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Περίληψη 

Στο σημερινό γρήγορα αναπτυσσόμενο και ανταγωνιστικό επιχειρηματικό 

περιβάλλον, ακαδημαϊκοί και ερευνητές κρίνουν πως το ανθρώπινο κεφάλαιο αποτελεί 

πρωταρχικό πλεονέκτημα για μια εταιρεία. Η ανάδυση των νέων τεχνολογιών έχει 

μεταβάλει τον τρόπο αναζήτησης και εξεύρεσης του ανθρώπινου δυναμικού. Στο πρώτο 

μέρος της παρούσας εργασίας παρουσιάζεται η λειτουργία της εξεύρεσης ανθρώπινου 

δυναμικού και αναλύονται οι ευκαιρίες που φέρνουν οι νέες τεχνολογίες. Παρουσιάζεται 

η λειτουργία της ηλεκτρονικής εξεύρεσης ανθρώπινου δυναμικού με τη χρήση των 

τεχνολογιών Web 1.0 και Web 2.0, μέρος του οποίου αποτελεί η χρήση των μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης. Στο δεύτερο, ερευνητικό μέρος της εργασίας, παρουσιάζονται, 

ως μελέτες περίπτωσης, δέκα εταιρείες, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και 

διερευνάται κατά πόσο αξιοποιούν τα εργαλεία ηλεκτρονικής εξεύρεσης και τα social 

media, πόσο αποδοτική κρίνουν τη χρήση τους, καθώς και τους περιορισμούς, τις 

αδυναμίες και τις τάσεις ως προς τη χρήση των εργαλείων αυτών. Στο τελευταίο μέρος 

της εργασίας σχολιάζονται τα ευρήματα της έρευνας, ελέγχεται η ισχύς των υποθέσεων 

που τέθηκαν, διαμορφώνονται τα συμπεράσματα και τίθενται οι περιορισμοί και οι 

μελλοντικές προεκτάσεις της έρευνας. Σαν συμπέρασμα, οι εταιρείες έχουν 

ενσωματώσει τα εργαλεία της ηλεκτρονικής εξεύρεσης ανθρώπινου δυναμικού και τα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης στη λειτουργία της εξεύρεσης προσωπικού. 

 

 

Λέξεις Κλειδιά: εξεύρεση ανθρώπινου δυναμικού, ηλεκτρονική διοίκηση 

ανθρώπινου δυναμικού, ηλεκτρονική εξεύρεση ανθρώπινου δυναμικού, μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης,  μελέτες περίπτωσης 
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Abstract 

While advances in technology are rapid and the job market is becoming 

extremely competitive, more and more organizations and companies adopt electronic 

methods to gain the competitive advantage by hiring the appropriate employees. Web 1.0 

and Web 2.0 technology affect the recruitment of human resources in a great extent. 

More specifically, the recruiting of qualified human capital has become very crucial as 

human recognized as the most vital source in companies that contributes to 

organizational effectiveness. At the first part of our study, we review the literature about 

the recruiting function, and we analyze what changes occurred to the recruiting process 

because of technology. As a result, organizations and companies implement e-recruiting 

methods and tools, to improve the recruiting process. Social media is indicated as a 

widely adopted Web 2.0 method for recruiting purposes, and HR professionals use to 

approach the ideal candidates via social media networks. E-recruiting methods are 

mainly beneficial for companies, but challenges and disadvantages are obvious as well.  

In the second part of the study, we conduct a research on companies in Greece in order to 

determine the implemented e-recruiting tools and methods, and the extent to which social 

recruiting is used by the recruiters. We test the hypothesis through the qualitative 

research and we conclude our study by indicating the benefits, challenges and trends in e-

recruitment. 

 

Keywords: recruiting process, e-HRM, e-recruiting, social media, case studies 
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 1 Εισαγωγή 

 1.1  Πρόβλημα - Σημαντικότητα θέματος  

 

Η σημασία της εξεύρεσης του ανθρώπινου παράγοντα από τις εταιρείες είναι 

πολύ μεγάλη, λόγω του ανταγωνισμούΣ και των ραγδαίων εξελίξεων στον 

επιχειρηματικό κόσμο. Η εξεύρεση ανθρώπινου δυναμικού τείνει να γίνει ηλεκτρονική 

και οι περισσότερες εταιρείες έχουν ήδη ενσωματώσει τα ψηφιακά εργαλεία εξεύρεσης. 

Η παρούσα εργασία συντάχθηκε με σκοπό να έχει εφαρμογή σε επιχειρήσεις στην 

Ελλάδα. Επιδιωκόμενος σκοπός είναι η παροχή μίας περιγραφικής ποιοτικής έρευνας 

που παρέχει μία εικόνα του βαθμού στον οποίο οι επαγγελματίες ανθρώπινου δυναμικού, 

εφαρμόζουν την ηλεκτρονική εξεύρεση προσωπικού, και πώς αξιολογούν τη χρήση των 

ψηφιακών εργαλείων και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Παράλληλα, η εργασία 

συμβάλει στο να αποκτήσουν μελετητές και στελέχη μία ξεκάθαρη εικόνα σχετικά με  

τις προκλήσεις και τις τάσεις κατά τη χρήση των διαδικτυακών εργαλείων. Στο τελευταίο 

μέρος της εργασίας, επισημαίνεται η κριτικής σημασίας ανάπτυξη στρατηγικών και 

πολιτικών εξεύρεσης από τη μεριά των εταιριών, ώστε να ενισχυθούν τα οφέλη των 

διαδικτυακών μεθόδων και να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που προκύπτουν. Η 

έρευνα καταλήγει σε συμπεράσματα και προτάσεις για μελλοντικές έρευνες. 

 1.2  Σκοπός – Στόχοι  

Ο σκοπός της εργασίας είναι να διερευνηθεί η χρήση των διαδικτυακών 

εργαλείων ανθρώπινου δυναμικού από τις επιχειρήσεις. Το πρώτο μέρος της εργασίας 

παρέχει μία βιβλιογραφική επισκόπηση επί τους θέματος της ηλεκτρονικής εξεύρεσης 

ανθρώπινου δυναμικού. Στο δεύτερο μέρος κρίθηκε σκόπιμο να συνταχθεί μία ποιοτική 

ανάλυση  για να ερευνηθεί σε βάθος το ζήτημα προς εξέταση. Επιλέχθηκαν δέκα 

εταιρείες οι οποίες μελετήθηκαν ως προς τη χρήση  των εργαλείων των τεχνολογιών 

Web 1.0 και Web 2.0 για την εξεύρεση του προσωπικού τους. Με τη χρήση 

δευτερογενούς έρευνας για την υποστήριξη των σημαντικών στοιχείων κατά την 

εμπειρική έρευνα, είμαστε σε θέση να καταλήξουμε σε συμπεράσματα σχετικά με τις 

κύριες μεθόδους, τα οφέλη, τις προκλήσεις, και τις μελλοντικές τάσεις στην εξεύρεση 

ενώ ελέγχουμε και την ισχύ των υποθέσεων που θέσαμε κατά τη διάρκεια της έρευνάς 

μας. Η έρευνα έφερε στην επιφάνεια πολλά ευρήματα και αποτελέσματα, και μπορεί να 
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αποτελέσει το έναυσμα για περαιτέρω μελέτες και προεκτάσεις. Η ηλεκτρονική 

εξεύρεση αποτελεί το παρόν και το μέλλον της εξεύρεσης προσωπικού, αλλά κάποιες 

μορφές της παραδοσιακής εξεύρεσης εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται και θα 

συνεχίσουν να αποτελούν μεθόδους εξεύρεσης. Στο τέλος της εργασίας προτείνονται τα 

αντικείμενα προς μελλοντική έρευνα. 

 1.3  Συνεισφορά 

Η σημαντικότητα και συνεισφορά της έρευνας, τόσο για τα στελέχη ανθρώπινου 

δυναμικού όσο και για τους ερευνητές επί του θέματος, έγκειται στον προσδιορισμό των 

παρακάτω στοιχείων που αφορούν τη λειτουργία της εξεύρεσης ανθρώπινου δυναμικού:  

1.Εντοπισμός των ευρέως χρησιμοποιούμενων και αποτελεσματικών μεθόδων 

ηλεκτρονικής εξεύρεσης ανθρώπινου δυναμικού 

2.Προσδιορισμός των ωφελειών και των μειονεκτημάτων των πρακτικών της 

ηλεκτρονικής εξεύρεσης  

3..Επισήμανση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που αξιοποιούνται για την 

εξεύρεση προσωπικού 

4.Προβλέψεις για τις μελλοντικές τάσεις στην εξεύρεση προσωπικού. 

 1.4  Διάρθρωση της μελέτης 

 Όσον αφορά τη δομή της εργασίας διακρίνονται οι παρακάτω τέσσερις ενότητες 

(εικόνα 1.1): 

1) Θεωρητικό πλαίσιο 

2) Μεθοδολογία 

3) Διεξαγωγή της έρευνας 

4) Συμπεράσματα της έρευνας 
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, 

 

 

Εικόνα 1.1: Οι θεματικές ενότητες της εργασίας 

 

Η πρώτη ενότητα εισάγει τον αναγνώστη στην έρευνα και στο σκοπό της. Η 

βιβλιογραφική ανασκόπηση αποτελείται από το θεωρητικό υπόβαθρο σχετικά με την 

παραδοσιακή και ηλεκτρονική εξεύρεση ανθρώπινου δυναμικού. Η δεύτερη ενότητα 

περιγράφει τη μεθοδολογία της έρευνας. Η τρίτη ενότητα καλύπτει τη διεξαγωγή της 

έρευνας, με την ανάλυση των μελετών περίπτωσης μέσω της συλλογής των δεδομένων 

των συνεντεύξεων. Η τελευταία ενότητα περιλαμβάνει τα εμπειρικά αποτελέσματα και 

τον έλεγχο των υποθέσεων που τέθηκαν. Η εργασία ολοκληρώνεται με την επισήμανση 

των περιορισμών της και τις προτάσεις αντικειμένων για περαιτέρω έρευνα. 
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 2 Θεωρητικό υπόβαθρο 

 2.1  Η εξεύρεση ανθρώπινου δυναμικού 

Η μεγαλύτερη αξία για μία επιχείρηση ή έναν οργανισμό είναι το ανθρώπινο 

κεφάλαιό της. Η εμπειρία, οι δεξιότητες, η καινοτομία και οι γνώσεις των ανθρώπων οι 

οποίοι εργάζονται σε αυτήν, αποτελούν κρίσιμης σημασίας παράγοντες για την υψηλή 

απόδοση και την κερδοφορία των επιχειρήσεων και των οργανισμών. Οι ανθρώπινοι 

πόροι είναι τα στοιχεία-κλειδιά σε κάθε επιχείρηση τα οποία αντιπροσωπεύουν τη 

συνολική εικόνα και γνώση της επιχείρησης. Η διοίκηση των ανθρώπινων πόρων έχει 

πλέον στρατηγική κατεύθυνση, εστιάζοντας στη διοίκηση των ταλέντων, στη 

συνεισφορά των εργαζομένων στα συνολικά αποτελέσματα της επιχείρησης, καθώς και 

στη δημιουργία της αφοσίωσης των εργαζομένων προς την επιχείρηση. Η διοίκηση 

ανθρώπινου δυναμικού περιλαμβάνει τις λειτουργίες του σχεδιασμού, της εξεύρεσης, της 

επιλογής και αξιολόγησης, της εκπαίδευσης και ανάπτυξης και, τέλος, της διοίκησης της 

απόδοσης (εικόνα 2.1). 

 

 

Εικόνα 2.1: Οι λειτουργίες της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού 

 

Καθώς οι επιχειρήσεις επιδιώκουν να γίνουν ανταγωνιστικές και επιτυχημένες 

στον κλάδο τους, εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τους διαθέσιμους ανθρώπινους 

πόρους και επιδιώκουν να προσλάβουν τους πιο ανταγωνιστικούς και υψηλής ειδίκευσης 

εργαζομένους (Poorangi et al. 2011). Η εξεύρεση ανθρώπινου δυναμικού θεωρείται ως 

υπό-διαδικασία της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού και αποτελεί λειτουργία-κλειδί 

στην ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου Αποτελεί μία λειτουργία καίριας σημασίας 

Λειτουργίες ΑΔ 

Εξεύρεση Διοίκηση 

Απόδοσης 

Εκπαίδευση και 

ανάπτυξη 

Επιλογή και 

αξιολόγηση 
Σχεδιασμός 
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και απασχολεί κάθε επιχείρηση (Pavitra Dhamija,2012). Ο Mondy (2015) δηλώνει ότι η 

εξεύρεση ανθρώπινου δυναμικού είναι «η διαδικασία της ανίχνευσης και προσέλκυσης 

πιθανών εργαζομένων, ενώ η επιλογή είναι η διαδικασία της λήψης αποφάσεων για την 

επιλογή εκείνων των εργαζομένων για τους οποίους αξιολογήθηκε πως κρίνεται σκόπιμο 

να αποτελέσουν μέρος επιχείρησης». 

Τα τελευταία χρόνια, ο τομέας των ανθρώπινων πόρων έχει υποστεί πολλές 

τεχνολογικές εξελίξεις. Το διαδίκτυο έχει επίδραση στη συνολική λειτουργία του 

τμήματος ανθρώπινου δυναμικού (Pavitra Dhamija,2012). Οι ραγδαίες εξελίξεις της 

τεχνολογίας έχουν αλλάξει δραματικά τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις διεξάγουν 

τις διαδικασίες τους και αυτή η αυξανόμενη χρήση των τεχνολογιών είναι ξεκάθαρα 

αποδεδειγμένη από τον αριθμό των επιχειρήσεων, των οργανισμών και των ατόμων οι 

οποίοι χρησιμοποιούν το διαδίκτυο και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (Dhobale R., 2010).  

Το ηλεκτρονικό επιχειρείν έχει οριστεί  από τους Huber et al. (2007) ως «ο 

μετασχηματισμός των διαδικασιών μέσω των τεχνολογιών του διαδικτύου». Ο όρος e-

HRM αναφέρεται στη διεξαγωγή των επιχειρηματικών διεργασιών του ανθρώπινου 

δυναμικού με τη βοήθεια του διαδικτύου και σε συνδυασμό με άλλες τεχνολογίες. Με 

άλλα λόγια, αποτελεί έναν τρόπο εφαρμογής των στρατηγικών διοίκησης ανθρώπινου 

δυναμικού, των πολιτικών και πρακτικών σε έναν οργανισμό ή επιχείρηση μέσα από τη 

συνεχή και κατευθυνόμενη υποστήριξη της τεχνολογίας του διαδικτύου (Pavitra 

Dhamija,2012). Στο σημείο αυτό είναι σκόπιμο να γίνει η διάκριση ανάμεσα στους 

όρους HRIS (πληροφοριακό σύστημα ανθρώπινου δυναμικού) και e-HRM. Υπάρχει μία 

πρωταρχική διαφοροποίηση μεταξύ των δύο όρων. Το HRIS είναι προσανατολισμένο 

αποκλειστικά στο τμήμα του ανθρώπινου δυναμικού. Οι χρήστες των συστημάτων 

αυτών είναι κυρίως το προσωπικό που απασχολείται στο συγκεκριμένο τμήμα. Η χρήση 

αυτού του τύπου συστημάτων σκοπεύει στη βελτίωση των διαδικασιών ΑΔ (Alshibly, 

2011). Με τη χρήση του e-HRΜ, η εστίαση δεν αφορά μόνο το προσωπικό που 

απασχολείται στο συγκεκριμένο τομέα αλλά και τους ανθρώπους που βρίσκονται έξω 

από το τμήμα αυτό, δηλαδή τους εργαζομένους και τη Διοίκηση. Οι υπηρεσίες της 

διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού  προσφέρονται μέσα από ένα εσωτερικό δίκτυο, για να 

γίνει χρήση τους από τους εργαζομένους (Lengnick-Hall, & Moritz. S., 2003). Η 

διαφορά ανάμεσα στους όρους HRIS και eHRM, ανιχνεύεται ως η μετάβαση από την 

αυτοματοποίηση των υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού προς της τεχνολογική 

υποστήριξη των πληροφοριών των υπηρεσιών. Το e-HRΜ είναι το «ξεκλείδωμα», με την 
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τεχνική έννοια, των συστημάτων ανθρώπινου δυναμικού (HRIS), για όλους τους 

εργαζομένους μέσα στην επιχείρηση ή στον οργανισμό». 

Μερικά μέσα από τα μέσα υποστήριξης των διεργασιών και διαδικασιών της 

ΔΑΔ αποτελούν τα συστήματα διαχείρισης εγγράφων, συστήματα που αυτοματοποιούν 

τις διαδικασίες ή συνδυασμός συστημάτων και ενοποιημένες βάσεις δεδομένων. Έχει 

σημειωθεί σημαντική πρόοδος στην υποστήριξη του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού 

μέσω της τακτικής υιοθέτησης καινοτομιών, όπως τα πληροφοριακά συστήματα 

ανθρώπινου δυναμικού (HRIS), η ηλεκτρονική διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού (e-

HRM) και τα προγράμματα εικονικής διοίκησης (VHRM) (Pavitra Dhamija,2012). 

Τα συστήματα e-HRM (ή E-HR)  αναπτύσσονται και χρησιμοποιούνται από τη 

στιγμή που το ηλεκτρονικό εμπόριο και τα συστήματα του ηλεκτρονικού επιχειρείν 

εξαπλώθηκαν και «σάρωσαν» τον επιχειρηματικό κόσμο (Mehdi Mohammadi Poorangi, 

Edward Wong Sek Khin, and Negin Rahmani, 2011). To ηλεκτρονικό επιχειρησιακό 

σύστημα “ωριμάζει” και εξελίσσεται μέσα στον οργανισμό ή επιχείρηση με μεγάλη 

ταχύτητα (Ruel et al. 2004). Συνεπώς το e-HRM αποτελεί ένα  ηλεκτρονικό 

επιχειρησιακό σύστημα και ορίζεται ως  η «αλληλοεπικάλυψη» ανάμεσα στην 

τεχνολογία της πληροφορικής και τη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού. Οι Bondarouk, 

T., & Olivas-Lujan, M. R. (2013) περιέγραψαν το e-HRM ως «η χρήση της τεχνολογίας 

των πληροφοριών και της επικοινωνίας (ΤΠΕ) για την παροχή υπηρεσιών ανθρώπινου 

δυναμικού» και πρόσθεσαν ότι στο σημερινό κόσμο των επιχειρήσεων το e-HRM έχει 

αποτελέσει σημαντικό μέρος της στρατηγικής στην προσπάθειά τους να αποκτήσουν το 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα (Mehdi Mohammadi Poorangi et al, 2011).  

Στον παρακάτω πίνακα, αναφέρονται οι αρνητικές και θετικές επιδράσεις της 

τεχνολογίας στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, κατά τον Hendrickson (2003): 

 

Θετικές επιδράσεις στη ΔΑΔ Αρνητικές επιδράσεις στη ΔΑΔ 

Μακροπρόθεσμες εξοικονομήσεις σε 

κόστος 

Αρχικά κόστη 

Στρατηγικοί ρόλοι- νέα τμήματα Μείωση του συνόλου των ατόμων 

Εξοικονόμηση χρόνου Διακινδύνευση της προστασίας των 

δεδομένων 

Ενίσχυση της ποιότητας Η εξωτερική ανάθεση 

Τυποποίηση Μετάθεση των ευθυνών στα Στελέχη 
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πρώτης γραμμής 

Ενδυνάμωση της απόδοσης Ταράζεται η ισορροπία μεταξύ 

εργασιακής και προσωπική ζωής  

Μετασχηματισμός του τμήματος ΑΔ Τεχνολογική ανικανότητα 

 

Πίνακας 2.1 Η επίδραση της υιοθέτησης της τεχνολογίας στη ΔΑΔ (πηγή: 

Hendrickson, 2003; Ruel et al. 2004; Sushi, 2008; Parry Tyson, 2007)  

 

Σε όρους εξεύρεσης ανθρώπινου δυναμικού, το διαδίκτυο έχει αλλάξει τον τρόπο 

με τον οποίο πραγματοποιείται η εξεύρεση από δύο οπτικές, από την οπτική των 

επιχειρήσεων και από την οπτική των ατόμων που αναζητούν εργασία, αυτούς που 

καλούνται στην ξένη αρθρογραφία ως «job seekers» (Epstein, 2003). Μία από τις πιο 

δημοφιλείς, μη παραδοσιακή, πρακτική εξεύρεσης αποτελεί η ηλεκτρονική εξεύρεση 

που αναφέρεται στην ξένη αρθρογραφία ως e-recruitment (Smith, 2004). Ο όρος e-

recruitment έχει οριστεί ως η χρήση του διαδικτύου για την ανίχνευση και προσέλκυση 

των πιθανών εργαζομένων (Breaugh & Starke, 2000). Αναφέρεται στην πρακτική της 

διαφήμισης θέσεων εργασίας διαδικτυακά, και συνολικά στο διαδίκτυο ως «επίσημη» 

πηγή πληροφοριών σχετικά με τις θέσεις εργασίας (Galanaki, 2002). 

 2.2  Η λειτουργία της εξεύρεσης ανθρώπινου δυναμικού 

Είναι κοινά αποδεκτό ότι οι ανθρώπινοι πόροι, σε σχέση με τους άλλους 

διαθέσιμους πόρους, προσφέρουν το μοναδικό, και δυσκολότερο να αντιγραφεί, 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα (Delaney, J. T., & Huselid, 1996). Συνεπώς, η ικανότητα 

του οργανισμού ή της επιχείρησης να προσελκύσει και να διατηρεί του ικανούς 

εργαζομένους της, αποτελεί τον πιο καθοριστικό παράγοντα για την 

αποτελεσματικότητά της. Όσον αφορά την είσοδο των εργαζομένων σε μία επιχείρηση, 

η λειτουργία της εξεύρεσης διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην ενδυνάμωση της επιβίωσης 

και στην επιτυχή πορεία της επιχείρησης (Finn, D. & Singh, P., 2003). 

Η εξεύρεση ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί μέρος της διαδικασίας πρόσληψης. 

Η διαδικασία πρόσληψης έγκειται στην πραγματοποίηση μίας σειράς από ενέργειες και 

στη λήψη της απόφασης του κατά πόσο η εταιρεία κρίνει ότι κάποιος από τους 

υποψηφίους, που υπέβαλε αίτηση εργασίας, ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της 

συγκεκριμένης θέσης. Εάν αξιολογηθεί πως ανταποκρίνεται, προσλαμβάνει το άτομο 
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αυτό. Το επόμενο βήμα είναι η σύναψη μίας συμφωνίας και η απόκτηση ενός νέου 

εργαζομένου που θα αποτελέσει μέλος της εταιρείας και θα «ταιριάζει» με την εταιρική 

κουλτούρα. Οι πολιτικές πρόσληψης των εταιρειών πρέπει να έχουν οριστεί ξεκάθαρα, 

έτσι ώστε να προσδιοριστεί η ακριβής διαδικασία πρόσληψης, η οποία χωρίζεται κατά 

την Pavitra Dhamija (2011) στα ακόλουθα στάδια: 

 

 

Εικόνα 2.2: Τα στάδια της διαδικασίας πρόσληψης (Πηγή:Pavitra Dhamija, 2011)  

 

Όπως προκύπτει από την εικόνα 2.3, εντοπίζονται τρεις συμμετέχοντες στη 

διαδικασία της εξεύρεσης, κατά την Pavitra Dhamija (2011), κι έχουν ως εξής: 

 

1.Το άτομο που αναζητάει εργασία (Job Seeker ):  

 

Ο job seeker είναι το άτομο που αναζητάει μία θέση εργασίας. Υπάρχουν δύο ειδών 

ατόμων που αναζητούν θέσεις εργασίας: 

o Οι δραστήριοι job seekers, οι οποίοι συχνά αναζητούν μία νέα θέση εργασίας με 

σκοπό την προοπτική ανάπτυξης και εξέλιξης σε μία εταιρεία και επιθυμούν να 

αλλάξουν θέση εργασίας τόσο για προσωπικούς όσο και για επαγγελματικούς λόγους. Οι 

ιστοσελίδες δημοσίευσης θέσεων εργασίας εξυπηρετούν την αναζήτησή τους. 

 

o Οι παθητικοί job seekers είναι εκείνοι οι εργαζόμενοι οι οποίοι σχεδιάζουν να 

αλλάξουν θέση εργασίας αλλά συνήθως κάνουν αναζητήσεις στο διαδίκτυο ως 

καθημερινή συνήθεια, χωρίς να αναζητούν με εντατικούς ρυθμούς  μία νέα θέση 

εργασίας. Τέτοιοι υποψήφιοι, μπορεί να εντοπίζουν νέες θέσεις εργασίας ή απλά να 

καταχωρούν το βιογραφικό τους σε ιστοσελίδες εταιριών. Οι εταιρικές ιστοσελίδες είναι 

το κύριο μέσο που επισκέπτονται οι  παθητικοί αιτούντες σε θέσεις εργασίας. 
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2.Η αγορά της εξεύρεσης ανθρώπινου δυναμικού  

 

Η αγορά της εξεύρεσης μπορεί να αναλυθεί με τους ακόλουθους τρόπους: 

 

o Ο πρώτος τρόπος ανάλυσης της αγοράς, αφορά τους παραδοσιακούς τρόπους 

αναζήτησης υποψηφίων, οι οποίοι περιλαμβάνουν τις διαφημίσεις θέσεων εργασίας σε 

εφημερίδες, τους head hunters  και τις εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες στελέχωσης 

εταιριών.  

o Ο δεύτερος τρόπος αποτελεί μία νέα προοπτική του παραδοσιακού τρόπου, η 

οποία περιλαμβάνει διαδικτυακές διαφημίσεις θέσεων εργασίας, headhunters που 

αναζητούν ταλέντα στο διαδίκτυο και διαδικτυακές εταιρείες εξεύρεσης προσωπικού. 

o Ο τρίτος και πιο διαδεδομένος τρόπος είναι ο ηλεκτρονικός/ψηφιακός τρόπος. 

Περιλαμβάνει διαδικτυακές μεθόδους εξεύρεσης υποψηφίων, εταιρικές ιστοσελίδες, 

επικοινωνία και αποστολή βιογραφικών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ιστοσελίδες 

εύρεσης εργασίας  

 

3. Οι πιθανοί εργοδότες-εταιρείες:  

 

O τελικός προορισμός για κάθε άτομο που αναζητάει εργασία είναι να «φτάσει» και να 

προσληφθεί από τον πιθανό εργοδότη. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι εταιρείες θα 

προσλάβουν κάποιον υποψήφιο με βάση τις ικανότητές του και βάσει του βαθμού στον 

οποίο το προφίλ του πληροί προδιαγραφές της θέσης εργασίας 

 

Εικόνα 2.3: Οι συμμετέχοντες κατά τη διαδικασία της εξεύρεσης προσωπικού 

(Pavitra Dhamija, 2011) 

 

 

Αυτοί που αναζητούν 

εργασία (Δραστήριοι/ 

Παθητικοί) 

Η αγορά της εξεύρεσης 

«ο παραδοσιακός τρόπος» 

«οι νέες πρακτικές του 

παραδοσιακού τρόπου» 
«ο ηλεκτρονικός τρόπος» 

 

 

 

 

 

 

Οι πιθανοί 

εργοδότες/ εταιρείες 
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 2.3  Η διαδικασία της εξεύρεσης ανθρώπινου δυναμικού 

Η εξεύρεση προσωπικού περιλαμβάνει εκείνες τις πρακτικές και δραστηριότητες 

που σχεδιάζονται από την επιχείρηση ή τον οργανισμό με πρωταρχικό σκοπό την 

ανίχνευση και προσέλκυση πιθανών εργαζομένων (Breaugh & Starke, 2000). Αποτελεί 

σημαντικό μέρος της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, καθώς ακολουθεί μετά τη 

λειτουργία του σχεδιασμού των ανθρώπινων πόρων και αποτελεί το συνδετικό κρίκο 

μεταξύ του προγραμματισμού και της επιλογής προσωπικού (Barber, 1998). Η εξεύρεση 

ανθρώπινου δυναμικού είναι στην πραγματικότητα κατά τους Maurer and Liu (2007) «η 

διαφήμιση των θέσεων εργασίας». Αποτελεί μία συστηματική διαδικασία μέσω της 

οποίας μία επιχείρηση αναλύει και σχεδιάζει τη ροή των εργαζομένων στο εσωτερικό 

της. Χωρίς την ανάπτυξη ενός σχεδίου εξεύρεσης, οι επιχειρήσεις είναι πολύ πιθανό να 

καταλήξουν σε προφίλ υποψηφίων και αριθμό εργαζομένων που δεν εξυπηρετούν τους 

σκοπούς της επιχείρησης. 

Τα στελέχη ανθρώπινου δυναμικού πρέπει να διαθέτουν ισχυρά εργαλεία για να 

στοχεύσουν αποτελεσματικά και να προσελκύσουν τους κατάλληλους υποψηφίους. Με 

την στρατηγική έννοια η εξεύρεση με σκοπό την προσέλκυση υψηλά καταρτισμένων και 

εξειδικευμένων ταλέντων προϋποθέτει από τις επιχειρήσεις συγκεκριμένες ενέργειες ( 

εικόνα 2.4). 

 

Εικόνα 2.4: Η στρατηγική εξεύρεσης με σκοπό την προσέλκυση ταλέντων (Πηγή: 

ICTC , Human Resources Guide for the  Digital Media Industry, September 2013) 

 

Ο Barber (1998) έδωσε έναν ορισμό της εξεύρεσης προσωπικού ως «οι πρακτικές 

και οι δραστηριότητες που εφαρμόζονται από την επιχείρηση με πρωταρχικό σκοπό την 

ανίχνευση και προσέλκυση των πιθανών εργαζομένων». Οι Heneman et al. (1997) 

όρισαν την εξεύρεση ως μέρος της διαδικασίας στελέχωσης όπου άτομα και επιχειρήσεις 

συνδέονται με τη μορφή εργασιακής σχέσης. Ο Myers (1992) ορίζει την εξεύρεση ως «η 

δραστηριότητα της ανάπτυξης εσωτερικών και εξωτερικών πηγών άντλησης υποψηφίων 

Προκαταβολική 

αναζήτηση και 

εξεύρεση  

Ενδυνάμωση του 

εταιρικού προφίλ 

Διαμόρφωση 

ποικιλόμορφων 

ηγετών 

Υποστήριξη ενός 

μοναδικού 

περιβάλλοντος 

εργασίας   
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για θέσεις εργασίας». Θα σταθούμε στον παραπάνω ορισμό για να προσδιορίσουμε ποιες 

είναι οι εσωτερικές και ποιες οι εξωτερικές πηγές εξεύρεσης. 

Οι εσωτερικές πηγές εξεύρεσης: Οι πρώτοι υποψήφιοι που πρέπει να ληφθούν 

υπόψιν είναι αυτοί οι οποίοι έχουν ήδη δουλέψει ή δουλεύουν για την επιχείρηση. Αυτή 

η πηγή εξεύρεσης δεν περιλαμβάνει κάποιο κόστος και μπορεί να έχει θετικές επιπτώσεις 

στο εσωτερικό κλίμα εργασίας και την υποκίνηση των εργαζομένων. Ωστόσο, ο 

περιορισμός της εξεύρεσης, μόνο στους «εσωτερικούς» υποψηφίους, έχει και 

μειονεκτήματα. Πρώτον, περιορίζει την εισροή νέων ταλέντων, τις νέες ιδέες και 

γνώσεις στην εταιρία. Δεύτερον, αποτρέπει την επιχείρηση από τη δυνατότητα να 

επωφεληθεί από τους εξωτερικούς υποψήφιους, οι οποίοι ίσως να έχουν περισσότερη 

εργασιακή εμπειρία, να είναι πιο καταρτισμένοι και να προσφέρουν νέες δεξιότητες στην 

επιχείρηση. 

Οι εξωτερικές πηγές υποψηφίων: Όταν οι απαιτούμενες δεξιότητες και 

ικανότητες δε χαρακτηρίζουν τους τωρινούς εργαζομένους μέσα στην επιχείρηση ώστε 

να κατακτήσουν μία νέα ευκαιρία εργασίας, η εξεύρεση προσωπικού γίνεται από το 

εξωτερικό περιβάλλον. Μεταξύ των χρήσιμων πηγών για τους εξωτερικούς υποψηφίους 

περιλαμβάνονται: αναφορές και συστάσεις από τους ήδη εργαζόμενους στην εταιρεία, 

αιτούντες για θέσεις εργασίας, οι οποίοι δεν έχουν κάποια σχέση με την επιχείρηση, 

διαφημίσεις θέσεων εργασίας, επικοινωνία με εκπαιδευτικά ιδρύματα, ιστοσελίδες 

δημοσίευσης θέσεων εργασίας, ιδιωτικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών στελέχωσης 

εταιριών, επαγγελματικές ενώσεις, έντυπα μέσα όπως περιοδικά εργασιακού 

ενδιαφέροντος και, τέλος, συμμετοχή σε εκδηλώσεις για εργασιακά θέματα (ICTC 

Report). 

Η διαδικασία της παραδοσιακής εξεύρεσης είναι τυπικά βασισμένη στο χαρτί 

(έντυπη) και απαιτεί έναν μεγάλο σε διάρκεια κύκλο πρόσληψης, με υψηλό κόστος, 

χαμηλή γεωγραφική εμβέλεια και μη αποτελεσματική ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ 

εργοδοτών και υποψηφίων (Lee, 2005). Η διαδικασία της παραδοσιακής εξεύρεσης 

διακρίνεται στις ακόλουθες φάσεις (εικόνα 2.5):  

• Ανίχνευση υποψηφίων 

• Προσέλκυση υποψηφίων 

• Επεξεργασία των εισερχόμενων αιτήσεων 

• Επικοινωνία με τους υποψήφιους 
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Εικόνα 2.5: Η διαδικασία της παραδοσιακής εξεύρεσης ανθρώπινου δυναμικού 

(Barber 1998, Breaugh & Starke 2000, Bartram 2000, Dessler 2006, Millmore et al.2007  

and Newell 2009) 

 

Η επιτυχής διαδικασία της εξεύρεσης περιλαμβάνει τις ακόλουθες διεργασίες 

κατά τον Richardson (2009): 

1. Την ανάπτυξη μίας πολιτικής εξεύρεσης και διατήρησης προσωπικού, καθώς και τον 

προσδιορισμό των μεθόδων εφαρμογής της πολιτικής αυτής (Schuler, R. S. ,1988) 

2. Την αξιολόγηση με σκοπό να καθοριστούν οι σημερινές και μελλοντικές απαιτήσεις 

ως προς το ανθρώπινο δυναμικό στην επιχείρηση. Η δραστηριότητα αυτή πρέπει να είναι 

προσεκτικά σχεδιασμένη ώστε να αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας οι απαιτήσεις 

σε ανθρώπινους πόρους για κάθε κατηγορία και είδος εργασίας μέσα στην επιχείρηση 

3. Την ανίχνευση υποψηφίων στο εσωτερικό και εξωτερικό της επιχείρησης, αρχικά στις 

βάσεις δεδομένων της επιχείρησης και, πιθανώς, στον εντοπισμό προσωπικού που 

εργάζεται στον ανταγωνισμό  

4. Την ανάλυση της θέσης εργασίας και η αξιολόγησή της, καθώς και ο προσδιορισμός 

των χαρακτηριστικών και ο υπολογισμός της σχετικής αξίας που θα προσδώσει η θέση 

αυτή στην επιχείρηση 
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5. Την αξιολόγηση των προφίλ με βάση την περιγραφή της θέσης εργασίας, με 

ανίχνευση των ευθυνών, απαιτούμενων δεξιοτήτων, ικανοτήτων, γνώσεων και εμπειρίας 

των υποψηφίων 

6. Τον καθορισμό της ικανότητας των επιχειρήσεων να καταβάλουν μισθούς και 

πρόσθετες παροχές μέσα σε μία καθορισμένη περίοδο 

7. Την ανίχνευση και αρχειοθέτηση των πραγματικών διεργασιών της εξεύρεσης και 

επιλογής για να διασφαλιστεί η ορθή διαχείριση των αιτήσεων και η συμμόρφωση με 

κανονισμούς 

 

 2.4  Από την παραδοσιακή στην ηλεκτρονική εξεύρεση ανθρώπινου 

δυναμικού 

Τα τελευταία χρόνια, η λειτουργία της εξεύρεσης προσωπικού έχει υποστεί 

ραγδαίες αλλαγές ως αποτέλεσμα της εμφάνισης της πληροφορικής (ΤΠΕ), και όπως 

σημείωσε ο Singhal (2015) «αρκετές αγορές έχουν επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό από το 

διαδίκτυο, όπως το  εμπόριο, έτσι και η εξεύρεση αποτελεί μία από αυτές τις αγορές». 

Είναι ξεκάθαρο ότι το διαδίκτυο έχει αλλάξει ραγδαία και δραματικά τον τρόπο που 

ασκείται η λειτουργία της εξεύρεσης ανθρώπινου δυναμικού στις επιχειρήσεις. Το 

διαδίκτυο είναι μία από τις πιο δημοφιλείς μεθόδους που χρησιμοποιούνται στην 

εξεύρεση υποψηφίων, περιλαμβάνοντας τόσο τις εταιρικές ιστοσελίδες όσο και τις 

ιστοσελίδες δημοσίευσης θέσεων εργασίας. Υπάρχουν πολλές ιστοσελίδες διαφήμισης 

θέσεων εργασίας με μεγάλη επισκεψιμότητα. Ταυτόχρονα μία εταιρική ιστοσελίδα 

παρέχει σημαντικά οφέλη στην εξεύρεση καταρτισμένων υποψηφίων (Stephen E. 

Condrey, 2010) 

Η εφαρμογή της πληροφορικής στις λειτουργίες ανθρώπινου δυναμικού 

εξασφαλίζει για τα στελέχη τον αποδοτικότερο τρόπο άσκησης των καθηκόντων τους, με 

σκοπό την εκπλήρωση των επιχειρησιακών στόχων και της αποστολής της επιχείρησης. 

Τα χαρακτηριστικά των λύσεων της πληροφορικής στις πρακτικές της διοίκησης 

ανθρώπινου δυναμικού συνολικά έχουν ως εξής: 

•Οι διαδικασίες της πληροφορικής είναι αυτοματοποιημένες και υψηλής 

ταχύτητας  

•Παρέχεται άμεση ανατροφοδότηση και αλληλεπίδραση μεταξύ των 

ενδιαφερόμενων μερών 
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•Μέσω της πληροφορικής διεξάγονται υπολογισμοί με αυτόματο τρόπο, 

απαιτώντας ελάχιστο χρόνο 

•Η πληροφορία που δημιουργείται, διανέμεται και αποθηκεύεται πιο 

αποτελεσματικά 

•Η πληροφορική κάνει δυνατή την εικονική και απομακρυσμένη συνεργασία 

•Ο διαμοιρασμός της πληροφορίας γίνεται σε διάφορα επίπεδα της επιχείρησης, 

και είναι πιο αποτελεσματικός και γρήγορος  

Οι  Lievens et al. (2002) διαβεβαίωσαν ο «πόλεμος των ταλέντων» για τις 

επιχειρήσεις έχει ήδη ξεκινήσει, και ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να δώσουν έμφαση 

στην προσέλκυση των εργαζομένων. Η εξεύρεση αποτελεί το πρώτο στάδιο της 

συνολικής προσέγγισης  των ταλαντούχων υποψηφίων (Girard, A., Fallery, B., 2013). Οι 

ελλείψεις στην αγορά εργασίας και οι δυσκολίες στην εξεύρεση θα καταστήσουν ακόμα 

πιο ανταγωνιστική την αγορά της εξεύρεσης προσωπικού (Parry et al. 2009). Σε όρους 

επιχειρηματικών στόχων, ο πρωταρχικός στόχος της διαδικασίας της εξεύρεσης είναι η 

προσέλκυση των υποψηφίων που διαθέτουν τα «KSAOs» (η λέξη KSAO αποτελεί 

ακρωνύμιο για τις λέξεις: γνώση, δεξιότητες, ικανότητες και άλλα χαρακτηριστικά  -

Knowledge, skills, abilities and other characteristics) που χρειάζονται και προ-

απαιτούνται για τη θέση και την ανάληψη των επιχειρηματικών ρόλων. Οι επιχειρήσεις 

χρησιμοποιούν ολοένα και περισσότερο το διαδίκτυο για να διαφημίσουν θέσεις 

εργασίας και να προσελκύσουν τους καταρτισμένους υποψηφίους που αναζητούν 

εργασία. Επιπρόσθετα, αξιοποιούν συστήματα μέσω των οποίων ανιχνεύονται τα 

«KSAOs» και τα αντιστοιχούν με τα προφίλ των αιτούντων στις βάσεις δεδομένων. 

Επιπλέον, μέσω συστημάτων και διαδικτυακών εργαλείων στέλνονται με αυτόματο 

τρόπο μηνύματα στα μέλη που εγγράφονται στις ιστοσελίδες εύρεσης εργασίας και 

καταχωρούν το βιογραφικό τους (Stone, Lukaszewski et al., 2009).  

Σύμφωνα με τους Lepak και Snell (1998) τα τμήματα ανθρώπινου δυναμικού 

έρχονται αντιμέτωπα με τέσσερις -φαινομενικά αντικρουόμενες- πιέσεις. Τα τμήματα 

καλούνται να είναι ταυτόχρονα στρατηγικά, ευπροσάρμοστα, αποδοτικά και 

προσανατολισμένα στον χρήστη. Ερευνητές και αρθρογράφοι έχουν υποθέσει ότι η 

χρήση της τεχνολογίας θα συμβάλει στην επίτευξη αυτών των στόχων. Η διαδικασία της 

εξεύρεσης έχει επηρεαστεί από την αυξανόμενη ανάγκη για ευελιξία και ταχύτητα 

ανταπόκρισης, και ενσωματώνει πολύπλοκες μεθόδους επικοινωνίας. Η ανάπτυξη της 

τεχνολογίας των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που καλείται και ως Web 2.0, προσφέρει 
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στις επιχειρήσεις και τους recruiters  νέες προοπτικές. Σε όρους διοίκησης ανθρώπινου 

δυναμικού το διαδίκτυο έχει αλλάξει τους τρόπους εξεύρεσης τόσο για τις επιχειρήσεις 

όσο και για τους υποψηφίους (Epstein, 2003). 

Σύμφωνα με τη θεωρία Resource-Based View του Barney, J. B. (1991), οι 

επιχειρήσεις δεν πρέπει να αντιμετωπίζουν τους ανθρώπινους πόρους μόνο ως ένα 

«κόστος», αλλά αντίθετα θα πρέπει να ορίζουν ξεκάθαρα τους απαιτούμενους και 

μοναδικούς πόρους, καθώς και τις βασικές ικανότητές τους. Οι εργαζόμενοι 

διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο για την επιτυχία των επιχειρήσεων. Η αλλαγή του 

τρόπου εργασίας κατά τον 21ο αιώνα παρουσιάζει πολλές προκλήσεις για την εξεύρεση 

προσωπικού. Τα επιχειρηματικά περιβάλλοντα βασίζονται στη γνώση και έτσι η ζήτηση 

για εργαζομένους με ικανότητα μάθησης είναι μεγαλύτερη. Οι εκτεταμένες 

δημογραφικές, κοινωνικές και οι αλλαγές στην κουλτούρα των εταιριών δημιουργούν 

μία αυξανόμενη ανεπάρκεια στον αριθμό των καταρτισμένων υποψηφίων και, 

ταυτόχρονα, η ποικιλομορφία των ανθρώπινων πόρων καθιστά τη διαδικασία της 

εξεύρεσης πιο πολύπλοκη (Girard, A., Fallery, B., 2013). 

Η ηλεκτρονική εξεύρεση ενισχύει την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας της 

εξεύρεσης (εικόνα 2.6). Η υψηλή τεχνολογία, η ευκολότερη πρόσβαση στην πληροφορία 

και η βελτίωση επικοινωνίας ανάμεσα στους εργαζομένους και τις επιχειρήσεις αυξάνει 

την πιθανότητα της σωστής επιλογής και αντιστοίχισης των υποψηφίων σε μία ανοιχτή 

θέση εργασίας. Από την άλλη, η μείωση του κόστους των αιτήσεων ενθαρρύνει την 

εισροή αιτήσεων από μη καταρτισμένους υποψηφίους, δίνοντας έτσι το έναυσμα για τη 

βελτίωση των μεθόδων διαλογής των βιογραφικών που λαμβάνονται (Freeman & Autor, 

2002). Η ηλεκτρονική εξεύρεση και οι αναδυόμενες τεχνολογίες έχουν διευκολύνει το 

ρόλο του σύγχρονου recruiter. Το διαδίκτυο λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος ανάμεσα 

στους εργοδότες και τους εργαζομένους. Επιπλέον, έχει καταστήσει τα άτομα που 

αναζητούν εργασία, μέσα από τις εταιρικές ιστοσελίδες και τους ιστότοπους 

δημοσίευσης αγγελιών εργασίας, πιο διαδραστικά (Harris, 2007). 

 



 

16 

 

Εικόνα 2.6: Η ηλεκτρονική εξεύρεση ενδυναμώνει την αποτελεσματικότητα της 

διαδικασίας εξεύρεσης (Stone, 2005) 

 

 3 Η ηλεκτρονική εξεύρεση ανθρώπινου δυναμικού 

 3.1  Ο ορισμός της ηλεκτρονικής εξεύρεσης ανθρώπινου δυναμικού 

Οι ανθρώπινοι πόροι αποτελούν το πιο σημαντικό παράγοντα που «κρύβεται» 

πίσω από την επιτυχία κάθε μικρής ή μεγάλης επιχείρησης, συνεπώς και η εξεύρεσή του 

είναι εξίσου σημαντική. Η εξεύρεση του ταλαντούχου υποψήφιου με τη χρήση του 

διαδικτύου αποτελεί το περιεχόμενο των όρων e-recruiting ή Electronic Recruitment ή 

online recruiting (Ayshath  et al. ,2015). Οι όροι e-recruitment, online recruitment, και 

internet recruiting ή ο ελληνικός όρος η-εξεύρεση είναι συνώνυμοι. Ο όρος υποδηλώνει 

την εξεύρεση των θέσεων εργασίας με τη χρήση του διαδικτύου (Ganalaki, 2002).  

Ο Vidot (2000) υπέθεσε ότι η ηλεκτρονική εξεύρεση είναι η χρήση του 

διαδικτύου για την προσέλκυση υψηλού επιπέδου υποψηφίων και η διαλογή των προφίλ 

των υποψηφίων, βελτιώνοντας τη διαδικασία της υποβολής και επεξεργασίας αιτήσεων 

(Bussler & Davis, 2002). Οι προσπάθειες των επιχειρήσεων να στελεχωθούν με το 

κατάλληλο προσωπικό έχουν εναποτεθεί στην τεχνολογία της πληροφορικής και τη 

εξεύρεση είναι μία λειτουργική περιοχή της επιχείρησης που έχει εξελιχθεί ραγδαία 

λόγω του διαδικτύου (Kalmárová, Z., 2012). 

Έχει υποστηριχθεί από τους Caggiano (1999) & Borck (2000) ότι η εξεύρεση που 

βασίζεται στο διαδίκτυο δε είναι δυνατό να αντικαταστήσει τις παραδοσιακές πρακτικές 

εξεύρεσης αλλά μία καλά εφαρμοσμένη στρατηγική ηλεκτρονικής εξεύρεσης μπορεί να 

καταστήσει τη συνολική διαδικασία εξεύρεσης πιο πετυχημένη. Ο Hogler (1998) 
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εκφράζει την άποψη ότι οι εργοδότες μπορούν να αντιστοιχίσουν πιο εύκολα 

υποψηφίους σε θέσεις εργασίας. Ο Cullen (2001) υποστηρίζει ότι η ηλεκτρονική 

εξεύρεση δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένα μεμονωμένο εργαλείο αλλά ως ένα 

εργαλείο που ενσωματώνεται στη συνολική στρατηγική ανθρώπινου δυναμικού. 

Με την εφαρμογή της ηλεκτρονικής εξεύρεσης, αξιοποιείται η τεχνολογία της 

πληροφορικής κι έτσι επιτυγχάνεται η επιτάχυνση και η βελτίωση της διαδικασία της 

εξεύρεσης (Tong and Sivanand, 2005). Η ηλεκτρονική εξεύρεση αναδύεται ως μία 

μέθοδος με πολλά πλεονεκτήματα σε σύγκριση με τις παραδοσιακές μεθόδους εξεύρεσης 

και ενισχύει το στρατηγικό ρόλο του τμήματος ΑΔ (Tong and Sivanand 2005). Αυτή τη 

στιγμή, αποτελεί μία από τις πιο επιτυχημένες ηλεκτρονικές επιχειρησιακές εφαρμογές 

και ως μέθοδος συμβάλει στην εύκολη και γρήγορη δημιουργία μίας μεγάλης δεξαμενής 

από υποψηφίους για θέσεις εργασίας (Lee 2005). Η ανάδυση της μεθόδου αυτής 

οδήγησε τις επιχειρήσεις να επανασχεδιάσουν τη διαδικασία της εξεύρεσης προσωπικού 

(Cullen, 2001). 

 3.2  Η διαδικασία της ηλεκτρονικής εξεύρεσης 

Η διαδικασία της ηλεκτρονικής εξεύρεσης φαίνεται στην εικόνα 3.1 παρακάτω. 

Η διαδικτυακή πλατφόρμα διευκολύνει όλη τη διαδικασία, από τη δημοσίευση της θέσης 

εργασίας μέχρι την πρόσληψη των υποψηφίων. Οι επιχειρήσεις έχουν βελτιώσει την 

επικοινωνία με τους υποψηφίους εργαζομένους και παρέχουν τη δυνατότητα 

αλληλεπίδρασης με τους χρήστες (Kluemper & Rosen, 2009). Οι Sinha και Thaly (2013) 

ισχυρίστηκαν ότι μπορεί πλέον να αναπτυχθεί ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα 

εξεύρεσης προσωπικού, το οποίο θα απαιτεί λιγότερο χρόνο ολοκλήρωσης της 

διαδικασίας και την ίδια στιγμή θα καταστήσει το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού πιο 

ανταγωνιστικό και αποτελεσματικό για την εξεύρεση του κατάλληλου προσωπικού στην 

ανάλογη θέση. Η διαδικασία της ηλεκτρονικής εξεύρεσης κατά τον Cappelli (2001) έχει 

ως εξής: 

 
 

Εικόνα 3.1: H διαδικασία της ηλεκτρονικής εξεύρεσης προσωπικού (Cappelli, 

2001) 
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Προέλκυση υποψηφίων: Αξιοποίηση της φήμης της εταιρείας, προβολή των προϊόντων 

και υπηρεσιών της, διαδικτυακή τεχνολογία, σχεσιακό marketing και άλλες μέθοδοι 

προσέλκυσης πιθανών εργαζομένων, μέσω της εταιρικής ιστοσελίδας. Ενίσχυση και 

προβολή των ανθρώπινων πόρων και παροχή πληροφοριών για θέσεις  και συνθήκες 

εργασίας. 

Διαλογή υποψηφίων: Επιλογή και χρήση εξελιγμένων και σύνθετων τεστ για τη διαλογή 

των υποψηφίων, και μείωση του μεγέθους δεξαμενής των υποψηφίων για τη θέση έναν 

εύκολα διαχειρίσιμο αριθμό 

Άμεση πραγματοποίηση επαφών: Επιθετική δράση και χρήση αυτόματων συστημάτων 

πρόσληψης για την επικοινωνία με τους πιο επιθυμητούς υποψηφίους, άμεση 

προσέγγισή τους προτού τους προσεγγίσει ο ανταγωνισμός 

Σύναψη συμφωνίας: Κλήση προς τους επικρατέστερους υποψηφίους, προγραμματισμός 

συνάντησης, σύναψη συμφωνίας, η ανθρώπινη επαφή που δεν υπήρχε στα τρία 

προηγούμενα στάδια, πλέον αποτελεί στρατηγικής σημασίας στο στάδιο αυτό. 

 

O Dhamija (2012) υπέδειξε ότι το «η διαδικτυακή εξεύρεση φέρνει την 

επανάσταση στην ολοκλήρωση της διαδικασίας της εξεύρεσης». Οι Maurer and Liu 

(2007) ισχυρίστηκαν πως η εξεύρεση ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί στην ουσία 

«διαφήμιση των θέσεων εργασίας (job marketing)» και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο 

ένας σύγχρονος recruiter που χρησιμοποιεί online1 μέσα πρέπει να δίνει συνεχώς έμφαση 

στη «δημιουργία ενός εικονικού εργασιακού περιβάλλοντος», και να το προβάλλει ώστε 

να προσελκύονται μελλοντικοί εργαζόμενοι οι οποίοι θα  αποτελέσουν μακροχρόνιο 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την επιχείρηση. Αυτό το εικονικό περιβάλλον 

περιλαμβάνει την εταιρική ιστοσελίδα, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις 

επαγγελματικές ιστοσελίδες εξεύρεσης και αναζήτησης προσωπικού. Αυτές οι μέθοδοι 

θα περιγραφούν αναλυτικά στην επόμενη ενότητα. 

Ο Peretti (2004) χωρίζει τη δραστηριότητα της εξεύρεσης σε τέσσερα στάδια, την 

προετοιμασία, την έρευνα, την επιλογή και την ολοκλήρωση. Πιο συγκεκριμένα, τα 

ποικίλα βήματα που ακολουθούνται όσον αφορά τη διαδικασία της ηλεκτρονικής 

εξεύρεσης περιλαμβάνουν τη συντήρηση και ανανέωση του περιεχομένου μίας εταιρικής 

ιστοσελίδας και τη δημοσίευση ευκαιριών καριέρας. Οι αιτήσεις εργασίας υποβάλλονται 

                                                 
1  Online: με τη χρήση του διαδικτύου 
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και αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή διαδικτυακών εφαρμογών. Σε 

συνέχεια, στους επικρατέστερους υποψηφίους παρέχεται η υπηρεσία των διαδικτυακών 

τεστ, τα οποία σχεδιάζονται από πολλές εταιρείες. Εάν οι υποψήφιοι, προέρχονται από 

απομακρυσμένες περιοχές, διεξάγονται οι πρώτες συνεντεύξεις με τη χρήση κάμερας 

(Ayshath et al., 2015). Το επόμενο και τελευταίο βήμα της ηλεκτρονικής εξεύρεσης, 

είναι η διαλογή και η επιλογή των επικρατέστερων υποψηφίων και η ενημέρωσή τους. 

 3.2.1 Η περιγραφή του μοντέλου της ηλεκτρονικής εξεύρεσης 

Το μοντέλο των Aurélie Girard και Bernard Fallery (2013) παρέχει μία 

ολοκληρωμένη  εικόνα για τα ζητήματα που σχετίζονται με την ηλεκτρονική εξεύρεση 

και τα μέρη που εμπλέκονται στη λειτουργία. Το μοντέλο αναπτύχθηκε βάσει του 

μοντέλου e-HRM των Ruel et al’s (2004), οι οποίοι διακρίνουν τέσσερις διαστάσεις της 

ηλεκτρονικής εξεύρεσης, τη στρατηγική, τους στόχους, τους τύπους και τα 

αποτελέσματα. 

 

 

 

Εικόνα 3.2: Το μοντέλο E-Recruitment, προσαρμοσμένο στο μοντέλο e-HRM 

των Ruël et al.’s (2004)  

 

Οι διαστάσεις του μοντέλου έχουν ως εξής: 

o Η στρατηγική εξεύρεσης (Beyssere des Horts, 1987): Η στρατηγική επίτευξης 

κέρδους εφαρμόζεται στις επιχειρήσεις που είναι «ώριμες» όσον αφορά τις 
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δραστηριότητές τους. Η διαδικασία της εξεύρεσης είναι τυποποιημένη. Οι θέσεις 

εργασίας έχουν αναλυθεί με ξεκάθαρο τρόπο. Η στρατηγική της δυναμικής 

ανάπτυξης εφαρμόζεται σε επιχειρήσεις όπου οι δραστηριότητες αναπτύσσονται 

ραγδαία. Η διαδικασία εξεύρεσης δεν τυποποιείται και κατά την εξεύρεση 

αναζητούνται υποψήφιοι με υψηλές προοπτικές και μακροχρόνια εργασιακή 

εμπειρία. Η διοικητική στρατηγική χρησιμοποιείται στις επιχειρήσεις οι οποίες 

ξεκινάνε τις δραστηριότητές τους ή αναπτύσσουν νέες. Η διαδικασία της 

εξεύρεσης εστιάζει κυρίως σε νέα στελέχη. Η εξεύρεση και στις ικανότητές τους. 

o Οι στόχοι της η-εξεύρεσης, η απόδοση και οι διαδικασίες (Beer at al., 1984): 

Κατά την εξεύρεση είναι σημαντικό να υπολογίζονται τα διάφορα κόστη. Όσον 

αφορά τη διαχείριση των αιτήσεων η τεχνολογία τη διευκολύνει σε μεγάλο 

βαθμό. Στο σημείο αυτό είναι πολύ σημαντική η συνεισφορά της τεχνολογίας 

Web 2.0. Η τεχνολογία Web 2.0 προσφέρει τα μέσα για να δημιουργηθούν 

σχέσεις με παθητικούς αιτούντες για θέσεις εργασίας. Η φήμη και η εταιρική 

εικόνα διαδραματίζει εξίσου σημαντικό ρόλο. 

o Σχετικά με τους τύπους της, η ηλεκτρονικής εξεύρεση (Lepak and Snell, 1998), 

διακρίνεται σε: 

• Λειτουργική: περιλαμβάνει τις βασικές συναλλαγές ηλεκτρονικής εξεύρεσης  που 

χαρακτηρίζονται από βραχυπρόθεσμες σχέσεις με τους υποψήφιους, την 

ανταλλαγή μηνυμάτων χωρίς γεωγραφικό περιορισμό και την αυτοματοποίηση 

των συναλλαγών.  

• Σχεσιακή: χαρακτηρίζεται από την ανάπτυξη πραγματικών σχέσεων με τους 

υποψηφίους, μέσω παροχής καλύτερης ανατροφοδότησής με τη χρήση των 

εργαλείων Web 2.0. 

• Μετασχηματιστική: αναφέρεται στη στρατηγική της ηλεκτρονικής εξεύρεσης η 

οποία εστιάζει στη διαχείριση των ταλέντων. Αυτός ο τύπος εξεύρεσης 

υποστηρίζεται από την εικόνα και φήμη του εργοδότη. 

o Τα αποτελέσματα της η-εξεύρεσης (Beer et al., 1984): περιλαμβάνουν την υψηλή 

δέσμευση σε όρους ικανοποίησης από την εργασία, την ισορροπία μεταξύ 

προσωπικής και εργασιακής ζωής και την υποκίνηση των εργαζομένων. Η υψηλή 

δέσμευση έγκειται στην δυνατότητα των εργαζομένων να αποκτούν νέες 
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αρμοδιότητες και ρόλους μέσα στην εταιρεία. Απαιτείται προσεκτική επιλογή 

των εργαζομένων από την αρχή. Η αποτελεσματικότητα του κόστους μπορεί να 

επιτευχθεί μέσω των στοχευμένων δραστηριοτήτων εξεύρεσης και με τον ακριβή 

ορισμό του επιπέδου των αμοιβών. Η υψηλή δέσμευση ενδιαφέρει την ίδια την 

επιχείρηση, η εισροή και η απόδοση του προσωπικού απασχολεί όλες τις ομάδες 

ενδιαφερόντων (stakeholders). Η εξεύρεση έγκειται στην είσοδο στην εταιρεία 

εργαζομένων που θα αποτελέσουν τη βάση για την ανάπτυξη ενός εργασιακού 

περιβάλλοντος με συνοχή και υψηλό αίσθημα δέσμευσης και με ακριβή ορισμό 

του επιπέδου των αμοιβών. Η υψηλή δέσμευση ενδιαφέρει την ίδια την 

επιχείρηση, η εισροή και η απόδοση του προσωπικού απασχολεί όλες τις ομάδες 

ενδιαφερόντων (stakeholders). Η εξεύρεση έγκειται στην είσοδο στην εταιρεία 

εργαζομένων που θα αποτελέσουν τη βάση για την ανάπτυξη ενός εργασιακού 

περιβάλλοντος με συνοχή και υψηλό αίσθημα δέσμευσης. 

 

 3.3  Οι μέθοδοι και τα εργαλεία της ηλεκτρονικής εξεύρεσης 

Τα διαδικτυακά εργαλεία έχουν γίνει αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας της 

εξεύρεσης, και έχουν προσφέρει πολλές νέες δυνατότητες εξεύρεσης υποψηφίων στις 

επιχειρήσεις (Pavitra Dhamija, 2012). Εντοπίζεται από τους Lucie Bohmova και Antonin 

Pavlicek (2015) οι παρακάτω μέθοδοι αναζήτησης εργαζομένων στο διαδικτυακό 

περιβάλλον. 

 3.3.1 . Οι ιστοσελίδες δημοσίευσης θέσεων εργασίας 

 

Οι εμπορικές ιστοσελίδες δημοσίευσης θέσεων εργασίας αποτελούν μία από τις 

πιο συχνά αξιοποιούμενες μεθόδους διαδικτυακής εξεύρεσης προσωπικού. Λειτουργούν 

όπως οι έντυπες διαφημίσεις στις εφημερίδες όμως επιπλέον επιτρέπουν τη δημιουργία 

μίας μεγάλης «δεξαμενής» από υποψήφιους. Το ισχυρότερο χαρακτηριστικό τους είναι η 

κατακόρυφη αύξηση του αριθμού των υποψηφίων και των βιογραφικών σημειωμάτων, 

καθώς εκτιμάται ότι περιέχονται εκατομμύρια μοναδικά βιογραφικά σε ιστοσελίδες 

παγκόσμιας φήμης (Gutmacher, 2000). 

Επιπρόσθετα, οι ιστοσελίδες αυτές καθιστούν δυνατό στους υποψηφίους να 

αποστέλλουν την αίτηση εργασίας τους οποιαδήποτε χρονική στιγμή επιθυμούν, ενώ για 
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τους recruiters να διαχειρίζονται οποτεδήποτε χρειαστεί τις αιτήσεις που λαμβάνουν. 

Επιπλέον η διαφήμιση μίας θέσης εργασίας στις ιστοσελίδες αυτές είναι λιγότερο ακριβή 

έναντι των παραδοσιακών μεθόδων διαφήμισης, ενώ οι χαμηλές τιμές δικαιολογούνται 

από την πληθώρα και τον ανταγωνισμό των εμπορικών ιστοσελίδων που υπάρχουν αυτή 

τη στιγμή στην αγορά της εξεύρεσης (Boehle, 2000). Ένα ακόμη πλεονέκτημα αποτελεί 

η γρήγορη επεξεργασία των εισερχομένων αιτήσεων με τη χρήση μηχανισμών 

αναζήτησης και τις λέξεις- κλειδιά. Ένα δεύτερο πλεονέκτημα αποτελεί το γεγονός πως 

η επιχείρηση λαμβάνει εκτενή πληροφόρηση και μπορεί να συνδέσει την εταιρική της 

ιστοσελίδα με τους ιστότοπους αυτούς, παρέχοντας επιπλέον πληροφόρηση τόσο για τις 

θέσεις εργασίας όσο και για το προφίλ της εταιρείας (κουλτούρα, όραμα, αποστολή και 

αξίες).  

Επίσης, είναι σκόπιμο οι επιχειρήσεις να εστιάζουν και να συνεργάζονται με 

γνωστές ιστοσελίδες δημοσίευσης θέσεων εργασίας που χαρακτηρίζονται από μεγάλη 

επισκεψιμότητα χρηστών (Maurer & Liu, 2007). Η πλειονότητα των ιστοσελίδων, δίνουν 

στις επιχειρήσεις την δυνατότητα επικοινωνίας των προσφορών εργασίας που 

προκύπτουν, σε ένα ευρύ κοινό, με την αποστολή newsletter σε τακτά χρονικά 

διαστήματα. Οι υποδειγματικές ιστοσελίδες εξεύρεσης περιλαμβάνουν λίστες από θέσεις 

εργασίας, και μοιάζουν αρκετά με τις εκτυπωμένες έντυπες διαφημίσεις (Rudich, 2000; 

Taylor,2001). Σε πολλές από αυτές, δημοσιεύονται συγκεκριμένων ειδικοτήτων θέσεις 

εργασίας και περιλαμβάνουν πεδία συμπλήρωσης από τους υποψήφιους σχετικά με το 

είδος εργασίας που αναζητούν, τη γεωγραφική περιοχή και άλλα σημαντικά κριτήρια. Τα 

θετικά της χρήσης μίας εμπορικής ιστοσελίδας έχουν ως εξής: 

• Βελτιώνει την ποικιλομορφία των υποψηφίων που αιτούνται για θέσεις εργασίας  

• Μπορεί να προσελκύσει εύκολα τους σωστούς υποψηφίους  

• Είναι πιο εύκολη και γρήγορη η χρήση της μεθόδου δημοσίευσης διαφημίσεων 

έναντι των έντυπων διαφημίσεων  

• Συμβάλει στην προώθηση της εικόνας της επιχείρησης και αναδεικνύει τη θέση 

της εταιρίας στον κλάδο που ανήκει  

• Αυξάνει την ταχύτητα της πρόσληψης  
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 3.3.2 Εταιρικές ιστοσελίδες 

 

Οι εταιρικές ιστοσελίδες αντιπροσωπεύουν μία από τις πρώτες και πιο 

διαδεδομένες διαδικτυακές προσεγγίσεις στην εξεύρεση προσωπικού. Είναι εστιασμένες 

στη βελτίωση της εμπειρίας του επισκέπτη (Richardson Margaret, 2009). Προσφέρουν 

σημαντικές πληροφορίες σχετικά με το προφίλ της εταιρίας, τις ευκαιρίες εργασίας, την 

περιγραφή των θέσεων εργασίας, την οργανωσιακή κουλτούρα, την ταυτότητα της 

επιχείρησης και τα κίνητρα για να υποβάλει ο υποψήφιος την αίτησή του για κάποια 

θέση (μισθολογικές απολαβές, πρόσθετες παροχές, ευκαιρίες για μάθηση, προοπτικές για 

επαγγελματική εξέλιξη και προαγωγή). Συνηθισμένη πρακτική αποτελεί η πρόσθεση 

ξεχωριστής σελίδας ευκαιριών καριέρας. Οι επιχειρήσεις έχουν υιοθετήσει διαδικτυακές 

εφαρμογές για την υποβολή των αιτήσεων και για να διαβιβάσουν πληροφορίες σχετικά 

με τις ευκαιρίες που προκύπτουν στην εταιρεία, κατευθύνοντας τους υποψήφιους 

εργαζομένους και επισκέπτες να ολοκληρώσουν διαδικτυακά την αίτησή τους (Stone L. 

Dianna., Stone-Romero F., Lukaszewski Kimberly Eugene, 2006). Στις εταιρικές 

ιστοσελίδες ενσωματώνονται διαδικτυακές πλατφόρμες οι οποίες περιλαμβάνουν 

εγκατεστημένες μηχανές αναλύσεων των αναζητήσεων των αποτελεσμάτων, και 

καθιστούν τη διαδικασία διαλογής των αιτήσεων ταχύτερη, απαιτώντας λιγότερο χρόνο 

ενασχόλησης από τα στελέχη ανθρώπινου δυναμικού (Anderson, N., 2003). 

 Ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα της εταιρικής ιστοσελίδας είναι το συνήθως 

μικρό κόστος ανάπτυξης (για παράδειγμα με αγορά έτοιμων θεμάτων WordPress) , 

καθώς και ο αποτελεσματικός συνδυασμός παροχής πληροφοριών τόσο για τις ευκαιρίες 

καριέρας όσο και για την φήμη της εταιρείας. Έτσι προτείνεται ως ο πιο «έξυπνος» 

τρόπος εξεύρεσης και προσέλκυσης προσωπικού (Scheyer & McCarter, 1998) , γι’ αυτό 

και οι εταιρείες προσθέτουν περιεχόμενο που θα προσελκύσει ταλαντούχους 

υποψήφιους. Οι περισσότεροι υποψήφιοι θα θωρήσουν μία μεσαία προς μεγάλη εταιρεία 

χωρίς ιστοσελίδα ως αρνητική ένδειξη και θα τους αποθαρρύνει από το να υποβάλουν το 

βιογραφικό τους. 

Η έρευνα των Maher and Silverman (2002), υποδεικνύει ότι από τις 62.000 

προσλήψεις σε 9 μεγάλες εταιρείες, το 16% επί αυτών πραγματοποιήθηκαν μέσω της 

εταιρικής ιστοσελίδας. Θα ήταν, επομένως, άσκοπο για μία επιχείρηση να μην έχει 

εταιρική ιστοσελίδα. Σύμφωνα με τους Emma Parry and Hugh Wilson (2007) οι 

εταιρικές ιστοσελίδες προϋποθέτουν την ύπαρξη μίας σειράς από παράγοντες 
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προκειμένου να επιτύχουν το σκοπό της εξεύρεσης. Πιο αναλυτικά, οι επιχειρήσεις 

πρέπει να λαμβάνουν υπόψιν τις εξής παραδοχές και παραμέτρους: 

• Οι μελλοντικοί εργαζόμενοι στην εταιρεία, έχουν την τάση να αναζητούν 

εργασία μέσω των εταιρικών ιστοσελίδων 

• Οι ανταγωνιστές χρησιμοποιούν, επίσης, εταιρικές ιστοσελίδες για την εξεύρεση 

προσωπικού 

• Οι επιχειρήσεις πρέπει να ενσωματώνουν στην εταιρική ιστοσελίδα τη 

δυνατότητα αίτησης εργασίας 

• Η κουλτούρα των εταιριών πρέπει να γίνει πιο διαδικτυακή, επομένως η 

ανάπτυξη μίας ιστοσελίδας θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα  

• Η χρήση τους οδηγεί στην εξοικονόμηση κόστους 

• Καθιστά τη διεργασία της εξεύρεσης ταχύτερη 

• Είναι πιο εύκολο να προσεγγιστούν οι καταλληλότεροι υποψήφιοι. 

• Συμβάλει στη δημιουργία μίας πολύ μεγάλης βάσης βιογραφικών και αυξάνει την 

πιθανότητα εντοπισμού ταλαντούχων υποψηφίων 

• Η ποιότητα των υποψηφίων, ως προς το επαγγελματικό τους προφίλ, που 

αιτούνται είναι υψηλότερη 

• Οι περισσότερες διεργασίες ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας είναι ήδη 

ηλεκτρονικές (μισθοδοσία, εκπαίδευση και μάθηση), επομένως και η εξεύρεση 

τείνει να γίνει ηλεκτρονική 

Οι Emma Parry and Hugh Wilson (2007), επισημαίνουν κατά την έρευνά τους 

και τις  αρνητικές πτυχές της μεθόδου των εταιρικών ιστοσελίδων, τονίζοντας τα εξής 

σημεία:  

• Η βάση βιογραφικών της εταιρίας κατακλύζεται από άσχετα προφίλ υποψηφίων 

• Υπάρχουν περιπτώσεις που η εγκατάσταση μίας εταιρικής ιστοσελίδας απαιτεί 

υψηλό κόστος 

• Η ιστοσελίδα αποτελεί μία λιγότερο προσωπική μέθοδος έναντι των 

παραδοσιακών μεθόδων εξεύρεσης 
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• Οι αιτήσεις περιορίζονται σε συγκεκριμένα άτομα τα οποία έχουν πρόσβαση 

στην τεχνολογία και είναι τεχνολογικά καταρτισμένοι 

• Αποτελεί πιο  ενδεδειγμένο τρόπο για τις τεχνολογικά προσανατολισμένες 

εταιρείες 

 3.3.3 Τα εργαλεία της τεχνολογίας Web 2.0 

Με τη μετάβαση από το Web 1.0 στο Web 2.0 τα τελευταία δέκα χρόνια, 

αναδύθηκαν εργαλεία και μέσα τα οποία τείνουν να μειώσουν τις ιεραρχίες, 

επιτρέποντας στους αναγνώστες να γίνουν οι πραγματικοί δράστες. Τα εργαλεία της 

τεχνολογίας Web 2.0 χρησιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις τόσο για την ενίσχυση της 

εικόνας και φήμης τους όσο και για την ανάπτυξη σχέσεων με πιθανούς εργαζομένους 

(Girard Aurélie, Fallery Bernard,2009). Όσον αφορά την εξεύρεση, τα πιο 

αντιπροσωπευτικά Web 2.0 εργαλεία είναι: 

1.Ιστολόγια: Δημιουργούνται από τους υποψηφίους και εργοδότες, καθώς και 

τους headhunters2 

2.Μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Το Facebook ή το επαγγελματικό μέσο 

κοινωνικής δικτύωσης LinkedIn χρησιμοποιούνται για να βρίσκουν οι επιχειρήσεις 

μελλοντικούς εργαζομένους, επιδιώκοντας την ανάπτυξη σχέσεων και με «παθητικούς» 

υποψήφιους.  

3.Τα εικονικά περιβάλλοντα: Αποτελούν τρισδιάστατες πλατφόρμες (όπως το 

secondlife.com), όπου ο χρήστης αποτελεί ένα χαρακτήρα που συμμετέχει σε έναν 

κόσμο εικονικής πραγματικότητας (Tyagi Ajay, 2016) Αυτά τα εικονικά περιβάλλονται 

χρησιμοποιούνται και στο χώρο του ανθρώπινου δυναμικού για την προσέλκυση των 

παθητικών υποψηφίων. Αποτελούν μία μορφή στρατηγικής εξεύρεσης προσωπικού σε 

μορφή παιχνιδιού. 

4.Cooptation websites: Τα μέσα αυτά παρακινούν άτομα (με χρηματοοικονομικό 

αντάλλαγμα) να εντοπίσουν και να προσελκύσουν ταλέντα.  

5.Τα Identity management websites, (για παράδειγμα η ιστοσελίδα ziki.com) τα 

οποία βελτιώνουν την εικόνα μίας εταιρείας στο διαδίκτυο, με τη συγκέντρωση σε μία 

σελίδα στοιχείων για την εταιρεία όπως η ιστοσελίδα της, τα προφίλ της στα social 

media και η προώθηση της ιστοσελίδας μέσω της Google 

                                                 
2 Ο όρος αναφέρεται στους «κηνυγούς κεφαλών», δηλαδή επαγγελματίες ανθρώπινου δυναμικού που 

αναζητούν τους πιο καταρτισμένους υποψήφιους στην αγορά 
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6. Πλατφόρμες βίντεο, όπως το Youtube ή το Youjob, δίνουν στις επιχειρήσεις 

την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις προσφορές εργασίας τους με τη χρήση βίντεο ενώ 

στους υποψήφιους να εισάγουν το βιογραφικό τους σημείωμα ως βίντεο (Girard Aurélie, 

Fallery Bernard, 2009). 

Η εξεύρεση ανθρώπινου δυναμικού μέσω social media  (η μέθοδος είναι γνωστή 

και ως social recruiting) είναι νεότερη μέθοδος εξεύρεσης που προσδίδει ένα τεράστιο 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις επιχειρήσεις. Το μέσο LinkedIn είχε περισσότερα από 

36 εκατομμύρια μέλη τον Φεβρουάριο του 2009. Για το λόγο αυτό, στην επόμενη 

ενότητα περιγράφεται εξονυχιστικά η χρήση των social media για το σκοπό της 

εξεύρεσης προσωπικού. 

 3.4  Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media)  

Τα social media αποτελούν ένα σύγχρονο κοινωνικό φαινόμενο για το οποίο έχει 

διεξαχθεί περιορισμένη έρευνα (Roth, Bobko et al. 2013). Οι Roth et al (2013) 

παρατηρούν την έλλειψη διεξαγωγής εμπειρικών ερευνών όσον αφορά τη χρήση τους 

στις λειτουργίες εξεύρεσης και επιλογής προσωπικού. Οι Kaplan και Haenlein (2010) 

χρησιμοποίησαν μία τεχνική περιγραφή του όρου «τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι 

μία ομάδα από εφαρμογές βασισμένες στο διαδίκτυο που «χτίστηκαν» ιδεολογικά και 

τεχνολογικά στην τεχνολογία Web 2.0 και επιτρέπουν τη δημιουργία και ανταλλαγή του 

περιεχομένου που παράγεται από το χρήστη». Οι Boyd and Ellison (2008) τα ορίζουν από 

μία λιγότερο τεχνική άποψη ως «οι υπηρεσίες βασισμένες στο διαδίκτυο που επιτρέπουν 

στα άτομα να δημιουργήσουν ένα δημόσιο ή εν μέρει δημόσιο προφίλ μέσα σε ένα 

περιορισμένο περιβάλλον, να αλληλοεπιδράσουν με μία σειρά από χρήστες με τους οποίους 

είναι συνδεδεμένοι και να περιηγούνται σε λίστες επαφών μέσα στο σύστημα». 

Οι επιχειρήσεις πρόσφατα ξεκίνησαν να χρησιμοποιούν τα social media για τη 

λήψη αποφάσεων σχετικά με το προσωπικό, και η συχνότητα χρήσης τους αυξάνεται 

ραγδαία (Preston, 2011). Πολλοί επαγγελματίες έχουν ισχυριστεί ότι οι επιχειρήσεις που 

δε χρησιμοποιούν τα μέσα αυτά χάνουν σημαντικές ευκαιρίες εξεύρεσης αξιόλογου 

προσωπικού (Hunt, 2010) και το πλεονέκτημα της εξοικονόμησης του κόστους. 

Αποτελούν μία όλο και πιο δημοφιλή μέθοδο για τους recruiters, καθώς εξασφαλίζεται η 

άμεση συνδεσιμότητα και επικοινωνία με τους υποψηφίους (Wandel, 2008). Μέσω των 

social media, οι recruiters αντλούν γνώσεις σχετικά με τα προφίλ των υποψηφίων, 

συμμετέχοντας σε ομάδες φοιτητών, αποφοίτων και σε άλλες επαγγελματικές ομάδες. 
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 3.4.1 Τα social media ως πληροφοριακό σύστημα 

Τα Social Media αναλύονται στη σύγχρονη έρευνα με βάση τις έννοιες της 

τεχνολογίας Web 2.0 και των  συστημάτων User Generated Content (δηλαδή συστήματα 

στα οποία το περιεχόμενο παράγεται από τον ίδιο το χρήστη). Τα social media δεν 

αποτελούν μία απλή εφαρμογή, αλλά μία σειρά από διασυνδεδεμένες και ενοποιημένες 

τεχνολογίες της πληροφορικής. Ένα πληροφοριακό σύστημα που βασίζεται στην 

παραγωγή περιεχομένου από το χρήστη, σχηματίζεται μέσα από την ενοποίηση  

μοναδικών στοιχείων με σκοπό να προσφέρει στους χρήστες μία μοναδική αξία (Kaplan 

και Haenlein 2010). Τα social media ανοίγουν νέους δρόμους στην επικοινωνία και 

διαφέρουν από άλλα συστήματα επικοινωνίας υπολογιστών (Leonardi, Huysman et al. 

2013) στα εξής σημεία: 

1. Αυξάνουν τη μοναδικότητα των μηνυμάτων μέσα από τη διάφανη επικοινωνία 

και τις έμπιστες πηγές ( Hauptmann και Steger 2013) 

 2.Εξασφαλίζουν την ισότητα (μέσω πολλαπλές συσκευών), την ευκολία 

συμμετοχής, την ελεύθερη πρόσβαση με προσιτό υλικό εξοπλισμό και την ισότιμη 

συμμετοχή σε κανάλια επικοινωνίας όλων των επιπέδων (σε επιχειρησιακούς όρους αυτό 

περιλαμβάνει αλληλεπίδραση εργαζομένων, χαμηλών,μεσαίου και υψηλού επιπέδου 

στελεχών, αποφοίτων κ.λ.π.) (Boyd & Ellison 2008, Kaplan & Haenlein 2010) 

3. Παρέχουν πλατφόρμες που είναι εύκολα προσβάσιμες και αμφίδρομης επικοινωνίας οι 

οποίες συνεισφέρουν στο διάλογο και το χτίσιμο συμφωνιών και συναινέσεων (Wolf, 

M.V, Sims, J., Yang, H., 2014). 

 3.4.2 Τα πιο δημοφιλή μέσα κοινωνικής δικτύωσης για εξεύρεση προσωπικού 

Ο Vicknair (2009) ορίζει την εξεύρεση με τη χρήση των μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης (social recruiting) ως «η αξιοποίηση  της τεχνολογίας Web 2.0 και των μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης για την επικοινωνία, την απασχόληση, την πληροφόρηση και την 

εξεύρεση των μελλοντικών ταλαντούχων υποψηφίων». Οι Vicknair et al. (2009) 

ισχυρίζονται  ότι οι online recruiters  μπορούν να επιλέξουν πότε είναι σκόπιμο να 

χρησιμοποιήσουν τα social media και πότε δεν είναι σκόπιμη η χρήση τους. Οι κύριοι 

στόχοι των επιχειρήσεων είναι να εξοικονομήσουν χρήματα και χρόνο όταν επιλέγουν 

εργαζομένους αλλά από την άλλη, η εξοικονόμηση αυτή δε θα πρέπει να έχει αρνητική 

επίδραση στην ποιότητα των εργαζομένων. Η πρόκληση έγκειται στον τρόπο με τον 

οποίο θα μειωθούν τα κόστη, αλλά θα διατηρηθεί το επίπεδο των υποψηφίων. Αυτήν την 
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πρόκληση καλούνται να ξεπεράσουν τα στελέχη ΑΔ με την έξυπνη χρήση και την 

ανάπτυξη στρατηγικών αξιοποίησης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για την εξεύρεση 

ΑΔ (Bohmova, L. & Pavlicek, A., 2015). 

Οι εταιρείες διαθέτουν προφίλ στα social media, το οποίο φροντίζουν να 

ενημερώνουν συχνά. Σύμφωνα με τη μελέτη του Rober Walters (2015) οι εταιρείες 

έχουν προφίλ στα ακόλουθα μέσα:  

1. Το 50,8% στο LinkedIn 

2. Το 14,4% στο Twitter 

3. Το 11% στο Facebook 

Ποσοστό της τάξης 0,6% ανέφερε το μέσο Google+ και το 3% ανέφερε ότι είναι 

ενεργοί στο Instagram. Στην παρούσα εργασία θα αναλυθούν τα τρία πιο διαδεδομένα, 

για επαγγελματική χρήση από τις εταιρείες, μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Twitter, 

Facebook, LinkedIn). 

 

Εικόνα 3.3: Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στα οποία έχουν προφίλ οι εταιρείες 

(Robert Walters Whitepaper, 2015) 

Το πεδίο χρήσης των social media είναι τεράστιο, και υπάρχει η δυνατότητα για 

κάθε εταιρία να αποκομίσει μεγάλη αξία από τη χρήση των μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης. Παρακάτω παρουσιάζονται τα μέσα LinkedIn, Facebook & Twitter ως προς 

κάποια βασικά βήματα που ακολουθούνται σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορεί 

μία επιχείρηση να αυξήσει τον αριθμό των υποψηφίων που προέρχονται από τα μέσα 

αυτά: 

o Η χρήση του Twitter  

Το Twitter αποτελεί μία εύχρηστη ιστοσελίδα η οποία διευκολύνει την αποστολή 

και λήψη μηνυμάτων γνωστών ως "tweets". Το «tweet» αποτελεί ένα μήνυμα 140 

χαρακτήρων το οποίο επιτρέπει στους χρήστες να δημοσιεύουν άμεσα τις σκέψεις τους, 

ειδήσεις και οποιαδήποτε πληροφορία τους απασχολεί, καθώς και να κάνουν 

παραπομπές σε συνδέσμους. Όλες αυτές οι δημοσιεύσεις μπορούν να διαβαστούν από 
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τους followers. Ο όρος «followers» περιγράφει εκείνους τους χρήστες οι οποίοι 

ακολουθούν άλλους χρήστες ή οργανισμούς, καθώς και επιχειρήσεις και επιθυμούν να 

ενημερώνονται για αυτούς (Weaver and Morrison, 2008). Το Twitter είναι ένα πολύ 

χρήσιμο εργαλείο για τις εταιρείες που προωθούν τις ευκαιρίες εργασίας αλλά υπάρχουν 

πολλά σημαντικά σημεία που πρέπει να ληφθούν υπόψιν για την επιτυχημένη χρήση του 

από τα στελέχη των εταιριών. 

Αρχικά, θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας λογαριασμός στο twitter που αφορά την 

εταιρεία, ώστε να δημοσιεύονται μηνύματα σχετικά με τις ευκαιρίες εργασίας που 

προκύπτουν. Για να είναι η στρατηγική αυτή αποτελεσματική, πρέπει οι επιχειρήσεις να 

επενδύουν χρόνο στη απόκτηση πολλών ακολούθων και στο χτίσιμο της εταιρικής 

εικόνας μέσω του Twitter. Η χρήση των hashtags κρίνεται πολύ σκόπιμη για την 

προσέλκυση των υποψηφίων, ως επόμενο βήμα της δημοσίευσης μίας θέσης εργασίας. 

Τα hashtags μπορεί να περιλαμβάνουν λέξεις κλειδιά για τη θέση, τοποθεσίες, το όνομα 

της εταιρείας ή κάποια άλλη μοναδική λέξη που αφορά την εταιρεία. Επιπλέον, στο 

tweet μπορεί να περιλαμβάνεται κάποιος σύνδεσμος για τη δημοσιευμένη θέση ή μία 

πρόσκληση για θέση εργασίας. Τέλος, χρήσιμη κρίνεται η δημοσίευση ενός tweet σε 

λογαριασμό Twitter που αφορά αποκλειστικά θέσεις εργασίας. 

o Η χρήση του LinkedIn  

To LinkedIn είναι ένα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που ανήκει στην 

κατηγορία των business-oriented (προσανατολισμένα στην επιχείρηση) social media 

Απαιτεί πάλι εγγραφή χρήστη, ενώ, επιπλέον, υπάρχει μία ξεχωριστή ενότητα 

δημοσίευσης αγγελιών εργασίας, όπου μπορεί κάποιος χρήστης να δημοσιεύσει θέσεις 

εργασίας, κατόπιν πληρωμής (90-120 € ανά θέση). Η δημοσίευση συνδέεται με κάποιο 

προφίλ, είτε εταιρείας είτε ατόμου. Κρίνεται σκόπιμο η επαφή να είναι συνδεδεμένη με 

πολλούς χρήστες ή η εταιρεία να έχει πολλούς ακόλουθους, για να είναι μεγαλύτερη η 

προβολή της θέσης εργασίας σε περισσότερους χρήστες. Κάθε χρήστης μπορεί να 

υποβάλει το βιογραφικό του για κάποια θέση, και να ζητήσει άμεση ηλεκτρονική 

σύσταση από κάποια σύνδεσή του. Το LinkedIn στοχεύει σε επαγγελματικό κοινό και 

μία θέση εργασίας λαμβάνει πολύ μεγαλύτερη ανταπόκριση από ότι θα λάμβανε η ίδια 

θέση στα μέσα twitter και Facebook. Το LinkedIn  προωθείται ως ο νέος τρόπος για τους 

recruiters εντοπισμού των μελλοντικών εργαζομένων τους και για την πλευρά των 

υποψηφίων ως τρόπος ανίχνευσης των ποικίλων ανοιχτών θέσεων εργασίας (Weaver and 

Morrison, 2008). 
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o Η χρήση του Facebook 

Το Facebook δημιουργήθηκε το 2003 και κατέχει την πρώτη θέση μεταξύ των 

μέσων κοινωνικής δικτύωσης, με περισσότερους από 1 δις εγγεγραμμένους χρήστες. 

Σχεδιάστηκε με σκοπό να συνδέει φίλους μεταξύ τους μεταξύ σχολείων και 

πανεπιστημίων στην Αμερική, και γρήγορα έγινε ευρύτατα γνωστό ως το κυρίαρχο 

παγκόσμιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Το μέσο προσφέρει μία ευρύτατη σειρά από 

χαρακτηριστικά και εφαρμογές στους χρήστες του, οι οποίοι εκτός από τη σύνδεσή τους 

με άλλες επαφές μπορούν να συμμετέχουν σε ομάδες και άλλα δίκτυα, να δημοσιεύουν 

φωτογραφίες, βίντεο, συνδέσμους, τις απόψεις του ή άλλες προσωπικές ενημερώσεις. Σε 

λιγότερο από 10 χρόνια το Facebook έχει εξαπλωθεί σε τόσο τεράστιους αριθμούς που 

λίγοι μπορούν να προβλέψουν το πότε θα σταματήσει η ανάπτυξή του (Weaver and 

Morrison, 2008). 

Και πάλι απαιτείται εγγραφή του χρήστη ή δημιουργία μίας σελίδας εάν 

πρόκειται για επιχείρηση ή οργανισμό. Είναι δυνατή η προβολή πολλών πληροφοριών 

σχετικά με εταιρείες και τις δραστηριότητές τους. Οι εταιρείες επιδιώκουν τη συνεχή 

ανανέωση του περιεχομένου, καθώς αποτελεί ισχυρό μέσο διαφήμισης, τόσο για τους 

πελάτες όσο και για τους υποψήφιους εργαζομένους. Πολλοί χρήστες μπορούν να 

ακολουθήσουν τη σελίδα αυτή και να ενημερώνονται για όλα τα θέματα που 

απασχολούν την εταιρεία, καθώς και για τις θέσεις εργασίας που δημοσιεύει. 

Όταν δημοσιεύεται μία θέση εργασίας γίνεται η επιλογή του "share" από 

διάφορους χρήστες ώστε επιτευχθεί η διάδοση της ανοιχτής θέση εργασίας. Οτιδήποτε 

μοιράζεται η εταιρεία μέσω τη σελίδας της μπορεί να γίνει ορατό από τα άτομα που 

έχουν κάνει «like». Επομένως, η ύπαρξη ενός σημαντικού αριθμού χρηστών που 

παρακολουθούν τη σελίδα, αποτελεί έναν αποτελεσματικό τρόπο ενίσχυσης της 

εμφάνισης μίας διαφήμισης εργασίας σε ευρύτερο κοινό (Sharma Neha, 2014). 

  

 

 

 FB LinkedIn Twitter 

Είδος εργαζομένων Νέοι εργαζόμενοι , 
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Εξειδικευμένοι, 

μεσαίου και υψηλού 

επιπέδου 
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εργαζόμενοι 
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Πλεονεκτήματα Ύπαρξη ψηφιακού 

αποτυπώματος, 

αύξηση των 

επισκέψεων στο 

προφίλ και στην 

εταιρική ιστοσελίδα 

Διαδικτυακή 

παρουσίαση 

βιογραφικών και 

συστάσεων, κύκλος 

διασυνδέσεων, 

ομάδες 

συγκεκριμένων 

ενδιαφερόντων 

Παγκόσμια 

προσέγγιση των 

εξειδικευμένων 

εργαζομένων 

Μεινοκτήματα Δεν είναι πολύ 

αξιόπιστα τα προφίλ  

Χρονοβόρα 

ανάμειξη του 

τμήματος ΑΔ 

Περιορισμένος 

αριθμός 

επαγγελματικών 

προφίλ, μικρή η 

χρησιμότητά του σε 

πολλές χώρες 

(π.χ.Ελλάδα) 

 

Πίνακας 3.1: Σύγκριση των τριών κυρίαρχων μέσων κοινωνικής δικτύωσης για 

την εξεύρεση προσωπικού (Bohmova Lucie, Pavlicek Antonin, 2015) 

 3.4.3 Η προσέγγιση των recruiters σχετικά με τη χρήση των social media 

O Reppler (2011) υποστήριξε ότι οι recruiters χρησιμοποιούν τα social media για 

να αναζητήσουν αλλά και να κάνουν τη διαλογή των αιτήσεων που έλαβαν. Αυτό 

σημαίνει ότι είναι σημαντικό οι υποψήφιοι να είναι προσεκτικοί στην εικόνα που 

παρουσιάζουν στα μέσα αυτά. Λόγω της μεγάλης ποσότητας πληροφοριών που είναι 

διαθέσιμη στα προφίλ των υποψηφίων, οι εργοδότες τείνουν να ανατρέχουν σε αυτήν 

την πληροφόρηση. Το 64% ισχυρίζονται ότι έχουν επισκεφθεί τα επαγγελματικά μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης ενός υποψηφίου για κάποια θέση εργασίας. Το 70% των 

εργοδοτών ισχυρίζονται ότι το Facebook και το Twitter αποτελούν μία πηγή 

πληροφόρησης για την προσωπική ζωή των αιτούντων, και γι’ αυτό δεν κρίνονται ως ένα 

ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο κατά τη διαδικασία της εξεύρεσης και διαλογής βιογραφικών 

(Robert Walters Whitepaper, 2018). Ερευνητές υποστήριξαν ότι τα social media μπορεί 

να αποτελέσουν εμπόδιο στην πρόσληψη ενός υποψηφίου, όταν αποκαλύπτουν 

περισσότερες πληροφορίες από όσες θα έπρεπε (Bohmova, L. & Pavlicek, A., 2015). 
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Στην εικόνα 3.4 φαίνονται οι απόψεις των στελεχών ΑΔ, οι οποίοι προσδιορίζουν την 

προσέγγισή τους στην αναζήτηση των πιθανών υποψηφίων στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης: 

1. Το 11.4% δηλώνει πως θεωρούν ρουτίνα να τσεκάρουν τα προφίλ των υποψηφίων στα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης  

2. Το 50.4% δε χρησιμοποιούν συχνά αυτά τα μέσα αλλά θα τα χρησιμοποιήσουν εάν 

κρίνουν ότι μπορούν να τους παρέχουν κάποια χρήσιμη πληροφορία για τους 

υποψηφίους, η οποία δεν αναφέρεται στο βιογραφικό τους. 

3. Το 38.2% δε θα τσεκάρουν τα social media των υποψηφίων κατά τη διαδικασία της 

εξεύρεσης και διαλογής. 

 

 

Εικόνα 3.4: H προσέγγιση των recruiters όσον αφορά τη χρήση των social media 

στην αναζήτηση προσωπικού (πηγή Robert Walters Whitepaper, 2015) 

 

Οι εργοδότες, θα πρέπει να αξιολογήσουν προσεκτικά το σκοπό για τον οποίο θα 

επισκεφτούν το προφίλ ενός υποψήφιου που υπέβαλε την αίτησή του για κάποια θέση 

εργασίας. Η εξωτερική εμφάνιση, οι πεποιθήσεις του υποψήφιου, η αξιοποίηση του 

ελεύθερου χρόνου και άλλα προσωπικά στοιχεία που αντλούνται από τα social oriented 

(προσανατολισμένα στην κοινωνική ζωή των χρηστών) μέσα, ίσως να επηρεάσουν την 

αντικειμενική κρίση του recruiter και να οδηγήσουν στη μη ισότιμη διαχείριση των 

υποψηφίων.  
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 3.5  Tα οφέλη της χρήσης των εργαλείων e-recruiting και των social 

media 

 3.5.1 Τα οφέλη της χρήσης των μεθόδων ηλεκτρονικής εξεύρεσης 

Η χρήση του διαδικτύου αντί των παραδοσιακών μεθόδων εξεύρεσης 

προσφέρουν συγκεκριμένα πλεονεκτήματα για τους εργοδότες (Tong & Sivanand; 

Bartram 2006) ως εξής:  

1. Εξοικονόμηση κόστους 

Ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα που προκύπτουν από την επιτυχημένη 

υιοθέτηση των μεθόδων της ηλεκτρονικής εξεύρεσης αποτελεί η εξοικονόμηση κόστους. 

Σύμφωνα με την έρευνα Forrester Research, το μέσο κόστος πρόσληψης ενός 

εργαζομένου μέσω διαδικτύου είναι 183 $ ενώ το μέσο κόστος πρόσληψης μέσω 

παραδοσιακών μεθόδων (εφημερίδες και περιοδικά) ανέρχεται στα 1,383 $. Τα κόστη 

για την επιχείρηση είναι πολύ χαμηλότερα, καθώς η τεχνολογία του διαδικτύου είναι 

αρκετά προσιτή ως προς το κόστος (Chikw and Ozuru, 2015) .Οι επιχειρήσεις 

αγωνίζονται για μία καλύτερη συνολική χρηματοοικονομική απόδοση, και η η-εξεύρεση 

συμβάλει στη μείωση του συνολικού κόστους πρόσληψης  (Buckley et al. 2004). 

2. Ποιοτικότερα προφίλ υποψήφιων 

Μία ακόμη πτυχή της αποτελεσματικότητας της ηλεκτρονικής εξεύρεσης 

έγκειται στην κάλυψη  μίας θέσης εργασίας από υποψήφιους πολύ υψηλού επιπέδου 

εργασιακού ή/και ακαδημαϊκού προφίλ. Οι υποψήφιοι που υποβάλλουν ηλεκτρονικά την 

αίτησή τους, αποκτούν μία πιο ολοκληρωμένη, σαφή εικόνα και είναι ενήμεροι για τις 

απαιτήσεις της θέσης και την εταιρία στην οποία απευθύνονται. Υπάρχουν  εργαλεία 

βασισμένα στο διαδίκτυο που χρησιμοποιούνται με σκοπό να παρέχουν στους 

υποψήφιους εικονικές παρουσιάσεις των επιχειρήσεων. Για παράδειγμα, επιχειρήσεις, 

όπως η ελληνική εταιρεία Παπαστράτος, χρησιμοποιούν σε πραγματικό χρόνο κάμερες 

και τρισδιάστατες τεχνολογίες για να δώσουν μία οπτική παρουσίαση του χώρου και 

τρόπου εργασίας. Η εταιρεία Cisco Systems προωθεί τη χρήση συστημάτων μέσω των 

οποίων οι υποψήφιοι έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν «φίλους» από την επιχείρηση 

και να δικτυωθούν μαζί τους. Ως αποτέλεσμα, οι υποψήφιοι συλλέγουν σημαντικές 

πληροφορίες σχετικά με τα οφέλη και τις προκλήσεις του συγκεκριμένου εργασιακού 

περιβάλλοντος. Μπορούν να αποφασίσουν εάν τους ταιριάζει η θέση και η εταιρεία 
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αφού ανατρέξουν σε όλα τα μέσα που έχουν ήδη αναφερθεί και αξιολογώντας κατά πόσο 

τα KSAOs (δεξιότητες, γνώσεις και ικανότητες) είναι πιθανό να τους κάνουν δυνατούς 

να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του ρόλου ( Stone et. al, 2006). Για όλους αυτούς 

τους λόγους, ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της η-εξεύρεσης αποτελεί η 

στόχευση και προσέλκυση καταρτισμένων υποψηφίων.  

3. Εξοικονόμηση χρόνου 

Ως σημαντικό πλεονέκτημα αναδεικνύεται η εξοικονόμηση χρόνου, τόσο για 

τους εργαζομένους όσο και για τους εργοδότες (Ayshath et al. 2015). Η  μέθοδος της η-

εξεύρεσης συμβάλει στη χρονική συντόμευση του κύκλου της εξεύρεσης (Johnston, 

William B. Workforce, 2000), την αμεσότερη ανταπόκριση, την ευκολία και ταχύτητα 

στην αναζήτηση τόσο για τους recruiters όσο και για αυτούς που αναζητούν εργασία 

(Anderson, N., 2003). 

4. Κατάργηση γεωγραφικών περιορισμών 

Η χρήση των διαδικτυακών εργαλείων προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες 

εξεύρεσης για τις μικρότερες σε μέγεθος εταιρείες και για αυτές που είναι γεωγραφικά 

απομακρυσμένες (Dhamija Pavitra, 2012). Οι υπηρεσίες εξεύρεσης είναι ευρύτερες, 

έχουν εφαρμογή σε κάθε μεγέθους εταιρείες και άρουν τυχόν γεωγραφικούς 

περιορισμούς, αξιοποιώντας σε όλες τις φάσεις της εξεύρεσης τα ηλεκτρονικά μέσα 

(Lengnick-Hall, M. L., & Moritz, S.,2003). 

5. Πιο εστιασμένη αναζήτηση 

Τα εργαλεία της η-εξεύρεσης, προσφέρουν την ευκαιρία της κατεύθυνσης των 

εταιριών και recruiters σε συγκεκριμένες αγορές εργασίας και στη στόχευση σε 

συγκεκριμένο κοινό για την προώθηση των θέσεων εργασίας τους. 

6. Μεγάλη δεξαμενή υποψηφίων 

Μία από τις σημαντικότερε ωφέλειες, αποτελεί η επίτευξη της δημιουργίας μίας 

μεγάλης δεξαμενής υποψηφίων, καθώς καθιστάς ευκολότερη την υποβολή της αίτηση 

για μία θέση εργασίας. Βιογραφικά εισέρχονται οποιαδήποτε χρονική στιγμή, 24 ώρες 

και 7 μέρες την εβδομάδα, μέσω των εταιρικών ιστοσελίδων και των εμπορικών 

ιστοσελίδων δημοσίευσης θέσεων εργασίας 

7. Ενίσχυση της εικόνας της επιχείρησης 
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Η ενίσχυση της εικόνας της εταιρίας επιτυγχάνεται μέσω της παρουσίασης του 

προφίλ της σε εμπορικές ιστοσελίδες δημοσίευσης θέσεων εργασίας και μέσω της 

εταιρικής ιστοσελίδα, βελτιώνοντας την εμπειρία του χρήστη και δημιουργώντας στους 

επισκέπτες μία ολοκληρωμένη εικόνα για την εταιρεία, τη φιλοσοφία και τις λειτουργίες 

της (Kluemper et al. 2009).  

8. Ενίσχυση του στρατηγικού ρόλου των στελεχών ΑΔ 

Η εφαρμογή των μεθόδων η-εξεύρεσης από την πλευρά των στελεχών ΑΔ, 

απαιτείται λιγότερη χρονοβόρα διαχείριση έντυπου υλικού, καθώς η συλλογή, 

συμπλήρωση και οι διοικητικές διαδικασίες εκτελούνται με ηλεκτρονικά μέσα  αντί του 

έντυπου υλικού και της ταξινόμησης των εγγράφων (Ayshath et al.2015). Τα στελέχη 

ΑΔ ξοδεύουν πολύ λιγότερο χρόνο στην εκτέλεση διαχειριστικών καθηκόντων, και 

εμπλέκονται περισσότερο στη στρατηγική διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού. 

Αποδεσμεύονται από τις καθημερινές διοικητικές δραστηριότητες ρουτίνας (Huselid, 

2004) και επιτυγχάνεται ο στρατηγικός προσανατολισμός της θέσης τους. Ο στρατηγικός 

ρόλος της λειτουργίας ανθρώπινου δυναμικού αναφέρεται στην ανάμειξη του τμήματος 

ΑΔ στο συνολικό επιχειρησιακό στρατηγικό σχεδιασμό, από την αρχή του σχεδιασμού, 

και όχι μόνο κατά τη φάση της υλοποίησης. Ο σκοπός του τμήματος ΑΔ είναι η 

αντιστοίχιση των εργαζομένων με τις ανάγκες της επιχείρησης (Anderson, 1997). Αυτό 

δε σημαίνει πως ο διοικητικός ρόλος του τμήματος θα πάψει να υπάρχει, ωστόσο 

υπάρχει μία εγγενής πίεση ανάμεσα στην προοπτική του στρατηγικού ρόλου αντί του 

παραδοσιακού (Beer et al.1997). Τα Στελέχη Ανθρώπινου Δυναμικού, πέρα από τις 

μέχρι τώρα ευθύνες τους, είναι υπεύθυνοι για τη στρατηγική υιοθέτηση των ραγδαίων 

εξελίξεων της τεχνολογίες στις διαδικασίες Ανθρώπινου Δυναμικού (Beer et al.1997). 

9. Βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ εργοδοτών και υποψηφίων 

Ο Lee (2005) επισήμανε τη δυνατότητα των στελεχών ΑΔ να επικοινωνούν 

άμεσα και χωρίς περιορισμούς με δραστήριους job seekers. Το χρονικό των 

επικοινωνιών αποθηκεύεται (correspondence) ώστε να αποθηκευτούν τα στοιχεία των 

επαφών, να διατηρηθεί μία επικοινωνία η οποία να πραγματοποιείται  σε εύλογα χρονικά 

διαστήματα. Παρά την έλλειψη της επικοινωνίας πρόσωπο με πρόσωπο, ο υποψήφιος 

αισθάνεται τη δυνατότητα της άμεσης επικοινωνίας με κάποιον μελλοντικό εργοδότη 

του (Aurélie & Bernard, 2009) 
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 3.5.2 Τα πλεονεκτήματα της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην 

εξεύρεση προσωπικού 

 

Οι ιστοσελίδες εύρεσης και  δημοσίευσης ευκαιριών εργασίες αξιοποιούνται από 

το σύνολο των επιχειρήσεων. Οι περισσότεροι recruiters πιστεύουν ότι το Web 1.0 τους 

καθιστά δυνατούς να προβάλουν θέσεις εργασίας εύκολα και με οικονομικό τρόπο, 

προσεγγίζοντας ένα ευρύ κοινό (Parry και Tyson, 2011). Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψιν 

το διαρκώς ανταγωνιστικό περιβάλλον των επιχειρήσεων, το Web 1.0 έχει αρχίσει να 

μην κρίνεται τόσο αποδοτικό για τους σκοπούς της εξεύρεσης. Κατά τους Parry και 

Tyson (2011) «Το κλασικό Web εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική υποστήριξη η οποία 

δεν μπορεί να αγνοηθεί. Αλλά δεν είναι το ίδιο αποδοτικό πια. Στο σημείο αυτό, έγκειται η 

χρησιμότητα του Web 2.0, που καθιστά δυνατή την αμφίδρομη επικοινωνία, με τα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης να αποτελούν τη κυρίαρχη μέθοδο στην εξεύρεση προσωπικού.» 

Οι Recruiters χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να κάνουν διαλογή των 

αιτούντων σε θέσεις εργασίας.  

Η ηλεκτρονική εξεύρεση βελτιώνει και απλουστεύει ακόμα περισσότερο τη 

δημοσίευση θέσεων εργασίας  και υποβολής αιτήσεων, καθώς το κοινό που 

απευθύνονται είναι ακόμα πιο ευρύ και η στόχευση πιο αποτελεσματική με την εισαγωγή 

λέξεων κλειδιών στα φίλτρα αναζήτησης (Ayshath  et. al,2015). Τα πλεονεκτήματα της 

χρήσης των μέσω κοινωνικής δικτύωσης κατά τους (Smith, N. & Wollan, R. 2011) στην 

εξεύρεση προσωπικού είναι: 

1.Αποτελεί την κυρίαρχη και ανερχόμενη τάση στην εξεύρεση προσωπικού (Plessis et. 

al, 2007).  

2.Η προσφορά και διαφήμιση εργασίας μπορεί να δημοσιευθεί  χωρίς κάποια χρέωση  

3.Η ταχύτητα και η άμεση εμφάνιση της θέσης εργασίας. Ένα κύριο πλεονέκτημα του e-

recruitment είναι η ταχύτητα στην οποία εκτελούνται όλες οι δραστηριότητες. Οι 

εργοδότες μπορούν να εντοπίσουν τον πιο ταιριαστό με τη θέση υποψήφιο μέσα σε 

μικρό σχετικό διάστημα, να επεξεργαστούν τις αιτήσεις τους, να χρησιμοποιήσουν 

online tests and επιλογές διαλογής για να επιλέξουν το κατάλληλο άτομο (Plessis et. al, 

2007). 

4.Είναι εύκολη η προσβασιμότητα στα μέσα, χωρίς να απαιτείται ανάγκη για 

εγκατάσταση σύνθετης τεχνολογίας και υλικού εξοπλισμού 

5.Αποτελεί αποτελεσματικό εργαλείο προώθησης του ανθρώπινου δυναμικού  
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6.Αποτεί ένα κοινό και οικείο περιβάλλον για τη νέα γενιά, τους νέους πτυχιούχους και 

τα ταλέντα 

7. Παρέχεται η δυνατότητα για συνεχείς ενημερώσεις και καταχωρήσεις πληροφορίας 

και υλικού  

8. Προσφέρεται η δυνατότητα του ελέγχου του προφίλ του υποψηφίου.  

Είναι εύκολος εντοπισμός των αναντιστοιχιών στο βιογραφικό σημείωμα (εύκολη 

σύγκριση των πληροφοριών στο βιογραφικό σημείωμα και στο προφίλ των υποψηφίων 

στα social media) 

9.Παρέχεται ευρεία γεωγραφική κάλυψη (Ayshath et. al, 2015)  

10. Ανάπτυξη σχέσεων με παθητικούς job seekers (Lucknow, I., 2016). Οι recruiters που 

έχουν πρόσβαση σε ένα ευρύ δίκτυο συνδέσεων και επαφών, μπορούν να αναπτύξουν 

νέες ή να διατηρήσουν σχέσεις επικοινωνίας με ανθρώπους που έχουν ελκυστικό προφίλ 

για την εταιρεία αλλά δεν αναζητούν άμεσα εργασία ((Robert Walters Whitepaper, 

2015). Μία έρευνα που συντάχθηκε από την εταιρεία DARES δείχνει ότι περισσότερο 

από το 50% των recruiters κινητοποιούν το δίκτυό τους στα social media κατά την 

εξεύρεση.  

Στον παρακάτω πίνακα (3.2), γίνεται κατά τους Aurélie Girard και  Bernard 

Fallery (2009), η σύγκριση των μεθόδων ηλεκτρονικής εξεύρεσης 1.0 και τεχνολογίας 

2.0, ως προς τα κύρια χαρακτηριστικά τους: 

 

Ηλεκτρονική εξεύρεση Web 1.0 Ηλεκτρονική εξεύρεση Web 2.0 

Μεγάλες ιστοσελίδες με θέσεις εργασίας Ανάπτυξη νέων υπηρεσιών 

Εγγραφή ή συνδρομή για τη καταχώρηση 

βιογραφικών σε βάσεις δεδομένων 

Ελεύθερη η δημιουργία προφίλ και η 

αποθήκευση βιογραφικού 

Βασικό κείμενο και στυλ διαφήμισης Το κείμενο δημοσίευσης μπορεί να γίνει πιο 

σύνθετο (ήχος, βίντεο, κινούμενα σχέδια) 

Δραστήριοι υποψήφιοι (ανταποκρίνονται 

άμεσα σε μία θέση εργασίας) 

Παθητικοί υποψήφιοι ή υποψήφιοι που 

δρουν προκαταβολικά στην αγορά εργασίας 

Κλασική επικοινωνία (διαφήμιση θέσεων) Ανάπτυξη της φήμης και ταυτότητας της 

εταιρείας 

Ειδοποίηση για θέσεις εργασίας μέσω e-

mail (ειδοποιήσεις μέσω e-mail  ή υπηρεσία 

“push” mail) 

RSS feed, και πληροφορία σε πραγματικό 

χρόνο 

 Συγκεντρωτική η διαχείριση της Αποκεντρωμένες οι αρμοδιότητες 
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λειτουργίας της εξεύρεσης εξεύρεσης προσωπικού (με τη χρήση των 

social media) και την ανάθεση σε εταιρείες 

ανθρώπινου δυναμικού 

Από τη λειτουργική εξεύρεση 

(βραχυπρόθεσμοι όροι) σε… 

Στην σχεσιακή εξεύρεση (διαχείριση της 

σχέσης με τους υποψηφίους σε 

μακροχρόνιο επίπεδο) ή στη 

μετασχηματιστική (στρατηγικοί ρόλοι) 

Πίνακας 3.2 Σύγκριση των μεθόδων των τεχνολογία των Web 1.0 με  Web 2.0  

στην εξεύρεση (Πηγή: Aurélie Girard, Bernard Fallery, 2009) 

 

 3.6  Οι αδυναμίες και οι προκλήσεις κατά τη χρήση των διαδικτυακών 

εργαλείων εξεύρεσης 

Υπάρχουν συγκεκριμένες προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν τα 

στελέχη των εταιριών κατά την εγκατάσταση και χρήση των διαδικτυακών εργαλείων. 

Σύμφωνα με τον Khosrowpour (2007) αναδύονται τέσσερις κατηγορίες προκλήσεων, οι 

διοικητικές, οι οργανωσιακές, οι τεχνολογικές και οι νομικές, ως εξής: 

 

Διοικητικές προκλήσεις 

Η εγκατάσταση κάθε είδους τεχνολογίας προϋποθέτει την αποδοχή από τους 

χρήστες της. Είναι σημαντικό να προσληφθούν στελέχη αναζήτησης προσωπικού οι 

οποίοι είναι τεχνολογικά καταρτισμένοι και νιώθουν άνεση όσον αφορά  χρήση των 

μεθόδων της ηλεκτρονικής εξεύρεσης. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει βέβαια να σχεδιάσουν 

ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης για τα στελέχη ΑΔ, ώστε να τους 

κατευθύνει σχετικά με τη χρήση των ψηφιακών εργαλείων. Η εφαρμογή διαδικτυακών 

μεθόδων εξεύρεσης προσωπικού δε συνεπάγεται την πλήρη εγκατάλειψη των 

παραδοσιακών μεθόδων εξεύρεσης, όπως η παροχή συστάσεων ή οι διαφημίσεις θέσεων 

εργασίας στις εφημερίδες. Ο βέλτιστος συνδυασμός των ποικίλων μεθόδων εξεύρεσης, 

αποτελεί σημαντική πρόκληση για τα στελέχη των επιχειρήσεων. 

Τέλος, η διαδικτυακή εξεύρεση έχει διευκολύνει τις επιχειρήσεις στην ανάκτηση 

και αποθήκευση των αιτήσεων των υποψηφίων με γρήγορο τρόπο. Ωστόσο, δεν 

επιτυγχάνεται  πάντα η αποτελεσματική διαλογή των αιτήσεων. Λόγω της μεγάλης 

απήχησης των εργαλείων αυτών σε ευρύ κοινό, συγκεντρώνεται από τους recruiters ένας 

τεράστιος όγκος βιογραφικών, τα προφίλ των οποίων στην πλειονότητά τους δεν είναι 
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συμβατά με δημοσιευμένη θέση (Ganalaki, 2002; Pearce & Tuten, 2001). Σε πολλές 

περιπτώσεις ο αριθμός των αιτήσεων είναι τόσο μεγάλος, ώστε να στελέχη ΑΔ να 

χρειάζονται επιπλέον βοήθεια να τις επεξεργαστούν.  

 

Οργανωσιακές προκλήσεις 

Καθώς το σύνολο των επιχειρηματικών διεργασιών επανασχεδιάζονται, η 

Διοίκηση καλείται να αντιληφθεί τα οφέλη της διαδικτυακής εξεύρεσης για τη συνολική 

λειτουργία του τμήματος ΑΔ και τη συνεισφορά του στην επίτευξη των οργανωσιακών 

στόχων (Taylor, 2005). Η διαδικασία της εξεύρεσης να πρέπει να εξελίσσεται γρήγορα 

αξιοποιώντας μεθόδους άμεσης ανταλλαγής πληροφοριών. 

Είναι κριτικής σημασίας η αξιολόγηση των καλύτερων πρακτικών διοίκησης και 

η ανάπτυξη μίας σειράς από μετρικές ώστε να προσδιοριστεί η αποτελεσματικότητα των 

ψηφιακών μεθόδων εξεύρεσης. Δεν υπάρχουν σημαντικά στατιστικά στοιχεία διαθέσιμα 

σήμερα για την αποτελεσματικότητα των διαφορετικών πρακτικών εξεύρεσης λόγω γης 

περιορισμένης και μικρής σε διάρκεια εμπειρίας ενασχόλησης των στελεχών με την 

ηλεκτρονική εξεύρεση. 

Οι Ferrero & Vidal (2001) υποστήριξαν ότι η χρήση των διαδικτυακών 

εργαλείων δεν είναι η πιο ενδεδειγμένη για την εξεύρεση και πρόσληψη υψηλών σε 

ιεραρχία διοικητικών προφίλ. Επιπλέον, κάποια από τα εργαλεία αυτά κρίνονται ως πιο 

αποτελεσματικά για μια επιχείρηση που είναι ήδη γνωστή ( Greengard, 1998). 

 

Τεχνικές προκλήσεις 

Ο σχεδιασμός μίας βάσης δεδομένων που αφορά θέσεις εργασίας και 

αποθήκευση βιογραφικών, είναι μία πολύπλοκη διαδικασία, η οποία πρέπει να είναι 

ολοκληρωμένη και να εξοικονομεί χρόνο για τα στελέχη που τη χρησιμοποιούν. Τα 

παραδοσιακά βιογραφικά σημειώματα θα πρέπει να μετατραπούν σε ψηφιακά αρχεία και 

να αποθηκευτούν στη βάση δεδομένων. Οι επιχειρήσεις καλούνται να σχεδιάσουν 

τέτοιες βάσεις, αποβάλλοντας περιττά δεδομένα και βελτιστοποιώντας τη διαλογή των 

αιτήσεων εργασίας που αποθηκεύονται εκεί Προκύπτει η ανάγκη για πρόσληψη  IT 

specialist ενώ το κόστος της ανάπτυξης και συντήρησης των ιστοσελίδων και των 

συστημάτων αυτών ενδεχομένως να είναι υψηλό (Lee, 2007).  

Πολλά από τα εργαλεία ηλεκτρονικής εξεύρεσης δεν κρίνονται ως φιλικά προς το 

χρήστη με αποτέλεσμα οι υποψήφιοι να αποθαρρύνονται από το να υποβάλουν την 



 

40 

αίτησή τους ( Feldman & Klaas, 2003). Σχετικά με την αξιοπιστία και το περιεχόμενο 

των ιστοσελίδων, ενδεχομένως να μη δίνει στους υποψήφιους μία θετική εικόνα για την 

εταιρεία (Henry et. al, 2015). 

 

Νομικές προκλήσεις  

Η έλλειψη εμπιστευτικότητας και ασφάλειας των πληροφοριών μπορεί να 

αποθαρρύνει την υποβολή αιτήσεων από τους αναζητούντες εργασίας. Η ασφάλεια των 

προσωπικών δεδομένων είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις και οι εταιρείες 

καλούνται να  ξεκαθαρίσουν τον τρόπο διαχείρισης των στοιχείων των εργαζομένων που 

καταχωρούνται στις διάφορες πλατφόρμες. 

Υπάρχει η ανάγκη για συμμόρφωση των εργοδοτών με τους νόμους που αφορούν 

τις ηλικιακές, φυλετικές και εθνικές διακρίσεις των εργαζομένων. Τα στελέχη καλούνται 

να συνεργαστούν με νομικούς συμβούλους και να ενημερωθούν για τη νομοθεσία. 

Πρέπει να συντάξουν έναν πλήρη οδηγό ως προς τη συλλογή των δεδομένων των 

υποψηφίων, ο οποίος να είναι δημοσιευμένος στην εταιρική ιστοσελίδα. 

Επιπλέον, μία μεγάλη μερίδα υποψηφίων που περιηγούνται σε ιστοσελίδες δημοσίευσης 

θέσεων εργασίας είναι παθητικοί υποψήφιοι που αναζητούν εργασία. Η 

εμπιστευτικότητα των πληροφοριών τους είναι απαραίτητη για να εξασφαλιστεί ότι δε 

θα εκτεθούν στους σημερινούς εργοδότες τους. Οι περισσότερες ιστοσελίδες που 

αφορούν της απασχόληση, εμφανίζουν δηλώσεις εμπιστευτικότητας και παρέχουν 

λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο που αποθηκεύονται και χρησιμοποιούνται οι 

πληροφορίες.  

Η ασφάλεια αποτελεί έντονη ανησυχία για πολλές επιχειρήσεις. Ενδεικτικά 

παρατηρείται το φαινόμενο του ‘scraping’ (Coleman, 2001), το οποίο περιγράφεται ως η 

πρακτική της αντιγραφής της λίστας των θέσεων εργασίας από μία ιστοσελίδα και η 

δημοσίευσή τους σε κάποια άλλη ιστοσελίδα. Τα ζητήματα της διαφάνειας των 

δεδομένων απασχόλησαν πολλούς μελετητές ( Pin, 2001). Οι εταιρείες πρέπει να 

λαμβάνουν τη συναίνεση από τους υποψήφιους προτού αποθηκεύσουν τις πληροφορίες 

τους στις βάσεις δεδομένων. Αλλά στην πλειονότητα των περιπτώσεων αυτό δε 

συμβαίνει και η ιδιωτικότητα των υποψηφίων διακυβεύεται  (Plessis A. Du, 2007).  
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 3.6.1 Η Δράση προστασία των προσωπικών δεδομένων 

Η συγκεκριμένη (Data Protection Act, 1998) άρχιζε να εφαρμόζεται από τη 1η  

Μαρτίου 2000. Αναφέρεται στη χρήση των προσωπικών δεδομένων και περιλαμβάνει 

κώδικες με σκοπό να κατευθυνθούν οι εργοδότες στην εγκατάσταση μία καλής 

πρακτικής διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων τους. Δεν αποτελεί 

κάποια νομική δέσμευση, αλλά λαμβάνεται υπόψιν από δικαστήρια. Επιπλέον, πολλές 

από τις χρησιμοποιούμενες ιστοσελίδες δεν κρίνονται νόμιμες και σύμφωνες με τον 

κώδικα. Το ζήτημα αυτό πρόσφατα επισημάνθηκε σε μία έρευνα σε 200 ιστοσελίδες, 

όπου βρέθηκε ότι λιγότερες από τις μισές ιστοσελίδες ανταποκρίνονται στις οδηγίες 

(IRNA, Autumn Newsletter, 2002). Τα σημαντικά σημεία αναφοράς της Δράσης, 

σχετικά με την εξεύρεση, περιλαμβάνουν: 

1.Συνέπεια στον τρόπο με τον οποίο τα προσωπικά δεδομένα χρησιμοποιούνται στη 

διαδικασία της διαλογής των βιογραφικών και της επιλογής των υποψηφίων για μία 

συγκεκριμένη θέση εργασίας. Θα πρέπει τα χρησιμοποιούμενα εργαλεία να 

εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο τόσο στις διαδικτυακές αιτήσεις όσο και στις αιτήσεις 

που λαμβάνονται με παραδοσιακά μέσα. 

2.Προτείνεται η ενημέρωση όλων των υποψηφίων με την αυτόματη αποστολή ενός 

τυποποιημένου μηνύματος σχετικά με την εξέλιξη της αίτησής τους. Για παράδειγμα, οι 

εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να ενημερώνουν όλους τους υποψηφίους που δε θα 

προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο της αξιολόγησης 

3.Πολλές επιχειρήσεις επιδιώκουν να διατηρούν μία βάση βιογραφικών υποψηφίων οι 

οποίοι θα μπορούσαν να αποτελέσουν μελλοντικούς εργαζομένους. Σύμφωνα με τον 

κώδικα της δράσης, οι εργοδότες πρέπει να ρωτάνε τους υποψηφίους εάν επιθυμούν να 

διατηρηθεί το βιογραφικό τους στη βάση βιογραφικών της εταιρείας, και να τους δίνουν 

τη δυνατότητα να επεξεργάζονται τα προφίλ τους ή να διαγράφουν προσωπικές τους 

πληροφορίες οι οποίες δεν επιθυμούν να είναι διαθέσιμες στην εταιρεία (Kettley P. 

&Kerrin M., 2003). 

Η διαδικτυακή εξεύρεση είναι πιθανό να επηρεάσει την ποικιλομορφία των 

αιτήσεων εργασίας που λαμβάνει σε μία επιχείρηση  (Flynn, 2002). Οι χρήστες του 

διαδικτύου είναι άτομα που δεν ανήκουν σε κάποια μειονότητα, διαθέτουν εξοικείωση 

με τη χρήση υπολογιστών, αποτελούν νέους ανθρώπους οι οποίοι είναι υψηλά 

μορφωμένοι. Οι υποψήφιοι όμως που ανήκουν σε μειονότητες,  έχουν λιγότερες 
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ευκαιρίες να προσληφθούν έναντι των υποψηφίων που έχουν πρόσβαση στην τεχνολογία 

( Hogler, Henle & Bemus, 1998; Flynn, 2000). 

Τέλος, επισημαίνεται η έλλειψη προσωπικής επαφής μεταξύ των recruiters και 

αυτών που αναζητούν εργασία (CIPD, 2005; IRS Employment Review, 2005) (Dhamija 

Pavitra, 2012).  Η τεχνολογία μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο στην επικοινωνία και την 

ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων. Οι υποψήφιοι με τους οποίους γίνεται μόνο 

ηλεκτρονική επικοινωνία, δεν έχουν την ικανότητα να εκφράσουν την ατομικότητά  και 

το χαρακτήρα τους, δύο από τα χαρακτηριστικά που αξιολογούνται από τις εταιρείες 

(Corsini S., 2001.)  Οι κοινωνικές αλληλεπιδράσεις μειώνονται,  καθώς τα μέσα 

ηλεκτρονικής εξεύρεσης οδηγούν τη επικοινωνία προς μία κατεύθυνση (Stone et. al, 

2006). 

 3.7  Ο ρόλος του online recruiter 

Καθώς η λειτουργία της εξεύρεσης προσωπικού εξελίσσεται και 

πραγματοποιείται η μετάβαση από την παραδοσιακή στην ηλεκτρονική εξεύρεση 

ανθρώπινου δυναμικού,  προκύπτουν νέα καθήκοντα και ευθύνες όσον αφορά το ρόλο 

του recruiter (Boscai G., 2015). Ο νέος τρόπος προσέλκυσης υποψηφίων για μία θέση 

εργασίας έχει προκαλέσει την ανάδυση πολλών νέων καθηκόντων και ευθυνών για τους 

επαγγελματίες στο χώρο του ανθρώπινου δυναμικού. Τα νέα καθήκοντα και οι ευθύνες 

απαιτούν την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και προσόντων, οι οποίες συνεπάγονται την 

εμφάνιση μίας νέα επαγγελματικής ειδικότητας, αυτής του online recruiter, δηλαδή του 

recruiter που αξιοποιεί τα διαδικτυακά εργαλεία για την εκτέλεση των καθηκόντων του 

(Ollington, Gibb and Harcourt, 2013).  

Μία από τις αρμοδιότητές του online recruiter περιλαμβάνει την προσέλκυση 

υποψηφίων και τη δημιουργία ενός μεγάλου κύκλου επαφών και διασυνδέσεων στα 

social media (Ollington, Gibb and Harcourt, 2013) O online recruiter παρακινεί τους 

υποψηφίους να υποβάλλουν την αίτηση εργασίας τους στην εταιρεία που εκπροσωπεί, 

και αναλαμβάνει την ηλεκτρονική ενημέρωση των υποψηφίων σε τακτά χρονικά 

διαστήματα σχετικά με τις διαθέσιμες θέσεις απασχόλησης στην εταιρεία.  

Οι Maurer και Liu (2007) δήλωσαν ότι η εξεύρεση είναι στην πραγματικότητα 

διαφήμιση θέσεων εργασίας και γι΄αυτό ο online recruiter πρέπει να αξιοποιεί όλα τα 

μέσα του εικονικού περιβάλλοντος εξεύρεσης, ώστε να προσελκύσει τους ταλαντούχους 

υποψήφιους. Το περιβάλλον αυτό περιλαμβάνει την εταιρική ιστοσελίδα, τα μέσα 
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κοινωνικής δικτύωσης και τις ιστοσελίδες δημοσίευσης θέσεων εργασίας στις οποίες 

έχουν προφίλ οι εταιρείες. Με όλα αυτά τα νέα μέσα που αναδύθηκαν, ο παραδοσιακός 

ρόλος του recruiter και η περιγραφή της θέσης εργασίας αλλάζει, ενός ο ρόλος τους 

γίνεται πιο ψηφιακός (Dhamija, 2012).  

Για να ασκείται αποτελεσματικά η λειτουργία της εξεύρεσης στο εσωτερικό (in-

house) μίας εταιρείας, θα πρέπει να προσληφθούν στελέχη ανθρώπινου δυναμικού, ο 

ρόλος των οποίων θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της ηλεκτρονικής εξεύρεσης. Στην 

πραγματικότητα, ο online recruiter χειρίζεται οτιδήποτε έχει να κάνει με την 

ηλεκτρονική εξεύρεση και τη χρήση του διαδικτύου και επιβλέπει όλη τη διαδικασία. Με 

σκοπό να γίνει κατανοητή η περιγραφή του ρόλου αυτού και ο τρόπος με τον οποίο ο 

online recruiter μπορεί να αξιοποιήσει τα εργαλεία της ηλεκτρονικής εξεύρεσης (Boşcai 

G. Beniamin,2015) παρουσιάζονται ορισμένες ενέργειες που αποτελούν καθημερινά 

καθήκοντα: 

1.Πρώτα ανιχνεύει όρους και λέξεις κλειδιά που αφορούν τις δεξιότητες που απαιτεί η 

θέση. Οι όροι εισάγονται στο σύστημα και στις διαδικτυακές εφαρμογές που 

χρησιμοποιεί η εταιρεία και αντιστοιχούνται οι όροι με τα προφίλ των υποψηφίων στην 

βάση βιογραφικών της εταιρείας. Οι online recruiters εντοπίζουν τους καταλληλότερους 

υποψήφιους με βάση τις λέξεις-κλειδιά (quick matching). Αυτό τους δίνει τη δυνατότητα 

να ανιχνεύσουν άμεσα τους πιο κατάλληλους υποψήφιους και να επιταχύνουν τη 

διαδικασία δημιουργίας της τελικής λίστας των υποψηφίων. 

2. Στο επόμενο στάδιο, ακολουθεί η διαλογή μεταξύ των υποψηφίων που εντοπίστηκαν 

ως προς την καταλληλόλητά τους για τη συγκεκριμένη θέση. Αξιολογούνται τα προφίλ 

που έχουν καταχωρηθεί μέσα από την εταιρική ιστοσελίδα, τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης, και τις ιστοσελίδες δημοσίευσης θέσεων εργασίας.  

3.Τέλος, επεξεργάζεται την τελική λίστα των υποψηφίων που δημιουργήθηκε και 

πραγματοποιεί τις επαφές με τους υποψηφίους, χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο, διεξάγοντας τις συνεντεύξεις μέσω skype και αποστέλλοντας διαδικτυακά 

τεστ προ-αξιολόγησης. Με τον τρόπο αυτό, η προσωπική επικοινωνία αντικαθίστανται 

από τα διαδικτυακά εργαλεία με τον αποτελεσματικότερο δυνατό τρόπο  (Sharma 

Neha,2014). 
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 3.8  H διαμόρφωση στρατηγικής ηλεκτρονρικής εξεύρεσης και οι 

παράγοντες επιτυχίας 

Οι επιχειρήσεις καλούνται να επανασχεδιάσουν τις διαδικασίες τους, να 

επαναπροσδιορίσουν τους ρόλους και τις ευθύνες και να αναπτύξουν μετρικές και 

στρατηγικές, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις κατά την ηλεκτρονική 

εξεύρεση προσωπικού (Wollan and Smith, 2011). Οι Parry και Tyson (2008) ανίχνευσαν 

κάποια βήματα και πρακτικές που μπορούν να ακολουθήσουν οι εργοδότες για να 

βελτιώσουν την επιτυχία της χρήσης των διαδικτυακών μεθόδων εξεύρεσης. Εν 

συντομία, επισημάνθηκαν τα εξής σημεία: ενίσχυση της επισκεψιμότητας των εταιρικών 

ιστοσελίδων, αύξηση της λειτουργικότητας των ιστοσελίδων, συστηματική δημιουργία 

μεγάλης δεξαμενής υποψηφίων και βιογραφικών, διαφήμιση και προώθηση της 

εταιρικής ταυτότητας στα social media και παροχή χρήσιμων πληροφοριών ανά τακτά 

χρονικά διαστήματα στους υποψηφίους για σύναψη σχέσεων μεταξύ τους (Boscai G. 

Beniamin, 2015). 

1. Πριν την εφαρμογή μίας μεθόδου ηλεκτρονικής εξεύρεσης, όλες οι επιχειρήσεις 

πρέπει να λαμβάνουν υπόψιν τους το κέρδος που θα αποκομίσουν (Return on 

Investment- ROI). Αυτός ο υπολογισμός θα τις βοηθήσει να ανακαλύψουν πόσο θα 

επωφεληθούν σε χρηματοοικονομικούς όρους (Ayshath et al., 2013). 

2. Οι εταιρείες πρέπει να ακολουθήσουν μία πολιτική εξεύρεσης, έτσι ώστε να μπορούν 

εύκολα να προσαρμοστούν στις αλλαγές της αγοράς εξεύρεσης. Η πολιτική θα πρέπει να 

είναι ξεκάθαρη και κάθε σημαντικό στοιχείο της πρέπει να παρατίθεται με σειρά 

προτεραιότητας. Επιπλέον, συνήθως οι πιο καταρτισμένοι υποψήφιοι είναι παθητικοί 

αιτούντες για θέσεις εργασίας, οι οποίοι εργάζονται ήδη, αλλά πιθανώς να ενδιαφέρονται 

για νέες ευκαιρίες εργασίας. Απαιτείται, λοιπόν, η ανάπτυξη μίας στρατηγικής 

προσέγγισης των υποψηφίων αυτών. 

3. Πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν εξωτερικοί παράγοντες, όπως το ποσοστό ανεργίας και 

ο ρυθμός μεταβολής του εργατικού δυναμικού. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας της 

ηλεκτρονικής εξεύρεσης, εξαρτάται από τους υποψήφιους που είναι διαθέσιμοι στην 

αγορά και το χρονικό περιορισμό για την κάλυψης της θέσης. 

4. Πρέπει κατά τη δημοσίευση μίας θέσης εργασίας να έχουν τεθεί με ακρίβεια οι  

λεπτομέρειες σχετικά με το προσφερόμενο πακέτο αποδοχών. Το πακέτο περιλαμβάνει 

τον προσδιορισμό του μισθού και των παροχών, καθώς και στοιχεία για τη θέση που 

πρέπει να είναι σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία.  
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5. Η διαλογή των υποψηφίων θα πρέπει να γίνεται με προσοχή και να μην γίνεται 

διάκριση σε σχέση με το φύλο, τη θρησκεία και την ηλικία. 

 6.  Κρίνεται αναγκαίο να ζητείται από τους υποψηφίους στη βάση δεδομένων της 

εταιρείας να αποστέλλουν το ανανεωμένο βιογραφικό τους. Αλλιώς, υποψήφιοι 

καταχωρημένοι στη βάση της εταιρείας, ίσως να μην έχουν ευκαιρίες να αξιοποιηθούν 

άμεσα ή μελλοντικά. 

7. Οι επιχειρήσεις πρέπει να είναι προσεκτικές όταν επιλέγουν μία εμπορική ιστοσελίδα 

για να διαφημίσουν τις θέσεις εργασίας τους, και να επιλέγουν στοχευμένα τα μέσα 

δημοσίευσης των θέσεων εργασίας (για παράδειγμα με κριτήριο την επισκεψιμότητα των 

ιστοσελίδων ή τη φήμη τους) (Ayshath et al., 2013). 

Σε κάθε περίπτωση, η επιλογή των μεθόδων και η χάραξη των στρατηγικών  για 

την εξεύρεση εξαρτάται από τη θέση εργασίας, τη διαθεσιμότητα των πόρων εξεύρεσης, 

το χρηματοοικονομικό προϋπολογισμό και τη φήμη της εταιρείας. Η εταιρεία πρέπει να 

υιοθετήσει την κατάλληλη στρατηγική προσέγγιση που θα την οδηγήσει στην 

εξοικονόμηση σημαντικού κόστους και παράλληλα στην εξεύρεση ποιοτικών προφίλ 

υποψηφίων. Για τη διαμόρφωση της στρατηγικής θα πρέπει σχεδιαστεί η διαδικασία 

εξεύρεσης συνδυάζοντας αρμονικά όλα τα διαθέσιμα συστήματα και εργαλεία. 

 

 

 4 Μεθοδολογία της έρευνας 

Η ενότητα αυτή εστιάζει στην προσέγγιση της έρευνας, τις μεθόδους και τα μέσα 

που χρησιμοποιήθηκαν για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας, τη διεξαγωγή της 

έρευνας και την κατάληξη στα επιθυμητά αποτελέσματα. Επίσης, περιγράφεται η 

βιβλιογραφική επισκόπηση και τα βήματα που σχεδιάστηκαν και πραγματοποιήθηκαν 

για την επίτευξη της αξιοπιστίας και εγκυρότητας του σχεδίου έρευνας. 

 4.1  Περιγραφή και μεθοδολογία της έρευνας 

Το θέμα επιλέχθηκε λόγω προσωπικού μου ενδιαφέροντος και έπειτα από 

συζήτηση με τον επιβλέποντα καθηγητή της εργασίας. Έχω εργαστεί στον τομέα του 

ανθρώπινου δυναμικού και συγκεκριμένα ως Recruiter. Η εμπειρία μου, και οι ραγδαίες 

εξελίξεις στο χώρο του ανθρώπινου δυναμικού, με οδήγησαν να πραγματοποιήσω την 

εργασία αυτή. Τόσο η μελέτη της σχετικής αρθρογραφίας και βιβλιογραφίας επί του 
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θέματος, όσο και η διεξαγωγή των συνεντεύξεων με στελέχη επιτυχημένων εταιριών, με 

βοήθησαν να αποκτήσω μία πιο σε βάθος γνώση επί του αντικειμένου, στο οποίο 

επιδιώκω να εξελιχθώ επαγγελματικά. 

Επιπλέον, από μία σύντομη επισκόπηση της βιβλιογραφίας, εντοπίστηκε ένα 

κενό σχετικά με την αξιοποίηση της μεθόδου της ηλεκτρονικής εξεύρεσης στις 

επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Καθώς πρόκειται για ένα νέο ζήτημα που αναδύθηκε, η 

βιβλιογραφία και αρθρογραφία για την Ελλάδα είναι περιορισμένη σε σύγκριση με 

παρόμοιες μελέτες σε χώρες όπως η Αμερική (Ensher,Nielson & Grant-Vallone,2002), η 

Ινδία (Sinha & Mishra, 2014) και η Βρετανία (Barber, 2006). Η παρούσα έρευνα 

προσπαθεί να καλύψει αυτό το κενό και επιχειρεί να αναλύσει τη χρήση και της 

αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των διαδικτυακών εργαλείων στην αναζήτηση 

προσωπικού από επαγγελματίες ΑΔ στην Ελλάδα. 

Στο σημείο αυτό είναι σκόπιμο να αναφέρουμε την έρευνα της κας 

Παναγιωτοπούλου (2013) «E‐HR adoption and the role of HRM: evidence from 

Greece», όπου εξετάζεται η χρήση της Ηλεκτρονικής Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού 

(e‐HR) στην Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα: 

1.Εξετάζει τους λόγους της υιοθέτησης των ηλεκτρονικών πρακτικών ανθρώπινου 

δυναμικού, τις επιδράσεις και τα προβλήματα που προκαλούνται από την υιοθέτηση των 

πρακτικών αυτών.  

2. Ανιχνεύει τους κριτικούς παράγοντες επιτυχίας της υιοθέτησης του e‐HRΜ 

3. Αναλύει τον τρόπο που μετασχηματίζεται η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού λόγω 

της ανάδυσης του e‐HRΜ, καθώς και τη μελλοντική επίδραση στο σύνολο της 

λειτουργίας Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού  

Εμείς επιδιώκουμε στην παρούσα εργασία, να εστιάσουμε συγκεκριμένα στην 

λειτουργία της ηλεκτρονικής εξεύρεσης προσωπικού, και στα ζητήματα που προκύπτουν 

από την εφαρμογή της. 

Επιπρόσθετα, πολλές έρευνες έχουν πραγματοποιηθεί σε παγκόσμιο επίπεδο 

όπως η έρευνα του Cedar Crestone (2013), που περιγράφει τις εξελίξεις στο χώρο του 

ανθρώπινου δυναμικού λόγω της ανάδυσης των νέων τεχνολογιών. 

Κατά τους Webster & Watson (2002) το πρώτο βήμα της μεθοδολογίας της 

έρευνας (1η ενότητα) , μετά τον προσδιορισμό του θέματος, αφορά τη συλλογή άρθρων 

επί του εξεταζόμενου αντικειμένου σε επιστημονικά περιοδικά. Προηγήθηκε, η 

λεπτομερής ανάλυση του θεωρητικού υπόβαθρου με την αναζήτηση των πηγών 
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βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας σχετικά με τους όρους και τις θεματικές ενότητες της 

ηλεκτρονικής εξεύρεσης προσωπικού και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για την 

αναζήτηση υποψηφίων. Η αναζήτηση των πηγών έγινε στις βάσεις Scopus, Science 

direct, Google scholar & ResearchGate, με τη χρήση λέξεων-κλειδιών, όπως e-recruiting, 

e-HRM, digital HR, social media. Μελετήθηκαν 100 άρθρα, έγινε η διαλογή τους και  εν 

τέλει 65 αρχικά άρθρα από αυτά συμπεριλήφθηκαν στη βιβλιογραφική ανασκόπηση. Σε 

δεύτερη φάση αναζητήθηκαν προγενέστερα άρθρα, οι αναφορές των οποίων 

διακρίνονται στα άρθρα που συλλέχθηκαν κατά το πρώτο βήμα. Τα επιλεγμένα άρθρα, 

μελετήθηκαν σε βάθος και η επισκόπησή τους βασίστηκε σε συγκεκριμένες πτυχές και 

έννοιες του εξεταζόμενου θέματος, και όχι απλά στην περίληψή τους.  

Πρόθεσή μας είναι να μη βασιστούμε μόνο στον αριθμό των δημοσιευμένων 

άρθρων για την ηλεκτρονική εξεύρεση. Η μελέτη και ανάλυση των δευτερογενών 

δεδομένων είναι πολύ σημαντική για να εμβαθύνουμε στο θέμα. Εκτός όμως από τη 

δημοσιευμένη απόδειξη, θα αναπτύξουμε και τη δική μας έρευνα  με την προσέγγιση 

των μελετών περίπτωσης, ώστε να συλλέξουμε δεδομένα για το εξεταζόμενο ζήτημα. Η 

υπάρχουσα βιβλιογραφία και αρθρογραφία παρέχει μία επισκόπηση της χρήσης των 

διαδικτυακών εργαλείων εξεύρεσης, ενώ οι μελέτες περίπτωσης οδηγούν σε μία πιο σε 

βάθος ανάλυση. Οι Saunders et al. (2007) αναφέρουν ότι μία περιγραφική έρευνα 

αποτελεί την καλύτερη επιλογή όταν αναζητάμε μία νέα οπτική του υπάρχοντος 

φαινομένου, γι’ αυτό ο ερευνητής δεν είναι ικανοποιημένος μόνο από την υπάρχουσα 

βιβλιογραφία αλλά αξιοποιεί και εμπειρικά δεδομένα για να αναλύσει περαιτέρω το 

φαινόμενο.  

 

 4.2  Διεξαγωγή ποιοτικής έρευνας 

Καθώς αναδύεται στη βιβλιογραφία το θέμα της χρήσης της η-εξεύρεσης 

ανθρώπινου δυναμικού και το ενδιαφέρον των ερευνητών αυξάνεται,  ο σκοπός της 

έρευνας είναι η εμβάθυνση και κατανόηση του θέματος σε όρους επιχειρησιακών 

στόχων. Κρίθηκε αναγκαία η μελέτη πρόσφατης αρθρογραφίας και ερευνών για τον 

εντοπισμό των τελευταίων τάσεων και αλλαγών που έχουν συντελεστεί και για να 

ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις  των στόχων της έρευνας. Αξιολογήθηκε η εκπόνηση μίας 

ποιοτικής προσέγγισης επί του θέματος και της διεξαγωγής περιγραφικής έρευνας ως πιο 

κατάλληλη μέθοδος. Η χρήση της ποιοτικής μεθόδου καθιστά δυνατό να ανατρέξουμε 
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στη βιβλιογραφία που μελετήσαμε, να συλλέξουμε και ενδεχομένως να αλλάξουμε τα 

δεδομένα που συλλέξαμε. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν από δευτερογενή δεδομένα σε 

άρθρα και βιβλία, ενώ τα πρωταρχικά δεδομένα μέσω συνεντεύξεων με στελέχη 

εταιριών που καταλαμβάνουν θέση στο τμήμα ΑΔ. 

Η φύση της ποιοτικής έρευνας, παρέχει μία πολύ λεπτομερή ανάλυση. Το σχέδιο 

της ποιοτικής έρευνας εστιάζει περισσότερο σε λέξεις και όχι σε αριθμούς, όπως στις 

ποσοτικές έρευνες. Είναι η προτιμητέα μέθοδος όταν οι λεπτομέρειες κρίνονται 

σημαντικές (Bryman & Bell, 2011; Saunders, Lewis & Thornhill, 2007). Η ποιοτική 

έρευνα είναι καταλληλότερη όταν ο ερευνητής θέλει να κατανοήσει συμπεριφορές ή 

απόψεις για το φαινόμενο που εξετάζει (Jacobsen, 2002; Saunders et al., 2007).   

 

 

 4.3  Η μελέτη περίπτωσης (case study) 

Η προσέγγιση της παρούσας έρευνας είναι η προσέγγιση των μελετών 

περίπτωσης. Σύμφωνα με τον Yin (2009), η μελέτη περίπτωσης αποτελεί μία εμπειρική 

μέθοδο η οποία διερευνάει ένα σύγχρονο φαινόμενο σε βάθος με την ανάλυση 

πραγματικών συνθηκών. Η προσέγγιση της μελέτης περίπτωσης δεν είναι μόνο μία 

ενδελεχής μέθοδος αλλά επιπλέον ένας μεθοδολογικός τρόπος διαχείρισης μίας 

ερευνητικής πρόκλησης. Μεταβαίνει από το κύριο ερώτημα της έρευνας σε ένα 

συμπέρασμα και αξιοποιεί το συνδυασμό τόσο των ποιοτικών όσο και των ποσοτικών 

μεθόδων. Κινείται από το μονοπάτι της διακριτής και ξεκάθαρης απόδειξης μέσω της 

συλλογής δεδομένων στη βιβλιογραφική ανασκόπηση προς την κατάληξη σε πραγματικά 

συμπεράσματα. Η παρούσα εργασία ακολουθεί παρόμοια δομή. 

Η προσέγγιση της μελέτης περίπτωσης αποτελεί μία πολύπλοκη μέθοδο, καθώς ο 

ερευνητής καλείται να απαντήσει στις ερωτήσεις «Πώς;» και «Γιατί;». Η λογική 

σύνδεση των δεδομένων σε θεωρητική βάση μορφοποιεί ένα ολοκληρωμένο μέρος της 

προσέγγισης της έρευνας. Τα στοιχεία του σχεδίου έρευνας συνδέονται μεταξύ τους σε 

μία συνεχή ροή ώστε να καθοδηγήσουν την έρευνα στα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. 

Όπως δηλώνει ο Yin (2003), ένα σχέδιο έρευνας είναι μία λογική που συσχετίζει τα 

δεδομένα με το ερώτημα ή τις υποθέσεις και έτσι η σύνταξη της έρευνας είναι πιο 

ποιοτική και ξεκάθαρη. Η ποιότητα του σχεδιασμού θα πρέπει επίσης να παρέχει 

εγκυρότητα και αξιοπιστία στη ροή του σχεδίου έρευνας μέσα από συλλογή και εξέταση 
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των δεδομένων. Με το δομημένο σχέδιο της έρευνας, αποφεύγονται οι περιπτώσεις όπου 

οι αποδείξεις που συλλέγονται δεν βοηθούν στην επίλυση του ερωτήματος ή στην 

εξακρίβωση των υποθέσεων της έρευνας. 

Το σχέδιο της έρευνας αναφέρεται ως μία πολλαπλή μελέτη περίπτωσης, όπου 

εμβαθύνουμε και αναλύουμε 10 διαφορετικές μελέτες περίπτωσης, και τις συγκρίνουμε 

όσον αφορά τις διαφορές και ομοιότητές τους (Bryman & Bell, 2011; Jacobsen, 2002). Η 

σύγκριση αυτή μας επιτρέπει να αναλύσουμε τις απόψεις των ατόμων που συμμετέχουν 

στην έρευνα, κάτι το οποίο κρίνεται απαραίτητο καθώς επιδιώκουμε να μάθουμε τους 

παράγοντες που υποκινούν τα στελέχη ανθρώπινου δυναμικού, και τις προσδοκίες τους 

με τη χρήση των διαδικτυακών εργαλείων. 

Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου αυτής είναι η εστίαση σε συγκεκριμένα πρόσωπα 

και διαδικασίες, που συμβάλουν στην απόκτηση της καλύτερης δυνατής γνώσης για τη 

συγκεκριμένη περιοχή που ερευνάται, αυξάνοντας την πιθανότητα απόκτησης σωστής 

πληροφόρησης (Alvesson & Sköldberg, 2008; Kvale & Brinkmann, 2014). Σύμφωνα με 

τον Yin (2014), η χρήση περισσότερων από μία μελέτη περίπτωσης, καθιστά την έρευνα 

πιο γερή. Ωστόσο, υπάρχει η πιθανότητα οι ερωτηθέντες κατά τις συνεντεύξεις, να 

δώσουν απαντήσεις τις οποίες πιστεύουν ότι είναι σωστές και πιστεύουν πως ο 

ερευνητής αναμένει να ακούσει από τους συνεντευξιαζόμενους (Jacobsen, 2002). Αυτό 

μπορεί να υπονομεύσει την αξιοπιστία της έρευνάς μας, καθώς οι ερωτηθέντες ίσως μας 

δώσουν απαντήσεις που πιστεύουν ότι εμείς επιθυμούμε να λάβουμε και όχι 

πληροφορίες για το τι ισχύει πραγματικά. 

Μία μελέτη περίπτωσης δεν κρίνεται αρκετή για την εξαγωγή συμπερασμάτων, 

γι’ αυτό αναλύσαμε 10 μελέτες περιπτώσεων, που στην ουσία αφορούν ανάλυση των 

πρακτικών ηλεκτρονικής εξεύρεσης προσωπικού σε δέκα εταιρείες. Η ικανότητα να 

συγκρίνονται ευρήματα από μεμονωμένες μελέτες περίπτωσης προσθέτει εγκυρότητα 

στην παροχή διαφορετικών πηγών αποδείξεων (Yin, 2009). 

Η επιλογή των εταιρειών έγινε με βάσει την ηγετική θέση που κατέχουν στον κλάδο 

στον οποίο δραστηριοποιούνται και τις διακρίσεις τους, τόσο όσον αφορά την 

επιχειρηματική τους δραστηριότητα όσο και το εργασιακό τους περιβάλλον, γι’ αυτό και 

αποτελούν πόλο έλξης πολλών υποψηφίων. 

Όσον αφορά το δείγμα, η έρευνα εστιάζει συνολικά στις επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, γι’ αυτό δεν εστιάζει σε συγκεκριμένους τομείς ή 

βιομηχανίες ή μεγέθη εταιριών. Ο αριθμός των δέκα επιχειρήσεων που μελετήθηκαν και 
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αναλύθηκαν δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλος. Ωστόσο, εξαιτίας των 10 διαφορετικών κλάδων 

που αντιπροσωπεύουν και της ηγετικής τους θέσης στην αγορά που δραστηριοποιούνται 

θα προσπαθήσουμε να εστιάσουμε καλύτερα μέσω των συνεντεύξεων στις εταιρείες και 

να εξάγουμε ακριβή, στοχευμένα και αντιπροσωπευτικά  συμπεράσματα. Σε περίπτωση 

διεξαγωγής συνεντεύξεων με μεγαλύτερο αριθμό στελεχών, ενδεχομένως,  να μην 

μπορούσαμε να εστιάσουμε σε συγκεκριμένα συμπεράσματα. Η έρευνα, μέσω της 

ανάλυσης των μελετών περίπτωσης, είναι ποιοτική και όχι ποσοτική με στόχο να 

αναλυθούν σε βάθος οι εταιρείες-μελέτες περίπτωσης και να προκύψουν ορθά 

συμπεράσματα. 

 

 4.4  Τα ερωτήματα και οι υποθέσεις της έρευνας 

Σε συνέχεια της βιβλιογραφικής επισκόπησης και της περιγραφής των μελετών 

περίπτωσης, επιδιώκουμε να δώσουμε απάντηση στο κεντρικό ερώτημα της έρευνας: 

«Σε τι βαθμό οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τα ψηφιακά εργαλεία εξεύρεσης προσωπικού 

και τα social media, και ποια συμπεράσματα απορρέουν για τη χρήση των μεθόδων 

αυτών;» 

Από τη βάση του κεντρικού ερωτήματος, διακρίνονται μία σειρά από ερωτήματα:  

1.Ποια εργαλεία και μέθοδοι ηλεκτρονικής εξεύρεσης χρησιμοποιούν τα στελέχη ΑΔ; 

2.Χρησιμοποιούν social media για την εξεύρεση προσωπικού, και εάν ναι, ποια 

κοινωνικά μέσα χρησιμοποιούν πιο συχνά; 

3.Ποια θεωρούν ότι είναι τα οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση των εργαλείων e-

recruiting και των social media; 

4. Ποιες είναι οι προκλήσεις και οι αδυναμίες των διαδικτυακών εργαλείων εξεύρεσης 

προσωπικού; 

5. Ποιες είναι οι μελλοντικές τάσεις που προβλέπουν για τη λειτουργία της εξεύρεσης 

ανθρώπινου δυναμικού; 

Για την αντίληψη και την κατανόηση των προγενέστερων ερευνών που έχουν 

διεξαχθεί σχετικά με το ζήτημα της ηλεκτρονικής εξεύρεσης προσωπικού, και 

επιδιώκοντας την απάντηση των ερωτημάτων και την ανάδειξη των κριτικών σημείων 

της έρευνάς μας, τα οποία ενδιαφέρουν κάθε στέλεχος εταιρείας που εμπλέκεται στην 

εξεύρεση προσωπικού, διατυπώσαμε βάσει της βιβλιογραφίας 10 υποθέσεις. Σκοπός μας 

είναι να  ερευνήσουμε σε βάθος τις 10 εταιρίες που μελετώνται ως προς τα ζητήματα που 
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εξετάζουμε, και να εξακριβώσουμε την ισχύ των υποθέσεων αυτών. Οι υποθέσεις έχουν 

ως εξής: 

Y1: Η παραδοσιακή εξεύρεση προσωπικού τείνει να εξαλειφθεί  

Y2:Η εταιρική ιστοσελίδα αποτελεί την πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη μέθοδο 

ηλεκτρονικής εξεύρεσης 

Υ3: Οι ωφέλειες κατά τη χρήση των διαδικτυακών εργαλείων εξεύρεσης υπερβαίνουν 

των μειονεκτημάτων και ορίζονται πιο ξεκάθαρα  

Y4: Η χρήση των ηλεκτρονικών εργαλείων εξεύρεσης οδηγεί στη χρονική συντόμευση 

της συνολικής διαδικασίας εξεύρεσης 

Y5: Η ενδεχόμενη υπονόμευση της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων αποτελεί την 

κύρια αδυναμία των διαδικτυακών μεθόδων εξεύρεσης 

Υ6: Η εξεύρεση μέσω social media είναι πιο αποτελεσματική όταν βασίζεται σε 

προσανατολισμένα προς την επιχείρηση (business-oriented) κοινωνικά μέσα 

Υ7 : Τα social media μπορεί να μειώσουν τις πιθανότητες πρόσληψης ενός υποψηφίου 

Υ8 : Η χρήση των διαδικτυακών μεθόδων εξεύρεσης αποτελεί πολιτική της εταιρίας 

Υ9: Οι προβλέψεις στην εξέλιξη της λειτουργίας της εξεύρεσης αφορούν μελλοντικές 

προεκτάσεις τη ηλεκτρονικής εξεύρεσης 

Υ10:  H εξεύρεση στο μέλλον θα γίνεται στο εσωτερικό των επιχειρήσεων (in-house) 

 

 4.5  Η συνέντευξη ως μέθοδος συλλογής δεδομένων 

Πολλαπλές πηγές δεδομένων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάλυση των 

μελετών περίπτωσης (Willis, 2007; Yin, 2003). Στην παρούσα έρευνα επιλέχθηκε η 

μέθοδος της διεξαγωγής συνεντεύξεων. Επιπλέον πληροφορίες για το υπόβαθρο των 

εταιρειών που μελετώνται συλλέχθηκαν μέσω των εταιρικών ιστοσελίδων, των μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης, των ιστοσελίδων εύρεσης εργασίας, καθώς και από πλήθος 

ιστοσελίδων που καλύπτουν θέματα σχετικά με τον επιχειρηματικό κόσμο (epixeiro.gr, 

great place to work, European business awards).  

Όλες οι συνεντεύξεις είναι ημί-δομημένες, δηλαδή έχουν τη δομή δομημένων 

συνεντεύξεων αλλά δίνουν και περιθώρια ανοιχτής συζήτησης και συμπληρωματικών 

ερωτήσεων ανάλογα με τις απαντήσεις των ερωτηθέντων (Cassell, 2005; Kvale, 1996; 

Yin, 2003). Οι ερωτήσεις των συνεντεύξεων είναι εστιασμένες στη χρήση των εργαλείων 

e-recruiting και των social media για την εξεύρεση προσωπικού. Με τη χρήση των 
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ερωτήσεων αυτών, επιδιώκεται οι συνεντευξιαζόμενοι να μας δώσουν μία ξεκάθαρη 

εικόνα σχετικά με το βαθμό στον οποίο αξιοποιούν τις μεθόδους της ηλεκτρονική 

εξεύρεσης προσωπικού και τα social media, την επισήμανση των ωφελειών και 

μειονεκτημάτων, καθώς και την πρόβλεψη των μελλοντικών τάσεων στη λειτουργία της 

εξεύρεσης (Calhoun, 1995; Willis, 2007).  

Οι συνεντεύξεις, ως η επιλεγμένη μέθοδος για τη συλλογή των δεδομένων, 

πραγματοποιήθηκαν με 10 στελέχη εξεύρεσης ανθρώπινου δυναμικού, οι οποίοι 

εκπροσωπούν δέκα εταιρείες που κατέχουν ηγετικής θέση στους κλάδους στους οποίους 

ανήκουν. Οι συνεντεύξεις διεξάχθηκαν ατομικά, ώστε να μην επηρεάζεται η άποψη των 

ερωτηθέντων τους από τους υπόλοιπους συνεντευξιαζόμενους. Τα στελέχη των εταιριών 

είχαν ενημερωθεί πριν τη συνέντευξη για το θέμα των συνεντεύξεων, το είδος των 

ερωτήσεων, την έκταση των συνεντεύξεων και το σκοπό της έρευνας καθώς προηγήθηκε 

αρχική επικοινωνία μαζί τους μέσω email και μέσω του LinkedIn, από όπου 

εντοπίστηκαν και κάποια από τα στελέχη αυτά. Οι συνεντευξιαζόμενοι που 

εντοπίστηκαν και επιλέχθηκαν δεν είναι απαραίτητα στο υψηλότερο επίπεδο ιεραρχίας 

στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού. Επιθυμούμε οι ερωτηθέντες να χρησιμοποιούν τις 

νέες τεχνολογίες ΑΔ σε καθημερινή βάση. Μάλιστα αποφασιστική επιλογή κριτηρίων 

ήταν η ίδια η θέση εργασίας να είναι προσανατολισμένη στην τεχνολογία, στις εταιρείες 

που αυτό είναι δυνατό, όπου οι συνεντευξιαζόμενοι θα αναμειγνύονται τόσο στην 

επιλογή όσο και στην εγκατάσταση των διαδικτυακών εργαλείων αδ. Στην παρακάτω 

εικόνα φαίνονται τα στατιστικά των 10 στελεχών που εντοπίστηκαν και επιλέχθηκαν για 

τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων ως προς την θέση τους στην εταιρία: 

 

Εικόνα 4.1 : Τα στατικά των συνεντευξιαζόμενων όσον αφορά τον τίτλο θέσης 

τους 
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Οι συνεντεύξεις επιλέχθηκαν ως η κύρια μέθοδος συλλογής δεδομένων. Οι 

συνεντεύξεις είναι ημιδομημένες, παρέχοντας τη δυνατότητα για πραγματοποίηση 

ανοιχτή συζήτησης, χωρίς να είναι αυστηρά δομημένες (Cassell, 2005; Kvale, 1996; Yin, 

2003), περιλαμβάνοντας μία σειρά ερωτήσεων τόσο ανοιχτού τύπου ερωτήσεις όσο και 

πιο εστιασμένες επί συγκεκριμένων θεμάτων (Wilson and Goodall, 1991).Σε συνέχεια 

των ερωτήσεων, καταγράφηκε το περιεχόμενο των συνεντεύξεων, εντοπίστηκαν οι 

λέξεις κλειδιά για τα κυρίαρχα θέματα που εξετάζουμε, και εξάγουμε συμπεράσματα 

σχετικά με τις τοποθετήσεις των στελεχών (Fairclough, 1992). 

Έγινε σύντομη καταγραφή των συνεντεύξεων στο χαρτί μετά από κάθε 

συνέντευξη και ακολούθησε ανάλυση του περιεχομένου κάθε συνομιλίας. Οι θεματικές 

ενότητες που αναλύονται βάσει των ερωτήσεων έχουν ως εξής: 

o Μέθοδοι εκτέλεσης των διαδικασιών ανθρώπινου δυναμικού 

o Μέθοδοι και εργαλεία ηλεκτρονικής εξεύρεσης ΑΔ 

o Η χρήση των social media για την εξεύρεση προσωπικού 

o Εκτίμηση του χρόνου ολοκλήρωσης του κύκλου της ηλεκτρονικής εξεύρεσης 

o Τα οφέλη της χρήσης των μεθόδων ηλεκτρονικής εξεύρεσης και του social 

recruiting 

o Μειονεκτήματα και προκλήσεις κατά τη χρήση των εργαλείων e-recruiting & 

social media 

o Εκτίμηση και περιγραφή των μελλοντικών τάσεων στη λειτουργία της εξεύρεσης 

προσωπικού 

o Πρόβλεψη των μελλοντικών τάσεων στην εξεύρεση προσωπικού 

Όλες οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν μέσω Skype και διήρκησαν περίπου 

45 λεπτά η κάθε μία. Ζητήθηκε από τους ερωτηθέντες  η ανωνυμία των ιδίων, καθώς και 

των εταιριών. Σχετικά με το χρονοδιάγραμμα της έρευνας, οι συνεντεύξεις 

πραγματοποιήθηκαν κατά το διάστημα των μηνών Μαρτίου έως Μαΐου του έτους  2018.  
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 5 Ανάλυση μελετών περίπτωσης 

Για λόγους συντομίας οι εταιρίες και οι συνεντευξιαζόμενοι κωδικοποιήθηκαν ως 

εξής: 

Εταιρείες Τομέας Συνεντευξιαζόμενοι Θέση εργασίας Αριθμός 

Προσλήψεων 

(2017) 

Άτομα που 

εμπλέκονται 

στην 

εξεύρεση 

Ε1 Ανάπτυξη 

λογισμικού 

             Σ1 Human Resources 

Generalist 

47 3 

Ε2 Ηλεκτρονικό 

εμπόριο 

             Σ2 Human Resources 

Manager 

35 2 

Ε3 Συμβουλευτικές 

Υπηρεσίες 

             Σ3 Recruiter 140 5 

Ε4 Υπηρεσίες 

Ανθρώπινου 

Δυναμικού 

             Σ4 Recruiter            38 40 

Ε5 Διαφήμιση μέσω 

κινητών 

             Σ5 Human Resources 

Assistant 

3 2 

Ε6 Τουρισμός              Σ6 Human Resources 

Manager 

24 4 

Ε7 Μεταφορές              Σ7  35 2 

Ε8 Πληροφορική              Σ8 IT Recruiter 28 5 

Ε9 Μηχανολογικός 

εξοπλισμός 

             Σ9 Recruiter 15 2 

Ε10 Λιανικό εμπόριο             Σ10 Recruiter 25 5 

Πίνακας 5.1: Τα χαρακτηριστικά των συνεντευξιαζόμενων και των εταιριών  

 

 5.1  Εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού 

Η πρώτη εταιρεία (Ε1) που αναλύεται ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1987. Το 

αντικείμενο των δραστηριοτήτων της περιλαμβάνει την ανάπτυξη λογισμικού για 

επιχειρήσεις και οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Είναι μία από τις 

κορυφαίες εταιρείες στην ανάπτυξη επιχειρηματικού λογισμικού στην Ελλάδα, και 

κατέχει ηγετική θέση στην ανάπτυξη λογισμικού σε λογιστικές εταιρείες. Η εταιρεία 

προσφέρει τις εξής λύσεις: 
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-Την ανάπτυξη λύσεων που αφορούν την επιχείρηση, τη λογιστική διαχείριση, τη 

διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και της μισθοδοσίας. 

-Την ανάπτυξη εξειδικευμένων λύσεων για τις καθετοποιημένες αγορές, την 

εγκατάσταση εργασιών βασισμένες στο ERP της Microsoft και πλατφόρμες διαχείρισης 

αρχείων. 

H εταιρεία (Ε1) απασχολεί προσωπικό μεγέθους 150 εξειδικευμένους μηχανικών 

λογισμικού, τεχνικών υποστήριξης, διαχειριστές έργων και στελέχη διαφήμισης , καθώς 

και ομάδα πωλήσεων με περισσότερους από 100 πωλητές σε όλη την Ελλάδα. Τα 

κεντρικά της γραφεία βρίσκονται στην Αθήνα και διαθέτει τοπικά γραφεία σε 

Θεσσαλονίκη και Πάτρα. Κατά το τελευταίο έτος έχει προσλάβει 47 νέους 

εργαζομένους. 

Η συγκεκριμένη εταιρεία επιλέχθηκε λόγω της μεγάλης δυναμικής της στον 

τομέα της ανάπτυξης λογισμικού στην Ελλάδα και λόγω των διακρίσεών της ως ιδανικό 

εργασιακό περιβάλλον. Επιπλέον, έχω εργαστεί στην συγκεκριμένη εταιρεία και 

γνωρίζω τις μεθόδους και διαδικασίες που εφαρμόζονται. Ως εργασιακό περιβάλλον 

διακρίθηκε στο διαγωνισμό Great Place to Work ως μία από τις 50 εταιρείες με το 

καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην Ευρώπη (Best Workplaces in Europe) στην 

κατηγορία «50 Best Small & Medium Workplaces in Europe». Η διάκριση στα Best 

Workplaces in Europe επιβεβαιώνει το άριστο εργασιακό περιβάλλον και το μοναδικό 

αίσθημα ομάδας και συντροφικότητας που επικρατεί στην εταιρεία. Αποτελεί μία από τις 

πολλές διακρίσεις της σε πανευρωπαϊκό επίπεδο (2η διάκριση) και την 8η συνολικά στον 

θεσμό Best Workplaces Ελλάδας και Ευρώπης, από το 2010. Οι πληροφορίες για τη 

συγκεκριμένη εταιρεία συλλέχθηκαν μέσα από την εταιρική της ιστοσελίδα, το προφίλ 

της εταιρίας στο LinkedIn και από ιστοσελίδες στις οποίες γίνεται ειδική αναφορά στις 

διακρίσεις της εταιρείας (Great Place to work, businessnews.gr) 

Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε με το στέλεχος που καταλαμβάνει τη θέση του 

Human Resources Generalist στην εταιρείας. Ο συγκεκριμένος συνεντευξιαζόμενος 

κωδικοποιήθηκε για λόγους συντομίας ως «Σ1». Στη συνέχεια καταγράφονται οι 

απαντήσεις του συνεντευξιαζομένου ανά θεματή ενότητα ερωτήσεων. 

o Μέθοδοι εκτέλεσης των διαδικασιών ανθρώπινου δυναμικού 

Η πρώτη ενότητα ερωτήσεων αφορά το σύνολο των λειτουργιών ΑΔ που 

πραγματοποιούνται με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων. Όλες οι λειτουργίες του 

τμήματος ΑΔ πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα (σχεδιασμός, εξεύρεση, επιλογή 
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και αξιολόγηση, εκπαίδευση και ανάπτυξη, διοίκηση απόδοσης ανθρώπινου δυναμικού). 

Συνδυασμός παραδοσιακών και ψηφιακών μεθόδων εφαρμόζεται για τις λειτουργίες της 

εξεύρεσης ανθρώπινου δυναμικού, της επιλογής και αξιολόγησης και τέλος για την 

εκπαίδευση και ανάπτυξη του προσωπικού της εταιρίας. 

o Μέθοδοι και εργαλεία εξεύρεσης ΑΔ 

Η δεύτερη ενότητα ερωτήσεων, αφορά τις μεθόδους της ηλεκτρονικής εξεύρεσης 

προσωπικού. Στην Ε1 οι παραδοσιακές μέθοδοι που αξιοποιούνται είναι: 

1.Συστάσεις από εργαζομένους 

2.Συμμετοχή σε εκθέσεις σχετικές με την απασχόληση 

3. Συμμετοχή σε ημέρες καριέρας πανεπιστημίων 

Οι ηλεκτρονικές μέθοδοι περιλαμβάνουν: 

1.Εταιρική ιστοσελίδα 

2.Εμπορικές ιστοσελίδες δημοσίευσης θέσεων εργασίας 

3.Social media  

4.Ιστοσελίδας γραφείων Διασύνδεσης  

5.Εφαρμογές διαδικτύου για συμπλήρωση ηλεκτρονικών αιτήσεων εργασίας 

Μάλιστα ειδική αναφορά έγινε στο περιεχόμενο της εταιρικής ιστοσελίδας, 

Μέσω της ιστοσελίδα της προβάλλεται το ισχυρό όνομα και η φήμη της εταιρείας, με 

την αναφορά των ποικίλων διακρίσεών της ως Great Place to Work. Με τον τρόπο αυτό 

προσελκύει υποψηφίους-ταλέντα στο αντικείμενό τους.  

 

Η μεγάλη βαρύτητα που δίνεται στη μέθοδο της ηλεκτρονικής εξεύρεσης 

προσωπικού αποδεικνύεται από το γεγονός πως η χρήση των εργαλείων e-recruiting και 

της μεθόδου του social recruiting αποτελούν πολιτική της εταιρίας, η οποία εφαρμόζεται 

περισσότερο από 3 χρόνια. Ο ίδιος ο συνεντευξιαζόμενος δήλωσε ότι χρησιμοποίησε 

ψηφιακά εργαλεία για να κατακτήσει την τωρινή θέση εργασίας του , και πώς οι 

σημερινοί εργαζόμενοι στην εταιρεία αξιοποίησαν διαδικτυακές μεθόδους για να 

προσληφθούν στην αντίστοιχη θέση εργασίας.  

Ως εταιρεία συνεχίζουν να δέχονται παραδοσιακά βιογραφικά σημειώματα. Δεν 

κρίνεται όμως σκόπιμη η  αποστολή συνοδευτικής επιστολής, ακόμα και κατά τις 

ηλεκτρονικές αιτήσεις εργασίας. Σχετικά με τη σκοπιμότητα συνδυασμού παραδοσιακών 

και ηλεκτρονικών μεθόδων εξεύρεσης, ο Σ1 δήλωσε πως πολλές μέθοδοι ηλεκτρονικής 
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εξεύρεσης θα συνεχίσουν να εφαρμόζονται, όπως η παροχή συστάσεων και η αναζήτηση 

ταλέντων μέσω πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. 

o Η χρήση των social media για την εξεύρεση προσωπικού 

Όσον αφορά τη χρήση των social media, στην εταιρεία αξιοποιείται το LinkedIn. 

Ο βαθμός ικανοποίησης από τη χρήση των social media είναι μεγάλος, μάλιστα  το 

15%των ατόμων που προσλήφθηκαν κατά το τελευταίο έτος προσεγγίστηκαν ή έκαναν 

οι ίδιοι αίτηση μέσω LinkedIn. O Σ1 δήλωσε πώς επισκέπτεται σε κάποιες περιπτώσεις 

το προφίλ των υποψηφίων στο LinkedIn. 

o Εκτίμηση του χρόνου ολοκλήρωσης του κύκλου της ηλεκτρονικής εξεύρεσης 

Όσον αφορά το βαθμό συντόμευσης του κύκλου της εξεύρεσης ο Σ1 ανέφερε πως η 

διαδικασία της εξεύρεσης ολοκληρώνεται σε λιγότερο από 1 μήνα. Ωστόσο, δε θεωρεί 

πως ο χρόνος μειώνεται απόλυτα, καθώς πολλά στάδια της εξεύρεσης, με εξαίρεση τις 

ηλεκτρονικές αιτήσεις, συνεχίζουν να εκτελούνται με παραδοσιακά μέσα, πρόσωπο με 

πρόσωπο. 

o Τα οφέλη της χρήσης των μεθόδων ηλεκτρονικής εξεύρεσης και του social 

recruiting 

Στην τελευταία ενότητα ερωτήσεων, ο Σ1 ανέλυσε τις μεγαλύτερες ωφέλειες των 

ψηφιακών εργαλείων ανθρώπινου δυναμικού. Η βελτίωση της επικοινωνίας με τους 

υποψηφίους, η διευρυμένη βάση βιογραφικών σημειωμάτων, οι ποιοτικότερες επιλογές 

υποψηφίων και η εξοικονόμηση χρόνου επισημάνθηκαν ως τα κύρια πλεονεκτήματα 

χρήσης. 

o Μειονεκτήματα και προκλήσεις κατά τη χρήση των εργαλείων e-recruiting & 

social media 

Στα αδύναμα σημεία των μεθόδων αυτών επισημαίνονται τα ζητήματα της ασφάλειας 

των προσωπικών δεδομένων των υποψηφίων. Τέλος, σχετικά με τη μεγαλύτερη 

πρόκληση που ίσως αντιμετώπιση ο Σ1 δήλωσε: “Δεν έχει τύχει να έρθουμε αντιμέτωποι 

με μία μεγάλη πρόκληση. Τα ηλεκτρονικά μέσα δίνουν περισσότερες δυνατότητες 

συγκριτικά με τα παραδοσιακά” 

o Μελλοντικές τάσεις στην εξεύρεση προσωπικού 

Στην τελευταία ενότητα των ερωτήσεων, ο Σ1 κλήθηκε να μας προσδιορίσει την τάση 

στην εξεύρεση προσωπικού: «Προβλέπω αποκλειστική χρήση των e-recruitment 
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εργαλείων, περισσότερες συνεντεύξεις μέσω Skype για εξοικονόμηση χρόνου, χρήση 

ηλεκτρονικών και αυτοματοποιημένων μέσων για την επικοινωνία με τους υποψηφίους και 

την παροχή ανατροφοδότησης». Η εξεύρεση προσωπικού θα γίνεται στο εσωτερικό της 

εταιρείας (in-house) και οι εταιρείες θα επιδιώκουν την ανάπτυξη στρατηγικών 

εξεύρεσης. 

 

 5.2  Εταιρεία στο χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου 

Η δεύτερη εταιρεία (Ε2) που αναλύεται, δραστηριοποιείται στο χώρο του 

ηλεκτρονικού εμπορίου και διαχειρίζεται την κυρίαρχη μηχανή σύγκρισης τιμών στην 

Ελλάδα. Έχει έδρα την Αθήνα και σήμερα απασχολεί περισσότερους από 130 

εργαζομένους. Η ομάδα της εταιρείας αποτελείται από παθιασμένους και ταλαντούχους 

προγραμματιστές και σχεδιαστές οι οποίοι καλούνται να αντιμετωπίσουν προκλήσεις 

στη δημιουργία μίας ευρείας κλίμακας λύσεων λογισμικού προσανατολισμένων στο 

χρήστη. Ως πηγές μελέτης για τη συγκεκριμένη εταιρεία χρησιμοποιήθηκε η εταιρική 

ιστοσελίδα, καθώς και στοιχεία της ιστοσελίδας Alexa. 

Η εταιρεία ξεκίνησε ως start-up και εξελίχθηκε σε ένα ελληνικό success story. 

Κατά τα τελευταία 4 χρόνια κατάφερε να τετραπλασιάσει το προσωπικό της, 

απασχολώντας ταλέντα και νέους πτυχιούχους. Ο λόγος για τον οποίο αναλύεται η 

συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης είναι η ταχεία ανάπτυξη της εταιρείας, η ραγδαία 

αύξηση του προσωπικού της και η ανάδειξη ως η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρονικού 

εμπορίου στην Ελλάδα. Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε με στέλεχος που κατέχει τη 

θέση HR Manager στην εταιρεία (Σ2). Στη συνέχεια καταγράφονται οι απαντήσεις του 

συνεντευξιαζομένου ανά θεματή ενότητα ερωτήσεων. 

o Μέθοδοι εκτέλεσης των διαδικασιών ανθρώπινου δυναμικού 

Η τεχνολογία έχει ενσωματωθεί σε όλες τις λειτουργίες του ανθρώπινου δυναμικού. 

Όσον αφορά την εξεύρεση των υποψηφίων (προγραμματισμός, εξεύρεση, αξιολόγηση 

κα επιλογή, εκπαίδευση και  ανάπτυξη, διοίκησης απόδοσης) 

o Μέθοδοι και εργαλεία ηλεκτρονικής εξεύρεσης ΑΔ 

Όσον αφορά την εξεύρεση των υποψηφίων, πραγματοποιείται μέσω της εταιρικής 

ιστοσελίδας και μέσω των ιστοσελίδων δημοσίευσης ευκαιριών εργασίας. Στην εταιρική 

ιστοσελίδα έχουν ενσωματώσει την ενότητα «καριέρα», στην οποία προβάλουν το 

νεανικό και μοντέρνο χαρακτήρα της ομάδας της εταιρείας. Χρησιμοποιούν τη 
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διαδικτυακή πλατφόρμα της Workable για να διαχειρίζονται τα βιογραφικά και τις 

αιτήσεις εργασίας που λαμβάνουν, καθώς και τα στάδια της διαδικασίας πρόσληψης.  

H HR Manager πιστεύει ότι οι σημερινοί εργαζόμενοι έστειλαν το βιογραφικό τους 

σημείωμα στην εταιρεία μέσω των ιστοσελίδων αυτών. Κρίνει σκόπιμη την αποστολή 

συνοδευτικής αποστολής, η οποία θα συνοδεύει την αίτηση σε μία θέση εργασίας ενώ δε 

δέχεται πλέον παραδοσιακά βιογραφικά σημειώματα. Η χρήση των εργαλείων e-

recruiting αποτελούν πολιτική της εταιρείας, καθώς χρησιμοποιούνται περισσότερο από 

3 χρόνια για εξεύρεση του προσωπικού. Δεν κρίνει καθόλου σκόπιμο το συνδυασμό των 

παραδοσιακών και ηλεκτρονικών μεθόδων εξεύρεσης προσωπικού, καθώς κρίνει ότι 

είναι πιο αποδοτική η χρήση των ψηφιακών εργαλείων. 

o Η χρήση των social media για την εξεύρεση προσωπικού 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι στην εταιρεία δεν αξιοποιούνται 

καθόλου τα social media για την εξεύρεση προσωπικού. Πιο συγκεκριμένα, δεν έχει 

προκύψει η ανάγκη να αξιοποιήσει τα μέσα αυτά, καθώς είναι ικανοποιητικός ο αριθμός 

των βιογραφικών που λαμβάνουν μέσω της εταιρικής ιστοσελίδας. Η εταιρική 

ιστοσελίδα μάλιστα έχει πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα στην Ελλάδα, κι αυτό διευκολύνει 

την εισροή των αιτήσεων. Δεν αποκλείει όμως στο μέλλον να χρησιμοποιήσει κάποιο 

social media για την αναζήτηση προσωπικού. 

o Εκτίμηση του χρόνου ολοκλήρωσης του κύκλου της ηλεκτρονικής εξεύρεσης 

Η διαδικασία ηλεκτρονικής εξεύρεσης προσωπικού ολοκληρώνεται σε 1 με 2 μήνες, και 

θεωρείται πιο σύντομη έναντι της παραδοσιακής εξεύρεσης προσωπικού.   

o Τα οφέλη της χρήσης των μεθόδων ηλεκτρονικής εξεύρεσης και του social 

recruiting 

Τα οφέλη κατά τη χρήση είναι πολύ πιο ξεκάθαρα και υπερβαίνουν κατά πολύ τα 

μειονεκτήματα χρήσης. Ενδεικτικά επισημαίνει το μειωμένο κόστος, την εξοικονόμηση 

χρόνου, τη μεγάλη βάση υποψηφίων, τις καλύτερες και πιο στοχευμένες επιλογές 

υποψηφίων, την αμεσότερη και αποτελεσματικότερη επικοινωνία με τους υποψηφίους 

και την ανάληψη στρατηγικών ρόλων για τα στελέχη Ανθρώπινου Δυναμικού, καθώς 

παύουν να ασκούν πολλά διαχειριστικά και γραφειοκρατικά καθήκοντα. 

o Μειονεκτήματα και προκλήσεις κατά τη χρήση των εργαλείων e-recruiting & 

social media 

https://www.workable.com/
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Η HR Manager δήλωσε πως δεν έχει εντοπίσει κανέναν περιορισμό προς το παρόν όσον 

αφορά την ηλεκτρονική εξεύρεση προσωπικού. Μάλιστα, ως μοναδικό ίσως αρνητικό 

των διαδικτυακών εργαλείων ανέφερε τη μικρή επισκεψιμότητα κάποιων ιστοσελίδων 

στις οποίες δημοσιεύουν τις ανοιχτές θέσεις εργασίας τους πέρα από την εταιρική 

ιστοσελίδα.  

o Πρόβλεψη των μελλοντικών τάσεων στην εξεύρεση προσωπικού 

Ως μελλοντική τάση θεωρεί την ενεργητική εξεύρεση (ο αγγλικός όρος active 

recruitment), κυρίως για τις τεχνολογικές θέσεις εργασίας και την πραγματοποίηση της 

διαδικασίας εξεύρεσης προσωπικού στο εσωτερικό της εταιρείας (in-house). Μερικά από 

τα χαρακτηριστικά της ενεργητικής εξεύρεσης είναι: 

o Προληπτική εξεύρεση υποψηφίων 

o Εστιασμένες αναζητήσεις υποψηφίων με σημαντική εμπειρία 

o Γρηγορότερα αποτελέσματα στο πλαίσιο συγκεκριμένων παραμέτρων όσον 

αφορά τις δεξιότητες των υποψηφίων  

o Ένας αφοσιωμένος recruiter που κατευθύνεται από την επιχείρηση 

o Πρόσβαση σε μεγάλη δεξαμενή ταλαντούχων υποψηφίων 

 

 5.3  Εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών 

         Η τρίτη εταιρεία (Ε3) που μελετάται, κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στον τομέα 

της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις. Στην Ελλάδα η εταιρεία έχει 

διανύσει μία εξαιρετικά επιτυχημένη 35ετή πορεία, παρέχοντας πλήρες εύρος 

συμβουλευτικών και ελεγκτικών υπηρεσιών σε όλους τους τομείς της ελληνικής 

οικονομίας. Στελεχώνεται με περισσότερους από 500 συμβούλους στα γραφεία της στην 

Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Ως πηγές πληροφοριών για τη μελέτη της συγκεκριμένης 

εταιρείας, χρησιμοποιήθηκε η εταιρική ιστοσελίδα, το προφίλ της στο LinkedIn και 

ιστοσελίδες σχετικές με την επιχειρηματικότητα όπως voria.gr & liberal.gr. 

Ο λόγος για τον οποίο επιλέχθηκε η συγκεκριμένη εταιρεία είναι η ανοδική 

δυναμική της στην Ελλάδα, και ιδιαίτερα στη Θεσσαλονίκη, που αποτελεί την πόλη 

καταγωγής και διαμονής μου. Η εταιρεία έχει δημιουργήσει ένα ερευνητικό κέντρο στη 

Θεσσαλονίκη, που επιβεβαιώνει την πρόθεσή της να επενδύσει στις δυνατότητες και στο 

ταλέντο των νέων Ελλήνων, μετατρέποντάς τους σε σημαντικό κομμάτι της μεγαλύτερης 
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εταιρείας συμβούλων στον κόσμο. Πλέον των 35 νέων επαγγελματιών διαφορετικών 

ειδικοτήτων στους τομείς των συμβουλευτικών, τεχνολογικών, χρηματοοικονομικών, 

φορολογικών, υπηρεσιών διαχείρισης εταιρικού κινδύνου και ελεγκτικών υπηρεσιών 

εργάζονται ήδη πάνω στην υλοποίηση σημαντικών έργων, ενώ ο αριθμός των 

προσλήψεων συνεχίζεται, με στόχο οι νέες θέσεις εργασίας να φτάσουν τις 200 ως το 

2020. 

Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε στέλεχος (Σ3) που κατέχει τη θέση του Recruiter στην 

εταιρεία. Κατά το τελευταίο έτος προσλήφθηκαν 140 άτομα, γεγονός που αναδεικνύει 

και την εντυπωσιακά αυξανόμενη δυναμική της εταιρείας στην Ελλάδα.  

o Μέθοδοι εκτέλεσης των διαδικασιών ανθρώπινου δυναμικού 

Στην εταιρεία οι λειτουργίες της εξεύρεσης ανθρώπινου δυναμικού και της διοίκησης 

απόδοσης εκτελούνται με συνδυασμό παραδοσιακών και ηλεκτρονικών μεθόδων. Η 

εκπαίδευση και ανάπτυξη του ΑΔ είναι μόνο ηλεκτρονική. Ο προγραμματισμός, η 

επιλογή και αξιολόγηση του προσωπικού γίνονται με παραδοσιακές μεθόδους. 

o Μέθοδοι και εργαλεία ηλεκτρονικής εξεύρεσης ΑΔ 

Σύμφωνα με τον recruiter η εξεύρεση του προσωπικού πραγματοποιείται με συνδυασμό 

παραδοσιακών και ηλεκτρονικών μεθόδων όπως η εταιρική ιστοσελίδα, οι ιστοσελίδες 

δημοσίευσης θέσεων εργασίας, η χρήση των social media, η επικοινωνία με 

εκπροσώπους γραφείων διασύνδεσης πανεπιστημίων και τέλος, μέσω συστάσεων από 

εργαζομένους (εσωτερική πηγή εύρεσης υποψηφίων). Η εταιρική τους ιστοσελίδα 

διαθέτει πλατφόρμα, όπου δημοσιεύονται οι ανοιχτές θέσεις εργασίας ανά λειτουργία της 

εταιρείας και οι υποψήφιοι υποβάλουν την αίτησή τους. Η ταξινόμηση των 

δημοσιευμένων θέσεων εργασίας ανά είδος υπηρεσίας (φορολογική, ελεγκτική, 

συμβουλευτική, λογιστική) της εταιρείας διευκολύνει αυτούς που αναζητούν εργασία να 

εντοπίσουν την καταλληλότερη θέση για αυτούς. Επιπλέον, λόγω της πολυεθνικής 

παρουσίας της εταιρείας, υπάρχει η δυνατότητα συμπλήρωσης ποικίλων φίλτρων (όπως 

χώρα , πόλη, επίπεδο εργασιακής εμπειρίας, κατηγορία θέσης εργασίας, επιχειρηματική 

περιοχή), καθώς και συμπλήρωσης προ-ερωτηματολογίου για την αρχική διαλογή των 

αιτήσεων. Η εταιρεία υιοθετεί στρατηγικές τόσο για τη χρήση της εταιρικής της 

ιστοσελίδας όσο και των social media. Η χρήση των διαδικτυακών εργαλείων 

ανθρώπινου δυναμικού αποτελούν πολιτική που εφαρμόζεται από τη Διοίκηση της 

εταιρείας κατά τελευταία 3 χρόνια. 
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Δε δέχονται πλέον ως τμήμα ανθρώπινου δυναμικού παραδοσιακά βιογραφικά 

σημειώματα, ούτε κρίνουν σκόπιμη και απαραίτητη την αποστολή συνοδευτικής 

επιστολής ως μέρος της ηλεκτρονικής αίτησης ενός υποψηφίου 

o Η χρήση των social media για την εξεύρεση προσωπικού 

Σχετικά με τη χρήση των social media, το LinkedIn αναδεικνύεται ως το κυρίαρχο μέσο 

που αξιοποιεί ο recruiter και σε πολύ λιγότερο βαθμό το Facebook & το Instagram. 

Συνήθως επισκέπτονται τα προφίλ στο LinkedIn των αιτούντων προς θέσεις εργασίας. 

Κρίνει ως πάρα πολύ επιτυχημένη την αξιοποίηση των social media για την εξεύρεσή 

προσωπικού, επισημαίνοντας πώς το 40% με 50% των υποψηφίων που προσλήφθηκαν 

κατά το τελευταίο έτος προσεγγίστηκαν ή έκαναν οι ίδιοι την αίτησή τους μέσω 

LinkedIn Μάλιστα και ο ίδιος ο συνεντευξιαζόμενος αξιοποίησε το μέσο αυτό για να 

προσληφθεί στην τωρινή θέση εργασίας που κατέχει.  

 

o Εκτίμηση του χρόνου ολοκλήρωσης του κύκλου της ηλεκτρονικής εξεύρεσης 

H διαδικασία της ηλεκτρονική εξεύρεσης προσωπικού ολοκληρώνεται σε διάστημα δύο 

μηνών και κρίνεται συντομότερη έναντι της παραδοσιακής. Παρόλα αυτά κρίνει σκόπιμο 

το συνδυασμό ηλεκτρονικής και παραδοσιακής εξεύρεσης προσωπικού.  

o Τα οφέλη της χρήσης των μεθόδων ηλεκτρονικής εξεύρεσης και του social 

recruiting 

Ο recruiter εντοπίζει πολλά θετικά ως προς τη χρήση των ψηφιακών εργαλείων 

εξεύρεσης προσωπικού, όπως τον εντοπισμό ποιοτικότερων υποψηφίων των οποίων το 

προφίλ συμβαδίζει  με τη θέση εργασίας, και την αποτελεσματική και άμεση επικοινωνία 

με τους υποψηφίους. Εξίσου σημαντικά κρίνει τη μεγάλη δεξαμενή υποψηφίων που 

σχηματίζεται και την εξοικονόμηση χρόνου. 

o Μειονεκτήματα και προκλήσεις κατά τη χρήση των εργαλείων e-recruiting & 

social media 

Στα αδύναμα σημεία των εργαλείων αυτών επισημαίνει το ίσως υψηλό κόστος 

εγκατάστασης και εκπαίδευσης του προσωπικού των εργαλείων αυτών ώστε να είναι 

πολύ αποδοτική η χρήση τους.  

o Πρόβλεψη των μελλοντικών τάσεων στην εξεύρεση προσωπικού 
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Ως μελλοντική τάση προβλέπει την αυξημένη βαρύτητα σε ψυχομετρικά τεστ και τεστ 

δεξιοτήτων, προ-αξιολόγησης για να διευκολυνθεί η διαλογή των αιτήσεων εργασίας, 

καθώς και την εκτέλεση της λειτουργίας της εξεύρεσης προσωπικού στο εσωτερικό της 

επιχείρησης και όχι την ανάθεσή της σε κάποια εταιρεία παροχής υπηρεσιών 

ανθρώπινου δυναμικού. 

 

 5.4  Εταιρία ανθρώπινου δυναμικού 

H τέταρτη εταιρεία που αναλύεται (Ε4) αποτελεί τον παγκόσμιο ηγέτη στην 

παροχή λύσεων εξεύρεσης εργατικού δυναμικού σε επιχειρήσεις. Σκοπός της εταιρείας 

είναι η κάλυψη των διαρκώς αυξανόμενων αναγκών πρόσληψης προσωπικού, έχοντας 

ως πλεονέκτημα τη πολύχρονη φήμη και την ισχυρή εικόνα της. Ως πηγές για τη μελέτη 

της συγκεκριμένης εταιρείας αξιοποιήθηκαν η εταιρική ιστοσελίδα, και η ιστοσελίδα της 

huffington post. 

Τα εξειδικευμένα στελέχη της εταιρείας, αξιοποιώντας την πλατφόρμα της 

εταιρείας, τα social media και τις εμπορικές ιστοσελίδες δημοσίευση θέσεων εργασίας, 

αποκτούν πρόσβαση σε υποψηφίους, είναι διαρκώς σε εγρήγορση για τις νέες τάσεις 

στην εξεύρεση προσωπικού ώστε να μπορέσουν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες 

πρόσληψης κάθε φορά και σε κάθε χρονική στιγμή που θα αναδυθεί μία ανάγκη των 

πελατών τους. Η εταιρεία διαθέτει στην Ελλάδα γραφεία, τόσο στην Αθήνα όσο και στη 

Θεσσαλονίκη.  

Ο λόγος που επιλέχθηκε η συγκεκριμένη εταιρεία (Ε4) είναι η ηγετική της θέση 

στον τομέα των εταιρειών παροχής ανθρώπινου δυναμικού στην Ελλάδα, η πλήρης 

αξιοποίηση της τεχνολογίας και η παροχή καινοτόμων λύσεων ΑΔ σε εργοδότες. 

Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε με έναν από τους recruiters της εταιρίας (Σ4). Μέσα 

στην εταιρεία εμπλέκονται στην εξεύρεση προσωπικού 40 άτομα, αριθμός μεγάλος 

καθώς η εξεύρεση ανθρώπινων πόρων αποτελεί και το κύριο αντικείμενο εργασιών της 

εταιρείας.  

o Μέθοδοι εκτέλεσης των διαδικασιών ανθρώπινου δυναμικού 

Όλες οι λειτουργίες της ΔΑΔ πραγματοποιούνται με συνδυασμό χρήσης παραδοσιακών 

και ψηφιακών εργαλείων (προγραμματισμός, εξεύρεση, επιλογή και αξιολόγηση, 

εκπαίδευση και ανάπτυξη, διοίκηση απόδοσης). 

o Μέθοδοι και εργαλεία ηλεκτρονικής εξεύρεσης ΑΔ 
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Ως μέθοδοι εξεύρεσης προσωπικού αξιοποιούνται η εταιρική ιστοσελίδα, οι ιστοσελίδες 

δημοσίευσης θέσεων εργασίας με τις οποίες έχει στενή συνεργασία η εταιρία, τα social 

media, οι εφαρμογές διαδικτύου, καθώς και οι συστάσεις. Ως εταιρεία συνεχίζουν να 

δέχονται παραδοσιακά βιογραφικά σημειώματα ενώ δε θεωρούν σκόπιμη την αποστολή 

συνοδευτικής επιστολής. 

o Η χρήση των social media για την εξεύρεση προσωπικού 

Ο recruiter χρησιμοποιεί τα social media ως μέσο εξεύρεσης προσωπικού, και 

συγκεκριμένα το LinkedIn. Επισκέπτεται τα προφίλ στα social media των υποψηφίων 

που αιτούνται σε θέσεις εργασίας και κρίνουν πολύ επιτυχημένη τη χρήση του LinkedIn 

για το σκοπό της εξεύρεσης. Η χρήση των social media και της ηλεκτρονικής εξεύρεσης 

προσωπικού αποτελεί πολιτική της εταιρείας εδώ και 3 χρόνια. 

o Εκτίμηση του χρόνου ολοκλήρωσης του κύκλου της ηλεκτρονικής εξεύρεσης 

Όσον αφορά το χρόνο ολοκλήρωσης, η διαδικασία της ηλεκτρονικής εξεύρεσης 

ολοκληρώνεται σε λιγότερο από ένα μήνα. Ωστόσο, είναι αμφίβολο εάν είναι πολύ πιο 

σύντομη σε σχέση με την παραδοσιακή εξεύρεση. Γι’ αυτό θεωρούνε σκόπιμο το 

συνδυασμό παραδοσιακών και ηλεκτρονικών μέσων. 

o Τα οφέλη της χρήσης των μεθόδων ηλεκτρονικής εξεύρεσης και του social 

recruiting 

Στα θετικά επισημαίνεται η διευρυμένη βάση βιογραφικών της εταιρίας και η αμεσότερη 

επικοινωνία με τους υποψηφίους. 

o Μειονεκτήματα και προκλήσεις κατά τη χρήση των εργαλείων e-recruiting & 

social media 

Επισημαίνει ως περιορισμό τη μη δυνατότητα χρήσης του  εργαλείου LinkedIn Premium, 

παρά μόνο με την καταβολή μηνιαίας συνδρομής. Δεν εντοπίζει κάποιο αδύναμο σημείο 

στη χρήση των ψηφιακών μεθόδων. 

o Πρόβλεψη των μελλοντικών τάσεων στην εξεύρεση προσωπικού 

Ως μελλοντική τάση προβλέπει τη διευρυμένη και πολύ εκτεταμένη χρήση του LinkedIn. 
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 5.5  Εταιρεία παροχής διαφημίσεων μέσων κινητών 

H επόμενη εταιρία (Ε5) που περιλαμβάνεται στην έρευνά μας, αποτελεί τον 

παγκόσμιο ηγέτη στη διαφήμιση μέσω κινητών. Η πλατφόρμα που έχει αναπτύξει η 

εταιρία επιτυγχάνει τη σύνδεση, με μοναδικό τρόπο, μεταξύ των χειριστών κινητών 

συσκευών με διαφημιστές μέσα από την αποκλειστική τεχνολογία της πλατφόρμας. Έτσι 

γίνεται δυνατή η αλληλεπίδραση των εταιρειών παραγωγής και πώλησης προϊόντων με 

το κοινό τους, η οποία οδηγεί σε υψηλά και πρωτοφανή επίπεδα δέσμευσης των 

καταναλωτών σε συγκεκριμένες μάρκες. Ως πηγές για τη μελέτη της συγκεκριμένης 

περίπτωσης χρησιμοποιήθηκαν πέρα της εταιρικής ιστοσελίδας και η ιστοσελίδα 

endeavor.org. 

Ο λόγος που επιλέχθηκε η εταιρεία είναι η ηγετική της θέση στο χώρο της 

διαφήμισης μέσω κινητών, η επαναστατική προσέγγισή της στον τρόπο που συνδέει τον 

παροχέα, τις εταιρίες αγαθών και τους καταναλωτές, η τεχνολογία αιχμής που 

χρησιμοποιεί και ο υψηλός βαθμός καινοτομίας της πλατφόρμας. Μάλιστα η εταιρία έχει 

διακριθεί για την ανάπτυξη της πλατφόρμας αυτής, σε πολυάριθμους διαγωνισμούς. Η 

συνέντευξη πραγματοποιήθηκε με στέλεχος (Σ5) που κατέχει τη θέση του HR Assistant 

στην εταιρία.  

o Μέθοδοι εκτέλεσης των διαδικασιών ανθρώπινου δυναμικού 

Όσον αφορά το σχεδιασμό και τη διοίκηση της απόδοσης του ΑΔ, οι λειτουργίες αυτές 

πραγματοποιούνται με παραδοσιακές μεθόδους. Οι λειτουργίες της εξεύρεσης, της 

αξιολόγησης και επιλογής καθώς και της εκπαίδευσης και ανάπτυξης πραγματοποιούνται 

με συνδυασμό παραδοσιακών και  ψηφιακών εργαλείων. 

o Μέθοδοι και εργαλεία ηλεκτρονικής εξεύρεσης ΑΔ 

Η εξεύρεση των υποψηφίων γίνονται μέσω της εταιρικής ιστοσελίδας και της ενότητας 

«θέσεις εργασίας» και «υποβολή βιογραφικού» όπου οι υποψήφιοι αιτούνται για θέσεις 

εργασίας ή απλά «ανεβάζουν» το βιογραφικό τους για να καταχωρηθεί στη βάση 

βιογραφικών της εταιρίας. Η εταιρική ιστοσελίδα έχει ενσωματωμένη την ενότητα 

«Careers», όπου οι θέσεις εργασίας παραπέμπουν τους αιτούντες και υποψήφιους στην 

πλατφόρμα του Workable την οποία χρησιμοποιεί η εταιρεία για τη διαχείριση των 

αιτήσεων εργασίας. Άλλα μέσα εξεύρεσης είναι οι διαδικτυακές εφαρμογές ανθρώπινου 

δυναμικού, οι συστάσεις και άλλες εμπορικές ιστοσελίδες δημοσίευσης θέσεων 

εργασίας. Θεωρεί σκόπιμη την αποστολή συνοδευτικής επιστολής ενώ δε δέχεται πλέον 
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παραδοσιακά βιογραφικά σημειώματα. Η χρήση των εργαλείων ηλεκτρονικής εξεύρεσης 

και των social media αποτελούν πολιτική εξεύρεσης προσωπικού της εταιρίας εδώ και 3 

χρόνια. 

o Η χρήση των social media για την εξεύρεση προσωπικού 

Όσον αφορά την αξιοποίηση των social media το κύριο μέσο που χρησιμοποιείται είναι 

το LinkedIn και σε αρκετά μικρότερο βαθμό το Instagram και το Facebook. Κρίνει 

αρκετά επιτυχημένη τη χρήση των social media για την εξεύρεση προσωπικού. 

Επισκέπτεται τα προφίλ των αιτούντων για θέσεις εργασίας και αναφέρει πως περίπου το 

30% των εργαζομένων που προσλήφθηκαν στην εταιρεία κατά το τελευταίο έτος 

προσεγγίστηκαν ή έκαναν οι ίδιοι αίτηση μέσω κάποιου μέσου κοινωνικής δικτύωσης. Ο 

συνεντευξιαζόμενος έχει χρησιμοποιήσει εργαλεία ηλεκτρονικής εξεύρεσης και social 

media για να προσληφθεί στη θέση εργασίας στην οποία εργάζεται αυτή τη στιγμή στην 

εταιρία 

o Εκτίμηση του χρόνου ολοκλήρωσης του κύκλου της ηλεκτρονικής εξεύρεσης 

Η διαδικασία της ηλεκτρονικής εξεύρεσης ολοκληρώνεται σε 1 με 2 μήνες. Θεωρείται 

όμως αμφίβολο το κατά πόσο συντομότερη είναι έναντι της παραδοσιακής εξεύρεσης. 

Εκτιμά, ότι είναι πιο σύντομη η διαδικασία της αίτησης για μία θέση εργασίας. Ωστόσο, 

στο σύνολο της διαδικασίας εξεύρεσης, τα ψηφιακά εργαλεία δεν είναι ξεκάθαρο αν 

εξοικονομούν χρόνο από την εμπλοκή των επαγγελματικών ΑΔ.  

o Τα οφέλη της χρήσης των μεθόδων ηλεκτρονικής εξεύρεσης και του social 

recruiting 

Ως θετικά της χρήσης των διαδικτυακών αναφέρει και τονίζει την εξοικονόμηση χρόνου 

και κόστους, τη μεγάλη δεξαμενή υποψήφιων και βιογραφικών που καταχωρούνται, την 

καλύτερη επικοινωνία με τους υποψηφίους και την εξεύρεση πιο ποιοτικών και συναφών 

με το αντικείμενο προφίλ υποψηφίων. 

o Μειονεκτήματα και προκλήσεις κατά τη χρήση των εργαλείων e-recruiting & 

social media 

Ως αρνητικά σημεία  επισημαίνει τα ζητήματα ασφάλειας προσωπικών δεδομένων που 

προκύπτουν και τη χαμηλή φήμη και επισκεψιμότητα ιστοσελίδων στις οποίες 

διαφημίζουν ευκαιρίες απασχόλησης στην εταιρεία 

o Πρόβλεψη των μελλοντικών τάσεων στην εξεύρεση προσωπικού 
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Για το μέλλον προβλέπει την ανάπτυξη της μεθόδου του «head-hunting» ως εσωτερική 

λειτουργία του τμήματος αδ , δηλαδή της αναζήτησης ταλέντων που ήδη εργάζονται σε 

εταιρίες, και η παροχή κινήτρων για πρόσληψή τους. 

 

 5.6  Ξενοδοχειακή αλυσίδα 

Η επόμενη μελέτη περίπτωσης (Ε6) αφορά μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα στην 

Νότια Ελλάδα, και συγκεκριμένα στην Πελοπόννησο. Αποτελεί ξενοδοχείο παγκόσμιας 

αλυσίδας υπερπολυτελών ξενοδοχείων και ένα από τα πιο ακριβά ξενοδοχεία σε Ευρώπη 

και Ελλάδα. Οι ξενοδοχειακές μονάδες της συγκεκριμένης αλυσίδας σχεδιάζονται με 

σεβασμό προς τα φυσικά χαρακτηριστικά των προορισμών. Το ξενοδοχείο προσφέρει 

μία αίσθηση ηρεμίας, άνεσης και χαλάρωσης, σε μερικά από τα πιο ξεχωριστά φυσικά 

και ιστορικά τοπία ενώ διαθέτει παρουσία σε πάνω από 15 προορισμούς παγκοσμίως. Ως 

διαδικτυακές πηγές για τη συγκεκριμένη μελέτη χρησιμοποιήθηκαν η ιστοσελίδα της 

ξενοδοχειακής μονάδα, η ιστοσελίδα  discovergreece.com, για τον τουρισμό στην 

Ελλάδα, το προφίλ του ξενοδοχείου στο LinkedIn profile, η εταιρική ιστοσελίδα και η 

ιστοσελίδα του ΣΕΤΕ. 

Ο λόγος για τον οποίο επιλέχθηκε η συγκεκριμένη εταιρεία, ήταν η πρόθεσή μας 

να συμπεριλάβουμε στην έρευνά μας μία επιχείρηση στον τουρισμό, καθώς στην Ελλάδα 

η συμβολή του τουρισμού στο ΑΕΠ προσεγγίζει το 18%  (στοιχεία ΣΕΤΕ, 2016). Η 

συγκεκριμένη ξενοδοχειακή μονάδα λειτουργεί με βάση διεθνή πρότυπα, επομένως 

αξίζει να αναλύσουμε τις μεθόδους που αξιοποιούνται, καθώς πολλές από τις μεθόδους 

αυτές  ενδεχομένως να εφαρμοστούν στο σύνολο των ελληνικών ξενοδοχειακών 

μονάδων. Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε με στέλεχος (Σ6) που κατέχει την ειδικότητα 

του HR Manager.  

o Μέθοδοι εκτέλεσης της διαδικασίας της εξεύρεσης προσωπικού 

Όλες οι λειτουργίες της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού πραγματοποιούνται με 

ηλεκτρονικές μεθόδους, ενώ οι λειτουργίες εξεύρεσης, επιλογής & αξιολόγησης καθώς 

και η διοίκηση απόδοσης ενσωματώνει συνδυασμό παραδοσιακών και ηλεκτρονικών 

μεθόδων. 

o Μέθοδοι και εργαλεία ηλεκτρονικής εξεύρεσης ΑΔ 

Όσον αφορά τις παραδοσιακές μεθόδους εξεύρεσης προσωπικού αξιοποιούνται σε 

μεγάλο βαθμό οι συστάσεις των εργαζομένων. Ο HR Manager δήλωσε πως δέχεται 

https://www.discovergreece.com/
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ακόμη παραδοσιακά βιογραφικά σημειώματα, αλλά δε θεωρεί σκόπιμη την αποστολή 

συνοδευτικής επιστολής που να συνοδεύει το βιογραφικό σημείωμα. Οι ηλεκτρονικές 

μέθοδοι εξεύρεσης περιλαμβάνουν την εταιρική ιστοσελίδα, τα social media, τις 

ιστοσελίδες δημοσίευσης θέσεων εργασίας, τις εφαρμογές του διαδικτύου, και 

συγκεκριμένα την πλατφόρμα της εταιρείας Workable με τη βοήθεια της οποίας 

διαχειρίζονται τις αιτήσεις εργασίας που λαμβάνουν. Θεωρεί ότι οι σημερινοί 

εργαζόμενοι στην εταιρία αξιοποίησαν τα ηλεκτρονικά εργαλεία για να βρουν τη 

συγκεκριμένη θέση εργασίας που κατέχουν, και συγκεκριμένα υπέβαλαν την αίτησή 

τους μέσω της πλατφόρμας της Workable. Η χρήση των ψηφιακών εργαλείων αποτελούν 

πολιτική της εταιρίας τα τελευταία τρία χρόνια. Ωστόσο θεωρεί σκόπιμο το συνδυασμό 

παραδοσιακών και ηλεκτρονικών μεθόδων, κυρίως λόγω των συστάσεων και της 

συμμετοχής ως ξενοδοχειακού ομίλου σε συνέδρια τουρισμού και εκδηλώσεις που 

αφορούν εργασία στον τουρισμό (για παράδειγμα πριν από την έναρξη της σεζόν 

διεξάγονται ημέρες καριέρας σε μεγάλες πόλεις στην Ελλάδα). 

Σκοπός κατά την εξεύρεση είναι η προσέλκυση ατόμων τα οποία διαθέτουν εμπειρία 

στην παροχή εξυπηρέτησης σε πελάτες και επιθυμούν να αποτελέσουν μέλος μία ομάδας 

παροχής ακριβών υπηρεσιών. Για το λόγο αυτό αξιοποιούν την εταιρική τους ιστοσελίδα 

με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, προσπαθώντας να μεταδώσουν τη φιλοσοφία της 

εταιρείας, στους υποψηφίους και να προσελκύσουν τα κατάλληλα άτομα. 

o Η χρήση των social media για την εξεύρεση προσωπικού 

Όσον αφορά τα social media αξιοποιείται σε μεγάλο βαθμό το LinkedIn. Μάλιστα το 

15% των ατόμων που προσλήφθηκαν κατά το τελευταίο έτος, υπέβαλλαν την αίτησή 

τους μέσω LinkedIn 

o Εκτίμηση του χρόνου ολοκλήρωσης του κύκλου της ηλεκτρονικής εξεύρεσης 

Η διαδικασία της εξεύρεσης ολοκληρώνεται σε λιγότερο από ένα μήνα χάρη στην 

ενσωμάτωση της τεχνολογίας. Κρίνει ότι εξοικονομείται πολύς χρόνος και συντομεύεται  

σε μεγάλο βαθμό η διαδικασία εξεύρεσης.  

 

o Τα οφέλη της χρήσης των μεθόδων ηλεκτρονικής εξεύρεσης και του social 

recruiting 

Στα θετικά της χρήσης των ψηφιακών εργαλείων εξεύρεσης επισημαίνει την 

εξοικονόμηση χρόνου, τη βελτίωση και αμεσότητα επικοινωνίας μεταξύ εργοδοτών και 
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υποψηφίων. Εξίσου σημαντικά πλεονεκτήματα θεωρεί τη μείωση κόστους εξεύρεσης, 

την επέκταση της βάσης των βιογραφικών σημειωμάτων, τα ποιοτικότερα και πιο 

σχετικά με τη θέση προφίλ υποψηφίων που εντοπίζονται και τους στρατηγικούς ρόλους 

που αποκτούν τα στελέχη ΑΔ 

o Μειονεκτήματα και προκλήσεις κατά τη χρήση των εργαλείων e-recruiting & 

social media 

Στα αδύναμα σημεία των εργαλείων συμπεριέλαβε το μεγάλο όγκο βιογραφικών 

σημειωμάτων ο οποίος καθιστά δύσκολη την επεξεργασία και διαλογή τους. Σε πολλές 

περιπτώσεις το κόστος εγκατάστασης είναι πολύ υψηλό, καθώς και αυτό της 

εκπαίδευσης. Τέλος, ανησυχία προκαλεί το κατά πόσο ασφαλή είναι τα προσωπικά  

δεδομένα. Ακόμα ως περιορισμό επισήμανε τη μη δυνατότητα εστίασης σε 

συγκεκριμένα προφίλ. 

o Πρόβλεψη των μελλοντικών τάσεων στην εξεύρεση προσωπικού 

 Για το μέλλον πιστεύει ότι η εξεύρεση προσωπικού θα ανατίθεται σε εταιρείες παροχής 

υπηρεσιών ΑΔ και την ανάπτυξη εργαλείων που θα καθιστούν αυτόματη τη διαλογή των 

βιογραφικών. 

 

 5.7  Μεταφορική εταιρεία 

Η επόμενη μελέτη περίπτωσης (Ε7) αφορά τη μεγαλύτερη ολλανδική εταιρεία 

και μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες ταχυμεταφορών στον κόσμο. Η εταιρεία διαθέτει 

ένα από τα μεγαλύτερα εναέρια και οδικά δίκτυα, δραστηριοποιείται σε περισσότερες 

από 200 χώρες, απασχολώντας 68.000 εργαζομένους παγκοσμίως, παραδίδοντας 

περισσότερο από 1 εκατομμύριο αποστολές Ως πηγές για την συγκεκριμένη εταιρία 

αξιοποιήθηκε η εταιρική ιστοσελίδα, το προφίλ της εταιρείας στο LinkedIn και η 

ιστοσελίδα www.businessnews.gr. 

Ο λόγος για τον οποίο επιλέχθηκε η συγκεκριμένη εταιρεία ως μελέτη 

περίπτωσης είναι η γιγαντιαία παρουσία της στο χώρο των ταχυμεταφορών. Στην 

Ελλάδα αποτελεί τη δεύτερη εταιρεία στο χώρο των ταχυμεταφορών. Απαρτίζεται από 

μια παγκόσμια ομάδα ικανών ανθρώπων και σκοπός της είναι να συνδυάσει την 

επιχειρηματική δραστηριότητα, τις αγορές και τους ανθρώπους, όλα τα στοιχεία με ένα 

βιώσιμο τρόπο. Η συνέντευξη (Σ7) πραγματοποιήθηκε με στέλεχος που κατέχει τη θέση 

http://www.businessnews.gr/
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του HR Αssistant. Στη συνέχεια καταγράφονται οι απαντήσεις του συνεντευξιαζομένου 

ανά θεματή ενότητα ερωτήσεων 

o Μέθοδοι εκτέλεσης της διαδικασίας της εξεύρεσης προσωπικού 

Όλες οι λειτουργίες ανθρώπινου δυναμικού πραγματοποιούνται με συνδυασμό 

ηλεκτρονικών και παραδοσιακών μεθόδων (προγραμματισμός, εξεύρεση, επιλογή και 

αξιολόγηση, εκπαίδευση και ανάπτυξη, διοίκηση απόδοσης). 

o Μέθοδοι και εργαλεία ηλεκτρονικής εξεύρεσης ΑΔ 

Τα εργαλεία εξεύρεσης προσωπικού περιλαμβάνουν την εταιρική ιστοσελίδα, τις 

ιστοσελίδες δημοσίευσης θέσεων εργασίας, τα social media, τα γραφεία διασύνδεσης και 

τις συστάσεις των εργαζομένων. H χρήση των εργαλείων ηλεκτρονικής εξεύρεσης και 

των social media αποτελούν πολιτική της εταιρίας τα τελευταία τρία χρόνια.  Δέχονται 

ακόμα παραδοσιακά βιογραφικά σημειώματα και θεωρούν σκόπιμη την αποστολή 

συνοδευτικής επιστολής μαζί με την ηλεκτρονική αίτηση σε κάποια θέση εργασίας.  

o Η χρήση των social media για την εξεύρεση προσωπικού 

Χρησιμοποιούν τα social media για εξεύρεση προσωπικού και πιο συγκεκριμένα το 

LinkedIn. Επισκέπτονται τα προφίλ στα social media των αιτούντων σε θέσεις εργασίας 

και κρίνουν επιτυχημένη την αξιοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για την 

εξεύρεση προσωπικού. Το 10% των ατόμων που προσλήφθηκαν κατά το τελευταίο έτος 

προσεγγίστηκαν ή αιτήθηκαν μέσω LinkedIn. 

o Εκτίμηση του χρόνου ολοκλήρωσης του κύκλου της ηλεκτρονικής εξεύρεσης 

Η διαδικασία της εξεύρεσης ολοκληρώνεται σε λιγότερο από ένα μήνα και θεωρείται 

συντομότερη έναντι της παραδοσιακής. Παρόλα αυτά κρίνεται σκόπιμος ο συνδυασμός 

παραδοσιακής με ηλεκτρονικής εξεύρεσης. 

 

o Τα οφέλη της χρήσης των μεθόδων ηλεκτρονικής εξεύρεσης και του social 

recruiting 

Εντοπίζει πολλά θετικά της διαδικτυακής εξεύρεσης μεταξύ των οποίων ως 

σημαντικότερο πλεονέκτημα τον εντοπισμό των ποιοτικότερων υποψηφίων. Άλλα 

εξίσου σημαντικά οφέλη είναι η αποτελεσματική επικοινωνία με τους υποψηφίους, η 

εξοικονόμηση χρόνου, η ανάληψη στρατηγικών ρόλων για τα στελέχη ΑΔ, και η μεγάλη 

βάση αξιόλογων βιογραφικών σημειωμάτων. 
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o Μειονεκτήματα και προκλήσεις κατά τη χρήση των εργαλείων e-recruiting & 

social media 

Από την άλλη ως αρνητική κρίνει ίσως τη δυσκολία επεξεργασίας όλων αυτών των 

βιογραφικών και ενδεχομένως το κατά πόσο ασφαλή είναι τα προσωπικά δεδομένα των 

υποψηφίων που «ανεβάζουν» το βιογραφικό τους σε κάποιο social media ή πλατφόρμα. 

Χαρακτηριστικά ο Σ7 αναφέρει έναν περιορισμό στην ηλεκτρονική εξεύρεση 

«Παρατηρείται έλλειψη σε θέσεις υπαλλήλων αποθήκης ή οδηγών οπού αρκετοί υποψήφιοι 

δεν είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση τέτοιων εργαλείων και αδυνατούν να στείλουν το 

βιογραφικό τους ηλεκτρονικά». 

o Πρόβλεψη των μελλοντικών τάσεων στην εξεύρεση προσωπικού 

Για το μέλλον προβλέπει την εκτέλεση των καθηκόντων εξεύρεσης στο εσωτερικό της 

επιχείρησης, με σαφείς κατευθύνσεις για τον τρόπο λειτουργίας του τμήματος ΑΔ και ως 

τάση προβλέπει τα εργαλεία διαλογής βιογραφικών μέσω βίντεο, για την αξιολόγηση 

των αιτήσεων εργασίας 

 5.8  Εταιρεία ανάπτυξης διαδικτυακής εφαρμογής μεταφορών 

Η επόμενη μελέτη περίπτωσης εταιρεία (Ε8)  η οποία έχει αναπτύξει κινητή 

εφαρμογή, με την οποία κάποιος χρήστης μπορεί να καλέσει ταξί όπου κι αν βρίσκεται, 

βλέποντας τον οδηγό ή τους οδηγούς που βρίσκονται πιο κοντά του, τα στοιχεία τους και 

τη βαθμολογία που τους έδωσαν άλλοι επιβάτες. Η συγκεκριμένα εταιρία 

δραστηριοποιείται τα τελευταία έξι χρόνια και έχει υπερδιπλασιάσει το προσωπικό της. 

Αποτελεί μία από τις πιο επιτυχημένες επιχειρηματικές ιστορίες στην Ελλάδας της 

κρίσης. Ο στόχος της εταιρείας είναι να αναπτύξει με αποτελεσματικό τρόπο τεχνολογίες 

που βελτιώνουν τη ζωή των ανθρώπων στις πόλεις όπου διατίθενται οι λειτουργίες της 

Όσον αφορά το προσωπικό της απασχολεί και αναζητά υποψήφιους οι οποίοι έχουν 

εντυπωσιακό ακαδημαϊκό προφίλ, είναι παθιασμένοι με τη δουλειά τους και επιδιώκουν 

να εξελίξουν την καριέρα τους. Η εταιρεία παρέχει απεριόριστη πρόσβαση στην μάθηση, 

εκπαίδευση και ευκαιρίες για εξέλιξη σε συνδυασμό με ανταγωνιστικά πακέτα 

αποδοχών.  

Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε με στέλεχος που καταλαμβάνει τη θέση του Recruiter 

(Σ8) στην εταιρία. 

o  Μέθοδοι εκτέλεσης των διαδικασιών ανθρώπινου δυναμικού 



 

72 

Όλες οι λειτουργίες ανθρώπινου δυναμικού γίνονται με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων 

(σχεδιασμός, εξεύρεση, αξιολόγηση κα επιλογή, εκπαίδευση και ανάπτυξη, διοίκηση 

απόδοσης). 

o Μέθοδοι και εργαλεία ηλεκτρονικής εξεύρεσης ΑΔ 

Τρόποι και μέθοδοι αναζήτησης υποψηφίων αποτελούν οι ιστοσελίδες εύρεσης 

εργασίας, τα social media, τα γραφεία διασύνδεσης, και οι συστάσεις. Το κύριο εργαλείο 

e-recruiting αποτελεί η εταιρική ιστοσελίδα. Η χρήση των εργαλείων του διαδικτύου 

χρησιμοποιούνται τα τελευταία 3 χρόνια και αποτελεί πολιτική της εταιρείας. Στην 

εταιρία χρησιμοποιείται μία διαδικτυακή πλατφόρμα καταχώρησης αιτήσεων εργασίας. 

Επιπλέον, δίνει τη δυνατότητα στους υποψηφίους να καταχωρήσουν το βιογραφικό τους 

σε μία δεξαμενή βιογραφικών για μελλοντική χρήση, ανεξάρτητα με τις ανοιχτές 

διαθέσιμες θέσεις εργασίας που είναι καταχωρημένες, καθώς δίνει μεγάλη έμφαση στη 

δημιουργία δεξαμενής βιογραφικών, μιας και οι ανάγκες πρόσληψης συνεχώς 

αυξάνονται και υπάρχει η προοπτική ανοίγματος νέων γραφείων. Επιπλέον, δίνει 

ιδιαίτερη έμφαση στο περιεχόμενο της εταιρικής ιστοσελίδας και διαθέτει συγκεκριμένη 

σελίδα στην οποία παρακινεί τους υποψηφίους να μετεγκατασταθούν σε κάποια από τις 

πόλεις στις οποίες δραστηριοποιείται (για παράδειγμα στην Αθήνα), υποστηρίζοντάς 

τους σε όλες τις διαδικασίες μετακόμισης (από την εύρεση κατοικίας μέχρι την 

απόκτηση ενός κύκλου γνωριμιών) προσελκύοντας τους έτσι στην Αθήνα ή σε άλλες 

πόλεις όπου δραστηριοποιείται παγκοσμίως.  

Δέχονται ακόμα παραδοσιακά βιογραφικά σημειώματα, ενώ δε θεωρούν 

απαραίτητη την αποστολή συνοδευτικής επιστολής, καθώς εστιάζουν σε λέξεις-κλειδιά 

βάσει των οποίων γίνεται η διαλογή των βιογραφικών. Πιστεύει ότι οι τωρινοί 

εργαζόμενοι χρησιμοποίησαν εργαλεία e-recruiting για να κατακτήσουν τις θέσεις 

εργασίας που καταλαμβάνουν αυτήν τη στιγμή. 

o Η χρήση των social media για την εξεύρεση προσωπικού 

Όσον αφορά τη χρήση των social media για την εξεύρεση προσωπικού, αξιοποιεί πάρα 

πολύ το LinkedIn και λίγο λιγότερο το Facebook και το Behance. Δεν αξιοποιούνται 

καθόλου μέσα όπως το twitter & Instagram. Επισκέπτεται τα προφίλ των ατόμων που 

αιτούνται για θέση εργασίας στα social media. Κρίνει τη χρήση των social media για την 

εξεύρεση πάρα πολύ επιτυχημένη μέθοδο εξεύρεσης προσωπικού, καθώς το 60% των 
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υποψήφιων που προσλήφθηκαν κατά το τελευταίο έτος προσεγγίστηκαν ή αιτήθηκαν για 

τη θέση οι ίδιοι μέσω social media. 

o Εκτίμηση του χρόνου ολοκλήρωσης του κύκλου της ηλεκτρονικής εξεύρεσης 

Η διαδικασία εξεύρεσης υποψηφίων ολοκληρώνεται σε 1 με 2 μήνες και είναι αμφίβολο 

το πόσο αποτελεί πιο σύντομη διαδικασία σε σχέση με την παραδοσιακή εξεύρεση 

υποψηφίων. Θεωρεί σκόπιμο τον συνδυασμό παραδοσιακών και ηλεκτρονικών μεθόδων 

κατά τη διαδικασία της εξεύρεσης. 

o Τα οφέλη της χρήσης των μεθόδων ηλεκτρονικής εξεύρεσης και του social 

recruiting 

Στα θετικά της χρήσης των social media και της ηλεκτρονικής εξεύρεσης τονίζει την 

εξεύρεση ποιοτικών και υψηλά καταρτισμένων υποψηφίων, τη διευρυμένη βάση 

βιογραφικών σημειωμάτων με πολύ αξιόλογα προφίλ, και τη δυνατότητα των στελεχών 

ΑΔ να αναμειγνύονται σε πιο στρατηγικά ζητήματα. Λιγότερο αλλά εξίσου σημαντικό 

όφελος κρίνει την εξοικονόμηση χρόνου και την αποδοτική επικοινωνία με τους 

αιτούντες προς θέσεις. Αξιοσημείωτο είναι πως δε θεωρεί τόσο σημαντικό όφελος την 

εξοικονόμηση κόστους. 

o Μειονεκτήματα και προκλήσεις κατά τη χρήση των εργαλείων e-recruiting & 

social media 

Ως αρνητικά σημεία δε εντοπίζει μεγάλης έκτασης αρνητικές επιπτώσεις της χρήσης, 

παρά μόνο σε μικρό βαθμό το κόστος εγκατάστασης και εκπαίδευσης του προσωπικού 

για τη χρήση των εργαλείων αυτών. 

o Πρόβλεψη των μελλοντικών τάσεων στην εξεύρεση προσωπικού 

Για το μέλλον, προβλέπει ότι η εξεύρεση θα γίνεται in-house και πως δε θα επιδιώκεται 

η ανάθεση σε κάποια εταιρία παροχής υπηρεσιών ΑΔ. Ως μελλοντική τάση θεωρεί την 

αυξανόμενη και βελτιωμένη χρήση του Linkedin και τη διαμόρφωση στρατηγικών 

απόκτησης ταλέντων. Οι στρατηγικές προσέγγισης ταλέντων θα περιλαμβάνουν 

εκδηλώσεις καριέρα, πρακτική για αποφοίτους και hackathons 

 5.9  Εταιρεία κατασκευής μηχανολογικού εξοπλισμού 

Η κατασκευαστική εταιρία που μελετάται (Ε9) δραστηριοποιείται στον χώρο των 

γεωργικών μηχανημάτων και των ανταλλακτικών και κατέχει ηγετική θέση στον τομέα 

των κατασκευών. Οι κεντρικές εγκαταστάσεις βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη, στην 
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περιοχή της Σίνδου. Σχετικά με το περιβάλλον εργασίας, αυτό χαρακτηρίζεται από 

άριστες εργασιακές συνθήκες και την παροχή πολλών επαγγελματικών προοπτικών στην 

εταιρεία. Στόχος της εταιρείας είναι η άμεση ανταπόκριση και η καλύτερη εξυπηρέτηση 

των πελατών της, καθώς και η κάλυψη των αναγκών τους με μηχανήματα και υπηρεσίες 

προηγμένης τεχνολογίας. 

 

Ο λόγος για τον οποίο μελετάται η συγκεκριμένη εταιρεία αποτελεί το γεγονός ότι 

αναδείχθηκε ως η κορυφαία εταιρία εμπορίας γεωργικών μηχανημάτων στην Ελλάδα και 

την Κύπρο, και βρίσκεται στην πρώτη θέση των πωλήσεων των αγροτικών 

μηχανημάτων. Επομένως η δυναμική της είναι πολύ μεγάλη.  

Ο συνεντευξιαζόμενος (Σ9) κατέχει τη θέση του Recruiter στην εταιρία.  

o Μέθοδοι εκτέλεσης των διαδικασιών ανθρώπινου δυναμικού 

Όσον αφορά τις λειτουργίες του ανθρώπινου δυναμικού, ο σχεδιασμός και 

προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί λειτουργία που πραγματοποιείται 

μόνο με παραδοσιακές μεθόδους και εργαλεία. Η ενσωμάτωση της τεχνολογίας στη 

λειτουργία του σχεδιασμού δεν έχει πραγματοποιηθεί. Το ίδιο ισχύει και για τη 

λειτουργία της Διοίκησης Απόδοσης, η οποία πραγματοποιείται με παραδοσιακές 

μεθόδους, επίσης. Η λειτουργία της εξεύρεσης προσωπικού, που αποτελεί και κύριο 

καθήκον εργασίας του συνεντευξιαζόμενου, πραγματοποιείται με συνδυασμό 

ηλεκτρονικών και παραδοσιακών μεθόδων. Οι λειτουργίες της αξιολόγησης και επιλογής 

προσωπικού, καθώς και της εκπαίδευσης και ανάπτυξης πραγματοποιούνται με 

συνδυασμό παραδοσιακών και ψηφιακών εργαλείων. 

o Μέθοδοι και εργαλεία ηλεκτρονικής εξεύρεσης ΑΔ 

Σχετικά με την ηλεκτρονική εξεύρεση ανθρώπινου δυναμικού, τα κύρια εργαλεία που 

αξιοποιούνται είναι η εταιρική ιστοσελίδα και η ενότητα «καριέρα», οι ιστοσελίδες των 

γραφείων διασύνδεσης και οι ιστοσελίδες δημοσίευσης θέσεων εργασίας. Στην εταιρική 

ιστοσελίδα υπάρχει ενότητα «Ευκαιρίες καριέρας», ενώ η αποστολή των βιογραφικών 

γίνεται μέσω e-mail. Ένα στοιχείο για την προσέλκυση των υποψηφίων αποτελεί η 

διατύπωση των εμπειριών από τους ήδη εργαζόμενους στην εταιρεία (testimonials), 

σχετικά με τις άριστες συνθήκες απασχόλησης στην εταιρία. 

Η συμπληρωματική ερώτηση που τέθηκε σχετικά με το αν πιστεύει ότι οι τωρινοί 

εργαζόμενοι στην Agrotech κατέκτησαν τη θέση εργασίας τους στην εταιρία 
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αξιοποιώντας τα μέσα που αναφέρθηκαν, δεν απαντήθηκε από τον Recruiter καθώς δεν 

υπήρχε η σχετική γνώση. Παρά την υιοθέτηση εργαλείων ηλεκτρονικής εξεύρεσης 

ανθρώπινου δυναμικού, ο recruiter θα δεχόταν ακόμα ένα παραδοσιακό έντυπο 

βιογραφικό σημείωμα. Ωστόσο, δε θεωρεί σκόπιμη την αποστολή συνοδευτικής 

επιστολής μαζί με μία ηλεκτρονική αίτηση σε θέση εργασίας. Σε γενικές γραμμές θεωρεί 

μέτριας σημασίας το συνδυασμό των ηλεκτρονικών με παραδοσιακών μεθόδων στην 

εξεύρεση προσωπικού, καθώς τείνει να γίνει κατά κύριο λόγο ηλεκτρονική η εξεύρεση. 

Σχετικά με τις κατευθύνσεις της εταιρείας, αποτελεί πολιτική της εταιρείας η χρήση των 

εργαλείων e-recruiting που αξιοποιούνται. Πιο συγκεκριμένα, η χρήση των εργαλείων 

αυτών πραγματοποιείται τα τελευταία 3 χρόνια. 

Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί πως η εταιρεία παρέχει πολλές ευκαιρίες 

απασχόλησης σε φοιτητές και αποφοίτων, μέσω των ευκαιριών για πρακτική άσκηση 

που προσφέρει, και αναζητά ταλαντούχους νέους να πλαισιώσουν την έμπειρη ομάδα 

μας. Μία από τις παραδοσιακές μεθόδους εξεύρεσης των ταλέντων αυτών αποτελεί η 

διοργάνωση ημερίδων γνωριμίας των φοιτητών με την εταιρία. Η εταιρία συνεργάζεται 

με όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας και προσφέρει μια σειρά θεωρητικών και 

πρακτικών προγραμμάτων εκπαίδευσης. 

o Η χρήση των social media για την εξεύρεση προσωπικού 

Σχετικά με τη χρήση των social media στην εξεύρεση ανθρώπινου δυναμικού, ο 

Recruiter χρησιμοποιεί μόνο το LinkedIn, όχι όμως με ιδιαίτερη συχνότητα. Ακόμα 

λιγότερο χρησιμοποιεί το Facebook, και καθόλου το Instagram & το twitter. Δεν 

επισκέπτεται σχεδόν καθόλου τα προφίλ των υποψηφίων προς θέσεις εργασίας στα 

social media και θεωρεί μέτριας σημασίας και σκοπιμότητας τη χρήση των social media 

στην εξεύρεση προσωπικού. Αυτό το δικαιολογεί, λόγω του αντικειμένου εργασιών της 

εταιρείας και του μηχανολογικού προφίλ των ατόμων που συνήθως ζητάνε. Μάλιστα, 

κατά το τελευταίο έτος κανένας από τους υποψηφίους δεν προσεγγίστηκε μέσω social 

media ή δεν έκανε ο ίδιος αίτηση. Ο recruiter ενημερώνει τα προφίλ της εταιρείας στα 

μέσα Facebook & LinkedIn για τις κενές θέσεις εργασίας. 

o Εκτίμηση του χρόνου ολοκλήρωσης του κύκλου της ηλεκτρονικής εξεύρεσης 

Ο χρόνος ολοκλήρωσης της διαδικασίες εξεύρεσης προσωπικού μέσω των ψηφιακών 

εργαλείων είναι συντομότερος σε σχέση με την ολοκλήρωσή του με παραδοσιακά μέσα, 

και υπολογίζεται σε περίπου 1 με 2 μήνες. 
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o Τα οφέλη της χρήσης των μεθόδων ηλεκτρονικής εξεύρεσης και του social 

recruiting 

Όσον αφορά τα θετικά που προκύπτουν από τη χρήση των εργαλείων e-recruiting και 

του LinkedIn θεωρεί καίριας σημασίας το γεγονός ότι επιτυγχάνεται η δημιουργίας μίας 

διευρυμένης βάσης βιογραφικών σημειωμάτων στην εταιρεία, γεγονός που διευκολύνει 

πολύ την άντληση υποψηφίων όταν προκύπτουν ανοιχτές θέσεις εργασίας. Επίσης, ως 

θετική κρίνει την αμεσότερη και αποτελεσματικότερη επικοινωνία με τους υποψήφιους. 

Λιγότερης σημασίας θετική επίπτωση θεωρεί την εξοικονόμηση κόστους, καθώς είναι 

δύσκολο να μετρηθεί. 

o Μειονεκτήματα και προκλήσεις κατά τη χρήση των εργαλείων e-recruiting & 

social media 

Σχετικά με τους περιορισμούς ηλεκτρονικής εξεύρεσης προσωπικού, η αναφορά του είχε 

να κάνει με τη δυσκολία εξεύρεσης υποψηφίων για μηχανολογικές θέσεις. Όσον αφορά 

τα αρνητικά της χρήσης των εργαλείων e-recruiting, θεωρεί ως πιο αρνητικό τη μικρής 

φήμης και συχνότητας επίσκεψης των ιστοσελίδων δημοσίευσης θέσεων εργασίας. 

Εξίσου αρνητικά εντοπίζει στο μεγάλο όγκο βιογραφικών σημειωμάτων, η πλειονότητα 

των οποίων δεν είναι συμβατά με τη θέση και η δυσκολία διαχείρισής τους. Τέλος, 

αρνητικά σημεία είναι το κόστος εγκατάστασης και εκπαίδευσης των εργαλείων αυτών, 

και οι ελλιπείς γνώσεις και εμπειρία από την πλευρά του προσωπικού για την αποδοτική 

χρήση τους 

o Πρόβλεψη των μελλοντικών τάσεων στην εξεύρεση προσωπικού 

Σχετικά με τις τάσεις στο μέλλον όσον αφορά την εξεύρεση ανθρώπινου δυναμικού και 

τη προβλέπει ότι οι εταιρείες θα επενδύσουν στηνin-house στην εξεύρεση προσωπικού, 

και θα βελτιώσουν οι ίδιες τις διαδικασίες τους αντί να γίνει outsourced η διαδικασία. 

Χαρακτηριστικά ως μελλοντική τάση στη ΔΑΔ αναφέρει  «Θέλω να ελπίζω πως οι 

εταιρείες θα επενδύσουν περισσότερα χρήματα στην εκπαίδευση ανειδίκευτων 

εργαζομένων και κυρίως φοιτητών οι οποίοι θα έχουν υψηλότερο κόστος εκπαίδευσης 

αλλά θα δημιουργήσουν ένα ισχυρότερο σύνολο ειδικά εκπαιδευμένο για τις ανάγκες της 

εκάστοτε επιχείρησης». 
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 5.10  Εταιρεία στο χώρο του λιανικού εμπορίου 

H τελευταία μελέτη περίπτωσης (Ε10) αφορά μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές 

αλυσίδες πολυκαταστημάτων τεχνολογίας, πολιτισμού, επικοινωνίας, η οποία μέσα σε 

σύντομο χρονικό διάστημα κατάφερε να αλλάξει τις καταναλωτικές συνήθειες όλων. 

Προσφέρει μία ευρεία γκάμα προϊόντων τεχνολογίας και πολιτισμού που καλύπτουν τις 

ανάγκες και των πιο απαιτητικών καταναλωτών, αφού μπορούν να βρουν 

συγκεντρωμένους σε ένα πολυκατάστημα τομείς τόσο διαφορετικούς, όσο και 

συμπληρωματικούς μεταξύ τους. Επιπλέον, σημαντικός λόγος επιλογής της εταιρίας 

αυτής ως μελέτη περίπτωσης αποτελεί η διάκριση της εταιρίας στα HR Awards & στα 

HR Excellence Awards 2 φορές.   

Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε με στέλεχος (Σ10) που κατέχει τη θέση του Recruiter 

στην εταιρία. Στη συνέχεια καταγράφονται οι απαντήσεις του συνεντευξιαζομένου ανά 

θεματή ενότητα ερωτήσεων. 

o Μέθοδοι εκτέλεσης λειτουργιών ανθρώπινου δυναμικού 

Όλες οι μέθοδοι εξεύρεσης προσωπικού πραγματοποιούνται με συνδυασμό 

παραδοσιακών και ηλεκτρονικών μεθόδων,  εκτός από την επιλογή και αξιολόγηση η 

οποία γίνεται με χρήση παραδοσιακών μεθόδων, και η επικοινωνία γίνεται πρόσωπο με 

πρόσωπο. 

o Μέθοδοι και εργαλεία ηλεκτρονικής εξεύρεσης ΑΔ 

Οι μέθοδοι εξεύρεσης προσωπικού περιλαμβάνουν εμπορικές ιστοσελίδες δημοσίευσης 

θέσεων εργασίας (συγκεκριμένα συνεργάζονται με τους ιστότοπους kariera.gr & 

skywalker.gr) , την εταιρική ιστοσελίδα, τα social media, τη δημοσίευση αγγελιών σε 

εφημερίδες, την επικοινωνία με γραφεία διασύνδεσης πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και 

τις εφαρμογές διαδικτύου για την καταχώρηση των αιτήσεων. Δε δέχονται παραδοσιακά 

βιογραφικά σημειώματα, ούτε θεωρούν απαραίτητη την αποστολή συνοδευτικής 

επιστολής. Ο Σ10 εκτιμάει ότι η πλειονότητα των σημερινών εργαζομένων στην εταιρία 

υπέβαλαν την αίτησή τους μέσω των εμπορικών ιστοσελίδων δημοσίευσης θέσεων 

εργασίας, και καταχώρησαν την αίτησή τους στη φόρμα που είναι διαθέσιμη στην 

εταιρική ιστοσελίδα. Χαρακτηριστικό στοιχείο για την προσέλκυση των υποψηφίων, 

αποτελεί η επισήμανση της διάκρισης της εταιρείας ως εξαιρετικός χώρος εργασίας. 

o Η χρήση των social media για την εξεύρεση προσωπικού 
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Σχετικά με τη χρήση των social media, το LinkedIn είναι το πιο συχνά 

χρησιμοποιούμενο μέσο και ακολουθεί το Facebook.Ο recruiter ανέφερε πώς θεωρεί 

πολύ αποδοτική τη χρήση των social media για την εξεύρεση προσωπικού, και 

εκμεταλλεύεται τη χρήση των φίλτρων αναζήτησης υποψηφίων χρησιμοποιώντας λέξεις-

κλειδιά, και πραγματοποιώντας ποιο στοχευμένες αναζητήσεις.  

o Εκτίμηση του χρόνου ολοκλήρωσης του κύκλου της ηλεκτρονικής εξεύρεσης 

Δε κρίνει ιδιαίτερα σκόπιμο το συνδυασμό ηλεκτρονικών και παραδοσιακών μεθόδων 

εξεύρεσης, καθώς κρίνει ότι με τη χρήση του διαδικτύου μειώνεται σε μεγάλο βαθμό ο 

συνολικός χρόνος εξεύρεσης και η διαδικασία ολοκληρώνεται σε λιγότερο από ένα 

μήνα. 

o Τα οφέλη της χρήσης των μεθόδων ηλεκτρονικής εξεύρεσης και του social 

recruiting 

Όσον αφορά τις ωφέλειες κατά τη χρήση των ψηφιακών εργαλείων αυτές 

περιλαμβάνουν τη διευρυμένη βάση βιογραφικών σημειωμάτων και τη βελτίωση της 

επικοινωνίας με τους υποψηφίους 

o Μειονεκτήματα και προκλήσεις κατά τη χρήση των εργαλείων e-recruiting & 

social media 

Ως αδύναμα σημεία τόνισε τη μικρή φήμη και συχνότητα επίσκεψης των ιστοσελίδων 

δημοσίευσης θέσεων εργασίας και τις ανησυχίες για την ασφάλεια των δεδομένων. Ένας 

περιορισμός τον οποίο συναντάει συχνά αποτελεί ο προβληματικός τύπος κάποιων 

αρχείων τα οποία «ανεβαίνουν» στο σύστημα των διαδικτυακών αιτήσεων στην εταιρική 

ιστοσελίδα, τα οποία δεν μπορούν να διαβαστούν, με αποτέλεσμα αξιόλογοι πιθανώς 

υποψήφιοι να μη λαμβάνεται υπόψιν η αίτησή τους (corrupted files). 

o Πρόβλεψη των μελλοντικών τάσεων στην εξεύρεση προσωπικού 

Σχετικά με τις προβλέψεις των μελλοντικών τάσεων για την εξεύρεση προσωπικού, 

υποστηρίζει πως οι εταιρείες θα επιδιώκουν την ανάπτυξη οργανωμένων τμημάτων 

ανθρώπινου δυναμικού και την εφαρμογή στρατηγικών εξεύρεσης. Επιπλέον, προβλέπει 

συνεχή εξέλιξη των εργαλείων ηλεκτρονικής εξεύρεσης και την περαιτέρω συντόμευση 

και  απλούστευση του  χρόνου και της διαδικασίας υποβολής αίτησης και βιογραφικού.  
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 6 Συμπεράσματα 

Στην ενότητα αυτή θα αναλύσουμε τα αποτελέσματα της έρευνά μας, με σκοπό 

να εξάγουμε καθολικά συμπεράσματα για το σύνολο των δέκα εταιριών που 

μελετήθηκαν. Θα ολοκληρώσουμε την εργασία με τον προσδιορισμό των περιορισμών 

της έρευνας και τις προτάσεις μας για μελλοντικές έρευνες και επεκτάσεις επί των 

ζητημάτων που αναλύσαμε. 

 6.1  Ανάλυση αποτελεσμάτων έρευνας 

Για την κατάληξη σε συμπεράσματα σχετικά με τις μεθόδους, τις ωφέλειες, τις 

αδυναμίες και τις τάσεις στην ηλεκτρονική εξεύρεση προσωπικού, θα εξετάσουμε τις 

δέκα υποθέσεις που διατυπώσαμε, βάσει της βιβλιογραφίας που μελετήθηκε. Θα 

ελέγξουμε την ισχύ των υποθέσεων αυτών, με βάσει τα δεδομένα που συλλέξαμε και 

καταγράψαμε κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων και τη διεξαγωγή της ποιοτικής 

διερευνητικής έρευνας. 

Οι υποθέσεις που διατυπώθηκαν έχουν ως εξής: 

Υποθέσεις Έλεγχος της ισχύος της υπόθεσης 

1.Η παραδοσιακή εξεύρεση προσωπικού 

τείνει εξαλειφθεί 

Απορρίπτεται 

2.Η εταιρική ιστοσελίδα αποτελεί την 

πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη μέθοδο 

ηλεκτρονικής εξεύρεσης 

Επαληθεύεται 

3. Οι ωφέλειες κατά τη χρήση των 

διαδικτυακών εργαλείων εξεύρεσης 

υπερβαίνουν των μειονεκτημάτων και 

ορίζονται πιο ξεκάθαρα 

Επαληθεύεται 

4.Η χρήση των ηλεκτρονικών εργαλείων 

εξεύρεσης οδηγεί στη χρονική 

συντόμευση της συνολικής διαδικασίας 

εξεύρεσης 

Μερικώς επαληθεύεται 

5. Η ενδεχόμενη υπονόμευση της 

ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων 

Επαληθεύεται 
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αποτελεί την κύρια αδυναμία των 

διαδικτυακών μεθόδων εξεύρεσης 

6. Η εξεύρεση μέσω social media είναι 

πιο αποτελεσματική όταν βασίζεται σε 

προσανατολισμένα προς την επιχείρηση 

(business-oriented) κοινωνικά μέσα 

Επαληθεύεται 

7. Τα social media μπορεί να μειώσουν 

τις πιθανότητες πρόσληψης ενός 

υποψηφίου 

Μερικώς επαληθεύεται 

8. Η χρήση των διαδικτυακών μεθόδων 

εξεύρεσης αποτελεί πολιτική της 

εταιρίας 

Επαληθεύεται 

9. Οι προβλέψεις στην εξέλιξη της 

λειτουργίας της εξεύρεσης αφορούν 

μελλοντικές προεκτάσεις τη 

ηλεκτρονικής εξεύρεσης 

Μερικώς επαληθεύεται 

10. H εξεύρεση στο μέλλον θα γίνεται 

στο εσωτερικό των επιχειρήσεων (in-

house) 

Επαληθεύεται 

 

Πίνακας 6.1: Η εξέταση των υποθέσεων των έρευνας 

 

Υπόθεση 1η : Η παραδοσιακή εξεύρεση τείνει να εξαλειφθεί  

Πλήθος ερευνητών έχει υποστηρίξει πως οι παραδοσιακές μέθοδοι αναζήτησης 

υποψηφίων τείνουν να αντικατασταθούν πλήρως στο μέλλον από τις διαδικτυακές 

μεθόδους (HRnews, 2012; Bohmova L.,Pavlicek A., 2015; Radhika R, Florence J., 

2016). 

Με βάσει τις συνεντεύξεις που διεξάχθηκαν αποδείχθηκε πως οι εταιρείες 

αξιοποιούν ποικίλες μεθόδους εξεύρεσης υποψηφίων και ταλέντων. Οι πηγές εξεύρεσης 

είναι είτε εσωτερικές (στο εσωτερικό περιβάλλον των επιχειρήσεων), είτε εξωτερικές. 

Το διαδίκτυο έχει μεγάλη επίδραση στη συνολική λειτουργία ανθρώπινου δυναμικού. 

Όλες οι εταιρείες που μελετήθηκαν χρησιμοποιούν εργαλεία ηλεκτρονικής εξεύρεσης τα 

οποία διευκολύνουν την αναζήτηση των υποψηφίων. Μάλιστα, το σύνολο των 
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λειτουργιών ανθρώπινου δυναμικού εκτελούνται με συνδυασμό παραδοσιακών και 

ηλεκτρονικών μεθόδων. 

 

Εικόνα 6.1:O συνδυασμός παραδοσιακών και ηλεκτρονικών μεθόδων στην 

εξεύρεση προσωπικού 

Από την εικόνα 6.1 προκύπτει ότι η λειτουργία της εξεύρεσης πραγματοποιείται 

κυρίως με τη χρήση διαδικτυακών εργαλείων. Ωστόσο, κάποιες παραδοσιακοί μέθοδοι 

εξακολουθούν να εφαρμόζονται. Στην ερώτηση που τέθηκε σχετικά με το εάν τα 

στελέχη Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού δέχονται ακόμη παραδοσιακά βιογραφικά 

σημειώματα, το το 60% των συνεντευξιαζόμενων δήλωσε ότι είναι αποδεκτά. 

Συγκεκριμένα οι Σ7 & Σ9 επισήμαναν πώς συχνά αναζητούν προφίλ όπως μηχανικοί και 

αποθηκάριοι, τω οποίων τα προφίλ είναι δυσεύρετα ενώ οι υποψήφιοι  δεν είναι καθόλου 

εξοικειωμένοι με τη χρήση της τεχνολογίας. Ωστόσο, η αποστολή συνοδευτικής 

επιστολής ως παραδοσιακή μεθόδος, η οποία συμπληρώνει την παράδοση του 

βιογραφικού, δεν προτιμάται από το σύνολο των στελεχών ανθρώπινου δυναμικού (7 

στους 10 δε θεωρούν σκόπιμη την αποστολή της). 

Παρά την ευρεία χρήση των ηλεκτρονικών εργαλείων εξεύρεσης, τα στελέχη ΑΔ, 

δήλωσαν πως εξακολουθούν να αξιοποιούν παραδοσιακές μεθόδους εξεύρεσης 

προσωπικού. Οι παροχή συστάσεων από τους εργαζόμενους, η συμμετοχή σε ημέρες 

καριέρας και η επικοινωνία με εκπροσώπους γραφείων διασύνδεσης εξακολουθούν να 

αξιοποιούνται, ενώ η χρήση τους προβλέπεται και στο μέλλον. Χαρακτηριστικό είναι 

πως οι 7 στους 10 συνεντευξιαζόμενους ισχυρίστηκαν ότι οι υψηλού επιπέδου 

υποψήφιοι στην εταιρία, εντοπίστηκαν μέσω συστάσεων εργαζομένων. Οι εργαζόμενοι 

που προτείνουν κάποια γνωριμία τους για μία θέση εργασίας έχουν γνώση των δυνατών 

σημείων και του υπόβαθρου των ατόμων που προτείνουν κρίνοντας εάν ταιριάζουν στη 
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συγκεκριμένη εταιρεία και θέση εργασίας. Γι’ αυτό τα στελέχη θεωρούν τις συστάσεις 

ως μία εξαιρετική παραδοσιακή μέθοδος εξεύρεσης.  

Επιπλέον, η επικοινωνία με γραφεία διασύνδεσης για την εξεύρεση ταλαντούχων 

πτυχιούχων και οι εκδηλώσεις που αφορούν θέματα εργασίας (π.χ. συμμετοχή σε ημέρες 

καριέρας), όχι μόνο δεν έχουν εγκαταλειφθεί ως μέθοδοι αλλά αξιοποιούνται στον ίδιο 

βαθμό με τα διαδικτυακά μέσα εξεύρεσης (Σ9). Η συμμετοχή στις εκθέσεις αυτές 

αποτελεί μία παραδοσιακή μέθοδος που εξακολουθεί να αξιοποιείται πολύ από τις 

εταιρείες (Richardson, 2009). Η μέθοδος αυτή επιτρέπει σε αυτούς που δεν είναι 

εξοικειωμένοι με την συμπλήρωση μίας ηλεκτρονικής αίτησης, να εντοπίσουν ευκαιρίες 

καριέρας, να συνομιλήσουν από κοντά με επαγγελματίες του χώρου και να γνωριστούν 

με εκπροσώπους εταιριών. Η επιλογή των μεθόδων εξεύρεσης προσωπικού εξαρτάται 

από το επίπεδο της ιεραρχίας της θέσης εργασίας προς κάλυψη, καθώς και τις απαιτήσεις 

της θέσης εργασίας (Σ5). Κατά συνέπεια, η υπόθεση πως στο μέλλον τείνει να 

εξαλειφθεί η παραδοσιακή εξεύρεση προσωπικού απορρίπτεται. 

Στην παρακάτω εικόνα (6.2), φαίνεται ο συνδυασμός των παραδοσιακών και 

ηλεκτρονικών μεθόδων εξεύρεσης προσωπικού, που εφαρμόζονται στις εταιρείες που 

εκπροσωπούν οι συνεντευξιαζόμενοι. 

 

 

Εικόνα 6.2: Τα παραδοσιακά και ηλεκτρονικά μέσα εξεύρεσης προσωπικού 

 

Υπόθεση 2η : Η εταιρική ιστοσελίδα αποτελεί την πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη 

μέθοδο ηλεκτρονικής εξεύρεσης προσωπικού 

Η μεγάλη σημασία που αποδίδουν οι ερωτηθέντες στην αξιοποίηση των 

εργαλείων ηλεκτρονικής εξεύρεσης, αποδεικνύεται από τη θετική απάντηση των 

στελεχών στην ερώτηση «Πιστεύετε πως οι σημερινοί εργαζόμενοι στην εταιρεία 
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χρησιμοποίησαν εργαλεία ηλεκτρονικής εξεύρεσης για να προσληφθούν στην αντίστοιχη 

θέση εργασίας;». Επιπλέον, τέθηκε η συμπληρωματική ερώτηση (εικόνα 5.3) 

«Χρησιμοποιήσατε εργαλεία e-recruiting ή social media για να κατακτήσετε την τωρινή 

σας θέση εργασίας;»  

 

 

 

Εικόνα 6.3: Το ποσοστό των στελεχών ΑΔ που αξιοποίησε διαδικτυακά μέσα για 

την πρόσληψή του στην εταιρεία που εκπροσωπεί 

Και στις δύο κατηγορίες ερωτήσεων, το 80% των συνεντευξιαζόμενων πιστεύουν 

πως αξιοποίησαν οι σημερινοί εργαζόμενοι κάποια μέθοδο ηλεκτρονικής εξεύρεσης και, 

επιπλέον, και οι ίδιοι αξιοποίησαν τις διαδικτυακές μεθόδους. Οι περισσότεροι (6 στους 

10) ανέφεραν, την αποστολή του βιογραφικού τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 

στην εταιρική ιστοσελίδα ως τη μέθοδο που αξιοποίησαν.  

Από τις απαντήσεις που δόθηκαν από τα 10 Στελέχη ανθρώπινου δυναμικού με 

τα οποία πραγματοποιήθηκαν οι συνεντεύξεις προκύπτει πως η μέθοδος της 

δημοσίευσης θέσεων εργασίας και της συμπλήρωσης φόρμας υποβολής αιτήσεων στην 

εταιρική ιστοσελίδα, αποτελεί την πιο συχνά αξιοποιούμενη διαδικτυακή μέθοδο 

εξεύρεσης προσωπικού, καθώς αντλούνται ενδιαφέροντα προφίλ από τη βάση 

βιογραφικών της εταιρείας. Στην εικόνα 6.4 αποδεικνύεται από τις απαντήσεις που 

δόθηκαν ότι η εταιρική ιστοσελίδα αποτελεί την πιο συχνά χρησιμοποιούμενη μέθοδο. Η 

2η υπόθεση που θέσαμε επαληθεύεται. 

Η ανάπτυξη μίας ιστοσελίδας, αποτελεί μία από τις πρώτες διαδικτυακές μέθοδοι 

που αναπτύχθηκαν από τις εταιρείες (Σ2). Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο περιεχόμενο των 

εταιρικών ιστοσελίδων. Οι συνεντευξιαζόμενοι Σ8,Σ3 & Σ επισήμαναν πως η εταιρική 

ιστοσελίδα αποσκοπεί στο να προσελκύσει υποψηφίους είτε να υποβάλουν την αίτησή 

τους σε μία θέση εργασίας, είτε να αποθηκεύσουν το βιογραφικό τους, 

πραγματοποιώντας την εγγραφή τους και δημιουργώντας ένα προφίλ. Έτσι, σχηματίζεται 
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μία μεγάλη βάση δεδομένων από μελλοντικούς υποψήφιους. Γι’ αυτό, οι εταιρικές 

ιστοσελίδες θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από ελκυστικό περιεχόμενο, το οποίο θα 

προσελκύει τους υποψήφιους. Μερικά από τα σημεία που τονίστηκαν από τους 

συνεντευξιαζόμενους σχετικά με τους τρόπους ενδυνάμωσης των εταιρικών ιστοσελίδων 

σε ισχυρό διαδικτυακό εργαλείο εξεύρεσης είναι: 

1) Ενσωμάτωση ενότητας καριέρας (το σύνολο των συνεντευξιαζόμενων 

υποστήριξαν τη σκοπιμότητα μίας τέτοιας σελίδας) 

2) Παροχή στους υποψηφίους μίας εικόνας για το εργασιακό περιβάλλον της 

εταιρείας (βίντεο, testimonials κλπ.) 

3) Συγκέντρωση πληροφοριών και παροχή συγκεκριμένου περιεχομένου στους 

υποψήφιους που αποθηκεύουν το βιογραφικό τους. 

4) Επικοινωνία με τους υποψηφίους 

5) Ενσωμάτωση συστημάτων αυτόματης διαλογής των αιτήσεων που 

καταχωρούνται 

Πολλοί ερευνητές τόνισαν τη σπουδαιότητα της αξιοποίησης της εταιρικής 

ιστοσελίδας για το σκοπό της εξεύρεσης προσωπικού (Arboledas, J. R et. al, 2001; 

Boşcai G. 2015; Maurer, S. D., & Liu, Y.,2007). Η ποιότητα των εταιρικών ιστοσελίδων, 

αποτελούν μία σημαντική βάση για την προώθηση της εικόνας της εταιρείας ως «καλός» 

εργοδότης (Puck et al., 2006, 183). 

 

Εικόνα 6.4: Οι μέθοδοι ηλεκτρονικής εξεύρεσης προσωπικού 

Υπόθεση 3η : Οι ωφέλειες κατά τη χρήση των διαδικτυακών εργαλείων εξεύρεσης 

υπερβαίνουν των μειονεκτημάτων και ορίζονται πιο ξεκάθαρα 
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Τα πλεονεκτήματα χρήσης των μεθόδων αυτών είναι περισσότερα από τις 

προκλήσεις που εμφανίζονται. Κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων, οι 

συνεντευξιαζόμενοι μοιράστηκαν τις σκέψεις τους σχετικά με τα πλεονεκτήματα και τις 

προκλήσεις που συναντούν. Τα στελέχη των εταιριών που καλούνται να 

χρησιμοποιήσουν τα διαδικτυακά εργαλεία εξεύρεσης, έρχονται αντιμέτωποι με 

ωφέλειες και αδυναμίες κατά τη χρήση, και κρίνουν εάν και πώς πρέπει να αξιοποιήσουν 

τα νέα εργαλεία. Στον πίνακα 5.5 που ακολουθεί, φαίνονται οι κύριες ωφέλειες που 

εντοπίζουν οι συνεντευξιαζόμενοι των εταιριών κατά την αξιοποίηση των διαδικτυακών 

εργαλείων. 

 

Πίνακας 6.2: Οι ωφέλειες κατά τη χρήση των διαδικτυακών μεθόδων εξεύρεσης 

Αναμφισβήτητα οι μεγαλύτερες ωφέλειες σύμφωνα με τους συνεντευξιαζόμενους 

αποτελούν η μεγάλη δεξαμενή υποψηφίων που δημιουργείται, λόγω της ευκολίας στην 

υποβολή αίτησης εργασίας και αποθήκευσης βιογραφικών και η αμεσότερη και 

βελτιωμένη επικοινωνία μεταξύ υποψηφίων και εργοδοτών. Ο Σ5 αναφέρει “Με τη 

χρήση των social media επιδιώκουμε να κατευθύνουμε την επικοινωνία και να την 

κάνουμε αμφίδρομη. Το ίδιο επιδιώκουμε και την πλατφόρμα υποβολής βιογραφικών 

στην ιστοσελίδα μας».  

Ωφέλειες κατά τη χρήση  

Εταιρείες 

Βελτίωσης 

της 

Επικοινωνίας 

Εξοικονόμηση 

κόστους 

Εξοικονόμηση 

χρόνου 

Μεγάλη 

δεξαμενή 

υποψηφίων 

Στρατηγικές 

αρμοδιότητες 

στελεχών 

Ποιοτικότερα 

προφίλ 

υποψηφίων 

Ε1 √ 

 

√ √ 

 

√ 

Ε2 √ √ √ √ √ √ 

Ε3 √ 

  

√ √ √ 

Ε4 √ 

  

√ 

 

 

Ε5 √ √ √ √ 

 

√ 

Ε6 √ √ √ √ √  

Ε7 √ 

 

√ √ √ √ 

Ε8 

   

√ √ √ 

Ε9 √ 

 

√ √ 

 

√ 

Ε10 √ 

  

√ 

 

√ 
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Οι Cummings (1993), Thornburg (1998) και Gary and Varkkey (2010) 

υποστηρίζουν ότι η χρήση της πληροφορικής στη διαλογή και επιλογή των υποψηφίων 

μειώνει σημαντικά το λειτουργικό κόστος της εξεύρεσης. Παρόλα αυτά ενδιαφέρον 

παρουσιάζει το γεγονός ότι το σύνολο των ερωτηθέντων αμφιβάλουν ότι επέρχεται η 

μείωση του κόστους της εξεύρεσης. Η άποψη αυτή χρήζει περαιτέρω διερεύνησης. 

Επιπλέον, η απόκτηση στρατηγικών ρόλων για τα στελέχη προσωπικού δε φαίνεται να 

θεωρείται πιθανή ωφέλεια. Ο Σ6 αναφέρει «Η ανάμειξή μας σε πιο στρατηγικής φύσης 

ζητήματα αναμένεται να επιτευχθεί μακροχρόνια». Η εξοικονόμηση χρόνου αποτελεί 

μεγάλη ωφέλεια, η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα στο μέλλον τα στελέχη να 

αποδεσμεύονται από τα διαχειριστικά τους καθήκοντα ώστε να αναμειχθούν σε πιο 

στρατηγικά ζητήματα . Η εξεύρεση ποιοτικότερου προφίλ υποψηφίων επισημαίνεται ως 

ισχυρό πλεονέκτημα από τα όλα τα στελέχη.  

O πίνακας 6.3, δείχνει τις προκλήσεις και αδυναμίες των διαδικτυακών μεθόδων με τις 

οποίες έρχονται αντιμέτωπα τα στελέχη των εταιριών που αναλύθηκαν.  

Αδυναμίες  κατά τη χρήση  

Εταιρείες 

Μικρή 

φήμη 

ιστοσελίδων 

εργασίας 

Υψηλό 

κόστος 

εγκατάστασης 

Ζητήματα 

ασφάλειας 

προσωπικών 

δεδομένων 

Υπέρογκος 

αριθμός 

βιογραφικών 

Ελλιπής 

κατάρτιση 

για χρήση 

των 

εργαλείων 

Ε1 

  

√ 

  Ε2 √ 

    Ε3 

 

√ √ 

  Ε4 

     Ε5 √ 

 

√ 

  Ε6 

 

√ √ √ 

 Ε7 

   

√ 

 Ε8 

    

√ 

Ε9 √ 

  

√ √ 

Ε10 √ 

 

√ 

   

Πίνακας 6.3: Τα μειονεκτήματα κατά τη χρήση των διαδικτυακών εργαλείων 

εξεύρεσης 
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Χαρακτηριστικό είναι πώς ο Σ4 δεν επισήμανε κανένα αρνητικό σημείο κατά τη χρήση 

των εργαλείων. 

Οι 4 από τους 10 συνεντευξιαζόμενους (Σ2, Σ3, Σ5,Σ8) δήλωσαν πως δεν 

υπάρχουν εμφανείς περιορισμοί ή δεν έχουν αντιμετωπίσει κάποια ανάλογη περίπτωση. 

Μάλιστα ο Σ1 δήλωσε «Δεν έχει τύχει κάποια τέτοια περίπτωση. Τα ηλεκτρονικά μέσα στο 

σύνολό τους δίνουν περισσότερες δυνατότητες εξεύρεσης συγκριτικά με τα παραδοσιακά 

μέσα». 

Οι περισσότεροι συνεντευξιαζόμενοι, αναφορικά με τις αδυναμίες και τα 

μειονεκτήματα των διαδικτυακών εργαλείων, επισήμαναν ορισμένες προκλήσεις τις 

οποίες αντιμετώπισαν. Ο Σ4 επισήμανε τη μη δυνατότητα χρήσης της υπηρεσίας 

LinkedIn Premium, παρά μόνο με την καταβολή του χρηματικού ποσού των 90 € 

μηνιαία. Ο Σ10 επισήμανε το γεγονός ότι υπάρχουν πολλοί προβληματικοί τύποι 

αρχείων (corrupted files), με αποτέλεσμα οι υποψήφιοι να στέλνουν το βιογραφικό τους 

αλλά να μην είναι δυνατή η ανάγνωσή του λόγω του τύπου αρχείου. Τέλος, ο Σ6 

επισήμανε τον μεγάλο όγκο βιογραφικών που συσσωρεύονται, γεγονός που καθιστά 

δύσκολη τη διαχείριση και εστίαση σε ένα συγκεκριμένο κοινό υποψηφίων. 

Το ζήτημα της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων, φαίνεται να είναι το πιο 

ανησυχητικό μειονέκτημα, κάτι το οποίο προέκυψε και από τη μελέτη της βιβλιογραφίας 

και για το οποίο διατυπώθηκε η επόμενη υπόθεση. 

Οι συνεντευξιαζόμενοι παρά την επισήμανση των αρνητικών σημείων στην 

ηλεκτρονική εξεύρεση, ανέφεραν διάφορε πρακτικές που εφαρμόζουν για να 

αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις και τους περιορισμούς. Οι Σ1,Σ3 & Σ5 επιλέγουν να 

συνεργάζονται με εμπορικές ιστοσελίδες δημοσίευσης θέσεων εργασίας, οι οποίοες είναι 

πολύ διάσημες στην Ελλάδα, όπως οι ιστοσελίδες kariera.gr & skywalker.gr, των οποίων 

η επισκεψιμότητα είναι μεγάλη.  

Συμπερασματικά, οι ωφέλειες είναι πιο ξεκάθαρες σε σύγκριση με τις αδυναμίες 

των εργαλείων. Οι συνεντευξιαζόμενοι εντόπισαν με μεγαλύτερη ευκολία τα 

πλεονεκτήματα των μεθόδων της ηλεκτρονικής εξεύρεσης και της μεθόδου του social 

recruiting. Το τοπίο είναι λίγο ασαφές ως προς τα μειονεκτήματα των εργαλείων. Με 

αυτόν τον τρόπο επαληθεύεται η 3η υπόθεση που διατυπώσαμε. 

Πλεονεκτήματα χρήσης Μειονεκτήματα χρήσης 

Βελτίωσης της Επικοινωνίας  Το ζήτημα της ασφάλειας των προσωπικών 

δεδομένων  
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Μεγάλη δεξαμενή υποψηφίων  Μικρή επισκεψιμότητα των ιστοσελίδων 

δημοσίευσης θέσεων εργασίας  

Ποιοτικότερα προφίλ υποψηφίων  Ο μεγάλος όγκος βιογραφικών και η δυσκολία 

στην επεξεργασία τους  

Εξοικονόμηση χρόνου   

Νέοι στρατηγικοί ρόλοι  

 

Πίνακας 6.4: Τα κυριότερα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που απορρέουν 

από τη χρήση των διαδικτυακών εργαλείων εξεύρεσης 

 

Υπόθεση 4η : Η χρήση των ηλεκτρονικών εργαλείων εξεύρεσης οδηγεί στη χρονική 

συντόμευση της συνολικής διαδικασίας εξεύρεσης 

Ένα από τα οφέλη ηλεκτρονικής εξεύρεσης προσωπικού που επισημαίνεται στη 

βιβλιογραφία που μελετήθηκε είναι η χρονική συντόμευση της διαδικασίας εξεύρεσης. 

Για να ελέγξουμε την υπόθεση αυτή, θέσαμε ερώτηση στους συνεντευξιαζόμενους 

σχετικά με την εκτίμηση του χρόνου ολοκλήρωσης της διαδικασίας εξεύρεσης, και τη 

σύγκρισή της με το χρόνο ολοκλήρωσης της παραδοσιακής εξεύρεσης. Η εικόνα 6.5 

δείχνει τις απαντήσεις των συνεντευξιαζόμενων στην ερώτηση: “Σε πόσο διάστημα 

κρίνεται πως ολοκληρώνεται η διαδικασία εξεύρεσης υποψηφίων μέσω των εργαλείων e-

recruiting & social media;”.Το 50% των ερωτηθέντων δήλωσε πως η εξεύρεση 

ολοκληρώνεται σε διάστημα 2 μηνών ενώ το υπόλοιπο 50% πως μέσα σε ένα μήνα έχουν 

εντοπιστεί οι υποψήφιοι. 

 

 

 

Εικόνα 6.5:Εκτίμηση του χρόνου ολοκλήρωσης της διαδικασίας ηλεκτρονικής 

εξεύρεσης  
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Οι διαδικτυακές μέθοδοι εξεύρεσης, έχουν αναμφισβήτητα μειώσει το χρόνο που 

απαιτείται για τη συμπλήρωση των αιτήσεων εργασίας από τους υποψηφίους. Ο 

χρονικός κύκλος των αιτήσεων ορίζεται ως η χρονική διαδικασία κατά την οποία ένας 

υποψήφιος ακολουθεί τα κατάλληλα βήματα για να ολοκληρώσει την αίτησή του για μία 

θέση εργασίας. Αυτός ο κύκλος ξεκινάει με την ανάγνωση της διαφήμισης εργασίας, την 

πραγματοποίηση της αίτησης και τελικά το στάδιο της λήψης αποφάσεων. Καθώς η 

αίτηση πραγματοποιείται είτε με αποστολή βιογραφικού μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου είτε με τη συμπλήρωση φόρμας αίτησης στην εταιρική ιστοσελίδα. Στο 

σύνολο της, η χρονική συντόμευση της διαδικασίας της εξεύρεσης υποστηρίζεται από το 

50% των υποψηφίων. Υπήρχαν όμως και συνεντευξιαζόμενοι (Σ4, Σ5, Σ8, Σ10) που 

είχαν αμφιβολίες για την υπόθεση αυτή. 

΄Όλοι οι  συνεντευξιαζόμενοι επισήμαναν ότι με την αξιοποίηση των social media 

και των εταιρικών ιστοσελίδων, επιτυγχάνεται η κατακόρυφη αύξηση των αιτήσεων 

εργασίας και η ανάπτυξη ενός εκτεταμένου δικτύου από επαφές και διασυνδέσεις. Λόγω 

του μεγάλου αριθμού των βιογραφικών που λαμβάνονται, είναι δύσκολο να θυμάται 

ένας recruiter συγκεκριμένα προφίλ, κάτι το οποίο ενδεχομένως να  επιβραδύνει τη 

διαδικασία της εξεύρεσης. Ο Σ4 ανέφερε σχετικά με την ολοκλήρωση της διαδικασίας 

εξεύρεσης «η χρονική διάρκεια της εξεύρεσης εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Η θέση 

εργασίας όσο λιγότερο εξειδικευμένη είναι τόσο πιο γρήγορα καλύπτεται. Από την άλλη μία 

junior θέση συνεπάγεται την εισροή μεγάλου όγκου βιογραφικών, η διαλογή των οποίων 

είναι πολύ χρονοβόρα.». Για τις πιο εξειδικευμένες θέσεις, ο χρόνο ολοκλήρωσης 

εξαρτάται από το πόσο γρήγορα οι καταρτισμένοι υποψήφιοι «θα έρθουν σε σένα ή θα 

τους εντοπίσεις εσύ» (Σ8) Ο Σ10 ανέφερε τη θέση που κατέχει εταιρεία στα μέσα και την 

ισχύ του ονόματος (brand) της εταιρείας, καθώς η εταιρία πρέπει να επενδύει στην 

ανάπτυξη και διάδοση της καλής φήμης της. Ειδάλλως, εάν έχει άσχημη φήμη ως 

εργοδότης οι υποψήφιοι ίσως να μην ανταποκριθούν στις δημοσιευμένες θέσεις.. 

Επιπλέον, σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν και άλλα χαρακτηριστικά της θέσης 

όπως η διαθεσιμότητα για έναρξη, οι συγκεκριμένες δεξιότητες και ο χρόνος απόκρισης 

των υποψηφίων. Συμπερασματικά, ο προσδιορισμός του χρόνου ολοκλήρωσης της 

διαδικασίας εξεύρεσης και τη σύγκριση του χρόνου αυτού έναντι των παραδοσιακών 

μεθόδων είναι πολύπλοκη, καθώς εμπλέκονται πολλοί παράγοντες. Επομένως η Υ4 

επαληθεύεται μερικώς. 
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Υπόθεση 5η  : Η ενδεχόμενη υπονόμευση της ασφάλειας των προσωπικών 

δεδομένων αποτελεί την κύρια αδυναμία των διαδικτυακών μεθόδων εξεύρεσης 

Πολλοί ερευνητές επισήμαναν τα νομικά ζητήματα που πιθανώς να προκύψουν 

με το «ανέβασμα» ενός βιογραφικού σε μία ηλεκτρονική πλατφόρμα ή σε κάποιο μέσο 

κοινωνικής δικτύωσης (Wollan and Smith, 2011; IES Research 2003; Coleman, 2001) 

βάση των οποίων τέθηκε η 5η υπόθεση της έρευνας. Όλοι οι συνεντευξιαζόμενοι 

επισήμαναν ως πρόκληση και αδύναμο σημείο κατά την χρήση των διαδικτυακών 

εργαλείων τα ζητήματα ασφάλειας προσωπικών δεδομένων. Η ισχύς της 5η  υπόθεσης 

που θέσαμε επιβεβαιώνεται βάσει των απαντήσεων των ερωτηθέντων.  

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι προσεκτικές στη διαχείριση των ρίσκων που 

σχετίζονται με την παραβίαση της προστασίας των δεδομένων, τους νόμους και άλλους 

κανονισμούς για τη χρήση των προσωπικών λογαριασμών στα social media και στις 

ιστοσελίδες τους, κατά τη διαδικασία της εξεύρεσης. Ο Σ9 αναφέρει «επιδιώκουμε να 

επικοινωνούμε με πιθανούς εργαζομένους, και να τους καθησυχάζουμε σχετικά με την 

ακεραιότητα των δεδομένων τους και την εντιμότητα της επιχείρησης, στέλνοντάς του τη 

δήλωση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών από μέρος της εταιρείας, όταν 

υποβάλλουν την αίτησή τους και κυρίως όταν προσεγγίζουμε παθητικούς υποψηφίους». 

Στο LinkedIn που χρησιμοποιείται ευρέως από τους recruiters, υπάρχει 

αναλυτική περιγραφή της δέσμευσης του μέσου που προστατεύει τις πληροφορίες για 

τους χρήστες. Επιπλέον οι εταιρείες καλούνται να συμπεριλάβουν στην εταιρική τους 

ιστοσελίδα την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για τον ιστότοπό τους. 

Αυτή η πολιτική πρώτον θα καταστήσει δυνατή τη συμμόρφωση των εταιριών με το 

νόμο και τους κανονισμούς, και δεύτερον, θα δημιουργήσει στους επισκέπτες και 

υποψηφίους μία αίσθηση ασφάλειας ώστε να υποβάλουν το βιογραφικό τους.  

 

Υπόθεση 6η : Η εξεύρεση μέσω social media είναι πιο αποτελεσματική όταν 

βασίζεται σε προσανατολισμένα προς την επιχείρηση (business-oriented) κοινωνικά 

μέσα 

Η υπόθεση (Υ6) σχετικά με τη χρήση των social media, αφορά τη σκοπιμότητα 

από την πλευρά  των στελεχών ανθρώπινου δυναμικού να χρησιμοποιούν τα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης, που καλούνται ως «business oriented» (προσανατολισμένα προς 

την επιχείρηση και τις λειτουργίες της). 
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Business-oriented networking sites Social-oriented networking sites 

LinkedIn 

-world’s largest professional network 

-over 75 million members 

-connects people to contact a broader network of 

professionals 

-build up a network of direct connections 

-can be used for finding jobs or businesses 

-used for establishing international contacts 

(LinkedIn, 2010) 

Facebook 

-Founded in 2004 

-more than 500 million active users 

-about 50% of them log on to facebook everyday 

(Facebook 2010) 

-dominant global Social Networking Site 

(Smith/Kidder, 2010) 

-people can communicate with their friends, 

families and coworkers 

-other features recruiters can use to find 

candidates who are matching their vacancies 

(StudiVZ,2010) 

 

Πίνακας 6.6 Η διάκριση των Facebook και LinkedIn ω social-oriented & 

business-oriented socia media 

Τα business-oriented κοινωνικά μέσα επιτρέπουν στους υποψήφιους να 

αλληλοεπιδράσουν με άλλα μέλη μέσω ανταλλαγής πληροφοριών που σχετίζονται με τις 

επιχειρήσεις, όπως φήμη, υποδείξεις των σημαντικών δεξιοτήτων στο προφίλ των 

υποψηφίων (endorsements), αναφορές των εργαζομένων (testimonials), η παροχή 

ψηφιακών συστάσεων, η συμμετοχή σε επαγγελματικές ομάδες, η δυνατότητα λήψης 

βιογραφικών σε pdf μορφή, που αποτελούν σημαντικά στοιχεία για τους εργοδότες. Τα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης που είναι προσανατολισμένα στην κοινωνική ζωή των 

χρηστών (social-oriented networking sites) βασίζονται σε προσωπικές πληροφορίες των 

μελών οι οποίοι συμμετέχουν και συνεισφέρουν στο διαδικτυακό κοινωνικό δίκτυο 

(Faliagka et al., 2012).  

Παρά το γεγονός ότι το Facebook αποτελεί το δημοφιλέστερο μέσο κοινωνικής 

δικτύωσης με πάνω από 1 δις χρήστες,  δε χρησιμοποιείται σε μεγάλο βαθμό από τους 

χρήστες ως ένα εργαλείο για σκοπούς της εξεύρεσης (Bullhorn Reach, 2012). Το 

LinkedIn αναδεικνύεται ως το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο μέσο που αξιοποιείται από 

το σύνολο των εταιριών (9 στους 10 συνεντευξιαζόμενους) για το σκοπό της εξεύρεσης 

προσωπικού. Οι Σ3 & Σ8 επισήμαναν ότι ο τύπος του μέσου κοινωνικής δικτύωσης που 

θα επιλεγεί να χρησιμοποιηθεί και είναι πιο αποτελεσματικός για την εξεύρεση είναι ο 

τύπος των κοινωνικών μέσων που είναι business-oriented έναντι των social-oriented 

sites. Μάλιστα άλλα κοινωνικά μέσα όπως το twitter & Instagram δε χρησιμοποιούνται 

σχεδόν καθόλου από τους συνεντευξιαζόμενους. Η πλειοψηφία των στελεχών κάνουν 

αποκλειστική χρήση των business-oriented κοινωνικών μέσων, και συγκεκριμένα του 
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LinkedIn. Μάλιστα οι Σ8, Σ4 & Σ5 προβλέπουν πως το LinkedIn θα αποτελέσει το 

σημαντικότερο κοινωνικό μέσο στο μέλλον. Η Υ6 που θέσαμε επιβεβαιώνεται από τους 

συνεντευξιαζόμενους.  

To LinkedIn καθιστά δυνατή τη συνεργασία σχετικά με συγκεκριμένα 

επαγγελματικά ζητήματα Kietzmann et al., 2011) και έχει άμεση εφαρμογή σε εταιρείες 

σχετικά με την ενδυνάμωση της επιχειρησιακής τους εικόνας. Προσφέρει τη δυνατότητα 

στους recruiters να προσεγγίσουν άμεσα ταλέντα, πραγματοποιώντας την τεχνική του 

headhunting, η οποία σε παραδοσιακούς όρους είναι πολύ ακριβή Laine et al., 2012). 

Επιπλέον το μέσο LinkedIn ενδείκνυται στην εξεύρεση υποψηφίων με συγκεκριμένες 

και δυσεύρετες στην αγορά ικανότητες και για την προσέγγιση των παθητικών 

υποψηφίων (Σ10). Ο Σ5 προβλέπει «το εργαλείο αυτό έχει ένα μεγάλο αριθμό από 

μελλοντικές εφαρμογές όπως το SEO και το Resume writing, το Career Development, τα 

οποία σίγουρα θα αξιοποιούνται από το σύνολο των εταιριών στο μέλλον». 

 

Υπόθεση 7η : Τα social media μπορεί να μειώσουν τις πιθανότητες πρόσληψης ενός 

υποψηφίου 

Τα social media ως μέρος της ηλεκτρονικής εξεύρεσης μπορεί να έχουν θετικές ή 

αρνητικές συνέπειες στην εξεύρεση. Η μεγάλη χρησιμότητα της μεθόδου του social 

recruiting, αποδεικνύεται από τα ποσοστό των ατόμων που προσλήφθηκαν κατά το 

τελευταίο έτος, υποβάλλοντας την αίτησή τους οι ίδιοι ή προσεγγίζοντάς τους οι 

recruiters. O Sunshine (2011) υποστήριξε ότι τα social media μπορεί αποδειχθούν 

«επικίνδυνα» για τους χρήστες που αναζητούν μέσω αυτών εργασία, όταν αποκαλύπτουν 

περισσότερα από όσα αναμένεται ή επιδιώκεται να αποκαλυφθούν. Προγενέστερες 

έρευνες έχουν αποδείξει ότι οι recruiters είναι πιθανό να επισκεφθούν τα social media 

των αιτούντων για θέσεις εργασίας (Jobvite, 2013). Η υπόθεση που εξετάζεται (Υ7) 

βασίζεται στην παραδοχή αυτή, οι recruiters είναι πιθανό να επισκεφθούν τα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης των υποψηφίων, εντοπίζοντας προσωπικές πληροφορίες για 

αυτούς που ίσως επηρεάσουν την αντικειμενική τους αξιολόγηση (Sunshine, 2011; Otala 

& Pöysti, 2008). 

Όπως αναφέρθηκε, τα social media διακρίνονται σε business oriented & social 

oriented μέσα. Στα social oriented δίκτυα οι χρήστες παρουσιάζουν μία πιο ιδιωτική 

πλευρά της ζωής τους, δημοσιεύοντας εικόνες, εκδηλώνοντας τα ενδιαφέροντα και 

προτιμήσεις τους, εκφράζοντας απόψεις και πεποιθήσεις. Όλα αυτά τα δεδομένα και οι 
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πληροφορίες, είναι ανοιχτές προς τους εργοδότες και τους recruiters, και σίγουρα μπορεί 

να επηρεάσουν την αντικειμενική άποψη των εργοδοτών. Ωστόσο, η υπόθεση αυτή δε 

φαίνεται να ισχύει. Οι 4 στους 10 συνεντευξιαζόμενους δήλωσαν πως δε διαθέτουν το 

χρόνο να επισκεφθούν τα κοινωνικά μέσα. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν 

αποτελούν καθημερινό καθήκον για αυτούς. Ωστόσο, υποστηρίζουν πως θα μπορούσαν 

να διευκολύνουν και να τους υποστηρίξουν στην εκτέλεση των καθηκόντων τους. Οι 

υπόλοιποι 6 συνεντευξιαζόμενοι συμφώνησαν ότι συνήθως επισκέπτονται το προφίλ, 

ωστόσο αυτό δεν εμποδίζουν σε καμία περίπτωση κάποιον υποψήφιο να προσληφθεί 

(Σ8, Σ1) Οι recruiters αναζητούν πληροφορίες μέσω social media για τους υποψήφιους 

τα οποία είναι business oriented, όπως το LinkedIn. Έτσι, αναμένουν κάθε υποψήφιος να 

έχει την ιδιωτική ζωή του και συγκεκριμένες απόψεις χωρίς να το θεωρούν κακό. 

Επιπλέον ο Σ7 επισημαίνει «Είναι σημαντικό οι υποψήφιοι να έχουν προφίλ στα social 

media, στην πραγματικότητα όμως εξαρτάται από το είδος της θέσης εργασίας. Για 

παράδειγμα εγώ ως recruiter, είναι καλό να έχει προφίλ, καθώς δε θα ήμουνα σε θέση να 

πραγματοποιήσω τα καθήκοντά του, με το σύγχρονο τρόπο». Επομένως η υπόθεση Υ7 

απορρίπτεται. 

 

Υπόθεση 8η : Η χρήση των διαδικτυακών μεθόδων εξεύρεσης αποτελεί πολιτική της 

εταιρίας 

Η επόμενη ερώτηση αφορά το κατά πόσο η Διοίκηση έχει εντοπίσει και 

αντιληφθεί τις ωφέλειες κατά τη χρήση των εργαλείων e-recruiting και των social media 

για την αναζήτηση προσωπικού, και κατά πόσο έχει εντάξει τη χρήση τους στις 

εφαρμοζόμενες πολιτικές της εταιρείας. Κατά τη διάρκεια της βιβλιογραφικής μας 

ανασκόπησης, εντοπίσαμε την προσπάθεια των εταιριών και της Διοίκησης να 

αναπτύξουν ολοκληρωμένες στρατηγικές και πολιτικές ενσωμάτωσης, εγκατάστασης και 

αξιοποίηση της τεχνολογίας κατά την αναζήτηση του προσωπικού τους (Maher, K., & 

Silverman, R.E., 2002; Hunt, K.,2010; Lepak, D.et. al,1998).  Τέθηκε η ερώτηση προς 

τους συνεντευξιαζόμενους σχετικά με το εάν λαμβάνουν κατευθυντήριες γραμμές 

χρήσης των διαδικτυακών μεθόδων από τη Διοίκηση της εταιρείας. Όλοι οι 

συνεντευξιαζόμενοι αποφάνθηκαν ότι η αξιοποίηση των διαδικτυακών μεθόδων 

εξεύρεσης αποτελεί πολιτικής της εταιρείας και μέρος των στρατηγικών της. Κατά τα 

τελευταία τρία χρόνια, οι εταιρείες ενσωμάτωσαν πλήρως τα εργαλεία αυτά. Με τον 

τρόπο αυτό η Υ8 που θέσαμε επιβεβαιώνεται. 
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Υπόθεση 9η : Οι προβλέψεις στην εξέλιξη της λειτουργίας της εξεύρεσης αφορούν 

μελλοντικές προεκτάσεις τη ηλεκτρονικής εξεύρεσης 

Οι συνεντευξιαζόμενοι, κλήθηκαν να προβλέψουν ποιες αναμένεται να είναι οι 

μελλοντικές τάσεις στην εξεύρεση του ανθρώπινου δυναμικού. Κατά την επισκόπηση 

της βιβλιογραφίας, πλήθος ερευνητών επισήμανε τις συνεχείς εξελίξεις των 

διαδικτυακών εργαλείων του ανθρώπινου δυναμικού, και την ανάπτυξη συστημάτων 

επιτάχυνσης των διαδικασιών (Singhal, A.,2015; Girard A., 2013; Ellison, N. Et 

al.,2013)  

Σύμφωνα με τους συνεντευξιαζόμενους, η χρήση των διαδικτυακών μεθόδων 

εξεύρεσης θα έχει αναβαθμιστεί τόσο πολύ στο μέλλον, ώστε οι περισσότερες εταιρείες 

θα έχουν αυτόματους μηχανισμούς διαλογής και αναζήτησης υποψηφίων (Σ6), θα 

πραγματοποιούν απομακρυσμένη επικοινωνία με τους υποψήφιους μέσω σύγχρονων 

εργαλείων βίντεο (Σ1 &Σ7), θα αντικαταστήσουν τις υπάρχουσες πλατφόρμες με πιο 

σύγχρονες που  θα καταστήσουν την υποβολή και επεξεργασία βιογραφικών θα 

καταστήσουν πολύ ευκολότερη και θα εισάγουν διαδικτυακά τεστ προ-αξιολόγησης 

(Σ3). Προβλέπεται η εκτεταμένη χρήση του LinkedIn (Σ8, Σ4), το headhunting μέσω 

LinkedIn (Σ5) , η δραστήρια αναζήτηση υποψηφίων (active recruitment) για να 

παραμένουν ανταγωνιστικές. 

Σχετικά με την πρόβλεψη τάσεων που αφορούν την παραδοσιακή εξεύρεση 

προσωπικού, προβλέπεται συνεργασία με πανεπιστήμια (Σ9) και συμμετοχή σε ημέρες 

καριέρας (Σ8) για την εξεύρεση ταλαντούχων υποψηφίων. 

 

Τάσεις 

Παραδοσιακές  Διαδικτυακές  

Αύξηση συνεργασιών με 

πανεπιστημιακά ιδρύματα για 

αξιοποίηση φοιτητών (Σ9) 

Αυτοματοποιημένη διαλογή των 

βιογραφικών (Σ6) 

Συμμετοχή σε εκδηλώσεις και 

ημέρες καριέρας για εξεύρεση 

ταλέντων (Σ8) 

Απομακρυσμένη και 

αυτοματοποιημένη επικοινωνία μέσω 

skype και εργαλείων βίντεο (Σ1 & Σ7) 
 Η εξέλιξη των εργαλείων η-εξεύρεσης, 

η συντόμευση και η απλούστευση του 

χρόνου και της διαδικασίας υποβολής 

αίτησης και βιογραφικού (Σ10) 
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Εκτεταμένη χρήση του LinkedIn και 

headhunting  (Σ8, Σ4, Σ5)  

Στρατηγικές απόκτησης ταλέντων (Σ8) 

(πρακτικές, hackathons) 

Σχεδίαση και εφαρμογή διαδικτυακών 

ψυχομετρικών τεστ και τεστ 

δεξιοτήτων για τη προ-αξιολόγηση 

(Σ3) 

 

Πίνακας 6.7 :Οι μελλοντικές τάσεις στην εξεύρεση προσωπικού 

Από τον πίνακα 6.7 προκύπτει ότι οι εξελίξεις αναμένεται να αφορούν την 

περαιτέρω ανάπτυξη των διαδικτυακών εφαρμογών ανθρώπινου δυναμικού και 

προεκτάσεις της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, καθώς αποτελεί την 

κυρίαρχη τάση και προσφέρει πολλά οφέλη. Η ηλεκτρονική εξεύρεση αποτελεί το παρόν 

και το μέλλον της λειτουργίας της εξεύρεσης, ωστόσο κάποιες μορφές της παραδοσιακής 

θα συνεχίσουν να υφίστανται. Η Υ9 που διατυπώσαμε σχετικά με τις προβλέψεις των 

στελεχών στην εξέλιξη της λειτουργίας της εξεύρεσης, επιβεβαιώνεται καθώς το σύνολο 

των προβλέψεων αφορούν μελλοντικές προεκτάσεις τη ηλεκτρονικής εξεύρεσης. 

 

Υπόθεση 10η  : H εξεύρεση θα γίνεται στο εσωτερικό των επιχειρήσεων (in-house) 

Η συνέντευξη ολοκληρώθηκε με την ερώτηση «Τι προβλέπετε για το μέλλον της 

εξεύρεσης;», και πιο συγκεκριμένα, «Πιστεύετε ότι θα διεξάγεται in-house, ως 

εσωτερική λειτουργία της επιχείρησης ή  «outsourced», με ανάθεση των αρμοδιοτήτων 

ανθρώπινου δυναμικού σε εταιρίες παροχής υπηρεσιών στελέχωσης;». Οι 9 στους 10 

συνεντευξιαζόμενους ισχυρίστηκαν ότι οι επιχειρήσεις κινούνται προς την κατεύθυνση 

της  εξεύρεσης και διαχείρισης ταλέντων στο εσωτερικό της επιχείρησης, καθώς 

διεξάγεται ο «πόλεμος των ταλέντων» και θα αναγκάσει τις εταιρείες να αναπτύξουν 

εσωτερικές μεθόδους εξεύρεσης για να υπερτερήσουν έναντι του ανταγωνισμού. 

Επομένως κρίνεται, πως η συγκεκριμένη υπόθεση ισχύει. 

Ο Σ8 επισημαίνει «είναι πιο ελκυστικό για τους υποψήφιους να τους προσεγγίζει 

ένας recruiter ο οποίος να προέρχεται κατευθείαν από την επιχείρηση στην οποία 

επιθυμούν να εργαστούν, καθώς με τον τρόπο αυτό θα νιώσει πιο εύκολα και άμεσα μέλος 

της ομάδας». Ο Σ6 δεν μπορεί να προβλέψει με ακρίβεια το μελλοντικό τρόπο 

διεξαγωγής της εξεύρεσης προσωπικού, και συγκεκριμένα δηλώνει «η ανάπτυξη ενός 

οργανωμένου τμήματος ΑΔ σε μία εταιρεία, εξαρτάται από το budget και το διαθέσιμο 

χρόνο της Διοίκησης». Ο Σ4 δεν απάντησε στη συγκεκριμένη ερώτηση, γιατί εκπροσωπεί 
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μία εταιρεία παροχής υπηρεσιών στελέχωσης προσωπικού, και δε θεωρεί αντικειμενική 

την τοποθέτησή του επί του θέματος. 

 

Εικόνα 6.6: Η πρόβλεψη των συνεντευξιαζόμενων για το μελλοντικό τρόπο 

εκτέλεσης της λειτουργίας εξεύρεσης προσωπικού 

 

 7 Επίλογος 

 7.1  Σύνοψη και συμπεράσματα 

Η εργασία μας καταλήγει σε μία σειρά από συμπεράσματα αναφορικά με το βαθμό στον 

οποίο τα στελέχη ανθρώπινου δυναμικού των εταιριών αξιοποιούν τα μέσα ηλεκτρονικής 

εξεύρεσης προσωπικού, καθώς και τα socia media για την αναζήτηση υποψηφίων. Η 

ανάλυση της βιβλιογραφίας, σε συνδυασμό με τη διερευνητική ποιοτική έρευνα που 

διεξήχθη, μας οδήγησε στη διαπίστωση των εξής σημαντικών συμπερασμάτων, τα οποία 

αποτελούν πολύ χρήσιμες πληροφορίες και μπορούν να αξιοποιηθούν από στελέχη 

επιχειρήσεων και ερευνητές επί του θέματος: 

1. Οι εταιρείες έχουν ενσωματώσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τις ηλεκτρονικές 

μεθόδους εξεύρεσης προσωπικού 

2. Τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα διαδικτυακά εργαλεία, αποτελούν οι εταιρικές 

ιστοσελίδες, οι ιστοσελίδες δημοσίευσης θέσεων εργασίας και τα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης 

3. Τα στελέχη των εταιριών κρίνουν πολύ αποτελεσματική την αξιοποίηση του 

LinkedIn για την εξεύρεση υποψηφίων, και προβλέπουν εκτεταμένη χρήση του 

στο μέλλον 

4. Οι εταιρείες εφαρμόζουν πολιτικές και στρατηγικές χρήσης των ηλεκτρονικών 

μεθόδων εξεύρεσης προσωπικού 

5. Τα στελέχη των εταριών προβλέπουν πως η εξεύρεση του προσωπικού αποτελεί 

εσωτερική λειτουργία  της επιχείρησης, και είναι πιο αποτελεσματική έναντι  της 

ανάθεσης της εξεύρεσης σε κάποια εταιρεία παροχής υπηρεσιών στελέχωσης 
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6. Οι κύριες ωφέλειες που εντοπίζονται από τη χρήση των ηλεκτρονικών μεθόδων 

αποτελούν, την εξοικονόμηση χρόνου, τη βελτίωση και αμεσότητα της 

επικοινωνίας, τη διεύρευνση της βάσης των βιογραφικών, τον εντοπισμό 

ποιοτικότερων προφίλ υποψηφίων και την ανάληψη στρατηγικών ρόλων για τα 

στελέχη ανθρώπινου δυναμικού 

7. Οι προκλήσεις που συναντώνται κατά τη χρήση των φηφιακών εργαλείων, 

αφορούν τα ζήτηματα και τις ανησυχίες για την ασφάλειας των προσωπκών 

δεδομένων που καταχωρούνται στις διαδικτυακές πλατφόρμες και τον δύσκολα 

επεξεργάσιμο όγκο βιογραφικών που συγκεντρώνονται  

8. Τέλος, ως τάση προβλέπεται η περαιτέρω αξιοποίηση των μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης και η ανάπτυξη συστημάτων αυτόματης διαλογής και αξιολόγησης 

των βιογραφικών σημειωμάτων 

 7.2  Περιορισμοί της έρευνας 

Κρίνεται σκόπιμο να αναφερθούν οι περιορισμοί που εντοπίστηκαν όσον αφορά 

την ποιοτική διερευνητική έρευνα που διεξήγαμε. Αρχικά, λαμβάνονται υπόψιν οι 

γνώμες 10 στελεχών ανθρώπινου δυναμικού. Ο αριθμός αυτός θεωρείται μικρός ως προς 

την ποσότητα των πληροφοριών που απορρέουν και καλούμαστε να επεξεργαστούμε. 

Επιπρόσθετα, στην παρούσα έρευνα δεν λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως το 

μέγεθος των εταιριών που εξετάζουν, ο τομέα δραστηριοποίησης των εταιριών και δε 

διεξάγονται οι ανάλογες συσχετίσεις των στοιχείων αυτών. 

Τέλος, ο έλεγχος των υποθέσεων βασίζεται στην ποιοτική μέθοδο. Οι υποθέσεις 

αυτές ενδεχομένως εάν εξετάζονταν βάσει ποσοτικών μεθόδων και στατιστικών 

αναλύσεων, ενδεχομένως να τα αποτελέσματα και η ισχύς του να διέφερε.  

 

 7.3  Μελλοντικές επεκτάσεις 

Ως μελλοντικό αντικείμενο έρευνας, προτείνεται η ανάπτυξη μετρικών 

αποτελεσματικότητας των διαφορετικών μεθόδων ηλεκτρονικής εξεύρεσης. 

Συγκεκριμένα, θα πρέπει να προσδιοριστούν οι κριτικοί παράγοντες που συμβάλουν 

στην επιτυχημένη εγκατάσταση των διαδικτυακών μεθόδων εξεύρεσης. 

Επιπλέον, η παρούσα έρευνα θα μπορούσε να διεξαχθεί, αυτήν τη φορά από την 

οπτική των ατόμων που αναζητούν εργασία, τόσο των ενεργητικών όσο και των 

παθητικών υποψήφιων. 
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Τέλος, προτείνεται η ανάπτυξη και η περιγραφή συστημάτων και εργαλείων, που 

καθιστούν αποτελεσματική τη διαλογή των αιτήσεων εργασίας από τους recruiters. H 

πρόταση αυτή βασίζεται στη διαπίστωση κατά την έρευνά μας, ότι οι recruiters 

σπαταλούν πολύ χρόνο στην αξιολόγηση των αιτήσεων εργασίας, και αυτό υπονομεύει 

την αποτελεσματικότητα των ψηφιακών εργαλείων της εξεύρεσης 
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Παράρτημα A - Οι ερωτήσεις της συνέντευξης 

1.   Ποιος είναι ο ρόλος σας μέσα στην εταιρεία στην οποία εργάζεστε; 

2. Πόσα άτομα μέσα στην εταιρεία εμπλέκονται στη διαδικασία της εξεύρεσης 

ανθρώπινου δυναμικού;  

3.   Πόσες προσλήψεις έγιναν στην εταιρία κατά το τελευταίο έτος; 

4. Ποιες από τις λειτουργίες του Ανθρώπινου Δυναμικού πραγματοποιούνται με 

παραδοσιακές μεθόδους και ποιες με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων (ή συνδυασμός των 

δύο μεθόδων); 

5. Με ποια μέσα αναζητάτε υποψήφιους για θέσεις εργασίας στην εταιρεία για την οποία 

εργάζεστε; 

6. Ποια εργαλεία και μεθόδους ηλεκτρονικής εξεύρεσης χρησιμοποιείτε; 

7. Οι σημερινοί εργαζόμενοι στην εταιρεία χρησιμοποίησαν εργαλεία ηλεκτρονικής 

εξεύρεσης για να προσληφθούν στην αντίστοιχη θέση εργασίας. Κατά πόσο πιστεύτε ότι 

ισχύει η παραδοχή αυτή; 

8. Δέχεστε ακόμα παραδοσιακά βιογραφικά σημειώματα; 

9. Κατά πόσο κρίνεται σκόπιμο οι υποψήφιοι, ακόμα και με την διαδικτυακή αποστολή 

βιογραφικών, να στέλνουν και συνοδευτική επιστολή; 

10. Αναφέρετέ μας ένα ή περισσότερα παραδείγματα κατά τα οποία αντιμετωπίσατε 

περιορισμούς ως προς την ηλεκτρονική εξεύρεση προσωπικού. 

11. Χρησιμοποιείτε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) για εξεύρεση 

ανθρώπινου δυναμικού; 

12. Εάν ναι, ποια social media χρησιμοποιείτε για την εξεύρεση προσωπικού; 

13. Επισκέπτεστε τα προφίλ στα social media των υποψηφίων οι οποίοι κάνουν αίτηση 

για κάποια θέση εργασίας στην εταιρία; 

14. Πόσο πετυχημένη κρίνετε την εξεύρεση ανθρώπινου δυναμικού μέσω social media; 

15. Τι ποσοστό των ατόμων που προσλήφθηκαν κατά το τελευταίο έτος προσεγγίστηκαν 

ή έκαναν οι ίδιοι αίτηση μέσω social media; 

16. Χρησιμοποιήσατε εργαλεία ηλεκτρονικής εξεύρεσης ή social media για να 

κατακτήσετε την σημερινή σας θέση εργασίας; 

17.  Η χρήση των εργαλείων ηλεκτρονικής εξεύρεσης & των social media για την 

εξεύρεση προσωπικού αποτελεί πολιτική της εταιρίας; 

18. Πόσα χρόνια χρησιμοποιείτε διαδικτυακά εργαλεία για εξεύρεση προσωπικού; 



 

107 

19. Ποια θεωρείτε ότι είναι τα θετικά αποτελέσματα της χρήσης των εργαλείων 

ηλεκτρονικής εξεύρεσης και των social media; 

20. Ποιες θεωρείτε πως είναι οι αδυναμίες όσον αφορά τη χρήση των εργαλείων 

ηλεκτρονικής εξεύρεσης και των social media; 

21. Σε πόσο διάστημα  ολοκληρώνεται η διαδικασία εξεύρεσης υποψηφίων μέσω των 

διαδικτυακών εργαλείων; 

22. Κρίνετε ότι η χρήση εργαλείων ηλεκτρονικής εξεύρεσης υποψηφίων μειώνει το 

χρόνο ολοκλήρωσης και καθιστά συντομότερη τη διαδικασία εξεύρεσης προσωπικού; 

23. Θεωρείτε σκόπιμο το συνδυασμό παραδοσιακής και ηλεκτρονικής εξεύρεσης 

ανθρώπινου δυναμικού;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


