
Η αλαγθαηόηεηα ηεο ζύγρξνλεο Δηνίθεζεο ηνπ Αλζξώπηλνπ 

Δπλακηθνύ (H.R.) 
Η Δηνίθεζε ηνπ Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ (Human Resources θαη ελ ζπληνκία 

H.R.) πξνζθέξεη πνιύηηκεο ππεξεζίεο (ζπκβνπιέο, πξνηάζεηο, πνιηηηθέο) 

πξνο ηνπο managers ηωλ Eπηρεηξήζεωλ θαη θαζνξίδεη ηελ επηινγή θαη ηελ 

αμηνιόγεζε ηωλ εξγαδνκέλωλ ζε απηήλ, αιιά θαη ηελ βειηίωζε ηωλ 

ζπλζεθώλ θαη ηωλ όξωλ εξγαζίαο ηνπο.    

Δίλαη γλσζηό όηη ε πνηόηεηα ελόο Οξγαληζκνύ θαζνξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκό από 

ηελ πνηόηεηα ησλ αλζξώπσλ πνπ απαζρνιεί. 

Οη νθηώ (8) πην ζεκαληηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ HR παξνπζηάδνληαη ζην ζρήκα 

πνπ αθνινπζεί: 

 

 

 

Η ιαλζαζκέλε άπνςε πνπ επηθξαηεί ζηελ Διιάδα αθόκα θαη ζηηο πην κεγάιεο θαη 

ζύγρξνλεο Eπηρεηξήζεηο θαη ηηο Τξάπεδεο είλαη ε απνζέσζε ηνπ «δηεπζπληηθνύ 

δηθαηώκαηνο» θαη κάιηζηα ζηα ζέκαηα ηεο δηαρείξηζεο ηνπ Αλζξώπηλνπ 

Γπλακηθνύ, όπνπ ε ιάζνο ζέζε είλαη ε πξνζθνξά ππεξεζηώλ… θαηαζηνιήο θαη 

όρη πξναγσγήο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Πξνζσπηθνύ… 



Οη πξνεγκέλεο ρώξεο ηεο Γύζεο (π.ρ. Γεξκαλία) ζην δήηεκα απηό όρη κόλν 

αλαγλσξίδνπλ ηελ ζεκαληηθή δξαζηεξηόηεηα ησλ ζπλδηθάησλ ζηελ πινπνίεζε 

ηεο πεκπηνπζίαο ηνπ H.R. πνπ είλαη ε πνηόηεηα ησλ εξγαζηαθώλ ζρέζεσλ ζην 

πεδίν ηεο επηρείξεζεο θαη ε δηνηθεηηθή ηεο ιεηηνπξγία πνπ αθνξά ηελ ζσζηή 

δηαδηθαζία πξόζιεςεο, εθπαίδεπζεο, παξαθίλεζεο θαη δηαηήξεζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ, αιιά επηθπιάζζνπλ ζηνπο αληηπξνζώπνπο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη 

κνξθέο αληηπξνζσπεπηηθήο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ  Γηνίθεζε Αλζξώπηλνπ 

Γπλακηθνύ, όπσο: 

-    Αθώιπηε θαη ηζόηηκε ζπκκεηνρή ζε Δπηηξνπέο (Αμηνινγήζεηο, Παξαπόλσλ, 

Πεηζαξρηθά Σπκβνύιηα, Πξνζιήςεηο, Πξναγσγέο Πξνζσπηθνύ), έζησ θαη σο 

κεηνςεθία.  

-    Δθπξνζώπεζε ζην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην, όπνπ νη εθπξόζσπνη ησλ 

εξγαδνκέλσλ εθθξάδνπλ ηα ζπκθέξνληα ηνπ Πξνζσπηθνύ. 

Σηελ Διιάδα ππάξρεη πζηέξεζε απηήο ηεο αλάπηπμεο ησλ αξρώλ ηεο 

ζπκκεηνρηθήο δηνίθεζεο ησλ Αλζξώπηλσλ Πόξσλ γηα πνιινύο ιόγνπο πνπ δελ 

είλαη ηνπ παξόληνο λα αλαθεξζνύλ. 

Πξέπεη όκσο λα γίλεη ε ππέξβαζε θαη ζε απηό ην θνκκάηη (θπξίσο από ηελ 

πιεπξά ησλ εξγνδνηώλ), αιιά θαη ζην θνκκάηη ηεο ηερλνινγίαο πνπ δηαθνξνπνηεί 

ηνλ ηξόπν δηαρείξηζεο ησλ εξγαδνκέλσλ, πιένλ, ζε παγθόζκηα θιίκαθα.  

 

Τερλνινγηθή επαλάζηαζε θαη H.R. 

 

Αθνξά ηα θαηλνύξγηα εξγαιεία γηα ηελ πξόζιεςε, ηελ δηαρείξηζε ηεο απόδνζεο, 

ηελ αμηνιόγεζε, ηελ εθπαίδεπζε, ηελ επεμία, ηελ αλαηξνθνδόηεζε θαη ηελ 

αθνζίσζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ Eπηρείξεζε.  

Τα ηειεπηαία ρξόληα έρνπκε εηζέιζεη ζε έλα λέν ςεθηαθό θόζκν, ν νπνίνο έρεη 

αιιάμεη ξηδηθά ηε δσή καο, ρσξίο θπζηθά λα αθήζεη αλεπεξέαζην θαη ην ρώξν ηνπ 

H.R. Απηέο νη αιιαγέο έρνπλ ηέηνην αληίθηππν ζηηο ζύγρξνλεο Eπηρεηξήζεηο θαη 

ζηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν δηαρεηξίδνληαη ην αλζξώπηλν δπλακηθό ηνπο – θαη 

θπξίσο ηε λέα γεληά εξγαδνκέλσλ – ζε όιν ηνλ πιαλήηε. 

Έηζη ζήκεξα κηιάκε γηα ηελ επνρή ηνπ Digital H.R. ή – γηα λα είκαζηε πην 

ζπγθεθξηκέλνη – γηα H.R. Digital Transformation, κηα πνπ βξηζθόκαζηε, αθόκε, 

ζηελ δηαδηθαζία κεηάβαζεο θαη πξνζαξκνγήο.  

Καη βέβαηα, αλ θαη νη πεξηζζόηεξνη ζπλδένπλ ην Digital H.R. κε ηα Social Media 

θαη ηνλ θαζνξηζηηθό ξόιν πνπ παίδνπλ ζηελ δσή ησλ εξγαδνκέλσλ, ζηελ 

πξαγκαηηθόηεηα ν ςεθηαθόο θόζκνο ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα δελ πεξηνξίδεηαη 

κόλν ζε απηό ην πεδίν. 

Η ηζηνξία μεθίλεζε από ηελ αλάπηπμε θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ H.R. Analytics θαη 

ησλ Big Data, πνπ άξρηζαλ λα ζπιιέγνληαη ηα ηειεπηαία ρξόληα κε ηελ αλάπηπμε 

ηεο ηερλνινγίαο.  

Οη εξγνδόηεο απέθηεζαλ ηελ δπλαηόηεηα λα κάζνπλ θαη λα θαηαλνήζνπλ insight 

πιεξνθνξίεο γηα ην Πξνζσπηθό ηνπο θαη λα δηακνξθώζνπλ ζηελ ζπλέρεηα 

αληίζηνηρεο πνιηηηθέο γηα ηελ νξζή δηαρείξηζε ηνπ ηαιέληνπ, ηηο πξνζιήςεηο, ηελ 

αλάπηπμε ηεο απόδνζεο θαη γεληθόηεξα θάζε πνιηηηθήο πνπ αθνξά ζην 

Αλζξώπηλν Γπλακηθό.  

Η αμηνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ έρεη ηελ δύλακε λα κεηακνξθώζεη κηα επηρείξεζε 



θαη ηα ζηειέρε H.R. δελ κπνξνύλ λα ηα πξνζπεξάζνπλ έηζη.  

Τν αληίζεην κάιηζηα! Σηελ Ακεξηθή, νη εηαηξείεο επελδύνπλ ζε απηό ην θνκκάηη.  

Χξεζηκνπνηνύλ ηα ζηνηρεία ηνπ Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ηνπο, έηζη ώζηε λα 

πξνβιέςνπλ ηελ επηρεηξεζηαθή απόδνζή ηνπο θαη λα δηακνξθώζνπλ ην 

ζηξαηεγηθό πιάλν ηνπο. 

Με άιια ιόγηα, ε ηερλνινγία δηαθνξνπνηεί ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν νη επηρεηξήζεηο 

δηαρεηξίδνληαη ηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπο, αλαγθάδνληαο ηνπο επαγγεικαηίεο ηνπ 

H.R. λα επαλαπξνζδηνξίζνπλ ηνλ ξόιν ηνπο θαη λα εθαξκόζνπλ λένπο ηξόπνπο 

γηα λα επηηεπρζεί ην επηζπκεηό απνηέιεζκα.  

Απηή ε λέα ςεθηαθή δσή (θαη ζηνλ ρώξν ηεο εξγαζίαο) αλαγθάδεη όινπο απηνύο 

πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνλ ρώξν ηνπ Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ λα 

επαλεμεηάζνπλ ην H.R. ζπλνιηθά, λα ζρεδηάζνπλ θαηλνύξηα πξνγξάκκαηα, λα 

επηιέμνπλ ηα εξγαιεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ, λα αλαπηύμνπλ λέεο ιύζεηο θαη 

θπξίσο λα δηαθνξνπνηήζνπλ ηελ πξνζέγγηζή ηνπο, κε ζηόρν ηελ «εκπεηξία ηνπ 

εξγαδνκέλνπ» θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εξγαζηαθήο ηνπ δσήο. 

Όιεο νη εηαηξίεο, απηή ηελ πεξίνδν, βξίζθνληαη αληηκέησπεο κε απηή ηελ κεγάιε 

πξόθιεζε: Πσο ζα κπνξέζνπλ λα επηηύρνπλ ηελ ςεθηαθή κεηακόξθσζε ην 

ζπληνκόηεξν δπλαηόλ. Πσο ζα μεθύγνπλ από ηηο ζπλεζηζκέλεο πξαθηηθέο θαη 

πσο ζα δώζνπλ έκθαζε ζην Employee Experience, κε ηνλ ίδην ηξόπν πνπ κέρξη 

ηώξα έδηλαλ έκθαζε ζην Customer Experience. 

    Τν κεγάιν ζηνίρεκα, ινηπόλ, γηα λα πεξάζνπλ ζηε ςεθηαθή κεηακόξθσζε 

είλαη ην λα έρνπλ εξγαδνκέλνπο πξαγκαηηθά αθνζησκέλνπο θαη όρη απιά 

ππνθηλεκέλνπο. Τν Employee Branding, ε ζηξαηεγηθή κε ηελ νπνία νη 

Δπηρεηξήζεηο δηαρεηξίδνληαη ηελ επσλπκία ηνπο σο εξγνδόηεο, εληόο αιιά θαη 

εθηόο εηαηξείαο, κε ζηόρν λα πξνζειθύζνπλ θαη λα δηαηεξήζνπλ ην θαηάιιειν 

ηαιέλην πνπ ρξεηάδνληαη, απνηειεί βαζηθή παξάκεηξν γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

ζηόρσλ ηνπο. 

 

Πώο όκσο κπνξεί κηα εηαηξεία λα ην πεηύρεη απηό; Μεξηθέο απιέο ηδέεο: 

-    Να αμηνπνηήζεη ηηο θαηάιιειεο ζύγρξνλεο πιαηθόξκεο, γηα ηηο αλάγθεο ηεο 

λέαο γεληάο πνπ ζα ζηεξίμεη ηηο λέεο δνκέο εξγαζίαο. 

-    Να «ζπλδέζεη» εζσηεξηθά ηνπο εξγαδνκέλνπο ηεο κε ηα εηαηξηθά Social Media, 

πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζνπλ πην απνηειεζκαηηθά θαη λα απμεζεί ν αληίθηππόο 

ηνπο. 

-    Να αλαπηύμεη ινγηζκηθά δηαρείξηζεο ηαιέλησλ. 

-    Να αμηνπνηήζεη εθαξκνγέο H.R. ζε θηλεηέο ζπζθεπέο πνπ είλαη ην επόκελν 

ζηάδην ζηνλ ςεθηαθό θόζκν. 

-    Να δηαρεηξηζηεί ην Social Recruiting. Πξόζθαηεο κειέηεο δείρλνπλ όηη ζρεδόλ 

ην ¼ όζσλ αλαδεηνύλ εξγαζία ρξεζηκνπνηνύλ ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο σο 

ην πξσηαξρηθό εξγαιείν ηνπο, ελώ 7 ζηνπο 10 εξγαδνκέλνπο ζηελ ειηθηαθή 

θαηεγνξία ησλ 18 έσο 34 εηώλ δειώλνπλ όηη έρνπλ βξεη ηελ εξγαζία ηνπο κέζσ 

ησλ Social Media. Με απιά ιόγηα, νη θπλεγνί ηαιέλησλ θαινύληαη λα κεηαβνύλ 

εθεί όπνπ θηλνύληαη νη ελ δπλάκεη ππνςήθηνη. 

Βήκαηα απιά αιιά νπζηαζηηθά, κε ζηόρν ηελ νκαιή αιιά απαξαίηεηε κεηάβαζε 

ζηε λέα πξαγκαηηθόηεηα, ζηε λέα ηάμε πξαγκάησλ, ζηε λέα γεληά εξγαδνκέλσλ, 

ζηνπο Millennians. Τελ γεληά πνπ έρεη κάζεη λα θηλείηαη κέζα από ηα ςεθηαθά 



εξγαιεία, πνπ αλαδεηά ηελ εκπεηξία, ηελ γεληά πνπ πξέπεη λα πεηζηεί γηα λα 

απνδώζεη, ηελ γεληά πνπ πξέπεη λα πιεζηάζνπκε κε λέεο ηερληθέο, κε ηερληθέο 

Marketing, Branding θαη Experience Creation. 

Σε θάζε πεξίπησζε όκσο απηή ε γεληά πνπ είλαη πνηνηηθά αλεβαζκέλε ζε ζρέζε 

κε ηηο πξνεγνύκελεο δελ κπνξεί λα είλαη ε γεληά ηεο κλεκνληαθήο θαηάζιηςεο ηεο 

Διιάδαο θαη ε γεληά ησλ κηζζνινγηθώλ αληζνηήησλ. 

•    Η επηβεβιεκέλε αύμεζε ηνπ βαζηθνύ κηζζνύ (εηζαγσγηθνύ) ρσξίο ειηθηαθέο 

εμαηξέζεηο είλαη έλα 1ν βήκα. 

•    Τν επόκελν βήκα είλαη ε λνκνζεηεκέλε απαγόξεπζε ησλ δηαθξίζεσλ κε 

θξηηήξην ηελ ειηθία ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ζε βάξνο απηώλ πνπ έρνπλ ειηθία άλσ 

ησλ 40 εηώλ, όπσο αθξηβώο πξνβιέπεη ε λνκνζεζία πξνεγκέλσλ δεκνθξαηηώλ 

(π.ρ. Η.Π.Α.). 

Απηέο είλαη δύν (2) παξάκεηξνη πνπ πξέπεη λα ζεβαζηεί ην management ησλ 

ζνβαξώλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκώλ παξάιιεια κε ην «πάληξεκα» ηνπ 

ςεθηαθνύ H.R. θαη ηελ πηνζέηεζε ζπκκεηνρηθήο δηνίθεζεο, αλ ζέιεη ηελ αλαηνιή 

θαιύηεξσλ εκεξώλ ζηελ Δπηρείξεζε, εθόζνλ γίλεηαη απνδεθηή ε αξρή ηεο 

κείσζεο ηνπ ςπρνινγηθνύ θόζηνπο ησλ εξγαδνκέλσλ από ηελ εξγνδόηε, σο 

ζπλζήθε ηθαλή θαη αλαγθαία λα πξνρσξάεη ε Δπηρείξεζε κπξνζηά.  

 

Σηάζεο Χαξίηνο, 

Οηθνλνκνιόγνο (International MBA),  

Πξόεδξνο Union Eurobank  

www.bankingnews.gr 
 


