
Βασικά Συμπεράσματα για την διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού

λόγω εξάπλωσης Κορωνοϊου



2April 8, 2020

Επιπτώσεις στο Ανθρώπινο Δυναμικό λόγω του Covid-19

Χάρτης καταγραφής εξάπλωσης COVID-19 από τις 18 Μαρτίου 2020

✓ 83% των επιχειρήσεων στράφηκαν

σε μοντέλα Απομακρυσμένης Εργασίας

- Άμεση ανάγκη για Μηχανικούς Δικτύων και 

Διαχειριστές Συστημάτων για την 

υποστήριξη αυξημένων απαιτήσεων χρήσης 

διακομιστών/συστημάτων  .

✓ 58% αύξηση της ανεργίας στις Υπηρεσίες 

Εστίασης, Τουρισμού και Υπαλλήλους Λιανικού 

Εμπορίου

- Αυτοί οι εργαζόμενοι θα μπορούσαν να 

ανακατανεμηθούν σε κεντρικές 

Αποθήκες, Εφοδιαστικές Αλυσίδες, 

Αποθήκες Διανομής και άλλους 

Λειτουργικούς Ρόλους χρήζοντας ελάχιστη 

αναβάθμιση δεξιοτήτων.

✓ Παρά την ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Ανάγκη επαγγελματιών 

με Δεξιότητες Κυβερνασφάλειας η τάση 

προσλήψεων σε αυτούς τους ρόλους 

μειώθηκε κατά 46% μεταξύ 18 Φεβρουαρίου 

και 18 Μαρτίου.

>200,000 Κρούσματα, >80,000 Ανάρρωσαν, >8,000 Θύματα
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Οι βασικές δεξιότητες και η απασχολησιμότητα παραμένουν σταθερές, εκτός κάποιων 
εξαιρέσεων

✓ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ/ΠΑΡΑΓΩΓΗ

- Οι μεγάλες εγκαταστάσεις που παράγουν μη βασικά   

προϊόντα χρειάστηκε να κλείσουν για να περιοριστεί η 

εξάπλωση του ιού, ωστόσο πολλές βασικές 

εγκαταστάσεις παραγωγής χρειάζεται ακόμη να 

λειτουργούν και φαίνεται να χρειάζονται 

επιπρόσθετους πόρους. Η ζήτηση σε ανθρώπινο 

δυναμικό στον κλάδο φαίνεται πως μετά την 

πανδημία θα επανέλθει για όλους εκτός από τις 

μικρές παραγωγικές μονάδες.

✓ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ/ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ

- Η ζήτηση αναμένεται να αυξηθεί λόγω της συνεχούς 

λειτουργίας και των αυξημένων αναγκών.

✓ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ/ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

- Η ζήτηση σε αυτόν τον τομέα αναμένεται να 

επανέλθει κατά 80%, με τις μικρότερες όμως 

επιχειρήσεις ενδεχομένως να μην μπορέσουν να 

ανακάμψουν μετά το πέρας της πανδημίας.

✓ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ/ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

- Η ζήτηση σε αυτούς τους κλάδους αναμένεται να 

παραμείνει σταθερή καθώς πάνω από το 95% της 

εργασίας πραγματοποιείται εξ αποστάσεως. 
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Παραδοχές για την διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού λόγω COVID-19

✓ ΑΔΕΙΑ ΜΕΤ’ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

- Αναμένεται πως το μεγαλύτερο ποσοστό των εργαζομένων θα χρησιμοποιήσει 

άδεια μετ’ αποδοχών κατά τη διάρκεια της πανδημίας, δημιουργώντας άμεση 

ανάγκη για εργαζόμενους έκτακτης ανάγκης για την αύξηση του ανθρώπινου 

δυναμικού ώστε να διατηρηθεί η ομαλή λειτουργία της επιχείρησης.

✓ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

- Αναμένεται πως το τμήμα των Προμηθειών και του Ανθρώπινου Δυναμικού θα 

συνεργαστούν πιο στενά κατά τη διάρκεια της πανδημίας για να συντονίσουν 

αποτελεσματικές στρατηγικές ανθρώπινου δυναμικού και να δημιουργήσουν 

μελλοντικά σχέδια που θα συμπεριλαμβάνουν εργαζόμενους για έκτακτες και 

μόνιμες ανάγκες.

✓ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

- Αναμένεται πως το μεγαλύτερο ποσοστό του ανθρώπινου δυναμικού θα 

συνεχίσει να εργάζεται εξ αποστάσεως μετά το πέρας της πανδημίας.

✓ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ και ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

- Η περίοδος που διανύουμε και η εργασία εξ αποστάσεως επιτρέπει την 

αξιολόγηση ώστε να καθοριστεί ποιες εγκαταστάσεις δεν θα χρειάζονται μετά 

την πανδημία.

Εργασία εξ 

αποστάσεως 

Γεωγραφική 

μετατόπιση

Αλλαγή μεγέθους/ 

μετατόπιση  

ανθρώπινου 

δυναμικού
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Επιστροφή στην #WORKSMART 

βιβλιοθήκη

Επικοινωνήστε με τους συμβούλους μας δωρεάν 

για τις προκλήσεις της επιχείρησης σας

https://manpowergreece.gr/work-smart-during-covid-19/
https://manpowergreece.gr/work-smart-during-covid-19/
https://manpowergreece.gr/work-smart-during-covid-19/
https://urldefense.com/v3/__https:/manpowergreece.gr/work-smart-during-covid-19/*contact-form-cov__;Iw!!A2WFPS_Ek0I!zR_ls6Z-xMIxpBKWITKtHV3QhpIOFxEyQU0UEarULGcDSO8GtycKtEDNgRHSNLOiLH7fUdNVtg$

