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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 
 

Σν Γηαδίθηπν έρεη αιιάμεη πνιιέο πξαθηηθέο θαη ηερληθέο ζηε Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ 

Πόξσλ (HR), θαζώο ε αλάξηεζε ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ν έιεγρνο ζε έλα δηαδηθηπαθό 

επίπεδν δελ θαληάδνπλ πιένλ άγλσζηα. Ζ ρξήζε ηζηνζειίδσλ θνηλσληθήο δηθηύσζεο 

όπσο ην Facebook, ην LinkedIn θαη ην Twitter γηα ηελ πξνζέιθπζε, ηελ πξόζιεςε ή ηε 

δηαινγή ησλ αηόκσλ είλαη ζρεηηθά λέα, αιιά απμάλεηαη ζπλερώο, ελώ ε έξεπλα πάλσ ζε 

απηέο ηηο πξαθηηθέο αθόκα δελ είλαη ηδηαίηεξα εθηελήο. Πνιιά εξσηήκαηα κέλνπλ 

αθόκα λα εμεηαζηνύλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δεηεκάησλ ζρεηηθά κε ηελ 

εγθπξόηεηα θαη ηε ρξεζηκόηεηα ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ ιακβάλνληαη από απηέο ηηο 

ηζηνζειίδεο, ηηο αληηιήςεηο ησλ ππνςεθίσλ γηα ηε κεηαρείξηζε ηνπο από ηνπο 

εξγνδόηεο, ηε λνκηκόηεηα θαη εζηθή ηεο ρξήζεο ησλ ζειίδσλ απηώλ θηι.  

 

Ζ παξνύζα δηπισκαηηθή εξγαζία πξαγκαηεύεηαη ηα δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

ρξήζε ησλ ζειίδσλ θνηλσληθήο δηθηύσζεο ζηα πξώηα ζηάδηα ησλ πξαθηηθώλ ηεο 

Γηνίθεζεο Αλζξσπίλσλ Πόξσλ. ην πξώην θεθάιαην πξαγκαηνπνηείηαη κηα εηζαγσγή 

ζην ζέκα θαη ζην δεύηεξν αλαιύεηαη ε αλάπηπμε ηνπ e-recruitment ζηνλ ηνκέα ηεο 

Γηνίθεζεο Αλζξσπίλσλ Πόξσλ. ην ηξίην θεθάιαην αλαιύεηαη ε ρξήζε ησλ social 

media σο εξγαιείν ζηξαηνιόγεζεο θαη παξαηίζεληαη παξαδείγκαηα εηαηξεηώλ νη νπνίεο 

ελέηαμαλ ηα θνηλσληθά δίθηπα ζηηο ιεηηνπξγίεο HR, θαζώο θαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία 

εξεπλώλ από ηνλ ειιαδηθό ρώξν θαη ην εμσηεξηθό. Σα νθέιε πνπ κπνξνύλ λα 

επσκηζηνύλ νη επηρεηξήζεηο, θαηαγξάθνληαη ζην ηέηαξην θεθάιαην, ελώ ηα 

κεηνλεθηήκαηα θαη νη θίλδπλνη πνπ ζπλδένληαη κε ηελ εθαξκνγή ηνπο ζην πέκπην. ηε 

ζπλέρεηα, ζην έθην θεθάιαην εμεηάδεηαη ε ελδερόκελε αλαγθαηόηεηα ζρεδίαζεο 

πνιηηηθήο από ηηο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ πξνρσξήζεη ζηε ρξήζε ζειίδσλ δηθηύσζεο 

ζην θνκκάηη ηεο Γηνίθεζεο Αλζξσπίλσλ Πόξσλ θαη θαηά πόζν απηό ζπκβαίλεη ζηελ 

πξαγκαηηθόηεηα θαη ζην έβδνκν παξαηίζεηαη ε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο πνπ 

επηιέρζεθε. Γηα λα επηηεπρζεί ε έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηέζζεξηο ζπλεληεύμεηο κε 

ηηο εηαηξείεο Epsilon Net ΑΔ, ΦΑΗΓΧΝ ΑΔ, Nestle θαη Μαζνύηεο ΑΔ, νη νπνίεο 

θαηαγξάθνληαη ζην όγδνν θεθάιαην. ην έλαην θαηαγξάθνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα θαη 

νη πξνηάζεηο θαη ηέινο ζην δέθαην θεθάιαην παξαηίζεληαη νη βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο.  
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ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΔΧΝ 
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ΔΙΑΓΧΓΗ 
 

Δίλαη γεγνλόο όηη ζηε ζεκεξηλή επνρή νη ζειίδεο θνηλσληθήο δηθηύσζεο ζπλπθαίλνληαη 

όιν θαη πεξηζζόηεξν κε ηελ θαζεκεξηλή καο δσή θαη επηδξνύλ θαζνξηζηηθά όρη κόλν 

ζηελ θνηλσλία, αιιά θαη ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Ζ ηαρύηεηα αιιαγώλ ηνπ εμσηεξηθνύ 

πεξηβάιινληνο ζηνλ ηξόπν πξνζέιθπζεο θαη επηινγήο εξγαδνκέλσλ δηεζλώο, επηηάζζεη 

ηελ αλάγθε αλαζρεδηαζκνύ ησλ πξαθηηθώλ δηνίθεζεο αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ θαη 

πξνζαξκνγήο ησλ εξγαδνκέλσλ (Danko, 2010). Πην ζπγθεθξηκέλα, ε επξεία ρξήζε ηνπ 

δηαδηθηύνπ σζεί ηνπο ππεπζύλνπο αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ ζηελ ρξήζε θαηλνύξγησλ 

εξγαιείσλ επηινγήο θαη πξνζέιθπζεο εξγαδνκέλσλ όπσο νη Ηζηνζειίδεο Κνηλσληθήο 

Γηθηύσζεο (Blanchard, 2011). 

 

Σα social media κνηάδνπλ λα απνηεινύλ ζηηο κέξεο καο ην πην αμηνπνηήζηκν κέζν 

αλαδήηεζεο εξγαζίαο, αιιά ηαπηόρξνλα θαη έλα πνιύηηκν εξγαιείν γηα ηελ θαιύηεξε 

επηηέιεζε ηνπ ζηξαηεγηθνύ ξόινπ ησλ Σκεκάησλ Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ γηα ηνλ 

εληνπηζκό, ηελ αλάπηπμε θαη ηε βέιηηζηε αμηνπνίεζε ηνπ ηαιέληνπ ζηνλ θάζε 

νξγαληζκό (Edosomwan et al., 2011). ε έξεπλα ηνπ Jobvite ην 2013, θαίλεηαη όηη ε 

ρξήζε ησλ κέζσλ δηθηύσζεο γηα ζθνπνύο πξνζιήςεσλ, απμάλεηαη ζπλερώο, από 78% 

ην 2008 ζε 89% ην 2011 θαη 94% ην 2013. 

 

Όζνλ αθνξά ζηε ρξήζε ησλ social media γηα ηελ αλαδήηεζε εξγαζίαο, δηαπηζηώλεηαη 

όηη πεξηζζόηεξν από ην ήκηζπ ηνπ ζπλόινπ ησλ αηόκσλ πνπ αλαδεηνύλ εξγαζία ζην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην ρξεζηκνπνηνύλ ηζηνζειίδεο θνηλσληθήο δηθηύσζεο, κεηαμύ ησλ 

νπνίσλ ην 18% ρξεζηκνπνηεί ην Facebook θαη ην 31% ρξεζηκνπνηεί ην LinkedIn 

(Kaplan and Haenlein, 2010). 

 

Μάιηζηα, νη λένη εηδηθόηεξα ρξεζηκνπνηνύλ όιν θαη πεξηζζόηεξν ηα θνηλσληθά κέζα 

γηα λα νηθνδνκήζνπλ κηα δηαδηθηπαθή παξνπζία ζηαδηνδξνκίαο θαη λα αλαδεηήζνπλ 

ζέζεηο εξγαζίαο. ύκθσλα κε κηα έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε από ην Potentialpark 

ην 2011 ζε πάλσ από 30.000 απόθνηηνπο, θνηηεηέο θαη πξόσξεο θαξηέξαο 

επαγγεικαηίεο ζε όιν ηνλ θόζκν, δηαπηζηώζεθε όηη ζηελ Δπξώπε ζρεδόλ ην 100%  ησλ 

ζπκκεηερόλησλ ζηελ έξεπλα ζα ήζειαλ λα αιιειεπηδξάζνπλ κε ηνπο εξγνδόηεο ζε 

δηαδηθηπαθό επίπεδν. Ζ πξνηίκεζε ηνπο ήηαλ 48% γηα ην LinkedIn, κε ην Facebook λα 

ζθνξάξεη 25% (Potentialpark, 2011). 

 

Ζ ρξήζε ησλ social media σο εξγαιείν ζηξαηνιόγεζεο θέξλεη ζην πξνζθήλην θάπνηεο 

επθαηξίεο θαη πξνθιήζεηο γηα ηνπο εξγνδόηεο. Σα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο δπλεηηθά 

πξνζθέξνπλ ηαρύηεηα, απνηειεζκαηηθόηεηα θαη ηθαλόηεηα ζηε ζηόρεπζε θαη 

πξνζέιθπζε ζπγθεθξηκέλσλ, ηδηαίηεξα θαηάιιεισλ ππνςεθίσλ θαηά ηε δηαδηθαζία 

πξόζιεςεο (Joos, 2008). Μπνξεί λα απνδεηρζεί κηα ρξήζηκε πξόζζεηε πεγή 

πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε πηζαλνύο ππνςεθίνπο, δεδνκέλνπ όηη νξηζκέλα ζηνηρεία (ζε 

πξνζσπηθό θαζώο θαη ζε επαγγεικαηηθό επίπεδν), κπνξεί λα κελ δεκηνπξγήζεθαλ γηα 

ην ζθνπό ηεο πξόζιεςεο, θαη σο εθ ηνύηνπ κπνξνύλ λα παξέρνπλ εηιηθξηλείο 

ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ αηηνύληα. Γηα ηνπο ππνςεθίνπο 

πξνζθέξεη ελδερνκέλσο πνιιαπιέο πεγέο πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηνλ εξγνδόηε θαη 
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ηελ πηζαλόηεηα επαθήο κε ηνπο ππάξρνληεο εξγαδόκελνπο πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ 

κηα πην ξεαιηζηηθή πξνεπηζθόπεζε γηα ηε δνπιεηά. Χζηόζν, ππάξρνπλ νξηζκέλα 

ζέκαηα πνπ πξέπεη λα εμεηαζηνύλ (Newcombe, 2014). 

 

Αξρηθά, ππάξρνπλ εζηθά δεηήκαηα ηδησηηθήο δσήο θαη βαζκνύ ζηνλ νπνίν είλαη 

θαηάιιειν θαη επηηξεπηό γηα ηνπο εξγνδόηεο λα αλαδεηνύλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

ηδησηηθή δσή ησλ εξγαδνκέλσλ. Μηα ακεξηθαληθή έξεπλα δηαπίζησζε όηη νη 

ζπλεζέζηεξνη ιόγνη γηα λα κελ πεξηιεθζνύλ ζηνπο επηθξαηέζηεξνπο, αιιά θαη λα 

απνξξηθζνύλ ππνςήθηνη βαζίζηεθαλ ζηνλ «ηξόπν δσήο» θαη όρη ζε πιεξνθνξίεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ απαζρόιεζε. Γηα παξάδεηγκα, ην 35% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζαλ 

όηη βξήθαλ πιηθό ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο πνπ ηνπο νδήγεζε ζην λα κελ 

πξνζιάβνπλ έλαλ ππνςήθην, ελώ δεκνζηεύζεηο νη νπνίεο πεξηειάκβαλαλ «πξνθιεηηθέο 

ή αθαηάιιειεο» θσηνγξαθίεο ή πιεξνθνξίεο, ζεσξήζεθαλ από ην 53% ησλ 

δηεπζπληώλ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ σο ιόγνο λα απνξξίςνπλ ή λα απνκαθξύλνπλ έλαλ 

εξγαδόκελν (CareerBuilder.co.uk, 2010). 

 

Γεύηεξνλ, νη ίδηνη νη εξγνδόηεο κπνξνύλ λα αθήζνπλ εθηεζεηκέλνπο ηνπο εαπηνύο ηνπο 

θαη λα θαηεγνξεζνύλ γηα δηαθξίζεηο: ρξεζηκνπνηώληαο ηα social media γηα λα 

εηδνπνηνύλ ηνπο ελδερόκελνπο ππνςεθίνπο γηα θελέο ζέζεηο ζα κπνξνύζε δπλεηηθά λα  

ζεσξεζεί δηάθξηζε εηο βάξνο εθείλσλ πνπ δελ έρνπλ πξόζβαζε ζε κέζα θνηλσληθήο 

δηθηύσζεο ή έκκεζα εηο βάξνο νκάδσλ πνπ ππνεθπξνζσπνύληαη ζε κηα ζηνρεπκέλε 

ζηξαηεγηθή εθζηξαηεία. Με ηελ εμέηαζε ησλ ππνςεθίσλ ζε δηαδηθηπαθή βάζε, νη 

εξγνδόηεο είλαη πηζαλό λα απνθηήζνπλ κηα ζεηξά από πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο 

ππνςεθίνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζεμνπαιηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ, εζληθόηεηαο, 

ζξεζθείαο, ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ηελ ειηθία θαη ηηο πνιηηηθέο απόςεηο, πξάγκα 

πνπ θαζηζηά επθνιόηεξν γηα ηνπο απνξξηθζέληεο ππνςεθίνπο λα επηθαιεζζνύλ αζέκηηε 

δηάθξηζε, αλ θαη πξνο ην παξόλ δελ είλαη ζύλεζεο λα απεπζύλνληαη ζε εξγαηηθά 

δηθαζηήξηα γηα πεξηπηώζεηο δηαθξίζεσλ ζην ζεκείν ηεο πξόζιεςεο (Davison et al., 

2011). 

 

ύκθσλα κε έξεπλα ηνπ Γηθαζηεξίνπ Δθαξκνγώλ Απαζρόιεζεο (SETA) ην 2008, 

κόλν ην 1% ησλ πξνζθεπγόλησλ ήηαλ αηηνύληεο εξγαζίαο, αλ θαη απηό ην πνζνζηό 

απμήζεθε ζην 5% ζε πεξηπηώζεηο δηαθξίζεσλ (BIS, 2010). Μεξηθά από ηα 

ζεκαληηθόηεξα ζέκαηα πνπ πξέπεη λα εμεηαζζνύλ είλαη: ν ρεηξηζκόο ηεο αλαθάιπςεο 

πιεξνθνξηώλ πνπ δελ πξννξίδνληαη γηα ηνπο εξγνδόηεο· ε απνθπγή ηεο παξαβίαζεο 

ησλ ζπκθσληώλ ηνπ ρξήζηε κε ηζηνζειίδεο· ν θίλδπλνο λα επεξεάδνπλ ηελ απόθαζε 

πξόζιεςεο πιεξνθνξίεο νη νπνίεο δελ ζπλδένληαη κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ 

πξνζσπηθνύ· ηη πξέπεη λα γίλεη αλ νη πιεξνθνξίεο πνπ δεκνζηεύνληαη ζε έλαλ 

ππνςήθην είλαη θαθόβνπιεο ή εζθαικέλεο· θαη ην ζέκα ηεο ακνηβαηόηεηαο όζνλ αθνξά 

ζηελ παξνρή πξόζβαζεο ζε εηαηξηθέο πιεξνθνξίεο θαη γλώζεηο ζρεηηθά κε ηελ εξγαζία 

θαη ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ζηνλ νξγαληζκό πνπ ζα κπνξνύζαλ πξνεγνπκέλσο λα έρνπλ 

απνθξπθηεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο, αιιά νη ππνςήθηνη κπνξνύλ λα 

αλακέλνπλ ηώξα (Jones θαη Behling, 2010). 
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ΜΔΡΟ ΠΡΧΣΟ 

1 ΑΝΑΚΟΠΗΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ 

1.1 Η ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ E-RECRUITMENT 
 

Ζ άλνδνο ηνπ Γηαδηθηύνπ έρεη θέξεη επαλάζηαζε ζηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ηα άηνκα 

επηθνηλσλνύλ, ηόζν ηδησηηθά όζν θαη κε ηνπο νξγαληζκνύο ζε έλα εξγαζηαθό πιαίζην. 

Κάπνηεο έξεπλεο κάιηζηα αλαθέξνπλ όηη νη εξγνδόηεο είλαη ππό πίεζε γηα λα 

αγθαιηάζνπλ απηή ηελ ηάζε, ώζηε λα είζηε πάληα ελεκεξσκέλνη ζηηο πξαθηηθέο 

πξόζιεςεο ηνπο (Qualman, 2011). Γηα παξάδεηγκα νη Smith θαη Rupp (2004) 

ππνζηεξίδνπλ όηη νη εξγνδόηεο πξέπεη λα πξνσζήζνπλ ηνπο εαπηνύο ηνπο κε ηε ζέζπηζε 

ελόο θαιά πινπνηήζηκνπ πξνγξάκκαηνο δηαδηθηπαθώλ πξνζιήςεσλ πξνθεηκέλνπ λα 

βξνπλ θαιύηεξεο πνηόηεηαο ππνςήθηνπο θαη λα βειηηώζνπλ ηηο απνθάζεηο πξόζιεςεο, 

όια ζε ιηγόηεξν ρξόλν θαη κε ρακειόηεξν θόζηνο.  

 

Οη δηαδηθηπαθέο πξνζιήςεηο (e-recruitment θαη online recruitment), όπνπ νη εξγνδόηεο 

ρξεζηκνπνηνύλ ην δηαδίθηπν ζε θάπνηα κνξθή γηα λα βνεζήζνπλ ηηο ζπκβαηηθέο 

δηαδηθαζίεο πξόζιεςεο, έρεη κηα ζεηξά από ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα ζε ζύγθξηζε κε 

ηηο πην παξαδνζηαθέο κνξθέο πξόζιεςεο, ζύκθσλα κε ηνπο Smith θαη Rupp (2004). 

Πξώηνλ, επηηξέπεη ζηηο επηρεηξήζεηο λα πεξηνξίζνπλ ηνπο ρξόλνπο πξνζιήςεσλ κε ηελ 

αύμεζε ηεο ξνήο πιεξνθνξηώλ θαη ηελ επηηάρπλζε ησλ δηαδηθαζηώλ πξόζιεςεο. 

Γεύηεξνλ, κπνξεί λα βνεζήζεη ζηε κείσζε ηνπ θόζηνπο πξόζιεςεο θαη ησλ 

απνρσξήζεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ, θαζώο νη δηαδηθαζίεο είλαη γεληθά job-specific θαη 

πξνζθέξνπλ ζπλεληεύμεηο αμηνιόγεζεο κε ηε βνήζεηα ππνινγηζηή θαη ζηαηηζηηθέο 

πξνβιέςεηο. 

 

Ζ κεηαηόπηζε ησλ δηαδηθαζηώλ πξόζιεςεο από ην ραξηί θαη ηε ρξνλνβόξα ρεηξνθίλεηε 

κέζνδν ζε κηα απηνκαηνπνηεκέλε, εμνηθνλνκεί ρξόλν θαη ρξήκα θαη απμάλεη ηελ 

παξαγσγηθόηεηα, αθήλνληαο ηηο ζέζεηο θελέο γηα κηθξόηεξεο ρξνληθέο πεξηόδνπο. 

Δπηπιένλ, ε αλάξηεζε κηαο ζέζεο εξγαζίαο ζην δηαδίθηπν είλαη αξθεηά πην νηθνλνκηθή 

ζε ζρέζε κε ηε δεκνζίεπζε αγγειίεο ζε εθεκεξίδεο θαη, ζε κεξηθέο πεξηπηώζεηο, κπνξεί 

λα είλαη πην απνδνηηθή. Αθόκα, παξέρεη ζηνπο εξγνδόηεο ηε δπλαηόηεηα λα 

πξνζιάβνπλ πξνζσπηθό ηόζν ζε ηνπηθό όζν θαη ζε παγθόζκην επίπεδν, επεθηείλνληαο 

ζεκαληηθά ηελ εκβέιεηα ζε ζρέζε κε ηελ παξαδνζηαθή πξόζιεςε πξνζσπηθνύ (Holm, 

2010; Wolf et al., 2014). 

 

ηε ιήςε απνθάζεσλ γηα κηα e-recruitment πξνζέγγηζε, νη εηαηξείεο έρνπλ αξθεηέο 

επηινγέο γηα ηελ πξνζέιθπζε θαηάιιεισλ ππνςεθίσλ. Μπνξνύλ λα θάλνπλ ρξήζε 

ηζηνρώξσλ εξγαζίαο πνπ κπνξεί λα είλαη είηε γεληθνύ ραξαθηήξα ή κε εζηίαζε ζε 

ζπγθεθξηκέλνπο θιάδνπο. Μηα άιιε επηινγή είλαη λα θαηαθύγνπλ ζε ηδησηηθέο 

εηαηξείεο πξόζιεςεο, είηε λα επηιέμνπλ λα δεκνζηεύνπλ ηηο ζέζεηο εξγαζίαο ζηε δηθή 
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ηνπο ηζηνζειίδα, θάηη ην νπνίν είλαη πνιύ απνδνηηθό νηθνλνκηθά γηα ηηο κηθξέο θαη 

κεζαίεο επηρεηξήζεηο. Σέινο έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα επηιέμνπλ λα δεκηνπξγήζνπλ ηηο 

δηθέο ηνπο ηζηνζειίδεο πξνζιήςεσλ πνπ κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ ή όρη ηε δπλαηόηεηα 

ελζσκάησζεο ππαξρόλησλ ηζηνζειίδσλ θνηλσληθήο δηθηύσζεο (Melanthiou et al., 

2015). 

 

1.2 ΟΙ ΕΛΙΔΕ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΔΙΚΣΨΗ Ψ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟ  

 

Οη Kaplan θαη Haenlein (2010) νξίδνπλ ηα θνηλσληθά κέζα σο κηα νκάδα δηαδηθηπαθά 

βαζηζκέλσλ εθαξκνγώλ πνπ επεθηείλνπλ ηα ηδενινγηθά θαη ηερλνινγηθά ζεκέιηα ηνπ 

Web 2.0, θαη πνπ επηηξέπνπλ ηε δεκηνπξγία θαη ηελ αληαιιαγή πεξηερνκέλνπ πνπ έρεη 

δεκηνπξγεζεί από ρξήζηεο. Οη ζειίδεο θνηλσληθήο δηθηύσζεο νξίδνληαη σο δηαδηθηπαθά 

βαζηδόκελεο ππεξεζίεο πνπ επηηξέπνπλ ζηα άηνκα λα (1) θαηαζθεπάζνπλ έλα δεκόζην 

ή εκη-δεκόζην πξνθίι κέζα ζε έλα νξηνζεηεκέλν ζύζηεκα, (2) λα δεκηνπξγήζνπλ έλαλ 

θαηάινγν άιισλ ρξεζηώλ κε ηνπο νπνίνπο ζπλδένληαη, θαη (3) λα βιέπνπλ θαη λα 

αιιειεπηδξνύλ κε ηηο δηθέο ηνπο ζπλδέζεηο αιιά θαη κε εθείλεο πνπ γίλνληαη από 

άιινπο κέζα ζην ζύζηεκα (Edosomwan et al., 2011). 

 

Οη ηζηνζειίδεο θνηλσληθήο δηθηύσζεο επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο λα δεκηνπξγήζνπλ 

δηαδηθηπαθά βαζηζκέλα πξνθίι όπνπ ηα άηνκα κπνξνύλ λα αιιειεπηδξνύλ, 

ρξεζηκνπνηώληαο εξγαιεία θνηλσληθήο δηθηύσζεο. Δλώ αξρηθά είραλ ζρεδηαζηεί γηα ηελ 

θνηλσληθνπνίεζε κε ηνπο θίινπο θαη ηελ νηθνγέλεηα, ηα δίθηπα απηά έρνπλ απνδεηρηεί 

έλα ζεκαληηθό επαγγεικαηηθό εξγαιείν, ηδίσο ζηνλ ηνκέα ησλ πξνζιήςεσλ (Joos, 

2008). Δδώ εμππεξεηνύλ δύν βαζηθνύο ζθνπνύο: α) σο εξγαιείν κάξθεηηλγθ, θαζώο 

άηνκα πνπ αλαδεηνύλ εξγαζία κπνξνύλ λα ηα ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα λα πξνσζνύλ ηνπο 

εαπηνύο ηνπο ζε πηζαλνύο εξγνδόηεο θαη ην αληίζηξνθν. β) σο κεραληζκόο ειέγρνπ· νη 

εξγνδόηεο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ πιεξνθνξίεο πνπ είλαη δηαζέζηκεο ζηα κέζα 

θνηλσληθήο δηθηύσζεο, θη έηζη κε νηθνλνκηθό θαη εύθνιν ηξόπν λα απνθηήζνπλ κηα 

επξύηεξε εηθόλα ελόο πηζαλνύ εξγαδόκελνπ ζε ζρέζε κε απηή πνπ ππάξρεη κέζσ ησλ 

παξαδνζηαθώλ κεζόδσλ πξόζιεςεο (Bondarouk and Olivas-Luyan, 2013). 

 

ύκθσλα κε κηα κειέηε από ηελ εηαηξεία πξνζιήςεσλ Jobvite ην 2014, δηαπηζηώζεθε 

όηη ην 94% ησλ ππεπζύλσλ πξνζιήςεσλ ρξεζηκνπνηνύλ ή ζθνπεύνπλ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο ζηηο πξνζιήςεηο ηνπο θαη ην 78% 

έρνπλ θάλεη κηα πξόζιεςε κέζσ απηώλ. Ζ δηαδηθαζία ιεηηνπξγεί θαη αληίζηξνθα 

θαζώο θαη νη ίδηνη νη αηηνύληεο πξνσζνύλ ηνπο εαπηνύο ηνπο, δεκηνπξγώληαο κηα 

δηαδηθηπαθή παξνπζία επηθεληξσκέλε ζε project πνπ έρνπλ θάλεη ή πιεξνθνξίεο πνπ 

ζα θέληξηδαλ ην ελδηαθέξνλ ησλ εξγνδνηώλ. Σν Jobvite δηαπίζησζε όηη ην 41% ησλ 

αηόκσλ πνπ αλαδεηνύλ εξγαζία πξνζιήθζεθαλ κέζσ ελόο θνηλσληθνύ δηθηύνπ ή 

ηζηνζειίδαο εύξεζεο εξγαζίαο (Segal, 2014a). 

 

Από ηε ζθνπηά ησλ αηόκσλ πνπ αλαδεηνύλ ζέζεηο εξγαζίαο, νη θίλδπλνη ζπλήζσο 

ζπλδένληαη κε απξεπή ή πεξίεξγε ζπκπεξηθνξά ζηα social media. Όπσο αλαθέξνπλ νη 

Kachii θαη Link (2009), ε αληηεπαγγεικαηηθή ζπκπεξηθνξά ζρεηίδεηαη γηα παξάδεηγκα 
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κε ηελ θαηαλάισζε αιθνόι ή/θαη ρξήζε λαξθσηηθώλ, θάηη πνπ ζα κπνξνύζε λα βιάςεη 

ζεκαληηθά ηηο πηζαλόηεηεο ελόο ππνςεθίνπ λα πξνζιεθζεί αθόκε θαη λα νδεγήζεη ζε 

πξνζθνξά ρακειόηεξνπ κηζζνύ. Οη εηαηξείεο, από ηελ άιιε πιεπξά, βξίζθνληαη 

αληηκέησπεο κε δεηήκαηα λνκηθά ή πξνζηαζίαο ηεο ηδησηηθήο δσήο, πνπ ζπλδένληαη κε 

ηελ ελζσκάησζε ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ δεκνζηεύνληαη ζηα social media ζηηο 

αμηνινγήζεηο ησλ ππνςεθίσλ. Έηζη δεκηνπξγείηαη ε αλάγθε λα δηακνξθώζνπλ κηα 

ζπλεθηηθή ζηξαηεγηθή ζρεηηθά κε ηα θνηλσληθά κέζα δηθηύσζεο, πξνθεηκέλνπ λα 

απνθεπρζνύλ ηπρόλ αξλεηηθά απνηειέζκαηα (Waring and Buchanan, 2010). 

 

Όπσο ππνγξακκίδνπλ νη Davison, et al. (2011) νη ηζηνζειίδεο απηέο κπνξεί λα είλαη 

πνιύηηκνη «θίινη» γηα ην HR, αιιά κπνξεί λα απνδεηρηνύλ θαη επηθίλδπλνη «ερζξνί», αλ 

δελ ρξεζηκνπνηεζνύλ ζσζηά. Γελ είλαη απαξαίηεην όηη θάζε θνηλσληθό δίθηπν ζα 

εθηειεί θάζε εξγαζία απνηειεζκαηηθά, αιιά όηαλ ρξεζηκνπνηνύληαη καδί κε 

ζηξαηεγηθό ηξόπν, κπνξνύλ λα ρξεζηκεύζνπλ σο έλα εμαηξεηηθό εξγαιείν γηα ηηο 

πξνζιήςεηο. 

 

Παξαθάησ παξαηίζεληαη παξαδείγκαηα θαη ζύληνκεο  πεξηγξαθέο θάπνησλ ζειίδσλ 

θνηλσληθήο δηθηύσζεο: 

 

Facebook: κηα ππεξεζία θνηλσληθήο δηθηύσζεο, όπνπ νη ρξήζηεο δεκηνπξγνύλ 

πξνζσπηθά πξνθίι, πξνζζέηνπλ άιινπο ρξήζηεο σο θίινπο θαη αληαιιάζζνπλ 

κελύκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απηόκαησλ εηδνπνηήζεσλ όηαλ ελεκεξώλνπλ ην 

δηθό ηνπο πξνθίι. Δπηπιένλ, νη ρξήζηεο κπνξνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε νκάδεο ρξεζηώλ 

θνηλνύ ελδηαθέξνληνο, νξγαλσκέλεο από θνηλά ραξαθηεξηζηηθά (π.ρ. ην ρώξν 

εξγαζίαο).  

 

LinkedIn: κηα ζειίδα θνηλσληθήο δηθηύσζεο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ θόζκν ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα επαγγεικαηηθή δηθηύσζε. Οη ρξήζηεο 

δηαηεξνύλ κηα ιίζηα κε ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ησλ αλζξώπσλ κε ηνπο νπνίνπο έρνπλ 

θάπνην επίπεδν ζρέζεο, νη νπνίνη νλνκάδνληαη ζπλδέζεηο. Απηή ε ιίζηα ησλ ζπλδέζεσλ 

κπνξεί ζηε ζπλέρεηα λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα δεκηνπξγήζεη ν ρξήζηεο έλα δίθηπν 

επαθώλ, λα αθνινπζήζεη δηαθνξεηηθέο εηαηξείεο θαη λα αλαδεηήζεη ζέζεηο εξγαζίαο, 

αλζξώπνπο θαη επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο. 

 

Google+: έλα δίθηπν κε πνιιαπιά ραξαθηεξηζηηθά ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ε 

δπλαηόηεηα λα δεκνζηεύνληαη θσηνγξαθίεο θαη ελεκεξώζεηο θαηάζηαζεο ζηε ξνή ή ζε 

θνηλόηεηεο κε βάζε ηα ελδηαθέξνληα, ε νκαδνπνίεζε δηαθνξεηηθώλ ηύπσλ ζρέζεσλ 

(θαη όρη απιώο "θίισλ") ζε θύθινπο, ε απνζηνιή άκεζσλ κελπκάησλ ζε πνιιά άηνκα, 

ε δεκνζίεπζε θεηκέλσλ θαη βίληεν ζπδεηήζεσλ πνπ νλνκάδνληαη hangouts, ε 

δεκηνπξγία εθδειώζεσλ, ε ηνπνζέηεζε εηηθέηαο ζε ηνπνζεζίεο, θαη ε επεμεξγαζία θαη 

δεκνζίεπζε θσηνγξαθηώλ ζε ηδησηηθά άικπνπκ. 

 

Twitter: κηα δεκνθηιήο ππεξεζία microblogging πνπ επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα 

ζηέιλνπλ θαη λα δηαβάδνπλ δεκόζηα κελύκαηα πνπ νλνκάδνληαη tweets. Σα tweets είλαη 

δεκνζηεύζεηο θεηκέλνπ κέρξη 140 ραξαθηήξεο πνπ εκθαλίδνληαη ζηε ζειίδα πξνθίι ηνπ 
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ρξήζηε. Αθόκα νη ρξήζηεο έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα εγγξαθνύλ ζε tweets άιισλ 

ρξεζηώλ. 

 

2 Η ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΔΛΙΓΧΝ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΚΣΤΧΗ ΣΗΝ 

ΣΡΑΣΟΛΟΓΗΗ 
 

Δηδηθόηεξα, πνιιά ηκήκαηα αλζξσπίλσλ πόξσλ (HR) ρξεζηκνπνηνύλ πιένλ ηα 

θνηλσληθά κέζα δηθηύσζεο πξνθεηκέλνπ λα ηνπο βνεζήζνπλ λα κάζνπλ γηα ηνπο 

ππνςήθηνπο εξγαδνκέλνπο θαζώο θαη γηα ηελ πξνώζεζε ηεο εηαηξείαο ηνπο κε ζθνπό 

λα πξνζειθύζνπλ θνξπθαία ηαιέληα (Stoles, 2012). Όηαλ ρξεζηκνπνηνύληαη ζσζηά, ηα 

social media κπνξνύλ λα εληζρύζνπλ θαη λα ηνλώζνπλ όιεο ηηο πηπρέο ηεο 

ζηξαηνιόγεζεο, θαζώο θαη ην employment branding ελόο νξγαληζκνύ. 

 

ύκθσλα κε έξεπλα ηνπ Jobvite ην 2011, νη εξγνδόηεο ρξεζηκνπνηνύλ όιν θαη 

πεξηζζόηεξν ην LinkedIn, ην Facebook θαη ην Twitter γηα λα βξίζθνπλ θαη λα ειέγρνπλ 

ππνςήθηνπο εξγαδόκελνπο. Από ηνπο 800 θαη πιένλ εξσηεζέληεο ζηηο ΖΠΑ, 

πεξηζζόηεξν από ην 80% ρξεζηκνπνηνύλ ηα social media γηα λα ππνζηεξίμνπλ ηηο 

πξνζπάζεηεο πξόζιεςεο θαη ην 45% ειέγρεη πάληα ηα πξνθίι ησλ ππνςεθίσλ ζηα κέζα 

θνηλσληθήο δηθηύσζεο (Kluemper et al., 2012). Σαπηόρξνλα, δεδνκέλα από ηε 

Staff.com απνθαιύπηνπλ όηη πεξίπνπ ην 92% ησλ εηαηξεηώλ ρξεζηκνπνηνύλ ηα social 

media γηα ηηο πξνζιήςεηο, κε ην Linkedln (93%) λα θαηαηάζζεηαη πξώην, θαη ην 

Facebook (66%) θαη ην Twitter (54%) λα αθνινπζνύλ. 42% ησλ εηαηξεηώλ κάιηζηα 

ππνζηεξίδνπλ όηη κε ηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ εξγαιείσλ ε πνηόηεηα ησλ 

ππνςεθίσλ έρεη απμεζεί (Hunt, 2010). 

 

ηνλ ειιαδηθό ρώξν πην ζπγθεθξηκέλα, ζε έξεπλα πνπ δηεμήγαγε ην Δξγαζηήξην 

Οξγαλσζηαθήο πκπεξηθνξάο & Ζγεζίαο (CROB-L) ηνπ Σκήκαηνο Γηνηθεηηθήο 

Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο ηνπ Οηθνλνκηθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ ζε ζπλεξγαζία 

κε ηνλ ύλδεζκν Γηνίθεζεο Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ Διιάδνο (ΓΑΓΔ), ην 16% ησλ 

ζηειερώλ αλζξσπίλσλ πόξσλ δήισζε όηη δελ ρξεζηκνπνηεί ηηο ζειίδεο δηθηύσζεο (γηα 

δενληνινγηθνύο ή πξαθηηθνύο ιόγνπο) γηα ηελ αλαδήηεζε πξνζσπηθνύ. Αθόκα, 

αζρνινύληαη πεξηζζόηεξν ελεξγά κε ην LinkedIn (45%) ζε ζρέζε κε ην Facebook 

(36%), ζε αληίζεζε κε ηνπο ππνςεθίνπο, νη νπνίνη είλαη πεξηζζόηεξν δξαζηήξηνη κε ην 

Facebook (58%) παξά κε ην LinkedIn (23,7%). Σν 60% ζεσξεί ην LinkedIn 

πεξηζζόηεξν αμηόπηζην θαη απνηειεζκαηηθό γηα ηελ εμεύξεζε θαη ηελ επηινγή κεζαίσλ, 

αλσηέξσλ θαη αλσηάησλ ζηειερώλ (Γακνπιηάλνπ, 2010). 

Μηα αθόκα έξεπλα –ην 2013- ηνπ πλδέζκνπ Γηνίθεζεο Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ 

Διιάδνο (ΓΑΓΔ), απηή ηε θνξά κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ ALBA Business School θαη 

ηε ζπκκεηνρή 106 επηρεηξήζεσλ έδεημε όηη πνιύ κεγάιν πνζνζηό εμ απηώλ (89%), 

θάλεη θάπνηα ρξήζε ησλ ζειίδσλ θνηλσληθήο δηθηύσζεο. Κπξίσο ηα ρξεζηκνπνηνύλ γηα 

λα αλαδεηήζνπλ θαη λα πξνζειθύζνπλ ππνςήθηνπο  (θπξίσο κέζσ LinkedIn), γηα λα 

πξνσζήζνπλ ην employer brand ηεο εηαηξείαο (κέζσ LinkedIn, Facebook θαζώο θαη 

Twitter) θαη ηέινο γηα λα δηαζηαπξώζνπλ πιεξνθνξίεο ησλ βηνγξαθηθώλ (κέζσ 
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LinkedIn θαη Facebook). Από ηελ άιιε ην 60% πξνβιεκαηίδεηαη γηα ηελ έιιεηςε 

ζρεηηθώλ γλώζεσλ, ην 55% γηα ηελ θαρππνςία ηεο αλώηαηεο δηνίθεζεο (πρ. θόβνο 

δεκόζηαο έθζεζεο ηεο εηαηξείαο, ράζηκν ρξόλνπ θαη κείσζε ηεο παξαγσγηθόηεηαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ) θαη ην 55% αλεζπρεί γηα ζέκαηα λνκηθήο θύζεσο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί 

όηη ην 46% ησλ επηρεηξήζεσλ έρεη εληάμεη ηε γλώζε ησλ social media ζηα θξηηήξηα 

επηινγήο junior ζηειερώλ ζηε Γηεύζπλζε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ (Μαιιάο, 2013; 

Γακνπιηάλνπ, 2014). 

Σνλ Ννέκβξην ηνπ 2012, ην Facebook παξνπζίαζε κηα εθαξκνγή ζέζεσλ εξγαζίαο, ε 

νπνία ζπγθεληξώλεη πεξηζζόηεξεο από 1,7 εθαηνκκύξηα θαηαρσξήζεηο ζέζεσλ 

εξγαζίαο από ην Monster θαη άιινπο ηζηνρώξνπο θαη επηηξέπεη ζηα κέιε λα ηηο 

κνηξάδνληαη κε ηνπο θίινπο ηνπο (Kharif, 2012). 

 

Ζ επόκελε πξόθιεζε είλαη λα αλαπηπρζνύλ πξνεγκέλα εξγαιεία ηα νπνία ζα βξίζθνπλ 

πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο γηα ηνπο ππνςεθίνπο από πεξηζζόηεξα θνηλσληθά δίθηπα, 

όπσο αλαθέξεη ν Brian O'Malley, γεληθόο ζπλεξγάηεο ζηε Battery Ventures. Ζ εηαηξεία 

ηνπ έρεη επελδύζεη ζηελ Entelo, κηα start-up αλαδήηεζεο εξγαζίαο, ε νπνία αλαδεηά ζε 

Twitter, Google+ θαη άιιεο ζειίδεο, ρξεζηκνπνηώληαο αιγόξηζκνπο πξνθεηκέλνπ λα 

βξεη ππνςεθίνπο γηα ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη λα πξνβιέςεη πνηνη κπνξεί λα 

είλαη αλνηρηνί ζε πξνζθνξέο. Γηα παξάδεηγκα όηαλ ρξήζηεο ηνπ Twitter αιιάμνπλ ηελ 

ηνπνζεζία ηνπο ζην πξνθίι ηνπο, κπνξεί λα είλαη έλα ζεκάδη όηη έρνπλ κεηαθνκίζεη θαη 

ςάρλνπλ γηα κηα δνπιεηά (Fineberg, 2012). 

 

Μηα άιιε start-up πνπ ρξεζηκνπνηεί ηα Facebook πξνθίι, είλαη ε BranchOut. Ζ 

εθαξκνγή ηεο επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα αλαδεηήζνπλ ζέζεηο εξγαζίαο 

ρξεζηκνπνηώληαο ηε ιίζηα ησλ Facebook θίισλ θαη ζπλδέζεηο ησλ θίισλ ηνπο, θαη λα 

δεκνζηεύζνπλ βίληεν θαη θσηνγξαθίεο πξνβάιινληαο ηα επηηεύγκαηα ηεο 

ζηαδηνδξνκίαο ηνπο ζε έλα πξνθίι. Ζ εηαηξεία πξόθεηηαη λα ρξεώλεη ζηνπο ππεπζύλνπο 

πξνζιήςεσλ κηα ζπλδξνκή πνπ ζα ηνπο επηηξέπεη λα αλαδεηνύλ ζηε βάζε δεδνκέλσλ 

ηεο, ε νπνία έρεη 30 εθαηνκκύξηα εγγεγξακκέλνπο ρξήζηεο (Danko, 2010). 

 

Αθόκα θαη νη παξαδνζηαθέο ηζηνζειίδεο επξέζεσο εξγαζίαο βξίζθνληαη ππό κεγάιε 

πίεζε γηα λα γίλνπλ «social». Σν Monster.com -ηνπ νπνίνπ ηα έζνδα από ζπλερηδόκελεο 

δξαζηεξηόηεηεο ππνρώξεζαλ 10% θαηά ηνπο πξώηνπο ελλέα κήλεο ηνπ 2012 - μεθίλεζε 

ην BeKnown, ην νπνίν βνεζά άηνκα πνπ αλαδεηνύλ εξγαζία λα βξνπλ ζέζεηο εξγαζίαο 

κέζσ ησλ ζπλδέζεσλ ζην Facebook θαη πξνζθαιεί ηνπο ζπλαδέιθνπο λα ζπλδεζνύλ 

επαγγεικαηηθά θαη λα θεξδίδνπλ δηαθξηηηθά θαη endorsements. Με απηόλ ηνλ ηξόπν ην 

Monster.com έρεη απνκαθξπλζεί από ην παξαδνζηαθό κνληέιν ζειίδσλ επξέζεσο 

εξγαζίαο. Αιιά θαη ην CareerBuilder δηαζέηεη επίζεο κηα εθαξκνγή πνπ παξαπέκπεη 

ζην Facebook, ηελ Work@, ε νπνία δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζηνπο εξγαδόκελνπο λα 

κνηξάδνληαη αλνηθηέο ζέζεηο ηεο εηαηξείαο ηνπο κε ηνπο θίινπο ηνπο (Kharif, 2012).  
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2.1 ΑΛΛΑΓΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΑΝΑΖΗΣΗΗ ΣΑΛΕΝΣΨΝ; 
 

Τπάξρεη έλα επξύ θάζκα ησλ «παξαδνζηαθώλ» ηξόπσλ πξνζέγγηζεο ησλ δπλεηηθώλ 

ππαιιήισλ ζρεηηθά κε ην πώο κπνξεί ε αλαδήηεζε γηα λέα ηαιέληα λα νξγαλσζεί 

απνηειεζκαηηθά θαη λα βειηηζηνπνηεζεί πεξαηηέξσ. 

 

Με ηελ εκθάληζε ηνπ δηαδηθηύνπ θαη ησλ ζειίδσλ θνηλσληθήο δηθηύσζεο, εηδηθόηεξα, 

λέεο πξνζεγγίζεηο έρνπλ εηζέιζεη ζηελ ζθαίξα ηεο απαζρόιεζεο θαη ησλ πξνζιήςεσλ. 

Χζηόζν, νη λένη ηξόπνη πξόζιεςεο δελ έρνπλ αθόκε αληηθαηαζηήζεη ηνπο 

παξαδνζηαθνύο, αιιά έρνπλ πξνζηεζεί ζηηο πθηζηάκελεο δηαδηθαζίεο HR. Πνιινί 

ππνζηεξίδνπλ όηη νη ελ ιόγσ δηαδηθαζίεο αθνινπζνύλ κηα επδηάθξηηα δηαθνξεηηθή 

πξνζέγγηζε γηα ηηο πξνζιήςεηο, αιιά αλ πξνζέμεη θαλείο κε πεξηζζόηεξε ιεπηνκέξεηα, 

θαίλεηαη όηη νη παξαδνζηαθέο εμαθνινπζνύλ λα εθηεινύληαη από ηηο λέεο, απιά έρνπλ 

αλαλεσζεί από ηνπο εξεπλεηέο (Joos, 2008; Qualman, 2011). 

 

Δπηπιένλ, ε ζηξνθή από ηηο παξαδνζηαθέο ζηηο δηαδηθηπαθέο πξνζιήςεηο κπνξεί λα κελ 

είλαη ηόζν απιή όζν απιώο κηα αιιαγή ησλ εξγαιείσλ, αιιά απαηηεί πεξηζζόηεξεο 

ζηξαηεγηθέο αιιαγέο ζηελ επξύηεξε δηαδηθαζία πξόζιεςεο. Παξόιν πνπ ην e-

recruitment έρεη γίλεη επξέσο δηαδεδνκέλν ζηηο εηαηξείεο ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, δελ 

έρεη θπξηαξρήζεη ζηελ αγνξά πξνζιήςεσλ κε ηνλ ηξόπν πνπ είρε πξνβιεθζεί από ηα 

δεκνθηιή κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο (Girard et al., 2013). 

 

ε γεληθέο γξακκέο, ε ρξήζε ησλ ζειίδσλ θνηλσληθήο δηθηύσζεο ζηηο πξνζιήςεηο ζα 

κπνξνύζε επίζεο λα θαζνξίδεηαη από ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εηαηξεηώλ. Σν 

κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο, γηα παξάδεηγκα κπνξεί λα είλαη έλαο ζεκαληηθόο παξάγνληαο. 

Γηα ηηο κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο πξνζιακβάλνπλ κόλν ζε 

πεξηζηαζηαθή βάζε, ζα ήηαλ πνιύ δαπαλεξό από άπνςε ρξεκάησλ θαη πόξσλ λα 

δεκηνπξγήζεη εηδηθέο δηαδηθαζίεο social media, παξόιν πνπ ην λα πεηξακαηηζηνύλ κε ηα 

social media είλαη ην ίδην απιό θαη εύθνιν. Ο θιάδνο ή ε δξαζηεξηόηεηα είλαη έλαο 

παξάγνληαο αθόκα, θαζώο ζε νξηζκέλεο βηνκεραλίεο, όπσο ε ηερλνινγία, ηα 

νηθνλνκηθά ή ε κεραλνινγία, ε ρξήζε ησλ θνηλσληθώλ κέζσλ είλαη θνκκάηη επξύηεξσλ 

θαλόλσλ ηνπ θιάδνπ κε ηνλ νπνίν νη εηαηξείεο έρνπλ ηελ ηάζε λα ζπκκνξθώλνληαη. 

Σέινο, νη λεναλαπηπζζόκελεο επηρεηξήζεηο είλαη πην πηζαλό λα θάλνπλ ρξήζε ησλ 

social media γηα ζθνπνύο πξόζιεςεο (7% ζε ζύγθξηζε κε ην 3% ηνπ ζπλόινπ ησλ 

επηρεηξήζεσλ) (Edosomwan et al., 2011). 

 

Χζηόζν, όπσο ηνλίδνπλ νη Bohnert θαη Ross (2010), δελ ππάξρεη απζηεξή δηαρσξηζηηθή 

γξακκή κεηαμύ παξαδνζηαθώλ θαη λέσλ δηαδηθηπαθώλ πξνζιήςεσλ θαζώο νη 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο πηζαλνύο ππαιιήινπο ρξεζηκνπνηνύληαη ζε ζπλδπαζκό 

κε άιιεο, πην παξαδνζηαθέο πιεξνθνξίεο, όπσο ε ζπλνδεπηηθή επηζηνιή θαη ην 

βηνγξαθηθό ηνπ αηηνύληνο. 

 

Μηα έξεπλα ηνπ 2013 ησλ θνξέσλ ιήςεο απνθάζεσλ HR πνπ δηεμήρζε γηα ηελ Acas 

ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ ηζηνζειίδσλ δηθηύσζεο θαηά ηελ πξόζιεςε πξνζσπηθνύ, 

δηαπίζησζε όηη ππήξρε πεξηνξηζκέλε ρξήζε (κε βάζε 401 εξσηεζέλησλ ζε 
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νξγαληζκνύο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζε νιόθιεξε ηελ νηθνλνκία, ην 79% ζηνλ 

ηδησηηθό ηνκέα). Μόλν ην 9% δήισζε όηη έθαλε εθηεηακέλε ρξήζε ησλ θνηλσληθώλ 

κέζσλ θαηά ηελ πξόζιεςε πξνζσπηθνύ, ελώ ην 36% δήισζε όηη έθαλε κεξηθή ρξήζε. 

Λίγν πάλσ από ην 38% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε όηη πνηέ δελ ρξεζηκνπνίεζε ηα social 

media, σζηόζν, ην 16% αλέθεξε όηη αλ θαη δελ εθαξκόδνπλ ηα social media κε απηόλ 

ηνλ ηξόπν, ζρεδηάδνπλ λα ην πξάμνπλ ζην κέιινλ (Van Iddekinge, et al., 2013). 

 

Όζνη από ηνπο ζπκκεηέρνληεο είπαλ όηη πνηέ δελ έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη ηα social media 

γηα πξόζιεςε (154 εξσηεζέληεο από ην ζύλνιν) ξσηήζεθαλ γηαηί (θαη είραλ ηε 

δπλαηόηεηα λα δώζνπλ πνιιαπιέο αηηηνινγίεο): ν πην δεκνθηιήο ιόγνο - δόζεθε από ην 

58% ησλ εξσηεζέλησλ - ήηαλ κηα πξνηίκεζε γηα πην παξαδνζηαθέο κνξθέο πξόζιεςεο. 

Ζ ηθαλνπνίεζε κε ηηο ηξέρνπζεο κνξθέο πξόζιεςεο θαη ε αλεζπρία ηεο ηδησηηθόηεηαο 

ήηαλ νη επόκελνη πην ζπρλά αλαθεξόκελνη ιόγνη (πνπ απαληήζεθε από ην 42% θαη ην 

27% αληίζηνηρα). 

 

Μηα πην πξόζθαηε έξεπλα ηνπ  Recruiter Nation, ε νπνία δεκνζηεύζεθε από ην 

Jobvite ην 2015 θαη πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 1.000 εξγνδόηεο από έλα επξύ θάζκα 

βηνκεραληώλ, όζνλ αθνξά ζηελ “social” ζηξαηνιόγεζε, θαλεξώλεη πνιύ ελδηαθέξνληα 

ζηνηρεία. Πην ζπγθεθξηκέλα αλαθέξεη πσο κόλν ην 4% ησλ αηόκσλ πνπ θάλνπλ 

πξνζιήςεηο δελ ρξεζηκνπνηνύλ ηα κέζα δηθηύσζεο ζηηο πξνζπάζεηέο ηνπο γηα 

ζηξαηνιόγεζε θαη έλα 4% δελ είλαη ζίγνπξνη ζρεηηθά κε ην αλ πξέπεη λα πξνβνύλ ζηε 

ρξήζε ηνπο. Σν 92% πνπ ήδε δξαζηεξηνπνηείηαη ζε απηό ην θνκκάηη, επηιέγεη ηα 

παξαθάησ social media: Σν 87% ρξεζηκνπνηεί ην LinkedIn, 55% ην Facebook, 47% ην 

Twitter, 38% ην Glassdoor, 21% ην Youtube, 14% ην Google+, 13% ην Instagram θαη 

έλα 3%  ην Snapchat (Δηθόλα 1) (Jobvite, 2015). 

 

2.2 ΠΕΡΙΠΣΨΕΙ ΦΡΗΗ ΣΨΝ ΕΛΙΔΨΝ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΔΙΚΣΤΨΗ 
ΣΙ ΠΡΟΛΗΧΕΙ ΕΣΑΙΡΕΙΨΝ 

 

Ο Fineberg (2012), θαηαγξάθεη θάπνηεο κειέηεο πεξηπηώζεσλ εηαηξεηώλ νη νπνίεο 

ελέηαμαλ θάπνηα από ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο ζηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ HR. Ζ 

ινγηζηηθή εηαηξεία ClarkNuber κε έδξα ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο, ην 2010 

ρξεζηκνπνίεζε πξώηε θνξά ην Linkedin πξνθεηκέλνπ λα επεθηείλεη ηελ παξνπζία ηεο 

ζην ελ ιόγσ κέζν θαη θπξίσο γηα λα πξνζειθύζεη θαηάιιεινπο ππνςήθηνπο κε 

ινγηζηηθό ππόβαζξν. Έηζη, θνηλνπνηώληαο ηηο ζέζεηο εξγαζίαο ηεο ζην πξνθίι ηεο, αιιά 

θαη αλαδεηώληαο ζηνρεπκέλα ππνςήθηνπο εξγαδόκελνπο, θαηάθεξε όρη κόλν λα 

πξνζιάβεη αξθεηνύο αλζξώπνπο κε επηηπρία κέζσ ηεο ρξήζεο ηνπ Linkedin, αιιά θαη 

λα δεκηνπξγήζεη ζπλδέζεηο κε θνηηεηέο πνπ ελδηαθέξνληαη γηα κηα θαξηέξα ζην 

ινγηζηηθό ηνκέα.  

 

Έλα άιιν παξάδεηγκα είλαη απηό ηεο Kaufman, Rossin & Co., επίζεο ηελ ίδηα ρξνληά. Ζ 

εηαηξεία δελ ήηαλ ηδηαίηεξα ελεξγή ζηα social media, κέρξη πνπ αλαηέζεθε ζε κηα 

λενπξνζιεθζήζα θνηηήηξηα, ε νπνία εμαζθνύζε ηελ πξαθηηθή ηεο, λα δηεξεπλήζεη ηηο 

δπλαηόηεηεο ησλ θνηλσληθώλ κέζσλ δηθηύσζεο γηα ηελ επηρείξεζε. Έηζη ζρεδηάζηεθε 

έλαο δηαγσληζκόο κε ηίηιν «Δίζαη Κνηλσληθόο;» ρξεζηκνπνηώληαο ην Facebook, ην 
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Twitter θαη ην YouTube. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε εηαηξεία δεηνύζε από ηνπο επηζθέπηεο 

ηεο ζην Facebook λα πεξηγξάςνπλ δηαζθεδαζηηθνύο ή κνλαδηθνύο ηξόπνπο κε ηνπο 

νπνίνπο ρξεζηκνπνηνύλ ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο. Ο ληθεηήο ιάκβαλε κηα 

δσξνθάξηα αμίαο $100 γηα ηελ θνηλσληθή εθδήισζε ηεο επηινγήο ηνπ (Fineberg, 2012). 

 

Ζ εηαηξεία δεκηνύξγεζε επίζεο έλα βίληεν ζην YouTube θαη ρξεζηκνπνίεζε ην Twitter 

πξνθεηκέλνπ λα θξαηάεη ελεκεξσκέλνπο ηνπο αθόινπζνπο θαη λα ηνπο ελεκεξώλεη 

ζρεηηθά κε ηνλ δηαγσληζκό. Έιαβε ζπκκεηνρέο από όια ηα θνιέγηα θαη ηα 

παλεπηζηήκηα ηεο πεξηνρήο, κηα αύμεζε 13% ζηνπο ζαπκαζηέο ζηε ζειίδα ηεο ζην 

Facebook θαη πεξίπνπ 300-400 βηνγξαθηθά ζεκεηώκαηα. Ζ πιεηνςεθία ησλ αηηνύλησλ 

αλέθεξε όηη άθνπζε ζρεηηθά κε ηελ επηρείξεζε κέζσ Facebook θαη Twitter. Έλα άιιν 

επίηεπγκα από απηή ηελ πξνζπάζεηα ήηαλ ε πξνζέιθπζε θνηηεηώλ πνπ ελδερνκέλσο 

δελ ζα πξαγκαηνπνηνύηαλ κε άιιν ηξόπν, αιιά θαη ην ρηίζηκν θαιώλ ζρέζεσλ κε ηα 

θέληξα θαξηέξαο ζηα παλεπηζηήκηα (Fineberg, 2012). 

 

Αμίδεη λα αλαθεξζεί όηη κεηά ηα εκθαλή ζεηηθά απνηειέζκαηα, θαη νη δύν εηαηξείεο 

ελέηαμαλ ζην πξόγξακκά όρη κόλν ηε ζπλέρηζε ηεο ρξήζεο ησλ social media, αιιά θαη 

ηελ επέθηαζε ησλ δηαδηθηπαθώλ ηνπο ελεξγεηώλ ζηα Σκήκαηα Αλζξσπίλσλ Πόξσλ. 

 

ε κηα πξνζπάζεηα λα εληζρύζεη ην πξνθίι ηεο θαη ηελ πξνβνιή αλάκεζα ζηνπο 

ππνςήθηνπο εξγαδόκελνπο, ε εηαηξεία ηπρεξώλ παηρληδηώλ Penn National Gaming 

ζηνηρεκάηηζε ζε κηα λέα ζηξαηεγηθή γηα ηηο πξνζιήςεηο, ζρεδηαζκέλε γηα λα 

πξνσζήζεη ελεξγά ηηο ιίζηεο ζέζεσλ εξγαζίαο ζηηο ζειίδεο θνηλσληθήο δηθηύσζεο. Ζ 

εηαηξεία, ε νπνία θαηέρεη θαη ιεηηνπξγεί εγθαηαζηάζεηο γηα ηπρεξά παηρλίδηα θαη 

αγώλεο ζε όιε ηε Βόξεηα Ακεξηθή, έρεη επηιέμεη λα εληζρύζεη ηηο ηξέρνπζεο κεζόδνπο 

κε επηθέληξσζε ζηα social media, θάλνληαο ηηο ζέζεηο εξγαζίαο «viral». Αθόκα, ε 

πνηόηεηα ηεο δεμακελήο ηαιέλησλ έρεη απμεζεί ζεκαληηθά κεηά ηελ εθαξκνγή ηεο λέαο 

ζηξαηεγηθήο, κε ηελ εηαηξεία λα θηάλεη ηνπο 17.000 εξγαδόκελνπο. Οη ππεύζπλνη ηνπ 

HR ππνζηεξίδνπλ όηη πξόθεηηαη γηα κηα ζπλερή δηαδηθαζία, θαζώο δελ αθνξά κόλν ζε 

κηα ή δπν πξνζιήςεηο θαη επίζεο έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα πξνζεγγίδνπλ αλζξώπνπο πνπ 

δελ ζα είραλ ηε δπλαηόηεηα λα πξνζεγγίζνπλ (Giardina, 2014). 

 

Ζ Cape UK, ε νπνία παξέρεη ππεξεζίεο ζηνλ ηνκέαο ηεο ελέξγεηαο,  ήηαλ 

ραξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα «παιηάο ζρνιήο» ζηηο πξνζιήςεηο, κε δηεξγαζίεο πνπ ήηαλ 

αλαπνηειεζκαηηθέο, αδηαθαλείο θαη αλνηθηέο ζε λεπνηηζκνύο. Όηαλ όκσο ρξεηάζηεθε 

λα θηλεηνπνηεζνύλ ζρεδόλ 200 κεραληθνί ζηε Γπηηθή Απζηξαιία ζε δηάζηεκα κόιηο έμη 

εβδνκάδσλ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξώηε θνξά ζηηο πξνζιήςεηο ην Facebook. Απηό 

πεξηειάκβαλε ηελ ηνπνζέηεζε 250 αηηνύλησλ κέζσ πξνγξακκάησλ δηαζθάιηζεο 

απόδνζεο, ζπλεληεύμεσλ, αηηήζεσλ γηα visa, εθπαίδεπζε θαη έιεγρν ησλ θαξηώλ 

ηθαλόηεηαο θαη ησλ πξνζόλησλ γηα λα εξγαζηνύλ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο, όια ζε 

έλα εμαηξεηηθά ζθηρηό ρξνλνδηάγξακκα. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ε εηαηξεία μόδεςε 

6.000£ γηα κηα δηαθήκηζε ζηελ εθεκεξίδα Daily Record ζηε θσηία, από ηελ νπνία 

απνθόκηζαλ έλα κόλν αηηνύληα. ε αληίζεζε, νη άιινη 166 πξνήιζαλ κέζα από 

Facebook, ην νπνίν δελ θόζηηζε απνιύησο ηίπνηα (Fineberg, 2012). 
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2.3 Η ΦΡΗΗ ΣΨΝ ΕΛΙΔΨΝ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΔΙΚΣΤΨΗ Ψ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 
ΕΠΙΛΟΓΗ 

 

Πέξα από ην ζηάδην ηεο πξνζέιθπζεο, νη ζειίδεο θνηλσληθήο δηθηύσζεο 

ρξεζηκνπνηνύληαη θαη ζε απηό ηεο επηινγήο, ζην νπνίν ειέγρνληαη ηα πξνζσπηθά ηνπο 

πξνθίι. Αξθεηέο έξεπλεο έρνπλ δηαπηζηώζεη όηη πξόθεηηαη γηα κηα πξαθηηθή επξέσο 

δηαδεδνκέλε, είηε ζε επίζεκε είηε ζε αλεπίζεκε βάζε. Οη εξγνδόηεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνύλ ηα social media όκσο, νθείινπλ λα ιακβάλνπλ ππ’ όςηλ ηνπο ηελ 

παξαβίαζε ησλ θαλνληζκώλ ηεο ηδησηηθήο δσήο θαη ηεο πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ 

(Landers and Schmidt, 2010). 

 

Μηα έξεπλα ηεο Κνηλσλίαο Γηαρείξηζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ (SHRM) ην 2011 ζηηο 

ΖΠΑ, αλέδεημε όηη νη ιόγνη πνπ νη νξγαληζκνί εθαξκόδνπλ ηα social media ζηε 

δηαδηθαζία ηνπ screening είλαη νη αθόινπζνη: α) λα είλαη ζε ζέζε λα ζπιιέμνπλ ηα 

ζηνηρεία ζε ιίγν ρξόλν θαη κε κηθξή πξνζπάζεηα (63%)· β) απόθηεζε πιεξνθνξηώλ 

πέξα από απηέο πνπ θαηαγξάθνληαη ζε κηα ζπλνδεπηηθή επηζηνιή ή ζην βηνγξαθηθό 

(70%)· γ) επαιήζεπζε ησλ πιεξνθνξηώλ απηώλ (28%) θαη δ) αμηνιόγεζε ζην εάλ ν 

αηηνύληαο ηαηξηάδεη ζηνλ νξγαληζκό (34%). Χζηόζν, ε έξεπλα δηαπίζησζε επίζεο όηη νη 

νξγαληζκνί πνπ δελ ρξεζηκνπνηνύλ ηηο ζειίδεο δηθηύσζεο γηα ηνλ έιεγρν: α) 

ακθηζβεηνύλ ηε λνκηκόηεηα ηεο ρξήζεο απηώλ ησλ ηζηνρώξσλ (66%)· β) αλεζπρνύζαλ 

κήπσο δελ είλαη ζε ζέζε λα επαιεζεύζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλνληαη (48%) θαη 

γ) είραλ πξνβιεκαηηζκνύο ζρεηηθά κε ηελ εηζβνιή ζηελ ηδησηηθή δσή ησλ ππνςεθίσλ  

(33%) (Sameen and Cornelius, 2013). 

 

Σν 2012, κηα έξεπλα ζε 2.300 δηεπζπληέο πξνζιήςεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε από ηελ 

ηζηνζειίδα CareerBuilder.com ζηηο ΖΠΑ, δηεξεύλεζε ην ζέκα ηεο δηαινγήο κε 

πεξηζζόηεξε ιεπηνκέξεηα. Γηαπίζησζε όηη ην 37% ησλ δηεπζπληώλ πξνζιήςεσλ 

ζηξάθεθαλ ζηα social media πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηήζνπλ ππνςήθηνπο ζέζεσλ 

εξγαζίαο, κηα κηθξή πηώζε από ην 45% πνπ είρε θαηαγξαθεί ην 2009. Από εθείλνπο 

πνπ δελ ην έθαλαλ, ην 15% αλέθεξε όηη ε εηαηξεία ηνπο απαγόξεπζε ηελ πξαθηηθή θαη 

ην 11% παξόιν πνπ δελ ρξεζηκνπνηεί απηή ηε κέζνδν επί ηνπ παξόληνο, ζρεδηάδεη λα 

μεθηλήζεη κειινληηθά (CareerBuilder.com, 2012). 

 

Σν έλα ηξίην ησλ εξγνδνηώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύζαλ ηα κέζα δηθηύσζεο γηα ηνλ έιεγρν 

αλέθεξαλ όηη είραλ βξεη πιεξνθνξίεο πνπ ηνπο νδήγεζαλ ζην λα κελ πξνζιάβνπλ έλαλ 

ππνςήθην. Οη ιόγνη γηα ηνλ απνθιεηζκό ησλ ππνςεθίσλ θπκαίλνληαλ από ηελ 

δεκνζηνπνίεζε αθαηάιιεισλ θσηνγξαθηώλ ή πιεξνθνξηώλ, εκθάληζε θησρώλ 

δεμηνηήησλ επηθνηλσλίαο, θνηλνπνίεζε πιεξνθνξηώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην αιθνόι ή 

ηελ παξάλνκε ρξήζε λαξθσηηθώλ, απνθάιπςε πιεξνθνξηώλ πνπ παξαπνηνύλ ηα 

πξνζόληα πνπ αλαθέξνληαη ζην βηνγξαθηθό, θαη αλαθνξά ππνηηκεηηθνύ πιηθνύ ή 

δπζθήκεζε ζε πξνεγνύκελνπο εξγνδόηεο (Edosomwan et al., 2011). 

 

Χζηόζν, ην έλα ηξίην από απηνύο δήισζε επίζεο όηη νη πιεξνθνξίεο πνπ βξέζεθαλ 

είραλ ζεηηθή επίδξαζε ζηελ πξόζιεςε ηνπ αηηνύληα. Θεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ζην 

πξνθίι ησλ ππνςεθίσλ ηα νπνία ζα κπνξνύζαλ λα αμηνπνηεζνύλ πεξηιακβάλνπλ ηνλ 
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επαγγεικαηηζκό, ηε δεκηνπξγηθόηεηα, ηηο θαιέο δεμηόηεηεο επηθνηλσλίαο θαη ηηο ζεηηθέο 

αλαθνξέο από ηνπο άιινπο. Δληνύηνηο ε πην ζπρλά αλαθεξόκελε ειθπζηηθή πηπρή ήηαλ 

ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ιηγόηεξν απηή: 58% ησλ ζηειερώλ είραλ πεξηζζόηεξεο 

πηζαλόηεηεο λα πξνζιάβνπλ θάπνηνλ εάλ ηνπο δεκηνπξγνύηαλ κηα θαιή αίζζεζε γηα 

ηελ πξνζσπηθόηεηα ηνπ ππνςεθίνπ κέζα από ην πξνθίι ηνπ (Edosomwan et al., 2011). 

 

Όπσο πξναλαθέξζεθε όκσο, ππάξρνπλ δπλεηηθνί θίλδπλνη από ηελ άπνςε ηεο πηζαλήο 

παξαβίαζεο ηεο ηδησηηθήο δσήο, ηελ εγθπξόηεηα θαη ε αμηνπηζηία ησλ ζηνηρείσλ πνπ 

αιηεύνληαη. Σα άηνκα ίζσο λα κελ γλσξίδνπλ όηη ππάξρεη πηζαλόηεηα λα ειεγρζνύλ ηα 

πξνθίι ηνπο θαη ελδερνκέλσο λα έρνπλ αληηξξήζεηο επ' απηνύ (Waring and Buchanan, 

2010). Δπηπιένλ, νη εξγνδόηεο δελ κπνξνύλ λα είλαη βέβαηνη όηη ην πεξηερόκελν ησλ 

πξνθίι είλαη αμηόπηζην θαη αθξηβέο - γηα παξάδεηγκα νη ππνςήθηνη κπνξεί λα 

δεκηνπξγήζνπλ άιιν πξνθίι ζπγθεθξηκέλα γηα ηνπο δπλεηηθνύο εξγνδόηεο (DeKay, 

2009). 

 

Όπσο επηζεκαίλνπλ νη Brown θαη Vaughn (2011), ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο 

δείρλνπλ όηη κεγάιν κέξνο ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ αλαθέξνπλ όηη αμηνπνίεζαλ νη 

δηεπζπληέο πξνζιήςεσλ κπνξεί λα κελ ζρεηίδεηαη απνθιεηζηηθά θαη κόλν κε ηελ 

εξγαζία. Οη ζειίδεο δηθηύσζεο παξέρνπλ ηε δπλαηόηεηα  λα εμεξεπλεζνύλ πηπρέο ελόο 

ππνςεθίνπ πνπ δελ ζα ήηαλ ηόζν εύθνια πξνζβάζηκεο κε ηηο παξαδνζηαθέο κεζόδνπο, 

όπσο ε πξνζσπηθόηεηά ηνπο θαη ην αλ ηαηξηάδνπλ κε ηνλ νξγαληζκό. Χζηόζν, 

πξνθύπηεη όηη απηό ην είδνο ηνπ ειέγρνπ δηθαηνινγείηαη ιηγόηεξν εύθνια θαη είλαη πνιύ 

πηζαλό λα αθήζεη ηνπο εξγνδόηεο εθηεζεηκέλνπο ζε θαηεγνξίεο γηα δηαθξίζεηο. 

 

ηελ έξεπλα ηεο Acas πνπ αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, δεηήζεθε από ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο νη νπνίνη επηβεβαίσζαλ όηη έθαλαλ ρξήζε ησλ κέζσλ δηθηύσζεο λα 

θαζνξίζνπλ ζπγθεθξηκέλα πνπ εθαξκόζηεθαλ ζηελ επηρείξεζε. Σν 64% ησλ 

εξσηεζέλησλ δήισζε όηη πην ζπρλά ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ην αξρηθό ζηάδην 

πξόζιεςεο θαη ζηελ πξνώζεζε θελώλ ζέζεσλ εξγαζίαο πνπ ήδε δηαθεκίδνληαη κέζα 

από πην ζπκβαηηθά κέζα. Σν 45% ζηελ πξνώζεζε ηεο εηαηξείαο ζηνπο δπλεηηθά 

εξγαδόκελνπο ή γηα λα έξζεη ζε επαθή κε ηε δεμακελή πηζαλώλ ππνςεθίσλ γηα ηηο 

θελέο ζέζεηο εξγαζίαο. Πεξίπνπ δύν ζηνπο πέληε είρε ρξεζηκνπνηήζεη ηα εξγαιεία ησλ 

social media γηα ζθνπνύο θπλεγηνύ θεθαιώλ (42%). Σέινο, ην 35% αλέθεξε όηη ηνπο 

βνήζεζαλ ζηε δηεθπεξαίσζε ηνπ ειέγρνπ θαη ηνπ ππνβάζξνπ ησλ ππνςεθίσλ ή ζηε 

ιήςε πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηνπο ηειεπηαίνπο, ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο ησλ 

αηηήζεσλ (Roth et al., 2013). 

 

πλνιηθά, νη νξγαληζκνί πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, έηεηλαλ λα πεξηνξίζνπλ ηε 

ρξήζε ησλ social media πεξηζζόηεξν ζην αξρηθό ζηάδην πξόζιεςεο, παξά γηα λα 

απνθηήζνπλ πξόζζεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ επηινγή. Απηό νθείιεηαη ζε 

εκθαλή αλαγλώξηζε ησλ δπλεηηθώλ θηλδύλσλ γηα δηαθξίζεηο ή παξαβίαζεο ηεο 

ηδησηηθήο δσήο, αιιά θαη έιιεηςεο ρξόλνπ θαη ακθηβνιίαο γηα ην αλ νη πιεξνθνξίεο 

πνπ πξνέξρνληαη από ην Facebook είλαη αθξηβείο. 
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3 ΣΑ ΟΦΔΛΗ ΣΗ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΔΛΙΓΧΝ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ 

ΓΙΚΣΤΧΗ 
 

Σα πην ζπρλά αλαθεξόκελα νθέιε ησλ ειεθηξνληθώλ πξνζιήςεσλ πεξηιακβάλνπλ 

πξνζέγγηζε κεγαιύηεξνπ εύξνπο ππνςεθίσλ, ηαρύηεξε αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ 

κεηαμύ εξγνδνηώλ θαη εξγαδνκέλσλ, ρακειόηεξν θόζηνο δηαθήκηζεο, πξνζβαζηκόηεηα 

θαη δηαζεζηκόηεηα δεδνκέλσλ, κείσζε ηνπ θόζηνπο ησλ επηθνηλσληώλ θαη βειηίσζε ηεο 

νξγαλσηηθήο έιμεο (Madera, 2012). Μπνξνύλ επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηνλ 

εληνπηζκό δπλεηηθώλ αηηνύλησλ κε νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά ή πξνζόληα αιιά θαη 

«κε παξαδνζηαθώλ» αηηνύλησλ - δειαδή όζνπο δελ είλαη ζηηο ζπλήζεηο νκάδεο ζηόρνπ, 

ή πνπ έρνπλ δηαθνξεηηθό ππόβαζξν θαη εκπεηξία - γξήγνξα θαη εύθνια. Έλα ηζρπξό θαη 

δεκηνπξγηθό πξνθίι ζηα social media κπνξεί επίζεο λα αληαλαθιά ζεηηθά ζηελ εηθόλα 

ελόο νξγαληζκνύ γηα ηνπο πηζαλνύο ππνςεθίνπο (Landers and Schmidt, 2010). 

 

Δπηπιένλ, ε ρξήζε ηνπο κπνξεί λα απμήζεη ηελ πνηόηεηα ησλ αηηήζεσλ. Όπσο ηνλίδεη 

ην Jobvite (2012) ην 49% ησλ ππεύζπλσλ πξνζιήςεσλ πνπ πινπνηνύληαη κε ηε βνήζεηα 

ησλ ζειίδσλ δηθηύσζεο παξαηήξεζε κηα αύμεζε ζηνλ αξηζκό ησλ αηηνύλησλ, θαη ην 

43% κηα αύμεζε ζηελ πνηόηεηα ησλ ππνςεθίσλ. Πνηόηεηα ζην πιαίζην απηό ζα 

ζήκαηλε όηη ηα πξνζόληα, ε εκπεηξία θαη ε ζπλνιηθή θαηαιιειόηεηα ησλ ππνςεθίσλ 

ηαίξηαδαλ ζηελ πεξηγξαθή ηεο εξγαζίαο όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξν. 

 

Οη ζειίδεο θνηλσληθήο δηθηύσζεο παξέρνπλ έλα άκεζα δηαζέζηκν δεκόζην θόξνπκ γηα 

ηελ έξεπλα ησλ ππνςεθίσλ, κε ειάρηζην θόζηνο, επηηξέπνληαο αθόκε θαη ζηηο κηθξέο 

επηρεηξήζεηο λα ζπκκεηέρνπλ ζε ηέηνηεο πξαθηηθέο. Οη δπλεηηθνί εξγνδόηεο κπνξνύλ λα 

έρνπλ πξόζβαζε ζε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο πνπ ζα ηνπο επηηξέπνπλ λα εμάγνπλ 

ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηνλ ραξαθηήξα ή ηελ πξνζσπηθόηεηα ηνπ αηηνύληνο πνπ δελ 

ζα ήηαλ  ηόζν εύθνιν ή νηθνλνκηθό κέζσ ησλ παξαδνζηαθώλ κέζσλ (Casella and 

Hanaki, 2007). 

 

Οη ππεύζπλνη αλζξσπίλνπ δπλακηθνύ επαλδξώλνπλ ηηο αλνηρηέο ζέζεηο γξεγνξόηεξα 

ζηεξηδόκελνη ζε λέα εξγαιεία ηα νπνία «ζθαλάξνπλ» ηα θνηλσληθά δίθηπα θαη ηνπο 

εξγαδόκελνπο πνπ δελ ςάρλνπλ αλαγθαζηηθά γηα εξγαζία. Σν Linkedin γηα παξάδεηγκα, 

επηηξέπεη ζηνπο θπλεγνύο ηαιέλησλ λα  αλαδεηήζνπλ ζε πεξηζζόηεξα από 190 

εθαηνκκύξηα πξνθίι θαη λα επηθνηλσλήζνπλ κε πηζαλνύο ππνςεθίνπο. Μέρξη ην 2011, 

ε Adobe είρε πξαγκαηνπνηήζεη πάλσ από ηηο κηζέο λέεο πξνζιήςεηο ηεο κέζσ Linkedin, 

θνηλνπνηώληαο ζε ηζηνζειίδεο επξέζεσο εξγαζίαο κόλν ην 5% ησλ θελώλ ζέζεσλ 

(Kharif, 2012). 

 

Δκπεηξνγλώκνλεο ζηηο πξνζιήςεηο ππνζηεξίδνπλ όηη είλαη πην πηζαλό λα παξαηεξεζνύλ 

νη ηθαλόηεηεο θαη δεμηόηεηεο ελόο ππνςεθίνπ από ηελ δεκόζηα δηαηηζέκελε 

δηαδηθηπαθή ηνπ παξνπζία ζηα social media, παξά ιακβάλνληαο ππ’ όςηλ κόλν έλα 

βηνγξαθηθό ην νπνίν έρεη ήδε θηιηξαξηζηεί κέζσ ελόο ζπζηήκαηνο εληνπηζκνύ 

αηηνύλησλ (Kluemper et al., 2012). 
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Εεηήζεθε από ηνπο εξσηεζέληεο ζηε δηαδηθηπαθή έξεπλα ηνπ Acas λα εμεγήζνπλ ηνπο 

ιόγνπο πνπ ελέηαμαλ ηα social media ζηηο δηαδηθαζίεο ζηξαηνιόγεζεο. Σέζεθε έλα 

θάζκα θηλήηξσλ, κε ηνπο δύν πην ζπρλά αλαθεξόκελνπο ιόγνπο λα είλαη ε αλάγθε γηα 

πξόζβαζε ζε έλα επξύηεξν θάζκα ησλ ππνςεθίσλ από όηη κε ηηο παξαδνζηαθέο 

κεζόδνπο πξόζιεςεο (65%), θαη ε επθνιία ρξήζεο (64%). Αθνινπζνύλ ην θόζηνο 

(54%) θαη ε ζηόρεπζε εμεηδηθεπκέλσλ ππνςεθίσλ (46%). Σν έλα ηέηαξην (25%) ησλ 

εξσηεζέλησλ επηβεβαίσζε επίζεο όηη ν νξγαληζκόο ηνπο είρε ρξεζηκνπνηήζεη ηα social 

media γηα λα κάζεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο ππνςεθίνπο πνπ δελ ζα ήηαλ δπλαηό 

κε ηε ρξήζε άιισλ κέζσλ. Μάιηζηα όηαλ θιήζεθαλ λα μερσξίζνπλ ηνλ έλα πην 

ζεκαληηθό ιόγν, ε πξόζβαζε ζε έλα επξύηεξν θάζκα ππνςεθίσλ από όηη κε ηηο 

παξαδνζηαθέο κεζόδνπο πξόζιεςεο αλαδείρζεθε σο ν πην δεκνθηιήο θαη επηιέρζεθε 

από ην 36% ησλ εξσηεζέλησλ. 

 

3.1 ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΦΡΗΜΑΣΨΝ ΚΑΙ ΣΟΦΟΠΟΙΗΗ 
 

Ζ βηβιηνγξαθία απνδέρεηαη όηη νη δηαδηθηπαθέο πξνζιήςεηο πξνζθέξνπλ κηα 

νηθνλνκηθά απνδνηηθή ελαιιαθηηθή ιύζε ζε ζύγθξηζε κε ηνπο πην παξαδνζηαθνύο 

ηξόπνπο πξόζιεςεο. ηαηηζηηθά ζηνηρεία από ηηο ΖΠΑ δείρλνπλ όηη νη παξαδνζηαθέο 

αγγειίεο εξγαζίαο θαηά κέζν όξν θνζηίδνπλ ζε κηα επηρείξεζε 3.295$ θαη είλαη 

ζεκαληηθά πην αθξηβέο από ηηο αληίζηνηρεο δηαδηθηπαθέο, δειαδή θαηά  377$ θαηά κέζν 

όξν (Searle, 2006). Ο Jon Hull, Global Head of Resourcing ζηελ RS Components - έλα 

δηαλνκέα ειεθηξνληθώλ εηδώλ κε έδξα ην Ζλσκέλν Βαζίιεην - δειώλεη όηη, θαηά κέζν 

όξν, ε πξόζιεςε γηα κηα αλώηεξε ζέζε, ρξεζηκνπνηώληαο ηα social media ηνπο 

θνζηίδεη  κόιηο 714£, ζε ζύγθξηζε κε ηα 7.500£  κε ηηο πην παξαδνζηαθέο πξαθηηθέο.  

 

Από ηελ άπνςε ηεο ζηόρεπζεο, ηα κέζα δηθηύσζεο πξνζθέξνπλ πιένλ αξθεηά 

εμειηγκέλα εξγαιεία. Γηα παξάδεηγκα, ππάξρεη δηαζέζηκν ινγηζκηθό ην νπνίν 

κεηαηξέπεη ηηο δηαθεκίζεηο ζέζεσλ εξγαζίαο ζε πην ζηνρεπκέλεο θάλνληαο «ζάξσζε» 

ην πξνθίι LinkedIn ελόο αηόκνπ από ηε ζηηγκή πνπ πξαγκαηνπνηείηαη θιηθ ζε έλα 

ζύλδεζκν πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ νξγαληζκό θαη ελ ζπλερεία εκθαλίδνληαη αλνηρηέο 

ζέζεηο εξγαζίαο πνπ ζεσξνύληαη πην ζρεηηθέο γηα απηνύο (Caers and Castelyns, 2010). 

 

Σα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο ζα κπνξνύζαλ επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζνύλ σο κέξνο 

πνιηηηθώλ γηα ηελ ηζόηεηα θαη ηε δηαθνξεηηθόηεηα, θαζώο δπλεηηθά επηηξέπεη ζηνπο 

ππεπζύλνπο πξνζιήςεσλ λα αμηνπνηήζνπλ δηαδηθηπαθέο ζπδεηήζεηο θαη θόξνπκ ζηα 

νπνία εκπιέθνληαη πηζαλνί ππνςήθηνη ηνπο νπνίνπο ελδερνκέλσο λα δπζθνιεύνληαη λα 

πξνζεγγίζνπλ. Απηή ε ζηξαηεγηθή ζα κπνξνύζε λα είλαη κέξνο κηαο δηεπξπκέλεο 

δηαδηθηπαθήο ζηξαηεγηθήο αλαδήηεζεο, κε ζηόρν λα επηβεβαηώζεη όηη νη νξγαληζκνί δελ 

ςάρλνπλ πάληα ζηνπο ίδηνπο ηύπνπο πεξηνρώλ γηα πηζαλνύο εξγαδόκελνπο (Berkshire, 

2006). 

 

 

 

http://ssc.sagepub.com/search?author1=Vanessa+Castelyns&sortspec=date&submit=Submit
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3.2 ΠΡΟΨΘΗΗ ΡΕΑΛΙΣΙΚΨΝ ΠΡΟΔΟΚΙΨΝ 
 

Γηαδξαζηηθά εξγαιεία όπσο ην Facebook, ην LinkedIn θαη ην Twitter κπνξνύλ λα 

δηαδξακαηίζνπλ ζεκαληηθό ξόιν ζηε γεληθή δηαδηθαζία γύξσ από ηηο πξνζιήςεηο, 

παξέρνληαο πιεξνθνξίεο ζηξαηνιόγεζεο θαη πξνσζώληαο ξεαιηζηηθέο πξνζδνθίεο 

απαζρόιεζεο κεηαμύ ησλ πηζαλώλ εξγαδνκέλσλ. ην ίδην πλεύκα, ν Searle (2006) 

αλαδεηθλύεη όρη κόλν ηε ζεκαζία ησλ δηθηπαθώλ ηόπσλ ζηελ πξνζέιθπζε κειινληηθώλ 

εξγαδνκέλσλ, αιιά θαη ην γεγνλόο όηη κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ ζην λα παξνπζηαζηνύλ 

ξεαιηζηηθέο πξνεπηζθνπήζεηο εξγαζίαο γηα ηνπο ππνςεθίνπο. Δπηπξνζζέησο κπνξνύλ 

λα δεκηνπξγήζνπλ ζεηηθέο αληηδξάζεηο γηα ηελ επηρείξεζε, λα έρνπλ κηα πην 

καθξνπξόζεζκε αμία κεηαθέξνληαο εκκέζσο ηηο αμίεο ηνπ νξγαληζκνύ θαη σο εθ 

ηνύηνπ πξνσζνύλ ηελ πξώηκε νξγαλσηηθή θνηλσληθνπνίεζε. 

 

Έηζη, έλαο πηζαλόο ππνςήθηνο κπνξεί λα απνθνκίζεη πάξα πνιιέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά 

κε ηνλ πηζαλό εξγνδόηε κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο θαη ηηο ζειίδεο θνηλσληθήο δηθηύσζεο 

ηεο επηρείξεζεο. Μπνξεί λα ηνλ βνεζήζεη λα απνθαζίζεη αλ ηνπ αξέζεη ε γεληθή 

αίζζεζε θαη ε θνπιηνύξα ελόο νξγαληζκνύ θαη αλ όρη, κπνξεί απιώο λα απνθαζίζεη λα 

κελ απνζηείιεη αίηεζε, εμνηθνλνκώληαο ρξόλν θαη ρξήκαηα όρη κόλν ν ίδηνο, αιιά θαη 

ε επηρείξεζε (Greet and Lievens, 2007). 

 

Ζ πξνώζεζε ξεαιηζηηθώλ πξνζδνθηώλ ζα κπνξνύζε επίζεο λα βνεζήζεη ηελ εηαηξεία 

λα απνηξέςεη αθαηάιιεινπο ππνςεθίνπο. ην πιαίζην απηό, ν Searle (2006) 

πεξηγξάθεη ηα ιεγόκελα «εξσηεκαηνιόγηα θαηαιιειόηεηαο εξγαζίαο», ηα νπνία 

κπνξνύλ λα εθαξκνζηνύλ ζηηο ζειίδεο θνηλσληθήο δηθηύσζεο θαη λα ρξεζηκνπνηνύληαη 

γηα λα απνθηήζνπλ πξόζβαζε ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ δπλεηηθώλ εξγαδνκέλσλ θαη λα 

απνξξίςνπλ ηνπο αθαηάιιεινπο ππνςεθίνπο ζε πξώηκν ζεκείν. Απηή ε «απόξξηςε» 

ησλ ππνςεθίσλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζεκαληηθή κείσζε ηνπ θόζηνπο γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο όζνλ αθνξά ζηελ εμνηθνλόκεζε ρξόλνπ. Δίλαη, θπζηθά, ζεκαληηθό γηα 

ηνπο νξγαληζκνύο λα παξνπζηάζνπλ κηα όζν ην δπλαηόλ ξεαιηζηηθή θαη 

αληηπξνζσπεπηηθή εηθόλα ηνπ εαπηνύ ηνπο, θαη λα δεκηνπξγήζνπλ εξσηεκαηνιόγηα πνπ 

βαζίδνληαη ζε νπδέηεξα θξηηήξηα, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί θάζε είδνπο δηάθξηζε. 

 

Σα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο κπνξνύλ επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζνύλ σο κέζν 

βειηίσζεο ηεο εκπεηξίαο ησλ ππνςεθίσλ πνπ δελ πξνζιήθζεθαλ. Γηα παξάδεηγκα, αλ 

έλαο ππνςήθηνο έρεη εκπιαθεί κε κηα επηρείξεζε κε ακθίδξνκε αιιειεπίδξαζε κέζσ 

ησλ social media, είλαη πεξηζζόηεξν πηζαλό λα αηζζάλεηαη όηη είρε κηα εμαηνκηθεπκέλε 

εκπεηξία, παξά κε κηα πεξηνξηζκέλε αιιειεπίδξαζε κέζσ e-mail. Έηζη θαηά θάπνην 

ηξόπν κπνξεί λα δηαζθαιηζηεί όηη νη ππνςήθηνη νη νπνίνη ηειηθά απνξξίθζεθαλ, 

δηαηεξνύλ κηα ζεηηθή εληύπσζε γηα ηελ εηαηξεία θαη ζα ζθέθηνληαλ λα μαλά αηηεζνύλ 

(Howardson and Behrend, 2011). 

 

3.3 ΦΣΙΖΟΝΣΑ ΣΟ BRAND 
 

Τπάξρεη επίζεο έλα εξγαιείν ελίζρπζεο ηνπ brand ζηηο ζειίδεο θνηλσληθήο δηθηύσζεο, 

ην νπνίν λαη κελ είλαη δύζθνιν λα πνζνηηθνπνηεζεί, αιιά απνδεηθλύεηαη όιν θαη πην 
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ζεκαληηθό γηα ηνπο νξγαληζκνύο. ην Facebook, γηα παξάδεηγκα, νη ρξήζηεο κπνξνύλ 

λα θάλνπλ «like» ή λα «κνηξαζηνύλ» επθαηξίεο εξγαζίαο, αθόκε θαη αλ νη ίδηνη δελ 

πξόθεηηαη λα ππνβάινπλ αίηεζε γηα ηε δνπιεηά. Απηό απμάλεη ηε δεκνηηθόηεηα ηνπ 

πξνθίι θαη ηελ επηζθεςηκόηεηα ζηελ εηαηξηθή ηζηνζειίδα, εληζρύεη ηε δεκόζηα 

αλαγλσξηζηκόηεηα ηεο επηρείξεζεο θαη ηελ εηθόλαο ηεο κάξθαο. Δίλαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθό γηα κηα επηρείξεζε λα πξνσζήζεη ηελ εηθόλα ηεο θαη λα δεκηνπξγήζεη 

ελδηαθέξνλ γηα ην έξγν ηεο, θάηη ζην νπνίν νη δξαζηεξηόηεηεο ησλ κέζσλ δηθηύσζεο 

κπνξνύλ λα ζπκβάινπλ ζεκαληηθά. Δλεξγνύλ σο έλα θαλάιη κέζσ ηνπ νπνίνπ ε 

εηαηξεία κπνξεί λα πξνζθέξεη έλα κεγάιν όγθν πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηνλ εαπηό ηεο 

θαη αλ ζηα άηνκα αξέζεη απηό πνπ βιέπνπλ, κπνξνύλ ζηε ζπλέρεηα λα απεπζπλζνύλ 

ζηνπο ππεύζπλνπο πξνζιήςεσλ (Bélanger et al., 2014). 

 

Δδώ ζπλδέεηαη θαη ην δήηεκα ηνπ θαηά πόζνλ νη νξγαληζκνί επηζπκνύλ λα επηηξέπνπλ 

ζηνπο ππάξρνληεο εξγαδνκέλνπο ηνπο λα ελεξγνύλ σο ζπλήγνξνη, ρξεζηκνπνηώληαο ηηο 

δηθέο ηνπο πιαηθόξκεο θνηλσληθήο δηθηύσζεο (π.ρ. δηαδίδνληαο εηαηξηθό πεξηερόκελν 

ζηνλ πξνζσπηθό ηνπο ινγαξηαζκό ζην Facebook ή ζην LinkedIn) γηα λα βνεζήζνπλ 

ζηε δηαδηθαζία ζηξαηνιόγεζεο. Έηζη ζηνρεύνπλ ζε νκνεηδή άηνκα, πξνζθέξνληαο 

πιεξνθνξίεο από πξώην ρέξη ζηνπο πηζαλνύο ππνςήθηνπο. Γηα ηηο κηθξνκεζαίεο 

επηρεηξήζεηο όκσο, νη νπνίεο ζπλήζσο δελ δηαζέηνπλ ηκήκα αλζξσπίλνπ δπλακηθνύ, ε 

«επηζηξάηεπζε» ησλ δηθώλ ηνπο εξγαδνκέλσλ λα δηαδώζνπλ ην κήλπκα κπνξεί λα είλαη 

ε κόλε επηινγή. Χζηόζν, νξηζκέλεο εηαηξείεο ελδέρεηαη λα ζέινπλ λα παξαθνινπζνύλ 

εθ ηνπ ζύλεγγπο ην πεξηερόκελν ην νπνίν ζπλδέεηαη κε ην εκπνξηθό ηνπο ζήκα θαη λα 

κελ ζέινπλ λα επηβαξπλζνύλ κε ηελ επνπηεία κεγάινπ αξηζκνύ εξγαδνκέλσλ πάλσ ζε 

απηό ην ζέκα (Blanchard, 2011; Kharif, 2012). 
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4 ΟΙ ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΣΑ ΚΟΣΗ ΣΗ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΔΛΙΓΧΝ 

ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΚΣΤΧΗ 
 

 

Δλώ ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο πξνζθέξνπλ ζαθώο πιενλεθηήκαηα ζηνπο 

εξγνδόηεο, θέξνπλ επίζεο νξηζκέλα κεηνλεθηήκαηα θαη θηλδύλνπο. Οη πην ζνβαξνί, 

λνκηθνί θίλδπλνη - όπσο θαη ε πιεηνςεθία ησλ επξύηεξσλ εζηθώλ εξσηεκάησλ - 

ηείλνπλ λα ζρεηίδνληαη κε ηελ πξαθηηθή ηεο δηαινγήο. Όπσο επηζεκαίλνπλ νη Clark θαη 

Roberts (2010) νη εξγνδόηεο έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα δεηήζνπλ ζπζηάζεηο θαη 

πιεξνθνξίεο γηα ην ηζηνξηθό ησλ αηηνύλησλ, αιιά αξθεηνί δελ ην θάλνπλ, ιόγσ ηνπ 

θόζηνπο θαη ησλ λνκηθώλ απαηηήζεσλ. Απηό έρεη αξρίζεη λα αιιάδεη, θαζώο νη 

εξγνδόηεο δηεμάγνπλ ηαθηηθά άηππνπο δηαδηθηπαθνύο ειέγρνπο ελ αγλνία ησλ 

ππνςεθίσλ θαη βάζεη ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ ζπιιέγνπλ, ιακβάλνπλ απνθάζεηο. Δλώ ε 

πξαθηηθή απηή θαίλεηαη λα ζεσξείηαη απνδεθηή, ιίγνη εξγνδόηεο έρνπλ δηεξεπλήζεη 

θαηά πόζν είλαη εζηθή. 

 

ηε δηαδηθηπαθή έξεπλα ηνπ Acas ην 2013, νη ζπκκεηέρνληεο ππεύζπλνη ιήςεο 

απνθάζεσλ ζην HR, ησλ νπνίσλ νη επηρεηξήζεηο είραλ ρξεζηκνπνηήζεη ηα social media 

ζηηο δηαδηθαζίεο πξόζιεςεο, ξσηήζεθαλ γηα ην πνηεο αλεζπρίεο είρε ε επηρείξεζή ηνπο 

(εάλ ππήξραλ), ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπο. Ο πην ζπρλά αλαθεξόκελνο πξνβιεκαηηζκόο 

(50%) ήηαλ όηη αδηθνύλ ή θέξλνπλ ζε κεηνλεθηηθή ζέζε ηνπο ππνςήθηνπο πνπ δελ 

έρνπλ πξόζβαζε ή δελ ρξεζηκνπνηνύλ ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο. Αθνινύζεζαλ νη 

αλεζπρίεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο δσήο ησλ αηηνύλησλ κε 36%, ε 

εηζξνή πνιύ κεγάινπ αξηζκνύ αηηήζεσλ θαη νη πηζαλέο δηαθξίζεηο κε βάζε ηα 

πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππνςεθίσλ κε 28% αληίζηνηρα. 

 

Οη πιεξνθνξίεο πνπ δεκνζηεύνπλ νη ππνςήθηνη ζηηο ηζηνζειίδεο θνηλσληθήο δηθηύσζεο 

κπνξνύλ λα ηαμηλνκεζνύλ αλαιόγσο κε ην πόζν ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο γίλνληαη 

αληηιεπηέο νη πιεξνθνξίεο. Μάιηζηα, πξόζθαηε έξεπλα επηδεηθλύεη όηη ην 35% ησλ 

εξγνδνηώλ αλαθέξεη όηη πεξηερόκελν πνπ βξήθαλ ζηηο ηζηνζειίδεο θνηλσληθήο 

δηθηύσζεο ηνπο αλάγθαζε λα απνξξίςνπλ ππνςεθίνπο, όκσο, κόλν ην 18% απηώλ 

αλαθέξνπλ όηη πξνζέιαβαλ αηηνύληεο, ράξηλ ζεηηθώλ πιεξνθνξηώλ πνπ νη ππνςήθηνη 

δεκνζίεπζαλ ζην πξνθίι ηνπο. Σν εύξεκα απηό ζπλάδεη κε έλα θαηλόκελν γλσζηό σο 

επίδξαζε ζεηηθήο-αξλεηηθήο αζπκκεηξίαο, γεγνλόο πνπ ππνδειώλεη όηη νη αξλεηηθέο 

πιεξνθνξίεο αζθνύλ ζπλήζσο κεγαιύηεξε επηξξνή από όηη νη ζεηηθέο (Brown and 

Vaughn, 2011). Έλαο πηζαλόο παξάγνληαο πνπ νδεγεί ηνπο εξγνδόηεο λα αλαδεηήζνπλ 

ηηο αξλεηηθέο πιεξνθνξίεο ησλ αηηνύλησλ ζηνπο ηζηόηνπνπο θνηλσληθήο δηθηύσζεο 

είλαη ε «ακειήο πξόζιεςε» -όηαλ νη εξγαδόκελνη πξνθαινύλ βιάβε ζε ηξίηε νκάδα 

(όπσο νη πειάηεο), ζηελ νπνία νη εξγνδόηεο κπνξεί λα είλαη λνκηθά ππεύζπλνη. Ζ 

έιιεηςε πιεξνθνξηώλ από ηα παξαδνζηαθά εξγαιεία επηινγήο θαη ν θόβνο ηεο ακεινύο 

πξόζιεςεο κπνξεί λα είλαη ιόγνη γηα ηνπο νπνίνπο νη εξγνδόηεο ρξεζηκνπνηνύλ ηηο 

ζειίδεο θνηλσληθήο δηθηύσζεο θαη λα αλαδεηήζνπλ αξλεηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε 

ηνπο αηηνύληεο (Madera, 2012). 
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4.1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΟΣΗ 
 

Ο Zielinski (2012) ππνζηεξίδεη όηη, αλ θαη ρξεζηκνπνηνύληαη όιν θαη πεξηζζόηεξν, ν 

πξαγκαηηθόο αληίθηππνο ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηύσζεο θαηά ηελ πξόζιεςε - από 

ηελ άπνςε ηνπ θόζηνπο θαη ησλ πιενλεθηεκάησλ πνπ ζπλεπάγεηαη - παξακέλεη ζε 

κεγάιν βαζκό κε πνζνηηθνπνηεκέλνο. Χζηόζν, ζε κηα έξεπλα ηεο Κνηλόηεηαο 

Γηνίθεζε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ SHRM ην 2011 ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο (κε βάζε 

541 ηπραία επηιεγκέλνπο επαγγεικαηίεο HR), ην 56% ησλ αληαπνθξηζέλησλ εξγνδνηώλ 

δήισζε όηη ρξεζηκνπνηεί ζήκεξα ηηο ηζηνζειίδεο θνηλσληθήο δηθηύσζεο θαηά ηελ 

πξόζιεςε γηα πηζαλέο ζέζεηο εξγαζίαο. Απηή είλαη κηα ζεκαληηθή αύμεζε από ην 2008, 

όηαλ ιίγν πάλσ από ην έλα ηξίην (34%) ησλ νξγαληζκώλ ηα ρξεζηκνπνηνύζαλ ηόηε σο 

εξγαιείν ζηξαηνιόγεζεο. 

 

Ζ ακεξηθαληθή κεηαθνξηθή εηαηξεία UPS είλαη κία από ηηο ιίγεο εηαηξείεο πνπ έρεη 

κειεηήζεη ην θόζηνο θαη ηα νθέιε πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε ζειίδσλ θνηλσληθήο 

δηθηύσζεο ζηηο πξνζιήςεηο, κε ιεπηνκέξεηα. Υξεζηκνπνηεί ινγηζκηθό αλάιπζεο γηα ηε 

κέηξεζε ηεο απόδνζεο social media (εθθξαζκέλα ζε «retweets», αξηζκό ησλ 

αθνινύζσλ θαη αξηζκό ησλ αηόκσλ πνπ έρνπλ πξόζβαζε ζε πιηθό ηεο εηαηξείαο κέζσ 

ζειίδσλ δηθηύσζεο) θαη επίζεο ρξεζηκνπνηεί εξγαιεία πνπ παξαθνινπζνύλ ηα ζρόιηα 

πνπ δεκνζηεύνληαη ζε απηά ζρεηηθά κε ηελ εηαηξεία θαη ηηο πξαθηηθέο πξόζιεςεο ηεο 

(Zielinski, 2012). 

 

ύκθσλα κε ηνλ Zielinski (2012), ν HR manager ηεο UPS ζεσξεί όηη ν ρξόλνο ηνπ 

πξνζσπηθνύ ήηαλ ην κεγαιύηεξν θόζηνο πνπ ζπλδέεηαη κε ηε ρξήζε ησλ social media 

ζηε ζηξαηνιόγεζε. Πηζηεύεη, επίζεο, όηη ε αηηηνιόγεζε ησλ δαπαλώλ δελ πξέπεη λα 

βαζίδεηαη απνθιεηζηηθά θαη κόλν ζηελ αύμεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ αθνινύζσλ ηνπ 

νξγαληζκνύ, αιιά αληίζεηα πξέπεη λα ελζσκαηώλνπλ ηελ πνηόηεηα ησλ δηαδηθηπαθώλ 

αιιειεπηδξάζεσλ ηνπ νξγαληζκνύ, ηνλ αξηζκό ησλ πξνζιήςεσλ σο άκεζν απνηέιεζκα 

ηεο αιιειεπίδξαζεο social media θαη ηα πνζνζηά δηαηήξεζεο γηα απηνύο ηνπο 

εξγαδόκελνπο. 

 

Δπηπξνζζέησο, νη ηζηόηνπνη θνηλσληθήο δηθηύσζεο ζεσξνύληαη όηη έρνπλ ηελ ηάζε λα 

παξάγνπλ κηα κεγάιε θίλεζε δεδνκέλσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εξσηεκάησλ από 

ηνπο πειάηεο θαη ηνπο ππνςεθίνπο ζέζεσλ εξγαζίαο, αιιά θαη κεγάιν όγθν αηηήζεσλ 

ρακειήο πνηόηεηαο. Χο εθ ηνύηνπ, ρξεηάδνληαη θάπνηνλ εηδηθό πόξν γηα λα 

δηαζθαιηζηεί όηη νη ελεκεξώζεηο θαη ηα εξσηήκαηα πνπ δεκνζηεύνληαη ιακβάλνπλ 

απάληεζε. Σν θόζηνο αλαθέξεηαη ζηε δηαζθάιηζε όηη αθηεξώλεηαη αξθεηόο ρξόλνο 

ζηελ παξαθνινύζεζε ησλ ηζηνζειίδσλ, θαζώο επίζεο θαη ζηελ παξνρή θαηάξηηζεο 

ζηνπο δηεπζπληέο νη νπνίνη ζα ιεηηνπξγνύλ πηπρέο ηνπ δηαδηθηπαθνύ πεξηερνκέλνπ. Ζ 

ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ παξαθνινύζεζεο απαηηεί επίζεο επέλδπζε - ηόζν ζε εμνπιηζκό 

όζν θαη ζε εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό πξνθεηκέλνπ λα ην ιεηηνπξγήζεη (Landers and 

Schmidt, 2010; Information Resources Management Association, 2016). 
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4.2 ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΣΨΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΨΝ 
 

Ζ δηαινγή ρξεζηκνπνηώληαο ηηο ζειίδεο θνηλσληθήο δηθηύσζεο δελ είλαη γεληθά κηα 

ηππνπνηεκέλε πηπρή ηεο δηαδηθαζίαο πξόζιεςεο. Απηό ζεκαίλεη όηη κπνξεί λα κελ 

είλαη δπλαηό λα δηαπηζησζεί όηη νη πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλνληαη είλαη αθξηβείο 

(Davison, et al., 2011). Οη πιεξνθνξίεο πνπ επηιέγνπλ λα κνηξαζηνύλ νη άλζξσπνη ζηα 

social media κπνξνύλ ελδερνκέλσο λα επεξεαζηνύλ ή λα ζηξεβισζνύλ από αλεζπρίεο 

θνηλσληθήο ζθνπηκόηεηαο θαη απηό κπνξεί λα εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκό από ηελ 

αληίιεςε ηνπ θνηλνύ. Γηα παξάδεηγκα, θάπνηνο κπνξεί λα δεκνζηεύζεη θσηνγξαθίεο 

ηνπ εαπηνύ ηνπ ελώ θαηαλαιώλεη αιθνόι ζε πάξηη γηα λα επηδείμεη ηελ θνηλσληθόηεηα 

ηνπ θαη λα εληππσζηάζεη ηνπο θίινπο ηνπ. Χζηόζν, απηό δελ ζα εληππσζίαδε θαη 

απαξαίηεηα ηνπο πηζαλνύο ηνπ εξγνδόηεο (Kluemper et al., 2012). 

 

Κάπνηεο ζειίδεο δηθηύσζεο, όπσο ην LinkedIn, έρνπλ ζρεδηαζηεί εηδηθά γηα ηελ 

πξνβνιή από πηζαλνύο εξγνδόηεο, όκσο άιια όπσο ην Facebook, εμππεξεηνύλ κηα πην 

πξνζσπηθή ιεηηνπξγία. Οη Davison, Maraist θαη Bing (2011) επηζεκαίλνπλ όηη νη 

εξγνδόηεο ζπρλά ππνζέηνπλ όηη νη πιεξνθνξίεο πνπ δεκνζηεύνληαη ζηα πξνθίι ζα είλαη 

πην αθξηβείο από απηέο πνπ θαηαγξάθνπλ νη ππνςήθηνη ζε κηα ζπλνδεπηηθή επηζηνιή, 

επεηδή δελ αλακέλνπλ όηη ην πξνθίι ζα  πξνβιεζεί από ηνπο εξγνδόηεο. Παξ’ όια απηά, 

έλα άηνκν κπνξεί λα πξνζπαζεί λα εληππσζηάζεη ηνπο θίινπο θαη ηελ νηθνγέλεηα ηνπ κε 

απνηέιεζκα ην πεξηερόκελν λα κελ είλαη απόιπηα αληηπξνζσπεπηηθό (Kluemper et al., 

2012). 

 

Οη δηαρεηξηζηέο νη νπνίνη θξίλνπλ ηνπο πηζαλνύο εξγαδόκελνπο πνιύ απζηεξά κε βάζε 

απηά πνπ βξίζθνπλ ζρεηηθά κε ηνπο ηειεπηαίνπο ζην δηαδίθηπν, δηαηξέρνπλ ηνλ θίλδπλν 

ηεο αθνύζηαο εμάιεηςεο εμαηξεηηθώλ ππνςεθίσλ. Κάπνηεο θνξέο μερλνύλ όηη ηα πξνθίι 

θνηλσληθήο δηθηύσζεο δελ είλαη βηνγξαθηθά θαη «πέθηνπλ» ζηελ παγίδα λα απνξξίςνπλ 

έλαλ ππνςήθην κόλν θαη κόλν γηα θάηη πνπ έρεη θνηλνπνηήζεη ζην πξνθίι ηνπ. Απηό 

έρεη νδεγήζεη επαγγεικαηίεο ζην λα επελδύνπλ ρξόλν ζην δηαρσξηζκό ησλ πξνθίι ηνπο 

ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο θαη δηαηεξνύλ έλα "πξνζσπηθό" θαη έλα 

"επαγγεικαηηθό" πξνθίι (Sameen and Cornelius, 2013). 

 

ήκεξα, ε πνηόηεηα ησλ δηαπξνζσπηθώλ δεμηνηήησλ ηνπ ππνςεθίνπ απνδεηθλύεηαη  

νινέλα θαη πην ζεκαληηθή γηα ηηο επηρεηξήζεηο -αθόκε θαη ζε ζέζεηο εξγαζίαο πνπ δελ 

έξρνληαη ζε άκεζε επαθή κε ηνπο πειάηεο, όπσο ινγηζηηθέο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο-  

δεδνκέλνπ όηη ε νκαδηθή εξγαζία θαη ε αλάγθε λα πξνζθέξνληαη ζπκβνπιέο εληόο ηεο 

εηαηξείαο έρεη αύμνπζα ζεκαζία. αλ απνηέιεζκα, νη δηεπζπληέο πξνζιήςεσλ πξέπεη 

λα θαηαλνήζνπλ πώο ηα άηνκα ζα εκπιαθνύλ κε ηνλ νξγαληζκό θαη ηελ εηαηξηθή ηνπ 

θνπιηνύξα (Kluemper et al., 2012). Παξόιν πνπ κεξηθέο κειέηεο έρνπλ δείμεη όηη ε 

πξνζσπηθόηεηα κπνξεί λα αμηνινγεζεί από ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ππάξρνπλ ζηε ζειίδα 

Facebook ελόο αηόκνπ, από ηελ άιιε δελ ππήξμαλ θαζόινπ επηζηεκνληθέο κειέηεο πνπ 

λα έρνπλ δηεξεπλήζεη ηελ πξνβιεπηηθή εγθπξόηεηα ησλ πιεξνθνξηώλ απηώλ. Δπηπιένλ, 

νη ζειίδεο θνηλσληθήο δηθηύσζεο πεξηέρνπλ πιεζώξα άζρεησλ πιεξνθνξηώλ, νη νπνίεο 

απμάλνπλ ηελ ππεξθόξησζε πιεξνθνξηώλ θαη ηνλ θίλδπλν ιήςεο ιαλζαζκέλεο 

απόθαζεο (Johnson, 2014). 
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Σα δεηήκαηα απηά εγείξνπλ ην επξύηεξν δήηεκα ηνπ θαηά πόζνλ ηα ραξαθηεξηζηηθά 

εξγαζίαο κπνξνύλ λα κεηξεζνύλ κε αθξίβεηα κέζσ ησλ ζειίδσλ δηθηύσζεο. Δάλ νη 

πιεξνθνξίεο δελ κπνξνύλ λα επαιεζεπηνύλ, κπνξεί λα είλαη δύζθνιν λα δηθαηνινγεζεί 

ε ρξήζε πιεξνθνξηώλ από πξνθίι ζηα social media, ζηηο απνθάζεηο πξόζιεςεο. 

 

4.3 ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΥΙΑ ΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΤΠΟΧΗΥΙΨΝ 
 

Έλα ζεκαληηθό κεηνλέθηεκα είλαη όηη ε πξνώζεζε ζέζεσλ εξγαζίαο ζε έλα κόλν κέζν -

όπσο είλαη νη ζειίδεο θνηλσληθήο δηθηύσζεο πνπ πξνζειθύνπλ κόλν κηα ζπγθεθξηκέλε 

πιεζπζκηαθή νκάδα- ζα κπνξνύζε λα ζεσξεζεί σο πξόζεζε λα απνθιεηζηνύλ θάπνηεο 

νκάδεο θαη λα ακθηζβεηεζεί γηα ιόγνπο δηαθξίζεσλ. Παξαδείγκαηνο ράξηλ κεγαιύηεξνη 

ζε ειηθία εξγαδόκελνη, αιιά θαη κεηνλόηεηεο δελ δηαζέηνπλ ηηο γλώζεηο θαη ηε 

δπλαηόηεηα γηα κηα αλαδήηεζε εξγαζίαο ζε δηαδηθηπαθή κνξθή (Meinert, 2014; Waring 

and Buchanan, 2010). 

 

Ζ ζπκκεηνρή κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ θαίλεηαη λα είλαη ειθπζηηθή ζε έλα δηαθνξεηηθό 

πιεζπζκό από απηόλ πνπ πξνζιακβάλεηαη κε ηε ρξήζε παξαδνζηαθώλ κέζσλ: είλαη 

πηζαλό λα είλαη λεόηεξνη ιεπθνί άληξεο, πην πςεινύ κνξθσηηθνύ επηπέδνπ, πνπ 

αιιάμνπλ πην ζπρλά ζέζε εξγαζίαο θαη απαζρνινύληαη ήδε ζε θάπνηα ζέζε (Bales, 

2013). ηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ ζπιιέρζεθαλ από ηελ εηαηξεία κεηξήζεσλ Quantcast, 

δείρλνπλ όηη ιίγν πάλσ από ην 80% ησλ ρξεζηώλ ηνπ LinkedIn είλαη ιεπθνί θαη κόλν ην 

30% είλαη ζε επίπεδν δηεπζπληή ή manager. ην Facebook, ην 78% είλαη ιεπθνί θαη ην 

9% είλαη έγρξσκνη. ε έξεπλα ηνπ Jobvite αλαθέξεηαη όηη όζνλ αθνξά ζηνπο ρξήζηεο 

πνπ αλαδεηνύλ ζέζεηο εξγαζίαο κέζσ Facebook ην 71% είλαη άληξεο θαη ην 55% 

γπλαίθεο, ζηελ πεξίπησζε ηνπ Twitter, 51% άληξεο θαη κόιηο 29% γπλαίθεο θαη ηέινο 

ζην LinkedIn 41% άληξεο θαη 36% γπλαίθεο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη νη ρξήζηεο 

ρακειόηεξνπ εηζνδήκαηνο είλαη ηέζζεξηο θνξέο ιηγόηεξν πηζαλό λα επηιέμνπλ ην 

Twitter σο εξγαιείν αλαδήηεζεο (Jobvite, 2015). Χο εθ ηνύηνπ, ε ηζνηηκία πξόζβαζεο 

ζηελ απαζρόιεζε θαη ε πνηθηινκνξθία ηνπ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ, ζα κπνξνύζε κε απηό 

ηνλ ηξόπν λα επεξεαζηεί (Searle, 2006). 

 

Έηζη, αλ ε ζηξαηεγηθή δελ ζπλδπάδεηαη κε άιιεο παξαδνζηαθέο κεζόδνπο αλαδήηεζεο, 

ηόηε εγείξεηαη ν θίλδπλνο λα ραζεί ην ηαιέλην. ην πιαίζην ησλ ΖΠΑ, νη Davison, et al. 

(2011) πξνεηδνπνηνύλ όηη νη νξγαληζκνί ζα κπνξνύζαλ λα παξαβηάδνπλ ηνπο λόκνπο 

αζηηθώλ δηθαησκάησλ από ιάζνο, απνθιείνληαο πάξα πνιινύο ππνςεθίνπο πάλσ από 

ηελ ειηθία ησλ 40 εηώλ, δεδνκέλνπ όηη λεόηεξα άηνκα ηείλνπλ λα ρξεζηκνπνηνύλ 

πεξηζζόηεξν ηα social media. 

 

ύκθσλα κε ηνπο λόκνπο ησλ δηαθξίζεσλ, έλαο εξγνδόηεο είλαη δπλαηό λα ππνζηεί 

θπξώζεηο όηαλ ιακβάλεη γλώζε, κέζσ ησλ θνηλσληθώλ κέζσλ δηθηύσζεο, ησλ 

πξνζηαηεπόκελσλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ ππνςεθίνπ, όπσο ηνλ ζεμνπαιηθό 

πξνζαλαηνιηζκό, ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ηελ αλαπεξία θαη/ή άιιεο 

πξνζηαηεπόκελεο θαηαζηάζεηο, θαη επηιέγεη λα κελ πξνρσξήζεη ζε πξόζιεςε 

βαζηδόκελνο ζε ηέηνηνπ είδνπο πξνζηαηεπκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ππνςεθίνπ 
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(Gelinas, et al., 2017). Αθόκα θη αλ νη πιεξνθνξίεο  απηέο ηειηθά δελ επεξεάζνπλ ηελ 

απόθαζε ηνπ εξγνδόηε, εθόζνλ ν ηειεπηαίνο καζαίλεη ηέηνηνπ είδνπο ραξαθηεξηζηηθά 

κέζσ ζειίδσλ θνηλσληθήο δηθηύσζεο, εθηίζεηαη ζε ελδερόκελε ακεξνιεςία. ε 

πεξίπησζε πνπ γίλεη πξάμε, ν εξγνδόηεο ζα πξέπεη λα απνδείμεη όηη δελ ζηεξίρηεθε ζε 

πξνζηαηεπόκελα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ππνςεθίνπ όηαλ έιαβε ηηο απνθάζεηο- έλα έξγν 

όρη κόλν δύζθνιν, αιιά επίζεο δαπαλεξό (Bologna, 2014; Waring and Buchanan, 

2010). 

 

Τπάξρνπλ, επίζεο, ζέκαηα γύξσ από ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ηύπνπο ζειίδσλ θνηλσληθήο 

δηθηύσζεο ζηνπο νπνίνπο νη εξγνδόηεο επηιέγνπλ λα ζηνρεύζνπλ, θαζώο απηά 

δηαθέξνπλ όζνλ αθνξά ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ ρξεζηώλ ηνπο θαη ηνλ ζθνπό 

δεκηνπξγίαο ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, ην LinkedIn είλαη έλα επαγγεικαηηθό δίθηπν, ελώ νη 

ηζηνζειίδεο όπσο ην Facebook ρξεζηκνπνηνύληαη επξέσο γηα ηε δεκηνπξγία θνηλσληθώλ 

ζπλδέζεσλ. Σν Twitter, αληίζεηα, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα επαγγεικαηηθνύο ή 

θνηλσληθνύο ζθνπνύο. Έηζη, νη ιόγνη γηα ηνλ νπνίνπο νη αηηνύληεο δεκηνπξγνύλ πξνθίι 

ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ηζηνζειίδα κπνξεί λα έρεη ζεκαληηθέο ζπλέπεηεο γηα έλαλ 

νξγαληζκό πνπ πξνζιακβάλεη. ε απηό ην πιαίζην, ην LinkedIn είλαη θαηά πάζα 

πηζαλόηεηα πην απνηειεζκαηηθό από έλα δίθηπν όπσο ην Facebook (Davison, et al., 

2011). 

 

4.4 ΗΘΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ 
 

Καζώο ε πξαθηηθή ηεο πξόζιεςεο ρξεζηκνπνηώληαο ηηο ζειίδεο θνηλσληθήο δηθηύσζεο 

είλαη ζρεηηθά θαηλνύξγηα, νη επηπηώζεηο ηεο δελ έρνπλ ειεγρζεί ηδηαίηεξα  από λνκηθήο 

πιεπξάο. Μάιηζηα, πνιινί ππνςήθηνη έρνπλ κελύζεη εηαηξείεο, επεηδή πηζηεύνπλ όηη 

απνξξίθζεθαλ γηα κηα ζέζε εξγαζίαο κε βάζε ην πεξηερόκελν πνπ δεκνζηεύηεθε ζην 

πξνζσπηθό ηνπο πξνθίι ζε ζειίδα θνηλσληθήο δηθηύσζεο ή αιινύ ζην δηαδίθηπν 

Sameen and Cornelius, 2013). 

 

4.4.1 Αθρίβεηα ηωλ πιεροθορηώλ θαη  δυζθήκεζε ηου υποψεθίου 
 

Δάλ νη ππνςήθηνη απνξξίθζεθαλ βάζεη αλαθξηβώλ πιεξνθνξηώλ, ηδίσο εάλ ιήθζεθαλ 

ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζή ηνπο, νη εξγνδόηεο κπνξνύλ λα βξεζνύλ εθηεζεηκέλνη ζε λνκηθέο 

πξνθιήζεηο. Οη Davison et al (2012) ππνζηεξίδνπλ όηη ε αλαδίθεζε ηνπ δηαδηθηύνπ γηα 

παξαβαηηθόηεηα ή εγθιεκαηηθόηεηα ζα κπνξνύζε λα νδεγήζεη ζε παξαβηάζεηο ησλ 

δηθαησκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ ή πηζαλέο αγσγέο, αλ αξγόηεξα δηαπηζησζεί όηη νη ελ 

ιόγσ πιεξνθνξίεο επηθαιέζηεθαλ εζθαικέλα. Έλα άιιν δήηεκα είλαη ε δπζθήκεζε 

ηνπ ππνςήθηνπ κέζσ δηαδηθηπαθώλ δεκνζηεύζεσλ από ηξίηνπο, εάλ νη ελ ιόγσ 

πιεξνθνξίεο είλαη αλαθξηβείο θαη ζπθνθαληηθέο.  
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4.4.2 Ιδηωηηθόηεηα 
  

Ζ απόθηεζε πιεξνθνξηώλ κέζσ ζειίδσλ δηθηύσζεο κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο κηα 

εηζβνιή ζηελ ηδησηηθή δσή ησλ αηηνύλησλ, ηδηαίηεξα αλ πξαγκαηνπνηεζεί ρσξίο ηε 

γλώζε ή ηε ζπγθαηάζεζε ηνπο (Davison et al, 2012). Χζηόζν, αξθεηνί ζπγγξαθείο 

ηνλίδνπλ ην γεγνλόο όηη νη λνκηθέο ζπλέπεηεο ηεο πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο δσήο ηνπ 

αηηνύληνο ζηνλ ηνκέα απηό δελ έρνπλ απνζαθεληζηεί πιήξσο από ην λόκν. Οη 

θαλνληζκνί ζρεηίδνληαη ελ κέξεη κε ηε ζπλάθεηα ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ αιηεύνληαη, κε 

ηελ εξγαζία. Οη Clark θαη Roberts (2010) αλαθέξνπλ όηη δελ είλαη ζαθέο πώο νη λόκνη 

ηεο ηδησηηθήο δσήο ζα πξέπεη λα εξκελεπζνύλ όηαλ πξόθεηηαη γηα πιεξνθνξίεο ηηο 

νπνίεο ην άηνκν δεκνζηεύεη ζε ηζηνζειίδεο θνηλσληθήο δηθηύσζεο. Βαζηθά λνκηθά 

εξσηήκαηα είλαη θαηά πόζνλ ν ρξήζηεο έρεη ζπλαηλέζεη νη πιεξνθνξίεο λα γίλνληαη 

δηαζέζηκεο ζε όινπο, εάλ είλαη ζρεηηθέο κε ηελ απόθαζε ηεο απαζρόιεζεο, θαη αλ νη 

πιεξνθνξίεο εκπίπηνπλ ζηε ζθαίξα ηεο πξνζηαηεπόκελεο ηδησηηθήο δσήο, αθόκε θαη 

αλ ην ίδην ην άηνκν έρεη επηηξέςεη ηελ εκθάληζε ηνπ πξνθίι ηνπ ζε πνιινύο αλζξώπνπο 

ή δελ ρξεζηκνπνηεί ηηο ξπζκίζεηο απνξξήηνπ πνπ παξέρνληαη (Meinert, 2014; Gelinas, et 

al., 2017). 

 

Δπηπιένλ, νη νξγαληζκνί ζα πξέπεη λα πξνζέμνπλ ηελ εηθόλα ηνπο θαη ηηο πηζαλέο 

αληηδξάζεηο ησλ ππνςεθίσλ ηνπο ζε ηέηνηνπ είδνπο ειέγρνπο. Οη Davison et al (2012) 

επηζεκαίλνπλ όηη αξθεηνί θαινί ππνςήθηνη ζα κπνξνύζαλ λα νδεγεζνύλ καθξηά από 

ηελ εηαηξεία ζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζηώζνπλ όηη αλαζθαιεύνληαη ηα πξνζσπηθά ηνπο 

πξνθίι. Μάιηζηα, κηα έξεπλα ηεο Deloitte δηαπίζησζε όηη ην 53% ησλ εξσηεζέλησλ 

εξγαδνκέλσλ ζεσξνύλ όηη ε εμέηαζε ησλ πξνθίι ηνπο ζηηο ηζηνζειίδεο θνηλσληθήο 

δηθηύσζεο δελ βξίζθεηαη ζηε δηθαηνδνζία ησλ εξγνδνηώλ ηνπο. 

 

4.4.3 Ιζόηεηα θαη δηαθορεηηθόηεηα 
 

Ζ εθαξκνγή ηεο ηζόηεηαο θαη ηεο πνηθηινκνξθίαο ηείλεη λα πεξηνξίδεη ηελ πξόζβαζε 

ησλ δηεπζπληώλ πξνζιήςεσλ ζε δεκνγξαθηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο αηηνύληεο 

νη νπνίεο δελ ζεσξνύληαη ζρεηηθέο κε ηελ ηθαλόηεηά ηνπο λα θάλνπλ ηε δνπιεηά ή / θαη 

ζα κπνξνύζε λα νδεγήζεη ζε δηαθξίζεηο (Bales, 2013). Ζ λνκνζεζία ζε πνιιέο ρώξεο 

ηνλίδεη ζπγθεθξηκέλεο «πξνζηαηεπόκελεο θαηεγνξίεο», νη νπνίεο ζα κπνξνύζαλ λα 

ππόθεηληαη ζε απηό ην είδνο ηεο δηάθξηζεο. Απηό κπνξεί λα πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ην θύιν, ηελ εζληθόηεηα, ηελ ειηθία, ηε ζξεζθεία, ηελ εζληθή θαηαγσγή, ηνλ 

ζεμνπαιηθό πξνζαλαηνιηζκό θαη ηελ αλαπεξία (Brown and Vaughn, 2011). Άιια 

ραξαθηεξηζηηθά - όπσο νη πνιηηηθέο πξνηηκήζεηο ή ε θπζηθή εκθάληζε – είλαη εθηόο ησλ 

λνκηθώο πξνζηαηεπόκελσλ θαηεγνξηώλ, αιιά κπνξνύλ λα κεξνιεπηήζνπλ ζηηο 

απνθάζεηο πξόζιεςεο (Girard et al, 2013). 

 

Δλώ νη ηξέρνπζεο πξαθηηθέο πξνζιήςεσλ ζπληζηνύλ νη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηέηνηα 

ραξαθηεξηζηηθά λα κελ είλαη εκθαλείο ζηνπο εξγνδόηεο - ηνπιάρηζηνλ ζηα πξώηα 

ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο - ε δπλαηόηεηα ησλ εξγνδνηώλ λα πξαγκαηνπνηνύλ 

άηππεο, δηαδηθηπαθέο αλαδεηήζεηο, νδεγεί ζε θαηαζηξαηήγεζε ησλ θαλόλσλ (Sánchez  

et al., 2012). Οη πιεξνθνξίεο ινηπόλ πνπ ζπιιέγνληαη, επηηξέπνπλ ζεσξεηηθά ζηνπο 
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εξγνδόηεο λα εληνπίδνπλ (είηε εθνύζηα ή αθνύζηα) ραξαθηεξηζηηθά «πξνζηαηεπόκελσλ 

θαηεγνξηώλ», δίλνληάο ηνπο πξόζβαζε ζε θσηνγξαθίεο ηνπ αηηνύληνο, ζε δεκόζηεο 

ζπλνκηιίεο, ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε δηαδηθηπαθέο θνηλόηεηεο θαη πνιιά άιια. Οη Brown 

θαη Vaughn (2011) επηζεκαίλνπλ όηη ε θαηάζηαζε απηή δεκηνπξγεί πςειό θίλδπλν «κε 

θαηαγεγξακκέλσλ δξάζεσλ δηάθξηζεο». Ζ θαηάζηαζε γηα ηνπο νξγαληζκνύο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνύληαη ζε πνιιαπιέο δηθαηνδνζίεο ζα είλαη πην πεξίπινθε, θαζώο νη 

«πξνζηαηεπόκελεο θαηεγνξίεο» θαη νη λόκνη ζρεηηθά κε ηηο δηαθξίζεηο δηαθέξνπλ 

αλάινγα κε ηε ρώξα. 

 

4.4.4 Άιια λοκηθά ζέκαηα 
 

Δάλ βξεζνύλ αληηκέησπνη κε λνκηθά δεηήκαηα, νη εξγνδόηεο ζα θιεζνύλ λα 

απνινγεζνύλ γηα ηε ζπζρέηηζε ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ έιαβαλ κε ηε ζέζε εξγαζίαο. Οη 

Brown θαη Vaughn (2011) επηζεκαίλνπλ ηελ αλάγθε γηα «θαιά ηεθκεξησκέλα ζηνηρεία 

γηα ηελ εγθπξόηεηα» θαη ηε δεκηνπξγία αληηγξάθσλ αζθαιείαο ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηηο απνθάζεηο πξόζιεςεο.  

 

Έλα άιιν ζηνηρείν ηεο νξζήο πξαθηηθήο ζε ζέκαηα πξνζιήςεσλ πνπ ελδερνκέλσο λα 

παξαβηάδνληαη από ηελ εθαξκνγή δηαδηθηπαθήο δηαινγήο είλαη ε απαίηεζε - όζν ην 

δπλαηόλ - νη εξγνδόηεο λα ζπιιέγνπλ ηππνπνηεκέλεο πιεξνθνξίεο γηα όινπο ηνπο 

αηηνύληεο. Χζηόζν, δεδνκέλνπ όηη ην πνζό ησλ δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηώλ ζην δηαδίθηπν  

πνηθίιιεη ζε κεγάιν βαζκό κεηαμύ ησλ κεκνλσκέλσλ ππνςεθίσλ, απηό θαζίζηαηαη 

πνιύ πην δύζθνιν λα επηηεπρζεί (Brown and Vaughn, 2011; Segal, 2014b). Έηζη 

αλαπόθεπθηα εγείξνληαη εξσηήκαηα γηα ηε δίθαηε ζύγθξηζε ζηνηρείσλ θαη 

πιεξνθνξηώλ. 
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5 Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΣΗΣΑ ΜΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 
 

Γεδνκέλνπ ηνπ εύξνπο ησλ ζεκάησλ πνπ πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ, ζα κπνξνύζε 

θαλείο εύινγα λα αλακέλεη όηη νη επηρεηξήζεηο πνπ ζήκεξα ρξεζηκνπνηνύλ ηα social 

media σο κέξνο ησλ ζηξαηεγηθώλ ηνπο ζηηο πξνζιήςεηο, ζα έρνπλ ζρεδηάζεη ηελ 

εηζαγσγή θάπνηαο κνξθήο πνιηηηθήο ζηνλ ηνκέα απηό. Χζηόζν, νη πεξηπηώζεηο 

πνιηηηθώλ γηα ην ζέκα απηό θαίλνληαη πξνο ην παξόλ αξθεηά πεξηνξηζκέλεο. Οη 

Davison et al (2012) αλαθέξνπλ όηη κέρξη πξόζθαηα, έρεη ππάξμεη πνιύ ιίγε 

θαζνδήγεζε ζηνπο επαγγεικαηίεο ηνπ HR ζηελ αληηκεηώπηζε απηώλ ησλ αλαδπόκελσλ 

δηαδηθηπαθώλ πξαθηηθώλ. Σν κέγεζνο ηνπ πξνβιήκαηνο γίλεηαη θαλεξό από κηα έξεπλα 

ηνπ SHRM (2008), ε νπνία δηαπίζησζε όηη ην 72% ησλ νξγαληζκώλ (από ησλ 571 

εξσηεζέλησλ) δελ έρνπλ επίζεκε ή αλεπίζεκε πνιηηηθή ζρεηηθά κε ηε ρξήζε 

δηθηπαθώλ κέζσλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ ππνςεθίσλ. Ίζσο αθόκα πην αλεζπρεηηθό είλαη ην 

εύξεκα όηη ην 89% ησλ νξγαληζκώλ δελ έρεη θαλ πξνγξακκαηίζεη λα εθαξκόζεη θάπνηα 

πνιηηηθή.  

 

Έλα ζέκα πνπ ζα κπνξνύζε λα δηεπζεηήζεη κηα πνιηηηθή, γηα παξάδεηγκα, είλαη νη 

δηαδηθαζίεο γύξσ από ηε ρξήζε ησλ εξγαιείσλ θνηλσληθήο δηθηύσζεο θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηα πξσηόθνιια θσδηθώλ πξόζβαζεο γηα λα εμαζθαιίζεη όηη νη 

επηρεηξήζεηο δελ είλαη επάισηεο ζε κηα θαηάζηαζε ζηελ νπνία έλα βαζηθό κέινο ηνπ 

πξνζσπηθνύ θξαηά όινπο ηνπο θσδηθνύο πξόζβαζεο ησλ ινγαξηαζκώλ ζηηο ζειίδεο 

δηθηύσζεο (Sherrie, 2011). 

 

Έλα ζεκαληηθό θαη άιπην εξώηεκα γηα ηνπο εξγνδόηεο είλαη αλ πξέπεη λα απνθαιύςνπλ 

ηελ πξαθηηθή ηνπ ειέγρνπ κέζσ ησλ social media, ζηνπο αηηνύληεο. Κάηη ηέηνην κπνξεί 

λα νδεγήζεη ηνπο ππνςήθηνπο ζηελ δηακόξθσζε ησλ πξνθίι ηνπο κε θνηλσληθά 

επηζπκεηό ηξόπν, κεηώλνληαο έηζη ηελ πξόζβαζε ζε δπλεηηθά ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο. 

Χζηόζν, ε πιεξνθόξεζε ησλ ππνςεθίσλ ζε κεηαγελέζηεξν ρξόλν κπνξεί λα ζεσξεζεί 

άδηθε ή εηζβνιή ζηελ ηδησηηθή ηνπο δσή (Brown θαη Vaughn, 2011) 

 

Αθόκα, πνιινί εξγνδόηεο πνπ απνθαζίδνπλ λα εθπξνζσπήζνπλ ηελ επηρείξεζή ηνπο ζε 

έλα site θνηλσληθήο δηθηύσζεο αδπλαηνύλ λα θαηαλνήζνπλ θαη λα ιάβνπλ ζνβαξά 

ππόςε ηα πξόηππα ζπκπεξηθνξάο, παξόιν πνπ νη πεξηζζόηεξνη ηζηόηνπνη δηαζέηνπλ 

γξαπηέο πνιηηηθέο γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ρξήζηε. Δάλ δελ ζεβαζηνύλ όκσο ηνπο 

θαλόλεο ηεο θνηλόηεηαο, ππάξρεη θίλδπλνο γηα ηε θήκε ηεο εηαηξείαο (Sánchez Abril et 

al., 2012). 

 

Λόγσ ησλ επηπηώζεσλ ηνπ εξγαηηθνύ δηθαίνπ ζηε ρξήζε ησλ κέζσλ θνηλσληθώλ 

δηθηύσζεο, νη εξγνδόηεο ζα πξέπεη αθελόο λα ζπδεηήζνπλ ηνπο πηζαλνύο θηλδύλνπο θαη 

ηα ελδερόκελα, κε ην Σκήκα Αλζξσπίλσλ Πόξσλ θαη ηε λνκηθή νκάδα πξηλ από ηελ 

ελζσκάησζε θαη ρξήζε ηνπο ζηε δηαδηθαζία πξόζιεςεο, θαη αθεηέξνπ λα αλαπηύμνπλ 

θαη λα εθαξκόζνπλ πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο πνπ απνζθνπνύλ ζηελ ειαρηζηνπνίεζε 

ηεο έθζεζεο ζε αξλεηηθέο ζπλέπεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ελ ιόγσ ρξήζε. Μπνξνύλ 

λα ηνπο παξάζρνπλ γλώζε θαη θαζνδήγεζε γηα λα απνθύγνπλ πηζαλό ηέικα ζηε ρξήζε 

εξγαιείσλ θαη εθαξκνγώλ ησλ social media θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο 

http://www.emeraldinsight.com/author/Madia%2C+Sherrie+A


30 

 

πξόζιεςεο, αιιά θαη λα εδξαηώζνπλ ζαθείο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ 

δηαδηθηπαθή αιιειεπίδξαζε κε ππνςήθηνπο (Thomas et al, 2015) 

 

Οη Davison et al (2012) πηζηεύνπλ όηη νη εξγνδόηεο ζα πξέπεη λα επηθεληξσζνύλ 

πεξηζζόηεξν ζηε ζηάζκηζε ησλ κεηνλεθηεκάησλ θαη ησλ πιενλεθηεκάησλ ηεο 

εθαξκνγήο ησλ κέζσλ δηθηύσζεο θαη ππνζηεξίδνπλ όηη, ζε θάζε πεξίπησζε, δελ ζα 

πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη σο ππνθαηάζηαηα ησλ παξαδνζηαθώλ ειέγρσλ. 

Πξνηείλνπλ κηα πξνζέγγηζε «ηεζζάξσλ επηπέδσλ» γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ θηλδύλσλ, 

κε ηα δύν πξώηα λα εζηηάδνπλ ζε ζεηηθέο πιεξνθνξίεο θαη ηηο πςεινύ θηλδύλνπ 

πξνζεγγίζεηο κε έκθαζε ζηηο αξλεηηθέο πιεξνθνξίεο. 

 

 Ζ ιηγόηεξν επηθίλδπλε πξνζέγγηζε αλαθέξεηαη κόλν ζε ηζηνζειίδεο πνπ 

θαηαγξάθνληαη ζηελ αίηεζε ηνπ ππνςεθίνπ, γηα παξάδεηγκα επαγγεικαηηθνί 

ρώξνη θνηλσληθήο δηθηύσζεο όπσο ην LinkedIn. 

 Έλα δεύηεξν επίπεδν, πηζαλόλ γηα ζέζεηο κε κεγαιύηεξε ζεκαζία, ζα 

πεξηιακβάλεη δεκνζηεύζεηο ζε νπνηνδήπνηε επίζεκν blog από ηελ πξνεγνύκελε 

εξγαζία ή ηελ πξνζσπηθή ηζηνζειίδα ηνπ αηηνύληνο (ε ππόζεζε είλαη όηη απηέο 

νη θαηαγξαθέο γίλνληαη ζθόπηκα από ηνλ αηηνύληα). 

 Σν ηξίην θαη ηέηαξην επίπεδν ζα ήηαλ πεξηζζόηεξν επηθεληξσκέλα ζηνλ έιεγρν 

γηα αξλεηηθέο πιεξνθνξίεο, αιιά πηζαλόηαηα ζα είλαη δηθαηνινγεκέλν κόλν γηα 

επαίζζεηεο ζέζεηο, όπνπ ε γλώζε ησλ πξνζσπηθώλ ζπλεζεηώλ θαη απόςεσλ ηνπ 

αηηνύληνο ζα κπνξνύζε λα απνδεηρζεί ζεκαληηθή. Απηό ην είδνο ηεο εμέηαζεο 

ζα πεξηειάκβαλε πην «πξνζσπηθέο» ηζηνζειίδεο, όπσο ην Facebook. Όπσο 

επηζεκαίλνπλ νη ζπγγξαθείο, ζηελ πξάμε, ε αλαδήηεζε ζην Facebook θαη ζε 

παξόκνηεο ηζηνζειίδεο είλαη πηζαλό λα απνθαιύςεη αξλεηηθά ζηνηρεία γηα ηνλ 

αηηνύληα. Χο εθ ηνύηνπ, ε πξνζέγγηζε απηή είλαη πεξηζζόηεξν «επάισηε» ζε 

λνκηθέο πξνθιήζεηο, θαζώο ε ζπλάθεηα ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ ιακβάλνληαη ζε 

ηέηνηνπο ηζηνρώξνπο κε ηελ εξγαζία ζα κπνξνύζε λα είλαη ππό εμέηαζε. 

 Σν ηέηαξην - θαη ην πεξηζζόηεξα λνκηθά επηθίλδπλν - επίπεδν ηεο αλαδήηεζεο 

είλαη ε αλαδήηεζε δεκνζηεύζεσλ ζρεηηθά κε ηνλ αηηνύληα, από ηξίηνπο. Οη 

ζπγγξαθείο ππνζηεξίδνπλ όηη απηό ην είδνο ειέγρνπ ζα πξέπεη λα είλαη ζπάλην, 

ζηελ θαιύηεξε πεξίπησζε, θαη κόλν γηα ηηο πιένλ θξίζηκεο θαη επαίζζεηεο 

ζέζεηο, ιόγσ ησλ αλεζπρηώλ πνπ αλαθέξνληαη πξνεγνπκέλσο όζνλ αθνξά ζηελ 

αθξίβεηα ησλ πιεξνθνξηώλ, ηε δπζθήκεζε θαη ηε ζπζρέηηζε κε ηελ εξγαζία. 
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ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ 

6 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ 
 

Ζ κέζνδνο πνπ επηιέρζεθε γηα ηε δηεξεύλεζε ηνπ ζέκαηνο ηεο παξνύζαο δηπισκαηηθήο 

είλαη ε πνηνηηθή έξεπλα, ε νπνία ζπρλά ζεσξείηαη σο ε πην θαηάιιειε πξνζέγγηζε 

θαζώο βνεζά ζηε βαζύηεξε θαηαλόεζε ηνπ ζέκαηνο, ζηελ εξκελεία αηηίαο-

απνηειέζκαηνο θαη πξνζθέξεη κεγαιύηεξε επειημία ζε ζρέζε κε ηελ πνζνηηθή. Γελ 

θαηεπζύλεηαη από ηνλ εξεπλεηή, όπσο ζπκβαίλεη θαηά θύξην ιόγν κε ηελ πνζνηηθή, 

αληίζεηα ν εξεπλεηήο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα δηεηζδύζεη ζηελ πξνζσπηθόηεηα ησλ 

ζπλεληεπμηαδόκελσλ θαη λα εκβαζύλεη ζην αληηθείκελν ην νπνίν εμεηάδεηαη. Μπνξεί λα 

νδεγήζεη ζηε δηεξεύλεζε θαηλνκέλσλ, δηαδηθαζηώλ θαη ζπκπεξηθνξώλ πνπ δελ είραλ 

πξνβιεθζεί από πξηλ θαη λα πξνζηεζνύλ λέα ζηνηρεία ζηελ έξεπλα κε ηηο απαληήζεηο 

ησλ ζπλεληεπμηαδόκελσλ (Collingridge and Gantt, 2008). Θα κπνξνύζε λα πεη θαλείο 

όηη νη πνηνηηθέο κέζνδνη θαηαγξάθνπλ ηε «θσλή» θαη ηηο εθθξάζεηο ησλ ηειεπηαίσλ. 

Από ηελ άιιε κεξηά, ζπλήζσο εθαξκόδεηαη ζε κηθξά δείγκαηα θαη ραξαθηεξίδεηαη από 

ζρεηηθά πεξηνξηζκέλεο δπλαηόηεηεο ζύγθξηζεο θαη γελίθεπζεο. Αθόκα, νη θαηαγξαθέο 

κπνξνύλ ελίνηε λα επεξεαζηνύλ ζε θάπνην βαζκό από ηηο πξνζσπηθέο αληηιήςεηο θαη 

από ηα επηθνηλσληαθά ηνπ πξνζόληα ηνπ εξεπλεηή (Harvey, 2011). 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε έξεπλα δηεμήρζε κε ηελ ηερληθή ηεο ζπλέληεπμεο, ε νπνία ήηαλ 

εκη-δνκεκέλε. Ζ κειέηε θαη αλάιπζε ηεο βηβιηνγξαθίαο, ζε ζπλδπαζκό µε ηε 

κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε νδήγεζαλ ζηελ αλάπηπμε ησλ εξσηήζεσλ πάλσ ζηηο νπνίεο 

βαζίζηεθαλ νη ζπλεληεύμεηο. Οη ζπδεηήζεηο όκσο δελ πεξηνξίζηεθαλ απζηεξά ζην 

ζθειεηό ησλ εξσηήζεσλ, αληίζεηα ν ξόινο ηνπο ήηαλ λα πξνζθέξνπλ ζηνπο 

εξσηώκελνπο εξεζίζκαηα πξνθεηκέλνπ λα εθθξάζνπλ ηηο απόςεηο ηνπο ειεύζεξα. Ζ 

πξνζσπηθή ζπλέληεπμε επηηξέπεη ηελ άληιεζε πιεξνθνξηώλ ζε κεγαιύηεξν βάζνο, 

ηδηαίηεξα όηαλ πξόθεηηαη γηα ηε δηεξεύλεζε πνιύπινθσλ δηαδηθαζηώλ, θηλήηξσλ, 

ζηάζεσλ, αληηιήςεσλ θαη αμηώλ. Δπηπιένλ, παξέρεη ζηνλ εξεπλεηή ηε δπλαηόηεηα θαη 

ηελ επθαηξία λα αμηνπνηήζεη πιήξσο ηηο απαληήζεηο ηνπ ζπλεληεπμηαδόκελνπ, λα ζέζεη 

δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο, λα εκβαζύλεη θαη λα δηεξεπλήζεη ζέκαηα πνπ ελδερνκέλσο 

ζα πξνθύςνπλ, εληζρύνληαο ην εύξνο ησλ δεδνκέλσλ, θάηη πνπ δελ πξνζθέξεηαη κε 

άιιεο κεζόδνπο ζπιινγήο ζηνηρείσλ, όπσο ην εξσηεκαηνιόγην (Harvey, 2011). 

 

Δίλαη ινηπόλ θαλεξό όηη σο εξγαιείν έξεπλαο παξνπζηάδεη πνιιά πιενλεθηήκαηα θαη 

ιόγσ ηεο ακεζόηεηάο ηνπ βξίζθεη, ζπλήζσο, κεγάιε απνδνρή από ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

ζε κηα έξεπλα. Έλα ζεκαληηθό κεηνλέθηεκά είλαη όηη αξθεηέο θνξέο θαηεγνξείηαη γηα 

ππνθεηκεληθόηεηα, θαζώο ελδέρεηαη λα επεξεαζηεί από ηνλ ζπλεληεπθηή. Αθόκα, 

απαηηεί από ηνπο εξεπλεηέο θάπνηεο επηθνηλσληαθέο δεμηόηεηεο, επειημία, ηδηαίηεξε 

επαηζζεζία ζε δεηήκαηα εζηθήο θαη δενληνινγίαο. Σέινο, είλαη κηα κέζνδνο εμαηξεηηθά 

απαηηεηηθή θαη ρξνλνβόξα όρη κόλν σο πξνο ηε δηεμαγσγή ηεο αιιά θαη σο πξνο ηνλ 

ζρεδηαζκό θαη ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ (Sturges and Hanrahan, 2016). 
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6.1 ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΑ ΕΡΨΣΗΜΑΣΑ 
 

 

ην πιαίζην ησλ ζεκάησλ θαη ησλ δηιεκκάησλ απηώλ, ε παξνύζα δηπισκαηηθή εξγαζία 

έρεη ζηόρν λα απαληήζεη ζηα αθόινπζα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα: 

 

 Πώο θαη γηαηί νη εξγνδόηεο ρξεζηκνπνηνύλ ηα social media γηα ηελ πξόζιεςε, 

θαη ζε πνηα ζεκεία ηεο δηαδηθαζίαο πξόζιεςεο θαη επηινγήο; Πνηα εξγαιεία 

επηιέγνπλ θαη γηαηί; 

 

 Πνηα αληηιακβάλνληαη σο ηα θόζηε θαη ηα νθέιε από ηε ρξήζε ησλ social 

media ζηε δηαδηθαζία πξόζιεςεο; 

 

 

 Πνηνη είλαη νη θίλδπλνη θαη πνηεο νη επθαηξίεο πνπ νη εξγνδόηεο ζπλδένπλ κε ηε 

ρξήζε ησλ social media γηα ηελ πξόζιεςε, ηδηαίηεξα ζε ζρέζε κε ηελ 

παξαβίαζε ηεο λνκνζεζίαο πεξί πξνζηαζίαο ηεο ηδησηηθήο δσήο θαη ηεο 

απαζρόιεζεο ζε ζρέζε κε ηηο δηαθξίζεηο ζηηο πξνζιήςεηο; 
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7 ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΚΑΙ ΔΡΜΗΝΔΙΑ ΔΤΡΗΜΑΣΧΝ 
 

7.1 Υ. ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΟΠΟΤΛΟ – Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟ (ΥΑΙΔΨΝ Α.Ε.) 
 

Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

 

Ζ βηνκεραλία δαραξνπιαζηηθήο ΦΑΗΓΧΝ Α.Δ. είλαη κηα επηρείξεζε κε ηζηνξία πάλσ 

από 50 ρξόληα. αλ λνκηθή κνξθή ππάξρεη από ην 1971, ελώ θαη από παιαηόηεξα ν δπν 

ζπλέηαηξνη δξαζηεξηνπνηνύληαλ πξνζσπηθά ζηνλ θιάδν ηεο δαραξνπιαζηηθήο. 

Ζ ΦΑΗΓΧΝ παξάγεη όια απηά ηα ρξόληα κηα κεγάιε πνηθηιία πξντόλησλ 

δαραξνπιαζηηθήο, έρνληαο πειάηεο ηεο ζρεδόλ όιεο ηηο αιπζίδεο ζνππεξκάξθεη, πάξα 

πνιιά κηθξά θαηαζηήκαηα ηξνθίκσλ, αξηνπνηεία θαη εηαηξίεο καδηθήο εζηίαζεο, 

ρξεζηκνπνηώληαο έλα επξύ δίθηπν εκπόξσλ-δηαλνκέσλ θαηαλεκεκέλσλ ζε δηάθνξεο 

πεξηνρέο ηεο Διιάδαο. Δπίζεο, ζε εηδηθέο αηνκηθέο ζπζθεπαζίεο ηα πξντόληα ηεο 

απεπζύλνληαη θαη ζηελ αγνξά καδηθήο εζηίαζεο (HO.RE.CA), θαη κάιηζηα ηα πξντόληα 

ηδησηηθήο εηηθέηαο (private label) απνηεινύλ έλα πνιύ ζεκαληηθό θνκκάηη ηεο 

δξαζηεξηόηεηάο ηεο. Ζ «ΦΑΗΓΧΝ» επηδεηθλύεη έληνλε εμσζηξέθεηα, έηζη 

δξαζηεξηνπνηείηαη εκπνξηθά ζε αξθεηέο ρώξεο, εμάγνληαο ζε όιν ηνλ θόζκν. Ζ 

θηινζνθία πνπ είρε πάληα ε ΦΑΗΓΧΝ ηελ έρεη θαηαηάμεη αλάκεζα ζηηο πην δπλακηθέο 

θαη ζεκαληηθέο εηαηξίεο ζηνλ θιάδν ηεο βηνκεραλίαο αξηνπνηίαο θαη δαραξνπιαζηηθήο. 

Ζ εηαηξεία απαζρνιεί απηή ηε ζηηγκή 139 εξγαδόκελνπο (ππήξμε κείσζε ηνπ αξηζκνύ 

ιόγσ ηεο ύθεζεο), παξόια απηά ην ηειεπηαίν δηάζηεκα αλαδεηά θαη πάιη λέν δπλακηθό, 

θπξίσο γηα ηε ζηειέρσζε ηνπ ηκήκαηνο πσιήζεσλ θαη ηνπ ηκήκαηνο παξαγσγήο.  

 

Πξαγκαηνπνηήζεθαλ δπν ζπλεληεύμεηο, ε πξώηε κε ηνλ δηεπζπληή πσιήζεσλ θαη ηε 

δηεπζύληξηα νηθνλνκηθώλ θαη ε δεύηεξε κε ηνλ δηεπζπληή κάξθεηηλγθ. Ζ εηαηξεία δελ 

δηαζέηεη έλα αλεμάξηεην ηκήκα Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ,  αληίζεηα θάζε ηκήκα έρεη 

αλαιάβεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο Γηνίθεζεο Αλζξσπίλσλ Πόξσλ, νη νπνίεο εθαξκόδνληαη 

από ηνλ εθάζηνηε ππεύζπλν, ζε ζπλεξγαζία πάληα κε ηε Γηνίθεζε.  

 

Ζ εηαηξεία είλαη γεληθά ζεηηθά πξνζθείκελε πξνο ηηο λέεο ηερλνινγίεο, εληάζζνληαο ηηο 

ζηηο ιεηηνπξγίεο ηεο κε αξγά, αιιά ζηαζεξά βήκαηα. Πνιιέο από ηηο παξαγγειίεο 

πξαγκαηνπνηνύληαη πιένλ κέζσ ειεθηξνληθώλ κελπκάησλ (e-mail), θαη ε ρξήζε ηνπ 

skype έρεη βνεζήζεη ζηελ επηθνηλσλία κε πξνκεζεπηέο θαη πειάηεο ηόζν ζηελ Διιάδα, 

όζν θαη ζην εμσηεξηθό. Όζνλ αθνξά ζην θνκκάηη ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηύσζεο, ε 

εηαηξεία δηαηεξνύζε κηα ζειίδα ζην facebook από ην 2012, ε νπνία όκσο δελ ήηαλ 

ηδηαίηεξα ελεξγή. Μέρξη ηόηε ε δηαδηθηπαθή παξνπζία ηεο πεξηνξηδόηαλ ζηελ εηαηξηθή 

ηζηνζειίδα. Χζηόζν, ηνλ ηειεπηαίν ελάκηζη ρξόλν, ε Γηνίθεζε απνθάζηζε λα 

δξαζηεξηνπνηεζεί πεξηζζόηεξν ζε απηόλ ηνλ ηνκέα, αλαζέηνληαο ζε κηα εμεηδηθεπκέλε 

εηαηξεία δηαδηθηπαθνύ κάξθεηηλγθ ηε δηαρείξηζε ηεο εηαηξηθήο ζειίδαο ζην facebook. 

Απηό πεξηιακβάλεη θπξίσο πξνώζεζε ησλ πξντόλησλ, γλσζηνπνίεζε λέσλ 

ζπλεξγαζηώλ πνπ επηηπγράλεη ε εηαηξεία, δηαγσληζκνύο θαη δώξα, θαζώο θαη επί 

πιεξσκή ρνξεγία ηεο ζειίδαο ώζηε λα εκθαλίδεηαη ζηηο αξρηθέο ζειίδεο ησλ ρξεζηώλ 

ηνπ ηζηνηόπνπ.  
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Ο ιόγνο πνπ ώζεζε ηελ ΦΑΗΓΧΝ λα ζηξαθεί ζηα κέζα δηθηύσζεο είλαη αθελόο ε 

γεληθόηεξε ηάζε ηεο επνρήο θαη αθεηέξνπ ε αλαγλώξηζε ησλ πιενλεθηεκάησλ πνπ 

κπνξεί λα απνθνκίζεη. Όπσο καο αλέθεξαλ, κηα ζπζηεκαηηθή ρξήζε ησλ social media 

απνηειεί έλα νηθνλνκηθό κέζν αλαγλσξηζηκόηεηαο ηνπ brand, δηαθήκηζεο θαη 

πξνζέιθπζεο λέσλ ζπλεξγαηώλ, πειαηώλ θαη ππνςεθίσλ εξγαδνκέλσλ. 

 

Από ηελ άιιε, ζεσξνύλ όηη ε ρξήζε ησλ κέζσλ δηθηύσζεο κπνξεί λα επηθέξεη θαη 

θάπνηεο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο, όπσο ηελ κεγάιε ζπζζώξεπζε βηνγξαθηθώλ 

ζεκεησκάησλ, θάηη ην νπνίν ζα επηβαξύλεη ηνπο δηεπζπληέο ησλ ηκεκάησλ θαζώο δελ 

ππάξρεη απηόλνκν ηκήκα Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ ην νπνίν ζα αλαιάκβαλε 

εμνινθιήξνπ ηελ εθαξκνγή ησλ πξαθηηθώλ. Ζ μαθληθή θαη κεγάιε εηζξνή 

βηνγξαθηθώλ ζα θαηαζηεί ρξνλνβόξα γηα ηνπο ππεπζύλνπο, ζα νδεγήζεη ελδερνκέλσο 

ζε πνιύ πεξηζζόηεξεο ζπλεληεύμεηο θαη ελ ηέιεη κεγαιύηεξε δπζθνιία ζην λα 

θαηαιήμνπλ ζηνλ θαηάιιειν ππνςήθην. Σν γεγνλόο επίζεο όηη ε δηαρείξηζε ησλ social 

media πξαγκαηνπνηείηαη από κηα άιιε εηαηξεία θαη όρη απνθιεηζηηθά από αλζξώπνπο 

ηεο ΦΑΗΓΧΝ, απνηειεί κηα αθόκα δπζθνιία ζηε ρξήζε ηνπο γηα ηηο πξαθηηθέο ηεο 

Γηνίθεζεο Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ. 

 

Θεηηθό ζηνηρείν όκσο απνηειεί όηη ε Γηνίθεζε δελ είλαη θαρύπνπηε ή αξλεηηθά 

δηαθείκελε πξνο ηηο ζειίδεο δηθηύσζεο, αληίζεηα ε εηαηξηθή θνπιηνύξα εληζρύεη ηελ 

ρξήζε ηνπο. Παξόιν πνπ πξόθεηηαη γηα κηα νηθνγελεηαθή επηρείξεζε, ε νπνία βξίζθεηαη 

ζηε θάζε ηεο κεηάβαζεο ζηελ δεύηεξε γεληά, ε ύπαξμε θαιήο επηθνηλσλίαο θαη 

θαηαλόεζεο βνεζά ζηελ ζπλερή εμέιημε ηεο εηαηξείαο ζην θνκκάηη ησλ social media. 

Μάιηζηα, όπσο αλέθεξαλ νη δηεπζπληέο, ζύληνκα ε εηαηξεία πξόθεηηαη λα δεκηνπξγήζεη 

ινγαξηαζκνύο ζην Twitter θαη ζην LinkedIn. Σα δύν απηά δίθηπα δελ επηιέρζεθαλ 

ηπραία, θαζώο ην πξώην έρεη πνιύ κεγάιε απήρεζε θαη πιήζνο εηαηξεηώλ ην πξνηηκνύλ 

γηα ηελ αλάξηεζε λέσλ ζρεηηθά κε ηελ εηαηξεία, θελώλ ζέζεσλ εξγαζίαο θηι. Σν δε 

LinkedIn, δηαηεξώληαο έλα πην επαγγεικαηηθό πξνθίι, επηιέγεηαη ζπρλά γηα λα δώζεη 

αλαγλσξηζηκόηεηα ηεο εηαηξείαο ζηνλ επαγγεικαηηθό θόζκν, αιιά θαη γηα λα έξζνπλ ζε 

επαθή κε ππνςήθηνπο εξγαδόκελνπο, θπξίσο πξώηεο γξακκήο.  

 

Από ηε ζηηγκή πνπ ε εηαηξεία έιαβε ηελ απόθαζε λα απνθηήζεη κηα πην ελεξγή  ζηάζε 

ζηα κέζα δηθηύσζεο, έρνληαο ζπλερή αλαλέσζε θαη δξαζηεξηόηεηα, έρεη θαηαθέξεη λα 

θεξδίζεη πνιινύο λένπο «ζαπκαζηέο». ε θαζεκεξηλή βάζε δεκνζηεύνληαη 

θσηνγξαθίεο πξντόλησλ, βίληεν, ζπνηάθηα, ζπληαγέο θαη δηάθνξεο ζπκβνπιέο, αιιά θαη 

δηαγσληζκνί κε δώξα πξντόληα ηεο εηαηξείαο. Ζ ζειίδα απηή βέβαηα δελ ιεηηνπξγεί 

κνλόπιεπξα, θαζώο ζπλερώο ιακβάλνπλ εξσηήζεηο από πειάηεο ζρεηηθά κε ηα 

πξντόληα, νη νπνίεο απαληώληαη άκεζα.  

 

Όζνλ αθνξά ζην θνκκάηη ησλ Αλζξσπίλσλ Πόξσλ, δελ έρεη πξνβεί αθόκα ζηελ 

αλάξηεζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζηε ζηα social media, αιιά είλαη θάηη ην νπνίν 

ζρεδηάδνπλ λα θάλνπλ ζην κέιινλ. Πξνο ην παξόλ, ζέζεηο εξγαζίαο πξνο ζηειέρσζε 

δεκνζηνπνηνύληαη ζηελ εηαηξηθή ηζηνζειίδα, ζε ζειίδεο επξέζεσο εξγαζίαο θαη ζε 

εθεκεξίδεο. Έλαο ζεκαληηθόο παξάγνληαο όκσο, ην θόζηνο, ζεσξνύλ όηη ζα 
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δηαδξακαηίζεη θαζνξηζηηθό ξόιν ζηε ζηξνθή ηεο εηαηξείαο ζηα κέζα δηθηύσζεο, όζνλ 

αθνξά ζηε δεκνζηνπνίεζε ησλ θελώλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζην άκεζν κέιινλ. 

 

Μέρξη ζηηγκήο, ε εηαηξεία έρεη πξνρσξήζεη ζηνλ έιεγρν ειάρηζησλ δηαδηθηπαθώλ 

πξνθίι εξγαδνκέλσλ, θπξίσο πςειόβαζκσλ. Σε δηαδηθαζία απηή αλέιαβε ε δηνίθεζε, 

κέζσ ησλ πξνζσπηθώλ ηνπο ινγαξηαζκώλ. Γελ ππήξμε θάηη κεκπηό γηα ην νπνίν λα 

ρξεηάζηεθε θάπνηα παξέκβαζε. Παξόια απηά, ε εηαηξεία ζα πξνρσξνύζε ζε 

ελδερόκελε παξαηήξεζε ή ζύζηαζε ζε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο εξγαδόκελνο 

θνηλνπνηνύζε θάηη ην νπνίν ζα πξνζέβαιε ηελ εηαηξεία ή άιιν εξγαδόκελό ηεο. ε 

αθξαίεο πεξηπηώζεηο ή κε ζπκκόξθσζε, ίζσο θαη λα πξνρσξνύζε ζε απόιπζε. Σέινο, 

ζεσξνύλ όηη ην LinkedIn, ην Facebook θαη ην Twitter ζα είλαη ηα κέζα ηα νπνία ζα 

έρνπλ ηε κεγαιύηεξε ρξήζε από ηηο δηεπζύλζεηο Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ ζην κέιινλ.   

 

7.2 ΔΙΑΜΑΝΣΗ ΜΑΟΤΣΗ Α.Ε 
 

Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

 

Ζ εηαηξεία ηδξύζεθε ην 1976 θαη ιεηηνύξγεζε ην πξώην ηεο θαηάζηεκα ζην θέληξν ηεο 

Θεζζαινλίθεο ηελ ίδηα ρξνληά.  ήκεξα, θαηαηάζζεηαη αλάκεζα ζηηο κεγαιύηεξεο 

αιπζίδεο ζηνλ ηνκέα ηνπ ιηαληθνύ εκπνξίνπ ζε παλειιαδηθό επίπεδν, ελώ δηαζέηεη έλα 

πνιύ κεγάιν δίθηπν θαηαζηεκάησλ ζηε Βόξεηα Διιάδα.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, αξηζκεί 266 θαηαζηήκαηα, 244 ζνύπεξ κάξθεη θαη 22 θαηαζηήκαηα 

ρνλδξηθήο Cash & Carry, θαιύπηνληαο γεσγξαθηθά ηηο πεξηζζόηεξεο πεξηθέξεηεο ηεο 

ρώξαο, θαη ζπλερώο επηζπκεί λα επεθηείλεηαη. Απηή ηε ζηηγκή απαζρνιεί 

πεξηζζόηεξνπο από 6.700 εξγαδόκελνπο, ελώ ην 2012 αξηζκνύζε 5.800. Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί όηη ν αξηζκόο ησλ εξγαδνκέλσλ απμάλεηαη ζεκαληηθά θαηά ηνπο ζεξηλνύο 

κήλεο.  

 

ηνπο θύξηνπο ζηόρνπο ηεο εηαηξείαο είλαη ε δηαηήξεζε αλνηρηνύ θαλαιηνύ 

επηθνηλσλίαο κε ηνπο θαηαλαισηέο, ώζηε όρη κόλν λα ελεκεξώλνληαη γηα ηηο λέεο ηάζεηο 

πνπ δηακνξθώλνληαη ζηηο θαηαλαισηηθέο ζπλήζεηεο, αιιά θαη λα παξαθνινπζνύλ ηελ 

εηθόλα ηεο εηαηξείαο πξνο ηνλ θαηαλαισηή. Ζ ηερλνινγία κάιηζηα, απνηειεί θιεηδί ζηε 

ζηξαηεγηθή ηεο Γηακαληήο Μαζνύηεο Α.Δ, θαζώο επηθεληξώλεηαη ζηελ πηνζέηεζε λέσλ 

ηερλνινγηώλ γηα ηνπο θαηαλαισηέο, αιιά θαη ζηε ζπλεξγαζία ηεο κε ηνπο πξνκεζεπηέο 

ηεο. 

 

Οη απαληήζεηο γηα ηελ εηαηξεία δόζεθαλ από ηνλ Γηεπζπληή Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ 

θαη όζεο άιιεο πιεξνθνξίεο ρξεηάζηεθαλ, από ηε Γηνίθεζε.  

 

Όζνλ αθνξά ζηε ζηάζε θαη ζηελ πξνζαξκνζηηθόηεηα ηεο ζηηο λέεο ηερλνινγίεο, ε 

εηαηξεία δηαζέηεη νξγαλσκέλε δηεύζπλζε πιεξνθνξηθήο θαη κεηά από πνιπεηείο 

επελδύζεηο ζηνλ ηνκέα απηό έρεη πινπνηήζεη ππνδνκέο πνπ ηεο εμαζθαιίδνπλ πςειή 

δηαζεζηκόηεηα, επηρεηξεζηαθή ζπλέρεηα, δηαζθάιηζε δεδνκέλσλ, εγθπξόηεηα 

πιεξνθνξηώλ θαη πςειό επίπεδν αζθάιεηαο. Όια απηά ζπληεινύλ ζηελ βειηίσζε ηεο 

εξγαζίαο ησλ ππαιιήισλ, ζηελ άςνγε δηαζύλδεζε ησλ θεληξηθώλ γξαθείσλ κε ηα 
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ππνθαηαζηήκαηα θαη ηέινο ζηελ θαιύηεξε εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε. Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί όηη πξνζθέξεη ζηνπο πειάηεο δσξεάλ ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ ζε όια ηα 

θαηαζηήκαηα ιηαληθήο. 

 

Από ηνλ επηέκβξην ηνπ 2013 ε εηαηξεία έρεη μεθηλήζεη ηελ παξνπζία ηεο ζηα social 

media κε ηε ιεηηνπξγία ηεο επίζεκεο ζειίδαο ηεο ζην Facebook, αλνίγνληαο έλα λέν 

θαλάιη επηθνηλσλίαο κε ηνπο θαηαλαισηέο ηεο. ηε ζπλέρεηα δεκηνύξγεζε 

ινγαξηαζκνύο ζην Instagram θαη ζην You-Tube, ηνπο νπνίνπο ρξεζηκνπνηεί ζε 

θαζεκεξηλή βάζε. Ζ ιεηηνπξγία ησλ ζειίδσλ παξαθνινπζείηαη από ην ηκήκα 

κάξθεηηλγθ. πλερώο δεκνζηεύνληαη πξνζθνξέο πξντόλησλ, δηαγσληζκνί, ζπληαγέο, 

εθδειώζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη ζηα θαηαζηήκαηα ηεο εηαηξείαο, λέεο ζπλεξγαζίεο 

θαη δξάζεηο ηεο εηαηξείαο, αιιά θαη δηάθνξα λέα θαη ζπκβνπιέο. Μέζσ ησλ 

αλαιπηηθώλ ζηνηρείσλ πνπ πξνζθέξεη ε θάζε πιαηθόξκα, ην ηκήκα κάξθεηηλγθ 

παξαθνινπζεί ηηο κεηξήζεηο ηεο δξαζηεξηόηεηάο ηεο εηαηξείαο ζηα social media, ηελ 

απήρεζε ησλ δεκνζηεύζεσλ θαζώο θαη ηηο πξνηηκήζεηο ησλ ρξεζηώλ πνπ ζπλδένληαη 

κε ηνπο ινγαξηαζκνύο ηεο εηαηξείαο. 

 

Έρεη παξαηεξεζεί αύμεζε ελδηαθέξνληνο κεηά ηε δεκηνπξγία εηαηξηθώλ ινγαξηαζκώλ, 

όρη όκσο ζην θνκκάηη ηεο πξνζέγγηζεο ππνςήθησλ εξγαδόκελσλ κέζσ ησλ social 

media ηεο εηαηξείαο. Σν όλνκα θαη ε θήκε ηεο εηαηξείαο από κόλα ηνπο αξθνύλ ώζηε ε 

εηαηξεία θάζε ρξόλν λα ζπγθεληξώλεη ρηιηάδεο βηνγξαθηθά ππνςεθίσλ, νη νπνίνη είηε 

πξνζέξρνληαη ζηα θεληξηθά γξαθεία θαη ζηα θαηαζηήκαηα γηα λα  θαηαζέζνπλ ην 

βηνγξαθηθό ηνπο είηε ην ππνβάιινπλ ειεθηξνληθά κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηεο εηαηξίαο 

ζην δηαδίθηπν, ζηελ νπνία ππάξρεη πάληα αλνηρηή θόξκα. ε πην ζπάληεο πεξηπηώζεηο, 

δηαζέζηκεο ζέζεηο εξγαζίαο έρνπλ θνηλνπνηεζεί ζηελ επίζεκε ζειίδα ηεο εηαηξείαο ζην 

Facebook θαη ζε ηζηνζειίδεο επξέζεσο εξγαζίαο. Μάιηζηα, θάζε ρξόλν 

ζπγθεληξώλνπκε πάλσ από 30.000 βηνγξαθηθά θαη δελ ππάξρεη αθξηβήο αξηζκόο 

βηνγξαθηθώλ πνπ ήξζαλ κε ηε βνήζεηα ησλ social media. Ζ εηαηξεία εθηηκά πσο πξνο ην 

παξόλ είλαη πνιύ κηθξόο.  

 

Απηή ηε ζηηγκή, ε Γηεύζπλζε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ δελ ρξεζηκνπνηεί ηα κέζα 

θνηλσληθήο δηθηύσζεο γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο ζε εθηεηακέλε δξάζε, παξόια απηά 

ελεκεξώλεηαη από ην ηκήκα κάξθεηηλγθ όηαλ ππάξρεη θάπνην ζρόιην -ζεηηθό ή 

αξλεηηθό- πνπ αθνξά ηνπο εξγαδόκελνπο θαη ηε ζρέζε ηνπο κε ηελ εηαηξεία. Δπηπιένλ, 

δελ έρεη ρξεηαζηεί αθόκα λα πξνβνύλ ζε ειέγρνπο ησλ πξνθίι θνηλσληθήο δηθηύσζεο 

ησλ ππνςεθίσλ ή ησλ ππαξρόλησλ εξγαδνκέλσλ, αιιά ζα κπνύλε ζε ηέηνηα δηαδηθαζία 

κόλν αλ πξνθύςεη θάπνην πνιύ ζνβαξό πξόβιεκα κε θάπνην εξγαδόκελν. εκεηώλεηαη 

όηη δελ έρεη απνξξηθζεί ππνςήθηνο γηα ηέηνην ιόγν, νύηε ππήξμε παξαηήξεζε έσο ηώξα 

ζε εξγαδόκελν πνπ δεκνζίεπζε θάηη ζην πξνθίι ηνπ. Αλ ζην κέιινλ πξνθύςεη θάηη 

ζνβαξό από πξνζβιεηηθή αλάξηεζε θάπνηνπ εξγαδόκελνπ, ζα ζπδεηεζεί θαηά 

πεξίπησζε. 

 

Μέρξη ηώξα ε ρξήζε ησλ social media γηα ηε Γηνίθεζε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ δελ 

έρεη εθαξκνζηεί ηδηαίηεξα ζηελ εηαηξεία, αιιά «ζε κηα ζπλερώο κεηαβαιιόκελε θαη 

εμειηζζόκελε ηερλνινγηθή επνρή, ζην θνληηλό κέιινλ ζα έρεη πνιύ πην ελεξγό ξόιν θαη 



37 

 

ζα θαηαιάβεη έλα ζεκαληηθό κέξνο ζηελ επηθνηλσλία ηεο εηαηξίαο κε ηνπο 

εξγαδνκέλνπο ηεο», δειώλεη ν δηεπζπληήο Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

ζεσξεί όηη ηα κέζα κε ηε κεγαιύηεξε ρξήζε από ηηο Γηεπζύλζεηο Αλζξώπηλνπ 

Γπλακηθνύ ζην άκεζν κέιινλ ζα είλαη ην LinkedIn θαη ην Facebook. 

 

7.3 EPSILON NET AE 
 

Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

 

Ζ Epsilon Net AE είλαη κηα ειιεληθή εηαηξεία, ε νπνία μεθίλεζε ηε ιεηηνπξγία ηεο κε 

ηε ζεκεξηλή ηεο κνξθή ην 1999 θαη απηή ηε ζηηγκή δηαηεξεί ηξεηο επηρεηξεκαηηθέο 

κνλάδεο ζηνλ ειιαδηθό ρώξν. ηνπο θύξηνπο θιάδνπο ηεο δξαζηεξηόηεηάο ηεο είλαη ε 

πιεξνθνξηθή (Epsilon Net Software), ε δεκηνπξγία ςεθηαθνύ πεξηερνκέλνπ ζην 

δηαδίθηπν (Epsilon Net Network) θαη ε εθπαίδεπζε (Epsilon Net Training). 

 

Αξρηθόο ηεο ζηόρνο ήηαλ λα ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο ησλ ζηειερώλ ζηνλ νηθνλνκηθό 

ρώξν, ζπλδπάδνληαο ηελ ελεκέξσζε κε ηελ εθπαίδεπζε. Πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζεη ηηο 

επηρεηξήζεηο λα αληηιεθζνύλ θαη λα εθαξκόζνπλ λόκνπο, αιιά θαη πξαθηηθέο 

ιεηηνπξγηθέο ιύζεηο ζε έλα πεξηβάιινλ πνπ δηαξθώο κεηαβάιιεηαη, δεκηνύξγεζε 

αξρηθά ην εβδνκαδηαίν θνξνινγηθό θαη νηθνλνκηθό πεξηνδηθό EPSILON 7 θαη αξγόηεξα 

κηα δηαδηθηπαθή ηξάπεδα θνξνινγηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. Αθόκα, 

αθνινπζώληαο ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο θαη ηηο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ησλ ηερλνινγηώλ, ην 

2002 μεθηλά ηελ εκπινθή ηεο κε ηε βηνκεραλία παξαγσγήο ινγηζκηθνύ γηα ηνλ ηδησηηθό 

ηνκέα.  

 

Απηή ηε ζηηγκή απαζρνιεί πεξίπνπ 380 εξγαδόκελνπο, κε πεξηζζόηεξνπο από 25.000 

πειάηεο-επηρεηξήζεηο, έρνληαο θαηαθέξεη λα ζπγθαηαιέγεηαη ζηηο κεγαιύηεξεο εηαηξείεο 

πιεξνθνξηθήο ζηελ Διιάδα όζνλ αθνξά ζηα έξγα ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα.  

 

Όζνλ αθνξά ζηελ έξεπλα ηεο εξγαζίαο, πξαγκαηνπνηήζεθε κηα ζπλέληεπμε κε 

ζηέιερνο ηνπ ηκήκαηνο Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ ηεο εηαηξείαο. 

 

ε ηκήκαηα όπσο ην ηκήκα Αλάπηπμεο Πξντόλησλ θαη ην ηκήκα Marketing ε 

πξνζαξκνζηηθόηεηα ηεο εηαηξείαο ζηελ ρξήζε ηερλνινγηώλ ζπκβαδίδεη κε ηηο 

ηειεπηαίεο εμειίμεηο.  ην ηκήκα Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ 

επηινγή θαη πξνζέιθπζε πξνζσπηθνύ, ρξεζηκνπνηνύληαη επί ην πιείζηνλ πην 

παξαδνζηαθέο κέζνδνη αλ θαη ε εηαηξεία βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία αιιαγήο θαη 

εκπινπηηζκνύ απηώλ κε πην ζύγρξνλεο. ηα πξναλαθεξζέληα ηκήκαηα κάιηζηα, γίλεηαη 

ρξήζε ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηύσζεο αξθεηά ρξόληα, ελώ ζην ηκήκα Αλζξώπηλνπ 

Γπλακηθνύ μεθίλεζε πξηλ από πεξίπνπ έλα ρξόλν. Πην αλαιπηηθά, ηα κέζα πνπ πξνηηκά 

πεξηζζόηεξν ε εηαηξεία είλαη ην Twitter (30%) θαη ην Facebook (30%), ελώ 

αθνινπζνύλ LinkedIn θαη Youtube κε 20% αληηζηνίρσο.  

 

Με ηε δξαζηεξηνπνίεζε ηεο εηαηξείαο ζηα social media έρεη παξαηεξεζεί αύμεζε 

αλαγλσξηζηκόηεηαο, ηδηαίηεξα κεηά από δεκνζηεύζεηο λέσλ ζπλεξγαζηώλ θαη εηαηξηθώλ 
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βξαβεύζεσλ ή ηδηαίηεξσλ εθδειώζεσλ (θπξίσο κεηά ηελ θεηηλή βξάβεπζε σο Best 

Workplace 2017). Σα ζηνηρεία θαη νη κεηξήζεηο ζρεηηθά κε ηε δξαζηεξηνπνίεζή ηεο 

ζηηο ζειίδεο δηθηύσζεο ιακβάλνληαη θαη ρξεζηκνπνηνύληαη από ην ηκήκα κάξθεηηλγθ. 

 

Όζνλ αθνξά ζηελ αλαδήηεζε αλζξσπίλνπ δπλακηθνύ, ε εηαηξεία αξρηθά πξνηηκά ηελ 

δεκνζηνπνίεζε από ηελ εηαηξηθή ζειίδα θαη από ηζηνζειίδεο εύξεζεο εξγαζίαο όπσο ην 

Skywalker θ.ά. θαζώο θαη κέζα από παξαπνκπέο. Αλ όκσο δελ ιάβνπλ ηελ 

αληαπόθξηζε πνπ επηζπκνύλ ηόζν ζε όγθν, όζν θπξίσο ζε πνηόηεηα ππνςεθίσλ ηόηε 

ζηξέθνληαη ζηηο ζειίδεο δηθηύσζεο. ηόρνο ηνπο είλαη ε γλσζηνπνίεζε ησλ ζέζεσλ ζε 

ζρεηηθό θαη πνηνηηθό θνηλό, θαζώο θαη ε πξνζέγγηζε αλζξώπσλ πνπ δελ είλαη ζε 

δηαδηθαζία αλαδήηεζεο εξγαζίαο αιιά δηαζέηνπλ ηα απαξαίηεηα πξνζόληα ηεο ζέζεο 

πξνο θάιπςε. ύκθσλα κε ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο, κε ηε βνήζεηα ησλ social media ην 

ηειεπηαίν έηνο ζπγθεληξώζεθαλ 200 βηνγξαθηθά θαη ηα ηειεπηαία δπν ρξόληα 

πξνζειήθζεζαλ 15 εξγαδόκελνη. Δμ απηώλ, νη 5 θάιπςαλ ζέζεηο ζηειερώλ.  

 

Οη ζειίδεο δηθηύσζεο απνηεινύλ επίζεο εξγαιείν γηα ηνλ έιεγρν ησλ ππνςεθίσλ, αιιά 

θαη ησλ ππαξρόλησλ εξγαδνκέλσλ. Οη ππνςήθηνη ζπλήζσο ζην βηνγξαθηθό ηνπο 

αλαγξάθνπλ θαη ηελ δηεύζπλζε ηεο ζειίδαο ηνπο ζην LinkedIn, θαη  απηό αμηνινγείηαη 

ζεηηθά από ηε Γηεύζπλζε Αλζξσπίλσλ Πόξσλ. Ζ εηαηξεία δηαζηαπξώλεη θαη 

επαιεζεύεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην βηνγξαθηθό ζεκείσκα κε απηέο πνπ ν 

ππνςήθηνο έρεη ζπκπιεξώζεη ζην πξνθίι ηνπ. Δπίζεο ηζεθάξεη ηελ εηθόλα πνπ 

πξνβάιιεη ν ππνςήθηνο θαη θαηά πόζν απηή είλαη εππξεπήο. Μέρξη ζηηγκήο δελ έρεη 

ππάξμεη πεξηζηαηηθό απόξξηςεο ππνςεθίνπ από θάηη πνπ εληνπίζηεθε ζε πξνθίι ηνπ 

ζηα κέζα δηθηύσζεο, αιιά νύηε θαη πθηζηάκελνπ εξγαδόκελνπ ηεο εηαηξείαο πνπ λα 

δέρζεθε παξαηήξεζε γηα θάηη πνπ δεκνζίεπζε ζην πξνθίι ηνπ. Δλδερνκέλσο θάηη πνπ 

δπζθήκηδε ηελ εηαηξία όκσο, ζα γηλόηαλ αληηθείκελν ζπδήηεζεο.   

 

ηα νθέιε ηεο ρξήζεο ησλ κέζσλ δηθηύσζεο αλαθέξνληαη ε ιήςε πην πνηνηηθώλ 

βηνγξαθηθώλ θαη ε ειάηησζε ηνπ θόζηνπο ηεο επηινγήο πξνζσπηθνύ έζησ θαη 

καθξνπξόζεζκα, θαζώο κεηώλεηαη ν ρξόλνο εύξεζεο ηνπ θαηάιιεινπ ππνςήθηνπ. 

Παξάιιεια απνηειεί κηα έκκεζε θαη νηθνλνκηθή δηαθήκηζε ζε κεγάιν εύξνο θνηλνύ. 

Από ηελ άιιε κεξηά, ζηνπο θηλδύλνπο θαη ζηα εκπόδηα θαηαινγίδνληαη ε ιάζνο ρξήζε 

κε απνηέιεζκα ηελ θαηαζπαηάιεζε ρξόλνπ θαη πηζαλώο ηελ αξλεηηθή πξνβνιή ζην 

θνηλό, ην θόζηνο θαη ε δύζθνιε επηθνηλσλία κε ηνπο μέλνπο εθπξνζώπνπο ησλ 

εηαηξεηώλ social media (πρ LinkedIn). 

 

Δπηπξνζζέησο, δελ έρεη ζεκεησζεί θάπνην δήηεκα λνκηθήο θύζεο ην νπνίν λα 

ζρεηίδεηαη κε ηελ ρξήζε ησλ social media, επνκέλσο ε εηαηξεία δελ έρεη πξνβεί ζηε 

ζρεδίαζε πνιηηηθήο γηα ηα λνκηθά δεηήκαηα θαη ηελ παξαβίαζε ηεο ηδησηηθήο δσήο ησλ 

εξγαδνκέλσλ. 

 

Όπσο αλαθέξνπλ, ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο πξνζθέξνπλ πνιιέο επθαηξίεο 

δηαθήκηζεο, γλσζηνπνίεζεο, θαη ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνύ γηα ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο 

θάζε εηαηξίαο.  Γηα ηα παξαπάλσ ππάξρνπλ επηινγέο είηε κε θόζηνο είηε άλεπ θόζηνπο. 

Οη άλεπ θόζηνπο επηινγέο  ζίγνπξα έρνπλ θεληξίζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ πεξηζζόηεξσλ 
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εηαηξεηώλ θαη ηηο έρνπλ εληάμεη ζηηο δξάζεηο ηνπο δεδνκέλνπ θαη ηεο ηεξάζηηαο δύλακεο 

πνπ δηαζέηνπλ ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο ζηελ ζύγρξνλε επνρή.  Οη κε θόζηνο 

επηινγέο δελ έρνπλ πηνζεηεζεί από όιεο ηηο εηαηξείεο γηαηί ζηηο πεξηζζόηεξεο 

πεξηπηώζεηο είλαη αξθεηά δαπαλεξέο θαη δελ ππάξρεη πάληα ε δπλαηόηεηα γηα ηέηνηα 

δηάζεζε πνζνύ. Παξόια απηά εάλ απνθαζηζηεί λα γίλεη ε επέλδπζε ζπλήζσο ηα νθέιε 

ηεο θαίλνληαη καθξνπξόζεζκα.  

 

Σέινο, ε Epsilon Net ζεσξεί ηε ρξήζε ησλ social media γηα ην κέιινλ ηεο Γηνίθεζεο 

Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ κείδνλνο ζεκαζίαο, γη’ απηό είλαη ζηα ζρέδηά ηεο λα εληαρζνύλ 

πην δπλακηθά ζην ηκήκα ηεο. Μάιηζηα πηζηεύεηαη όηη ζην άκεζν κέιινλ, ην LinkedIn 

ζα ην κέζν κε ηε ζπρλόηεξε ρξήζε θαη δπλακηθή. 

 

7.4 NESTLE HELLAS A.E 
 

Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

 

Ζ Nestle είλαη κηα πνιπεζληθή εηαηξεία ηξνθίκσλ θαη πνηώλ ε νπνία 

πξσηνεκθαλίζηεθε ζηνλ ειιαδηθό ρώξν ην 1914 κε ηελ επσλπκία  “Δηαηξεία Nestlé & 

Anglo – Swiss Condensed Milk Co., Cham & Vevey (Διβεηία)». Σν 1973 ηδξύεηαη ε 

Nestlé Διιάο Α.Β.Δ., κε ζπκκεηνρή 51% ηεο Nestlé S.A. θαη 49% ηεο Πξνβγάι Α.Δ. 

ηελ Διιάδα, ζηελ νξγαλσηηθή δνκή ηεο Nestlé αλήθνπλ νη εηαηξείεο Nestlé 

Διιάο, Nespresso Διιάο θαη CPW Hellas. 

 

Σα βαζηθά πξντόληα ηεο εηαηξείαο ζηελ ειιεληθή αγνξά είλαη: θαθέο, ζνθνιάηεο, 

ζηηγκηαία ζνθνιαηνύρα ξνθήκαηα, θπζηθό κεηαιιηθό λεξό, πξντόληα  βξεθηθήο 

δηαηξνθήο, πξντόληα καγεηξηθήο, δεκεηξηαθά πξσηλνύ, πξντόληα δηαηξνθήο 

θαηνηθίδησλ δώσλ θαη πξντόληα επαγγεικαηηθήο ρξήζεο. Ο όκηινο δηαζέηεη 14 ζεκεία 

δξαζηεξηόηεηαο ζηελ Διιάδα θαη απαζρνιεί πεξίπνπ 800 άηνκα. Μάιηζηα, ην 60% 

ηνπ εηήζηνπ θύθινπ εξγαζηώλ ηεο πξνέξρεηαη από ηελ παξαγσγή ησλ εξγνζηαζίσλ 

ηεο εηαηξείαο ζηελ Διιάδα. Ζ Nestlé Διιάο Α.Δ δεκηνπξγείηαη  ην 1998. 

 

Ζ Nestle ζήκεξα είλαη κηα από ηηο κεγαιύηεξεο εηαηξείεο ηξνθίκσλ παγθνζκίσο, θαζώο 

απαζρνιεί 265.000 άηνκα θαη δηαζέηεη 481 εξγνζηάζηα ζε 87 ρώξεο. 

 

Γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο έξεπλαο πξαγκαηνπνηήζεθε ηειεθσληθή ζπλέληεπμε κε ζηέιερνο 

ηνπ ηκήκαηνο Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ θαη ζηέιερνο ηεο νκάδαο digital.  

 

Οηηδήπνηε θαηλνύξγην θαη θαηλνηόκν δελ αθήλεη ηελ εηαηξεία αδηάθνξε, θαζώο 

πξνζπαζεί λα βξίζθεηαη θνληά ζηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο, πάληα κε πξνζεθηηθό 

ζρεδηαζκό θαη αθνινπζώληαο ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο. πλήζσο όηη εθαξκόδεηαη 

ζηελ Διιάδα έρεη ήδε ειεγρζεί ζην εμσηεξηθό θαη εμεηάδεηαη θαηά πεξίπησζε. Ζ 

εηαηξηθή θνπιηνύξα κάιηζηα, εληζρύεη ζε κεγάιν βαζκό ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηώλ 

θαη γηα απηό ην ζθνπό έρεη δεκηνπξγήζεη έλα μερσξηζηό digital team. 
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Ζ ρξήζε ησλ ζειίδσλ θνηλσληθήο δηθηύσζεο μεθίλεζε ην 2011 θαη ην ηκήκα ην νπνίν 

ηα εθαξκόδεη θαηά θόξνλ είλαη απηό ηνπ κάξθεηηλγθ, αιιά θαη απηό ηεο δηνίθεζεο 

αλζξσπίλσλ πόξσλ. Μέζσ ησλ παξαπάλσ εξγαιείσλ ε εηαηξεία πξνσζεί ηα πξντόληα 

ηεο, ελεκεξώλεη ηνπο θαηαλαισηέο γηα λέα θαη δξάζεηο, γηα θακπάληεο θαη 

δηαγσληζκνύο πνπ ηξέρνπλ, επηθνηλσλεί κε ηνπο θαηαλαισηέο θαη θπζηθά πξνσζεί ην 

brand ηεο. Ζ Nestle έρεη παξνπζία ζε πνιιέο ζειίδεο δηθηύσζεο, όπσο ην Facebook, ην 

LinkedIn, ην Twitter, ην YouTube, ην Instagram θαη ην Pinterest. Πέξα από ηνλ 

εηαηξηθό ινγαξηαζκό Nestle Greece, έρνπλ δεκηνπξγεζεί θαη μερσξηζηέο ζειίδεο γηα 

θάπνηα brand ηεο (όπσο NesCafe, Nestle Fitness, Maggi Greece, Nespresso θηι). Ζ 

δξαζηεξηόηεηα ζην Facebook θαη ζην Twitter είλαη ζρεδόλ θαζεκεξηλή θαη ζηηο 

ππόινηπεο ζειίδεο εμαξηάηαη από ηνλ ζθνπό θαη ηελ πεξίπησζε. Γηα παξάδεηγκα όηαλ 

πξόθεηηαη γηα κηα θακπάληα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη βίληεν, ε εηαηξεία επηζηξαηεύεη 

θπξίσο ην YouTube, ελώ γηα θάπνηνλ δηαγσληζκό θσηνγξαθίαο κε πξντόληα ηεο ζα 

ζηξαθεί ζην Facebook θαη ζην Instagram.  

 

Ζ ρξήζε όκσο ησλ social media δελ πεξηνξίδεηαη ζηα πξναλαθεξζέληα. Με ηε 

δεκηνπξγία ινγαξηαζκώλ ζηα κέζα δηθηύσζεο, ε εηαηξεία έρεη θαηαθέξεη λα έξζεη πην 

θνληά ζηνλ ηειηθό θαηαλαισηή, παξόιν πνπ πξόθεηηαη γηα κηα εηαηξεία B2B. Τπάξρεη 

κηα άκεζε αιιειεπίδξαζε, θαζώο ιακβάλνπλ ζπλερώο κελύκαηα κε εξσηήζεηο, 

απνξίεο, αιιά θαη παξάπνλα από ηνπο θαηαλαισηέο ζηνπο νπνίνπο πξνζπαζνύλ λα 

απαληάλε άκεζα. Ζ πξνζέγγηζε όκσο δελ αθνξά κόλν ζηα πξντόληα, θαζώο ε εηαηξεία 

ιακβάλεη πιήζνο κελπκάησλ ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηελ εξγαζία ζηελ Nestle. Πνιινί 

εθθξάδνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο λα απαζρνιεζνύλ ζηελ εηαηξεία, ξσηώληαο γηα 

δηαζέζηκεο ζέζεηο εξγαζίαο, δεηώληαο δηεπθξηλίζεηο ή ζηέιλνληαο θαη ην βηνγξαθηθό 

ηνπο ζεκείσκα. ε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο, ην ηκήκα HR παξαπέκπεη ηνπο 

ελδηαθεξόκελνπο  ζηελ εηαηξηθή ηζηνζειίδα όπνπ ππάξρεη εηδηθή ελόηεηα «Δξγαζία»  

ζηελ νπνία κπνξνύλ λα ελεκεξσζνύλ γηα όιεο ηηο θελέο ζέζεηο εξγαζίαο θαη 

ππνβάιινπλ ην βηνγξαθηθό ηνπο. Έηζη θαηαρσξνύληαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηεο γηα λα 

αμηνινγεζνύλ ζηε ζπλέρεηα.  

 

Αθόκα, ε εηαηξεία αλαξηά ζέζεηο εξγαζίαο πνπ επηζπκεί λα ζηειερώζεη θαη ελεκεξώλεη 

ηνπο θαηαλαισηέο γηα δξάζεηο θαη ελέξγεηεο ηνπ HR ζε ζρέζε κε ηνπο εξγαδόκελνύο 

ηεο. Σα ηειεπηαία ρξόληα κάιηζηα έρεη ζηξαθεί ζρεδόλ απνθιεηζηηθά ζηηο ζύγρξνλεο 

κεζόδνπο ζηξαηνιόγεζεο, δεκνζηνπνηώληαο ηηο ζέζεηο εξγαζίαο ζηελ εηαηξηθή ηεο 

ηζηνζειίδα, ζε θάπνηεο ζειίδεο επξέζεσο εξγαζίαο (θπξίσο ζην kariera.gr), αιιά θαη 

ζηηο ζειίδεο δηθηύσζεο, θπξίσο ζην LinkedIn, ζην Facebook θαη ζην Twitter. Όιεο 

όκσο νη αλαξηήζεηο παξαπέκπνπλ κε ζύλδεζκν ζηελ εηδηθή ελόηεηα ηεο εηαηξηθήο 

ζειίδαο πνπ αλαθέξζεθε παξαπάλσ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη έλαο ζπλδπαζκόο 

ζύγρξνλσλ θαη παξαδνζηαθώλ κεζόδσλ πξαγκαηνπνηήζεθε πξηλ ηξία ρξόληα, όηαλ γηα 

έλα project ρξεηάζηεθε λα κηζζώζνπλ κεγάιν αξηζκό πσιεηώλ ζε πνιιά λεζηά ηεο 

ρώξαο γηα νξηζκέλν ρξνληθό δηάζηεκα θη έηζη νη ζέζεηο εξγαζίαο δεκνζηεύζεθαλ θαη 

ζηνλ ηνπηθό Σύπν, θαζώο ζεώξεζαλ όηη δηαζέηεη κεγάιε δύλακε ζηα κηθξά λεζηά.  

 

Με ηε ρξήζε ησλ ζειίδσλ δηθηύσζεο, ε Γηεύζπλζε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ ζηνρεύεη 

ζηε ζπγθέληξσζε θαηάιιεισλ θαη αμηόινγσλ βηνγξαθηθώλ, ζηελ αύμεζε ηνπ employer 
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brand ηεο εηαηξείαο αιιά θαη ζηελ πξνζέγγηζε ππνςεθίσλ νη νπνίνη δελ έρνπλ αηηεζεί, 

αιιά ζα ηαίξηαδαλ ζε θάπνηα ζέζε θαη ζηε γεληθόηεξε θνπιηνύξα ηεο εηαηξείαο. Γηα ην 

ζθνπό απηό ε εηαηξεία επηζηξαηεύεη θπξίσο ην LinkedIn, κέζσ ηνπ νπνίνπ 

πξαγκαηνπνηεί head hunting. Αθόκα, ππάξρεη εηδηθό πεδίν ζηε θόξκα ελδηαθέξνληνο 

πξνο ηελ εηαηξεία, ζην νπνίν νη ππνςήθηνη εξγαδόκελνη θαινύληαη λα αλαθέξνπλ ην 

κέζν κέζα από ην νπνίν έκαζαλ γηα ηε ζέζε εξγαζίαο. Με απηό ηνλ ηξόπν ε Nestle 

είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδεη θαη λα έρεη κηα εηθόλα γηα ηελ απήρεζε ησλ εξγαιείσλ πνπ 

εθαξκόδεη γηα ηε γλσζηνπνίεζε ησλ ζέζεσλ. Δπηπξνζζέησο, ζπγθεληξώλεη ηα 

δεδνκέλα θαη ηηο κεηξήζεηο πνπ ιακβάλεη από ηα εξγαιεία ησλ ζειίδσλ δηθηύσζεο, ηα 

αμηνινγεί θαη ηα ρξεζηκνπνηεί πξνο όθειόο ηεο. 

 

Όζνλ αθνξά ζηνπο ειέγρνπο ησλ πξνθίι, είλαη κηα ελέξγεηα ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη 

ζε πξώην ζηάδην από ηα ζηειέρε HR θαη ζηε ζπλέρεηα θαη από ηνπο line managers 

ελίνηε. Ζ ζειίδα δηθηύσζεο ζηελ νπνία επηιέγνπλ νη recruiters λα αλαδεηήζνπλ ηνπο 

ππνςεθίνπο είλαη ην LinkedIn, θαζώο ην ζεσξνύλ έλα επαγγεικαηηθό κέζν, 

πεξηζζόηεξν θαηάιιειν γηα απηό ην ζθνπό. Κάπνηεο θνξέο όκσο έρεη ζπκβεί λα 

ειεγρζνύλ θαη ινγαξηαζκνί ηόζν ππνςεθίσλ, όζν θαη ππαξρόλησλ εξγαδνκέλσλ ζε έλα 

πην πξνζσπηθό κέζν όπσο αλέθεξαλ ηα ζηειέρε ηεο Nestle, ην Facebook. Παξόια απηά 

κηα πνιηηηθή ηεο εηαηξείαο είλαη λα ελεκεξώλεη ηνπο ππνςήθηνπο πνπ έρνπλ πεξάζεη 

θάπνην ζηάδην αμηνιόγεζεο, όηη ππάξρεη ην ελδερόκελν πξνβνιήο θαη ειέγρνπ ησλ 

πξνθίι ηνπο. Μάιηζηα ππήξμαλ πεξηπηώζεηο αζπκθσλίαο ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ 

αλαγξάθνληαλ ζην βηνγξαθηθό ζεκείσκα ππνςεθίσλ, κε απηέο πνπ αλέθεξαλ  ζε 

πξνθίι ηνπο ζην LinkedIn. Δθεί ππήξμαλ δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο θαη όρη απόξξηςε. 

Δλδερόκελε απόξξηςε ππνςεθίνπ ή απόιπζε εξγαδνκέλνπ ζα ππήξρε ζηελ πεξίπησζε 

πνπ ζα ππήξραλ δεκνζηεύζεηο αλαιεζείο, ζπθνθαληηθέο ή/θαη πξνζβιεηηθέο θαζώο θαη 

ζηε δηαξξνή εκπηζηεπηηθώλ θαη εζσηεξηθώλ πιεξνθνξηώλ ηεο εηαηξείαο ζε πξνθίι ηνπ 

ζηα social media.  

 

Σα νθέιε από ηελ άιιε είλαη πνιιά, θαζώο είλαη έλαο ηξόπνο λα έξζεη πην θνληά ν 

θαηαλαισηήο θαη ν ππνςήθηνο εξγαδόκελνο κε ηελ εηαηξεία. Ζ ηειεπηαία γίλεηαη πην 

πξνζηηή, ππάξρεη δπλαηόηεηα γηα άκεζε θαη εμαηνκηθεπκέλε επηθνηλσλία, αιιά θαη 

εύθνιε θαη γξήγνξε πιεξνθόξεζε. Θεσξνύλ όηη αθνινπζώληαο ηηο ηερλνινγηθέο 

εμειίμεηο, πξνβάιινπλ κηα θαιή εηθόλα ηεο εηαηξείαο, εηδηθόηεξα ζηνπο λένπο 

αλζξώπνπο. Οη ρξήζηεο έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα ελεκεξσζνύλ γηα κηα δηαζέζηκε ζέζε 

εξγαζίαο πνιύ εύθνια θαη ρσξίο πξνζπάζεηα, απιά θάλνληαο scrolling ζηνλ 

ινγαξηαζκό ηνπο ζε θάπνην κέζν δηθηύσζεο.  

 

Ο κεγαιύηεξνο θίλδπλνο ν νπνίνο ζπλδέεηαη κε ηηο ζειίδεο δηθηύσζεο, ζύκθσλα κε ηα 

ζηειέρε ηεο Nestle, είλαη ε επθνιία θαη ε ηαρύηεηα ηνπ λα γίλεη θάηη “viral”. Δηδηθόηεξα 

ζηηο ζειίδεο δηθηύσζεο ζηηο νπνίεο νη ρξήζηεο έρνπλ ηε δηθή ηνπο θσλή θαη δύλακε ζε 

ζπλδπαζκό κε ηελ παξάθακςε ησλ γεσγξαθηθώλ ζπλόξσλ, κηα θεκνινγία ή θάπνην 

αξλεηηθό κπνξεί ζε ειάρηζην ρξνληθό δηάζηεκα λα εμαπισζεί παληνύ, θάλνληαο θαθό 

ζηελ εηθόλα ηεο εηαηξείαο.  
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Κιείλνληαο, όζνλ αθνξά ζηε ρξήζε ησλ social media γηα ην κέιινλ ηνπ HR πνιύ 

ζεκαληηθόο παξάγνληαο είλαη ε  ππελζύκηζε ηνπ employer branding ζηνπο ππνςεθίνπο 

θαη ε δεκηνπξγία αλνηρηνύ δηαύινπ επηθνηλσλίαο κε ηνπο ππνςήθηνπο εξγαδόκελνπο. 

ηα παξαπάλσ ην κέζν πνπ ζα δηαδξακαηίζεη θαζνξηζηηθό ξόιν είλαη ην LinkedIn. 
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ΜΔΡΟ ΣΡΙΣΟ 

8 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ  
 

πλνςίδνληαο, είλαη πιένλ ζαθέο όηη ε ρξήζε ζειίδσλ θνηλσληθήο δηθηύσζεο γηα 

ζθνπνύο πξόζιεςεο ζπλερώο απμάλεηαη, θαζώο νη εηαηξείεο ηνικνύλ λα δνθηκάζνπλ 

λέα εξγαιεία όπσο ην LinkedIn, ην Facebook, ην Twitter θαη άιια. Όιεο αλεμαηξέησο νη 

εηαηξείεο έρνπλ εληνπίζεη ηε γεληθόηεξε ηάζε ηεο επνρήο, ε νπνία νδεγεί ζε κηα πην 

“social” θνπιηνύξα θη έηζη πξνρώξεζαλ ζηε δεκηνπξγία ινγαξηαζκώλ ζηηο ζειίδεο 

δηθηύσζεο. Με αξγά θαη ζηαζεξά βήκαηα έρνπλ εηζάγεη ηα social media ζηα ηκήκαηα 

ηνπο, πεξηζζόηεξν ζην ηκήκα κάξθεηηλγθ, αιιά θαη ζην ηκήκα αλζξσπίλσλ πόξσλ, ζε 

κηθξόηεξν βαζκό. Ζ εθαξκνγή εμαξηάηαη από δηάθνξνπο παξάγνληεο όπσο ην κέγεζνο 

θαη ν ηνκέαο ηεο επηρείξεζεο θαζώο θαη ν ηύπνο ηνπ εξγαδνκέλνπ ηνλ νπνίν ν 

εξγνδόηεο πξνζπαζεί λα πξνζεγγίζεη. Όπσο θαίλεηαη θαη από ηελ έξεπλα, ε ΦΑΗΓΧΝ 

ΑΔ θαη ε Μαζνύηεο ΑΔ, δπν ειιεληθέο νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο, δηαηεξνύλ 

ινγαξηαζκνύο ζηηο ζειίδεο δηθηύσζεο, παξόια απηά δελ έρνπλ μεθηλήζεη αθόκα ηελ 

εθηεηακέλε ρξήζε ηνπο ζηνλ ηνκέα ηεο Γηνίθεζεο Αλζξσπίλσλ Πόξσλ. Αληίζεηα ε 

Epsilon-Net θαη ε Nestle έρνπλ ήδε πξαγκαηνπνηήζεη νπζηαζηηθά βήκαηα θαη 

ζθνπεύνπλ λα εμειηρζνύλ πεξαηηέξσ. Δίλαη πξνθαλέο όηη νη νξγαληζκνί 

πεηξακαηίδνληαη κε απηά ηα εξγαιεία, ηα νπνία, δεδνκέλνπ όηη είλαη ζρεηηθά 

θαηλνύξγηα, ελδερνκέλσο απαηηνύλ αξθεηέο δνθηκέο θαη ελέρνπλ ηνλ θίλδπλν ιάζνπο. 

 

Σα νθέιε πνπ κπνξνύλ λα επσκηζηνύλ νη εξγνδόηεο είλαη αξθεηά. Οη νξγαληζκνί πνπ 

ρξεζηκνπνηνύλ εξγαιεία όπσο ην LinkedIn γηα ηελ πξόζιεςε αλώηεξσλ θαη 

ζηξαηεγηθώλ ζέζεσλ, αληί λα πξνζθεύγνπλ ζε άιιεο εηαηξείεο ή θπλεγνύο θεθαιώλ, 

δηαπηζηώλνπλ όηη απηό έρεη σο απνηέιεζκα ζεκαληηθή εμνηθνλόκεζε θόζηνπο θαη 

ρξόλνπ. Μάιηζηα, ε Epsilon-Net, ζε αληίζεζε κε ηηο ππόινηπεο, παξαθνινπζεί 

ζπζηεκαηηθά θαη κε ζπγθεθξηκέλεο κεηξήζεηο ηηο πξνζιήςεηο πνπ έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ ησλ social media. Ζ Μαζνύηεο ΑΔ εθηηκά όηη ν αξηζκόο ησλ 

ππνςεθίσλ πνπ πξνζειήθζεζαλ κέζσ ζειίδσλ δηθηύσζεο είλαη πξνο ην παξόλ κηθξόο.  

 

Δπηπιένλ, ηα θνηλσληθά κέζα κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ ηνπο νξγαληζκνύο λα ζηνρεύζνπλ 

κε κεγαιύηεξε αθξίβεηα ζηηο πξνζιήςεηο ηνπο, λα παξνπζηάζνπλ κηα ξεαιηζηηθή εηθόλα 

ηνπ ρώξνπ εξγαζίαο ηνπο θαη λα πξνζεγγίζνπλ έλα επξύηεξν θάζκα πηζαλώλ 

ππνςεθίσλ. Απηόο ν ζπλδπαζκόο πξνζέγγηζεο, ν νπνίνο είλαη ηαπηόρξνλα επξύηεξνο 

αιιά θαη πην ζηνρεπκέλνο, απνηειεί πξόθιεζε γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ 

πξαγκαηνπνηνύλ πξνζιήςεηο.  

 

Όπσο πξνθύπηεη θαη από ηε βηβιηνγξαθία, ηα κέζα δηθηύσζεο κπνξνύλ επίζεο λα 

βνεζήζνπλ ηηο εηαηξείεο λα απμήζνπλ ηελ αλαγλσξηζηκόηεηα ηνπ brand θαη ηελ 

ακθίδξνκε επηθνηλσλία κε ηνπο πηζαλνύο ππνςεθίνπο, πξνσζώληαο ξεαιηζηηθέο 

πξνζδνθίεο εθ κέξνπο ησλ πηζαλώλ ππνςεθίσλ. Καη νη ηέζζεξηο εηαηξείεο αλαθέξνπλ 

όηη έρεη παξαηεξεζεί αύμεζε ελδηαθέξνληνο κεηά ηε δεκηνπξγία πξνθίι ζηηο ζειίδεο 

θνηλσληθήο δηθηύσζεο. Δπηπιένλ θάπνηνη  ππνςήθηνη ελδέρεηαη λα απνζαξξπλζνύλ λα 

ζηείινπλ ην βηνγξαθηθό ηνπο ζεκείσκα ζε αξρηθό ζηάδην, θαζώο είλαη ζε ζέζε λα 
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απνθηήζνπλ κηα πην ξεαιηζηηθή εηθόλα ηνπ νξγαληζκνύ πξηλ μεθηλήζνπλ ηε δηαδηθαζία 

ππνβνιήο αηηήζεσλ. Απηό εμνηθνλνκεί ρξόλν θαη ρξήκα ηόζν γηα ην άηνκν όζν θαη γηα 

ηελ εηαηξεία. 

 

 Όζνλ αθνξά ζηνλ έιεγρν ησλ πξνθίι ηόζν ησλ ππνςεθίσλ, όζν θαη ησλ ππαξρόλησλ 

εξγαδνκέλσλ, κόλν ε Μαζνύηεο ΑΔ δελ έρεη πξνρσξήζεη θαζόινπ ζε απηή ηελ 

ελέξγεηα, αιιά ζα ην έπξαηηε ζε πεξίπησζε πνπ πξνέθππηε θάπνην ζνβαξό 

πεξηζηαηηθό. Οη άιιεο ηξεηο εηαηξείεο – άιιεο πεξηζζόηεξν θαη άιιεο ιηγόηεξν – 

παξαθνινπζνύλ ηα πξνθίι θαη κάιηζηα ε Nestle θαη ε Epsilon-Net ζπγθξίλνπλ θαη 

επαιεζεύνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αλαγξάθνληαη, κε απηέο ησλ βηνγξαθηθώλ. Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί όηη ζε θακία από ηηο επηρεηξήζεηο δελ πξνέθπςε πεξίπησζε πξνζβιεηηθνύ ή 

αλεπίηξεπηνπ πεξηερνκέλνπ, πνπ ζα κπνξνύζε λα νδεγήζεη ζε ζύζηαζε, απόιπζε ή 

απόξξηςε ππνςεθίνπ.  

 

Πξνθύπηεη, σζηόζν, θαη έλαο αξηζκόο κεηνλεθηεκάησλ θαη πηζαλώλ θηλδύλσλ πνπ 

ζπλδένληαη κε ηε ρξήζε ησλ social media ζηελ πξόζιεςε, όπσο ε ππεξβνιηθή εηζξνή 

βηνγξαθηθώλ, ε απμεκέλε πνηθηινκνξθία ζηελ πνηόηεηα ησλ ππνςεθίσλ, ε έιιεηςε 

εμαηνκηθεπκέλεο αληαπόθξηζεο πξνο ηνπο αηηνύληεο θηι. Σν δήηεκα ηεο αθξίβεηαο ησλ 

πιεξνθνξηώλ πνπ απνθηώληαη κε ηε ρξήζε εξγαιείσλ θνηλσληθώλ κέζσλ είλαη 

κείδνλνο ζεκαζίαο, θαζώο δελ ππάξρεη θακία εγγύεζε όηη νη πιεξνθνξίεο πνπ νη 

ππνςήθηνη δεκνζηεύνπλ ζηα πξνθίι ηνπο είλαη αθξηβείο. Μάιηζηα, ε Nestle έρεη 

εληνπίζεη βηνγξαθηθά αηηνύλησλ, ησλ νπνίσλ νη πιεξνθνξίεο δελ ζπλάδνπλ αθξηβώο κε 

απηέο πνπ έρνπλ αλαξηήζεη ζηνπο ινγαξηαζκνύο ησλ social media. Δγείξνληαη επίζεο 

ζέκαηα γύξσ από ην βάζνο ζην νπνίν κπνξνύλ λα έρνπλ πξόζβαζε νη επηρεηξήζεηο 

κέζσ ησλ εξγαιεία θνηλσληθήο δηθηύσζεο, πξνθαιώληαο πηζαλά πξνβιήκαηα γύξσ από 

ηελ πνηθηινκνξθία θαη ηηο δηαθξίζεηο, γηα παξάδεηγκα ζρεηηθά κε ηελ πξνζέγγηζε 

ππνςεθίσλ κε ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ή εθείλσλ πνπ δελ είλαη ηόζν 

εμνηθεησκέλνη κε ηελ ηερλνινγία. Καη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ε Nestle θξνληίδεη λα 

ελεκεξώλεη ηνπο ππνςήθηνπο γηα ελδερόκελν έιεγρν ησλ πξνθίι ηνπο. Αθόκα 

πεξηιακβάλνπλ ηηο δπζθνιίεο πνπ πξνθύπηνπλ γηα απνθάζεηο πνπ βαζίδνληαη ζε 

αλαθξηβείο πιεξνθνξίεο, δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ζηελ ηδησηηθή δσή ησλ εξγαδνκέλσλ, 

ηελ ηζόηεηα, ηελ πνηθηινκνξθία θαη ηε ρξήζε ηππνπνηεκέλσλ πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε 

ηνπο ππνςεθίνπο. Δπηπιένλ, δεδνκέλνπ ηνπ όγθνπ θαη ηεο πνηθηιίαο ησλ πιεξνθνξηώλ 

πνπ είλαη δηαζέζηκεο ζηηο ζειίδεο δηθηύσζεο ησλ ππνςεθίσλ, ακθηζβεηείηαη ε ηζόηεηα 

θαη ε ακεξνιεςία. Απηό ζεκαίλεη όηη ππάξρνπλ νξηζκέλεο λνκηθέο πηπρέο πνπ πξέπεη 

λα ιάβνπλ ππόςε νη εξγνδόηεο ζηελ πεξίπησζε πνπ απνθαζίζνπλ λα εληάμνπλ ηηο 

ζειίδεο θνηλσληθήο δηθηύσζεο ζηηο ιεηηνπξγίεο ζηξαηνιόγεζεο.  

 

Πνιιέο εηαηξείεο πνπ απνθαζίδνπλ λα ρξεζηκνπνηνύλ ηα πξνθίι θνηλσληθώλ κέζσλ 

δηθηύσζεο ηα ζεσξνύλ ιαλζαζκέλα σο παλάθεηα ζηελ δηαδηθαζία πξόζιεςεο. Σα 

εξγαιεία απηά κπνξνύλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ εμνηθνλόκεζε ρξεκάησλ αιιά θαη ζηελ 

εμεύξεζε πςειόηεξεο πνηόηεηαο ππνςεθίσλ, νη νπνίνη ελδερνκέλσο δελ δηαζέηνπλ 

βηνγξαθηθά ζηηο ηζηνζειίδεο εξγαζίαο. Αιιά απηό δελ ζεκαίλεη όηη νη επηρεηξήζεηο 

πξέπεη λα απνβάιινπλ εληειώο ηηο παξαδνζηαθέο κεζόδνπο ζηξαηνιόγεζεο, θαζώο ηα 

κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο απνηεινύλ ζπκπιήξσκα θαη ππνζηήξημε ησλ ππαξρόλησλ 
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κεζόδσλ. Οη ηειεπηαίεο ζα πξέπεη λα εληζρύνπλ θαη όρη λα αληηθαζηζηνύλ ηελ πξόζσπν 

κε πξόζσπν επαθή, ε νπνία κπνξεί λα ρηίζεη ζρέζεηο κε επππόιεπηνπο ππεύζπλνπο 

ζηξαηνιόγεζεο. 

 

Πξνθύπηεη όηη όζνλ αθνξά ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθόηεηα, ε εύξεζε αλζξώπηλνπ 

δπλακηθνύ βξίζθεηαη αθόκα ζε πξώηκν ζηάδην θαη ζε αληίζεζε κε άιιεο επξσπατθέο 

ρώξεο, απνηειεί κηα ζρεηηθά θαηλνύξγηα κέζνδν πξνζέιθπζεο ππνςεθίσλ. Παξόια 

απηά ε έξεπλα πνπ δηεμήρζε κέζα από ζπλεληεύμεηο δείρλεη όηη ην e-recruitment κε ηε 

ρξήζε ζειίδσλ δηθηύσζεο έρεη ήδε βξεη εθαξκνγή θαη πξόθεηηαη λα επεθηαζεί θαη λα 

εμειηρζεί κειινληηθά. Οη εηαηξείεο πνπ ζπκκεηείραλ αλαγλσξίδνπλ πιήζνο 

πιενλεθηεκάησλ, αιιά δελ αγλννύλ νύηε πξνζπεξλνύλ ηνπο θηλδύλνπο πνπ 

ειινρεύνπλ. Σα παξαπάλσ ζηνηρεία πνπ πξνέθπςαλ κέζσ ησλ ζπλεληεύμεσλ αθνξνύλ 

έλα κηθξό δείγκα θαη δελ κπνξνύλ λα αληηθαηνπηξίδνπλ θαη λα εθθξάδνπλ όιεο ηηο 

εηαηξείεο. Παξόια απηά,  έρνπλ θαηαγξαθεί ηέζζεξηο πεξηπηώζεηο νη νπνίεο 

«πξνζθέξνληαη γηα κειέηε εηο βάζνο» θαη από ηηο νπνίεο κπνξνύλ λα πξνθύςνπλ πνιιά 

δεηήκαηα θεληξηθήο ζεκαζίαο γηα ηνλ ζθνπό ηεο έξεπλαο. 

 

8.1 ΠΡΟΣΑΕΙ 
 

 Εξέηαζη ηυν πιθανών ζηηημάηυν γύπυ από ηη σπήζη ηυν μέζυν δικηύυζηρ 

 

Δλώ θξίλεηαη ζθόπηκν νη νξγαληζκνί λα έρνπλ κηα πνιηηηθή γηα ηε ζπκπεξηθνξά ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη ηα social media, είλαη ιηγόηεξν ζαθέο εάλ ρξεηάδεηαη λα ππάξρεη κηα 

ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή γηα ηελ θάιπςε ησλ social media θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

πξνζιήςεσλ, θαζώο πξόθεηηαη γηα έλαλ ηαρέσο κεηαβαιιόκελν θόζκν. Δληνύηνηο, είλαη 

απαξαίηεην λα εμεηαζηνύλ θαη λα πξνβιεθζνύλ ηα πηζαλά λνκηθά δεηήκαηα, ηδίσο 

εθείλα πνπ αθνξνύλ ζηελ πξνζηαζία δεδνκέλσλ θαη ζηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο 

δσήο, αθόκε θη αλ δελ έρνπλ πξνθύςεη ηέηνηνπ είδνπο δεηήκαηα. Θα κπνξνύζαλ, γηα 

παξάδεηγκα, λα πξνζηεζνύλ ζηηο ηππνπνηεκέλεο πνιηηηθέο πξνζιήςεσλ. 

 

 Επαλήθεςζη ηυν πληποθοπιών με άλλα μέζα 

 

Δάλ νη εξγνδόηεο έρνπλ πξόζβαζε ζηα πξνθίι ησλ δπλεηηθώλ εξγαδνκέλσλ ζηηο 

ζειίδεο δηθηύσζεο, ζα πξέπεη λα ιάβνπλ ππ’ όςηλ όηη νη πιεξνθνξίεο απηέο ελδέρεηαη 

λα κελ είλαη αθξηβείο, θαζώο θάπνηνο αηηνύληαο ζα κπνξνύζε λα δεκηνπξγήζεη κηα 

ζειίδα θαζαξά γηα ζθνπνύο πξόζιεςεο. Έηζη θαιό ζα ήηαλ λα αλαδεηήζνπλ θαη αιινύ 

πιεξνθνξίεο, όπσο ζε παιαηόηεξνπο εξγνδόηεο. Αθόκα ζπληζηάηαη λα ελεκεξώλνληαη 

εθ ησλ πξνηέξσλ ηα άηνκα θαη λα αληηκεησπίδνληαη όινη κε ηνλ ίδην ηξόπν.  

 

 Χπήζη ηυν επγαλείυν κοινυνικήρ δικηύυζηρ υρ μέπορ μιαρ εςπύηεπηρ 

ζηπαηηγικήρ ππόζλητηρ 

 

Πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί όηη ε αξρηθή αλαδήηεζε ησλ αηηνύλησλ δηεμάγεηαη όζν 

ην δπλαηόλ επξύηεξα, ζπληζηάηαη ηα social media λα ρξεζηκνπνηνύληαη ζε ζπλδπαζκό 



46 

 

κε άιιεο, πην παξαδνζηαθέο κνξθέο πξόζιεςεο. Απηό ζα δηαζθαιίζεη όηη δελ 

απνθιείνληαη νη ππνςήθηνη πνπ είλαη ιηγόηεξν εμνηθεησκέλνη ή δελ έρνπλ πξόζβαζε 

ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο. 

 

 

 Εκπαίδεςζη και ενημέπυζη ζηοςρ εμπλεκόμενοςρ 

 

πληζηάηαη ζηνπο εξγνδόηεο λα παξέρνπλ ζρεηηθή εθπαίδεπζε θαη πιεξνθόξεζε ζηα 

ζηειέρε πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ηηο ζειίδεο δηθηύσζεο γηα ζθνπνύο πξόζιεςεο. 

πγθεθξηκέλα, είλαη ζεκαληηθό λα δηαζθαιηζηεί όηη όιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ 

ζπιιέγνληαη ζρεηηθά κε ηνπο ππνςεθίνπο είλαη αθξηβείο θαη όηη νη αληηκεησπίδνληαη 

ππεύζπλα. 

 

 Έλεγσορ ηηρ αζθάλειαρ ηυν λογαπιαζμών 

 

Δίλαη εύθνιν γηα ηνπο νξγαληζκνύο λα ράζνπλ ηνλ έιεγρν ησλ ζειίδσλ δηθηύσζεο, 

θαζώο είλαη δπλαηόλ νη κεκνλσκέλνη ππάιιεινη λα θαηέρνπλ θσδηθνύο πξόζβαζεο πνπ 

δελ έρεη άιινο εθπξόζσπνο ηεο εηαηξείαο. πλεπώο, είλαη ζθόπηκν λα ζεζπηζηνύλ 

πξσηόθνιια ζρεηηθά κε ηνπο θσδηθνύο πξόζβαζεο θαη ηνπο ινγαξηαζκνύο ώζηε νη 

κεκνλσκέλνη ππάιιεινη λα κελ είλαη νη κόλνη θύιαθεο ησλ πιεξνθνξηώλ αζθαιείαο. 
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10 ΠΡΟΑΡΣΗΜΑΣΑ 
 

ΔΡΧΣΖΔΗ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ 

 

ΜΔΡΟ Α’ 

 

 

Δπσλπκία Δηαηξείαο:  …………………………………………………... 

 

Κιάδνο Γξαζηεξηόηεηαο: ……………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

Δζληθόηεηα εηαηξείαο: 

 

 

 

 

 

 

 Πόζνπο εξγαδόκελνπο απαζρνιεί ε εηαηξεία ζαο; 

 

 

 

 

 

 

 ε πνην θνηλό ζηνρεύεη / απεπζύλεηαη ε εηαηξεία ζαο; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Διιεληθή 

 Ποιυεζληθή 
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ΜΔΡΟ Β’ 

 

 

 

 Πσο θξίλεηε ηελ πξνζαξκνζηηθόηεηα ηεο εηαηξείαο ζαο ζηελ ρξήζε ησλ 

ηερλνινγηώλ; 

 

 

 

 

 

 

 Πώο ζα ραξαθηεξίδαηε ηε γεληθόηεξε ζηάζε ηεο εηαηξείαο απέλαληη ζηε ρξήζε 

ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηύσζεο; ε πνηα ηκήκαηα θπξίσο γίλεηαη ρξήζε 

ηέηνησλ εξγαιείσλ; 

 

 

 

 

 Ζ εηαηξηθή θνπιηνύξα εληζρύεη ηελ ρξήζε ησλ social media; 

 

 

 

 

 

 Πόηε μεθίλεζε ε εηαηξεία λα θάλεη ρξήζε ησλ social media; 

 

 

 

 

 

 

 Πνηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο ρξεζηκνπνηεί ε εηαηξεία θαη κε πνηα 

ζπρλόηεηα; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Έρεηε παξαηεξήζεη αύμεζε αλαγλσξηζηκόηεηαο θαη ελδηαθέξνληνο κεηά ηε 

δεκηνπξγία εηαηξηθώλ ινγαξηαζκώλ ζηα social media; αο έρνπλ πξνζεγγίζεη 

ππνςήθηνη εξγαδόκελνη κέζσ απηώλ; 
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 Πνηνί είλαη νη ζπλήζεηο ζηόρνη ρξήζεο ησλ social media από ηε Γηεύζπλζε 

Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ; 

 

 

 

 

 

 

 Γηα ηε δηαδηθαζία ηεο ζηξαηνιόγεζεο ρξεζηκνπνηείηε ζπλδπαζκό ησλ 

παξαδνζηαθώλ θαη ησλ ζύγρξνλσλ κεζόδσλ; 

 

 

 

 

 

 Δπηιέγεηε ηηο ζειίδεο δηθηύσζεο γηα ηε δεκνζηνπνίεζε ησλ λέσλ ζέζεσλ 

εξγαζίαο ή πξνηηκάηε άιια κέζα; 

 

 

 

 

 

 

 

 Πόζα βηνγξαθηθά πηζηεύεηε όηη ζπγθεληξώζαηε κε ηε βνήζεηα ησλ social media 

ηνλ ηειεπηαίν ρξόλν; 

 

εκεηώζηε αρηζκό βηογραθηθώλ:  

 

 

 

 

 Πόζνπο εξγαδνκέλνπο πξνζιάβαηε ηα ηειεπηαία δπν ρξόληα ρξεζηκνπνηώληαο 

ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο; 

 

εκεηώζηε αρηζκό εργαδοκέλωλ: 

 

 

Από ηνπο παξαπάλσ εξγαδόκελνπο, πόζνη ήηαλ ζηειέρε; 

 

 

 

 

 Πνηα εκπόδηα πηζηεύεηε όηη ζπλαληνύλ ηα ζηειέρε αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ ζηελ 

πξνζπάζεηα ηνπο λα θάλνπλ ζπζηεκαηηθόηεξε ρξήζε ησλ social media γηα ηνπο 

ζθνπνύο ηεο Γηεύζπλζεο ηνπο; 
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 Πνηα νθέιε ζεσξείηε όηη έρεη κηα εηαηξεία ε νπνία θάλεη ζπζηεκαηηθή ρξήζε 

ησλ social media; 

 

 

 

 

 

 

 

 Πνηα είλαη ηα αξλεηηθά θαη νη θίλδπλνη πνπ ζπλδένληαη κε ηε ρξήζε ησλ social 

media ζηελ εηαηξεία ζαο; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ζ εηαηξεία πξνβαίλεη ζε ειέγρνπο ησλ πξνθίι θνηλσληθήο δηθηύσζεο, ηόζν ησλ 

ππνςεθίσλ, όζν θαη ησλ ππαξρόλησλ εξγαδνκέλσλ; Τπάξρεη θάπνηα 

ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηελ ελέξγεηα απηή;  

 

 

 

 

 

 Έρεηε απνξξίςεη ππνςήθην από θάηη πνπ εληνπίζαηε ζε πξνθίι ηνπ ζηα κέζα 

δηθηύσζεο; Τπήξμε πεξίπησζε εξγαδόκελνπ ηεο εηαηξείαο πνπ λα δέρζεθε 

παξαηήξεζε γηα θάηη πνπ δεκνζίεπζε ζην πξνθίι ηνπ; Θα κπνξνύζαηε λα 

πξνβείηε ζε απόιπζε από θάηη πνπ ζεσξείηε πξνζβιεηηθό; Ση ζα κπνξνύζε λα 

ήηαλ απηό; 

 

 

 

 

 Ζ εηαηξεία έρεη ζρεδηάζεη θάπνηνπ είδνπο πνιηηηθή γηα ηα λνκηθά δεηήκαηα θαη 

ηελ παξαβίαζε ηεο ηδησηηθήο δσήο ησλ εξγαδνκέλσλ όζνλ αθνξά ζηα social 

media; 

 

 

 

 

 Πνηνλ ηξόπν ρξεζηκνπνηεί ε εηαηξεία ζαο  γηα λα κεηξήζεη ηελ δξαζηεξηόηεηα 

ηεο ζηα social media; 
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 Ση ξόιν ζεσξείηε όηη έρεη δηαδξακαηίζεη ε ύθεζε ζηε ζηξνθή νξηζκέλσλ 

εηαηξεηώλ ζηα κέζα δηθηύσζεο θαη ζηελ έληαμή ηνπο ζηηο ιεηηνπξγίεο ηνπο; 

 

 

 

 

 

 Έρεηε αληηκεησπίζεη θάπνηα δεηήκαηα λνκηθήο θύζεο ηα νπνία λα ζρεηίδνληαη 

κε ηελ ρξήζε ησλ social media ζηηο δηαδηθαζίεο ζηξαηνιόγεζεο; Αλ λαη, ζα 

κπνξνύζαηε λα καο αλαθέξεηε θάπνηεο πεξηπηώζεηο; 

 

Ναη  Όχη  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Πόζν ζεκαληηθή ζεσξείηε γεληθά ηε ρξήζε ησλ social media γηα ην κέιινλ ηεο 

Γηνίθεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ;    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Πνηό κέζν πηζηεύεηε όηη ζα έρεη ηε κεγαιύηεξε ρξήζε από ηηο Γηεπζύλζεηο 

Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ζην άκεζν κέιινλ;  
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