτήτης της 

επιχείρησης

Δεν έχει οριστεί 

υπεύθυνος

Το άθροισμα των ποσοστών είναι άνω του 100% λόγω του ότι οι ερωτηθέντες μπορούσαν να επιλέξουν 
περισσότερες από μία απαντήσεις
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9%

50%

27%

22%

31%

5%

17%

1%

16%

Χρόνος προσαρμογής

Χρόνος αποτελεσματικότητας > 6 μήνες

4-6 μήνες

3-4 μήνες

1-2 μήνες

< 1 μήνα 

Το 50% των επιχειρήσεων δηλώνουν ότι τα νέα μέλη της ομάδας των εργαζομένων προσαρμόζονται 

στο νέο τους ρόλο σε 1 – 2 μήνες και των 31% πιστεύει ότι οι νέοι εργαζόμενοι αποδίδουν μέσα 

στους πρώτους 3 – 4  μήνες. 

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι ένα μεγάλο ποσοστό των επιχειρήσεων, 17%, παρατηρεί ότι οι νέοι 

εργαζόμενοι χρειάζονται 4 – 6 μήνες για να προσφέρουν αξία στην επιχείρηση με βάση το ρόλο που 

έχουν αναλάβει, ενώ το 16% πιστεύει ότι το νέο προσωπικό είναι αποτελεσματικό μετά το πέρας 

των 6 μηνών.

Αυτή η εικόνα θα μπορούσε να βελτιωθεί και να εξοικονομηθούν χρήματα και χρόνος, με την εφαρμογή 
επιτυχημένων προγραμμάτων και διαδικασιών ένταξης και προσαρμογής των νεοεισερχόμενων 
υπαλλήλων. 

Το 22% και το 9% των εταιρειών που δηλώνουν ότι οι νέοι εργαζόμενοι προσαρμόζονται και 

αποδίδουν μέσα στον πρώτο μήνα από την πρόσληψή τους, είναι επιχειρήσεις που ακολουθούν 
μία δομημένη διαδικασία πρόσληψης προσωπικού και γνωρίζοντας την ειδοποιό διαφορά μεταξύ 
ένταξης και προσαρμογής, αναθέτουν σε εξειδικευμένα άτομα διαχείρισης ανθρώπινου 
δυναμικού αυτές τις διαδικασίες.  

Χρόνος προσαρμογής νέου προσωπικού και προσφοράς αξίας στην επιχείρηση
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Οργάνωση, Διαχείριση & 
Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού

05
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Η  γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των επιδόσεων των 
ανθρώπων μιας επιχείρησης και των στρατηγικών στόχων 
της είναι εφικτή μόνο μέσω της οργάνωσης και 
αποτελεσματικής διαχείρισης  και ανάπτυξης των 
ανθρώπινων πόρων  της, γιατί πολύ απλά η επιχείρηση 
είναι οι άνθρωποι που την αποτελούν! 

Το πεδίο της Οργάνωσης, Διαχείρισης και Ανάπτυξης του 
Ανθρώπινου Δυναμικού είναι πολύπλοκο και πολυδιάστατο. 
Αποτελεί το θεμέλιο λίθο της λειτουργίας μιας επιχείρησης και 
διέπεται από μία σειρά διαδικασιών που αφορούν τη(ν)/το(ν):

➢ Αποτύπωση-Αξιολόγηση Υφιστάμενης Κατάστασης Ανθρώπινου 
Δυναμικού (HRAudit)

➢ Κατάρτιση σχεδίων διαχείρισης και ανάπτυξης ταλέντων & 
ανάπτυξη προγραμμάτων εκπαίδευσης

➢ Αξιολόγηση οργανωσιακής δομής, οργανωσιακό ανασχεδιασμό, 
ανάλυση και αξιολόγηση θέσεων εργασίας, κατάρτιση 
περιγραφών και προδιαγραφών θέσεων εργασίας, 
προγραμματισμό ανθρώπινου δυναμικού

➢ Οργάνωση Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού

➢ Interim HR Management

➢ Εκπόνηση Εγχειριδίων Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (HR 
Manual) και επιχειρησιακών πολιτικών (Ασφάλεια και Υγεία 
στην Εργασία, Ποικιλομορφία και Συμπερίληψη, Αειφορία κ.ά)

➢ Αποτύπωση Εργασιακού Κλίματος και Εργασιακής Ικανοποίησης

➢ Σχεδιασμό και Υλοποίηση Συστημάτων Αξιολόγησης της 
Απόδοσης του Ανθρώπινου Δυναμικού

➢ Σχεδιασμό Συστημάτων Αμοιβών και Παροχών

➢ Σχεδιασμό Προγραμμάτων Εσωτερικής Επικοινωνίας

➢ Σχεδιασμό και εδραίωση Εταιρικής Κουλτούρας

➢ Κατάρτιση Σχεδίων Διαχείρισης Αλλαγής

Το μεγάλο στοίχημα της διαχείρισης των ανθρώπινων 
πόρων και της διατήρησης των ταλέντων

Ποσοστό επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν κάθε ένα από τα παρακάτω 
προβλήματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού 

9%

11%

11%

13%

14%

16%

19%

20%

21%

24%

33%

34%

36%

Μη θέληση του προσωπικού να χαρεί με τις επιτυχίες της 

επιχείρησης 

Μη αποτελεσματική συνεργασία με τον προϊστάμενο

Ελλιπής διάκριση ρόλων

Ελλιπής συμβολή των εργαζομένων στην επίτευξη των 

επιχειρησιακών στόχων

Έλλειψη πλάνου εκπαίδευσης και ανάπτυξης του προσωπικού

Μη κατανόηση των προβληματισμών της επιχείρησης από τους 

εργαζόμενους

Έλλειψη συστηματικής περιγραφής των ρόλων

Άγνοια της επιχείρησης σχετικά με την ικανοποίηση των 

εργαζομένων της

Έλλειψη διαδικασίας αξιολόγησης της απόδοσης του προσωπικού

Έλλειψη ατόμων με ικανές ψηφιακές ικανότητες

Έλλειψη συχνής και μεθοδευμένης επικοινωνίας μεταξύ των 

ομάδων/τμημάτων 

Έλλειψη προοπτικών εξέλιξης των εργαζομένων στην ιεραρχία 

Μη ικανότητα διατήρησης των ταλέντων στην επιχείρηση 
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Το μεγάλο στοίχημα της διατήρησης των ταλέντων

Ποσοστό Αντικατάστασης Προσωπικού

0%

11% των 

επιχειρήσεων

≤10%

63% των 

επιχειρήσεων

≤20%

13% των 

επιχειρήσεων

≤30%

5% των 

επιχειρήσεων

Δεν 
γνωρίζω

8% των 

επιχειρήσεων

Ένας δείκτης που επιτρέπει σε κάθε εταιρεία να κατανοήσει σε κάποιο βαθμό αν είναι αποτελεσματική σε επίπεδο διαχείρισης των ανθρώπων της είναι το 
Ποσοστό Αντικατάστασης Προσωπικού.

Το 63% των επιχειρήσεων δηλώνουν ότι κατά τη διάρκεια ενός έτους χάνουν από το 1% έως 10% των υπαλλήλων τους, γεγονός που τις 

επιτρέπει να συμπεράνουν ότι είναι αρκετά αποτελεσματικές στο πώς οργανώνουν τα τμήματά τους, πώς αμείβουν, επιβραβεύουν, κρατούν 
δεσμευμένους και ικανοποιημένους τους υπαλλήλους. 

Αν και το ποσοστό δέσμευσης φαίνεται να είναι γενικά υψηλό, όλες οι εταιρείες θα πρέπει να:

➢ Διερευνήσουν τους πραγματικούς λόγους που οι άνθρωποί τους παραμένουν στις θέσεις εργασίας τους μέσω καλά οργανωμένων συστημάτων 
αποτύπωσης του εργασιακού κλίματος και της εργασιακής ικανοποίησης

➢ Αξιολογήσουν την απόδοση των υπαλλήλων τους, γιατί το ότι παραμένουν στις θέσεις τους, δεν σημαίνει ότι αυτό ευνοεί την επιχείρηση

➢ Μετρήσουν το πραγματικό κόστος αντικατάστασης των εργαζομένων που αποχωρούν, διότι η αντικατάσταση ενός υπαλλήλου σε junior 
επίπεδο κοστίζει περίπου το 50%1 του ετήσιου μισθού του, ενώ το ποσοστό αυτό ανεβαίνει στο 250% όταν πρόκειται για υπαλλήλους που κατέχουν 
υψηλόβαθμες θέσεις ή/και έχουν πολλές γνώσεις, ικανότητες και εμπειρία. 1 payscale

https://www.payscale.com/compensation-trends/why-is-employee-retention-important/
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Γιατί αποχωρούν τα άτομα και τι επίπτωση έχει αυτό στις 
επιχειρήσεις

60% των επιχειρήσεων δηλώνουν 

ότι υφίσταται συγκεκριμένη διαδικασία που 
τους επιτρέπει να διερευνήσουν τα αίτια 
που οδηγούν στις οικειοθελείς αποχωρήσεις 
των εργαζομένων

2%

12%

16%

17%

24%

31%

33%

37%

45%

54%

Μη ύπαρξη προγραμμάτων εκπαίδευσης και ανάπτυξης 

Μη πλήρης αξιοποίηση των προσόντων

Μη ικανοποίηση από τις συνθήκες εργασίας

Μη συμφωνία με την κουλτούρα της επιχείρησης 

Ύπαρξη προβλημάτων με τον προϊστάμενο/διοίκηση 

Αλλαγή κλάδου

Μη ικανοποίηση από το ωράριο εργασίας

Έλλειψη προοπτικών εξέλιξης

Εγγύτητα στον τόπο κατοικίας ή μετεγκατάσταση 

Μη ικανοποίηση από τις αποδοχές

65%

28%

66%
47%

Αρνητικές Επιπτώσεις από την αποχώρηση 
εργαζομένων

Σε χρόνο

Στη φήμη της 
επιχείρησης

Στην 
καθημερινή 

λειτουργία της 
επιχείρησης

Στην 
αποτελεσματικότητα 

των εργαζομένων

Λόγοι αποχώρησης των εργαζομένων από τις επιχειρήσεις

Η μη ικανοποίηση από τις αποδοχές, σε ποσοστό 54%, η εγγύτητα στον τόπο κατοικίας ή 

μετεγκατάσταση, σε ποσοστό 45%, η έλλειψη προοπτικών εξέλιξης, σε ποσοστό 37% είναι οι 

τρεις πρωταρχικοί λόγοι που οδηγούν το προσωπικό των εταιρειών σε οικειοθελή αποχώρηση. Σημαντικό 
όμως ποσοστό κατέχουν και οι υπόλοιποι λόγοι.

Η κάθε αποχώρηση έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις σε χρόνο, στη φήμη και στην καθημερινή 
λειτουργία της επιχείρησης, καθώς και στην αποτελεσματικότητα των εργαζομένων. 

Αυτή η πραγματικότητα θα πρέπει να ωθήσει τις επιχειρήσεις να οργανώσουν και να διαχειριστούν το 
προσωπικό τους πιο αποτελεσματικά να επενδύσουν στο Employee Branding και σε μία 
κουλτούρα που θα βασίζεται σε αδιαπραγμάτευτες αξίες και θα τηρείται με συνέπεια. 

Το άθροισμα των ποσοστών είναι άνω του 100% λόγω του ότι οι ερωτηθέντες μπορούσαν 
να επιλέξουν περισσότερες από μία απαντήσεις



Ένα σημαντικά μεγάλο ποσοστό της τάξης του 84% των 

επιχειρήσεων κάνει χρήση προηγμένων τεχνολογιών, γεγονός 
που επιβεβαιώνει ότι πλέον οι Ελληνικές επιχειρήσεις έχουν 
κατανοήσει την αναγκαιότητα να μετασχηματιστούν ψηφιακά.

Το 67% των επιχειρήσεων δείχνει να αντιλαμβάνεται τη 

χρησιμότητα εκπόνησης εγχειριδίων αποτύπωσης διαδικασιών, μιας 
και βλέπει βελτίωση της απόδοσης και παραγωγικότητας τους, όταν 
αυτά υφίστανται.

Δυστυχώς ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσοστό εταιρειών, το 9%, 

δεν κάνει χρήση ούτε των τεχνολογικών εργαλείων, ούτε των 
εργαλείων διαχείρισης των καθημερινών λειτουργιών και έργων. 

Η απαίτηση για εφαρμογή υβριδικής ή/και εξ’ αποστάσεως 
εργασίας θα αναγκάσει τις επιχειρήσεις να γίνουν ακόμα πιο 
αποτελεσματικές στη χρήση μέσων που βελτιώνουν την εργασιακή 
καθημερινότητα των ανθρώπων τους.   
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Συστήματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και 
συστήματα οργάνωσης λειτουργιών και έργων

Κανένα από τα παραπάνω

Εγχειρίδια αποτύπωσης διαδικασιών (ISO, Διαχείρισης 

Αποθήκης, Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού κ.ά)

Software (ERP, CRM, Project Management platform κ.ά.) 

Οργάνωση εργασιακής καθημερινότηταςΗ θέληση των εταιρειών να συμβάλλουν στην επίτευξη μίας σειράς στρατηγικών που 
έχει εκπονήσει και θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έκδηλη. 

Στην ερώτηση κατά πόσο οι επιχειρήσεις έχουν αναλάβει δράση στα πεδία του Inclusion & 
Diversity, της Ασφάλειας και Υγιεινής στην εργασία, της Ηθικής & Συμμόρφωσης, καθώς και της 
Αειφορίας, οι απαντήσεις είναι πολύ ενθαρρυντικές.

Όμως, υπάρχει πολύ μεγάλο περιθώριο αλλά και αναγκαιότητα βελτίωσης και η ύπαρξη 
εξειδικευμένων ανθρώπων στα προαναφερόμενα πεδία, που θα υποστηρίξουν τις επιχειρήσεις 
στην ανάπτυξη και υλοποίηση συγκεκριμένων πολιτικών θεωρείται επιτακτική. 

Άλλωστε, οι εργαζόμενοι πλέον είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι σε αυτά τα αντικείμενα, και 
απαιτούν σε μεγάλο βαθμό από τις εταιρείες την ανάληψη ενεργούς δράσης.  

Ανάληψη δράσης για υλοποίηση των στρατηγικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

13%

10%

5%

14%

38%

11%

10%

31%

29%

36%

34%

35%

20%

43%

51%

20%

Αειφορία: μέτρα και δράσεις που συμβάλλουν στην 

Οικονομική, Κοινωνική & Πολιτιστική Ανάπτυξη με 

σεβασμό στο Περιβάλλον

Ηθική & Συμμόρφωση: κώδικες δεοντολογίας 

εργαζομένων και συνεργατών καθώς και πολιτικές 

συμμόρφωσης σε νόμους

Ασφάλεια και Υγιεινή: προστασία της ασφάλειας, της 

υγείας, της ευεξίας και της ευημερίας του ανθρώπινου 

δυναμικού

Inclusion & Diversity: πολιτικές και διαδικασίες που 

ενθαρρύνουν την ποικιλότητα, ισότητα και 

συμπερίληψη στο εργασιακό περιβάλλον

Καθόλου

Μέτρια 

Αρκετά 

Πάρα πολύ

Το άθροισμα των ποσοστών είναι άνω του 
100% λόγω του ότι οι ερωτηθέντες 

μπορούσαν να επιλέξουν περισσότερες από 
μία απαντήσεις
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7%

16%

16%

20%

22%

27%

28%

31%

33%

36%

37%

38%

40%

42%

42%

45%

47%

Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Υλοποίηση Δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής 
Ευθύνης 

Δημιουργικότητα - Design Thinking

Δημιουργία Πελατοκεντρικής Εταιρικής Κουλτούρας

Υγεία και Ασφάλεια (Διαχείριση Άγχους στην Εργασία κ.ά)

Διαπραγματεύσεις

Διαχείριση Κρίσεων

Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού 

Διαχείριση Έργων (Project Management) 

Εξυπηρέτηση Πελατών & Διαχείριση Παραπόνων 

Η Εποχή της Ευελιξίας: Δημιουργώντας Αποτελεσματικούς Agile 
Ανθρώπους, Ηγέτες, Ομάδες και Οργανισμούς 

Συναισθηματική Νοημοσύνη 

Ψηφιακή Νοημοσύνη - Χρήση Τεχνολογίας 

Ηγεσία - Management 

Επικοινωνία & Επίλυση Συγκρούσεων 

Επίλυση Προβλημάτων (Problem Solving)

Διαχείριση  Χρόνου 

Χτίσιμο Ομάδας

Ήπιες και σκληρές δεξιότητες και ικανότητες στις οποίες 
θα πρέπει να εκπαιδευτεί το προσωπικό των επιχειρήσεων

8 στα 10 τοπ θεματικά πεδία  στα 

οποία, σύμφωνα με ό,τι δήλωσαν οι 
εκπρόσωποι των εταιρειών, θα πρέπει να 
εκπαιδευτεί το προσωπικό τους, αφορούν 
ήπιες δεξιότητες.

Οι ήπιες δεξιότητες θεωρούνται 
σημαντικές διότι δεν μπορούν να 
αντικατασταθούν από ρομπότ.
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OPTION 01

OPTION 01

OPTION 01

OPTION 01

34%

33%

33%

37%
Άριστη γνώση των καλών 

πρακτικών του HR κλάδου

Καθοδήγηση σε θέματα στρατηγικής 

σε σχέση με το προσωπικό τους και 

διαμόρφωσης εταιρικής κουλτούρας

Διασυνδέσεις με άλλους κλάδους

Εφαρμογή των κατάλληλων μεθόδων 

και διαδικασιών στη διαχείριση του 

ανθρώπινου δυναμικού

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των εκπροσώπων των επιχειρήσεων που 
συμμετείχαν στην έρευνα, η συνεργασία με μία εταιρεία Οργάνωσης, 

Διαχείρισης και Ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, μπορεί να 
συμβάλει θετικά στα παρακάτω πεδία:  

Γιατί η οργάνωση, διαχείριση και 
ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού 

πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένα 
άτομα
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Συμπεράσματα

06
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Σε αυτή την έρευνα παρουσιάστηκαν οι τάσεις και οι προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν οι Ελληνικές επιχειρήσεις στο πεδίο της Οργάνωσης 
και Διοίκησης του Ανθρώπινου Δυναμικού τους, οι οποίες δεν μπορούν 
να αγνοηθούν από καμία εταιρεία αν θέλει να παραμείνει βιώσιμη και 
να αναπτυχθεί. 

Παράλληλα, με τον τρόπο που αναλύθηκαν και παρατέθηκαν τα 
αποτελέσματα, δόθηκε φως στις ευκαιρίες που υφίστανται και 
προσφέρθηκαν λύσεις, τις οποίες τα στελέχη της ανώτερης διοίκησης, 
οι HR leaders και οι ιδιοκτήτες εταιρειών μπορούν να εφαρμόσουν, 
ώστε να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται επιτυχώς στις ανάγκες της 
αγοράς αλλά και των εργαζομένων τους. 

Οι επιχειρήσεις που νοιάζονται για τους ανθρώπους τους και για το 
περιβάλλον, και εφαρμόζουν τόσο τις καλές πρακτικές της οργάνωσης 
και διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού τους όσο και τις 
Ευρωπαϊκές στρατηγικές της βιώσιμης ανάπτυξης, θα είναι αυτές που 
θα βγουν νικήτριες σε αυτό που ονομάζεται «war for talent» και 
τελικά θα είναι ικανές στο να προσελκύουν και να διατηρούν ταλέντα. 

Ευελιξία, συνεξέλιξη, ενσυναίσθηση, παροχή εξαιρετικής εργασιακής 
εμπειρίας και παραγωγή αληθινής αξίας για την κοινωνία και το 
περιβάλλον αποτελούν το μείγμα της επιτυχίας για κάθε επιχείρηση. 

Και αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από στρατηγικές και win-win 
συνεργασίες!

«Κανείς δεν μπορεί από μόνος του να 
τραγουδήσει μια Συμφωνία. Χρειάζεται 

μια ολόκληρη Ορχήστρα για να παιχτεί.»

H.E. Luccock

«Το να βρεθούμε μαζί είναι μια αρχή, το 
να παραμείνουμε μαζί είναι μια πρόοδος 
και το να δουλέψουμε παρέα, είναι 
επιτυχία.»

H. Ford

Το Συνεργατικό Μέλλον
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