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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αναλύσει το ζήτημα της διαχείρισης του 

ταλέντου και της διαφορετικότητας στον κλάδο των διεθνών πωλήσεων. Αρχικά, το εν 

λόγω ζήτημα προσεγγίστηκε θεωρητικά, παρουσιάζοντας τη μετάβαση από τη Διοίκηση 

Προσωπικού στη Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων ή Ανθρώπινου Δυναμικού και 

παραθέτοντας τα βασικότερα στοιχεία αναφορικά με το Τμήμα και τον Διευθυντή 

Ανθρώπινων Πόρων/Ανθρώπινου Δυναμικού. Επιπλέον, η θεωρητική πλαισίωση εστίασε 

τόσο στο ταλέντο στις επιχειρήσεις και τη διαχείρισή του όσο και στη διαφορετικότητα 

και τη διαχείρισή της με αναφορές σε παραδείγματα από τη διεθνή πρακτική. Στο 

ερευνητικό μέρος της εργασίας αναλύθηκε ως μελέτη περίπτωσης η επιχείρηση λιανικής 

πώλησης «Lidl Hellas» και παρουσιάστηκαν τα ευρήματα από τη συνέντευξη που 

πραγματοποιήθηκε με ανώτερο στέλεχος της εταιρίας. 
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ABSTRACT 

The purpose of this paper is to analyze the issue of talent and diversity management in 

the retail sector. Initially, this issue was approached theoretically, presenting the transition 

from Personnel Management theory to Human Resource Management theory and 

presenting the key elements regarding the Department and the Human Resources 

Director. In addition, the theoretical framework focused on both talent and talent 

management, as well as diversity and diversity management, with examples from the 

international practice. As far as the research part of the paper is concerned, the “Lidl 

Hellas” retail business was analyzed as a case study and the findings from the interview 

with a senior executive of the company were presented. 
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“All of us do not have equal talents, but all of us should have an equal opportunity to 

develop our talents.”  

John Fitzgerald Kennedy 

 

 

 

 “Talent is cheaper than table salt. What separates the talented individual from the 

successful one is a lot of hard work.”  

Stephen King 
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Μέρος Πρώτο: Θεωρητική Επισκόπηση 
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1. Εισαγωγή 
 

Οι νέες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και η αυξημένη ανταγωνιστικότητα μεταξύ των 

επιχειρήσεων εν μέσω οικονομικής κρίσης έχουν ωθήσει τον επιχειρηματικό κόσμο σε 

αλλαγές σε όλα τα επίπεδα διοίκησης του οργανισμού και διαχείρισης του ανθρώπινου 

δυναμικού του. Πλέον οι διαδικασίες προσέλκυσης, επιλογής, διατήρησης και ανέλιξης 

των εργαζομένων σε μια επιχείρηση δεν αποτελούν ένα διαδικαστικό ζήτημα, αλλά έχουν 

μετεξελιχθεί σε διαδικασίες ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων. 

Ειδικότερα, η διαχείριση του ταλέντου και της διαφορετικότητας έχουν αναδειχθεί ως 

νέες τάσεις που προσελκύουν το ενδιαφέρον τόσο της επαγγελματικής όσο και της 

ακαδημαϊκής κοινότητας. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξετάσει τη διαχείριση 

του ταλέντου και της διαφορετικότητας σε επίπεδο θεωρίας, αλλά και πρακτικής 

εφαρμογής στη λιανική πώληση. 

 

Ως προς τη δομή της εργασίας, αρχικά, θα παρουσιαστούν οι έννοιες της Διοίκησης 

Προσωπικού και της Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων ή Ανθρωπίνου Δυναμικού, καθώς 

και η μετάβαση στη θεωρία από την πρώτη έννοια στη δεύτερη. Στη συνέχεια, θα 

αναλυθούν στοιχεία γύρω από το Τμήμα και τον Διευθυντή Ανθρωπίνων 

Πόρων/Ανθρωπίνου Δυναμικού. Το επόμενο κεφάλαιο θα ασχοληθεί με το ταλέντο στις 

επιχειρήσεις, τον τρόπο ανεύρεσης και τη διαχείριση ταλέντων, καθώς και τους πυλώνες 

στρατηγικής. Ακολούθως θα γίνει αναφορά στο ζήτημα της διαφορετικότητας και της 

διαχείρισής της στις επιχειρήσεις και για την καλύτερη κατανόηση των εννοιών θα 

παρουσιαστούν παραδείγματα από επιχειρήσεις διεθνώς που διαχειρίζονται τη 

διαφορετικότητα με επιτυχία. Το δεύτερο μέρος της παρούσας ανάλυσης θα ασχοληθεί 

με την παρουσίαση μιας επιχείρησης λιανικής πώλησης, της «Lidl Hellas» ως μελέτη 

περίπτωσης. Μετά την παρουσίαση της επιχείρησης και των τμημάτων της, θα 

ακολουθήσει η παράθεση των ευρημάτων της έρευνας που διεξήχθη μέσω συνέντευξης 

με ανώτερο στέλεχος της «Lidl Hellas». 
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2. Οι άνθρωποι στις επιχειρήσεις 
 

Η πολυπλοκότητα της ανθρώπινης φύσης, υπήρξε πάντοτε στοιχείο έντονου 

προβληματισμού των managers των επιχειρήσεων. Ειδικότερα κατά τις τελευταίες 

δεκαετίες, η εξέλιξη της τεχνολογίας σε συνδυασμό με τις εξελίξεις στον τομέα του 

marketing και της προώθησης πωλήσεων είχαν άμεσο αντίκτυπο στη διαχείριση του 

ανθρωπίνου δυναμικού στις επιχειρήσεις. Κατά κοινή ομολογία η διοίκηση του 

ανθρωπίνου παράγοντα και η προσπάθεια αξιοποίησης της πολυμορφότητάς του, 

λαμβάνοντας υπόψη τις επιδράσεις του στους υπόλοιπους συντελεστές της παραγωγής, 

διαμόρφωσε ποικίλες θεωρίες αναφορικά με την επιστήμη της Διοίκησης Προσωπικού, 

μετονομασθείσα σήμερα σε Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων/Ανθρωπίνου Δυναμικού. 

Ακόμα και η εξέλιξη του ίδιου του όρου ανά δεκαετίες, αποδεικνύει την πολυπλοκότητα 

αυτού του κλάδου κατά τη διοίκηση μιας επιχείρησης, αλλά και τη συνεχή  εξέλιξή του, 

λόγω της αναπόφευκτης ανάγκης του ανθρωπίνου παράγοντα να προσαρμοστεί αλλά και 

να αποδώσει στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες εργασίας σε ένα σύγχρονο μοντέλο 

επιχείρησης. Έτσι, παρά την ταχύτατη ανάπτυξη της τεχνολογίας, των 

μηχανογραφημένων συστημάτων και των ηλεκτρονικών προγραμμάτων που καθίστανται 

αναγκαία σε κάθε επιχείρηση, μειώνοντας το εργατικό κόστος και απαιτώντας μικρότερο 

αριθμό εργαζομένων, η διοίκηση/διαχείριση του προσωπικού/ανθρωπίνου δυναμικού θα 

αποτελεί πάντα μέγιστης σημασίας παράγοντα βελτιστοποίησης της επιχείρησης και 

ανάπτυξης της αποδοτικότητάς της. 

 

2.1. Από τη Διοίκηση Προσωπικού στη Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων/Ανθρωπίνου 

Δυναμικού 

 

Από τη δεκαετία του 1960 μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1980, ο όρος που συνήθως 

χρησιμοποιούνταν για να περιγράψει τον εξειδικευμένο τομέα που ασχολείται με τη 

διαχείριση των ανθρώπων ήταν η «Διοίκηση Προσωπικού». Τα τελευταία 20 χρόνια, 

ωστόσο, χρησιμοποιείται συχνότερα ο όρος «Διαχείριση Aνθρωπίνων 

Πόρων/Ανθρωπίνου Δυναμικού»1. Πρόκειται για έναν όρο που οι ακαδημαϊκοί του 

κλάδου δανείστηκαν από την Αμερική, ως μετάφραση του “Human Resources”.  

 

                                                 
1 Καθόλη την έκταση της εργασίας οι όροι «διαχείριση ανθρωπίνων πόρων» και «διαχείριση ανθρωπίνου 

δυναμικού» θα χρησιμοποιούνται ως ταυτόσημοι. 
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Ο υψηλός ανταγωνισμός των σύγχρονων επιχειρήσεων, που επιφέρει πολλές αλλαγές  

στις σχέσεις ανάμεσα στην απασχόληση και στην αμοιβή, τους όρους και τις συνθήκες 

εργασίας, καθώς και η τάση μείωσης του αριθμού των εργαζομένων που συνδικαλίζεται, 

σε συνδυασμό με την παράλληλη τάση των εργαζομένων να αισθάνονται πως αποτελούν 

ουσιαστικό μέρος της επιχείρησης, στην οποία θα πρέπει να αφοσιωθούν και να 

εμπλέκονται ενεργά στις αποφάσεις της, φέρνει αλλαγές στη νοοτροπία διοίκησης του 

προσωπικού. Πλέον για τις επιχειρήσεις δεν είναι τόσο σημαντικές οι πολλές ώρες 

απασχόλησης, οι υπερωρίες και το πολυάριθμο δυναμικό με φθηνό κόστος. Αντίθετα, 

εκείνο που ενδιαφέρει τις προηγμένες επιχειρήσεις σήμερα είναι η «επίδοση», για την 

οποία μάλιστα στελεχώνεται συχνά ειδικό τμήμα σε μία επιχείρηση, όπως ορίζει η 

«Διοίκηση των Επιδόσεων» (“Contract for Performance”). Οι παραπάνω αλλαγές 

σηματοδοτούν τη σταδιακή μετάβαση από τη «Διοίκηση Προσωπικού» στη «Διαχείριση 

Ανθρωπίνων Πόρων/Ανθρωπίνου Δυναμικού» (Torrington, Hall, Taylor & Atkinson, 

2017). 

 

Η μετάβαση αυτή έχει προκαλέσει τη διεξαγωγή μιας ακαδημαϊκής συζήτησης γύρω από 

το βαθμό στον οποίο η διαφορετική ορολογία σηματοδοτεί παράλληλα και αλλαγή στον 

ίδιο τον τομέα. Έχει διαμορφωθεί, λοιπόν, μια νέα σχολή σκέψης που υποστηρίζει πως 

πλέον υπάρχουν ισχυροί κανονιστικοί παράγοντες που οδηγούν από τη Διοίκηση 

Προσωπικού στη Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων, σε αντίθεση με τις ανησυχίες 

διοικητικών και εργασιακών σχέσεων προηγούμενων περιόδων (Tyson, 2006:62-63). 

  

2.2. Διοίκηση Προσωπικού 

 

Η Διοίκηση Προσωπικού αφορά ένα «σύστημα διοικητικών αρχών, κανόνων και 

μεθόδων με τις οποίες η επιχείρηση επιδιώκει τη συγκρότηση ικανής δύναμης 

εργαζομένων, την ανάπτυξη σε αυτούς της επιθυμίας της επίτευξης των 

προκαθορισμένων στόχων και την παρακίνησή τους στην άσκηση των καθηκόντων τους 

με ζήλο και ενθουσιασμό» (Δήμου, 1999:87-88). Ουσιαστικά, ο όρος αυτός 

χρησιμοποιείται για να εκφράσει μία βραχυχρόνια προσέγγιση των θεμάτων που 

αφορούν το προσωπικό μιας επιχείρησης. Επικεντρώνεται σε θέματα που αφορούν τις 

κατώτερες ή και τις μεσαίες βαθμίδες του προσωπικού σε βραχυχρόνια βάση, όπως στη 

στρατολόγηση και επιλογή του προσωπικού, αλλά και στην εκπαίδευση, αξιολόγηση και 

αμοιβή του (Ξηροτύρη-Κουφίδου, 2010:6-8).  
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Οι στόχοι της Διοίκησης Προσωπικού περιλαμβάνουν την απόκτηση από την επιχείρηση 

με πρόσληψη ή την εκπαίδευση ατόμων ικανών για την εκτέλεση της εργασίας, την 

κατάλληλη καθοδήγηση αυτών των ατόμων προς επίτευξη μιας αρμονικής ομαδικής 

δράσης, την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους, καθώς και την υποβοήθησή τους, ώστε να 

βρίσκουν ενδιαφέρον στη δουλειά τους και να αισθάνονται ικανοποιημένοι από αυτή 

(Δήμου, 1999:87-88). 

 

2.3. Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων/Ανθρωπίνου Δυναμικού 

 

Η μετάβαση προς την έννοια της Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων/Ανθρωπίνου 

Δυναμικού σηματοδοτεί μια προσπάθεια συστηματικής και μακροχρόνιας αντιμετώπισης 

του συνόλου του ανθρωπίνου δυναμικού μιας επιχείρησης, το οποίο αντιμετωπίζεται 

πλέον ως «πόρος» (Ξηροτύρη-Κουφίδου, 2010:6-8). Ο ορισμός που αποδίδει στον όρο ο 

John Storey (1995) εστιάζει στον στρατηγικό του ρόλο για τις επιχειρήσεις. Ο Storey 

ορίζει μια λίστα ελέγχου αποτελούμενη από 25 στοιχεία, διαφοροποιώντας τις 

προσωποπαγείς και ενδοεπιχειρησιακές σχέσεις από τη Διαχείριση Ανθρωπίνου 

Δυναμικού. Η ουσία αυτών των διαφορών έγκειται στην πιο ατομική/προσωπική 

εργασιακή σχέση μεταξύ εργοδότη και απασχολούμενου. Σε μια πιο σύγχρονη 

προσέγγιση του όρου, ο R. Wayne Mondy (2011:6), μελετώντας τις συνεχείς αλλαγές στο 

εργασιακό περιβάλλον, τις τεχνολογικές εξελίξεις και τον ισχυρό ανταγωνισμό σε 

παγκόσμιο επίπεδο, απλοποίησε πολύ τον ορισμό της Διαχείρισης Ανθρωπίνου 

Δυναμικού δίνοντάς της την έννοια της «διαχείρισης του συνόλου των εργαζομένων 

εντός μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού με σκοπό την επίτευξη των στόχων της». 

 

Η αλλαγή της ορολογίας σηματοδοτεί έναν νέο τρόπο υποκίνησης του ρόλου της 

διοίκησης του προσωπικού. Ουσιαστικά, η Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων είναι ένας 

όρος που υπογραμμίζει την ανάπτυξη των ανθρώπων ως περιουσιακά στοιχεία και όχι 

τον έλεγχό τους ως κόστος, τοποθετώντας έτσι τον κλάδο αυτό στον πυρήνα διοίκησης 

μιας επιχείρησης. Ωστόσο, η άποψη αυτή έχει αμφισβητηθεί από ορισμένους 

ακαδημαϊκούς που οραματίζονται τη μείωση του κόστους, την εντατικοποίηση της 

εργασίας και τη μείωση της εξουσίας του τμήματος εξειδικευμένου προσωπικού. Ένας 

τρόπος για να ερμηνεύσουμε αυτές τις αντίθετες τάσεις είναι να παρατηρήσουμε πως οι 

επιχειρήσεις υιοθετούν διαφορετικές στρατηγικές Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων 
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ανάλογα με τις απειλές και τις ευκαιρίες που αντιμετωπίζουν στο εσωτερικό και 

εξωτερικό τους περιβάλλον (Tyson, 2006:62-63). 

 

Ως προς τους στόχους της, η Διαχείριση Ανθρωπίνου Δυναμικού δεν αποτελεί μια 

λειτουργία στατική και περιορισμένη, που έχει ως αποστολή μόνον την επιτήρησή ή την 

απλή εξυπηρέτηση των εργαζομένων, αλλά είναι δημιουργική και δυναμική και έχει ως 

σκοπό την παρότρυνση, καθοδήγηση, φιλική συμπαράσταση, φροντίδα και πρόνοια 

δημιουργίας πρόσφορου κλίματος, για την αύξηση της απόδοσης του προσωπικού και 

για την επίτευξη φυσικά καλύτερων αποτελεσμάτων στην επιχείρηση. Άλλοι στόχοι της 

περιλαμβάνουν την ορθή και εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης, τη σωστή επιλογή 

προσωπικού και στελεχών, τη συνεχή  κατάρτιση και εκπαίδευση μέσα στους χώρους 

εργασίας, αλλά και με εξειδικευμένα σεμινάρια ανά ειδικότητα τόσο των εργαζομένων 

όσο και της ίδιας της επιχείρησης από έμπειρους εισηγητές, που πρόκειται να 

μεταλαμπαδεύσουν στους εργαζομένους το γνωστικό τους αντικείμενο (Δήμου, 1999:89-

90). 

 

2.4. Διευθυντής Ανθρωπίνων Πόρων/Ανθρωπίνου Δυναμικού 

 

Ενώ κατά τις δεκαετίες της «Διοίκησης Προσωπικού» ο υπεύθυνος για το προσωπικό   

έμενε απλώς στο ρόλο του «μεσολαβητή» που μεταβιβάζει τα μηνύματα των 

εργαζομένων προς τη Διοίκηση, αλλά και τις προθέσεις και τις πολιτικές της Διοίκησης 

προς τους εργαζόμενους, προσπαθώντας να επηρεάσει τις απόψεις των δύο εταίρων κι οι 

ευθύνες του σταματούσαν στην πρόσληψη και τη διασφάλιση της σωστής εκτέλεσης των 

καθηκόντων της κάθε θέσης εργασίας, σήμερα ο σύγχρονος Διευθυντής Ανθρωπίνων 

Πόρων/Ανθρωπίνου Δυναμικού λειτουργεί ως «εκτιμητής» των εργαζομένων, 

επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον του στην απόδοση που αυτοί αποφέρουν στην 

επιχείρηση, επαναπροσδιορίζοντας τις θέσεις τους ανάλογα με τα ταλέντα και τις 

ιδιαιτερότητες που αναγνωρίζει σ’ αυτούς κατά την εργασιακή τους πορεία, ενώ 

παράλληλα προσπαθεί να τους μεταλαμπαδεύσει τη φιλοσοφία και τους στόχους της 

επιχείρησης, προσδοκώντας σε νέες ιδέες και σε καινοτόμες τεχνικές που οι εργαζόμενοι 

μπορεί να εφεύρουν (Ξηροτύρη-Κουφίδου, 2010:6-8). 

  

Επιπλέον, σε μία σύγχρονη επιχείρηση οι Διευθυντές Ανθρωπίνου Δυναμικού επιδιώκουν 

την «αρμονία» μεταξύ των στόχων της επιχείρησης και των στόχων του προσωπικού, 
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καθώς είναι ευρέως πλέον αποδεκτό ότι η ανθρώπινη και αρμόζουσα μεταχείριση των 

εργαζομένων τους καθιστά περισσότερο αποδοτικούς κι ο εργαζόμενος που ευημερεί, 

αποκτά κοινούς στόχους με την επιχείρηση, διότι αντιλαμβάνεται πως το συμφέρον της 

επιχείρησης λειτουργεί και προς το δικό του προσωπικό όφελος. Η επίτευξη της 

«αρμονίας», πέρα από τους κοινούς στόχους μεταξύ επιχείρησης και εργαζομένων 

εξαρτάται επίσης και από «την ενότητα της εντολής», η οποία επιτυγχάνεται με την 

διαβίβαση μιας εντολής από τον προϊστάμενο στον υφιστάμενο και εν συνέχεια στον 

υφιστάμενο του τελευταίου, χωρίς διαφοροποίησή της, ως προς τη φύση και τον 

επιδιωκόμενο σκοπό (Δήμου, 1999:89). 

  

Τέλος, η συγκεκριμένη θέση απαιτεί περισσότερα καθήκοντα, δεδομένου ότι 

διαχειρίζεται τον πολυτιμότερο «πόρο» της επιχείρησης, που είναι το ανθρώπινο 

στοιχείο. Οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Ανθρωπίνου Δυναμικού μπορούν να 

συνοψιστούν στις ακόλουθες: 

 

• Προγραμματισμός (Planning): ικανότητα πρόβλεψης των αναγκών που θα 

προκύψουν από τυχόν αποχωρήσεις των εργαζομένων, καθώς και κάλυψη νέων 

αναγκών σε θέσεις εργασίας, σύμφωνα με την ανάπτυξη της εκάστοτε 

επιχείρησης, 

• Πρόσληψη (Recruitment): διαδικασία κατά την οποία αξιολογούνται οι 

δεξιότητες των υποψηφίων για την κάλυψη των κενών ή των 

νεοδημιουργηθέντων θέσεων, σύμφωνα με τη φιλοσοφία που διέπει την 

επιχείρηση, 

• Εκπαίδευση και Ανάπτυξη Προσωπικού (Employee Training): αρχικά, με την 

εκπαίδευση αμέσως μετά την πρόσληψη, η οποία αναφέρεται σε πρακτικά 

ζητήματα του αντικειμένου εργασίας -τα οποία πάντα θα πρέπει να συμβαδίζουν 

με τη φιλοσοφία της επιχείρησης- και στη συνέχεια με τη λεγόμενη «δια βίου 

εκπαίδευση» των εργαζομένων, η οποία ενισχύει τον εργαζόμενο, ώστε να είναι 

ενήμερος για τυχόν εξελίξεις που επιφέρει η βελτίωση της τεχνολογία, 

προσδίδοντας με τον τρόπο αυτό στην επιχείρηση ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

στον κλάδο της, 

• Αξιολόγηση και Έλεγχος της Επίδοσης (Appraisal–Efficiency): αποτελεί ένα 

σημαντικό στοιχείο για την ανάπτυξη των εργαζομένων, ώστε μέσω των 
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αποτελεσμάτων που επιτυγχάνουν να βελτιώνονται από άποψη αποδοτικότητας, 

με αποτέλεσμα όχι μόνο να διατηρήσουν την υπάρχουσα θέση τους, αλλά και να 

αυξήσουν ταυτόχρονα κατά πολύ τις πιθανότητες ανέλιξής τους στην επιχείρηση, 

• Αμοιβή (Payroll): προάγει την ποιότητα του εργαζομένου, ενώ ταυτόχρονα 

αποτελεί μέσο για την κοινωνική του καταξίωση. Σύμφωνα με τη θεωρία της 

πυραμίδας του Maslow, η αμοιβή συνδέεται άρρηκτα με την ψυχολογική 

ικανοποίηση που λαμβάνει ο εργαζόμενος, 

• Υγιεινή και Ασφάλεια των Εργαζομένων (Health and Safety of Employees): 

οι συνθήκες του περιβάλλοντος εργασίας, οι οποίες εξασφαλίζουν την προστασία 

των εργαζομένων από τυχόν εργασιακούς κινδύνους, ώστε να αισθάνονται 

σιγουριά τόσο για την σωματική, όσο και την ψυχική τους υγεία. Όσο υψηλότερο 

είναι το συναίσθημα αυτό, τόσο πιο αποτελεσματικό είναι το έργο τους, 

• Εργασιακές Σχέσεις (Labor Relations): αφορούν τις σχέσεις όλων των 

εμπλεκομένων στην επιχείρηση, οι οποίες θα πρέπει να διατηρούνται στο 

βέλτιστο επίπεδο. Ταυτόχρονα, αναγκαίο είναι να επιλύονται τυχών διαφορές 

άμεσα, ταχύτατα και όσο πιο ανώδυνα γίνεται, με γνώμονα πάντα να συνεχιστεί 

η εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης. Φυσικά στις εργασιακές σχέσεις θα πρέπει 

να υπάρχουν διακριτοί ρόλοι, ώστε να διασφαλίζεται η σωστή ιεραρχία για 

βελτίωση της παραγωγικότητας, καθώς επίσης και αποφυγή  τυχόν 

παρερμηνεύσεων και εμπλοκής ρόλων. 

 

2.5. Τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων/Ανθρωπίνου Δυναμικού 

 

Ο εντεινόμενος ανταγωνισμός και οι ραγδαίες εξελίξεις στο περιβάλλον των 

επιχειρήσεων οδηγεί στην «αποκέντρωση» της λήψης των αποφάσεων. Πλέον ο 

Διευθυντής Ανθρωπίνου Δυναμικού δε στοχεύει στη «συγκεντρωτική μορφή διοίκησης», 

αλλά αναθέτει τη λήψη αποφάσεων οργανωσιακών αλλαγών και σε κατώτερα κλιμάκια 

διοίκησης. Παρατίθενται παρακάτω χαρακτηριστικές οργανωτικές δομές Τμημάτων 

Ανθρωπίνων Πόρων (Ξηροτύρη-Κουφίδου, 2010:190-193): 

 

• Σε μία επιχείρηση με αναβαθμισμένη κεντρική Διεύθυνση Ανθρωπίνου 

Δυναμικού, επικεφαλής της τελεί ο Διευθυντής Ανθρωπίνων Πόρων, ο οποίος 

ηγείται του Προϊσταμένου Εργασιακών Σχέσεων και του Προϊσταμένου 
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Εκπαίδευσης. 

• Σε μία αυτόνομη επιχειρηματική μονάδα ο Διευθυντής Ανθρωπίνων Πόρων 

καλείται να καλύψει περισσότερα Τμήματα, ελέγχοντας τον Υπεύθυνο 

Εκπαίδευσης, τον Υπεύθυνο Υγιεινής και Ασφάλειας, τον Υπεύθυνο Διοικητικών 

Εργασιών και των Υπεύθυνο Αμοιβών. 

• Σε μία μεγάλου μεγέθους επιχείρηση η οργανωτική δομή που συνηθίζεται στον 

τομέα Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού αποτελείται από τους: i) Προϊστάμενο 

Στρατολόγησης και Απασχόλησης, ii) Προϊστάμενο Αμοιβών και Πρόσθετων 

Παροχών, iii) Προϊστάμενο Εργασιακών Σχέσεων και iv) Γιατρό Εργασίας, ενώ 

υφιστάμενοί τους είναι i) ο Υπεύθυνος Ανάλυσης Εργασιών, ο οποίος λογοδοτεί 

στον Προϊστάμενο Αμοιβών και Πρόσθετων Παροχών, ii) ο Υπεύθυνος 

Διοικητικών Εργασιών, ο οποίος λογοδοτεί στον Προϊστάμενο Στρατολόγησης 

και Απασχόλησης και iii) ο Υπεύθυνος Ασφαλείας και Υγιεινής, ο οποίος 

λογοδοτεί στον Γιατρό Εργασίας. 
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3. Ταλέντο και Επιχειρήσεις 
 

3.1. Γενικά 

 

Σύμφωνα με έρευνες που έχει πραγματοποιήσει το Chartered Institute of Personnel and 

Development (CIPD), ως «ταλέντα» ορίζονται «τα άτομα εκείνα που μπορούν να κάνουν 

τη διαφορά στην απόδοση των επιχειρήσεων είτε με την άμεση συνεισφορά τους είτε με 

τη βραχυπρόθεσμη», ενώ ως «διαχείριση ταλέντων» ορίζεται «η συστηματική 

προσέλκυση, αναγνώριση, ανάπτυξη, δέσμευση και διακράτηση των ατόμων αυτών που 

έχουν ιδιαίτερη αξία για την επιχείρηση». Η ιδιαίτερη αξία που αυτά τα άτομα 

προσδίδουν στην επιχείρηση μπορεί να αφορά την πλήρωση μιας κρίσιμης θέσης ή την 

εκτίμηση της επιχείρησης για τις δυνατότητες προσφοράς αυτού του ατόμου στο 

μέλλον. «Το ταλέντο έχει προσωπικό όραμα και στόχους που τους εναρμονίζει με αυτούς 

της επιχείρησης» επισημαίνει η Σόνια Γεωργιάδου, IgTC Coach for Lasting Change και 

συνεχίζει: «(σ.σ. το στέλεχος-ταλέντο) Ανεβάζει διαρκώς τον πήχη, έχει ιδέες, παίρνει 

πρωτοβουλίες, λειτουργεί συλλογικά, αγαπά την πρόκληση, διακρίνει την ευκαιρία, 

αγκαλιάζει την αλλαγή, παίρνει ρίσκο, έχει σταθερά πολύ υψηλές επιδόσεις και δίνει την 

προοπτική για επιτυχία σε ηγετικούς ρόλους» (Αναγνωστοπούλου, 2012). 

 

Οι επιχειρήσεις που κατάφεραν να εξελιχθούν στην ανεύρεση ταλέντων και στη 

διατήρησή τους διαθέτουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Όπως είναι γνωστό, οι 

επιχειρήσεις θέτουν ως κύριο μέλημά τους την απόκτηση ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος έναντι άλλων επιχειρήσεων του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιούνται 

και για το λόγο αυτό αναπτύσσουν τη διαχείριση ταλέντων εντός του Τμήματος 

Ανθρωπίνων Πόρων με σκοπό την «αλίευση» των ταλέντων που θα ανταποκρίνονται 

στους στόχους και τις προοπτικές που έχουν θέσει. 

 

Η τακτική αυτή μπορεί να συνεισφέρει και σε επιπλέον στρατηγικούς στόχους, μερικοί 

εκ των οποίων είναι οι κάτωθι :    

 

• Η δημιουργία εργασιακού περιβάλλοντος με βέλτιστη απόδοση. 

• Η προαγωγή ενός οργανισμού εκπαίδευσης. 

• Η προστιθέμενη αξία της επιχείρησης για το υφιστάμενο προσωπικό, 

αποτελώντας ταυτόχρονα πόλο έλξης για τους δυνητικούς-μελλοντικούς 
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εργαζομένους. 

• Η συνεισφορά σε μια διοίκηση πολυμορφίας, η οποία διέπεται από το σεβασμό 

της διαφορετικότητας του κάθε εργαζομένου, εφόσον βέβαια πληροί τις 

προϋποθέσεις της εκάστοτε εργασίας. 

 

Σε έρευνα που διεξήγαγε το CIPD με τίτλο «The talent perspective: what does it feel like 

to be talent-managed?», αποδεικνύεται ότι οι επιχειρήσεις που υλοποιούν προγράμματα 

διαχείρισης ταλέντων έχουν εξαιρετικά θετικά αποτελέσματα, με μια μεγάλη πλειοψηφία 

συμμετεχόντων να συμφωνεί ότι τέτοιου είδους προγράμματα έχουν θετικό αντίκτυπο σε 

επίπεδο δέσμευσης των ανθρώπων. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχει έντονο το αίσθημα της 

περηφάνιας του να είναι κάποιος μέλος μιας τέτοιας επιχείρησης, ακόμα και αν δεν 

ανήκει στην «κατηγορία» των ταλέντων. Σε γενικές γραμμές, οι συμμετέχοντες νιώθουν 

ευχαριστημένοι για τη δουλειά τους και πιστεύουν ότι οι προσπάθειές τους τυγχάνουν 

αναγνώρισης, έχουν μέλλον στην εταιρεία και έχουν την ευκαιρία να έχουν ενεργό ρόλο 

στην προσωπική τους ανάπτυξη. Επίσης, το 81% των συμμετεχόντων, που ανήκει σε ένα 

πρόγραμμα ταλέντων συμφωνεί ότι έχει θετική επίδραση στη δέσμευσή του στην 

επιχείρηση. Στα ενδιαφέροντα ευρήματα της έρευνας συγκαταλέγεται και το γεγονός ότι 

σε μεγάλο ποσοστό όσοι συμμετείχαν στην εν λόγω έρευνα πιστεύουν ότι η συμμετοχή 

τους σε ένα πρόγραμμα ταλέντων θα τους προσφέρει νέες προκλήσεις. Τέλος, στην 

ερώτηση γιατί οι εργαζόμενοι θα ήθελαν να ανήκουν στη «δεξαμενή» ταλέντων της 

επιχείρησης σε ποσοστό 84% απάντησαν ότι οι ευκαιρίες ανάπτυξης που υπάρχουν σε 

μια πολιτική διαχείρισης ταλέντων θα τους βοηθήσει στο μέλλον, ενώ το 54% απάντησε 

ότι η ένταξή τους στα ταλέντα θα τους βοηθήσει στη γρήγορη εξέλιξή τους στους 

κόλπους της επιχείρησης (McCartney, 2011). 

 

3.2. Τρόποι ανεύρεσης ταλέντων 

  

Η πρώτη πηγή προσέλκυσης ταλέντων για αρκετές επιχειρήσεις, όταν καλούνται να 

καλύψουν θέσεις και ιδιαίτερα υψηλόβαθμων στελεχών, είναι το ήδη υπάρχον 

προσωπικό. Έτσι, επιτυγχάνεται εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος, ενώ ταυτόχρονα 

αποτελεί και μια μέθοδο παρακίνησης για τα στελέχη της επιχείρησης, δίνοντάς τους την 

αίσθηση και τη σιγουριά ότι δεν θα αγνοηθούν τα ταλέντα τους και η συνολική τους 

προσφορά στην επιχείρηση. Η μέθοδος, όμως, αυτή προϋποθέτει πολύ καλή οργάνωση 

από πλευράς επιχείρησης, καθώς και τη χρήση μεθόδων και πρακτικών, όπως συνεχή 
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εκπαίδευση του προσωπικού, αξιολόγηση των ατόμων και άλλων διεθνώς αποδεκτών 

συστημάτων της ∆ιαχείρισης Ανθρωπίνου ∆υναμικού, που στόχο έχουν την 

προετοιμασία του προσωπικού της επιχείρησης για την κάλυψη μελλοντικών θέσεων και 

αναγκών, καθώς και την εξεύρεση ταλέντων. Η επιχείρηση πρέπει να έχει πολύ καλή 

γνώση των ικανοτήτων του κάθε εργαζομένου και να έχει προετοιμάσει το λεγόμενο 

«σχέδιο διαδοχής» ή «πλάνο καριέρας» (Dessler, 2012). 

 

Άλλοι μέθοδοι ανεύρεσης ταλέντων που θα στελεχώσουν μια επιχείρηση μπορεί να είναι: 

i) αγγελία σε εφημερίδα, ii) γραφεία ευρέσεως εργασίας, iii) προσέλκυση μέσω Internet: 

οι επιχειρήσεις ανακοινώνουν στον δικτυακό τους τόπο (website) τις κενές θέσεις που 

επιθυμούν να καλύψουν και αποδέχονται αιτήσεις και βιογραφικό μέσω διαδικτύου με 

online φόρμες συμπλήρωσης στοιχείων ή απλό e-mail στο Τμήμα Προσωπικού της 

επιχείρησης, iv) ειδικά πανεπιστημιακά γραφεία, τα οποία απευθύνονται σε επιχειρήσεις 

μεσαίου και μεγάλου μεγέθους, που χρειάζονται υψηλού μορφωτικού επιπέδου 

υπαλλήλους (ό.π.). 

 

3.3. Διαχείριση ταλέντων 

 

Η σωστή επιλογή προσωπικού και μάλιστα ταλέντων, ιδιαίτερα για μία καίρια θέση όπου 

απαιτούνται συγκεκριμένες δεξιότητες, έχει άμεσο αντίκτυπο στη μακροχρόνια και ορθή 

λειτουργία μιας επιχείρησης. Για τη βέλτιστη, λοιπόν, διαχείριση ταλέντου η επιχείρηση 

αναπτύσσει διάφορες μεθόδους εκπαιδευτική πολιτικής. Αρχικά, φροντίζει για την 

εγκατάσταση και ενημέρωση του ταλέντου, ξεναγώντας το στην επιχείρηση, γνωρίζοντας 

το με τους συναδέλφους του και αναλύοντας του την πολιτική προσωπικού της 

επιχείρησης. Έτσι, διευκολύνεται η προσαρμογή του στους στόχους της επιχείρησης, 

αφού ενημερώνεται και κατανοεί καλύτερα την πορεία και τις πράξεις της διοίκησης. Σε 

δεύτερο στάδιο, η επιχείρηση φροντίζει για τη συνεχή εξέλιξη του ταλέντου δίνοντάς του 

τη δυνατότητα να εξελιχθεί μέσα από παρακολουθήσεις πανεπιστημιακών 

προγραμμάτων σχετικών με τον κλάδο του ή διοργανώνοντας κύκλους μαθημάτων από 

ειδικούς επιστήμονες μέσα στην ίδια την επιχείρηση. 

 

Αναλυτικότερα, σε στελέχη-ταλέντα εφαρμόζονται ιδιαίτερα προγράμματα, όπως το 

brainstorming (θύελλα εγκεφάλων). Στo πλαίσιo αυτού του προγράμματος τα άτομα 

δοκιμάζονται στο να λύσουν ένα πρόβλημα της επιχείρησης με έναν πρωτότυπο τρόπο, 
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ξεφεύγοντας από τον κλασσικό, παραδοσιακό τρόπο που έμαθαν να σκέπτονται. 

Περαιτέρω μέθοδοι επαγγελματικής εκπαίδευσης που εφαρμόζονται σε ταλέντα είναι τα 

επιχειρηματικά παίγνια (buisness game), στα οποία οι εκπαιδευόμενοι χωρίζονται σε 

ομάδες, που αντιδρούν ανταγωνιστικά η μία κατά της άλλης, αποφασίζοντας και 

κρίνοντας το μέλλον και την πρόοδο των επιχειρήσεων, των οποίων ηγούνται ως 

ταλέντα-στελέχη, καθώς και η εκπαίδευση ευαισθησίας (sensitivity training), κατά την 

οποία τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη-ταλέντα δοκιμάζονται σε σχέση με την 

κοινωνική-συναισθηματική νοημοσύνη τους, καλούμενα να αντιληφθούν και να 

ανταποκριθούν σε συμπεριφορές υφισταμένων τους, για τους οποίους θα πρέπει να 

αποτιμήσουν αν είναι κατάλληλοι για τη θέση την οποία κατέχουν στην επιχείρηση. 

Επιπλέον, θα πρέπει να βελτιώσουν την εντύπωση που προκαλούν στους συναδέλφους 

τους και να λαμβάνουν υπόψη τόσο τις γνώμες, όσο και τα συναισθήματα των 

συνεργατών τους (Ξηροτύρη-Κουφίδου, 2010:292). 

 

Η επιτυχημένη στρατηγική της διαχείρισης ταλέντων θεωρείται ότι αποτελεί 

αναπόσπαστο κομμάτι της εικόνας και των ενεργειών της εταιρίας. Ιδέες που συνηγορούν 

προς αυτή την κατεύθυνση είναι οι εξής: 

 

• Ευθυγράμμιση: απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συμπόρευση των προσωπικών 

στόχων με τη στρατηγική της επιχείρησης. Όσο πιο ξεκάθαροι είναι οι στόχοι της 

επιχείρησης, τόσο αυξάνεται και η δέσμευση του στελέχους (employee 

engagement), 

• Talent pool: η διαρκής προώθηση των στελεχών βοηθά έμμεσα στην κάλυψη 

αναγκών που θα παρουσιαστούν στο μέλλον. Παρότι οι επιχειρήσεις είναι 

υποχρεωμένες σε ορισμένες περιπτώσεις να λειτουργούν με μειωμένο 

προϋπολογισμό, θα πρέπει στην πρώτη γραμμή αναγκών τους να τοποθετούν την 

επένδυση στον ανθρώπινο παράγοντα, με σκοπό τα στελέχη να ακολουθούν την 

επικαιρότητα της αγοράς, παρ’ όλες τις τυχόν δυσκολίες, 

• Ικανοποίηση: αναγκαίο είναι να γίνεται συνεχώς έλεγχος του επιπέδου 

ικανοποίησης των στελεχών, ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Με αυτό τον τρόπο 

επιτυγχάνονται διορθωτικές κινήσεις, ώστε να μειωθούν στο ελάχιστο τα επίπεδα 

δυσαρέσκειας. Έτσι, η επιχείρηση προστατεύει την ενδεχόμενη αποχώρηση 

πολύτιμων στελεχών για τα οποία έχει ήδη επενδύσει τόσο χρονικά, όσο και 
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οικονομικά. Ακολούθως, αποφεύγεται η διαδικασία αναζήτησης νέων στελεχών, 

συνοδευόμενη βεβαίως με το αντίστοιχο οικονομικό κόστος, δαπανώντας 

επιπλέον πολύτιμο και παραγωγικό χρόνο, 

• Αναζήτηση: η αναζήτηση ταλέντων, όσον αφορά το εσωτερικό περιβάλλον της 

επιχείρησης, θα πρέπει να είναι μια συνεχής επιδίωξη, ώστε να αποφεύγεται 

οποιοδήποτε πρόβλημα στην εύρυθμη λειτουργία της, 

• Αξιολόγηση: η αξιολόγηση θα πρέπει να γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, 

διότι τα αποτελέσματά της αποτελούν χρήσιμο παράγοντα για τυχόν διορθωτικές 

κινήσεις.  

 

3.4. Πυλώνες στρατηγικής 

 

Οι κυριότεροι πυλώνες, βάση των οποίων «χτίζεται» μια στρατηγική διαχείρισης 

ταλέντων είναι οι εξής: 

 

• Εύρεση: ανεξάρτητα από την πηγή εξεύρεσης του στελέχους (εντός ή εκτός 

επιχείρησης), απαραίτητο είναι να έχουν οριστεί με σαφήνεια οι ανάγκες της 

θέσης εργασίας και η προσαρμογή αυτών στη στρατηγική της επιχείρησης, ώστε 

να ενταχθεί ομαλά το στέλεχος στο ανθρώπινο δυναμικό, με απώτερο σκοπό την 

εξέλιξή του σε ταλέντο, 

• Ανάπτυξη: αναφορικά με την περίπτωση της ενδο-επιχειρησιακής επιλογής, 

απαραίτητο είναι το Τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων να δημιουργήσει τον τρόπο, 

βάσει του οποίου θα αναπτυχθεί και θα εξελιχθεί το στέλεχος, με απώτερο σκοπό 

τον εντοπισμό των ικανοτήτων και δεξιοτήτων που θεωρούνται αναγκαίες για την 

εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων του. Αν βέβαια η εύρεση προέρχεται από το 

εξωτερικό περιβάλλον, τότε θα πρέπει να ακολουθηθεί η αντίστοιχη στρατηγική 

για ανάπτυξη καριέρας, 

• Διακράτηση: αφορά τον συγκεκριμένο σχεδιασμό του συνόλου των ενεργειών 

και προγραμμάτων, με σκοπό την επίτευξη του αρχικού στόχου, που είναι η 

επιτυχής πορεία του στελέχους, 

 

Ευνόητο είναι, ότι οι ανωτέρω ενέργειες, θα πρέπει να συγχρονίζονται σύμφωνα με τις 
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αρχές και το όραμα της επιχείρησης, ώστε να αποτελούν υπόβαθρο, το οποίο θα 

προωθήσει την αποτελεσματικότητα τόσο με ποιοτικούς όσο και με ποσοτικούς όρους. 

  



25 

 

4. Διαφορετικότητα και Επιχειρήσεις 
 

4.1. Γενικά 

 

Στο διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον που προσδιορίζει τη σημερινή παγκόσμια 

κοινωνία, η διαχείριση της διαφορετικότητας του ανθρωπίνου δυναμικού, τείνει να 

αποτελέσει ειδικότερο αντικείμενο μελέτης και έρευνας, τόσο στην εσωτερική διοίκηση 

της επιχείρησης, αλλά και στην ακαδημαϊκή κοινότητα σε παγκόσμια κλίμακα. Η διεθνής 

δραστηριοποίηση των επιχειρήσεων σε συνδυασμό με το φαινόμενο της 

παγκοσμιοποίησης, επέφερε μία νέα πραγματική κατάσταση στο ανθρώπινο δυναμικό 

που δραστηριοποιείται στο διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον. Πλέον θεωρείται 

αυτονόητο πως σε παγκοσμίου κλίμακα επιχειρήσεις, συνυπάρχουν στο ίδιο εργασιακό 

περιβάλλον, άτομα διαφορετικής εθνικότητας, κουλτούρας, γλώσσας, θρησκευτικών 

πεποιθήσεων, σεξουαλικού προσανατολισμού κλπ. Το ως άνω φαινόμενο της 

«διαφορετικότητας» που παλαιότερα είχε σημαδευτεί από μεροληπτικές συμπεριφορές 

και άδικες μεταχειρίσεις του εργατικού δυναμικού που «διέφερε» σε σχέση με το 

αντικειμενικό «πρότυπο», τείνει σήμερα να χαρακτηριστεί και να χρησιμοποιηθεί ως ένα 

συγκριτικό πλεονέκτημα, που θα οδηγήσει μέσω σωστής διαχείρισης, στην ανάπτυξη και 

τη μέγιστη απόδοση της επιχείρησης, γεγονός που καθιστά τη διαχείριση της 

διαφορετικότητας στις περισσότερες επιχειρήσεις ιδιαίτερα σημαντική, προκειμένου να 

είναι ανταγωνιστικές σε συνθήκες παγκοσμιοποίησης της αγοράς εργασίας. Αποτέλεσμα 

της νέας αυτής αντιμετώπισης του διεθνοποιημένου εργατικού δυναμικού, υπήρξε η 

θέσπιση κυβερνητικών νομοθεσιών και θεσμοθετημένων πλαισίων της 

διαφορετικότητας, ενώ παράλληλα γίνεται προσπάθεια ώστε οι σχετικές νομικές 

προδιαγραφές μεταχείρισης της διαφορετικότητας να αποτελούν «κοινή γραμμή» 

παγκοσμίως, διευκολύνοντας το θέμα αντιμετώπισής της από τις πολυεθνικές 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται παράλληλα σε πολλές χώρες. Έτσι, η στρατηγική 

διαχείρισης της διαφορετικότητας του εργατικού δυναμικού, αποτελεί πλέον μέρος του 

management των διεθνών επιχειρήσεων (Μεντζελίδης, 2018). 

 

Οι περιοχές στις οποίες έγινε πρωταρχικά αντιληπτή η ανάγκη διαχείρισης της 

διαφορετικότητας του εργατικού δυναμικού, είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι 

ανεπτυγμένες βιομηχανικά χώρες της Ευρώπης, η Νότια Ασία και η Αυστραλία, όπου 

λόγω της έντονης μετανάστευσης και των δημογραφικών μεταβολών, μεγάλες 
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πολυεθνικές επιχειρήσεις χρειάστηκε να διαχειριστούν και να συντονίσουν στο εργατικό 

δυναμικό τους άτομα ετερόκλιτα μεταξύ τους σε θέματα γλώσσας, κουλτούρας και 

πολιτισμού. Μέσα από πρακτικές εφαρμογές οι ίδιες οι πολυεθνικές που ήρθαν 

αντιμέτωπες με το ζήτημα της διαχείρισης της διαφορετικότητας ανέπτυξαν μεθόδους 

όπως η Συνολική Ποιοτική Διαχείριση, το Παγκόσμιο Outsourcing (Εξωτερική 

Ανάθεση), τα Συστήματα Ενσωμάτωσης, η Συνεργασία στο Σχεδιασμό, η Ταυτόχρονη 

Ανάπτυξη, η Εικονική Οργάνωση, η Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων, η Συγκεντρωτική 

Διαχείριση των Ταμειακών Διαθεσίμων, η Διαχείριση Κρίσεων, η Εταιρική Κουλτούρα 

κ.α (ό.π.). 

 

Αρχικά, η έννοια της διαφορετικότητας στη διαχείριση του ανθρωπίνου δυναμικού 

προέκυψε από ζητήματα διαφορετικότητας που αφορούσαν στο φύλο και στην 

εθνικότητα. Στη συνέχεια, προέκυψαν και νέες κατηγορίες διαφορετικότητας, όπως η 

ηλικία, το θρήσκευμα κι ο σεξουαλικός προσανατολισμός. Τα παραπάνω αποτέλεσαν 

ζητήματα που απασχόλησαν έντονα τις κοινωνίες κατά καιρούς, έως ότου 

θεσμοθετήθηκαν οι βασικές νομοθετικές αρχές γύρω από ζητήματα διαφορετικότητας 

του ανθρωπίνου δυναμικού. Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις και η μετακίνηση των λαών ανά 

τον κόσμο για να απασχοληθούν σε διεθνείς εταιρίες, αποτέλεσαν εφαλτήριο για την 

καταπολέμηση των ανισοτήτων και των άδικων διακρίσεων εις βάρος του ανθρωπίνου 

δυναμικού, καθότι για τις εταιρείες αυτές η επιτυχής αντιμετώπιση των αρνητικών 

διακρίσεων που επέφερε η διαφορετικότητα, θα οδηγούσε στη μέγιστη απόδοση της 

επιχείρησής τους. Το 2002 ο Green, έδωσε τον πιο επιτυχημένο ορισμό της 

διαφορετικότητας, ως «αναγνώριση, κατανόηση, αποδοχή, εκτίμηση, σεβασμός και 

αποδοχή των διαφορών σε σχέση με την ηλικία, την τάξη, το φύλο, τον σεξουαλικό 

προσανατολισμό, τη φυλή, την εθνικότητα, τη θρησκεία, τη φυσική και πνευματική 

ικανότητα, τη θέση και άλλους παράγοντες ανάμεσα στους ανθρώπους». 

 

Παράλληλα, η έννοια της πολιτισμικής διαφορετικότητας στις διεθνείς επιχειρήσεις 

ορίζεται ως «το χαρακτηριστικό μίας εταιρίας που διαθέτει υπαλλήλους που προέρχονται 

από διαφορετικές εθνικότητες, θρησκείες, κουλτούρες κλπ». Σε κοινωνικό επίπεδο, 

ιδιαίτερα σε παλαιότερες εποχές, η συνύπαρξη ποικίλων πολιτισμικών χαρακτηριστικών 

σε ένα συγκεκριμένο κοινωνικό σύνολο, ως επί τω πλείστον επέφερε συγκρούσεις, άνιση 

μεταχείριση και ρατσιστικές διαθέσεις, χαρακτηριστικά που λειτουργούσαν 

οπισθοδρομικά για το κοινωνικό σύνολο. Το management των διεθνών επιχειρήσεων 
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αντιλήφθηκε νωρίς πως η διαχείριση της πολυπολιτισμικότητας γεννά πολλά 

προβλήματα, ταυτόχρονα όμως η αντιμετώπισή της αποτελεί μία πρόκληση για την ορθή 

λειτουργία του ανθρωπίνου δυναμικού. Ενόψει της ανάγκης αντιμετώπισης της 

πολιτισμικής διαφορετικότητας στις διεθνείς επιχειρήσεις, διεξήχθησαν ποικίλες έρευνες 

από στελέχη ανθρωπίνου δυναμικού που δραστηριοποιούνται στο διεθνές επιχειρηματικό 

περιβάλλον και σε συνεργασία με ακαδημαϊκούς φορείς ανά τον κόσμο εξειδικευμένους 

σε θέματα διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού, τόσο στο πλαίσιο της επιχείρησης όσο 

και σε ευρύτερο κοινωνικό επίπεδο. Απώτερος στόχος των παραπάνω ερευνών και 

πειραματικών εφαρμογών των μεθόδων αντιμετώπισης της πολιτισμικής 

διαφορετικότητας στο εργατικό δυναμικό διεθνών επιχειρήσεων είναι η μετατροπή της 

από τροχοπέδη ανάπτυξης της διεθνούς επιχείρησης σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

αυτής.  

 

Συμπερασματικά, η ορθή και αποτελεσματική διαχείριση των παραπάνω διαφορών 

μεταξύ υπαλλήλων που απαρτίζουν το ανθρώπινο δυναμικό σε διεθνείς επιχειρήσεις, θα 

δώσει τη δυνατότητα στην επιχείρηση να στελεχωθεί από ταλέντα, χωρίς η εθνικότητα, 

η γλώσσα, η κουλτούρα και η πολιτισμική ταυτότητα να αποτελούν τροχοπέδη στην 

πρόσληψή τους. 

 

4.2. Διαχείριση διαφορετικότητας 

 

Οι managers έχουν κατηγοριοποιήσει τις μεθόδους στρατηγικής διαχείρισης που 

χρησιμοποιούν για την αντιμετώπιση της πολιτισμικής διαφορετικότητας. Σε ορισμένες 

περιπτώσεις επιλέγουν ως στρατηγική την αυτοτέλεια των πολιτιστικών ομάδων, ενώ 

άλλες φορές επιδιώκουν την ενσωμάτωσή τους σε ένα ενιαίο σύνολο. Ακόμη, στις 

διεθνείς επιχειρήσεις, η ανώτερη διοίκηση επιδιώκει την πολιτισμική επιμόρφωση του 

ανθρώπινου δυναμικού της. Κατ’ αυτόν τον τρόπο οι υπάλληλοι μίας διεθνούς 

επιχείρησης αντιλαμβάνονται καλύτερα τους συναδέλφους τους, αποκωδικοποιούν 

διαφορετικές συμπεριφορές, αντιλαμβάνονται και αξιοποιούν τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά που πηγάζουν από τη διαφορετικότητά τους. Η βαθύτερη γνώση και 

μελέτη της διαφορετικότητας από τα αρμόδια στελέχη της επιχείρησης θα επιφέρει και 

τη δυνατότερη αξιοποίηση των ταλέντων των εργαζομένων, συνδυάζοντας με 

στρατηγική την πολιτισμική, γλωσσική και αντικειμενική διαφορετικότητά τους. 
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Επιπλέον, μία επιχείρηση που αναζητά ανθρώπινο δυναμικό με ταλέντα, αυξάνει τη 

δυνατότητα ανεύρεσής τους αυξάνοντας τον αριθμό του ανθρωπίνου δυναμικού ανάμεσα 

στο οποίο ανιχνεύει τα «ταλέντα». Κι αυτό επιτυγχάνεται εντάσσοντας στο ανθρώπινο 

δυναμικό της επιχείρησης και στελέχη ή υπαλλήλους με διαφορετικά στοιχεία στην 

ιδιοσυγκρασία τους, που ευνοούν την καινοτομία και την πρωτοτυπία στις 

επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, επηρεάζοντας θετικά την αποτελεσματικότητα και 

αποδοτικότητα της επιχείρησης. Τα παραπάνω καθιστούν τη διαφορετικότητα 

συγκριτικό πλεονέκτημα, εφόσον ακολουθηθεί μια ορθή και μεθοδευμένη κατά 

περίπτωση στρατηγική διαχείρισης από τα ανώτερα στελέχη της διεθνούς επιχείρησης. 

Αν δεν υπάρξει πετυχημένη διαχείριση της διαφορετικότητας, ενδεχομένως να 

κυριαρχήσουν διαφωνίες και διαμάχες ανάμεσα στο εργατικό δυναμικό, που θα 

λειτουργήσουν αναποτελεσματικά για την εταιρία. 

 

Τέλος, στις διεθνείς επιχειρηματικές δραστηριότητες, λόγω της συνεχούς εξάπλωσης του 

παγκόσμιου επιχειρησιακού δικτύου, τα στελέχη των επιχειρήσεων έρχονται αντιμέτωπα 

με τη γλωσσική διαφορετικότητα, καθώς κάθε υπάλληλος των εταιριών αυτών, 

ενδεχομένως να μιλάει μία διαφορετική γλώσσα από τους υπόλοιπους 

υπαλλήλους.  Είθισται βέβαια στην εποχή της παγκοσμιοποίησης να είναι η αγγλική η 

κοινή γλώσσα επικοινωνίας μεταξύ των στελεχών και των λοιπών εργαζομένων διεθνών 

επιχειρήσεων. Παρόλα αυτά η μητρική γλώσσα του κάθε εργαζομένου, αποτελεί 

παράγοντα διαφοροποίησής του όσον αφορά στην κουλτούρα του, την επαρκή γλωσσική 

του παιδεία και στην επικοινωνιακή του αντίληψη. Χαρακτηριστική είναι η φράση που 

επιτυχώς μεταφράστηκε από μία ανατολίτικη παροιμία: «Μία γλώσσα ένας άνθρωπος, 

δύο γλώσσες δύο άνθρωποι», δηλώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο ότι η χρήση μιας 

γλώσσας αποκωδικοποιεί την κουλτούρα, τον πολιτισμό της κοινωνίας, καθώς και την 

ιδιοσυγκρασία των ανθρώπων που τη χρησιμοποιούν ως μητρική γλώσσα. 

Μαθαίνοντας και χρησιμοποιώντας λοιπόν μία δεύτερη γλώσσα, αποκτάς σταδιακά και 

τα βιώματα και την ιδιοσυγκρασία της κοινωνίας που χρησιμοποιεί τη δεύτερη αυτή 

γλώσσα. Η γλωσσική διαφορετικότητα στο πλαίσιο μίας διεθνούς επιχείρησης, ωθεί τους 

υπαλλήλους αυτής στην εξοικείωσή τους με διαφορετικές κουλτούρες στα πλαίσια της 

πολυπολιτισμικής πραγματικότητας στο διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον. 

 

Αντίθετα, η αδυναμία των επιχειρήσεων να διαχειριστούν τη γλωσσική διαφορετικότητα, 

έχει ως αποτέλεσμα τη μικρότερη αξιοπιστία τους στις ενδοεπιχειρησιακές συναλλαγές, 
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αδυνατώντας να προσελκύσουν τόσο πελάτες όσο και ανθρώπινο εργατικό δυναμικό που 

χρησιμοποιεί διαφορετική γλώσσα. Η διαχείριση της πολιτισμικής διαφορετικότητας, 

μέρος της οποίας είναι και η γλωσσική διαφορετικότητα, αποτελεί στην εποχή της 

παγκοσμιοποίησης μείζον και σοβαρό καθήκον των managers των πολυεθνικών 

εταιριών, ώστε η επικοινωνιακή πολιτική της εταιρίας να αποπνέει αξιοπιστία στους 

συνεργάτες της που χρησιμοποιούν διαφορετική γλώσσα. 

 

4.3. Παραδείγματα 

 

McDonald's 

 

Υποδειγματική επιχείρηση ως προς την διοίκηση ανθρωπίνου δυναμικού, όπου είναι 

έντονο το στοιχείο της διαφορετικότητας είναι η “McDonald's”, η οποία απασχολεί 

ανθρώπους κάθε ηλικίας, από όλες τις εθνικότητες και τα κοινωνικά στρώματα. 

Λειτουργώντας σε περισσότερες από 118 χώρες, η επιχείρηση αυτή έχει τόσο 

διαφορετικό εργατικό δυναμικό, όσο τα εκατομμύρια των πελατών που εξυπηρετεί σε 

όλο τον πλανήτη, ήδη από το 1979. Μόνο στην αμερικανική ομάδα εργαζομένων, οι 

έγχρωμοι αποτελούν το 73% του συνολικού εργατικού δυναμικού της “McDonald's”, 

καθώς και το 43% του συνόλου του προσωπικού franchise και το 55% των προμηθευτών. 

Η διοίκηση λαμβάνει σοβαρά υπόψη της, την ποικιλομορφία, ενώ θεωρείται από τους 

καλύτερους εργοδότες ίσων ευκαιριών στον κόσμο. Στόχος της επιχείρησης για τη 

λιανική πώληση είναι να δει τη διαφορετικότητα σαν δύναμη, ένα ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα, ενθαρρύνοντας το σεβασμό και την αξία κάθε πολιτισμικής κουλτούρας, 

τόσο στην αγορά της Αμερικής όσο και στις νέες αγορές στις οποίες επεκτείνεται. Η 

επιτυχημένη διαχείριση της διαφορετικότητας, που αφορά διαφορετικές εθνικότητες, 

θρησκευτικές πεποιθήσεις, σεξουαλικό προσανατολισμό, μονογονεϊκές οικογένειες κτλ, 

βασίζεται στο ότι η διαφορετικότητα υφίσταται τόσο στους εργαζομένους όσο και στα 

διοικητικά στελέχη, καθώς και στο ότι τα εκπαιδευτικά σεμινάρια προσαρμόζονται στη 

διαφορετικότητα των εργαζομένων (Mirza, 2011). 

 

Campbell Soup Company 

 

H εταιρία “Campbell Soup Company” είναι από τους μεγαλύτερους παραγωγούς σούπας 

στον κόσμο. Δραστηριοποιούμενη σε περισσότερες από 100 χώρες, το εργατικό της 
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δυναμικό χαρακτηρίζεται από διαφορετικότητα. Στην προσπάθειά τους να διαθέτουν 

εργασιακή ποικιλομορφία διαθέτουν προγράμματα για γυναίκες, ομοφυλόφιλους, 

Ισπανούς και Ασιάτες υπαλλήλους. Επίσης, στο πλαίσιο της επιχείρησης δημιούργησαν 

ένα σύλλογο, στον οποίο οι εργαζόμενοι διαφορετικών ειδικοτήτων, 

συμπεριλαμβανομένων και των διευθύνοντων συμβούλων, ορίζουν ημέρα συνάντησης 

μία φορά το μήνα, για να συζητήσουν σε θεωρητικό επίπεδο για θέματα που αφορούν τη 

διαφορετικότητα στο χώρο εργασίας. Ακόμη, η εταιρία διακρίνεται και για την 

πολιτισμική της ευαισθησία, αφού φρόντισε για την ανέγερση ενός τεμένους το 2008, 

ώστε οι Ινδονήσιοι υπάλληλοί της να έχουν τη δυνατότητα να τελούν τα θρησκευτικά 

τους καθήκοντα. Τυπικά, οι προσπάθειες πολυμορφίας υπολογίζονται από την ικανότητα 

του οργανισμού να προσελκύει, να επιλέγει και να διατηρεί ένα μείγμα ανθρώπων στο 

χώρο εργασίας που σχετίζονται με αποτελεσματικές λειτουργίες. Ομοίως, οι προσπάθειες 

ένταξης μετριούνται συνήθως με το αν αναγνωρίζεται, εκτιμάται και εμπλέκεται στην 

επιδίωξη επιχειρηματικών στόχων αυτό το διαφορετικό μίγμα ταλέντου. Η πρόοδος της 

εταιρίας φαίνεται τελικά από την ικανότητά της να αξιοποιεί ένα διαφορετικό μείγμα 

ταλέντων για επιχειρηματικό αντίκτυπο στις πωλήσεις, την παραγωγικότητα και τις 

επιδόσεις. Οι προσπάθειες προσέλκυσης, πρόσληψης και διατήρησης διαφορετικών 

ταλέντων περιλαμβάνουν δραστηριότητες, όπως η πρόσληψη επαγγελματιών από 

συνέδρια που διοργανώνονται από την Εθνική Ένωση Black MBA (NBMBAA), την 

Εθνική Εταιρεία Ισπανικών ΜΒΑ (NSHMBA) και την Εθνική Εταιρεία Μαύρων 

Μηχανικών (NSBE) (Carter, 2012). 

 

Qualcomm Asia Pacific 

 

Ο γίγαντας της τεχνολογίας, η “Qualcomm”, αγκαλιάζει την ποικιλομορφία του 

εργατικού δυναμικού της. Η Qualcomm είναι καινοτόμος και χρησιμοποιεί την 

τεχνολογία για να διαφοροποιήσει μέσω αυτής τον τρόπο ζωής των ανθρώπων. 

«Πιστεύουμε σταθερά ότι η ποικιλομορφία, οι πολιτισμοί και οι ιδέες των εργαζομένων μας 

είναι απαραίτητες για αυτή την καινοτομία», δηλώνει ο διευθυντής στελέχωσης της 

Qualcomm Asia Pacific, William Chin. Ο Chin αναφέρει, επίσης, ότι η ανώτερη διοίκηση 

και ο ανθρώπινος παράγοντας του οργανισμού διαδραματίζουν αναπόσπαστο ρόλο στην 

καθοδήγηση ενός διαφορετικού εργατικού δυναμικού. «Η δημιουργία μιας κουλτούρας κι 

ενός περιβάλλοντος όπου οι εργαζόμενοι είναι ανοιχτοί στις ιδέες και τις προοπτικές των 

άλλων που ίσως δεν είναι σαν αυτούς είναι κρίσιμη για το πώς λειτουργούμε ως 
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επιχείρηση», εξηγεί. «Στη συνεχιζόμενη προσπάθειά μας να αυξήσουμε τον αριθμό των 

παραδοσιακά υποεκπροσωπούμενων μειονοτήτων μεταξύ των υπαλλήλων μας, 

εφαρμόζουμε μακροπρόθεσμα προγράμματα πρόσληψης και διατήρησης. Διατηρούμε, 

επίσης, στενές σχέσεις με τα προγράμματα μειονοτικών μηχανικών στις 

πανεπιστημιουπόλεις των κολλεγίων, στηρίζοντάς τους και δημιουργώντας δραστηριότητες 

προγραμματισμού για τους μαθητές» (Qualcomm Sustainability Report, 2014). 

 

Asias & Learning & Development, Celestica 

 

Ο Alvin Chan Kit Wan, Διευθυντής Ανθρωπίνου Δυναμικού και Διοίκηση Ταλέντων της 

“Asias & Learning & Development, Celestica”, αναφέρει ότι η επιχείρηση εξασφαλίζει 

την επιτυχία, διότι απασχολεί μια διαφορετική ομάδα εργαζομένων. «Η επιτακτική 

ανάγκη για εύρεση ταλέντων της Celestica βασίζεται αποκλειστικά στην αξία και στις 

δυνατότητες του εκάστοτε ατόμου. Οι υψηλές δυνατότητες της εταιρίας αποτελούνται από 

ένα καλό μίγμα τόσο ανδρών όσο και γυναικών, από διαφορετικές εθνικότητες, που 

προέρχονται από τη γενιά Baby Boomers, Gen X και Gen Y», διευκρινίζει. Προσθέτει ότι 

η διαχείριση ανθρωπίνων πόρων διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην προώθηση της 

διαφορετικότητας.  

 

GroupM 

 

Ο οργανισμός μέσων ενημέρωσης “GroupM”, είναι ένας άλλος εργοδότης που έχει 

ταλέντο στη διοίκηση διαφορετικών ομάδων ανθρώπων, που κυμαίνονται από ανώτερους 

και ώριμους εργαζόμενους έως τη νεότερη γενιά. Ο Pooja Taneja, Διευθυντής 

Ανθρωπίνου Δυναμικού, εξηγεί ότι η ορθή διοίκηση ανθρωπίνου δυναμικού, διασφαλίζει 

τη ροή της ποικιλότητας από την κορυφή προς τα κάτω. Τονίζει ότι το κατάλληλο άτομο 

για μία θέση πρέπει να αξιολογηθεί ανεξάρτητα από τη φυλή, τις συγγένειες και το φύλο. 

«Η ποικιλομορφία θα  βοηθήσει την εταιρία να αναπτυχθεί  ως οργανισμός, θα οδηγήσει 

σε συλλογική αντίληψη και πλευρική σκέψη μέσα στην GroupM», αναφέρει o Διευθυντής 

Ταλέντων της εταιρίας («Diversity will help GroupM grow as an organisation: Rohit 

Suri», 2017). 
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5. Η Επιχείρηση «Lidl Hellas» 
 

5.1. Γενικά 

 

H «Lidl» είναι γερμανική αλυσίδα καταστημάτων discount σούπερ μάρκετ από 

το Νεκαρσούλμ της Γερμανίας. Δραστηριοποιείται κυρίως στην Ευρώπη, όπου διατηρεί 

περισσότερα από 10.000 καταστήματα και απασχολεί περισσότερους από 315.000 

υπαλλήλους, ενώ πλέον έχει επεκταθεί και στις Ηνωμένες Πολιτείες από το 2017, όπου 

επιχειρεί μια καταιγιστική είσοδο καθώς σκοπεύει μέσα στο 2018, να εγκαινιάσει 

περισσότερα από εκατό καταστήματα. Ανήκει στον «Όμιλο Schwarz Gruppe», στον 

οποίο ανήκουν οι αλυσίδες καταστημάτων «Handelshof» και η υπεραγορά «Kaufland», 

άγνωστες εταιρίες προς το παρόν στο ελληνικό κοινό, αφού δεν δραστηριοποιούνται στη 

χώρα μας (Wikipedia, χ.χ.). 

 

Ο Όμιλος «Schwarz» ιδρύθηκε το 1930 στο Χαϊλμπρόν και σήμερα είναι μέλος του 

πέμπτου μεγαλύτερου λιανοπωλητή στον κόσμο με πωλήσεις $ 82,4 δισ. (2011). Το 

1930, ο Josef Schwarz συνεργάστηκε με την «Südfrüchte Großhandel Lidl & Co.», μια 

εταιρία που σημείωσε ιδιαίτερη εξέλιξη στον χώρο του χονδρεμπορίου τροφίμων. Η 

εταιρία υπέστη ολοκληρωτική καταστροφή κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου 

Πολέμου, όμως άρχισε μία δυναμική ανασυγκρότηση αμέσως μετά τον πόλεμο (ό.π.).  

 

Το 1977, όταν η επιχείρηση μεταβιβάστηκε στον Dieter Schwarz (γιό του Josef Schwarz), 

ο Όμιλος αντιλήφθηκε το κενό της αγοράς σε προϊόντα discount, κι έτσι επικέντρωσε το 

ενδιαφέρον του σε αυτά τα προϊόντα χαμηλού κόστους, με αποτέλεσμα να ανοίξει πολλά 

νέα καταστήματα. Έτσι, μέχρι το τέλος του έτους ο Όμιλος διέθετε περισσότερα από 33 

discount καταστήματα (ό.π.).  

 

Ως προς την επωνυμία της, η εταιρία θέλησε να πάψει να χρησιμοποιεί το όνομα 

«Schwarz-Markt», γιατί «schwarzmarkt» στα γερμανικά σημαίνει «μαύρη αγορά», και 

να χρησιμοποιήσει το όνομα του πρώην επιχειρηματικού εταίρου του Josef Schwarz, A. 

Lidl, νομικοί όμως λόγοι δεν το επέτρεψαν. Ένα τυχαίο άρθρο σε μια εφημερίδα, ωστόσο, 

σχετικά με τον ζωγράφο και συνταξιούχο δάσκαλο Ludwig Lidl, έδωσε στον Όμιλο τη 

δυνατότητα να αγοράσει τα δικαιώματα του ονόματός του για 1.000 γερμανικά μάρκα 

(ό.π.). 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%B5%CF%81_%CE%BC%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%B5%CF%84
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/2017
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B1%CF%8A%CE%BB%CE%BC%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/2011
https://el.wikipedia.org/wiki/1977
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Στην Ελλάδα, η λειτουργία της Lidl ξεκίνησε πρώτη φορά το 1999 υπό την επωνυμία 

«Lidl Hellas & Σια Ο.Ε.», ανοίγοντας τα πρώτα καταστήματα του Ομίλου αρχικά στη 

Θεσσαλονίκη, στην περιοχή της Σίνδου, όπου εγκατέστησε και την έδρα της. Η εταιρία 

σήμερα αριθμεί στο ανθρώπινο δυναμικό της συνολικά πάνω από 5.000 συνεργάτες σε 

περισσότερα από 220 καταστήματα (Επίσημη Ιστοσελίδα «Lidl Hellas», χ.χ.). 

 

Η «Lidl Hellas» για δύο συνεχόμενα έτη -2017 και 2018- κατέκτησε τον τίτλο «TOP 

EMPLOYER». Πρόκειται για μία διάκριση που προέρχεται από το ανεξάρτητο 

Ινστιτούτο «Top Employer», με έδρα το Άμστερνταμ, το οποίο πιστοποιεί σε ετήσια 

βάση τους κορυφαίους εργοδότες σε παγκόσμιο επίπεδο, οι οποίοι διακρίνονται για την 

υποστήριξη προς τους εργαζομένους τους αλλά και για τις ευκαιρίες ανάπτυξης που τους 

προσφέρουν (ό.π.). 

 

Η πιστοποίηση αυτή είναι το αποτέλεσμα του επιτυχούς εξωτερικού ελέγχου που 

πραγματοποιήθηκε από το Ινστιτούτο στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού μέσω της 

μεθόδου αξιολόγησης πολλαπλών σταδίων. Μεταξύ των πεδίων που έλαβαν υπόψη κατά 

την αξιολόγηση χορήγησης του τίτλου περιλαμβάνονται (ό.π.):  

 

• Αμοιβές και Παροχές: Η «Lidl» εξασφαλίζει στους εργαζομένους της μια 

καριέρα με αξιοκρατικά κριτήρια. Φιλοσοφία της είναι να εξελίσσει τους 

αξιόλογους συνεργάτες της, προσφέροντας ευκαιρίες ανάπτυξης. Αμείβει τους 

συνεργάτες της με μισθούς και παροχές άνω του μέσου όρου στην αγορά 

εργασίας, επιδιώκοντας την ικανοποίηση των εργαζομένων της και την 

δημιουργία της επιθυμίας τους να εξελιχθούν, γεγονός που θα τους αποφέρει και 

χρηματικές απολαβές. 

• Ένταξη νέων εργαζομένων: Στόχος της εταιρίας είναι να αποτελεί έναν 

διαχρονικά ελκυστικό «Εργοδότη Επιλογής» για τους εργαζομένους της και τους 

νέους υποψηφίους, αλλά και να διατηρεί τα ταλέντα εντός της οικογένειας της 

«Lidl Hellas». 

• Εκπαίδευση και ανάπτυξη: Αναλαμβάνει να προετοιμάσει πλήρως τον 

εργαζόμενο για τα νέα του καθήκοντα. Κάθε νέος συνεργάτης παρακολουθεί ένα 

ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, σχεδιασμένο ώστε να ανταποκρίνεται 

https://el.wikipedia.org/wiki/1999
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στις προδιαγραφές της θέσης. Εάν διαθέτει δεξιότητες, όπως επικοινωνία, 

ευθύτητα και συνέπεια, τότε μπορεί να γίνει μέλος στην οικογένεια της «Lidl». 

• Διαχείριση της απόδοσης 

• Ανάπτυξη ηγεσίας: Διαφυλάσσει τις νόμιμες παροχές και τα εργασιακά 

δικαιώματα, παρέχοντας ένα ασφαλές και δίκαιο πλαίσιο εργασίας.  

• Καριέρα, διαχείριση της διαδοχής και εταιρική κουλτούρα: Πρόκειται για μια 

επιχείρηση με παρουσία σε διεθνές επίπεδο, η οποία σέβεται τη διαφορετικότητα 

των πολιτισμών, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα τις αξίες και παραδόσεις που τους 

χαρακτηρίζουν. Η εργασία στην εταιρία διέπεται από επιχειρησιακές αρχές και 

κανόνες συμπεριφοράς. Η «Lidl» διαφυλάσσει τις νόμιμες παροχές και τα 

εργασιακά δικαιώματα, παρέχοντας ένα ασφαλές και δίκαιο πλαίσιο εργασίας.  

 

5.2. Τμήματα της Επιχείρησης «Lidl Hellas» 

 

Η Lidl ακολουθεί ως φιλοσοφία της πολιτικής της να φροντίζει να εξυπηρετεί τις ανάγκες 

λειτουργίας της χωρίς να εξαρτάται από τρίτους συνεργάτες στην παροχή υπηρεσιών. 

Κατ’ επέκταση η εταιρία διαθέτει ένα πολυάριθμο ανθρώπινο δυναμικό που καλύπτει 

πολλούς τομείς, δίνοντας ταυτόχρονα ευκαιρίες σταδιοδρομίας για υποψήφιους από 

διάφορους κλάδους, σε ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων, όπως τα Οικονομικά και 

Λογιστικά, οι Αγορές, τα Logistics, η Πληροφορική, τα Νομικά, το Τεχνικό Τμήμα, το 

Marketing και η Διαφήμιση, η Επικοινωνία και η Εταιρική Υπευθυνότητα κ.ά. Λόγω του 

γεγονότος ότι η έδρα της εταιρίας βρίσκεται στη Σίνδο Θεσσαλονίκης, εκεί προκύπτουν 

κυρίως και οι ως άνω διοικητικές θέσεις στους τομείς αυτούς (Επίσημη Ιστοσελίδα «Lidl 

Hellas», χ.χ.).  

 

Σκόπιμο θα ήταν να πραγματοποιηθεί ανάλυση των παραπάνω τομέων ως προς το 

περιεχόμενο των αρμοδιοτήτων τους (ό.π.): 

 

1. Χρηματοοικονομικά/Λογιστικά 

 

Η Διεύθυνση Οικονομικών φροντίζει για την παρακολούθηση των ταμειακών ροών, την 

εξέλιξη της ρευστότητας και των κεφαλαίων, τον λογιστικό έλεγχο, τη συμμόρφωση της 

εταιρίας με τη φορολογική νομοθεσία, τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων και 
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προϋπολογισμών, καθώς και την παρακολούθηση των οικονομικών δεικτών για τα 

καταστήματά της εταιρίας στην Ελλάδα. 

 

2. Αγορές 

 

 Ο Τομέας Αγορών μέσα από τη συνεχή παρακολούθηση της αγοράς επιλέγει τους 

κατάλληλους προμηθευτές και την κατάλληλη ποσότητα και ποιότητα των 

εμπορευμάτων. Παράλληλα, φροντίζει να διατίθεται η σωστή ποσότητα προϊόντων στην 

αγορά και να τηρούνται όλες οι απαραίτητες πιστοποιήσεις τροφίμων. Ακόμη, είναι ο 

τομέας που προβλέπει τη δημιουργία ετικετών και συσκευασιών, παρακολουθώντας 

ταυτόχρονα την ανταπόκριση των πελατών στα προϊόντα της εταιρίας. 

 

3. Logistics 

 

Η εταιρία διαθέτει το δικό της στόλο υπερσύγχρονων φορτηγών, καθώς και εξελιγμένα 

συστήματα αποθήκευσης, ενώ φροντίζει να προσαρμόζει συνεχώς το χρόνο μεταφορών, 

λόγω της ταχείας ανάπτυξης των καταστημάτων της. Οι παραδόσεις εμπορευμάτων 

πραγματοποιούνται περισσότερες από δύο φορές τη μέρα στο κάθε ένα από τα 220 

κατάστημα που διαθέτει, γεγονός που απαιτεί υψηλών προδιαγραφών οργάνωση στη 

διακίνηση των εμπορευμάτων, από την παραλαβή μέχρι και την παράδοσή τους στο 

κατάστημα. 

 

4. Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού (HR) 

 

Η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού είναι αρμόδια για τη στελέχωση όλων των τομέων, 

αλλά και για την εξέλιξη, συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση όλων των εργαζομένων. 

Επιπλέον, είναι υπεύθυνη για την προαγωγή της ιδεολογίας εξέλιξης της εταιρίας, για τη 

διαχείριση της μισθοδοσίας και τον συνεχή έλεγχο της ανθρώπινης ευθύνης στην 

επίτευξη των στόχων της εταιρίας. 

 

5. Τομέας Νομικών Υπηρεσιών/Compliance 

 

O Τομέας Νομικών Υπηρεσιών φέρει την αρμοδιότητα της συμμόρφωσης με το εθνικό 

θεσμικό πλαίσιο, της διαχείρισης κινδύνων, της παροχής νομικών συμβουλών και οι 
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εκπρόσωποί του είναι αυτοί που παρίστανται σε δικαστικές υποθέσεις που αφορούν την 

εταιρία. Επιπλέον, διαθέτει ένα σύγχρονο Τμήμα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 

(GDPR), το οποίο εξασφαλίζει τη νομότυπη επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών 

δεδομένων. 

 

6. Τομέας Πληροφορικής (ΙΤ) 

 

Ο Τομέας Πληροφορικής διαθέτει μηχανογραφική υποστήριξη για τους υπαλλήλους 

τόσο στα καταστήματα όσα και στο κέντρο διοίκησης της εταιρίας. 

 

7. Marketing/Διαφήμιση 

 

Ο Τομέας Marketing και Διαφήμισης φροντίζει για το σχεδιασμό των εντύπων και των 

διαφημιστικών που εκδίδει εβδομαδιαία η εταιρία καθώς και για την ηλεκτρονική 

επικοινωνία και διαφήμιση με το καταναλωτικό κοινό. Επίσης, σχεδιάζει τηλεοπτικές 

διαφημιστικές καμπάνιες, αφίσες για τα καταστήματα και διασφαλίζει την προβολή της 

εταιρικής ταυτότητας.  

 

8. Ποιοτικός Έλεγχος Τροφίμων 

 

 Ο Τομέας Διασφάλισης και Ποιοτικού Ελέγχου Τροφίμων, φροντίζει για την τήρηση 

των προδιαγραφών υγιεινής και ποιότητας τροφίμων. Αρχικά τα προϊόντα ελέγχονται 

εξονυχιστικά στο χώρο παραγωγής, καθιστώντας βέβαιο ότι τηρούν όλες τις 

προδιαγραφές και πιστοποιήσεις, ενώ γίνεται περαιτέρω έλεγχος και κατά την παραλαβή 

των προϊόντων στις κεντρικές αποθήκες αλλά και κατά την παραλαβή τους από τα κατά 

τόπους καταστήματα.  

 

9. Προμήθειες 

 

Τα στελέχη του Τμήματος Προμηθειών διεξάγουν έρευνα αγοράς και πραγματοποιούν 

εκτίμηση κόστους, αξιολογώντας και καταλήγοντας στον προμηθευτή με τον οποίο η 

εταιρία θα συνάψει σύμβαση. Μέσω δειγματοληπτικών ελέγχων σε προϊόντα 

προμηθευτών τόσο από την εγχώρια αγορά όσο και από το εξωτερικό φροντίζουν για την 
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διασφάλιση της ποιότητας στο καλύτερο δυνατό κόστος παροχής προς τον τελικό 

καταναλωτή. 

 

10. Επικοινωνία και Εταιρική Υπευθυνότητα 

 

Το τμήμα Επικοινωνίας και Εταιρικής Υπευθυνότητας φροντίζει για την προβολή της 

φιλοσοφίας της εταιρίας στους καταναλωτές μέσα από τις δημόσιες σχέσεις της εταιρίας. 

Ασχολείται, ουσιαστικά, με ενέργειες δημοσίων σχέσεων για την προβολή της εταιρίας, 

με την ανάπτυξη και πραγματοποίηση του προγράμματος εταιρικής υπευθυνότητας, 

καθώς και με ενέργειες φιλανθρωπικού χαρακτήρα που αφορούν «project» υποστήριξης 

ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, πρόγραμμα ανακύκλωσης κ.ά. Ακόμη, είναι αρμόδια 

για το χειρισμό των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αναπτύσσοντας εφαρμογές και 

διαφημιστικές καμπάνιες για τους καταναλωτές.  

 

11. Ακίνητα (Real Estate) 

 

Ο Τομέας Ακινήτων φροντίζει για την εξεύρεση, αγορά, μίσθωση και κατασκευή των 

αποθηκευτικών εγκαταστάσεων και λιανικών καταστημάτων της επιχείρησης. Η εταιρία 

διαθέτει το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό που στελεχώνει το μηχανικό κλάδο για την 

κατασκευή κτιρίων, ενώ στελέχη με ανάλογη εμπειρία και σπουδές είναι αρμόδια για την 

εξεύρεση των κατάλληλων ακινήτων στις περιοχές -αγορές που θεωρείται αναγκαία η 

είσοδος της εταιρίας. 

 

12. Οργάνωση Πωλήσεων και Διαχείριση Εμπορευμάτων 

 

Ο Τομέας Οργάνωσης Πωλήσεων αφορά τη δημιουργία των βέλτιστων πρακτικών για 

την οργάνωση της καθημερινότητας των εργαζομένων στα καταστήματά λιανικής και 

στις κεντρικές εγκαταστάσεις της εταιρίας. Παρακολουθεί τη διασφάλιση της 

διαθεσιμότητας των προϊόντων στα κέντρα διανομής, τη σωστή τοποθέτηση των 

προϊόντων στα καταστήματα και την οργάνωση της προώθησης των προϊόντων εντός του 

καταστήματος. 
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6. Διεξαγωγή έρευνας μέσω συνέντευξης 
 

6.1. Επιλογή Μεθοδολογίας 

 

Για την πληρέστερη εκπόνηση της παρούσας ανάλυσης, πέρα από την μέχρι τώρα 

θεωρητική καταγραφή της μελέτης περίπτωσης της Lidl Hellas κρίθηκε απαραίτητη και 

η διεξαγωγή ποιοτικής έρευνας με ημι-δομημένη συνέντευξη από ένα μέλος του 

Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού της εταιρίας. «Ποιοτική συνέντευξη» είναι η εις 

βάθος συνέντευξη για την ανάλυση ενός ερευνητικού ζητήματος. Ως προς τα 

πλεονεκτήματα αυτής της μορφής έρευνας, αρχικά, δίνει τη δυνατότητα της σε βάθος 

διερεύνησης αντιλήψεων, απόψεων και αξιών. Επιπλέον, μέσα από μια συνέντευξη 

μπορεί ο μελετητής να κατανοήσει την πολυπλοκότητα που χαρακτηρίζει την ανθρώπινη 

συμπεριφορά και να δει το φαινόμενο που μελετά μέσα από την οπτική των ερωτώμενων. 

Έτσι, η συνέντευξη βοηθά να αναδειχθεί ο λόγος των ίδιων των συμμετεχόντων στην 

έρευνα. Η προσωπική διάσταση της συνέντευξης παρέχει την ευκαιρία στον ερευνητή να 

έχει μια  διαδραστική επικοινωνία με τους συμμετέχοντες, ενώ -ανάλογα με τον τύπο 

συνέντευξης που θα επιλέξει- έχει μεγαλύτερη ή μικρότερη ευελιξία να διερευνήσει 

ζητήματα που δεν είχαν προκαθοριστεί από πριν κι έτσι, δύναται κατά τη διάρκεια 

διεξαγωγής μιας συνέντευξης να τροποποιήσει ακόμη και τον αρχικό σχεδιασμό της 

ερευνητικής διαδικασίας (Ίσαρη & Πουρκός, 2015:99). 

 

Η ημιδομημένη μορφή μιας συνέντευξης περιλαμβάνει ένα σύνολο ερωτήσεων που έχει 

σχεδιάσει εκ των προτέρων ο ερευνητής, οι οποίες χρησιμοποιούνται κατά τη διεξαγωγή 

της συνέντευξης ως οδηγός για τα θέματα που θεωρούνται σημαντικά κι ως εκ τούτου, 

θα πρέπει να καλυφθούν στο πλαίσιο της συνέντευξης. Στα πλεονεκτήματα αυτού του 

τύπου συνέντευξης περιλαμβάνεται η ευελιξία του σε σχέση με την τροποποίηση του 

περιεχομένου των ερωτήσεων ανάλογα με τον ερωτώμενο και τη ροή της συζήτησης, ως 

προς την εμβάθυνση σε κάποια θέματα με τους εκάστοτε κατάλληλους συμμετέχοντες, 

αναφορικά με τη σειρά με την οποία τίθενται οι ερωτήσεις και, τέλος, ως προς την 

προσθαφαίρεση ερωτήσεων ή θεμάτων για συζήτηση κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της 

συνέντευξης (ό.π.:97). 

 

6.2. Παρουσίαση της συνέντευξης 

 



40 

 

Η διεξαγωγή της συνέντευξης πραγματοποιήθηκε τηλεφωνικά στις αρχές Νοεμβρίου. 

Παρότι η πρόσωπο με πρόσωπο συνέντευξη θα ήταν η ιδανικότερη μορφή διεξαγωγής 

αυτού του τύπου ποιοτικής έρευνας (για λόγους οι οποίοι δεν είναι σκόπιμο να 

αναλυθούν εδώ), εξ αιτίας έλλειψης διαθέσιμου χρόνου της συνεντευξιαζόμενης 

πραγματοποιήθηκε τελικώς τηλεφωνικά, χωρίς ωστόσο να επηρεάζεται η ποιότητα των 

απαντήσεων. 

 

Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε με την κα Μπόζα Αλεξάνδρα, Υπεύθυνη του Τμήματος 

Recruitment, το οποίο ανήκει στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της 

εταιρίας. Απαντώντας στην πρώτη ερώτηση, σχετικά με την οργάνωση του Τμήματος 

Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, η κα Μπόζα ανέφερε πως το ανώτερο στέλεχος 

αυτού του τμήματος-ομπρέλα είναι ο Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού και σε αυτόν 

υπάγονται έξι υπο-τμήματα:  

 

i. το Τμήμα Recruitment 

ii. το Τμήμα Learning & Development 

iii. το Τμήμα Engagement 

iv. το Τμήμα Payroll και Διαχείρισης προσωπικού 

v. το Τμήμα Εργατικού Δικαίου 

vi. το Τμήμα HR Marketing 

 

Με βάση αυτές τις πληροφορίες, το οργανόγραμμα του Τμήματος θα μπορούσε να 

διαμορφωθεί ως εξής: 
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Σχ. 1: Οργανόγραμμα Τμήματος Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού της «Lidl Hellas»  

(ίδια επεξεργασία). 

 

 

Ως προς τις αρμοδιότητες του κάθε υπο-τμήματος, το Τμήμα Recruitment, στο οποίο 

είναι Υπεύθυνη η συνεντευξιαζόμενη, διαχειρίζεται τον τομέα των προσλήψεων στην 

εταιρία, που αφορά τη συνολική διαδικασία προσέλκυσης και επιλογής κατάλληλων 

υποψηφίων για θέσεις εργασίας που προκύπτουν. Το Τμήμα Learning & Development 

ασχολείται με την εκπαίδευση και κατάρτιση των εργαζομένων, τη διαχείριση ταλέντου, 

το onboarding κ.ά, το Τμήμα Engagement έχει αρμοδιότητες σχετικά με την ευημερία 

των εργαζομένων, τις δραστηριότητές τους, αλλά και την εκπροσώπησή τους σε διάφορά 

ζητήματα, όπως οι παροχές, το Τμήμα Payroll και Διαχείρισης προσωπικού έχει ως 

αντικείμενο τις αμοιβές του προσωπικού, το Τμήμα Εργατικού Δικαίου ασχολείται με 

ζητήματα εργατικής νομοθεσίας και το Τμήμα HR Marketing έχει καθήκοντα αναφορικά 

με την προβολή και αναγνώριση της εταιρίας ως εργοδότη, ώστε να είναι ελκυστική. Για 

κάθε ένα από αυτά τα Τμήματα υπάρχει ξεχωριστό κομμάτι του προϋπολογισμού για την 

πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων του. 

 

Φαίνεται, λοιπόν, πως και στην πράξη το θεωρητικό πλαίσιο που αναφέρθηκε στην 

προηγούμενη υπο-ενότητα σχετικά με τις γενικές αρμοδιότητες της Διεύθυνσης 

Ανθρώπινου Δυναμικού της «Lidl Hellas» διατηρείται αυτούσιο, αφού καλύπτει τόσο τις 
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ 
ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ 
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αρμοδιότητες στελέχωσης και διαχείρισης της μισθοδοσίας, όσο και τις ενέργειες που 

απαιτούνται για τη συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση των εργαζομένων.  

 

Συνεχίζοντας με την επόμενη ερώτηση, αυτή αφορούσε τις πηγές προσέλκυσης 

εργαζομένων που χρησιμοποιεί η εταιρία όταν προκύπτει ανάγκη πρόσληψης 

προσωπικού. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε η κα Μπόζα τέτοιες πηγές για την «Lidl 

Hellas» αποτελούν: 

 

• Το επίσημο site της ίδιας της εταιρίας, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι 

αγγελίες για τις θέσεις εργασίας που αφορούν όλα τα καταστήματα πανελλαδικά. 

Κάθε αγγελία περιλαμβάνει τρεις ενότητες: η πρώτη αφορά τα καθήκοντα που θα 

αναλάβει ο πιθανός υποψήφιος ως εργαζόμενος, η δεύτερη περιλαμβάνει το 

προφίλ του, δηλαδή τα προσόντα που απαιτούνται για την επιλογή του 

εργαζομένου και η τρίτη αναφέρεται στις παροχές της «Lidl Hellas» προς τον 

εργαζόμενο στη θέση αυτή (για ένα παράδειγμα, βλ. 

https://kariera.lidl.gr/el/jobsearch.htm).  

• Η τοποθέτηση αγγελιών τόσο σε έντυπες εφημερίδες όσο και σε ηλεκτρονικά site 

εύρεσης εργασίας. 

• Πανεπιστημιακά ιδρύματα. 

• Project στελέχωσης: Πηγή προσέλκυσης στελεχών αποτελεί και το ήδη υπάρχον 

ανθρώπινο δυναμικό της εταιρίας, στο οποίο δίνεται η ευκαιρία να εξελιχθεί και 

αναδειχθεί μέσα από project στελέχωσης που συχνά διοργανώνει η εταιρία. 

• Σεμινάρια που αφορούν τις προσλήψεις. 

• Talent pools. 

• Ημέρες καριέρας: Πρόκειται για τη μεγαλύτερη συνάντηση πιθανών εργοδοτών 

και υποψήφιων εργαζομένων. Πραγματοποιείται στην Ελλάδα για περισσότερα 

από 15 χρόνια και έχει ως στόχο να αποτελέσει ένα κανάλι επικοινωνίας ανάμεσα 

στους νέους και στις επιχειρήσεις, τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, καθώς 

και τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς, που αποτελούν το σύνολο της αγοράς 

εργασίας και κατάρτισης. Κάθε χρόνο οι «Ημέρες Καριέρας» προσελκύουν 

περισσότερους από 5.500 συμμετέχοντες. Στα πλεονεκτήματά τους για μια 

επιχείρηση περιλαμβάνεται η προβολή της στην αγορά εργασίας, δημιουργώντας 

παράλληλα ένα θετικό προφίλ ως εργοδότης, η δυνατότητα για την εταιρία να 

https://kariera.lidl.gr/el/jobsearch.htm
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αναγνωρίσει τις τάσεις της αγοράς, τις κινήσεις των ανταγωνιστών και την άποψη 

του κοινού γι’ αυτήν, αλλά και η δυνατότητα να επιλέξει από ένα εύρος πιθανών 

υποψηφίων το ικανότερα άτομα για τη στελέχωσή της, ενώ, τέλος, μπορεί μέσα 

από τις «Ημέρες Καριέρας» να προβάλλει σε ένα μεγάλο κοινό το προφίλ της και 

τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της, υποστηρίζοντας έτσι τις πωλήσεις της («Ημέρες 

Καριέρας», χ.χ.). 

• LinkedIn: Πρόκειται για ένα μέσο επαγγελματικής δικτύωσης που ήρθε στην 

Ελλάδα το 2006 και έχει ως στόχο να ενώσει, όπως φαίνεται κι από το όνομά του, 

τους υποψήφιους εργοδότες με τους υποψήφιους εργαζομένους, δημιουργώντας 

μια πλατφόρμα εύκολης πρόσβασης και μεταξύ τους επικοινωνίας (Αγγελάτου, 

χ.χ.). 

 

Αφού εξετάσαμε τις πηγές εύρεσης εργαζομένων, θα ήταν χρήσιμο να διερευνήσουμε τη 

διαδικασία επιλογής των κατάλληλων υποψηφίων για την ανάλογη θέση. Αναφορικά, 

λοιπόν, με τους τρόπους που η «Lidl Hellas» επιλέγει τους εργαζομένους της, η κα 

Μπόζα μας ανέφερε ότι το αρχικό «ξεκαθάρισμα» διενεργείται στη βάση των 

απαραίτητων προσόντων που έχει ο κάθε υποψήφιος σύμφωνα με το βιογραφικό του σε 

σύγκριση με όσα απαιτεί η θέση εργασίας. Έπειτα, εκείνοι που πληρούν το επιθυμητό 

προφίλ καλούνται σε προσωπική συνέντευξη για να διαπιστωθεί και δια ζώσης η 

ικανότητά τους σε πρακτικό, αλλά και επικοινωνιακό επίπεδο. Για θέσεις εργασίας, για 

τις οποίες είναι απαραίτητα αντικειμενικά προσόντα, πριν την προσωπική συνέντευξη ο 

υποψήφιος είθισται να συμπληρώνει ένα ερωτηματολόγιο ή ένα online test, όπως για 

παράδειγμα διάφορα situational tests με multitasking skills για τη θέση του πωλητή ή του 

ταμία. 

 

Κατά την ημέρα επιλογής ακολουθείται μία διαδικασία αρκετών ωρών με όλους τους 

υποψήφιους να συμμετέχουν, κατά την οποία γίνεται πρώτα μια εταιρική παρουσίαση 

από κάποιο στέλεχος του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού, έπειτα παρουσιάζουν όλοι 

οι υποψήφιοι τον εαυτό τους στους υπολοίπους, ακολουθεί μια ομαδική άσκηση και στη 

συνέχεια μια γραπτή εξέταση γενικών γνώσεων. 

 

Τέλος, ένας άλλος πιθανός τρόπος επιλογής εργαζομένων είναι η ανάθεση της απόφασης 

σε κέντρα αξιολόγησης, τα οποία περιλαμβάνουν μια ομάδα καταρτισμένων 

αξιολογητών, που μέσω πολλαπλών τεχνικών αξιολόγησης, όπως ασκήσεις 
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προσομοίωσης σχετικές με τη θέση εργασίας, προσωπικές συνεντεύξεις και ψυχομετρικά 

τεστ που μετρούν την απόδοση, τις δεξιότητες, τις γνώσεις και τις πιθανές συμπεριφορές, 

επιλέγουν τον κατάλληλο υποψήφιο για μια θέση εργασίας (Θεοδούλου, 2011). Στα 

πλεονεκτήματα αυτής της μεθόδου επιλογής εργαζομένων περιλαμβάνεται η αξιοπιστία 

των εργαλείων αξιολόγησης, καθώς και η εμπειρία των σχεδιαστών και αξιολογητών. 

Έτσι, η επιχείρηση επωφελείται, αφού ο κατάλληλος άνθρωπος θα επιλεγεί για την 

αντίστοιχη θέση με αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγικότητας και της ικανοποίησης 

των εργαζομένων, αλλά και τη συνολική αναβάθμιση της εργασιακής κουλτούρας 

(Φλουρέντζου, 2011). 

 

Ως προς τη διαχείριση ταλέντου που πραγματοποιεί η «Lidl Hellas», η κα Μπόζα ανέφερε 

ότι αποτελεί αρμοδιότητα του Τμήματος Learning & Development, ενώ υπάρχουν 

εσωτερικά κέντρα αξιολόγησης στο Τμήμα αυτό, τα οποία εφαρμόζουν τις αρχές του 

talent management. Ειδικότερα, για την ανέλιξη ενός εργαζομένου και την κάλυψη μιας 

θέσης στελέχους, για την οποία απαιτούνται ιδιαίτερα προσόντα, τα κέντρα αξιολόγησης 

πραγματοποιούν στοχευμένες δραστηριότητες και επιθυμούν την ανεύρεση ταλέντου και 

την εκτίμηση της διαφορετικότητας, που θα οδηγήσουν τελικά στη βελτίωση και εξέλιξη 

του αντίστοιχου τομέα στην επιχείρηση. 

 

Μέσα από το talent management, η εταιρία επιδιώκει τη δημιουργία κοινών στόχων και 

προσανατολισμού του ταλέντου με την επιχείρηση. Αρχικά, το ταλέντο μέσα από ορθά 

καθοδηγημένες διαπροσωπικές σχέσεις με ανώτερα και παλαιότερα ηγετικά μέλη της 

εταιρίας, ενστερνίζεται την κουλτούρα και την φιλοσοφία διαδοχής της εταιρίας. Κατ’ 

αυτόν τον τρόπο τα στελέχη-ταλέντα αποδίδουν καλύτερα ενστερνιζόμενα τους στόχους 

της εταιρίας, ως προσωπικούς τους στόχους. Περαιτέρω επιμορφωτικά σεμινάρια και 

εξειδικευμένα προγράμματα «coaching» του «ταλέντου» εξελίσσουν τις ικανότητές του 

και την απόδοσή του σχετικά με τους στόχους της εταιρίας. 

 

Τέλος, το κομμάτι της διαφορετικότητας δεν αποτελεί παράγοντα επιλεξιμότητας ενός 

εργαζομένου ή στοιχείο που συμβάλλει στην ανέλιξή του στην εταιρία. Για παράδειγμα, 

το γεγονός ότι η «Lidl» είναι γερμανική εταιρία δεν προϋποθέτει ότι η γερμανική 

καταγωγή ή γνώση γερμανικών από κάποιον υποψήφιο εργαζόμενο θα αποτελέσει 

ενισχυτικό παράγοντας επιλεξιμότητας. 

 



45 

 

 

7. Συμπεράσματα-Επίλογος 
 

Οι επιχειρήσεις στην παγκόσμια επιχειρηματική δραστηριότητα τοποθετούν τη 

διαχείριση του ταλέντου και της διαφορετικότητας σε υψηλή προτεραιότητα. Στις 

επιχειρήσεις λιανικής πώλησης ιδιαιτέρως, στις οποίες υφίσταται αμεσότητα με τον 

πελάτη απαιτείται η αναπτύξη ιδιαίτερων ταλέντων. Φυσικά, η διαδικασία προσέκλυσης  

μπορεί να διαφέρει σε μεγάλο βαθμό ανά επιχείρηση σύμφωνα με το μέγεθος της κάθε 

μιας, τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται, την αγορά εργασίας, το ανταγωνιστικό 

περιβάλλον, ακόμη και τον τρόπο με τον οποίο ασκείται η διοίκηση.  

 

Οι πηγές  από τις οποίες προσελκύονται τα  ταλέντα τόσο στην  Ελλάδα όσο και στο 

εξωτερικό είναι κοινές. Ένα ταλέντο, προσελκύεται και διατηρείται από την παροχή 

κινήτρων, από την παροχή ενός ασφαλούς περιβάλλοντος, από καλές αμοιβές, από 

επιβραβεύσεις και καλές συνθήκες εργασίας.  Η επαγγελματική ανέλιξη, η αύξηση 

αμοιβών, η συνεχιζόμενη εκπαίδευση, η επιβράβευση, η κάλυψη ατομικών αναγκών, η 

αναγνώριση και η στήριξη, αποτελούν περαταίρω λόγους διατήρησης ενός ταλέντου 

στην επιχείρηση. 

  

Οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης στην Ελλάδα αναπτύσσουν και εξελίσσουν με πιο 

αργούς ρυθμούς την διαφορετικότητα στις επιχειρήσεις σε σχέση με την υπάρξη 

ταλέντων σε αυτές. Ίσως λόγω του μικρού πληθυσμού της χώρας, των πιο μικρομεσάιων-

οικογενειακών επιχειρήσεων που απαρτίζουν τον επιχειρηματικό κόσμο, θα μπορούσαμε 

να πούμε πως δε δίνεται ιδιαίτερη βάση στην συνύπαραξη της διαφορετικότητας στο 

ανθρώπινο δυναμικό μιας επιχείρησης. 

 

Τα ανωτέρω θα πρέπει να προβληματίσουν τη ελληνική επιχειρηματικότητα δεδομένων  

των τελευταίων κοινωνικο-πολιτικών εξελίξεων στη χώρα μας, όπου η μετανάστευση 

είναι πλέον ένα από τα βασικά ζητήματα που σαν χώρα οφείλουμε να το 

αντιμετωπίσουμε, ενώ ο επιχειρηματικός κόσμος  θα προσαρμοστεί και θα αποδεχτεί εν 

καιρώ και τις υπόλοιπες διαστάσεις της διαφορετικότητας βάσει φύλου, φυλής, 

θρησκείας, εθνικότητας, κ.ά.  
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