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Δπραξηζηίεο 

 
Οθείισ επραξηζηίεο ζηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ θ. ηαχξν Βαιζακίδε ν νπνίνο 

κε ηελ επηζηεκνληθή ηνπ θαηάξηηζε θαη ηελ ππνζηεξηθηηθή ηνπ ζπκπεξηθνξά κε 

παξφηξπλε, ελζάξξπλε, θαηεχζπλε θαη ζηήξημε ηηο πξνζπάζεηέο κνπ. Δπίζεο γηα ηελ 

επθαηξία πνπ κνπ έδσζε λα αζρνιεζψ θαη λα νινθιεξψζσ ηελ έξεπλα πάλσ ζε έλα 

ηφζν ζεκαληηθφ θαη επίθαηξν αληηθείκελν κειέηεο . 

Δπηπιένλ, ζέισ λα επραξηζηήζσ ηνλ ππεχζπλν θαζεγεηή ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο «Γηεζλήο θαη Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή» θ. Γειηά Παχιν γηα ηελ 

εκπηζηνζχλε θαη ηελ άςνγε ζπλεξγαζία ηνπ, ζε φιε ηελ δηάξθεηα ησλ ζπνδψλ κνπ.  

Δπγλσκνλψ ηελ νηθνγέλεηα κνπ πνπ ζηηο αξρέο πνπ κνπ έδσζε είλαη θαη ε δηαξθήο 

κάζεζε. Ηδηαίηεξα επραξηζηψ ηνλ αδεξθφ κνπ Γηψξγν πνπ είλαη πάληα δίπια κνπ θαη 

κε θαζνδεγεί κε ηηο γλψζεηο θαη ηελ εκπεηξία ηνπ.   
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Πεξίιεςε 

 
θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε κειέηε ησλ επηπηψζεσλ ηνπ ςεθηαθνχ 

κεηαζρεκαηηζκνχ ζηελ απαζρφιεζε θαη ε ηπρφλ ζχλδεζή ηνπ κε ηo έιιεηκκα 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Αξρηθά αλαδεηήζακε ην έιιεηκκα ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ 

ζηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο θαη εηδηθφηεξα ζε απηέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

Πξνθεηκέλνπ λα απαληήζνπκε θαη λα ηεθκεξηψζνπκε ηα εξεπλεηηθά καο εξσηήκαηα, 

αληιήζακε ζηνηρεία απφ ηε βηβιηνγξαθία, απφ ηηο απαληήζεηο έξεπλαο κέζσ 

εξσηεκαηνινγίνπ πνπ δηεμήγακε θαη ηέινο απφ ηε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία 

δεδνκέλσλ θαη δεηθηψλ ζρεηηθψλ κε ην ζέκα. 

Αλακθηζβήηεηα ν ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο έρεη δεκηνπξγήζεη λέεο ζπλζήθεο 

ζηνλ ηνκέα ηεο απαζρφιεζεο. Νέεο κνξθέο εξγαζίαο έρνπλ δηακνξθσζεί.  Μεηά ηελ 

επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ πιεξνθνξηψλ θαηαιήγνπκε ζηα ζπκπεξάζκαηα 

φηη: Αθελφο ην έιιεηκκα ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ είλαη δεδνκέλν ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ φκσο αθνξά έιιεηκκα ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ. Αθεηέξνπ κε ηηο ξαγδαίεο 

ηερλνινγηθέο εμειίμεηο θαη ηελ εηζαγσγή ηεο Σερλεηήο Ννεκνζχλεο ζηελ 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία ζα δηακνξθσζεί έλα λέν πεξηβάιινλ ζε νηθνλνκηθφ θαη 

θνηλσληθφ επίπεδν, ε πηνζέηεζε λέσλ λνκνζεηηθψλ θαη ξπζκηζηηθψλ θαλφλσλ θαη 

πιαηζίσλ θξίλεηαη αλαγθαία. Πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί ην έιιεηκκα ηνπ 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ  είλαη απαξαίηεην ηφζν ζε Δπξσπατθφ φζν θαη ζε εζληθφ 

επίπεδν λα ιεθζνχλ κέηξα θαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ πξνγξάκκαηα θαη δξάζεηο πνπ 

ζα πξνζηαηεχζνπλ ην ήδε ππάξρνλ εξγαηηθφ δπλακηθφ θαη ζα πξνεηνηκάζνπλ ην λέν. 

Απηφ κπνξεί λα πινπνηεζεί θπξίσο κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο (reskilling) θαη 

επαλεθπαίδεπζεο (upskilling). 

 

Λέμεηο θιεηδηά: Φεθηαθφο Μεηαζρεκαηηζκφο, Φεθηαθή Αλαζηάησζε, Φεθηαθέο 

Γεμηφηεηεο, Φεθηνπνίεζε, Απηνκαηνπνίεζε, Έιιεηκκα εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, 

Απαζρφιεζε.  
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Abstract 

 
The purpose of this survey is the study of the effects of digital transformation on 

employment and the possible correlation to the labor deficit. Initially we searched for 

the labor deficit of the European countries and especially those of the European 

Union. In order to respond to and justify our research hypotheses, we have collected 

our data from bibliography, from responses to our research questionnaires we have 

delivered for our purposes and finally from statistical procession of related data and 

indexes. 

Without any doubt, the digital transformation has generated new conditions on the 

employment sector. New forms of employment have been emerged. From the analysis 

of data and information we end up to the conclusion that: On one hand labor deficit is 

undeniable, however, the greatest percentage regards the lack of digital capabilities. 

On the other hand with the rapid technological advancements and the introduction of 

Artificial Intelligence on the production process a new environment will be 

formulated both in economic and social level, which makes necessary the adoption of 

new legislative and prescriptive frameworks. Thus, as to face labor deficit measures 

are necessary to be taken both in European and national level, as well as to utilize 

effectively programs and initiatives that will protect the already existed workforce and 

will set the ground for the new employees. This can be activated mainly through 

training, either as new education (reskilling) or as re-education (upskilling). 

Key words: Digital Transformation, Digital Disruption, Digital Skills, Digitalization, 

Automatization, Labor Deficit, Employment 
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Δηζαγσγή 

Δίλαη γεγνλφο φηη νη ςεθηαθέο ηερλνινγίεο αλαπηχζζνληαη κε ξαγδαίνπο ξπζκνχο θαη 

επεξεάδνπλ ηηο νηθνλνκίεο θαη ηηο θνηλσλίεο. Ζ δηαξθήο εμέιημε ηεο Σερλεηήο 

Ννεκνζχλεο (Artificial Intelligence),ε ζπλερψο απμαλφκελε εθαξκνγή αλαιχζεσλ 

κεγάινπ φγθνπ δεδνκέλσλ (big data analytics), ην Γηαδίθηπν ησλ πξαγκάησλ (internet 

of things), ην ππνινγηζηηθφ λέθνο (cloud computing) θαη ην Ίληεξλεη ππεξεζηψλ 

απνηεινχλ κεηαμχ ησλ άιισλ ηηο θηλεηήξηεο δπλάκεηο γηα ηελ ςεθηαθή επαλάζηαζε ή 

ηελ 4
ε
 Βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε, φπσο ζπλεζίδνπκε λα ηελ απνθαινχκε ζήκεξα. 

ηελ παξνχζα έξεπλα ζα αλαθεξζνχκε αξρηθά ζηηο έλλνηεο απηέο πνπ ζπλζέηνπλ θαη 

ελ ηέιεη ζπκβάινπλ ζηηο εμειίμεηο ηεο ςεθηαθήο επνρήο. 

Ζ ςεθηνπνίεζε θαη ε απηνκαηνπνίεζε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο δελ είλαη 

νπδέηεξεο. Οη αλαηξνπέο πνπ ζπληεινχληαη είλαη αιπζηδσηέο θαη πνιχ γξήγνξα 

εμειηζζφκελεο, αλαηξέπνληαο ηηο κέρξη ζήκεξα κεζφδνπο παξαγσγήο, απαζρφιεζεο, 

αθφκα θαη ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ησλ αλζξψπσλ. Γηα ην ιφγν απηφ ζα πξνζεγγίζνπκε 

θαη απηέο ηηο δχν έλλνηεο πξνθεηκέλνπ λα είλαη απνζαθεληζκέλεο φηαλ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ εμέιημε ηεο έξεπλαο. 

Ο ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη είλαη απνηέιεζκα ηεο 

εθαξκνγήο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ε αλαγθαηφηεηα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ 

ςεθηνπνίεζε θαη ηελ απηνκαηνπνίεζε. Υξνληθά, ν ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο δελ 

είλαη κηα κειινληηθή ζπλζήθε είλαη ην παξφλ. 

Γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο λέεο ςεθηαθέο πξνθιήζεηο νη επηρεηξήζεηο, νη νξγαληζκνί, 

νη θπβεξλήζεηο, ηα θξάηε, πνπ έρνπλ ρηηζηεί πάλσ ζε “παξαδνζηαθά” κνληέια πξέπεη 

λα αλαδηαξζξψζνπλ ην ζχλνιν ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο κε έλα ζσζηφ ςεθηαθφ 

κεηαζρεκαηηζκφ. Ζ δηαδηθαζία ηνπ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ δελ είλαη εχθνιε. 

Παξνπζηάδεη επθαηξίεο, αιιά ππνθξχπηεη θαη απεηιέο. Δπεξεάδεη ηνλ ηξφπν 

ιεηηνπξγίαο ηεο παξαγσγήο θαη αιιάδεη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ θξάηνπο θαη πνιηηψλ – 

επηρεηξήζεσλ θαηαλαισηψλ θαη εξγαδνκέλσλ. 

Οη ςεθηαθέο ηερλνινγίεο έρνπλ ηε δχλακε λα επεξεάζνπλ θαη λα αλαηαξάμνπλ 

νιφθιεξνπο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο, λα δεκηνπξγήζνπλ λένπο, αθφκα θαη λα 

αθαλίζνπλ παιαηνχο. Πξνθαινχλ ελ νιίγνηο ηελ απνθαινχκελε ςεθηαθή 

αλαζηάησζε (Schmitt et al., 2013). 
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Ο ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο επαλαπξνζδηνξίδεη ην ζχγρξνλν πεξηβάιινλ εξγαζίαο, 

δηακνξθψλεη λένπο ηξφπνπο απαζρφιεζεο θαη ζπλεξγαζίαο κε κεγαιχηεξε 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη επειημία.  

Απνηέιεζκα ηεο ςεθηαθήο αλαζηάησζεο ζηελ απαζρφιεζε, είλαη ν κεηαζρεκαηηζκφο 

ησλ επαγγεικάησλ, ε θαηάξγεζε πνιιψλ εηδηθνηήησλ αιιά θαη ε ζχλζεζε θαη 

εκθάληζε λέσλ (Degryse, 2016). Οη εμειίμεηο απηέο ζα εμεηαζηνχλ ζηε ζπλέρεηα ηεο 

έξεπλάο καο. Οη επηπηψζεηο ηνπ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ζηελ απαζρφιεζε, ε 

χπαξμε ειιείκκαηνο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, θπξίσο ζηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο θαη ε 

δπλαηφηεηα θάιπςεο απηνχ ηνπ ειιείκκαηνο είλαη ηα βαζηθά εξσηήκαηα πνπ ζα 

πξέπεη λα απαληήζνπκε. 

Ζ παγθνζκηνπνίεζε αιιά θπξίσο νη εμειίμεηο ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία ιφγσ ηνπ 

ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ, νδεγνχλ ζε πφισζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο (Eurofound, 

2013). Ζ πφισζε απηή εληζρχεη ηελ αληζφηεηα θαζψο κεηψλεη ηε δήηεζε γηα 

επαγγέικαηα κε κεζαίαο ηάμεο απνδνρέο θαη απμάλεη ηε δήηεζε γηα πςειφκηζζνπο 

θαη κε πνιιά πξνζφληα εξγαδφκελνπο θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ ρακειφκηζζν εξγαηηθφ 

δπλακηθφ. Ζ απμαλφκελε δήηεζε γηα ςεθηαθέο δεμηφηεηεο νδεγεί επίζεο ζε πφισζε 

ηεο αγνξάο εξγαζίαο. 

Ζ απηνκαηνπνίεζε θαη ν ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο ζα απμήζνπλ φπσο πηζηεχεηαη 

ηελ παξαγσγηθφηεηα αιιά ζα κεηψζνπλ ζεκαληηθά ηε δήηεζε εξγαηηθνχ δπλακηθνχ 

κέηξηαο εμεηδίθεπζεο (Schmitt et al., 2013). Απηφ ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηεο αλεξγίαο, 

δηάβξσζε ηεο κεζαίαο ηάμεο θαη αχμεζε ησλ εηζνδεκαηηθψλ αληζνηήησλ. Οη λέεο 

ηερλνινγίεο αιιάδνπλ ηηο πηπρέο ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο νηθνλνκίαο θαη θπζηθά 

επεξεάδνπλ ηελ απαζρφιεζε θαη ηελ εξγαζία.  

Ζ δηεζλνπνίεζε ησλ ζπζηεκάησλ παξαγσγήο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ θαη ε 

θαηάηκεζε ηεο παξαγσγήο -πνπ νδεγεί ζηνλ θαηακεξηζκφ ηεο εξγαζίαο- είλαη 

παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ επίζεο ζηε δηακφξθσζε λέσλ κνξθψλ απαζρφιεζεο 

(Dreger et al., 2015).  

Δπίζεο, ε αλάπηπμε λέσλ κνξθψλ νηθνλνκίαο, φπσο ε ζπλεξγαηηθή νηθνλνκία, ε 

νηθνλνκία θνηλήο ρξήζεο, ζηηο νπνίεο παξέρνληαη ππεξεζίεο θπξίσο κέζσ δηαδηθηχνπ 

είλαη απφ ηηο θχξηεο ηάζεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζε δηεζλέο θαη επξσπατθφ επίπεδν 

(Degryse, 2016). Οη δηαδηθηπαθέο πιαηθφξκεο, νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο σο εξγνδφηεο, δεκηνπξγνχλ επίζεο λέεο κνξθέο απαζρφιεζεο 
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θαη θάλνπλ επηηαθηηθή ηελ αλάγθε επαλαπξνζδηνξηζκνχ ηεο έλλνηαο ηεο εμαξηεκέλεο 

εξγαζίαο (Γεκφπνπινο, 2006). 

Οη επηπηψζεηο ηεο ςεθηνπνίεζεο ζηελ απαζρφιεζε έρνπλ γίλεη ήδε αηζζεηέο θαη 

δηακνξθψλνπλ λέν πεξηβάιινλ σο πξνο ηελ απαίηεζε γηα λέεο δεμηφηεηεο ηνπ 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο παξαγσγήο αιιά θπξίσο ζηνλ θιάδν 

ησλ ππεξεζηψλ. 

Ζ δήηεζε εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζε ζέζεηο πνπ απαηηνχλ πςειφ επίπεδν γλψζεσλ 

είλαη ζπλερψο απμαλφκελε θαη αξθεηέο θνξέο γίλεηαη ιφγνο γηα κεηαζρεκαηηζκφ ησλ 

αλαγθψλ κε δεμηφηεηεο (ΔΒ, 2017). ε έλα ηφζν ξαγδαία εμειηζζφκελν ηνπίν, ε 

πξνεηνηκαζία γηα ηηο απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο γίλεηαη φιν θαη πην θξίζηκε. Ζ ζπλερήο 

εθπαίδεπζε ηνπ ππάξρνληνο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, ν επαλαπξνζδηνξηζκφο, ε 

επηθαηξνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη γεληθά ε δηαδηθαζία 

αλαβάζκηζεο δεμηνηήησλ (upskilling) θαη επαλεθπαίδεπζεο (reskilling) είλαη 

αλαγθαία φζν πνηέ άιινηε (economynews, 2019). 

Οη ηάζεηο θαη νη εμειίμεηο πνπ πεξηγξάθνπκε παξαπάλσ σο πξνο ηελ απαζρφιεζε ζα 

εμεηαζηνχλ ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν πξνθεηκέλνπ λα ηεθκεξηψζνπλ ηα απνηειέζκαηα 

ηεο έξεπλάο καο. 

Ζ ςεθηαθή αλαζηάησζε έρεη ζαλ απνηέιεζκα, φπσο αλαθέξακε, λα επεξεάζεη θαη λα 

δεκηνπξγήζεη αλαηξνπέο ζε αξθεηνχο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο. Θεσξψληαο φηη ν 

θιάδνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ θαη εηδηθφηεξα ν ηνκέαο ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ (ηξαπεδψλ) είλαη απηφο πνπ έρεη δερζεί ζεκαληηθέο 

αιιαγέο, επηιέρζεθε γηα ηελ έξεπλά καο πξνθεηκέλνπ λα εμεηάζνπκε ηηο επηπηψζεηο 

ζηελ απαζρφιεζε ζε απηφλ.  

ηνλ θιάδν ηεο πγείαο, ηνλ νπνίν επίζεο ζα πξνζεγγίζνπκε, νη αλαηξνπέο είλαη ήδε 

κεγάιεο θαη αλακέλεηαη λα γίλνπλ αθφκα κεγαιχηεξεο κε ηελ εθαξκνγή ηεο Σερλεηήο 

Ννεκνζχλεο. 

Οη εμειίμεηο απφ ηελ εθαξκνγή ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, παξαθνινπζνχληαη απφ ηνπο 

νηθνλνκηθνχο θαη θνηλσληθνχο αλαιπηέο αιιά θαη απφ δηεζλείο νξγαληζκνχο. Οη 

πνζνηηθέο θαη πνζνζηηαίεο κεηαβνιέο θαηαγξάθνληαη θαη αμηνπνηνχληαη ζηηο έξεπλεο 

πνπ γίλνληαη γηα ηα επηκέξνπο ζέκαηα. Έηζη, θαη ζηελ έξεπλα καο ζα αληιήζνπκε 

κέζσ ηεο Eurostatθαη ηνπ OECDζηνηρεία γηα ηελ απαζρφιεζε θαη ηελ απαζρφιεζε 
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εηδηθψλ ICT (ICT Specialist), πξνθεηκέλνπ κεηά απφ ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία λα ηα 

αμηνπνηήζνπκε γηα ηελ απάληεζε ηνπ εξεπλεηηθνχ εξσηήκαηνο. 

Ζ θαηαγξαθή ησλ ςεθηαθψλ επηδφζεσλ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δ.Δ παξαθνινπζείηαη 

απφ ηνλ δείθηε Digital Economy and Society Index (Γείθηεο Φεθηαθήο Οηθνλνκίαο 

θαη Κνηλσλίαο) (Digital Single Market, 2019), ηα δεδνκέλα ηνπ νπνίνπ επίζεο ζα 

επεμεξγαζηνχκε πξνθεηκέλνπ λα θαηαιήμνπκε ζηα ζπκπεξάζκαηά καο.  

Γηα ηνλ ίδην ιφγν θαη γηα ηελ επηπιένλ ηεθκεξίσζε ηεο πνζνηηθήο έξεπλαο έρεη 

δηακνξθσζεί έλα εξσηεκαηνιφγην κηθξήο θιίκαθαο κε ην νπνίν ζα έξζνπκε ζε επαθή 

κε επηρεηξήζεηο ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, πξνθεηκέλνπ λα ζπιιέμνπκε δεδνκέλα απφ 

πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά. 

Μεηά ηε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ θαη ηε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ 

ζέκαηνο ζα αλαιχζνπκε ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ ζα πξνθχςνπλ, ζα ηα ζπγθξίλνπκε κε 

αληίζηνηρεο έξεπλεο φπνπ ππάξρνπλ θαη ζα δηαηππψζνπκε ηηο δηαπηζηψζεηο καο. 
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Κεθάιαην 1: Μεζνδνινγία θαη ζηόρνη ηεο έξεπλαο 

Ο ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο (digital transformation) πεξηιακβάλεη φιεο ηηο αιιαγέο 

πνπ πηνζεηεί κηα επηρείξεζε, γηα λα αμηνπνηήζεη ηα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξεη ην 

Γηαδίθηπν, ηα ςεθηαθά κέζα θαη νη λέεο ηερλνινγίεο. Δίλαη κηα δηαδηθαζία πνπ 

δεκηνπξγεί επθαηξίεο αιιά απαηηεί εθπαίδεπζε θαη ππνδνκέο. Έλα ζχγρξνλν θαη 

επίθαηξν ζέκα πνπ κε ην ξπζκφ αλάπηπμεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ απνθηά φιν θαη 

πεξηζζφηεξν ελδηαθέξνλ. Με βάζε απηφ, επηιέρζεθε σο ην έλα ζθέινο ηεο έξεπλαο. 

Ζ απαζρφιεζε επίζεο, είλαη έλαο απφ ηνπο ηνκείο πνπ δέρεηαη κεγάιε επίδξαζε απφ 

ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο, ηφζν πνζνηηθά φζν θαη πνηνηηθά. Ζ ζχλδεζε ησλ δχν 

απηψλ ζεκαληηθψλ ζεκάησλ θαη ε αιιειεπίδξαζή ηνπο καο νδήγεζαλ ζηελ πην 

ζπγθεθξηκέλε επηινγή  ηνπ ζέκαηνο, θαζψο θαη ηνπ ηίηινπ ηεο έξεπλαο: «Ο 

ςεθηαθόο κεηαζρεκαηηζκόο σο ιύζε ηνπ απμαλόκελνπ εξγαηηθνύ ειιείκκαηνο 

ζηελ Δπξώπε». 

1.1 Δξεπλεηηθέο Τπνζέζεηο 
Πξνθεηκέλνπ λα θαηαιήμνπκε ζε θάπνην ζπκπέξαζκα ζρεηηθά κε ηελ δηαζχλδεζε 

ησλ παξαπάλσ ελλνηψλ, ε εξγαζία απηή ζα βαζηζηεί ζε ηέζζεξηο (4) Δξεπλεηηθέο 

Τπνζέζεηο.  

Οη Δξεπλεηηθέο Τπνζέζεηο ζηηο νπνίεο ζα βαζηζηνχκε είλαη νη αθφινπζεο: 

ρεδηάγξακκα 1 Δξεπλεηηθέο Τπνζέζεηο 

 

 
 

Τπόζεζε 1

• Ζ ςεθηνπνίεζε θαη ν ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ησλ
επηρεηξήζεσλ θαη ησλ νξγαληζκψλ, ζην ζχλνιφ ηνπο ή ζε νξηζκέλνπο ηνκείο απηψλ

Τπόζεζε 2

• Τπάξρεη αλάγθε απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ κε ςεθηαθέο δεμηφηεηεο ζηελ
επηρείξεζε ή ηνλ νξγαληζκφ
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1.2 ηάδηα ηεο έξεπλαο 
Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ηνπ ζέκαηνο αλαδεηήζεθαλ 

άξζξα, επηζηεκνληθέο κειέηεο, δεκνζηεχζεηο, έξεπλεο απφ έγθπξνπο θνξείο, πνπ 

αλαθέξνληαη ζηηο έλλνηεο νη νπνίεο απαληψληαη ζηελ έξεπλα. 

Ζ αλαδήηεζε έγηλε απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο, ηφζν ειεθηξνληθέο Googlescholar, 

science directθ.α. θαη κε ιέμεηο θιεηδηά «ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο», «λέεο 

ηερλνινγίεο» «απαζρφιεζε – δεμηφηεηεο», φζν θαη ζε έγραξηεο πεγέο ειιεληθά θαη 

μελφγισζζα βηβιία, θπξίσο απφ ηελ Δζληθή Βηβιηνζήθε ηεο Διιάδνο, ε νπνία 

ζηεγάδεηαη ζην ίδξπκα ηαχξνο Νηάξρνο.  

 

  

Τπόζεζε 3

• Τπάξρεη δπλαηφηεηα εχξεζεο πξνζσπηθνχ κε ςεθηαθέο δεμηφηεηεο

Τπόζεζε 4

• Ο ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο ζπκβάιεη ζηελ αληηκεηψπηζε ηπρφλ ειιείκκαηνο
Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ ζηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο (δξάζεηο θαη ιήςε κέηξσλ
αληηκεηψπηζεο)
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ηνλ παξαθάησ πίλαθα αλαθέξνληαη νη πεγέο απφ φπνπ αληιήζακε πιεξνθνξίεο θαη 

ηηο αμηνπνηήζακε ζηελ έξεπλά καο, αλάινγα κε ηε ζεκαηνινγία πνπ ζέιακε λα 

εμεηάζνπκε. 

Πίλαθαο 1: Πεγέο έξεπλαο 

ΘΔΜΑΣΑ ΠΖΓΔ 

Απαζρφιεζε ΗΝΔ Ηλζηηηνχην Δξγαζίαο ΓΔΔ inegsee.gr 

ΔΒ sev.org.gr 

Δζληθφ Ηλζηηηνχην Δξγαζίαο θαη Αλζξψπηλνπ 

Γπλακηθνχ 

Insider.gr 

European Commission 

ΟηθνλνκηθφΔπηκειεηήξην 

Randstad.gr 

Δζληθφ Κέληξν Σεθκεξίσζεο 

Απαζρφιεζε – Σξάπεδεο ΟΣΟΔ 

ΗΝΔ 

Deloitte 

Απαζρφιεζε – Τγεία Medicalmanage.gr 

Pharmamanage.gr 

Τπνπξγείν Τγείαο: moh.gov.gr 

Νέεο Σερλνινγίεο ΓΗΚΣΤΟ 

Βηβιηνγξαθηθέο πεγέο 

Έιιεηκκα Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ OECD 

e.europa- γλσκνδνηήζεηο  

Γείθηεο DESI 

Γείθηεο DEOI 

e.europa 

Έθζεζε ΔΒ 2017 

Πιεξνθνξίεο γηα ICT HePISΔιιεληθφ Γίθηπν Δπαγγεικαηηψλ 

Πιεξνθνξηθήο 

CEPIS: πκβνχιην Δπξσπατθήο Δλψζεσο 

Δπαγγεικαηηψλ Πιεξνθνξηθήο 
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ρεκαηηθά, ε πξνζέγγηζε πνπ ζα πξαγκαηεπηεί ε έξεπλα, αλαπαξίζηαηαη σο εμήο: 

ρεδηάγξακκα 2: Πξνζέγγηζε ηεο έξεπλαο 

 

 

ην επφκελν ζηάδην ηεο έξεπλάο καο ζα εμεηάζνπκε ηελ απαζρφιεζε εηδηθψλ ΣΠΔ 

(ICT Specialist Skills), νη νπνίνη απαηηνχληαη απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο. Θα 

επηρεηξήζνπκε λα ζπζρεηίζνπκε ηνλ αξηζκφ απηψλ ησλ επηζηεκφλσλ κε ηελ 

απαζρφιεζε ηνπο ζηα 28 θξάηε - κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

Δπίζεο, κέζσ ησλ ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ θαη ησλ πιεξνθνξηψλ, πνπ απνηεινχλ 

πνιχηηκν εξγαιείν γηα ηελ κειέηε καο, ζα εξεπλήζνπκε ηελ ηπρφλ χπαξμε 

ειιείκκαηνο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη ηε δπλαηή ζπκβνιή ηνπ ςεθηαθνχ 

κεηαζρεκαηηζκνχ ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ. Πξνθεηκέλνπ λα θαηαιήμνπκε ζην γεληθφ 

ζπκπέξαζκα ζα απαληήζνπκε θαη ζα ηεθκεξηψζνπκε ηηο παξαπάλσ ππνζέζεηο. 

Οη ςεθηαθέο εμειίμεηο θαη ε πξνζαξκνζηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ δεκφζησλ 

ππεξεζηψλ ησλ ρσξψλ ηεο Δ.Δ παξαθνινπζνχληαη κε ζχγρξνλνπο δείθηεοφπσο νη 
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DESI (Digital Economy and Society Index) θαη DEOI (Digital Economic Opportunity 

Index). 

Κάλνληαο ρξήζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ δείθηε DESI, πνπ αλαθέξακε πην πάλσ, 

αθνινπζεί ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία γηα ηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη 

ζπγθεθξηκέλα ησλ επηκέξνπο ππνδεηθηψλ: ηνπ 2νπ,δειαδή ην Αλζξώπηλν Κεθάιαην 

(Human Capital)θαη ηνπ 4νπ,δειαδή ε Δλζσκάησζε ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο 

(Integration of Digital Technology), πνπ ζπκβάιινπλ ζηε δηακφξθσζε ηνπ γεληθνχ 

δείθηε DESI. 

Μεηά ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ απφ ηηο δχν πξναλαθεξζείζεο ππνθαηεγνξίεο 

ζα αθνινπζήζεη ε αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ γηα ηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο. 

Παξάιιεια ζα γίλεη ε δεπηεξνγελήο έξεπλα κέζσ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ.  

Σα απνηειέζκαηα πνπ ζα ζπιιέμνπκε ηφζν απφ ηε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ 

δεδνκέλσλ φζν θαη απφ ηηο απαληήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ζα ζπλεθηηκεζνχλ, 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαιήμνπκε ζε ζπκπεξάζκαηα. 

Γηα λα ζεσξεζνχλ ηα ζπκπεξάζκαηα απηά αζθαιή, ζα γίλεη ζχγθξηζε κε αληίζηνηρεο 

έξεπλεο. Δπίζεο, κεηά ηηο δηαπηζηψζεηο ζα αλαδεηήζνπκε ηνπο ηξφπνπο 

αληηκεηψπηζεο ηνπ ζέκαηνο. Θα γίλεη αλαθνξά αλ πηνζεηνχληαη θαη ζε πνην βαζκφ 

πξνγξάκκαηα ή ιχζεηο  ζε εζληθφ επίπεδν αιιά θαη ζηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ. 

1.2 Υξνλνδηάγξακκα 
Αλαθνξηθά κε ην ρξφλν πνπ ρξεηάζηεθε γηα ηελ έξεπλά καο απηφο ήηαλ πεξίπνπ έμη 

(6) κήλεο. Σνλ πξψην κήλα αζρνιεζήθακε κε ηελ επηινγή ηνπ ζέκαηνο, ηνλ 

ζρεδηαζκφ θαη ηελ επηινγή ησλ κεζφδσλ. Σνπο επφκελνπο ηξεηο (3) κήλεο 

αζρνιεζήθακε κε ηε κειέηε ηεο βηβιηνγξαθίαο θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο έξεπλαο 

καο κέζσ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Δπίζεο, ζην δηάζηεκα απηφ, έγηλε ε ζηαηηζηηθή 

επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. Σέινο, ηνπο δχν (2) ηειεπηαίνπο 

κήλεο αζρνιεζήθακε κε ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ, ηελ θαηαγξαθή θαη 

παξνπζίαζε ηνπο. 
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Κεθάιαην 2: Σερλνινγηθέο εμειίμεηο – 4
ε
 Βηνκεραληθή 

Δπαλάζηαζε 

Ο ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο, ην έιιεηκκα ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη ε 

απαζρφιεζε, είλαη νη βαζηθέο έλλνηεο ηεο έξεπλάο καο. Θεσξήζακε φκσο αλαγθαία 

ηελ ελλνηνινγηθή πξνζέγγηζε φισλ ησλ επηκέξνπο παξαγφλησλ πνπ ζπληεινχλ θαη 

δηακνξθψλνπλ ηα ππφ έξεπλα ζέκαηα. Δπίζεο ε ηζηνξηθή αλαδξνκή θαη ηα ζηάδηα 

ησλ ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ ζα βνεζήζνπλ λα δηακνξθσζεί ζσζηή άπνςε σο πξνο 

ην ξπζκφ θαη ηελ ηαρχηεηα πνπ νη αιιαγέο ιακβάλνπλ ρψξα ζήκεξα. 

2.1Από ηελ 1
ε
 ζηε 3

ε
 Βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε 

 

Ζ 1
ε
 Βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε ραξαθηεξίζηεθε απφ ηελ εθβηνκεράληζε ηεο 

παξαγσγήο κέζσ ηεο αηκνθίλεζεο ζηα ηέιε ηνπ 18
νπ

 αηψλα. Αχμεζε ηνλ πινχην ζην 

δπηηθφ θφζκν θαη ήηαλ ε αξρή γηα πνιιέο θνηλσληθέο αιιαγέο. Ζ ρξήζε θαηλνηφκσλ 

γηα ηελ επνρή ηερλνινγηψλ φπσο ε δχλακε ηνπ αηκνχ, ν θζελφο ζίδεξνο, ε 

εμεηδίθεπζε ηνπ εκπνξίνπ, νη λέεο κεραλέο πνπ κπνξνχζαλ λα θάλνπλ ηε δνπιεηά 

πνιιψλ αλζξψπσλ, ήηαλ νη δπλάκεηο γηα ηελ αλάπηπμε κηαο λέαο νηθνλνκηθήο θαη 

θνηλσληθήο θηινζνθίαο. Οη θνηλσληθνί αγψλεο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ άζιησλ 

ζπλζεθψλ δσήο θαη εξγαζίαο (Αγγιία 1811-1813) δηακνξθψλνπλ ην πεξηβάιινλ ηεο 

επνρήο. 

Απφ ηα κέζα ηνπ 19
νπ

 αηψλα ν εμειεθηξηζκφο θαη νη γξακκέο ζπλαξκνιφγεζεο 

νδήγεζαλ ζηε καδηθνπνίεζε ηεο παξαγσγήο θαη ζηε 2
ε
 Βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε 

θαη ηελ αλάδεημε ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ ζε θπξίαξρε νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή 

δχλακε. Δπίζεο, ζηηο Ζ.Π.Α ε 2
ε
 Βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε βνήζεζε ζηελ επέθηαζε 

ηνπ λένπ έζλνπο πξνο δπηηθά θαη ζε απηφ  ζπλεηέιεζε θαη ε δηεχξπλζε ηεο ρξήζεο 

ησλ ζηδεξνδξφκσλ θαη ηνπ θζελφηεξνπ ράιπβα. Ήηαλ ε επνρή πνπ ηθαλνί εθεπξέηεο 

αλαδείρζεθαλ ζε επηηπρεκέλνπο επηρεηξεκαηίεο (Thomas Edisonθαη Henry Ford). Ζ 

ειεθηξηθή ελέξγεηα δηαδξακαηίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν θαη ζηελ εμέιημε ηεο νβηεηηθήο 

Έλσζεο. 

Απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’70 βξίζθεηαη ζε εμέιημε ε 3
ε
 Βηνκεραληθή 

Δπαλάζηαζε πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ απμαλφκελε θαη ζπλερψο αλαπηπζζφκελε 

ηερλνινγία ηεο Πιεξνθνξηθήο, ηφζν ζηηο αλεπηπγκέλεο βηνκεραληθά ρψξεο, φζν θαη 

ζε απηέο ηνπ ηξίηνπ θφζκνπ. 
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Με ηνλ φξν 3
ε
 Βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε, αλαθεξφκαζηε ζηε ζπλδπαζκέλε ρξήζε 

ππνινγηζηψλ ινγηζκηθνχ θαη επηθνηλσληψλ, θαζψο θαη ηελ απμαλφκελε ρξήζε ηεο 

ειεθηξνληθήο ζηε βηνκεραλία θαη ην εκπφξην (ATMs,πηζησηηθέο θάξηεο) 

(Γαζθαιάθεο, 2014). 

ηε δεθαεηία ηνπ ’80 εκθαλίδνληαη νη πξψηνη πξνζσπηθνί  ππνινγηζηέο κε ρακειφ 

θφζηνο θαη θαηαιήγνπλ λα είλαη αλαπφζπαζην εξγαιείν δνπιεηάο, εθπαίδεπζεο 

ςπραγσγίαο. 

Ζ αλάπηπμε ησλ ηερλνινγηψλ επηθνηλσλίαο, ε δξαζηηθή κείσζε ηνπ θφζηνπο 

κεηαθνξάο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ θαη ε δπλαηφηεηα δηάδνζεο ηνπο αλά ηνλ 

θφζκν είλαη επίζεο παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ 3
ε
 Βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε. 

Ζ κεηαηφπηζε απφ ηελ ειεθηξνκεραληθή ζηελ ςεθηαθή ηερλνινγία, ε κεηάβαζε απφ 

ηα ράιθηλα θαιψδηα ζηε ηερλνινγία ησλ νπηηθψλ ηλψλ θαη ηέινο ε επέθηαζε ησλ 

δνξπθνξηθψλ επηθνηλσληψλ δηεπξχλνπλ ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ αλζξψπνπ. 

Ζ 3
ε
 Βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε έθεξε κεγάιεο αιιαγέο ζηνλ ηξφπν δσήο ζηηο 

αλεπηπγκέλεο ρψξεο. πγρξφλσο, δηεηζδχεη δπλακηθά ζε ρψξεο εθηφο ηνπ δπηηθνχ 

θφζκνπ. Ζ Ν. Κνξέα θαη ε Ηλδία αλαδείρζεθαλ ηθαλφηαηνη ζηνπο ηνκείο ηεο 

κηθξνειεθηξνληθήο ελψ δπλακηθά αλαπηχζζεηαη ε νηθνλνκία ηεο Κίλαο. 

εκαληηθφ απνηχπσκα ηεο 3
εο

 Βηνκεραληθήο Δπαλάζηαζεο απνηεινχλ ηα κέζα 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο αλαηξέπνληαο παξαδνζηαθνχο θαλφλεο θνηλσληθνπνίεζεο. Σα 

κέζα απηά έπαημαλ θαζνξηζηηθφ ξφιν θαη επεξεάδνπλ αθφκε θαη ζήκεξα ζεκαληηθά 

πνιηηηθά γεγνλφηα (Αξαβηθή Άλνημε, Brexit θ.α) (Φσηάθεο & ειίκεο, 2018). 

2.2  4
ε
 Βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε 

 

Ο φξνο 4
ε
 Βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε αθνχζηεθε γηα πξψηε θνξά ην 2011 ζε έθζεζε 

ζην Αλφβεξν(Μαζηξνγεσξγίνπ, 2019). 

Ζ 4
ε
 Βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε δελ είλαη απιά ε ςεθηνπνίεζε ή ην Γηαδίθηπν, είλαη 

νη λέεο βηνκεραλίεο ηνπ κέιινληνο, ε ξνκπνηηθή, νη πξνεγκέλεο βηνεπηζηήκεο, ε 

θσδηθνπνίεζε ηνπ ρξήκαηνο, νη αζθάιεηεο ζηνλ θπβεξλνρψξν, ηα big data, θαζψο θαη 

ηα γεσπνιηηηθά, πνιηηηζκηθά πιαίζηα κέζα απφ ηα νπνία αλαδεηθλχνληαη. ια απηά 

αιιάδνπλ ηελ νηθνλνκία, ηελ αγνξά εξγαζίαο, ηελ πγεία, ηελ παξαγσγή ζηνλ 
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αγξνηηθφ ηνκέα, ηνλ ηξφπν ζπλαιιαγψλ, ηελ αζθάιεηα ησλ ρσξψλ, ηεο πξνζσπηθήο 

δσήο ησλ πνιηηψλ θαη ελ ηέιεη ηελ δεκνθξαηία (Γηακαληνπνχινπ,2018). 

2.3 Παξάγνληεο - Φνξείο πνπ ζπληεινύλ ζηελ 4
ε
 Βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε 

 

Σελ 4
ε
 Βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε ραξαθηεξίδνπλ αξθεηνί παξάγνληεο ηνπο νπνίνπο 

ζπλνπηηθά ζα αλαθέξνπκε: 

2.3.1 Γηαδίθηπν ησλ πξαγκάησλ (Internet of Things) 
 

Αλαθέξεηαη ζε έλα ηεξάζηην αξηζκφ «πξαγκάησλ» -πιεξνθνξηψλ πνπ ζπλδένληαη κε 

ην Γηαδίθηπν, ψζηε λα κπνξνχλ λα κνηξάδνληαη δεδνκέλα κε άιιεο εθαξκνγέο, 

ζπλδεδεκέλεο ζπζθεπέο, βηνκεραληθά κεραλήκαηα θαη πνιιά άιια. Οη ζπζθεπέο πνπ 

είλαη ζπλδεδεκέλεο κε ην Internetρξεζηκνπνηνχλ ελζσκαησκέλνπο αηζζεηήξεο γηα ηε 

γηα ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ, ηελ επεμεξγαζία θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ηελ 

επίιπζή ηνπο. 

Οη ζπζθεπέο πνπ ζπλδένληαη κε ην IoTκπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ηνλ ηξφπν πνπ 

εξγαδφκαζηε θαη πνπ δνχκε. Σν ΗνΣ έρεη εθαξκνγή ζηελ Βηνκεραλία, ζην Ληαληθφ 

Δκπφξην, ζηε Φξνληίδα ηεο πγείαο, ζηελ Δλέξγεηα, ζηελ Αζθάιεηα θαη ε ρξήζε ηνπο 

είλαη πιένλ αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο θαζεκεξηλφηεηάο καο(sas, 2019). 

Σν IoTείλαη ε ηειεπηαία θαηλνηνκία ζηνλ ηνκέα ηεο πιεξνθνξηθήο. Καηαλαισηηθά 

πξντφληα, κέζα κεηαθνξάο, βηνκεραληθά θαη βνεζεηηθά εμαξηήκαηα, αηζζεηήξεο 

αιιά θαη θαζεκεξηλά αληηθείκελα ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ θαη 

δηακνξθψλνπλ λέεο ζπλζήθεο ζηελ απαζρφιεζε θαη γεληθφηεξα ζηε δσή ηνπ 

αλζξψπνπ. χκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο, ν αξηζκφο ησλ ζπζθεπψλ πνπ επηθνηλσλνχλ 

κεηαμχ ηνπο έρεη μεπεξάζεη ηνλ αξηζκφ ησλ αλζξψπσλ πνπ αιιειεπηδξνχλ (Howard, 

2015).  

2.3.2 Ίληεξλεη Τπεξεζηώλ 
 

Πξφθεηηαη γηα ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη θαη ρξεζηκνπνηνχληαη κέζσ ηεο 

επεμεξγαζίαο ησλ «κεγάισλ δεδνκέλσλ» (Big data) θαη ηεο ηερλνινγίαο ηνπ 

«ππνινγηζηηθνχ λέθνπο» (cloud computing). Ζ ελζσκάησζε ησλ ηερλνινγηψλ απηψλ 

ζηε δηαδηθαζία ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο θαη ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ, πξνζδίδεη 

ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά (Φσηάθεο & ειίκεο, 2018): 
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 Γηαιεηηνπξγηθφηεηα 

 Δηθνληθφηεηα 

 Απνθέληξσζε  

 Πξνζαξκνζηηθφηεηα 

2.3.3 Τπεξεζίεο ππνινγηζηηθνύ λέθνπο (cloud computing) 
 

Οη ππεξεζίεο απηέο έθεξαλ κεγάιε αιιαγή ζρεηηθά κε ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν πνπ νη 

επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο πφξνπο ηεο πιεξνθνξηθήο. Δίλαη ππεξεζίεο 

ππνινγηζηψλ- δηαθνκηζηψλ, απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ, δηθηχσζεο,  ινγηζκηθψλ νη 

νπνίεο παξέρνληαη κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ (cloud- ζχλλεθν). Οη ιφγνη πνπ θάλνπλ ηηο 

ππεξεζίεο ηνπ cloud computingδεκνθηιείο είλαη (Computer Science Center, 2019): 

Σν ζρεηηθά ρακειφ θφζηνο γηα ηελ αγνξά πιηθψλ ινγηζκηθνχ 

Ζ ηαρχηεηα – παξαγσγηθφηεηα – παγθφζκηα θιίκαθα – απφδνζε – αμηνπηζηία. 

2.3.4 «Μεγάια δεδνκέλα» Big Data 
 

Δίλαη ν ηεξάζηηνο φγθνο δεδνκέλσλ πνπ είλαη ζρεδφλ αδχλαηνλ λα επεμεξγαζηεί κε 

ηηο παξαδνζηαθέο κεζφδνπο. Σα Big Dataπξνζδηνξίδνληαη απφ 6 βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά: φγθν - ηαρχηεηα- πνηθηιία- κεηαβιεηφηεηα- αθξίβεηα- αμία. 

Υξεηάδνληαη επνκέλσο θαηλνηφκεο θαη απνδνηηθέο κνξθέο επεμεξγαζίαο ησλ Big 

Dataθαη ζηε θάζε απηή επεκβαίλεη ν Data Scientist, κία απφ ηηο πιένλ πεξηδήηεηεο 

εηδηθφηεηεο, αθνχ αλαιχεη θαη αμηνπνηεί ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηα δεδνκέλα (Δπηρεηξψ, 

2019). 

ΣαBig Data θαηά ηνλ Pierre Delort δελ ζπληζηνχλ κηα κεγάιε επαλάζηαζε φπσο ε 

γεσξγία θαη ε βηνκεραλία. Χζηφζν κε ην άλνηγκα ηεο επαγσγήο ησλ δεδνκέλσλ 

επηηξέπεηαη ν κεηαζρεκαηηζκφο ζε πνιινχο ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο φπσο: πνιηηηθή, 

θνηλσλία, εθπαίδεπζε, δηθαηνζχλε, αζιεηηζκφο θιπ. Ζ Google θαη ην Facebook είλαη 

νη πην πξνσζεκέλεο εηαηξίεο ζε Big Data (Ναπηεκπνξηθή, 2019Β). 
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2.3.5 Σερλεηή Ννεκνζύλε 
 

Ζ Σερλεηή Ννεκνζχλε (Artificial Intelligence) άξρηζε λα θνξπθψλεηαη ζηαδηαθά απφ 

ηε δεθαεηία ηνπ 2000 θαη πξνέθπςε απφ ην ζπλδπαζκφ ηεο κεραλήο λα «καζαίλεη» 

(machine learning) θαη ηα «κεγάια δεδνκέλα» (big data).Οη αιγφξηζκνη δίλνπλ ηε 

δπλαηφηεηα ζηηο κεραλέο λα εθηεινχλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ππνινγηζκψλ θαη άιιεο 

δξαζηεξηφηεηεο φπσο ν άλζξσπνο. 

Δίλαη ην θνκκάηη ηεο επηζηήκεο πνπ αζρνιείηαη κε ηελ αλάπηπμε κε έκβησλ 

νληνηήησλ («agents» φπσο απνθαινχληαη) πνπ δηαζέηνπλ ηε δπλαηφηεηα αληίιεςεο 

ηνπ πεξηβάιινληνο, επεμεξγαζίαο ηεο πιεξνθνξίαο θαη δξάζεο γηα λα εμππεξεηήζνπλ 

ζπγθεθξηκέλνπο ζθνπνχο. 

Οη ελέξγεηεο ηνπο δελ αθνινπζνχλ έλα πξνθαηαζθεπαζκέλν απφ ηνλ άλζξσπν 

«ζελάξην δξάζεο» αιιά ιακβάλνληαη κφλεο ηνπο κε  «έμππλν ηξφπν». Οη νληφηεηεο 

απηέο δελ είλαη απαξαίηεην λα είλαη κεραλέο ξνκπφη, κπνξεί λα είλαη έμππλα 

ζπζηήκαηα ινγηζκηθνχ (In Business News, 2018). 

Σα ζπζηήκαηα Σερλεηήο Ννεκνζχλεο ήδε βξίζθνληαη ζηελ θαζεκεξηλή καο δσή, 

φπσο ζηελ κεηάθξαζε θεηκέλσλ, ζηελ αλαγλψξηζε πξνζψπσλ, ζην λα παίδνπλ 

παηρλίδηα θαη λα νδεγνχλ απηνθίλεηα. Υξεζηκνπνηνχληαη γηα λα πξνηείλνπλ ηαηλίεο, 

κνπζηθή, παθέηα δηαθνπψλ. Ζ αλάιπζε αξραηνινγηθψλ δεδνκέλσλ θαη ε δεκηνπξγία 

κνληέισλ θαζψο θαη ε ππνβνήζεζε ειηθησκέλσλ κε θηλεηηθέο θαη λεπξνινγηθέο 

παζήζεηο είλαη ηνκείο εθαξκνγήο ηεο Σερλεηήο Ννεκνζχλεο. 

Ο βξαβεπκέλνο πξφζθαηα, κε ηελ θνξπθαία δηάθξηζε Nevanlinna, θαζεγεηήο ηνπ 

MIT Κσλζηαληίλνο Γαζθαιάθεο, ζε πξφζθαηε παξνπζίαζή ηνπ, αλαθέξεη ηξία 

πηζαλά ζελάξηα απφ ηελ επαλάζηαζε ζηελ ηερλεηή λνεκνζχλε. «Τν πξώην ην 

αηζηόδνμν (Wonderland) ραξαθηεξίδεηαη από αξκνληθή θαη ζπκπιεξσκαηηθή 

ζπλύπαξμε ηνπ αλζξώπνπ θαη ηεο κεραλήο. Τν δεύηεξν, ην εθηαιηηθό / δπζηνπηθό 

(Pessiland), έρεη ηηο κεραλέο λα θπξηαξρνύλ θαη ην ηξίην ήηαλ έλα βαξεηό ζηάζηκν 

κέιινλ» (Ναπηεκπνξηθή, 2019Α). 

ηελ άπνςε ηνπ γηα ηηο επηδξάζεηο ηεο ηερλεηήο λνεκνζχλεο ζηελ απαζρφιεζε 

αλαθέξεη: «Αλακθίβνια δηαηξέρνπκε κηα θαηλνύξηα βηνκεραληθή επαλάζηαζε πνπ ζα 
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αιιάμεη ξηδηθά ηε θύζε ηεο αλζξώπηλεο εξγαζίαο θαη ζα αθήζεη έλα κεγάιν απνηύπσκα 

ζηελ νξγάλσζε ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο θνηλσλίαο καο. Δίλαη ινγηθό λα ππάξμνπλ 

πξνβιεκαηηζκνί σο πξνο ην πνηεο ζα είλαη νη αιιαγέο απηέο θαη πσο ζα 

πξνεηνηκαζηνύκε γηα απηέο. Σίγνπξα ζα πξέπεη λα ππάξμεη κέξηκλα γηα απηνύο πνπ ζα 

εθηνπηζηνύλ από ηελ εξγαζίαο ηνπο, θαη ζα πξέπεη ηα θέξδε θαη ηα νθέιε από ηε ρξήζε 

ησλ θαηλνύξησλ ηερλνινγηώλ λα κνηξάδνληαη ζσζηά. Θα ρξεηαζηεί έλα θαηλνύξην 

θνηλσληθό ζπκβόιαην» (Ναπηεκπνξηθή, 2019Α). 

2.4 Τηνζέηεζε ησλ εμειίμεσλ ηεο 4
εο

 ΒΔ 

2.4.1 Δπξώπε 
 

Ζ ςεθηαθή ηερλνινγία δελ αμηνπνηείηαη απφ ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ γηα ηε δεκηνπξγία 

κηαο λέαο βηνκεραλίαο αιιά γηα ην κεηαζρεκαηηζκφ ηεο ππάξρνπζαο βηνκεραλίαο θαη 

ησλ επηρεηξήζεσλ. 

Σν ρακειφ πνζνζηφ ρξήζεο ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ ΔΔ είλαη 

έλα παξάδεηγκα ησλ πξνθιήζεσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ πξνθεηκέλνπ λα 

ελζσκαησζνχλ ζηηο αιιαγέο πνπ θέξλεη ε 4
ε
 Βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε. 

Οη θπβεξλήζεηο ησλ πεξηζζφηεξσλ θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ έρνπλ πηνζεηήζεη πνιηηηθέο 

γηα ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηε βειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ ηνπ εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ φζν αθνξά ηηο πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο. Υαξαθηεξηζηηθά είλαη ηα 

πξνγξάκκαηα: Smart Industry ζηελ Οιιαλδία, Industrial Conectado 4.0 ζηελ Ηζπαλία, 

High Value Manufacturing Catapult ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην. 

2.4.1.1 4
ε
 Βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε: Κξάηε – κέιε ηεζζάξσλ ηαρπηήησλ  

Με βάζε ηα θξηηήξηα «βηνκεραληθήο αξηζηείαο» θαη αλάινγα κε ηελ πξφνδν πνπ 

έρνπλ αλαπηχμεη ηα θξάηε κέιε σο πξνο ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο ηεο 4
εο

 

Βηνκεραληθήο Δπαλάζηαζεο, θαηαηάζζνληαη ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο: 

Πξσηνπόξα θξάηε (front-runners): ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ ρψξεο νη νπνίεο 

έρνπλ πξνρσξήζεη θαη ζπλερψο αλαπηχζζνληαη ζχκθσλα κε ηηο θαηλνχξηεο 

ηερλνινγηθέο εμειίμεηο ηεο 4
εο

 Βηνκεραληθήο Δπαλάζηαζεο, φπσο είλαη νη Γεξκαλία, 

νπεδία, Απζηξία θαη Ηξιαλδία. 
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Κξάηε κε δπλαηόηεηεο (potentialists): Ζ βηνκεραληθή βάζε απηψλ ησλ ρσξψλ αξρίδεη 

λα εμαζζελεί, αιιά ν ζχγρξνλνο εηαηξηθφο ηνπο ηνκέαο έρεη πνιιέο δπλαηφηεηεο. ε 

απηή ηελ θαηεγνξία δηαθξίλνπκε ρψξεο φπσο, ην Βέιγην, Γαλία, Οιιαλδία, Ζλσκέλν 

Βαζίιεην θαη Γαιιία, κε πξσηνπφξα ρψξα ηελ Φηλιαλδία. 

 Κξάηε- θίινη ηεο παξάδνζεο (traditionalists): Οη ρψξεο απηέο δηαζέηνπλ επαξθή 

βηνκεραληθή βάζε, φκσο έρνπλ αλαιάβεη ιίγεο πξσηνβνπιίεο γηα ηε κεηάβαζε ζηε 

λέα βηνκεραληθή επνρή. Πξφθεηηαη γηα θξάηε κέιε θπξίσο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο 

φπσο, Σζερία, ινβαθία, ινβελία, Οπγγαξία θαη Ληζνπαλία. 

Γηζηαθηηθά θξάηε: Απηά ηα θξάηε δελ δηαζέηνπλ αμηφπηζηε βηνκεραληθή βάζε. Σα 

θξάηε απηά είλαη ε Διιάδα, Ηηαιία, Δζζνλία, Πνξηνγαιία, Πνισλία, Κξναηία θαη 

Βνπιγαξία. Οξηζκέλεο απφ απηέο ηηο ρψξεο παξέρνπλ ήδε εξγαηηθφ δπλακηθφ ζε 

κεγάια βηνκεραληθά θξάηε κέιε (Φσηάθεο & ειίκεο, 2018). 

 

2.4.2 ΗΠΑ 

 

ηηο ΖΠΑ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ πξνψζεζε ηεο 4
εο

 Βηνκεραληθήο Δπαλάζηαζεο 

δηαδξακαηίδεη ν ηδησηηθφο ηνκέαο. Σν industrial internet consortium ζπζηάζεθε ην 

2014 απφ κεγάιεο εηαηξίεο φπσο General Electric, Cisco, Intel, IBM. ηφρνο ηνπ είλαη 

ε ζπλεξγαζία κεηαμχ επηρεηξήζεσλ, αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο θαη πνιηηείαο γηα ηνλ 

εθζπγρξνληζκφ κηαο ζεηξάο ηνκέσλ, φπσο είλαη ε κεηαπνίεζε, ε ελέξγεηα, νη 

κεηαθνξέο, ην ζχζηεκα πγείαο, νη θνηλσθειείο νξγαληζκνί θαη ε αγξνηηθή παξαγσγή 

κε ηε βνήζεηα ηνπ Ίληεξλεη (Φσηάθεο & ειίκεο, 2018). 

2.4.3 Λνηπόο Κόζκνο 
 

ηελ Κίλα νη απμαλφκελνη κηζζνί νδεγνχλ ζηε ξνκπνηηθνπνίεζε ηεο παξαγσγήο ελψ 

ζην πιαίζην ηνπ πεληαεηνχο πιάλνπ έρεη εμαγγειζεί ην πξφγξακκα Internet Plusπνπ 

απνζθνπεί ζηελ πηνζέηεζε ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ απφ ηηο κηθξνκεζαίεο 

επηρεηξήζεηο. 

Παξάιιεια πινπνηείηαη ην πξφγξακκα Made in China 2025 κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε 

ηεο εγρψξηαο δπλακηθφηεηαο, θαηλνηνκίαο θαη ηεο παξαγσγήο πνπ ζα ζηεξίδεηαη ζε 

“smart” ηερλνινγίεο. 
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2.4.44ε Βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε: Ο ξόινο θαη ε ζέζε ηεο Διιάδαο 
 

Ζ Διιάδα κεηά απφ κηα πνιπεηή θξίζε, ε νπνία είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ αχμεζε 

ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ θαη ηηο έληνλεο πεξηθεξεηαθέο αληζνξξνπίεο, πξνζπαζεί 

λα αλαθάκςεη. Ζ έληνλε απνβηνκεράληζε θαζψο θαη ηα πξνβιήκαηα ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο επηδεηλψζεθαλ ηελ πεξίνδν ηεο 

θξίζεο. 

Ζ ρψξα εμαθνινπζεί λα ππνιείπεηαη ησλ ππφινηπσλ Δπξσπατθψλ θξαηψλ ζε φηη 

αθνξά ηελ ςεθηνπνίεζε. χκθσλα κε ηνλ δείθηε DESI (Digital Economy and 

Society Index) θαηαηάζζεηαη ζηελ 27ε ζέζε ησλ θξαηψλ κειψλ γηα ην 2018 (Digital 

Single Market, 2019).  Παξά ηα πςειά πνζνζηά δηείζδπζεο ηεο επξπδσληθφηεηαο 

πζηεξεί ζε ζηαζεξέο ππνδνκέο θαη ζε ςεθηαθέο δεκφζηεο ππεξεζίεο. 

Σν ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ηεο Διιάδαο ελφςεη ηεο 4
εο

 Βηνκεραληθήο Δπαλάζηαζεο 

είλαη νη άλζξσπνη, ην πςειήο εηδίθεπζεο αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ δηαζέηεη ε ρψξα, νη 

λένη επηζηήκνλεο θαη νη εξεπλεηέο. 

Απηφ ην αλζξψπηλν δπλακηθφ θαηαηάζζεη ηελ Διιάδα ζηε 15
ε
 ζέζε κεηαμχ ησλ 28 

θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ, φζνλ αθνξά ηελ απαζρφιεζε εξεπλεηψλ θαη πξνζσπηθνχ 

Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο, θαζηζηψληαο ηελ ηζφηηκν εηαίξν ζηε ζχγρξνλε παξαγσγή 

γλψζεο (Metrics ΔΚΣ, 2019). 

2.5Ο ξόινο ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ γηα ηελ 4ε Βηνκεραληθή 

Δπαλάζηαζε 
 

ε πξφζθαηε έξεπλα- έθζεζε, ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην εμεηάδεη:  

(α) ηηο ηερλνινγηθέο αιιαγέο 

(β) ηηο θνηλσληθέο αιιαγέο θαη ηέινο 

(γ)ηελ αιιαγή ζην επηρεηξεκαηηθφ πξφηππν.  

Παξφιν πνπ ε έθζεζε απνηειεί ηνλ ζπκβηβαζκφ κεηαμχ ησλ θξαηψλ- κειψλ, ηα 

ζπκπεξάζκαηα είλαη ελδεηθηηθά ησλ ηάζεσλ πνπ δηακνξθψλνληαη ζηελ ΔΔ. ηε 

ζρεηηθή έξεπλα- έθζεζε θαηαγξάθνληαη νη εμήο δηαπηζηψζεηο: 
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 Ζ ςεθηνπνίεζε απνηειεί ηελ βαζηθή θηλεηήξην δχλακε ησλ αιιαγψλ ζε 

φιε ηελ παξαγσγηθή αιπζίδα. Δλψ φκσο πνιιέο επηρεηξήζεηο 

αλαγλσξίδνπλ ηελ αλάγθε πξνζαξκνγήο ιίγεο θαη θπξίσο κηθξνκεζαίεο 

είλαη πξνεηνηκαζκέλεο γηα απηφ. 

 Οη θνηλσληθέο αιιαγέο πνπ ε 4
ε
 Βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε αλακέλεηαη λα 

επηθέξεη, ζχκθσλα κε ηελ έθζεζε ηνπ Δπξσθνηλνβνπιίνπ,  δελ είλαη 

αθφκα γλσζηέο, παξά κφλν ζηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο. Δπίζεο, ηα εξγαηηθά 

ζπλδηθάηα δηαηεξνχλ ηηο επηθπιάμεηο ηνπο. Ζ νινθιήξσζε ηεο εληαίαο 

ςεθηαθήο αγνξάο (digital single market) είλαη πξνυπφζεζε γηα ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ πιενλεθηεκάησλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ 4
ε
 Βηνκεραληθή 

Δπαλάζηαζε. Ζ έιιεηςε δεμηνηήησλ (European Commission, 2019), αιιά 

θαη ε πξνζπκία γηα ηελ πξνζαξκνγή είλαη εκθαλήο. 

 Παξάιιεια, δηαπηζηψλεη ην Δπξσθνηλνβνχιην, φηη αλαδχνληαη λένη ηξφπνη 

απαζρφιεζεο, κε ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηνπο εξγαδφκελνπο, 

ελψ ην έιιεηκκα ησλ δεμηνηήησλ αληηκεησπίδεηαη πξνο ην παξφλ κε 

εμεηδηθεπκέλεο ζηξαηεγηθέο κεηαλάζηεπζεο.  

 Σέινο, νη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο βξίζθνληαη αληηκέησπεο κε ηηο 

πξνθιήζεηο ζπκκεηνρήο ζηηο λέεο αιπζίδεο παξαγσγήο θαη εθνδηαζκνχ, 

ρσξίο λα ππάξρεη θαηάιιειε ελεκέξσζε θαη αξθεηέο θνξέο ππάξρεη 

αδπλακία αγνξάο ηεο απαηηνχκελεο ηερλνινγίαο. Δπίζεο, δελ είλαη εχθνιν 

λα πξνζειθχζνπλ εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ θαη λα ππεξβνχλ ηα κεγάια 

εκπφδηα, ψζηε λα ειαρηζηνπνηεζεί ε εμάξηεζή ηνπο απφ ηηο κεγαιχηεξεο 

επηρεηξήζεηο θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ αληαγσληζηηθά.   
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Κεθάιαην 3: Φεθηαθόο Μεηαζρεκαηηζκόο, Δπηπηώζεηο ζηελ 

απαζρόιεζε, Έιιεηκκα εξγαηηθνύ δπλακηθνύ 

Πξνυπφζεζε γηα ηνλ ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ απνηεινχλ ε ςεθηνπνίεζε θαη ε 

απηνκαηνπνίεζε. 

3.1 Φεθηνπνίεζε 
 

Με απιά ιφγηα είλαη ε δηαδηθαζία κεηαηξνπήο ελφο θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ζε έλα 

ειεθηξνληθφ αληίγξαθν ηνπ. Φεθηνπνίεζε είλαη ε δηαδηθαζία αλαπαξάζηαζεο 

ζπκβαηηθνχ πιηθνχ ζε ςεθηαθφ. Απηφ κπνξεί λα αθνξά ζπκβαηηθά αληηθείκελα, φπσο 

έληππα, ηεθκήξηα, εηθφλεο, ήρν, βίληεν, ηξηζδηάζηαηα αληηθείκελα θιπ. 

Δίλαη γεληθφηεξα ε κεηαηξνπή πιεξνθνξηψλ ζε γιψζζα αλαγλσξίζηκε απφ ηνλ 

ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή. 

Ζ δπαδηθή αλαπαξάζηαζε ελφο αληηθεηκέλνπ, κπνξεί λα επεμεξγαζηεί, λα 

απνζεθεπηεί θαη λα κεηαθεξζεί κε ηε βνήζεηα ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο δειαδή ηνπ 

ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή θαη ηε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ. Σν δηαθηλνχκελν ςεθηαθφ 

πιηθφ ζπρλά δεκηνπξγείηαη θαηεπζείαλ ςεθηαθά θαη απνηειεί πξσηνγελέο ςεθηαθφ 

πιηθφ. 

Ζ ςεθηνπνίεζε εμαζθαιίδεη ηελ πξνζηαζία θαη δηάζσζε ηνπ πιηθνχ (κηθξφηεξε 

ρξήζε ηνπ πξσηνηχπνπ), ηελ πξνβνιή θαη ηελ πξνζβαζηκφηεηα θαη ρξήζε ηνπ πιηθνχ 

απφ απφζηαζε θαη φιεο ηηο ψξεο ηνπ 24ψξνπ (Καπηδάθεο, 2014). 

3.2 Απηνκαηνπνίεζε 
 

Απηνκαηνπνίεζε είλαη ε ηππνπνίεζε κηαο δηαδηθαζίαο κέζσ ηεο εχξεζεο νξηζκέλσλ 

ζεκάησλ, ηα νπνία πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ γηα λα παξαρζεί θάπνην επηζπκεηφ 

απνηέιεζκα. 

Δίλαη ε θαηαζθεπή ελφο απηφλνκνπ κεραληζκνχ πνπ εθηειεί έλαλ αιγφξηζκν ρσξίο 

ηελ αλζξψπηλε παξέκβαζε. Ο φξνο απηνκαηνπνίεζε εκθαλίζηεθε ην 1936 αιιά 

νπζηαζηηθά ην πξψην βήκα μεθίλεζε απφ ηε ζηηγκή πνπ ν άλζξσπνο ρξεζηκνπνηεί 

εξγαιεία θαη πξνζπαζεί λα ηειεηνπνηήζεη ηε ρξεζηκφηεηά ηνπο. Σν δεχηεξν βήκα 

ήηαλ φηαλ ε θπζηθή εξγαζία ηνπ αλζξψπνπ αληηθαηαζηάζεθε απφ ηηο κεραλέο απφ 
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«manufactures» ζε «industries». Γχξσ ζην 1873 εκθαλίδεηαη ν φξνο απηνκαηηζκφο 

«automatization» θαη ην 1936 ν D.S Horder εηζάγεη ηνλ φξν «automation» 

απηνκαηνπνίεζε (Παγηαβιά, 2019). 

ηελ απηνκαηνπνίεζε φπσο αλαθέξακε δελ ρξεηάδεηαη νχηε θπζηθή, νχηε πλεπκαηηθή 

αλζξψπηλε παξέκβαζε, θαζψο ηα κεραλήκαηα ιεηηνπξγνχλ απηφκαηα. Σε δεθαεηία 

ηνπ 1970ε απηνκαηνπνίεζε παίξλεη πην εμειηγκέλε κνξθή. Σα «Μεγάια Γεδνκέλα» 

(Big Data), ην Γηαδίθηπν ησλ πξαγκάησλ (Internet of Things) θαη ε Σερλεηή 

Ννεκνζχλε (Artificial Intelligence) πξνζδίδνπλ ζηελ απηνκαηνπνίεζε άιιεο 

δηαζηάζεηο. ηελ απηνκαηνπνίεζε παξάιιεια ζπκβάιινπλ νη δπλαηφηεηεο ησλ 

ππνινγηζηψλ θαη ηνπ ινγηζκηθνχ. 

3.3 Φεθηαθόο Μεηαζρεκαηηζκόο 
 

Απφ πνιινχο, ν ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο θαζψο θαη νη ξαγδαίεο εμειίμεηο θαη 

κεηαβνιέο ζηνλ νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ ηνκέα, ραξαθηεξίδνληαη σο έλα 

κεηαβαηηθφ ζηάδην, ην νπνίν καο νδεγεί ζην κέιινλ φπνπ ε αλζξψπηλε εξγαζία 

απηνκαηνπνηείηαη θαη αληηθαζίζηαηαη απφ ξνκπφη-κεραλέο, επεξεάδνληαο ζε 

δηαθνξεηηθφ βαζκφ ηε δηακφξθσζε θάζε ηνκέα (Schmitt et al., 2013). 

Ο πξψηνο ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο μεθίλεζε ηε δεθαεηία ηνπ 1980 κε ηελ 

εμάπισζε ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ηελ εκθάληζε ηεο ειεθηξνληθήο απηνκαηνπνίεζεο. 

Ζ εμάπισζε ηνπ Γηαδηθηχνπ, ε εχθνιε θαη γξήγνξε πξφζβαζε ζε κεγάιν αξηζκφ 

πιεξνθνξηψλ ελζσκαηψλνληαη κε κεγάιε ηαρχηεηα ζηνλ επαγγεικαηηθφ ρψξν θαη 

ζηε δεκφζηα δσή ηνπ αλζξψπνπ (Wikipedia, 2017).  

Ζ αλάπηπμε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, φπσο ε Σερλεηή Ννεκνζχλε ε ρξήζε ηνπ 

«Γηαδηθηχνπ ησλ πξαγκάησλ» θαη ησλ ππεξεζηψλ, είλαη παξάγνληεο πνπ 

ραξαθηεξίδνπλ ηελ εηζαγσγή ζηνλ δεχηεξν ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ. 

Ζ έθθξαζε ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο (digital transformation) ρξεζηκνπνηείηαη φιν 

θαη ζπρλφηεξα απφ ηνπο αλζξψπνπο ησλ επηρεηξήζεσλ κε δεδνκέλν φηη ήδε 

βξηζθφκαζηε ζε κηα Digitalεπνρή. Γηα ηελ αθξίβεηα, δηαλχνπκε κηα κεηαβαηηθή 

πεξίνδν. Ο ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο ζα κπνξνχζακε λα πνχκε είλαη ε κεηάβαζε 

απφ ηνπο παξαδνζηαθνχο ηξφπνπο ιεηηνπξγίαο θαη επίιπζε πξνβιεκάησλ ζηηο λέεο 

ηαθηηθέο, νη νπνίεο εκπεξηέρνπλ  ηε ρξήζε ηερλνινγηθψλ εξγαιείσλ θαη εθαξκνγψλ. 
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Δίλαη επίζεο ν επαλαζρεδηαζκφο ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ζπλδένληαη άλζξσπνη – 

δεδνκέλα – δηαδηθαζίεο (Πνηνχξεο, 2017). 

ηαλ θάλνπκε ιφγν γηα ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ δελ πξέπεη λα ηνλ ζπγρένπκε κε 

ηελ ςεθηνπνίεζε ησλ επηρεηξήζεσλ. Ζ πξνκήζεηα θαη ρξήζε ςεθηαθνχ εμνπιηζκνχ 

ζε φζεο πεξηπηψζεηο είλαη απαξαίηεηε απνηειεί απιά έλα βήκα πξνο ην ςεθηαθφ 

κεηαζρεκαηηζκφ. Απφ ηνλ ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ απνξξένπλ πνιιέο κεηαβνιέο, 

νη νπνίεο επηγξακκαηηθά είλαη (Αιεβηδφπνπινο &  Βαζηιφπνπινο, 2019): 

 Μεηαβνιέο ζηηο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο θαη ζηα δίθηπα δηαλνκήο 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ 

 Μεηαβνιέο ζηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ησλ αγνξψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ 

 Μεηαβνιέο ζηηο απαηηήζεηο ζε γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο 

 Μεηαβνιέο ζηελ απαζρφιεζε θαη ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο 

 Μεηαβνιέο ζηνλ ηξφπν θνηλσληθήο νξγάλσζεο θαη δηαλνκήο. 

Ο ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο, είλαη θάηη πην πεξίπινθν θαη είλαη απαξαίηεηε ε 

αμηνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο κηαο επηρείξεζεο απφ 

ηελ παξαγσγή, ηελ απνζήθεπζε, ηηο πσιήζεηο, ην κάξθεηηλγθ, ηελ εθνδηαζηηθή 

αιπζίδα, ηε δηνίθεζε. Ζ αιιαγή λννηξνπίαο είλαη θιεηδί θαη ίζσο ην πην δχζθνιν 

θνκκάηη ζηε δηαδηθαζία ηνπ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ, αιιαγή λννηξνπίαο ζηα 

ζηειέρε, ζηε δηνίθεζε, ζηνπο εξγαδφκελνπο. 

Ο ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο δελ πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη σο ζέκα κφλν 

ςεθηνπνίεζεο ηερλνινγηψλ, κέζσλ θαη εξγαιείσλ, αιιά σο έλα projectδηαρείξηζεο 

αιιαγήο (change management). 

3.4 Φεθηαθή Αλαζηάησζε 
 

Ο ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο πξνθαιεί ςεθηαθή αλαζηάησζε. 

Ζ αλάπηπμε ησλ ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ θαη ησλ πνιιαπιψλ εθαξκνγψλ επηθέξεη 

αιιαγέο θαη αλαηξνπέο, απηφ πνπ νη εξεπλεηέο ζήκεξα νλνκάδνπλ ςεθηαθή 

αλαζηάησζε (disruption). Ζ «αλαζηάησζε» αθνξά φια ηα επίπεδα ιεηηνπξγίαο ησλ 

επηρεηξήζεσλ, ησλ θαηαλαισηψλ, ηεο θνηλσλίαο γεληθφηεξα. Ζ ηάζε απηή ζα 
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επηηαρπλζεί θαη ζα εληαζεί ιφγσ ηεο ζπλερνχο εμέιημεο ησλ ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ 

(Σερλεηή Ννεκνζχλε- Γίθηπν ησλ πξαγκάησλ- ξνκπνηηθή) θαη ηελ ηαρεία πηνζέηεζε 

ηεο ρξήζεο ηνπο απφ επηρεηξήζεηο θαη ηδηψηεο. 

Ζ ςεθηαθή αλαζηάησζε μεθίλεζε ηελ δεθαεηία ηνπ 1990 κε ην ζηήζηκν ησλ 

ηζηνζειίδσλ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ θαη ηελ έθξεμε ησλ επελδχζεσλ ζε 

πιεξνθνξηθή- ηερλνινγία αλ θαη αξθεηνί ζεσξνχλ φηη έρεη πιένλ νινθιεξσζεί, κε ηε 

δηαπίζησζε φκσο φηη ν ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο κφιηο ηψξα κπαίλεη ζε θάζε 

σξίκαλζεο θαη ε πξψηε ζεψξεζε κπνξεί λα ακθηζβεηεζεί.  

Ο ηειεπηαίνο «κεηαζρεκαηηζκφο» αθνξνχζε κφλν κηθξφ αξηζκφ επηρεηξήζεσλ, νη 

νπνίεο δηέζεηαλ θεθάιαην λα αλαπηχμνπλ κία λέα θαηλνηφκα ηδέα. Πιένλ ζχκθσλα κε 

ηελ Forresterηα θφζηε ζα είλαη κεησκέλα θαηά ην 1/10 θαη ν λένο «κεηαζρεκαηηζκφο» 

ζα επηηξέπεη ζε δεθαπιάζηνπο «λενεηζεξρφκελνπο» λα ζπκκεηάζρνπλ, κε απνηέιεζκα 

λα δεκηνπξγείηαη κηα αλαζηάησζε κε εθαηνληαπιάζηα δπλακηθή. 

Νέα ςεθηαθά πξντφληα, ππεξεζίεο θαη εηαηξίεο κεηαζρεκαηίδνπλ ηελ ππάξρνπζα 

αγνξά θαη παξαηεξνχληαη παξάδνμα ζε ζρέζε κε ηηο πξαθηηθέο θαη ηνλ ηξφπν 

ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ (Εψε, 2019). Γηα παξάδεηγκα: 

Ζ κεγαιχηεξε εηαηξία taxiδελ δηαζέηεη θαλέλα φρεκα (uber) 

Ζ κεγαιχηεξε εηαηξία εχξεζεο θαηαιπκάησλ δελ δηαζέηεη θαλέλα αθίλεην (Airbnb) 

Ζ κεγαιχηεξε εηαηξία ηαηληψλ δελ δηαζέηεη θηλεκαηνγξάθν (Netflix) 

Οη εηαηξείεο Fintech έρνπλ επεξεάζεη ην ξπζκφ θαηλνηνκίαο ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ 

ηνκέα θαη γεληθφηεξα ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ, δηακνξθψλνληαο ηηο πξνζδνθίεο 

ησλ πειαηψλ γηα ηηο λέεο ππεξεζίεο θαη αληηκεησπίδνπλ ηελ «ςεθηαθή αλαζηάησζε» 

πνπ δεκηνπξγήζεθε. Τπάξρεη ελδηαθέξνλ γηα ζπλεξγαζία κε Fintech εηαηξίεο, ψζηε νη 

νξγαληζκνί (εηαηξίεο) λα βειηηψζνπλ ην επίπεδν ησλ ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο 

πειάηεο θαη λα παξακείλνπλ αληαγσληζηηθνί κε ην ρακειφηεξν θφζηνο θαη ηελ 

ηαρχηεξε πξνζαξκνγή ζηα λέα ςεθηαθά δεδνκέλα (Deloitte, 2017). 

Ο ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο ζα αιιάμεη ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ, δεκηνπξγψληαο θαη εδψ «αλαζηάησζε». Δηδηθφηεηεο θαη δεμηφηεηεο, φπσο 

απηέο ηεο δηαρείξηζεο θαη αλάιπζεο δεδνκέλσλ, εηδηθνί ζηελ Σερλεηή Ννεκνζχλε, 

πξνγξακκαηηζηέο, είλαη ζηελ πξψηε ζέζε ησλ πξνζφλησλ πνπ πξέπεη λα δηαζέηνπλ νη 
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ππνςήθηνη πνπ δεηνχλ νη εξγνδφηεο. ηνλ ηνκέα ηνπ κάξθεηηλγθ, ςεθηαθά εξγαιεία 

θαηεγνξηνπνηνχλ ηηο πξνηηκήζεηο ησλ ρξεζηψλ – πειαηψλ, δηακνξθψλνληαο λέν 

πεξηβάιινλ.  

Δπίζεο, ν αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ εηαηξηψλ αιιάδεη. Καηαζθεπαζηέο, πξνκεζεπηέο 

θαη πάξνρνη ππεξεζηψλ ελψλνπλ ηηο δπλάκεηο ηνπο κέζα απφ θνηλέο επελδχζεηο, 

αληαιιαγή γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ (EconomyNews 247, 2019). 

3.5 Δπηπηώζεηο ςεθηαθνύ κεηαζρεκαηηζκνύ- ςεθηαθήο αλαζηάησζεο 
 

Οη επηπηψζεηο ηνπ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ θαη ηεο ςεθηαθήο αλαζηάησζεο ζηελ 

απαζρφιεζε είλαη νη: Πφισζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο, λέεο κνξθέο απαζρφιεζεο θαη 

λέεο δεμηφηεηεο. 

3.5.1 Πόισζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο 
 

Οη αιιαγέο ζηηο απαηηήζεηο δεμηνηήησλ είλαη αιιειέλδεηεο κε ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ 

ηεο νξγάλσζεο ηεο εξγαζίαο, ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηεινχλ νη εξγαδφκελνη θαη ηνπ 

ηξφπνπ εθηέιεζήο ηνπο. ηνλ ηνκέα απηφ, ε ςεθηνπνίεζε πξνο ην παξφλ νδεγεί ζε 

ζηαδηαθή «πφισζε» ηεο απαζρφιεζεο θπξίσο ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ απφ άπνςε 

απηνλνκίαο ηεο εξγαζίαο θαη ησλ κηζζψλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη ζέζεηο εξγαζίαο είλαη 

πηζαλφλ λα βξίζθνληαη είηε ζην αλψηεξν είηε ζην θαηψηεξν άθξν ηνπ θάζκαηνο ησλ 

κηζζψλ θαη ε απηνλνκία απμάλεηαη, ελψ κεηψλεηαη ν αξηζκφο ησλ ζέζεσλ πνπ 

βξίζθνληαη ζην ελδηάκεζν. 

Σαπηφρξνλα, νη λέεο εμειίμεηο νδεγνχλ ζε απηφκαηεο πξνζαξκνγέο ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο. Οη ηάζεηο «πφισζεο» ζηελ νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο, νδεγνχλ ζηελ 

«πφισζε» ησλ ακνηβψλ. Τπάξρνπλ πεξηπηψζεηο φπνπ ε έιιεηςε ή ε 

θαηαζηξαηήγεζε ησλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ θάλεη ην ζέκα απηφ πην έληνλν (Dreger 

et al., 2015). 

Ζ εμάιεηςε ζέζεσλ εξγαζίαο ζε φιε ηελ Δπξψπε, ζηα πξψηα ρξφληα  ηεο 4
εο

 

Βηνκεραληθήο Δπαλάζηαζεο ηεο εθαξκνγήο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ηεο 

ςεθηνπνίεζεο, θαζψο θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο χθεζεο, νδήγεζε ζε πφισζε ηεο 

δνκήο ηφζν ηεο απαζρφιεζεο φζν θαη ησλ ακνηβψλ. Μεγάιν πνζνζηφ ησλ ζέζεσλ 
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πνπ εμαιείθζεθαλ αθνξνχζαλ επαγγέικαηα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ θαη κεηαπνηεηηθνχ 

ηνκέα κεζαίαο κηζζνινγηθήο θιίκαθαο.  

Ζ θξίζε επέηεηλε ηελ πφισζε ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο ζε δηαθνξεηηθφ 

βαζκφ ε θάζε κία, ιφγσ θαη ησλ δηαθνξεηηθψλ ζεζκηθψλ κνληέισλ πνπ εθαξκφδεη ε 

θάζε ρψξα. Με ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ, νη κεηαβνιέο ζηελ απαζρφιεζε 

ραξαθηεξίζηεθαλ απφ κηθξφηεξν βαζκφ πφισζεο. Δηδηθφηεξα, νη ηάζεηο ηεο 

απαζρφιεζεο ζε ρψξεο κε αλζεθηηθφηεξε αγνξά εξγαζίαο έδεημαλ κεγαιχηεξε 

αλαβάζκηζε, ελψ ζηηο ρψξεο πνπ αληηκεησπίδνπλ επίκνλε πηψζε ην θαηλφκελν ηεο 

πφισζεο ζπλερίδεηαη (Eurofound, 2013). 

Γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ κεηαβνιψλ ζηελ απαζρφιεζε πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ 

απηνκαηνπνίεζε- ςεθηνπνίεζε ηφζν απφ πνζνηηθήο (πφζεο ζέζεηο εξγαζίαο 

δεκηνπξγήζεθαλ ή εμαιείθζεθαλ) φζν θαη απφ πνηνηηθήο άπνςεο (ηη είδνπο ζέζεηο 

εξγαζίαο ήηαλ απηέο) εθαξκφδεηαη κηα κέζνδνο, «πξνζέγγηζε ζηε θχζε ηεο ζέζεο 

εξγαζίαο» ε νπνία παξνπζηάζηεθε γηα πξψηε θνξά ζηηο Ζ.Π.Α ηε δεθαεηία ηνπ 1990 

απφ ηνλ Joseph Stiglitz. 

Ζ πξνζέγγηζε απηή ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα εθηηκεζεί ν βαζκφο «πφισζεο» ησλ 

δνκψλ απαζρφιεζεο ζηηο αλεπηπγκέλεο νηθνλνκίεο, κε απνηέιεζκα ηε ζπξξίθλσζε ή 

εμαθάληζε ζέζεσλ εξγαζίαο πνπ αλήθνπλ ζηα κεζαία κηζζνινγηθά θιηκάθηα ή ηελ 

αλαβάζκηζε ηνπο ζε ζέζεηο πςειφηεξεο εμεηδίθεπζεο. 

ε ρψξεο φπσο Γεξκαλία, Διβεηία θαη Ζλσκέλν Βαζίιεην ππάξρεη αχμεζε ζε 

επαγγέικαηα πςειήο εηδίθεπζεο απμάλνληαο ηε ζπγθέληξσζε επαγγεικάησλ ζην 

αλψηεξν επίπεδν δεμηνηήησλ, ελψ ζε ρψξεο φπσο Διιάδα- Γαιιία – Ηζπαλία 

παξνπζηάδεηαη κεγαιχηεξε αχμεζε ζε επαγγέικαηα ρακειήο εηδίθεπζεο, απμάλνληαο 

ηελ πφισζε πξνο ην θαηψηεξν επίπεδν δεμηνηήησλ. 

ηελ Διιάδα, ε πφισζε πνπ πεξηγξάθνπκε παξαπάλσ (ζπγθέληξσζε ζην θαηψηεξν 

επίπεδν δεμηνηήησλ) κπνξεί λα πιήμεη ζεκαληηθά ην ξπζκφ αλάπηπμεο ηεο 

νηθνλνκίαο, λα νδεγήζεη ζε θησρνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ρακειήο εηδίθεπζεο θαη 

ην ζεκαληηθφηεξν, λα εληζρχζεη ην θαηλφκελν δηαξξνήο ηαιέλησλ (brain drain) 

(χλδεζκνο Δπηρεηξήζεσλ θαη Βηνκεραληψλ, 2017). 
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3.5.2 Νέεο κνξθέο απαζρόιεζεο 
 

Οη λέεο ηερλνινγίεο αιιάδνπλ ην παξαγσγηθφ κνληέιν, απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ έρεη 

επηπηψζεηο ζηελ απαζρφιεζε, ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ 

θνηλσληθψλ νκάδσλ, ηδηαίηεξα ζε θιάδνπο πνπ επεξεάδνληαη άκεζα. 

Ζ αλάγθε γηα κεγαιχηεξε επειημία ηφζν ησλ εξγαδνκέλσλ φζν θαη ησλ εξγνδνηψλ, 

νδήγεζαλ ζηελ εκθάληζε λέσλ κνξθψλ απαζρφιεζεο. Ζ παξαδνζηαθή δηκεξήο 

ζρέζε κεηαμχ εξγνδφηε θαη εξγαδφκελνπ έρεη πιένλ κεηαβιεζεί. Ζ θχζε ηεο 

εξγαζίαο απνηειεί κηα δπλακηθή θνηλσληθή έλλνηα, ε νπνία ζπλερψο ηξνπνπνηείηαη 

(Γαζθαιάθεο, 2014).  

ην άξζξν ηνπ, ν Degryse (2016) ζέηεη ην εξψηεκα αλ νη λέεο ηερλνινγίεο θαη ε 

ςεθηνπνίεζε πξνθαινχλ ην ηέινο ηεο ακεηβφκελεο νηθνλνκίαο. ηελ ίδηα έξεπλα 

αλαιχνληαη νη λέεο κνξθέο απαζρφιεζεο ζηελ Δπξψπε θαη πσο απηέο ηξνπνπνηνχλ 

ηηο παξαδνζηαθέο εξγαζηαθέο ζρέζεηο κεηαμχ εξγαδνκέλσλ θαη εξγνδνηψλ. ηε 

ζπλέρεηα αλαθέξνληαη νη λέεο κνξθέο απαζρφιεζεο νη νπνίεο δηακνξθψλνληαη ζηελ 

θάζε ηνπ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ. 

 Κνηλή ρξήζε εξγαδνκέλσλ (Employee sharing) κε ηε δηάζπαζε ηεο 

εξγαζίαο ζε πεξηζζφηεξνπο απφ έλα εξγνδφηεο. 

 Καηακεξηζκφο ηεο εξγαζίαο (job sharing) κε ηελ απαζρφιεζε 

πεξηζζνηέξσλ αηφκσλ αιιά γηα κηθξφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα part-time. 

 Δλνηθίαζε εξγαδνκέλσλ (interim management) πςειήο εθπαίδεπζεο, φπνπ 

νη εξγαδφκελνη πξνζιακβάλνληαη βξαρππξφζεζκα γηα έλα ζπγθεθξηκέλν 

έξγν ε ηελ επίιπζε ζπγθεθξηκέλσλ πξνβιεκάησλ. 

 Δπέιηθηε εξγαζία ή πεξηζηαζηαθή απαζρφιεζε (casual work),φπνπ ν 

εξγαδφκελνο δελ είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξέρεη ηαθηηθή  εξγαζία, αιιά 

απαζρνιείηαη φηαλ ηνπ δεηεζεί. 

 Δξγαζία ζε θίλεζε βαζηζκέλε ζε Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη 

Δπηθνηλσληψλ - ΣΠΔ (ICT based mobile work). 
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 Ζ ακνηβή ηεο παξερφκελεο εξγαζίαο αληηζηνηρεί ζε θνππφληα (voucher 

based work) πνπ εθδίδνληαη απφ ζπγθεθξηκέλνπο νξγαληζκνχο θαη 

θαιχπηνπλ ηφζν ηελ ακνηβή φζν θαη ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε. 

 Δξγαζία ραξηνθπιαθίνπ (portofolio work),φπνπ νη απηναπαζρνινχκελνη 

εξγάδνληαη γηα έλα κεγάιν αξηζκφ πειαηψλ θαη παξέρνπλ εξγαζίεο κηθξήο 

θιίκαθαο. 

 Παξνρή εξγαζίαο ζην επξχ θνηλφ (crowd employment) π.ρ. ε απαζρφιεζε 

ζε ειεθηξνληθέο πιαηθφξκεο. 

 πλεξγαηηθή απαζρφιεζε(collaborative employment) ζηελ νπνία νη 

ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο, νη απηναπαζρνινχκελνη θαη νη κηθξέο 

επηρεηξήζεηο ζπλεξγάδνληαη γηα λα μεπεξάζνπλ ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ 

κεγέζνπο θαη ηεο επηρεηξεζηαθήο απνκφλσζεο  (Degryse, 2016) 

Σα παξαπάλσ επηβεβαηψλεη θαη ην Eurofound, ην νπνίν, επηρείξεζε ραξηνγξάθεζε ζε 

παλεπξσπατθή θιίκαθα, πξνθεηκέλνπ λα επαλαπξνζδηνξίζεη ηηο αλαδπφκελεο ηάζεηο. 

Ζ κειέηε- ραξηνγξάθεζε απηή παξάιιεια κε  66 «κειέηεο πεξίπησζεο» νδήγεζε 

ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ πξναλαθεξφκελσλ ελλέα γεληθψλ ηχπσλ λέσλ κνξθψλ 

απαζρφιεζεο, νη νπνίεο απφ ην 2000 εκθαλίδνληαη ζπρλφηεξα θαη κε ηάζεηο 

γελίθεπζεο (Eurofound, 2015).  

Μηα εμίζνπ δηαδεδνκέλε ζχγρξνλε κνξθή απαζρφιεζεο είλαη ε ηειεξγαζία. Ζ 

ηειεξγαζία νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη απηή δηεμάγεηαη κε ηε δηακεζνιάβεζε ησλ 

λέσλ ηερλνινγηψλ. ε αληίζεζε κε ηελ παξαδνζηαθή εξγαζία, ζηα πιαίζηα ηεο νπνίαο 

ππάξρεη θπζηθή παξνπζία ζπλχπαξμε θαη δσληαλή αιιειεπίδξαζε αηφκσλ πνπ 

εξγάδνληαη κέζα ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν, ε ηειεξγαζία δηεμάγεηαη κε κνξθέο 

απξφζσπεο επηθνηλσλίαο (Γαζθαιάθεο, 2014). 

Οη λέεο ηερλνινγίεο επηηξέπνπλ επειημία σο πξνο ην ρψξν, ην ρξφλν θαη ηελ έληαζε 

ηεο εξγαζίαο. Ο νξηζκφο ηνπ «ρψξνπ εξγαζίαο» αιιάδεη θαη εμειίζζεηαη ψζηε 

ζήκεξα λα ζπκπεξηιακβάλεη θάζε κέξνο, φπνπ ν εξγαδφκελνο εθηειεί ηα θαζήθνληά 

ηνπ. Ζ δνπιεηά δελ είλαη απαξαίηεηα ην κέξνο πνπ πεγαίλεη θάπνηνο, αιιά έλα 

θαζήθνλ πνπ πξέπεη λα παξαδνζεί.  
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Οη επεξρφκελεο αιιαγέο ζηνλ ηνκέα παξαγσγήο, θαζψο θαη ν ηξφπνο παξνρήο 

ππεξεζηψλ, ηαπηφρξνλα κε ηελ αχμεζε ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ηε δεκηνπξγία λέσλ 

κνξθψλ απαζρφιεζεο, εγείξνπλ ζέκαηα πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ, αιιαγέο ζηηο ζπκβάζεηο εξγαζίαο, ηελ ακνηβή ηνπο θαζψο θαη  ζέκαηα 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο  ηα νπνία πξνβιεκαηίδνπλ ηνπο επηζηήκνλεο, ηνπο 

θνηλσληθνχο θνξείο  θαη ηηο ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο. Ζ απηνκαηνπνίεζε, ε 

ςεθηνπνίεζε θαη ν ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο, έρνπλ αιιάμεη ήδε πνιινχο ηνκείο 

ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο, θαζψο κεηαβάιινληαη θαη νη λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο 

ζηελ αγνξά εξγαζίαο, δεκηνπξγψληαο λέα πξφηππα επηρεηξεζηαθήο νξγάλσζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο (Κνληηάδεο et al., 2018).  

Οη ςεθηαθέο ηερλνινγίεο επαλαπξνζδηνξίδνπλ ην ζχγρξνλν πεξηβάιινλ εξγαζίαο. 

Γίλνπλ ηελ επθαηξία ζε επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο λα δεκηνπξγήζνπλ λένπο 

ηξφπνπο εξγαζίαο θαη ζπλεξγαζίαο κε κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη επειημία. 

ρεδηάγξακκα 3: Οη ςεθηαθέο ηερλνινγίεο επαλαπξνζδηνξίδνπλ ηα επαγγέικαηα θαη ην εξγαηηθφ δπλακηθφ. 

 

Οη παξαπάλσ κνξθέο απαζρφιεζεο έρνπλ επηπηψζεηο ηφζν ζεηηθέο φζν θαη αξλεηηθέο 

ζηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη ζηελ αγνξά εξγαζίαο γεληθφηεξα. πκπεξαζκαηηθά 

κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε νξηζκέλεο απφ ηηο επηπηψζεηο νη νπνίεο έρνπλ δηαπηζησζεί 

ζηηο ηφζν λέεο θαη κε πνιιαπιαζηαζηηθφ ξπζκφ εκθαληδφκελεο ζην ρψξν ηεο αγνξάο 

εξγαζίαο (Eurofound, 2019). 
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 ηηο ζεηηθέο κπνξνχλ λα αλαθεξζνχλ ηα εμήο: 

 Απμεκέλε επειημία  

 Καιφ επίπεδν αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο 

 Απηνλνκία θαη απηνδηαρείξηζε 

 Γηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο 

 Δξγαζηαθή λνκηκφηεηα 

 Βειηίσζε απνδνρψλ 

ηα αξλεηηθά θαηαγξάθνληαη θαηλφκελα φπσο: 

 Κίλδπλνο εληαηηθνπνίεζεο εξγαζίαο 

 Δπέθηαζε ηνπ εξγαζηαθνχ ρξφλνπ  

 Αχμεζε ησλ επηπέδσλ ζηξεο 

 Κνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή απνκφλσζε 

 Υακειφ εηζφδεκα θαη εξγαζηαθή αλαζθάιεηα. 

Γηα ηε δηαρείξηζε ησλ λέσλ απηψλ ηχπσλ απαζρφιεζεο απαηηνχληαη δηθιίδεο 

αζθαιείαο. Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί εμηζνξξφπεζε κεηαμχ ηεο πξνζηαζίαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη ηνπ λα είλαη απηέο εχρξεζηεο γηα ηνπο εξγνδφηεο είλαη απαξαίηεηε ε 

πξνζαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο θαη ησλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ,  θαζψο θαη ε ζέζπηζε 

κεραληζκψλ επνπηείαο θνηλά απνδεθηψλ. 

 

3.5.3 Φεθηαθέο Γεμηόηεηεο 
 

Σν επίπεδν γλψζεο θαη δεμηνηήησλ πνπ δηαζέηνπλ νη άλζξσπνη, θαζνξίδεη ην είδνο θαη 

ην επίπεδν ησλ επηρεηξήζεσλ, ηεο παξαγφκελεο θαηλνηνκίαο θαη ηε δπλαηφηεηα 

δεκηνπξγίαο λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο. Ο παξάγνληαο «άλζξσπνο» απνθηά κεγαιχηεξε 

ζεκαζία σο πξνο ην επίπεδν ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο θνηλσληθήο πξνφδνπ. 

Μέζα ζε έλα ςεθηαθφ πεξηβάιινλ ε ηθαλφηεηα αμηνπνίεζεο ηεο ςεθηαθήο 

ηερλνινγίαο είλαη άθξσο απαξαίηεηε. Ζ ζρέζε ησλ ηερλνινγηθψλ επηξξνψλ ζην 
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κνληέιν ηεο απαζρφιεζεο θαη ησλ ζχγρξνλσλ αλαγθψλ δσήο είλαη ακθίδξνκε θαη 

έρεη αιιειεπηδξαζηηθά ζηνηρεία. 

Οη ςεθηαθέο δεμηφηεηεο αιιάδνπλ ηαρχηαηα. Ζ παλεπξσπατθή έξεπλα ηνπ cedefop 

γηα ηηο δεμηφηεηεο, έδεημε φηη πεξίπνπ ην 10% ησλ ελήιηθσλ εξγαδνκέλσλ ζηελ ΔΔ 

αληηκεησπίδνπλ πςειφ θίλδπλν λα βξεζνχλ κε ηερλνινγηθά παξσρεκέλεο δεμηφηεηεο. 

Απφ ηελ πιεπξά ησλ εξγαδνκέλσλ ην 21% ζεσξνχλ φηη νη δεμηφηεηεο πνπ θαηέρνπλ 

ππάξρεη πεξίπησζε ζε πέληε ρξφληα λα είλαη μεπεξαζκέλεο κε ην πνζνζηφ απηφ λα 

είλαη κεγαιχηεξν ζηνπο εξγαδφκελνπο ζε ΣΠΔ (Μαζηξνγεσξγίνπ, 2018Γ). 

Ζ ίδηα έθζεζε θαηαγξάθεη επίζεο έλα αλεζπρεηηθά πςειφ πνζνζηφ ηνπ εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ ηεο ΔΔ σο απνθιεηζκέλν απφ ηελ ςεθηαθή νηθνλνκία ζε βαζηθά 

επαγγέικαηα, αλεμαξηήησο ηνπ κνξθσηηθνχ ηνπο επηπέδνπ. Υαξαθηεξηζηηθά 

απνθαιείηαη σο «ράζκα» δεμηνηήησλ ην θαηλφκελν απηφ. Σν κέιινλ ηεο εξγαζίαο 

ζρεηίδεηαη κε ηηο δεμηφηεηεο 

«Γελ ππήξμε πνηέ θαιύηεξε επνρή γηα λα είζαη εξγαδόκελνο κε εηδηθέο δεμηόηεηεο θαη κε 

θαηάιιειε εθπαίδεπζε. Απηνί νη επηζηήκνλεο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ 

ηερλνινγία γηα λα δεκηνπξγήζνπλ θαη λα θαηαθηήζνπλ πξνζηηζέκελε αμία. Δπίζεο, δελ 

ππήξμε ρεηξόηεξε επνρή γηα λα είζαη εξγαδόκελνο πνπ δηαζέηεη απνθιεηζηηθά δεμηόηεηεο 

ξνπηίλαο επεηδή ππνινγηζηέο, ξνκπόη θαη ςεθηαθέο ηερλνινγίεο απνθηνύλ ηηο δεμηόηεηεο 

απηέο» (Brynjolfsson &McAfee, 2014). 

Ζ ΔΔ αλαγλσξίδνληαο ηελ αλάγθε γηα ςεθηαθέο δεμηφηεηεο έρεη θαηαξηίζεη έλα 

πξφγξακκα ρξεκαηνδφηεζεο θαη ζα ρνξεγήζεη πεξηζζφηεξα απφ 30 δηο € γηα ηελ 

ππνζηήξημε θαη αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ηελ πεξίνδν 2014-2020. 

Παξάιιεια, ην πξφγξακκα Erasmus+ ππνζηεξίδεη ηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ 

ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε. Δπίζεο, έρεη πξνρσξήζεη ζε ζεηξά 

πξσηνβνπιηψλ φπσο, «ε Νέα αηδέληα δεμηνηήησλ γηα ηελ Δπξψπε» θαη 

«Αλαζρεδηαζκφο ηεο εθπαίδεπζεο» επελδχνληαο ζηηο δεμηφηεηεο γηα θαιχηεξα 

θνηλσληθννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα (ΔΒ, 2017). 

Ζ απφθηεζε λέσλ δεμηνηήησλ γηα λα αληηκεησπηζηνχλ νη πξνθιήζεηο ηεο ςεθηαθήο 

νηθνλνκίαο, ε αλαβάζκηζε ησλ πθηζηάκελσλ δεμηνηήησλ ησλ εξγαδνκέλσλ κέζσ 

θηλήηξσλ θαη ε αλάπηπμε θνπιηνχξαο δηα βίνπ κάζεζεο είλαη νη ηξείο ζεκειηψδεηο 

άμνλεο πάλσ ζηνπο νπνίνπο πξέπεη λα βαζηζηνχλ νη θπβεξλήζεηο θαη νη επηρεηξήζεηο 
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πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο πξνθιήζεηο ηεο λέαο επνρήο. Ο κέζνο ρξφλνο 

δσήο ησλ δεμηνηήησλ ζήκεξα είλαη 5 ρξφληα. Θα κπνξνχζακε λα ραξαθηεξίζνπκε ηηο 

δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη ζηε ζχγρξνλε ςεθηαθή επνρή ζε δχν θαηεγνξίεο, ηηο: 

Κύξηεο Τερληθέο Γεμηόηεηεο- Δηδηθόηεηεο 

ηξαηεγηθφ ManagementΣερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο 

Βειηίσζε κεραλψλ αλαδήηεζεο 

Οηθνλνκηθή Αλάιπζε 

Κπβεξλναζθάιεηα 

MarketingΓηαθεκίζεηο 

Μεραλνινγία 

Κύξηεο Πξνζσπηθέο Γεμηόηεηεο 

Γεκηνπξγηθφηεηα 

Ζγεηηθέο θαη Αλζεθηηθφηεηα 

Δπειημία θαη επίιπζε πξνβιεκάησλ  

Δπηρεηξεκαηηθφηεηα 

Ηθαλφηεηα αλάιπζεο δεδνκέλσλ 

Πξνζαξκνζηηθφηεηα θαη ηθαλφηεηα γξήγνξεο κάζεζεο. 

Χεθηαθέο Γεμηόηεηεο ζηελ Διιάδα 

ε ζρέζε κε ηε δηάζηαζε ησλ ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ, ε Διιάδα θαίλεηαη λα δηαζέηεη 

έλα ζρεηηθά ηθαλνπνηεηηθφ αξηζκφ πηπρηνχρσλ θπζηθήο ηερλνινγηθήο 

πεξηβαιινληηθήο καζεκαηηθψλ (STEM) ν νπνίνο εκθαλίδεη απμεηηθή πνξεία ηα 

ηειεπηαία ρξφληα. Χζηφζν είλαη απαξαίηεην λα επηηαρχλεη ηε πξνζπάζεηα ζε ζρέζε 

κε ηελ αλάπηπμε θαη ηελ αλαβάζκηζε ησλ ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ θαη γλψζεσλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη ησλ πνιηηψλ γεληθφηεξα. 

Ζ πιενλεθηηθή ζέζε ηεο Διιάδαο (σο πξνο ηε δηαζεζηκφηεηα αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

κε ςεθηαθέο δεμηφηεηεο πςεινχ επηπέδνπ) επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηελ Έθζεζε ηνπ 

World Economic Forum ζε ζρέζε κε ηελ παγθφζκηα αληαγσληζηηθφηεηα ην 2017. Ζ 
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Διιάδα θαηέρεη παγθνζκίσο ηελ 10
ε
 ζέζε ζε δηάζεζε επηζηεκφλσλ STEM. Σν πςειφ 

επίπεδν αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηελ Διιάδα είλαη ν ζεκαληηθφο παξάγνληαο θαη ν 

ιφγνο πνπ νη εγέηηδεο επηρεηξήζεηο ζην ρψξν ηεο ηερλνινγίαο ηδξχνπλ ζηελ Διιάδα 

δηεζλή Φεθηαθά Κέληξα Αξηζηείαο.  

Δηαηξίεο φπσο, Accenture, Cosmote - σο κέινο ηεο Deutsche Telekom, IBM, SAP, 

Microsoft έρνπλ επηιέμεη ηελ Διιάδα γηα λα αμηνπνηήζνπλ θαη λα δηεπξχλνπλ ηελ 

ππάξρνπζα ηερλνγλσζία ζηελ αλάιπζε δεδνκέλσλ κεγάινπ φγθνπ. 

Οη ςεθηαθέο δεμηφηεηεο απνηεινχλ βαζηθφ ζπληειεζηή ζηνλ ςεθηαθφ 

κεηαζρεκαηηζκφ ηεο Διιάδαο. Δίλαη απαξαίηεην λα ππάξμεη ζηνρεπκέλε δξάζε γηα 

ηελ ςεθηαθή αλαβάζκηζε θαη επαλεθπαίδεπζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη ηεο 

θνηλσλίαο, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε ςεθηαθή έληαμε. 

3.6 Σξόπνη Αληηκεηώπηζεο ηεο Φεθηαθήο Αλαζηάησζεο ζηελ 

Απαζρόιεζε: Reskilling- upskilling 
 

Ζ ηερλνινγηθή εμέιημε επηβάιιεη, φπσο έρνπκε αλαθέξεη ήδε ηε ρξήζε λέσλ 

δεμηνηήησλ, θαζψο απμάλεηαη ν ξπζκφο δήηεζεο πςεινχ επηπέδνπ γλψζεσλ θαη 

πξαθηηθψλ. Δθ ησλ πξαγκάησλ, ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα δελ κπνξεί λα θαιχςεη θαη 

λα πξνζαξκνζηεί άκεζα ζηηο λέεο απηέο εμειίμεηο. Καινχληαη ινηπφλ νη επηρεηξήζεηο 

λα κεηαηξαπνχλ ζε έλα κεραληζκφ ζπλερνχο αλαλέσζεο – πξνζαξκνγήο θαη 

βειηίσζεο ησλ δεμηνηήησλ ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπο. 

Ζ δηαδηθαζία απηή επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο επαλεθπαίδεπζεο ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ. Με πξνγξάκκαηα αλαβάζκηζεο δεμηνηήησλ (upskilling) θαη εθκάζεζεο 

λέσλ (reskilling) δίλεηαη έκθαζε ζηηο ςεθηαθέο δεμηφηεηεο θαη ζηελ αλάπηπμε 

εγεηηθψλ ηθαλνηήησλ. Δίλαη απαξαίηεην λα δεκηνπξγείηαη έλα πεξηβάιινλ εξγαζίαο 

πνπ λα εληζρχεη ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ θαη ησλ νκάδσλ, πνπ ιφγσ ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο ελδέρεηαη λα πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθέο ρψξεο θαη 

θνπιηνχξεο. 

ε πξφζθαην ζπλέδξην HR/19 FORUMπνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Αζήλα 

16/5/2019 κε ζέκα «reskilling and upskilling for success» φινη νη νκηιεηέο 

αλαθέξζεθαλ ζηελ επηηαθηηθή αλάγθε πηνζέηεζεο θαη πινπνίεζεο ζρεηηθψλ 

πξνγξακκάησλ. ηε δηάξθεηα ηνπ ζπλεδξίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε παξνπζίαζε ησλ 
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απνηειεζκάησλ έξεπλαο πνπ πινπνηήζεθε ην πξνεγνχκελν δηάζηεκα κε ζέκα 

«reskilling and upskilling for your business and your HR Function». 

χκθσλα κε ηα επξήκαηα σο πξνο ηηο απαηηνχκελεο δεμηφηεηεο ησλ εξγαδνκέλσλ, 

κεγαιχηεξε ζεκαληηθφηεηα απνδίδεηαη ζηηο ζπκπεξηθνξηθέο δεμηφηεηεο θαη ζηελ 

εζηθή ζπκπεξηθνξά, ζηελ νκαδηθφηεηα- ζπλεξγαηηθφηεηα, ζηελ δηάζεζε γηα ζπλερή 

κάζεζε, ζηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα θαη ζηηο ηθαλφηεηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ. 

Σν αξλεηηθφ ζεκείν ζηηο αλαθνξέο είλαη φηη δχν ζηηο ηξεηο επηρεηξήζεηο δελ 

εθαξκφδνπλ ζπζηήκαηα θαηαγξαθήο θαη επηθαηξνπνίεζεο δεμηνηήησλ θαη νθηψ ζηηο 

δέθα επηρεηξήζεηο δελ εθαξκφδνπλ ζπζηήκαηα κέηξεζεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

upskilling/ reskilling (Ηλζηηηνχην Μηθξψλ Δπηρεηξήζεσλ ΓΔΔΒΔΔ, 2017). 

Ζ ΔΔ έρεη αλαιάβεη πξσηνβνπιίεο γηα ηελ αλαβάζκηζε ησλ δεμηνηήησλ. Ζ 

πξσηνβνπιία «upskilling pathways» πεξηιακβάλεη δηάθνξνπο ηνκείο φπσο θαη απηφλ 

ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ κε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο (Καζεκεξηλή, 2019). 

3.7 Έιιεηκκα εξγαηηθνύ δπλακηθνύ 
 

Με ηελ χθεζε θαη ηελ αχμεζε ηεο αλεξγίαο κεηά ην2008 ε απνπζία εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ ζηελ Δπξψπε ήηαλ ζεκαληηθφ πξφβιεκα, ην νπνίν επαλεκθαλίζηεθε κε 

ηελ αλάθακςε ηνπ 2012. 

Ζ ζνβαξφηεηα ησλ ειιείςεσλ μεπέξαζε ηελ πξν-θξίζεο θνξπθή, ηδηαίηεξα ζηηο 

ρψξεο ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο, αιιά θαη ζηηο ρψξεο ηεο 

Βνξεηνδπηηθήο Δπξψπεο.  

Έξεπλα ηεο θνκηζηφλ ζε φιεο ηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ ζηνπο ηξείο κεγάινπο θιάδνπο 

Βηνκεραλία- Καηαζθεπέο- Τπεξεζίεο δείρλεη φηη ην έιιεηκκα εξγαηηθνχ δπλακηθνχ 

σο έλα ιφγν γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ απμήζεθε ζηηο ρψξεο ηεο 

Βνξεηνδπηηθήο Δπξψπεο θαη ζηα θξάηε κέιε ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο 

Δπξψπεο, φρη φκσο ζηηο ρψξεο ηεο Νφηηαο Δπξψπεο. 

Απηφ κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί γηα δχν ιφγνπο: πξψηνλ ε κεηαλάζηεπζε απφ ηηο ρψξεο 

ηεο θεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο, κεηά ηε δηεχξπλζε ηεο ΔΔ είρε αξλεηηθέο 

ζπλέπεηεο ζηηο ηνπηθέο νηθνλνκίεο θαη αγνξέο εξγαζίαο θαη ζαθψο έιιεηςε εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ. Γεχηεξνλ, ε κεηαλάζηεπζε απηή ζηηο βνξεηνδπηηθέο ρψξεο ηεο ΔΔ δελ 

αθαίξεζε ζέζεηο εξγαζίαο απφ ληφπηνπο απιά κείσζε ην ππάξρνλ έιιεηκκα. 
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Οη ειιείςεηο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζα κπνξνχζαλ λα μεπεξαζηνχλ απφ ηελ 

θηλεηηθφηεηα – κεηαλάζηεπζε (είηε απφ ρψξεο ηεο ΔΔ είηε εθηφο) απφ αχμεζε ηεο 

πξνζθνξάο ησλ εγρψξησλ εξγαηψλ κεηά απφ παξνρή θηλήηξσλ είηε απφ ηελ 

ξνκπνηηθνπνίεζε. 

Ζ ρξήζε ξνκπφη ζε νξηζκέλνπο ηνκείο απαζρφιεζεο ζίγνπξα είλαη κηα 

καθξνπξφζεζκε πξννπηηθή. Δπίζεο, ε κεηαλάζηεπζε απφ ρψξεο εθηφο ΔΔ ππξνδνηεί  

πνιηηηθέο αληηξξήζεηο θαη αληηζηάζεηο. 

Σελ έιιεηςε θαη αλαθαηαλνκή ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ επηβεβαηψλνπλ φιεο νη 

ζρεηηθέο έξεπλεο. πγθεθξηκέλα, ζε δεκνζίεπκα ε Deutsche Welle αλαθέξεη φηη: 

Φηιηάδεο άλζξσπνη (ελεξγό εξγαηηθό δπλακηθό) εγθαηαιείπνπλ ηηο ρώξεο ηεο 

λνηηναλαηνιηθήο Δπξώπεο θαη επηιέγνπλ λα εξγαζηνύλ ζηε Γεξκαλία, Ηηαιία, Ηζπαλία. 

Ζ κηθξή αύμεζε ησλ κηζζώλ ζηηο ρώξεο ηνπο δελ είλαη ηθαλή λα απνηξέςεη ηελ θπγή. 

Κπξίσο λένη θαη θαιά θαηαξηηζκέλνη εξγαδόκελνη θεύγνπλ κε απνηέιεζκα λα 

δεκηνπξγνύληαη κεγάια θελά ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 

Μεηαμχ 2013 θαη 2016 έρνπλ θχγεη απφ Βνπιγαξία 70.000 άλζξσπνη. Πάλσ απφ 1 

εθαηνκκχξην Ρνπκάλνη δνπλ ζην εμσηεξηθφ. Απφ ηελ Κξναηία 230.000 πνιίηεο πήγαλ 

ζε θξάηε κέιε ηεο ΔΔ. 

Απνηέιεζκα ηεο θηλεηηθφηεηαο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ πνπ πεξηγξάςακε 

παξαπάλσ είλαη ε δεκηνπξγία κεγάισλ ειιείςεσλ θαηαξηηζκέλνπ πξνζσπηθνχ, 

ηδηαίηεξα ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαη είλαη ραξαθηεξηζηηθφ ην παξάδεηγκα ηεο Ρνπκαλίαο 

πνπ πξφζθαηα απνθάζηζε λα αλαδεηήζεη  πξνζσπηθφ απφ ηελ Άπσ Αλαηνιή θαη 

επέηξεςε ηελ εξγαζία ζε 20.000 εξγαδφκελνπο απφ ρψξεο κε κέιε ηεο ΔΔ. ηνλ 

αληίπνδα, ε Γεξκαλία είλαη ε ρψξα πνπ επσθειείηαη πεξηζζφηεξν απφ ηε 

κεηαλάζηεπζε εξγαηηθνχ δπλακηθνχ απφ ηε Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε (Καζεκεξηλή, 

2019). 

Δπίζεο έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη απηφ ηεο Βνπιγαξίαο. Αλ θαη ε 

νηθνλνκία ζηε ρψξα αλαπηχζζεηαη ζπλερψο (ην 2018 ν ξπζκφο αλάπηπμεο ηνπ ΑΔΠ 

αλήιζε ζε 3,1%), σζηφζν παξαηεξείηαη έιιεηκκα αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Αλ θαη 

φιεο νη Δπξσπατθέο ρψξεο αληηκεησπίδνπλ ειιείςεηο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζε 

νξηζκέλνπο ηνκείο, ζηε Βνπιγαξία, ην θαηλφκελν είλαη έληνλν θαη είλαη ζπλδπαζκφο 

πνιιψλ παξαγφλησλ (economistas, 2019). 
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Αλ θαη ην πνζνζηφ αλεξγίαο είλαη πεξίπνπ 6,2% απηνί νη άλζξσπνη δελ αλήθνπλ ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο, επεηδή δελ δηαζέηνπλ ηα απαξαίηεηα πξνζφληα θαη ηηο αλαγθαίεο 

επαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο. 

Δπίζεο, πνιινί  λένη εκπίπηνπλ ζε απηή ηελ θαηεγνξία. χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο 

ζηαηηζηηθήο ππεξεζίαο ηεο Βνπιγαξίαο ην 18% ησλ λέσλ, ειηθίαο 15-29, νχηε 

εξγάδνληαη, νχηε ζπνπδάδνπλ θαη δνπλ κε θνηλσληθέο παξνρέο.  

Αλ θαη νη νηθνλνκηθά ελεξγνί πνιίηεο είλαη πεξίπνπ 3,24 εθαηνκκχξηα ζχκθσλα κε 

ηνπο παξαγσγηθνχο θνξείο, ε ρψξα ρξεηάδεηαη επηπιένλ 500.000 εξγαδφκελνπο. Οη 

εξγνδφηεο, θπξίσο ζηνλ Σνπξηζηηθφ ηνκέα ην 2018 απαζρφιεζαλ ρηιηάδεο 

εξγαδφκελνπο απφ Οπθξαλία, Λεπθνξσζία θαη Μνιδαβία ζηα ζέξεηξα ηεο Μαχξεο 

Θάιαζζαο. Χζηφζν, απηφ δελ είλαη ιχζε, γηαηί ε Βνπιγαξία σο ε θησρφηεξε ρψξα 

ζηελ ΔΔ πξνζθέξεη πνιχ ρακεινχο κηζζνχο, γεγνλφο πνπ δελ ηελ θαζηζηά ειθπζηηθή. 

Οη νηθνλνκηθνί αλαιπηέο εθηηκνχλ φηη ζα ήηαλ ςεπδαίζζεζε λα ζεσξεζεί φηη ην 

έιιεηκκα ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ κπνξεί λα μεπεξαζηεί κφλν απφ ηνπο Βνχιγαξνπο 

πνπ ελδερνκέλσο επηζηξέςνπλ ζηε ρψξα γηα λα εξγαζζνχλ. Σν πξφβιεκα πξέπεη θαη 

κπνξεί λα ιπζεί κφλν κε ζηνρεπκέλα πξνγξάκκαηα θαη πνιηηηθέο (economistas, 

2019). 

Ο θίλδπλνο πνπ δηαηξέρεη ζήκεξα ε Γεξκαλία απφ ηελ έιιεηςε εμεηδηθεπκέλνπ 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνπο εηδηθνχο κεγαιχηεξνο απφ κηα 

παγθφζκηα χθεζε, κε 1,2 εθαηνκκχξηα θελέο ζέζεηο εξγαζίαο λα αλέξρεηαη ζε έλα 

ηζηνξηθά πςειφ επίπεδν. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη ηξηάληα (30) απφ ηηο κεγαιχηεξεο 

πςειήο θεθαιαηνπνίεζεο εηαηξίεο ηεο Γεξκαλίαο θαη νη νπνίεο ζπκκεηέρνπλ ζηνλ 

δείθηε DAY ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ ηεο Φξαλθθνχξηεο, δηαζέηνπλ 20.000 θελέο ζέζεηο 

(Καζεκεξηλή, 2019). 

Οη εηδηθφηεηεο γηα ηηο νπνίεο ππάξρεη κεγάιε δήηεζε είλαη νη κεραληθνί, αξρηηέθηνλεο 

κεραληθνί, επηζηήκνλεο ηερλνινγηψλ  πγείαο θαη εηδηθνί ζηελ αλάπηπμε απηφλνκσλ 

ζπζηεκάησλ.  

Ζ Siemens αλ θαη έθαλε κεγάιεο κεηψζεηο πξνζσπηθνχ ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο 

(6.900 ζέζεηο εξγαζίαο ην 2017) δελ κπνξεί λα θαιχςεη 1.200 ζέζεηο ζηα ηκήκαηα 

αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ θαη ειεθηξνληθψλ εθαξκνγψλ γεληθφηεξα. Δπίζεο, ε Fresenius 
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(Τγεηνλνκηθή Πεξίζαιςε) έρεη 1.600 θελέο ζέζεηο ζηελ πιεξνθνξηθή,  κεραλνινγία, 

ηαηξηθή θαη λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε. 

Σν πξφβιεκα παξαηεξείηαη θαη ζηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν 

Μάτθι Μάξκπιεξ, εηδηθφο ζηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, ππνζηεξίδεη φηη «ε 

έιιεηςε ζηελ πξνζθνξά εξγαδνκέλσλ  κε θαηάιιειε εμεηδίθεπζε είλαη κεγάινο 

θίλδπλνο θαη κπνξεί λα αλαραηηίζεη ηηο δπλαηόηεηεο ηεο εηαηξίαο ζηελ θαηλνηνκία θαη 

ηελ πξόνδν». 

Ζ Γεξκαλία έρνληαο σο βαζηθή πξνηεξαηφηεηα ηε ζηαζεξφηεηα ηνπ πιεζσξηζκνχ, 

ηεξεί πνιχ απζηεξή ζηάζε ζην ζέκα ηεο αχμεζεο ησλ κηζζψλ αιιά θαη ησλ ηηκψλ. 

Έηζη, ην κεγάιν έιιεηκκα εξγαηηθνχ δπλακηθνχ δελ πξνβιέπεηαη λα έρεη ζαλ 

απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ησλ κηζζψλ (Καζεκεξηλή, 2019). 

ηε Μεγάιε Βξεηαλία ε έιιεηςε εξγαηηθνχ δπλακηθνχ απμήζεθε απφ ην 2013, ελψ ε 

αλεξγία κεηψζεθε ζην ρακειφηεξν επίπεδν απφ ην 1975, ζχκθσλα κε ηελ 

πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή (MAC). Αξραηνιφγνη, αξρηηέθηνλεο, θηελίαηξνη θαη εηδηθνί 

γηα ηε ζρεδίαζε ηζηνζειίδσλ είλαη νη εηδηθφηεηεο κε ηηο κεγαιχηεξεο ειιείςεηο.  Ζ 

ίδηα έξεπλα δείρλεη φηη ηα ¾ ησλ επηρεηξήζεσλ αδπλαηνχλ λα βξνπλ «ηαιέληα» πνπ 

ρξεηάδνληαη θαη λα θαιχςνπλ ηηο θελέο ζέζεηο εξγαζίαο (iefimerida, 2019). 

Δπίζεο, ιφγσ BREXIT ν αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ Μ. Βξεηαλία πνπ 

πξνέξρεηαη απφ ρψξεο ηεο ΔΔ κεηψζεθε ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2017 θαηά9,5%. Ζ 

κείσζε απηή έρεη επηδεηλψζεη ηελ ήδε ππάξρνπζα έιιεηςε εξγαηηθνχ δπλακηθνχ 

δεκηνπξγψληαο ζνθ ζηελ αγνξά. Οη θιάδνη πνπ βαζίδνληαη ζε πξνζσπηθφ εθηφο ηνπ 

Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ έρνπλ πιεγεί ζνβαξά θαη αλαθεξφκαζηε ζηνλ θιάδν ησλ 

κεηαθνξψλ, ηεο πγείαο, ησλ ηερλνινγηψλ θαη ηεο πιεξνθνξηθήο, ηνλ ηνπξηζκφ θαη 

ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ (Startupper, 2018). 

ηελ Διιάδα ζχκθσλα κε ηε ΓΔΔ θαη ηελ ΔΛΣΑΣ πάλσ απφ 180.000 -200.000 

έρνπλ εγθαηαιείςεη ηε ρψξα εμαηηίαο ηεο θξίζεο απφ ην 2009 θαη κεηά. 

Ζ ICAP γηα 5
ε
 ζπλερφκελε ρξνληά (2015- 2019) δηεμάγεη έξεπλα κε ηνπο Έιιελεο πνπ 

κεηαλάζηεπζαλ ζην εμσηεξηθφ ηα ηειεπηαία ρξφληα. ηελ έξεπλα ηνπ 2019 έιαβαλ 

κέξνο 942 ζπκκεηέρνληεο πνπ βξίζθνληαη ζε 43 ρψξεο. Σα απνηειέζκαηα 

επηβεβαηψλνπλ ην πςειφ επίπεδν κφξθσζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ. Αλ ζέινπκε λα 

ραξηνγξαθήζνπκε ην πξνθίι ησλ λέσλ πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ηνπ Brain Drain 
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ζα δηαπηζηψζνπκε φηη ην 95% δηαζέηεη Παλεπηζηεκηαθφ ηίηιν, ην 56% δηαζέηεη 

Μεηαπηπρηαθφ θαη ην 13% Γηδαθηνξηθφ. Δίλαη αμηνζεκείσην φηη ην 80% απέθηεζε ην 

πξψην πηπρίν ζηελ Διιάδα. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ 58% βξίζθνληαη ζηε Μεγάιε 

Βξεηαλία θαη κφλν ην 5% είλαη πξφζπκν λα επηζηξέςεη ζηελ Διιάδα (icap, 2019). 

Ζ έιιεηςε αμηνθξαηίαο θαη ε αβεβαηφηεηα είλαη νη παξάγνληεο πνπ ηνπο νδεγνχλ ζην 

εμσηεξηθφ. Ο κεγάινο αξηζκφο λέσλ θαη θπξίσο επηζηεκφλσλ πνπ κεηαθηλήζεθαλ 

ζηηο ρψξεο ηεο Βφξεηαο θαη Κεληξηθήο Δπξψπεο θαη φρη κφλν, αθελφο δεκηνπξγεί 

έιιεηκκα ζηελ ρψξα ηνπο αθεηέξνπ επηβεβαηψλεη ηελ χπαξμε αληίζηνηρνπ 

ειιείκκαηνο ζηηο ρψξεο ππνδνρήο. 

Σα παξαπάλσ πνζνζηά επηβεβαηψλνπλ ηα αληίζηνηρα ηεο πξνεγνχκελεο κειέηεο ηνπ 

Δπξσπατθνχ Παλεπηζηεκηαθνχ Ηλζηηηνχηνπ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην Μάξηην ηνπ 

2014, ηφζν πνζνηηθά φζν θαη σο πξνο ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ησλ αηφκσλ πνπ 

κεηαθηλήζεθαλ ζην εμσηεξηθφ (Triantafyllidou & Gropas, 2015). 

Ζ χπαξμε ειιείκκαηνο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζηελ Δπξψπε είλαη δεδνκέλε, κε 

δηαθνξνπνίεζε φκσο ζηνπο ιφγνπο πνπ ην πξνθαινχλ, κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο ΔΔ, 

θαζψο θαη ησλ εηδηθνηήησλ πνπ ππνιείπνληαη αλά ρψξα. 

Ζ ζπκβνιή ηεο ςεθηνπνίεζεο ζηελ δηακφξθσζε ηνπ παξαπάλσ ειιείκκαηνο δελ 

είλαη απνδεδεηγκέλε. Ζ επίδξαζε ησλ εμειίμεσλ ζηελ απαζρφιεζε δελ είλαη αθφκα 

απφιπηα εκθαλήο θαη δελ κπνξεί εχθνια λα πξνβιεθζεί κε αθξίβεηα. Οη αλεζπρίεο 

φκσο ζρεηηθά κε ηε κείσζε ησλ πνζνζηψλ απαζρφιεζεο απμάλνληαη ζπγρξφλσο κε 

ηελ απμαλφκελε αλαληηζηνηρία δεμηνηήησλ πνπ παξαηεξείηαη ζηηο αγνξέο εξγαζίαο.  
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Κεθάιαην 4: Δπηπηώζεηο ζηελ απαζρόιεζε 

4.1 Δπηπηώζεηο ηεο ςεθηνπνίεζεο θαη ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ ζηελ 

απαζρόιεζε 

 

χκθσλα κε ηελ έθζεζε ηεο αξκφδηαο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο (2015) γηα ζέκαηα 

Γηαδηθηχνπ θαη ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ, ε νπνία βαζίδεηαη ζε επξήκαηα έμη εξεπλψλ, 

πξνθχπηεη φηη γηα θάζε 1 δηο επξψ πνπ επελδχεηαη ζηελ αλάπηπμε ηνπ Γηαδηθηχνπ 

δεκηνπξγνχληαη θαηά κέζν φξν 9.320 ζέζεηο εξγαζίαο. Ζ δηάρπζε ηνπ Γηαδηθηχνπ 

επηδξά ζηελ απαζρφιεζε ζε 3 επίπεδα: 

 ηελ άκεζε απαζρφιεζε 

 ηελ έκκεζε 

 ηελ πξνηξεπφκελε απαζρφιεζε, ε νπνία πξνθαιείηαη απφ ηηο δαπάλεο 

ησλ λνηθνθπξηψλ βάζεη ηνπ εηζνδήκαηνο πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο άκεζεο 

θαη ηηο έκκεζεο επηπηψζεηο. 

ηελ κειέηε ηνπο νη Katz θαη Suter (2009) ζεσξνχλ φηη ε ζρέζε επξπδσληθφηεηαο, ε 

ππνδνκή ζε δίθηπα ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ζπλερή 

ζχλδεζε, πςειή ηαρχηεηα θαη ρακειφ θφζηνο, θαη ε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο 

είλαη κε γξακκηθή. Δίλαη κηα θακπχιε U βάζε ηεο νπνίαο ν αληίθηππνο θαη νη 

επηδξάζεηο ηεο επξπδσληθφηεηαο ζηελ απαζρφιεζε είλαη ζεκαληηθνί κφλν κεηά απφ 

έλα νξηζκέλν επίπεδν επξπδσληθήο δηαζπνξάο. 

ρεδηάγξακκα 4: Απαζρφιεζε θαη Δπξπδσληθφηεηα 
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Ζ επίδξαζε ηεο θακπχιεο U είλαη φηη πέξαλ ελφο νξηζκέλνπ επηπέδνπ δηάρπζεο, ε 

επίδξαζε ηεο επξπδσληθφηεηαο ζηελ απαζρφιεζε ζα ηείλεη λα ράζεη ηε δχλακή ηεο. 

Χζηφζν, ζηελ κειέηε ηνπο ππνζηεξίδνπλ φηη ε επηηάρπλζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ε 

αχμεζε ηεο δηάρπζεο ηεο επξπδσληθφηεηαο ζπκβάιινπλ ζεηηθά ζηελ δεκηνπξγία 

ζέζεσλ εξγαζίαο. 

χκθσλα κε επηζηεκνληθή έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Ννξβεγία, πξνέθπςε 

φηη ε δηάρπζε ηνπ δηαδηθηχνπ αχμεζε ζε κεγάιν βαζκφ ηελ παξαγσγηθφηεηα ηνπ 

εμεηδηθεπκέλνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζε ηνκείο δηαθφξσλ επηζηεκψλ, ηερλνινγίαο θαη 

κεραληθήο. ηνλ αληίπνδα, ε παξαγσγηθφηεηα ηνπ αλεηδίθεπηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ 

δηαθξίλεηαη ζε ρακειά επίπεδα. πλεπψο, γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ν ζεηηθφο αληίθηππνο 

ηεο δηαζπνξάο ηνπ Γηαδηθηχνπ ζηελ απαζρφιεζε ππάξρεη θαη είλαη ζεκαληηθφο, 

εθφζνλ ην δηαζέζηκν εξγαηηθφ δπλακηθφ κπνξεί λα πξνζαξκφδεηαη ζηελ εμέιημε ηεο 

ηερλνινγίαο (Οηθνλνκηθφ Δπηκειεηήξην Διιάδνο, 2018). 

Οη ςεθηαθέο ηερλνινγίεο επαλαπξνζδηνξίδνπλ ην ζχγρξνλν πεξηβάιινλ εξγαζίαο. 

Γίλνπλ ζε επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο ηελ επθαηξία λα δηακνξθψζνπλ λένπο 

ηξφπνπο εξγαζίαο θαη ζπλεξγαζίαο κε κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη επειημία. 

Δηδηθφηεξα, αιιάδεη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νξγαλψλεηαη ε εξγαζία, ην είδνο θαη ην 

αληηθείκελφ ηεο, θαζψο θαη ηα επίπεδα ηεξαξρίαο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν (ΔΒ, 2017). 

4.2 Δπηπηώζεηο ηεο απηνκαηνπνίεζεο ζηελ απαζρόιεζε 
 

Οη David θαη Solounons (2018) ρξεζηκνπνηψληαο δεδνκέλα απφ ην 1970, παξαηεξνχλ 

φηη ε απηνκαηνπνίεζε δελ έρεη αληηθαηαζηήζεη ηελ απαζρφιεζε, αιιά έρεη κεηψζεη 

ην κεξίδην ηεο απαζρφιεζεο ζηελ πξνζηηζέκελε αμία ηεο παξαγσγήο, θαηλφκελν πνπ 

παξαηεξείηαη έληνλα κεηά ην 2000. 

Οη πεξηζζφηεξνη εξεπλεηέο ζπγθιίλνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη νη εξγάηεο κε κεζαία ή 

θαζφινπ εμεηδίθεπζε είλαη εθείλνη πνπ ζα δερζνχλ ηελ κεγαιχηεξε εθηφπηζε απφ ηελ 

απηνκαηνπνίεζε. Δξγαζίεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ επαλαιακβαλφκελεο ελέξγεηεο 

θαη ιίγε εμεηδίθεπζε παξνπζηάδνπλ κεγάιε πηψζε ζηελ απαζρφιεζε. 
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Ζ ηζηνξία έρεη δείμεη φηη ζηηο πξνεγκέλεο νηθνλνκίεο έρνπλ ππάξμεη κεηαηνπίζεηο 

ζηελ απαζρφιεζε, γηα παξάδεηγκα απφ ηε γεσξγία ζηελ κεηαπνίεζε, κε απνηέιεζκα 

ε ζπλνιηθή απαζρφιεζε σο πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ λα εμαθνινπζεί λα απμάλεηαη. 

Έρνπλ δεκηνπξγεζεί λέεο βηνκεραλίεο θαη επαγγέικαηα γηα ηελ απνξξφθεζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ πνπ κεηαθηλνχληαη ιφγσ ηεο ηερλνινγίαο (Παγηαβιά, 2019).  

ρεδηάγξακκα5.: Πνζνζηφ απαζρφιεζεο αλά ηνκείο ζηηο Ζ.Π.Α 1850-2015 

 

ην ζρεδηάγξακκα θαίλεηαη φηη ε ηερλνινγία δεκηνπξγεί πεξηζζφηεξεο ζέζεηο απφ φηη 

θαηαζηξέθεη. 

Ζ απηνκαηνπνίεζε δεκηνχξγεζε κηα αλαζηάησζε ζηνλ ρψξν ησλ παξαδνζηαθψλ 

επαγγεικάησλ κε απνηέιεζκα ηελ γεληθφηεξε αλαδηάξζξσζε, θαηάξγεζε 

επαγγεικάησλ θαη θιάδσλ θαη ηε δεκηνπξγία θαη εκθάληζε λέσλ. Υαξαθηεξηζηηθά 

παξαδείγκαηα αλαθέξνπκε παξαθάησ. 

4.2.1Δπαγγέικαηα πνπ θηλδπλεύνπλ από ηελ απηνκαηνπνίεζε 
 

Μεγάιεο αιιαγέο ζηελ αγνξά εξγαζίαο έρεη πξνθαιέζεη ήδε θαη αλακέλεηαη λα 

πξνθαιέζεη αθφκα κεγαιχηεξεο ν απηνκαηηζκφο ηελ επφκελε δεθαεηία. ε φιν ηνλ 

θφζκν 800 εθαηνκκχξηα άλζξσπνη ζα αλαγθαζηνχλ λα αιιάμνπλ επάγγεικα ή ζα 

ράζνπλ ηε δνπιεηά ηνπο. Ζ εηαηξία McKinsey (Manyika et al., 2017) ζε κηα έξεπλα ζε 

46 ρψξεο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ην 90% ηνπ παγθφζκηνπ ΑΔΠ αλαθέξεη φηη ην 3% 
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έσο ην 14% ησλ εξγαδνκέλσλ αλά ηελ πθήιην ζα πξέπεη λα αιιάμνπλ επαγγεικαηηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ έσο 2030.  

Σα πην επάισηα επαγγέικαηα απφ ηελ αμηνπνίεζε ηνπ απηνκαηηζκνχ είλαη απηά πνπ 

έρνπλ ζρέζε κε ρεηξσλαθηηθέο εξγαζίεο (ρεηξηζηέο κεραλεκάησλ,   πξνεηνηκαζία 

γεπκάησλ). Πεξηνξηζκέλε είλαη ε επίδξαζε ζε επαγγέικαηα πνπ απαηηνχλ εκπεηξία, 

δηαρείξηζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ζπρλέο θνηλσληθέο επαθέο (παηδαγσγνί, 

θξνληίδα ειηθησκέλσλ, νδνληίαηξνη θαζεγεηέο). 

Οη επηπηψζεηο είλαη κεγαιχηεξεο ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ, φια ζα εμαξηεζνχλ απφ 

ηνλ ξπζκφ πνπ ζα πξνρσξήζεη ν απηνκαηηζκφο ζηελ εξγαζία θαη ζε πνην βαζκφ ζα 

πξνζαξκνζηνχλ νη επηρεηξήζεηο θαη νη θπβεξλήζεηο. «Με ηελ πάξνδν ησλ εηώλ, ε 

ηαρύηεηα θαηάξγεζεο θαη δεκηνπξγία επαγγεικάησλ θαη επαγγεικαηηώλ από ηα ξνκπόη 

ζα γίλεηαη όιν θαη πην ηιηγγηώδεο» (Δκεξηθ Λεκπεξηφλ). 

Ζ Γαιιηθή ηζηνζειίδα Revolution – robot.fr έρεη δεκηνπξγήζεη κηα εθαξκνγή πνπ 

ελεκεξψλεη ηνπο ελδηαθεξφκελνπο, κε βάζε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ εηζάγνπλ, αλ ζα 

εμαθνινπζνχλ λα αζθνχλ ην ίδην επάγγεικα ζηα ηέιε ηεο επφκελεο δεθαεηίαο. 

Έλα επάγγεικα ζεσξείηαη φηη δηαηξέρεη πςειφ θίλδπλν απηνκαηνπνίεζεο φηαλ ε 

πηζαλφηεηα απηνκαηνπνίεζεο ππεξβαίλεη ην 70%. Οη λένη, ειηθίαο 20-24, δηαηξέρνπλ 

κεγαιχηεξν θίλδπλν απηνκαηνπνίεζεο ηεο εξγαζίαο ηνπο. Απηφ κπνξεί λα εμεγεζεί 

απφ ην γεγνλφο φηη νη εξγαδφκελνη απνθηνχλ πεξαηηέξσ δεμηφηεηεο φζν πξνρσξνχλ 

ζηελ θαξηέξα ηνπο. ηαλ νη λένη εηζέξρνληαη ζηελ αγνξά εξγαζίαο ελδέρεηαη λα 

ιακβάλνπλ ζέζε κεξηθήο απαζρφιεζεο θαη λα αζρνιεζνχλ ζε ρακειήο εηδίθεπζεο 

θαζήθνληα πρ ιηαληθφ εκπφξην, εζηίαζε. Οη λένη εξγαδφκελνη κπνξνχλ λα θηλεζνχλ 

κέζα απφ κηα ζεηξά ξφισλ εηδηθνηήησλ πξηλ μεθηλήζνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο 

ζηαδηνδξνκία θαη θπζηθά έρνπλ πεξηζζφηεξν ρξφλν λα επαλεθπαηδεπηνχλ αθφκα θαη 

λα αιιάμνπλ κνλνπάηη ζηαδηνδξνκίαο 
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4.3 Ο αληίθηππνο ηεο Σερλεηήο Ννεκνζύλεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο 
 

Οη επηπηψζεηο ηεο Σερλεηήο Ννεκνζχλεο (AI) ζηελ αγνξά εξγαζίαο είλαη ην κείδνλ 

εξψηεκα πνπ απαζρνιεί ηνπο εξεπλεηέο θαη θαηά θαηξνχο δαηκνλνπνηείηαη. Ζ 

πξφζθαηε πξφνδνο ζηελ AIθαη ε αλάπηπμε ηεο ξνκπνηηθήο δεκηνπξγεί θφβνπο φζνλ 

αθνξά ζηελ εμέιημε ζηελ αγνξά εξγαζίαο, θαζψο αξθεηέο ζέζεηο θαίλεηαη λα 

δηαηξέρνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξν θίλδπλν απφ ηελ απηνκαηνπνίεζε. 

Οη εξεπλεηέο εθηηκνχλ πηζαλή πιήξε απηνκαηνπνίεζε ησλ αλζξψπηλσλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζε 120 ρξφληα, απηφ εμαξηάηαη βέβαηα θαη απφ ηνλ ηχπν ηεο 

εξγαζίαο θαη ηηο απαηηνχκελεο δεμηφηεηεο. ε θάζε πεξίπησζε ν απφιπηνο 

απηνκαηηζκφο δελ είλαη δπλαηφ λα ππάξμεη. Ζ αιιειεπίδξαζε θαη ε ζχδεπμε 

αλζξψπνπ θαη κεραλήο είλαη δεδνκέλα (Μαζηξνγεσξγίνπ, 2018Α). 

Καηά ηνλ George Muir, ηνλ επί 25 ρξφληα digital workplace architect, ην ζέκα ην 

νπνίν ηίζεηαη δελ είλαη εάλ ε Σερλεηή Ννεκνζχλε ζα αληηθαηαζηήζεη ηελ αλζξψπηλε 

εξγαζία αιιά ην πφηε. Γνπιεηέο φπσο ν ηακίαο θαη ν ινγηζηήο ζα έρνπλ εμαθαληζηεί 

κέρξη ην 2025 (KPMG, 2019). 

Σε δηθή ηνπ άπνςε εθθξάδεη ν δηαθεθξηκέλνο θαζεγεηήο Κσλζηαληίλνο 

Γαζθαιάθεο, ν νπνίνο αλαθεξφκελνο ζην δεκνγξαθηθφ ζεκεηψλεη φηη κέρξη ζήκεξα  

φια είλαη ζηεξηγκέλα ζηελ εθζεηηθή αχμεζε πιεζπζκνχ θαη νηθνλνκίαο. Ο 

πιεζπζκφο, φπσο είλαη θπζηθφ δελ κπνξεί λα απμάλεηαη επ’ άπεηξνλ κε δεδνκέλα ηα 

φξηα ηνπ πιαλήηε καο. ηαλ ζα ζηακαηήζεη απηή ε εθζεηηθή αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ,  

ίζσο θιεζεί ε Σερλεηή Ννεκνζχλε λα αλαπιεξψζεη ηελ έιιεηςε ζηε βάζε ηεο 

ππξακίδαο. ην ζεκείν απηφ, δειαδή, ε Σερλεηή Ννεκνζχλε ζα θαιχςεη ην έιιεηκκα 

ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ (Ναπηεκπνξηθή, 2019Α). 
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Κεθάιαην 5: Κιάδνη πνπ επεξεάδνληαη από ην ςεθηαθό 

κεηαζρεκαηηζκό 

5.1 Σξάπεδεοζηελ ςεθηαθή επνρή 
 

Πξνηεξαηφηεηα γηα ηηο ηξάπεδεο είλαη ε νινθιήξσζε ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ απφ ην 

παξαδνζηαθφ κνληέιν ζην λέν ςεθηαθφ. Απηφ δελ είλαη κφλν ζηξαηεγηθή, αιιά είλαη 

αλάγθε, κε δεδνκέλν ηηο εμειίμεηο απφ πιεπξάο θαηλνηνκίαο θαη ηερλνινγίαο. 

Ζ λέα πξφθιεζε γηα ηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα είλαη ην digital. ιεο νη ηξάπεδεο κε 

δηαθνξεηηθή ζηξαηεγηθή αιιά κε ηελ ίδηα θηινζνθία, πξνρσξνχλ ζην επφκελν βήκα, 

ηελ ςεθηαθή ηξαπεδηθή (Euro2Day, 2018). 

Ζ λέα επνρή παξνπζηάδεη επθαηξίεο αιιά θαη πξνθιήζεηο. Ο ςεθηαθφο 

κεηαζρεκαηηζκφο ησλ ηξαπεδψλ αθνξά θαη ηελ αλάπηπμε ησλ ζπζηεκάησλ 

Γηαρείξηζε Πειαηεηαθψλ ρέζεσλ (CRM)  θαη ησλ κεζνδνινγηψλ advanced analytics 

θαη big data, πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζνχλ θαηλνηφκα πξντφληα θαη ππεξεζίεο πνπ 

λα θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ, εληζρχνληαο ηαπηφρξνλα ηε ζρέζε 

εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ηνπο. 

Ζ νξγαλσηηθή δνκή ησλ ηξαπεδψλ ζηα λέα δεδνκέλα απνηειεί κεγάιε πξφθιεζε γηα 

ηηο δηνηθήζεηο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. Ζ δεκηνπξγία λέσλ ξφισλ θαη 

ζέζεσλ εξγαζίαο νδεγεί ζε δηαθνξνπνίεζε ησλ παξαδνζηαθψλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη 

ζε εχινγα εξσηήκαηα γηα ηελ επίδξαζε ηεο ςεθηνπνίεζεο ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ 

ηνπ ρψξνπ. 

Ο πεξηνξηζκφο ησλ ππνθαηαζηεκάησλ είλαη δεδνκέλνο, σζηφζν έξεπλεο θαη κειέηεο 

θαηαιήγνπλ φηη ηα ππνθαηαζηήκαηα ζα εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ, ζα αλαζεσξεζεί 

φκσο ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπο. ηελ Διιάδα νη 4 ζπζηεκηθέο ηξάπεδεο ήδε απφ ην 

2015 έρνπλ δεκηνπξγήζεη αληίζηνηρεο δηεπζχλζεηο ςεθηαθήο ηξαπεδηθήο, νη νπνίεο 

έρνπλ αλαιάβεη ην ζρεδηαζκφ, ηελ νξγάλσζε θαη ηελ επίβιεςε ηνπ ςεθηαθνχ 

κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ ηδξπκάησλ.  

Πξφθεηηαη γηα κηα αλαγθαία κεηάβαζε κε ζηφρν ηελ αμηνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ 

ηνπ δηθηχνπ ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ζηελ πξνψζεζε πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. 

Δηδηθφηεξα, θαηαξγνχληαη ρηιηάδεο ζέζεηο ηακείσλ, νη νπνίνη αιιάδνπλ αληηθείκελν 
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θαη εζηηάδνπλ ζηηο πσιήζεηο θαη ηελ εθπαίδεπζε ησλ ζπλαιιαζζφκελσλ ζηηο λέεο 

ηερλνινγίεο.  

Σα ζηειέρε ησλ ηξαπεδψλ εθηηκνχλ φηη έλα κεγάιν κέξνο ηνπ ζεκεξηλνχ δηθηχνπ ησλ 

ηξαπεδψλ ζα θιείζεη ηελ επφκελε δηεηία θαη ζα αληηθαηαζηαζεί κε λένπ ηχπνπ 

ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα. Δπίζεο, πηζηεχνπλ φηη πεξίπνπ ην 1/3 ησλ 

ππνθαηαζηεκάησλ ζα ιεηηνπξγνχλ ρσξίο ηακεία. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη ζπλαιιαγέο ζα 

γίλνληαη κέζσ ελαιιαθηηθψλ δηθηχσλ (Σν βήκα, 2019). 

5.1.1FINTECH 
 

Σν «Fintech» έρεη ήδε επηθέξεη πνιιέο αιιαγέο ζηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα θαη 

αλακέλεηαη λα πξνθαιέζεη «αλαζηάησζε» κε ηα ζπλερψο εκθαληδφκελα λέα πξντφληα 

θαη εθαξκνγέο θαζψο θαη κε ηελ αλάπηπμε λέσλ επηρεηξεκαηηθψλ κνληέισλ. Ο 

φξνο«Fintech» (Financial Technology) θαιχπηεη θάζε είδνπο ηερλνινγηθή θαηλνηνκία, 

ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζηήξημε ή ηελ παξνρή ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

ππεξεζηψλ (Insider.gr, 2019 B). 

Οη βαζηθέο ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ νη Fintech εηαηξίεο θαιχπηνπλ έλα κεγάιν 

θάζκα ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ φπσο πιεξσκέο (ειεθηξνληθέο πιεξσκέο θαη 

mobile wallets) ππεξεζίεο δηαρείξηζεο επελδχζεσλ, ππεξεζίεο δαλεηνδφηεζεο θαη 

ππεξεζίεο απηνκαηνπνηεκέλνπ ειέγρνπ ησλ ζπλαιιαγψλ. 

Σα ζηειέρε ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ αλαγλσξίδνπλ ηε ζεκαζία θαη ηηο πξνθιήζεηο 

πνπ επηθέξνπλ νη Fintech θαη ή μεθίλεζαλ ηε ζπλεξγαζία ή πξνεηνηκάδνληαη 

εμεηάδνληαο ηνπο ηξφπνπο ελζσκάησζεο ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο 

ησλ ηξαπεδψλ (Capital.gr, 2018 B). 

5.1.2OPENBANKING 
 

Μηα επίζεο ελδηαθέξνπζα ηάζε ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ ζην ρξεκαηννηθνλνκηθφ θιάδν 

απνηειεί ην Open Banking. Πξφθεηηαη γηα εηαηξίεο πνπ κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε 

ζηα δεδνκέλα ησλ πειαηψλ κηαο ηξάπεδαο (κε ηελ άδεηα θπζηθά ηνπ πειάηε) θαη λα 

παξέρνπλ ηξαπεδηθέο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο. Αλ θαη απηφ κνηάδεη αξρηθά 

κε απεηιή, ππάξρνπλ ηξαπεδηθνί φκηινη πνπ ζπεχδνπλ λα αμηνπνηήζνπλ ηελ επθαηξία. 
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Σν Open Banking ήξζε νπζηαζηηθά ζην πξνζθήλην ην 2015 κε ηελ PSD2 (Payments 

Service Directive) νδεγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο  θαη ε νπνία απφ ηνλ επηέκβξε 

ηνπ 2019 είλαη ππνρξεσηηθή γηα φια ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα (Μαιιάο, 2019). 

5.1.3Σξάπεδεο – Απαζρόιεζε 
 

Ζ πεξηνξηζκέλε δήηεζε γηα ηξαπεδηθά πξντφληα θαη ε «απνκάθξπλζε» ηνπ θνηλνχ 

απφ ηα γθηζέ ησλ ηξαπεδψλ δξνκνινγνχλ δξαζηηθέο πεξηθνπέο ζε επίπεδν δηθηχνπ 

θαη αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. 

ην πεξηβάιινλ πνπ δηακνξθψλεηαη γηα ηελ απαζρφιεζε ζηηο ηξάπεδεο, πξέπεη λα 

πξνζκεηξεζεί θαη ε ζπλερήο ςεθηνπνίεζε ησλ ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ, αξρήο 

γελνκέλεο απφ ην retail banking. 

ε φηη αθνξά εηδηθά ηνπο εξγαδφκελνπο ζηηο Διιεληθέο ηξάπεδεο, ε ςεθηνπνίεζε 

επαλαπξνζδηνξίδεη ηα πξφηππα επηρεηξεζηαθήο νξγάλσζεο θαη παξνρήο ππεξεζηψλ, 

αιιά θαη ηα εξγαζηαθά θαζήθνληα ζε έλα κεγάιν εχξνο ζέζεσλ εξγαζίαο  

(Κνληηάδεο et al.,  2018). 

Ο πνηνηηθφο αληίθηππνο απηψλ ησλ κεηαβνιψλ ζηελ απαζρφιεζε εθηηκάηαη φηη ζα 

είλαη κεγαιχηεξνο απφ ην αξλεηηθφ απνηέιεζκα ηεο ηάζεο θαηάξγεζεο ζέζεσλ 

εξγαζίαο, εμαηηίαο ησλ εθαξκνγψλ ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ηνπιάρηζηνλ ζην άκεζν 

κέιινλ. 

Ο ηξαπεδηθφο θιάδνο έρεη ππνζηεί κεγάιε ζπξξίθλσζε ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. 

Απφ ηα ηέιε ηνπ 2011 κέρξη θαη ηα ηέιε ηνπ 2017, ηα ππνθαηαζηήκαηα ησλ ηξαπεδψλ 

έρνπλ κεησζεί θαηά 1.679 θαη έγηλε κείσζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαηά 18.251 

εξγαδφκελνπο, ελψ ε εμνηθνλφκεζε ησλ δαπαλψλ ηνπ πξνζσπηθνχ είρε αλέιζεη ζε 

1,4 δηο € (Κνληηάδεο et al., 2018). ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα ζεκεησζεί ε άπνςε ηεο 

ΟΣΟΔ, ε νπνία ππνζηεξίδεη φηη ε κείσζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο νθείιεηαη ζηελ 

πξνζπάζεηα ησλ Σξαπεδψλ λα απμήζνπλ ηελ θεξδνθνξία θαη φρη ζε ζηξαηεγηθή 

αλάπηπμεο ή επίδξαζεο ηεο ηερλνινγίαο. 

Μέζσ πξνγξακκάησλ εζεινπζίαο εμφδνπ έρνπλ απνρσξήζεη απφ ηηο αξρέο ηνπ 2018, 

πάλσ απφ 2.000 εξγαδφκελνη ζηηο Διιεληθέο Σξάπεδεο (400 απφ ηελ Eurobank, 100 

απφ ηελ Πεηξαηψο θαη 600 απφ ηελ AlphaBank). Δπίζεο, ε Δζληθή εηνηκάδεη ην δηθφ 

ηεο πξφγξακκα γηα πεξίπνπ 500 εξγαδφκελνπο (capital.gr, 2018 Α). 
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Ζ ζπξξίθλσζε ηεο απαζρφιεζεο ζηηο ηξάπεδεο είλαη ηεξάζηηα ηελ ηειεπηαία 

δεθαεηία. Σν 2008, νη ηξαπεδνυπάιιεινη αλέξρνληαλ ζε 67.798 θαη κεηψζεθαλ ην 

2017 ζε 40.317. Αληίζηνηρα, κεηψζεθαλ ηα ππνθαηαζηήκαηα απφ 2.906 ην 2016 ζε  

2.042 ην 2017(Κνληηάδεο et al., 2018). 

ηελ πξνζπάζεηα ησλ δηνηθήζεσλ λα απνθχγνπλ ηηο απνιχζεηο, επεμεξγάδνληαη 

πξνηάζεηο φπσο ηελ απφζρηζε ηκεκάησλ ησλ νπνίσλ νη εξγαδφκελνη ζα 

απνδεκησζνχλ, ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία θαη νη ηξάπεδεο δεζκεχνληαη λα 

ζπλερίζνπλ λα ηνπο απαζρνινχλ γηα ηνπιάρηζηνλ κηα δηεηία ζε ζπγαηξηθέο εηαηξίεο 

δηαρείξηζεο «θφθθηλσλ δαλείσλ» FPS, θιπ.   

χκθσλα κε ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ νη ηξάπεδεο ζην πξψην 

ηξίκελν ηνπ 2019 ε κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ 

αληίζηνηρε κείσζε ησλ δαπαλψλ πξνζσπηθνχ είλαη 5% ζε ζρέζε κε ην πξψην 

ηξίκελν ηνπ 2018, γηα ηελ Δζληθή Σξάπεδα θαη ηελ απνδίδνπλ ζηελ επηηπρεκέλε 

νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο εζεινπζίαο εμφδνπ ηνπ πξνζσπηθνχ ηελ 31/3/2019. 

Αληίζηνηρα, ε Πεηξαηψο κείσζε ηηο δαπάλεο πξνζσπηθνχ θαηά 5% ζε ηξηκεληαία 

βάζε. ην δίθηπν θαηαζηεκάησλ ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο, ζηηο 31/3/2019 ην 

αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ Οκίινπ δηακνξθψζεθε ζε 12.521 εξγαδφκελνπο απφ ηνπο 

νπνίνπο νη 12.067 ζηελ Διιάδα. 

ηελ AlphaBank νη δαπάλεο πξνζσπηθνχ κεηψζεθαλ θαηά 4,2% ζε εηήζηα βάζε 

(31/3/2019) σο απνηέιεζκα ηελ πξαγκαηνπνίεζε νηθεηνζεινχο απνρψξεζεο 

πξνζσπηθνχ ζηελ Διιάδα ην 2018. Ο αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ απφ 11.802 ζην 

ηέινο ηνπ Μαξηίνπ ηνπ 2019 δηακνξθψζεθε ζε 11.322 (- 480 εξγαδφκελνη). 

Ζ Eurobank κείσζε ηηο γεληθέο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο θαηά 0,6% ζηνλ φκηιν αιιά 

2,1% ζηελ Διιάδα έλαληη ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ ηνπ 2018, κε ζεκαληηθή κείσζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ (13.104 ζηνλ κηιν εθ ησλ νπνίσλ 8941 απαζρνινχληαη ηελ Διιάδα) 

(Capital.gr, 2019 A).  
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5.1.3.1 πξξίθλσζε ηνπ πξνζσπηθνύ ησλ ηξαπεδώλ ζηελ Δπξώπε 

Αληίζηνηρεο κεηψζεηο πξνζσπηθνχ παξαηεξνχληαη θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο, ν αξηζκφο 

ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο Δπξσπατθέο Σξάπεδεο ζπξξηθλψλεηαη κε ξπζκφ 2,3% θαηά 

κέζν φξν ζηελ Δ.Δ. ελψ ν αξηζκφο ησλ ππνθαηαζηεκάησλ κεηψλεηαη κε ξπζκφ 7,5% 

εηεζίσο. 

χεδιάγραμμα6: Αρικμόσ εργαηομζνων ςτα χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα τθσ Ε.Ε από τθν ΕΚΣ 

Ζ Γεξκαλία έρεη ηα πξσηεία ζε ηξαπεδνυπαιιήινπο, αθνχ απαζρνινχληαη 565.000 

εξγαδφκελνη. Καη εδψ φκσο έρεη παξαηεξεζεί ζεκαληηθή ζπξξίθλσζε ηελ ηειεπηαία 

πεληαεηία, κε κείσζε θαηά 90.000 εξγαδφκελνπο. 

Ζ Γαιιία αλ θαη δηαζέηεη ην κεγαιχηεξν αξηζκφ θαηαζηεκάησλ, σζηφζν απαζρνιεί 

ιηγφηεξν ηξαπεδνυπαιιειηθφ πξνζσπηθφ. Ζ ηάζε ηεο ζπλερνχο κείσζεο ηνπ 

πξνζσπηθνχ ησλ ηξαπεδψλ, πξνβιέπεη φηη ζα ζπλερηζηεί θαη ζα θνξπθσζεί ηελ 

επφκελε πεληαεηία (Insider.gr, 2019 A). 

Ζ άπνςε ησλ  Σπλδηθαιηζηώλ  

χκθσλα κε ηελ άπνςε ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ ησλ ηξαπεδνυπαιιήισλ, 

εθηηκάηαη  φηη ε απαζρφιεζε ζηηο Διιεληθέο Σξάπεδεο θηλδπλεχεη πξψηηζηα απφ ηνπο 

θηλδχλνπο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ίδηεο νη ηξάπεδεο. 
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 Αξλεηηθή εηθφλα ζηελ θνηλσλία θαη ρακειή εκπηζηνζχλε ηεο πειαηείαο. 

 Με εμππεξεηνχκελα δάλεηα, κεησκέλε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, ζέκαηα 

ξεπζηφηεηαο. (Κνληηάδεο et al., 2018). 

Οη θίλδπλνη πνπ κπνξεί λα απεηιήζνπλ ηνπο εξγαδφκελνπο είλαη απηνί πνπ απεηινχλ 

θαη ηηο ίδηεο ηηο ηξάπεδεο θαη φρη φπσο πηζηεχνπλ θάπνηνη ν πεξηνξηζκφο ησλ 

εγρξήκαησλ ζπλαιιαγψλ, ηα ςεθηαθά θαηαζηήκαηα θαη νη εθαξκνγέο ηεο Σερλεηήο 

Ννεκνζχλεο. 

Πξνηεηλφκελε ιχζε γηα ηε δηαηήξεζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο είλαη ε δηαξθήο, 

θαηάιιεια πξνεηνηκαζκέλε θαη ζηνρεπκέλε επαλεθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη 

είλαη θαη ε βαζηθή ζπλζήθε επηηπρίαο ηεο ςεθηαθήο κεηεμέιημεο ησλ ηξαπεδψλ. 

(Κνληηάδεο et al.,  2018). 

Ζ δηακφξθσζε ελφο αξρηθνχ «ράξηε ηθαλνηήησλ» (competence map) θαη ε  

ζπκθσλία κεηαμχ εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ λέσλ 

επαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ ηνπ θιάδνπ είλαη κέξνο ηεο ιχζεο  ηνπ πξνβιήκαηνο. 

Οη εθηηκήζεηο πνπ αλαθέξνπλ κηα ζπλνιηθή απνδηνξγάλσζε – κεηάιιαμε (disruption) 

νιφθιεξνπ ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα ηεο ηάμεο ηνπ 62%. ίζσο θαη λα είλαη 

ζπγθξαηεκέλεο. Αθνξά δε φρη κφλν ηελ απαζρφιεζε πνηνηηθά θαη πνζνηηθά αιιά θαη 

ζηνλ ίδην ην ξφιν θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ ηνκέα (Κνληηάδεο et al.,  2018). 

5.2Κιάδνο ηεο Τγείαο 

Οη ςεθηαθέο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο ζηελ πγεία αλαπηχζζνληαη κε γνξγφ ξπζκφ, 

θαζψο νη εθαξκνγέο mHealth (mobile health applications),φπσο πνιιέο άιιεο 

αλακέλεηαη λα ζεκεηψζνπλ κηα επξεία αλαγλσξηζηκφηεηα θαη ηδηαίηεξα απφ ην 

λεαληθφ θνηλφ. χκθσλα κε έξεπλα ηνπ IMS Institute for Healthcare Informatics 

πάλσ απφ 165.000 εθαξκνγέο mHealth είλαη δηαζέζηκεο παγθνζκίσο. 

Ο φξνο ςεθηαθή πγεία (e-Health) θαιχπηεη έλα επξχ θάζκα εξγαιείσλ βαζηζκέλσλ 

ζηηο ηερλνινγίεο πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσληψλ θαη ζηνρεχεη ζηελ θαιχηεξε 

πξφιεςε, δηάγλσζε, ζεξαπεία θαη παξαθνινχζεζε ηεο πγείαο θαη ηνπ ηξφπνπ δσήο 

(Βαζαιάθε, 2017).  
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Ζ ςεθηαθή πγεία πεξηιακβάλεη: 

 Σε ζπλεξγαζία κεηαμχ αζζελψλ θαη θνξέσλ παξνρήο πγεηνλνκηθψλ 

ππεξεζηψλ 

 Σε δπλαηφηεηα αληαιιαγήο δεδνκέλσλ κεηαμχ δηαθφξσλ ηδξπκάησλ θαη ηελ 

επηθνηλσλία κεηαμχ αζζελψλ ή απαζρνινπκέλσλ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο 

 Σε παξαθνινχζεζε θαη ζηήξημε ησλ αζζελψλ κε έλα επξχ δίθηπν 

πιεξνθνξηψλ γηα ηελ πγεία, ειεθηξνληθά κεηξψα πγείαο, ππεξεζίεο 

ηειεταηξηθήο. 

Ζ ςεθηαθή πγεία έρεη σο ζηφρν: 

 Σελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ κε ην κηθξφηεξν θφζηνο  

 Σελ επηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε, ε νπνία είλαη ε παξνρή ππεξεζηψλ πνπ 

βαζίδεηαη ζηηο απνδείμεηο (evidence –based) 

 Σελ ελδπλάκσζε ηνπ ξφινπ ησλ πνιηηψλ θαη ησλ αζζελψλ, δίλνληαο ηε 

δπλαηφηεηα άκεζεο πξφζβαζεο ζηελ πιεξνθνξία αιιά θαη ζηηο ππεξεζίεο 

 Σελ ελίζρπζε ηεο αιιειεπίδξαζεο, ηε δηακφξθσζε κηαο λέαο πην άκεζεο 

ζρέζεο κεηαμχ πνιηηψλ θαη επαγγεικαηηψλ πγείαο 

 Σελ επηκφξθσζε ζε ζέκαηα πγείαο, ηφζν ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο φζν θαη 

ησλ πνιηηψλ 

 Σε δηεπθφιπλζε αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ θνξέσλ πγείαο 

 Σε δηακφξθσζε θαλφλσλ εζηθήο ζηηο λέεο ζπλζήθεο, φπσο πξνζηαζία 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ 

 Σελ ηζφηεηα ζηελ πξφζβαζε. 

5.2.1Τγεία θαη απαζρόιεζε 

πσο γίλεηαη αληηιεπηφ θαη ζηνλ θιάδν ηεο πγείαο νη απφςεηο σο πξνο ηνπο 

θηλδχλνπο απφ ηελ ςεθηνπνίεζε, δηίζηαληαη. Θέζεηο εξγαζίαο λνζειεπηψλ, βνεζψλ 

γξακκαηείαο θιπ. απεηινχληαη. Σίζεηαη θαη εδψ ην ζέκα ησλ δεμηνηήησλ. 

Ο πξνγξακκαηηζκφο ηνπ ηαηξνηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ν ρεηξηζκφο ησλ 

ζχγρξνλσλ ξνκπνηηθψλ εξγαιείσλ απφ ην ζηάδην ηεο δηάγλσζεο έσο ηε ζεξαπεία, 

απαηηεί αλζξψπηλν δπλακηθφ κε εηδηθέο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο (Real.gr, 2019). 
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Ζ ςεθηνπνίεζε ησλ «θαθέισλ αζζελψλ» ε  «ειεθηξνληθή ζπληαγνγξάθεζε» θαη ε 

δηαρείξηζε ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο επίζεο απαηηνχλ γλψζεηο θαη πξνζφληα πάλσ 

απφ απηά πνπ δηέζεηαλ νη εξγαδφκελνη ζε ρακειέο βαζκίδεο ζηνλ θιάδν ηεο πγείαο 

(λνζνθνκεία, ηδησηηθά ηαηξηθά δηαγλσζηηθά θέληξα). 

Δπηπιένλ, ηίζεηαη ην εξψηεκα, ηα ξνκπφη είλαη ζχκκαρνο ή αληαγσληζηήο θαη ζηνλ 

θιάδν ηεο πγείαο; Σελ απάληεζε δίλεη ν Μηθαει ηεθάλ, επηθεθαιήο ηεο εηαηξίαο 

ινγηζκηθνχ BOS&S, ν νπνίνο ππνζηεξίδεη φηη ξνκπφη θαη ινγηζκηθά κε λνεηηθέο 

ηθαλφηεηεο ζα δψζνπλ ιχζεηο ζηηο ζεκεξηλέο ειιείςεηο. 

Δπίζεο, ν ίδηνο ππνζηεξίδεη φηη ηα πξνγξάκκαηα πνπ αλαπηχζζεη ε εηαηξία ηνπ 

εμνηθνλνκνχλ πνιιέο εξγαηνψξεο ψζηε νη λνζειεπηέο λα έρνπλ πεξηζζφηεξν ρξφλν 

γηα ηνπο αζζελείο. 

Πνιχ ζχληνκα αλζξσπφκνξθν ξνκπφη ζα θαζνδεγεί αζζελείο κε Αιηζρατκεξ θαη 

ζηφρνο είλαη ζε κεξηθά ρξφληα λα αλαιάβνπλ θαη πην απαηηεηηθέο εξγαζίεο 

(MedicalManagement, 2019). 

Μία απφ ηηο κεγαιχηεξεο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ζχγρξνλεο θνηλσλίεο 

είλαη ε δηαξθήο γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ θαη θαηά ζπλέπεηα ε αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ 

ησλ αηφκσλ πνπ έρνπλ αλάγθε ππεξεζηψλ κέξηκλαο. Σα εξεπλεηηθά θέληξα  

πξνζπαζνχλ λα αλαπηχμνπλ πξσηνπνξηαθά απηφλνκα ξνκπφη παξέρνληαο ηηο 

ππεξεζίεο ηνπο, ππνβνεζψληαο ζπκπιεξσκαηηθά ηνπο εξγαδφκελνπο θαη 

βειηηψλνληαο ηελ πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο θαη ησλ ππεξεζηψλ. Βνήζεηα θαη 

ζπκπιεξσκαηηθφηεηα, φρη ππνθαηάζηαζε ηνπ αλζξψπνπ απφ ηηο λέεο ηερλνινγίεο 

είλαη ε άπνςε ησλ ππνζηεξηθηψλ ησλ ξνκπφη(Μαξαγθφο & Κνχδεο, 2019). 

Οη ςεθηαθέο ιχζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη ζηελ πγεία ζήκεξα, ζα θαζνξίζνπλ ην 

κέιινλ ηεο ηαηξηθήο. Οη πξνηάζεηο ηεο ςεθηαθήο πγείαο επηθεληξψλνληαη ζηελ 

πξφιεςε, ζηελ έγθαηξε δηάγλσζε θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο ηνπ αζζελνχο, 

ζηνλ ζπληνληζκφ ηεο θξνληίδαο θαη ζηελ απφ απφζηαζε παξαθνινχζεζε.  
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Κεθάιαην 6: Πνζνηηθή Έξεπλα 

6.1 Γείθηεο Φεθηαθήο Οηθνλνκίαο θαη Κνηλσλίαο (Digital Economy 

and Society Index- DESI 
 

Ζ ςεθηαθή πξφνδνο θαη εμέιημε ησλ Δπξσπατθψλ Οηθνλνκηψλ απνηειεί 

πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ζεσξείηαη θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο 

γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη επεκεξία ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο. Σα δεδνκέλα ζε 

ζρέζε κε ηε ρξήζε ησλ ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ, επηβεβαηψλνπλ ηνλ πςειφ βαζκφ 

δηείζδπζεο θαη ρξήζεο απηψλ. 

Γηα ηελ θαηαγξαθή θαη πνζνζηηαία αμηνιφγεζε ηνπο, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή έρεη 

πηνζεηήζεη αξρηθά έλα πιαίζηα παξαθνινχζεζεο απφδνζεο (Digital scoreboard). 

Δπίζεο, έρεη θαζηεξψζεη ηνλ DESI (Digital Economy and Society Index) Γείθηεο 

Φεθηαθήο Οηθνλνκίαο θαη Κνηλσλίαο. 

6.1.1 Γεληθόο δείθηεο DESI 

 

Ο δείθηεο DESIείλαη έλα ζχγρξνλν εξγαιείν κε ην νπνίν εθθξάδεηαη ε ςεθηαθή 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ νηθνλνκηψλ. Γηακνξθψλεηαη απφ έλα ζχλνιν πνηνηηθψλ θαη 

πνζνηηθψλ ππφ- δεηθηψλ θαη απεηθνλίδεη ηελ ςεθηαθή εμέιημε ησλ 28 θξαηψλ- κειψλ 

ηεο ΔΔ. Σα ηειεπηαία ρξφληα 2014-2018 ν κέζνο φξνο ηνπ δείθηε βειηηψζεθε αξθεηά. 

Πην ζπγθεθξηκέλα: 

Πίνακασ 2: Απεικόνιςθ του δείκτθ DESI για τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ των 28 κρατϊν- μελϊν 

  
2014 2015 2016 2017 2018 

Countries           

EU28 Score 43,2 46,28 52,33 52,24 53,91 
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χεδιάγραμμα7: Απεικόνιςθ τθσ ψθφιακισ επίδοςθσ τθν Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ των 28 κρατϊν- μελϊν 

 

Χζηφζν, παξαηεξνχληαη ζεκαληηθέο απνθιίζεηο ζηηο επηκέξνπο επηδφζεηο ησλ 

Δπξσπατθψλ νηθνλνκηψλ. Με ην κέζν φξν ηνπ δείθηε γηα ην 2018 λα βξίζθεηαη ζην 

53,91 δηαπηζηψλνπκε φηη ππάξρεη έλα «ςεθηαθφ ράζκα» κεηαμχ ησλ νηθνλνκηψλ κε 

πςειφηεξε θαη ρακειφηεξε ςεθηαθή απφδνζε. 

χεδιάγραμμα8: Απεικόνιςθ τθσ κατάταξθσ τθσ ψθφιακισ επίδοςθσ των χωρϊν, με δεδομζνα από τθν 

Ψθφιακι Ενιαία Αγορά (Digital Single Market) 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ παξαπάλσ ζρεδηαγξάκκαηνο αλαδεηθλχνληαη 

ηξεηο δηαθξηηέο νκάδεο: νη «ςεθηαθά πξσηνπφξνη», νη «ςεθηαθά ψξηκνη» θαη ηέινο νη 

«ςεθηαθά νπξαγνί» 
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Πίλαθαο 3: Οκαδνπνίεζε ησλ θξαηψλ- κειψλ ηεο ΔΔ βάζεη ηνπ δείθηε DESI (χλδεζκνο 

Δπηρεηξήζεσλ θαη Βηνκεραληψλ, 2017) 

Ο ξόινο ησλ πξσηνπόξσλ 

Ζ ξαγδαία άλνδνο ηνπ ηερλνινγηθνχ θφζκνπ απφ ηελ Αζηαηηθή πιεπξά δεκηνπξγεί 

απεηιέο γηα ηελ επξχηεξε νηθνλνκία ηνπ επξσπατθνχ ρψξνπ. Τπνινγίδεηαη φηη θαηά 

ην 2025 φινη νη ςεθηαθά πξσηνπφξνη ζα έρνπλ ππεξθεξαζζεί απφ ηελ Κίλα θαη ηελ 

Σαηβάλ, γεγνλφο ην νπνίν ζεκαίλεη ηε κεηαθίλεζε ησλ επελδχζεσλ, ησλ ηαιέλησλ θαη 

ηεο θαηλνηνκίαο πξνο ηελ Αλαηνιή.  

Γηα απηφ ην ιφγν νη πξσηνπφξνη ηεο Δπξψπεο ζηελ ςεθηαθή ηερλνινγία (Βέιγην, 

Ηξιαλδία, Γαλία, Οιιαλδία, Φηλιαλδία, Ννξβεγία, νπεδία, Δζζνλία θαη 

Λνπμεκβνχξγν) πξέπεη άκεζα λα αλαιάβνπλ δξάζε θαη λα μεθηλήζνπλ ην δχζθνιν 

εγρείξεκα ηεο αλάδεημεο ηεο Δπξψπεο ζε λέα ςεθηαθή ππεξδχλακε. ε απηφ ην 

ζεκείν πξέπεη νη ςεθηαθά πξσηνπφξνη λα ελψζνπλ ηηο δπλάκεηο ηνπο θαη λα 

ελεξγήζνπλ σο ζχκβνπινη θαη θαζνδεγεηέο ηεο ππφινηπεο Δπξψπεο ζηα ςεθηαθά 

ζέκαηα.  
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Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα κπνξέζνπλ φια ηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο λα 

ιεηηνπξγήζνπλ σο νκάδα θαη λα αληηκεησπίζνπλ απνηειεζκαηηθά θάζε απεηιή πνπ 

πξνέξρεηαη απφ ηηο ηερλνινγηθά αλαπηπγκέλεο ρψξεο ηεο Αζίαο. Δπίζεο νη 

πξσηνπφξνη κπνξνχλ λα ζηεξίμνπλ ηηο εμαγσγέο ηεο ςεθηαθήο ηερλνγλσζίαο ζηνλ 

ππφινηπν θφζκν. (Alm et al, 2016). 

Πίνακασ 4: Οι 4 "Ψθφιακά" πρωτοπόροι 

2014 2015 2016 2017 2018

Average 

of overall 

desi

Countries

EU28 Score 43,2 46,28 52,33 52,24 53,91 49,59

Denmark 62,29 65,99 67,00 72,70 73,70 68,34

Finland 60,16 64,27 66,00 67,20 70,10 65,55

Sweden 61,16 64,00 65,00 67,00 70,40 65,51

Netherlands 58,42 60,72 64,00 66,50 69,90 63,91  

ηελ νκάδα ησλ ςεθηαθά πξσηνπφξσλ ζπγθαηαιέγνληαη νη ζθαλδηλαβηθέο ρψξεο 

(Γαλία, Φηλιαλδία, νπεδία θαη Οιιαλδία), νη νπνίεο έρνπλ μεθηλήζεη λσξίο ηνλ 

ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ θαη έρνπλ ήδε πςειέο επηδφζεηο. Δπίζεο, ζηελ ίδηα νκάδα 

βξίζθεηαη θαη ε Δζζνλία, ε νπνία ηα ηειεπηαία ρξφληα πξσηνπνξεί ζηελ ςεθηαθή 

θαηλνηνκία. 

Ζ νκάδα ησλ «ςεθηαθά ψξηκσλ» βξίζθεηαη απφ πιεπξάο επηδφζεσλ πεξίπνπ ζην 

ςεθηαθά κέζν φξν ησλ 28 θξαηψλ κειψλ. Καη ζηε ζπγθεθξηκέλε νκάδα ππάξρνπλ 

δηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ηελ ςεθηαθή πξφνδν κε ραξαθηεξηζηηθφ ην παξάδεηγκα ηεο 

ινβελίαο θαη ηεο ινβαθίαο, νη νπνίεο ην 2017 ζεκείσζαλ ην κεγαιχηεξν άικα 

πξνφδνπ  πάλσ ησλ 7 εθαηνζηηαίσλ κνλάδσλ. 

Πίνακασ 5: Οι 4 "ψθφιακά" ουραγοί 

2014 2015 2016 2017 2018

Average 

of overall 

desi

Italy 32,61 35,49 38,00 41,40 44,30 38,36

Bulgaria 28,60 33,80 35,00 37,70 41,00 35,22

Greece 30,34 34,40 35,00 35,50 38,40 34,73

Romania 25,90 28,70 31,00 33,70 37,50 31,36  

Σέινο ζηνπο «ςεθηαθά νπξαγνχο» ηελ νκάδα πνπ εκθαλίδεη ηε ρακειφηεξε 

βαζκνινγία θαηαηάζζεηαη θαη ε Διιάδα, ε νπνία βξίζθεηαη ζην θάησ άθξν ηεο. Πην 
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θάησ απφ ηελ ρψξα καο, βξίζθεηαη ε Ρνπκαλία, ελψ ζε πην πάλσ ζέζε απφ ηελ 

Διιάδα θαηαηάζζνληαη ε Ηηαιία θαη ε Βνπιγαξία. 

Ο δείθηεο DESI, φπσο ήδε αλαθέξακε απνηειείηαη απφ επηκέξνπο ππνδείθηεο, νη 

νπνίνη απνηππψλνπλ ηηο πέληε δηαζηάζεηο ηνπ γεληθνχ δείθηε θαη ην πνζνζηφ θαζελφο 

ζηε δηακφξθσζή ηνπ. 

 πλδεζηκφηεηα (Connectivity) 25% 

 Αλζξψπηλν Κεθάιαην (Human Capital) 25% 

 Υξήζε δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ (use of Internet services) 15% 

 Δλζσκάησζε ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο (integration of digital 

technology) 20% 

 Φεθηαθέο δεκφζηεο ππεξεζίεο (digital public services) 15% 

Αλαιχνληαο ηηο ςεθηαθέο επηδφζεηο ησλ νηθνλνκηψλ, δηαπηζηψζακε φηη αθφκα θαη 

ζε απηέο πνπ βξίζθνληαη ζηηο πξψηεο ζέζεηο ηεο θαηάηαμεο ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε 

ζηνπο επηκέξνπο δείθηεο. 

Γηα παξάδεηγκα ε Φηλιαλδία έρεη πνιχ πςειφ δείθηε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, 19,4% 

ζε αληίζεζε κε ηνλ αληίζηνηρν γηα ηε ρξήζε ηνπ internet10,4%. Δπίζεο, ε Δζζνλία 

παξνπζηάδεη πςειή ςεθηνπνίεζε ζηηο Γεκφζηεο Τπεξεζίεο 11,9% αιιά κηθξή 

ελζσκάησζε ζηηο ςεθηαθέο ηερλνινγίεο 7,84% θαη ζπλδεζηκφηεηαο 15,5%. 

6.1.2: Αλάιπζε ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ην Human Capital 

  

Οη πιεξνθνξίεο σο πξνο ηηο ςεθηαθέο επηδφζεηο ησλ ρσξψλ πνπ αλαθέξνληαη ζε απηφ 

ην θεθάιαην, θαζψο θαη νη δξάζεηο θαη ηα πξνγξάκκαηα πνπ εθαξκφδνπλ, έρνπλ 

αληιεζεί απφ ηα πξνθίι ησλ ρσξψλ θαη απφ ηελ επίζεκε ζειίδα ηεο Δ.Δ European 

Commission- Digital Single Market θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ έηνπο 2018. 
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Πίνακασ 6:Τποδείκτθσ Human Capital του δείκτθ DESI των κρατϊν μελϊν τθσ Ε.Ε 2014 - 2018 

2014 2015 2016 2017 2018

Average 

of 

Human 

Capital

Ποςοςτι

αία 

μεταβολ

ή

Countries

EU score 42,30 44,10 44,50 45,40 47,60 44,78

Finland 67,20 72,20 76,00 76,70 79,20 74,26 17,9

Luxembourg64,50 66,00 75,00 73,20 71,30 70,00 10,5

Sweden 60,30 61,30 68,00 69,30 74,20 66,62 23,1

Denmark 58,60 60,30 67,00 69,00 70,40 65,06 20,1

United Kingdom55,20 56,30 69,00 71,30 71,60 64,68 29,7

Netherlands52,50 54,40 63,00 72,30 74,30 63,30 41,5

Estonia 55,30 55,90 58,00 58,00 61,40 57,72 11,0

Austria 49,50 50,20 59,00 62,40 64,40 57,10 30,1

Germany 49,80 51,30 59,00 61,90 62,90 56,98 26,3

Ireland 46,50 47,40 55,00 56,00 61,70 53,32 32,7

Belgium 46,40 46,30 56,00 57,30 57,50 52,70 23,9

France 39,90 44,30 57,00 57,40 59,10 51,54 48,1

Malta 51,70 53,40 49,00 50,00 51,60 51,14 -0,2

Czech Republic44,00 44,90 52,00 53,10 55,10 49,82 25,2

Spain 41,20 43,20 51,00 50,20 54,60 48,04 32,5

Slovenia 40,80 41,60 50,00 52,40 52,00 47,36 27,5

Slovakia 36,70 37,00 49,00 50,50 51,90 45,02 41,4

Croatia 39,50 41,00 43,00 45,90 49,80 43,84 26,1

Hungary 36,70 38,50 44,00 49,20 48,00 43,28 30,8

Lithuania 35,20 35,80 44,00 45,70 48,50 41,84 37,8

Latvia 34,70 34,80 42,00 44,10 43,80 39,88 26,2

Poland 31,10 31,70 41,00 45,70 48,30 39,56 55,3

Portugal 30,33 31,88 44,00 42,90 45,80 38,98 51,0

Cyprus 32,90 33,50 37,00 37,50 43,00 36,78 30,7

Italy 30,10 30,80 38,00 39,70 40,80 35,88 35,5

Greece 32,60 34,30 35,00 36,70 38,20 35,36 17,2

Bulgaria 26,70 29,10 29,00 31,10 34,80 30,14 30,3

Romania 26,80 27,40 28,00 30,90 32,10 29,04 19,8  

 

Σν παξαθάησ ζρεδηάγξακκα πεξηγξάθεη ην πψο ν κέζνο φξνο ηνπ ππνδείθηε Human 

Capital δηακνξθψζεθε ζηελ δηάξθεηα ηεο πεληαεηίαο 2014-2018, θαζψο θαη ηελ 

θαηάηαμε ησλ ρσξψλ σο πξνο ηνλ παξάγνληα απηφ. Δπίζεο, ην δεχηεξν ζρεδηάγξακκα 

παξνπζηάδεη ηνλ ζπζρεηηζκφ ησλ κέζσλ φξσλ ζπλνιηθνχ δείθηε DESIκε ηνλ ππφ 

εμέηαζε παξάγνληα γηα ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν. 
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ρεδηάγξακκα9 : Καηάηαμε κε βάζε ην Αλζξψπηλν Κεθάιαην (Human Capital) 

 
 
ρεδηάγξακκα 10: πζρεηηζκφο ησλ κέζσλ φξσλ ζπλνιηθνχ δείθηε DESI κε ηνλ ππφ εμέηαζε παξάγνληα 

 
 
 
 

Αληίζηνηρα ζηνπο πίλαθεο 7 θαη 11παξνπζηάδνληαη νη 4 ρψξεο κε ηηο πςειφηεξεο 

θαη ηηο ρακειφηεξεο επηδφζεηο. 

Πίνακασ 7: Οι 4 χϊρεσ με τισ υψθλότερεσ επιδόςεισ με βάςθ τον δείκτθ Human Capital με ςτοιχεία από τον DESI 
(ίδια επεξεργαςία) 
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Απφ ηα πξνθίι ησλ ρσξψλ θαη ηελ αλάιπζε ησλ επηδφζεσλ ηνπο σο πξνο ηνλ δείθηε 

DESI θαη εηδηθφηεξα σο πξνο ηνλ ππνδείθηε Human Capital ζπιιέμακε ηηο 

πιεξνθνξίεο γηα ηνπο παξάγνληεο πνπ ζπλεηέιεζαλ ζηελ θαηάηαμή ηνπο ζηηο πςειέο 

ή ρακειέο βαζκίδεο ηνπ πίλαθα. 

Πίνακασ 8: Πίνακασ απεικόνιςθσ τθσ επίδοςθσ τθσ Φινλανδίασ ςτο Human Capital (με δεδομζνα από το Digital 
Single Market) 

 

Δηδηθφηεξα, ε Φηλιαλδία θαηάθεξε λα δηαηεξεζεί πςειά ζηνλ δείθηε Human Capital 

θαη εηδηθφηεξα ζηηο ςεθηαθέο δεμηφηεηεο, κεηά ηελ εθαξκνγή ελφο πξνγξάκκαηνο 

ζχκθσλα κε ην νπνίν ζε θάζε δεκφζην ζρνιείν εμεηδηθεπκέλνη θαζεγεηέο 

παξαδίδνπλ καζήκαηα ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ λέσλ ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ.  

Παξάιιεια, ζην παλεπηζηήκην Tampere University of Applied Sciences 

δεκηνπξγήζεθαλ εξγαζηήξηα πνπ ζθνπεχνπλ, κεηά ηε βαζηθή εθπαίδεπζε, λα 

εληζρχζνπλ ηηο ςεθηαθέο γλψζεηο ησλ θνηηεηψλ θαη λα ηνπο εθνδηάζνπλ κε ηα 

θαιχηεξα πξνζφληα, αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο εξγαζίαο. 

Πίνακασ 9: Πίνακασ απεικόνιςθσ τθσ επίδοςθσ τθσ ουθδίασ ςτο Human Capital (με δεδομζνα από το Digital 
Single Market) 

 

ηε νπεδία, επίζεο κηα ςεθηαθά πξσηνπφξνο ρψξα, ην 2017 εθαξκφζηεθε ε Δζληθή 

Φεθηαθή ηξαηεγηθή γηα ηελ ππνρξεσηηθή θαη ηελ αλψηεξε εθπαίδεπζε κε ζηφρν ηελ 

αλάπηπμε ησλ ςεθηαθψλ ηθαλνηήησλ ησλ καζεηψλ κέρξη ην 2022. Αμηνζεκείσην 

επίζεο είλαη, ην κεγάιν πνζνζηφ γπλαηθψλ 20% πνπ εξγάδνληαη σο ICT Specialist. 
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Πίνακασ 10: Πίνακασ απεικόνιςθσ τθσ επίδοςθσ του Λουξεμβοφργου ςτο Human Capital (με δεδομζνα από το 
Digital Single Market) 

 
 

ην Λνπμεκβνχξγν δεχηεξν ζηελ θαηάηαμε σο πξνο ηνλ παξάγνληα Human Capital 

μεθίλεζε ε εθαξκνγή ελφο πξνγξάκκαηνο ην νπνίν απνθαιείηαη “Digital 

Luxembourg” θαη απνζθνπεί ζηελ πξνψζεζε ησλ ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ ζε φινπο 

ηνπο ηνκείο απφ ηελ εθπαίδεπζε έσο ηελ θπβέξλεζε. 

Παξάιιεια, εθαξκφδεη θαη ηξία επηπιένλ πξνγξάκκαηα ζηελ εθπαίδεπζε, ηελ 

αζθάιεηα ζηνλ θπβεξλνρψξν θαη ηελ ελίζρπζε ηεο απαζρφιεζεο. Δηδηθφηεξα ην 

ηειεπηαίν ζην reskilling θαη upskilling ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Πίνακασ 11: Οι 4 χϊρεσ με τισ χαμθλότερεσ  επιδόςεισ με βάςθ το Human Capitalμε ςτοιχεία από τον DESI (ίδια 
επεξεργαςία) 

 

Πίνακασ 12: Πίνακασ απεικόνιςθσ τθσ επίδοςθσ τθσ Βουλγαρίασ ςτο Human Capital (με δεδομζνα από το Digital 
Single Market) 

 

Ζ Βνπιγαξία, αλ θαη έρεη ρακειφ δείθηε, ην 2014 έζεζε ζε εθαξκνγή κηα ζηξαηεγηθή 

ειεθηξνληθψλ δεμηνηήησλ e-skills, επηρεηξψληαο λα εθζπγρξνλίζεη ην εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα πξνζθέξνληαο κεγαιχηεξε εθπαίδεπζε ζε ζέκαηα ΣΔΠ. Ο ιφγνο απηφο 

δηθαηνινγεί ην κεγάιν πνζνζηφ  αχμεζεο ησλ επηδφζεψλ ηεο ζηε δηάξθεηα ηεο 

ηειεπηαίαο πεληαεηίαο. 
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Ζ Πνξηνγαιία, βξίζθεηαη ιίγν ρακειφηεξα απφ ηνλ κέζν φξν ησλ ρσξψλ ηεο Δ.Δ 

παξνπζηάδεη φκσο κεγάιε πνζνζηηαία κεηαβνιή 51% ζηε δηάξθεηα ηεο πεληαεηίαο. 

Θεσξνχκε φηη απηφ νθείιεηαη ζην φηη ην 2017 εηζήγαγε κηα ςεθηαθή αηδέληα 

INCoDe 2030 δίλνληαο έκθαζε ζηελ αλάπηπμε ησλ ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ ησλ 

πνιηηψλ γεληθφηεξα. Μηα δξάζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο αηδέληαο ήηαλ ν ςεθηαθφο 

πνιίηεο, κηα δηαδξαζηηθή πιαηθφξκα ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ 

ζρεηηθά κε ηε ρξήζε online Γεκνζίσλ Τπεξεζηψλ. 

 

  



66 

6.1.3: Αλάιπζε ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ην Integration Technology 

 

Πίνακασ 13:  Τποδείκτθσ Integration Technology του δείκτθ DESI των κρατϊν μελϊν τθσ Ε.Ε 2014 - 2018 

2014 2015 2016 2017 2018

Average of 

Intergration 

Technology

Ποςοςτιαία 

μεταβολή

EU score 29,00 31,10 35,10 37,60 39,60 34,48

Denmark 44,20 49,40 56,00 52,40 61,30 52,66 38,7

Ireland 42,10 48,10 54,00 55,70 60,00 51,98 42,5

Sweden 43,80 46,90 51,00 53,80 56,40 50,38 28,8

Finland 39,30 42,70 50,00 55,70 60,90 49,72 55,0

Belgium 41,50 45,40 48,00 52,40 54,60 48,38 31,6

Netherlands 41,70 46,20 46,00 48,00 52,30 46,84 25,4

Lithuania 38,00 35,80 41,00 44,10 47,50 41,28 25,0

Portugal 29,70 32,50 41,00 43,90 46,30 38,68 55,9

Czech Republic34,80 38,40 37,00 40,80 40,40 38,28 16,1

Spain 28,20 32,50 35,00 41,70 49,80 37,44 76,6

Germany 31,70 32,80 42,00 38,80 41,30 37,32 30,3

Malta 33,60 37,80 36,00 38,80 38,90 37,02 15,8

Slovenia 25,79 28,40 36,00 46,00 47,90 36,82 85,7

Austria 28,60 32,20 39,00 39,40 44,10 36,66 54,2

United Kingdom34,10 35,70 35,00 36,90 40,00 36,34 17,3

Croatia 35,30 37,00 34,00 34,60 35,40 35,26 0,3

Slovakia 32,20 28,90 30,00 30,20 37,40 31,74 16,1

France 26,10 27,70 32,00 34,70 37,80 31,66 44,8

Cyprus 22,59 29,70 33,00 34,20 37,70 31,44 66,9

Luxembourg 33,90 29,66 27,00 29,90 33,20 30,73 -2,1

Italy 20,82 24,58 30,00 33,00 36,80 29,04 76,8

Estonia 22,10 24,70 27,00 31,60 37,10 28,50 67,9

Greece 25,94 27,75 21,00 24,40 26,90 25,20 3,7

Hungary 17,15 18,89 21,00 23,50 25,10 21,13 46,4

Latvia 15,55 16,17 21,00 22,70 27,00 20,48 73,6

Poland 16,61 19,01 21,00 21,60 23,50 20,34 41,5

Bulgaria 15,21 16,91 22,00 22,50 24,40 20,20 60,4

Romania 16,01 17,60 18,00 18,60 17,80 17,60 11,2  

Σα ζρεδηαγξάκκαηα θαη νη πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ πεξηγξάθνπλ ην πψο ν κέζνο 

φξνο ηνπ ππνδείθηε Integration Technologyδηακνξθψζεθε ζηελ δηάξθεηα ηεο 

πεληαεηίαο 2014-2018, θαζψο θαη ηελ θαηάηαμε ησλ ρσξψλ σο πξνο ηνλ παξάγνληα 

απηφ. Δπίζεο, παξνπζηάδεηαη ν ζπζρεηηζκφο ησλ κέζσλ φξσλ ηνπ ζπλνιηθνχ δείθηε 

DESIκε ηνλ ππφ εμέηαζε παξάγνληα γηα ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν. 
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ρεδηάγξακκα11: Καηάηαμε κε βάζε ηελ Δλζσκάησζε ηεο Σερλνινγίαο ζηηο επηρεηξήζεηο 

 
 
ρεδηάγξακκα 12:πζρεηηζκφο ησλ κέζσλ φξσλ ζπλνιηθνχ δείθηε DESI κε ηνλ ππφ εμέηαζε παξάγνληα 

 
 

Μειεηψληαο ηα πξνθίι ησλ ρσξψλ ηεο Δ.Δ σο πξνο ηνλ ππνδείθηε Integration 

Technology ηνπ DESI ζα αλαθέξνπκε ηηο ελέξγεηεο πνπ ζπκβάινπλ ζηελ 

δηακφξθσζε ηνπ παξαπάλσ δείθηε θαη ζηελ θαηάηαμή ηνπο ζηελ  πςειφηεξε ή 

ρακειφηεξε ζέζε. 
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Πίνακασ 14: Οι 4 χϊρεσ με τισ υψθλότερεσ επιδόςεισ με βάςθ το Integration Technologyμε ςτοιχεία από τον DESI 
(ίδια επεξεργαςία) 

2014 2015 2016 2017 2018

Average 

of 

Intergrati

on 

Technolo

gy

Denmark 44,20 49,40 56,00 52,40 61,30 52,66

Ireland 42,10 48,10 54,00 55,70 60,00 51,98

Sweden 43,80 46,90 51,00 53,80 56,40 50,38

Finland 39,30 42,70 50,00 55,70 60,90 49,72  
 

 

Ζ Ηξιαλδία ην 2015 εθήξκνζε ηελ επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή “Enterprise 2025”, ε 

νπνία ζπληειεί ζηε ζπλερή αλάπηπμε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα 

πνπ βαζίδεηαη ζηε γλψζε. Δπηπιένλ, ην 2017 δηέζεζε 30εθ. € γηα λα ππνζηεξίμεη ηηο 

start- up επηρεηξήζεηο. 

Πίνακασ 15: Πίνακασ απεικόνιςθσ επίδοςθσ τθσ Δανίασ ςτο Integration of Digital Technology (με δεδομζνα από 
το Digital Single Market) 

Απνβιέπνληαο ζηελ θαηλνηνκία, ε ζηξαηεγηθή γηα ηελ ςεθηαθή αλάπηπμε ηεο Γαλίαο 

έρεη πνιινχο ππιψλεο. Ο βαζηθφηεξνο νλνκάδεηαη “Digital Hub Denmark”, ν νπνίνο 

ζηνρεχεη ζηελ πξνψζεζε λέσλ ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ ζηηο επηρεηξήζεηο ηεο ρψξαο 

κε ηελ επηρνξήγεζή ηνπο θαηά 25εθ. DKK εηεζίσο. 

Πίνακασ 16: Πίνακασ απεικόνιςθσ επίδοςθσ τθσ Ολλανδίασ ςτο Integration of Digital Technology (με δεδομζνα 
από το Digital Single Market) 

 

Ζ Οιιαλδία επηρεηξψληαο λα βξίζθεηαη ζε πςειή ζέζε ζηελ πξνψζεζε ηεο 

θαηλνηνκίαο κε ηελ αμηνπνίεζε ηεο αηδέληαο «Καηλνηνκία 2018-2021» δηεπξχλεη ηελ 

αλάπηπμε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, φπσο Big Data, θπβεξλναζθάιεηα, Σερλεηή 

Ννεκνζχλε θαη δίθηπα 5G. Δπίζεο, κε έλα πξφγξακκα πνπ αθνξά ηελ 
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επηρεηξεκαηηθφηεηα ε ρψξα δεκηνπξγεί πεξηζζφηεξεο λέεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη 

απμάλεη ηελ παξαγσγηθφηεηα επηιχνληαο ηαπηφρξνλα ζνβαξά πξνβιήκαηα φπσο ε 

κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο θαη πξψησλ πιψλ. 

Ζ Δζζνλία, είλαη γεληθά πξσηνπφξνο ζηελ εθαξκνγή λέσλ ηερλνινγηψλ. Κχξηνο 

νδεγφο ζηε βειηησκέλε εηθφλα πνπ παξνπζηάδεη ε ρψξα είλαη ηα πςειά πνζνζηά 

δξαζηεξηνπνίεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην. Χζηφζν ηα κηθξά 

πνζνζηά ςεθηνπνίεζεο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ ηνκέα δεκηνπξγνχλ ηα κηθηά 

απνηειέζκαηα ηεο απφδνζεο ηεο ρψξαο. 

 
Πίνακασ 17: Οι 4 χϊρεσ με τισ χαμθλότερεσ επιδόςεισ με βάςθ το Integration Technology με ςτοιχεία από τον 
DESI (ίδια επεξεργαςία) 

2014 2015 2016 2017 2018

Average 

of 

Intergrati

on 

Technolo

gy

Latvia 15,55 16,17 21,00 22,70 27,00 20,48

Poland 16,61 19,01 21,00 21,60 23,50 20,34

Bulgaria 15,21 16,91 22,00 22,50 24,40 20,20

Romania 16,01 17,60 18,00 18,60 17,80 17,60  
 
Πίνακασ 18: Πίνακασ απεικόνιςθσ επίδοςθσ τθσ Λετονίασ ςτο Integration of Digital Technology (με δεδομζνα από 
το Digital Single Market) 

 

Ζ Λεηνλία, αλ θαη έρεη βειηηψζεη ηε ζέζε ηεο, παξακέλεη πίζσ ζε ζρέζε κε ηηο 

ππφινηπεο Δπξσπατθέο ρψξεο. Σν πνζνζηφ ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ηα θαλάιηα ειεθηξνληθψλ πσιήζεσλ, έρεη απμεζεί  ηειεπηαία θαηά 

2,5 πνζνζηηαίεο κνλάδεο, παξάγνληαο πνπ ζπληειεί ζηε κείσζε ηνπ θελνχ κεηαμχ ηνπ 

Μ.Ο ησλ ρσξψλ ηεο Δ.Δ θαη ζηε δηακφξθσζε ηνπ πςεινχ πνζνζηνχ κεηαβνιήο 

67,8% ηνπ δείθηε Integration Technology ζηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο πεληαεηίαο. 

Δπίζεο, πξνσζεί ηελ αλάπηπμε ησλ ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο 

κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο κε ην πξφγξακκα “Skills +”. 
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Πίνακασ 19: Πίνακασ απεικόνιςθσ επίδοςθσ τθσ Βουλγαρίασ ςτο Integration of Digital Technology (με δεδομζνα 
από το Digital Single Market) 

 

ηε Βνπιγαξία, παξ’φιε ηελ εκθάληζε λέσλ επελδπηψλ ε νηθνλνκία ηεο ρψξαο 

ζεκεηψλεη αξγά βήκαηα ζηνλ ηνκέα ηεο ςεθηνπνίεζεο, θπξίσο ιφγσ ηεο έιιεηςεο  

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζε ICT δεμηφηεηεο. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ην 

Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, επηρνξεγεί πξνγξάκκαηα γηα ηελ 

θαηλνηνκία θαη ηελ ςεθηνπνίεζε γηα ην δηάζηεκα 2014-2020 εληζρχνληαο θπξίσο ηηο 

start-up επηρεηξήζεηο. 

Πίνακασ 20: Πίνακασ απεικόνιςθσ επίδοςθσ τθσ Πολωνίασ ςτο Integration of Digital Technology (με δεδομζνα 
από το Digital Single Market) 

 

Σν ρακειφ πνζνζηφ ηεο Πνισλίαο ζηνλ δείθηε Integration Technology κπνξεί λα 

δηθαηνινγεζεί απφ ηελ έιιεηςε ρξεκαηνδφηεζεο, αλαθνξηθά κε ηελ αλάπηπμε 

ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Δπίζεο, παξαηεξείηαη θαζπζηέξεζε 

ζηελ αμηνπνίεζε θαη πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ ηεο Δ.Δ. 
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6.1.4DESI θαη απαζρόιεζε 
 

Αλ επηρεηξήζνπκε λα ζπλδέζνπκε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ καο δείρλεη ν δείθηεο DESI 

θαη ηελ απαζρφιεζε ζηελ ΔΔ θαη ζχκθσλα κε ηηο δεκνζηεπκέλεο κειέηεο, 

θαηαιήγνπκε ζην πνιχ γεληθφ ζπκπέξαζκα, φηη πάλσ απφ ην έλα ηξίην (1/3) ηνπ 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ δελ δηαζέηεη ςεθηαθέο δεμηφηεηεο, παξφιν πνπ νη πεξηζζφηεξεο 

ζέζεηο εξγαζίαο απαηηνχλ ηνπιάρηζηνλ ηηο βαζηθέο δεμηφηεηεο. 

Σαπηφρξνλα, ε απαζρφιεζε εηδηθψλ ζηηο Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη 

Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ)απμήζεθε θαηά 2 εθαηνκκχξηα ζέζεηο εξγαζίαο ηελ ηειεπηαία 

πεληαεηία ζηελ ΔΔ. Ζ Φηλιαλδία, ε νπεδία, ην Λνπμεκβνχξγν θαη ε Δζζνλία είλαη 

πξσηνπφξνη ζε απηφ. 

Αλ θαη νη επηρεηξήζεηο γίλνληαη φιν θαη πην ςεθηαθέο, ην ειεθηξνληθφ εκπφξην 

απμάλεηαη κε αξγφ ξπζκφ θαη ν αξηζκφο ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ πνπ πσινχλ 

αγαζά θαη ππεξεζίεο ζην Γηαδίθηπν έρεη παξακείλεη ζηάζηκν ζην 17%. 

Αμηνζεκείσην είλαη ην ράζκα κεηαμχ ησλ δχν θχισλ πνπ εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη 

ζηνπο ηνκείο ηεο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ, ησλ ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ θαη ηεο 

απαζρφιεζεο εκπεηξνγλσκφλσλ ζε ζέκαηα ΣΠΔ. Μφιηο ην 17%ζε απηέο ηηο 

εηδηθφηεηεο είλαη γπλαίθεο θα απηέο θεξδίδνπλ 19% ιηγφηεξν απφ φηη νη άλδξεο. 

χκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή πνπ εθπνλεί θαη αλαιχεη ηνλ δείθηε DESI, νη 

εγέηεο ζηελ ςεθηαθή νηθνλνκία (Γαλία, Φηλιαλδία, νπεδία, Λνπμεκβνχξγν θαη 

Ζλσκέλν Βαζίιεην) μερσξίδνπλ γηα ηξεηο παξάγνληεο: Έλα πνιχ πςειφ Γείθηε 

Οηθνλνκηθήο ειεπζεξίαο, πςειή εξγαζηαθή επειημία θαη αλψηεξν επίπεδν 

ςεθηνπνίεζεο θαη ρξήζεο ξνκπφη. ιεο απηέο νη ρψξεο έρνπλ ηζηνξηθά ρακειά 

πνζνζηά αλεξγίαο (θάησ ηνπ 6%) θαη έρνπλ δεη κηθξέο επηπηψζεηο ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο πξνεξρφκελεο απφ νηθνλνκηθέο δηαηαξαρέο (Μαζηξνγεσξγίνπ, 2018 B). 
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6.2 Γείθηεο DEOI (Γείθηεο Φεθηαθώλ Οηθνλνκηθώλ Δπθαηξηώλ- Digital 

Economic Opportunity Index) 
 

Ο δείθηεο παξνπζηάδεη ηελ ςεθηαθή σξηκφηεηα κηαο νηθνλνκίαο, παξέρεη πξφζζεηεο 

πιεξνθνξίεο γηα ηα θξηηήξηα κε ηα νπνία κπνξνχλ νη ρψξεο λα θαηεπζχλνπλ ηηο 

ςεθηαθέο επελδχζεηο θαη ζπλδέεη ην Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ κε ηελ ςεθηαθή 

σξηκφηεηα ησλ ρσξψλ. 

Ο δείθηεο βαζίδεηαη ζε ηξεηο δηαζηάζεηο: 

1. Φεθηαθέο δεμηόηεηεο, ην ζχλνιν ησλ ςεθηαθψλ επαγγεικάησλ θαζψο θαη 

ησλ ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ θαη γλψζεσλ πνπ απαηηνχληαη, νχησο ψζηε ην 

αλζξψπηλν δπλακηθφ λα αληαπεμέιζεη ζηελ εξγαζία ηνπ. 

2. Φεθηαθέο ηερλνινγίεο, ην παξαγσγηθφ θεθάιαην ην νπνίν ζρεηίδεηαη κε ηηο 

ςεθηαθέο ηερλνινγίεο, πιηθφ (hardware), ινγηζκηθφ (software), θαη 

εμνπιηζκφο επηθνηλσληψλ. Δπίζεο, κε ηελ δηάζηαζε απηή θαιχπηνληαη θαη νη 

κέζνδνη αμηνπνίεζεο ησλ λέσλ ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ γηα ηελ αχμεζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ / θξάηνπο ( 

φπσο ρξήζε αλάιπζεο δεδνκέλσλ κεγάινπ φγθνπ- big data analytics, ρξήζε 

Γηθηχνπ ησλ πξαγκάησλ- Internet of Things, ρξήζε ηνπ ππνινγηζηηθνχ 

λέθνπο- cloud). 

3. Φεθηαθνί επηηαρπληέο, νη εζληθέο ππνδνκέο επξπδσληθψλ δηθηχσλ, ηα 

αλνηρηά δεδνκέλα, θαζψο θαη ην επξχηεξν θαλνληζηηθφ ξπζκηζηηθφ πιαίζην, ην 

νπνίν πξέπεη λα ππνζηεξίδεη θαη λα δεκηνπξγεί επλντθέο ζπλζήθεο γηα ηελ 

αλάπηπμε ςεθηαθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ινηπψλ ςεθηαθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ. 
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Πίλαθαο 21.: Γηαζηάζεηο σο πξνο ηηο ςεθηαθέο δεμηφηεηεο πνπ ζπλππνινγίδνληαη γηα ηνλ δείθηε 

DEOI 

ΦΖΦΗΑΚΔ 

ΓΔΞΗΟΣΖΣΔ 

Απφζεκα Φεθηαθψλ 

Γεμηνηήησλ 

Κιάδνο Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο 

θαη Δξγαζία 

Πνζνζηφ ησλ ζπλνιηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

πξνζέιαβαλ/ επηρείξεζαλ λα πξνζιάβνπλ 

πξνζσπηθφ γηα ζέζεηο εξγαζίαο πνπ απαηηνχλ 

δεμηφηεηεο ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο 

Φεθηαθνί Δξγάηεο 

Πνζνζηφ ηνπ ζπλνιηθνχ εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ πνπ θαηέρεη βαζηθέο ςεθηαθέο 

ηθαλφηεηεο 

Αλάπηπμε 

Φεθηαθψλ 

Γεμηνηήησλ 

Απφθνηηνη θαη Φεθηαθέο Γεμηφηεηεο 

Πνζνζηφ ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ 

πνιηηψλ πνπ εθπαηδεχηεθαλ ζε ΣΠΔ 

ηερλνινγίεο κέζσ θάπνηνπ επίζεκνπ 

ηδξχκαηνο (ζρνιείν, παλεπηζηήκην θ.α.) 

Δθπαίδεπζε ζε Σερλνινγίεο 

Πιεξνθνξηθήο 

Πνζνζηφ ησλ ζπλνιηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

πξνζθέξεη ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ 

εθπαίδεπζε ζε ΣΠΔ ηερλνινγίεο 

Φεθηαθνί Σξφπνη 

Δξγαζίαο 

Δπηπηψζεηο ησλ Σερλνινγηψλ 

Πιεξνθνξηθήο ζηα Μνληέια 

Οξγάλσζεο ησλ επηρεηξήζεσλ 

Γείθηεο πνπ έρεη κεηξεζεί απφ γλψκεο 

δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ γηα ηηο επηπηψζεηο 

ησλ ΣΠΔ ηερλνινγηψλ ζηα κνληέια 

νξγάλσζεο ησλ επηρεηξήζεσλ 

Φεθηαθέο Γηαζθέςεηο 

Πνζνζηφ ησλ ζπλνιηθψλ επηρεηξήζεσλ κε 

πξνζσπηθφ πνπ εξγάδεηαη απνκαθξπζκέλα 

θαη έρεη πξφζβαζε ζηα πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα ηεο εηαηξίαο 

Δξγαζία ζηελ Έξεπλα θαη Αλάπηπμε 

Πνζνζηφ ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ 

εξγαδνκέλσλ πνπ εξγάδεηαη ζε ηκήκαηα 

Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο 

 

  



74 

ρεδηάγξακκα 13: Γείθηεο Φεθηαθψλ Οηθνλνκηθψλ Δπθαηξηψλ 

 

 

Παξαηεξψληαο ηηο επηδφζεηο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ σο πξνο ηνλ δείθηε 

DEOI, ν νπνίνο είλαη ζπκπιεξσκαηηθφο ηνπ DESI, παξαηεξνχκε φηη νη ςεθηαθά 

πξσηνπφξνη νπεδία, Γαλία, Φηλιαλδία θαηέρνπλ θαη εδψ ηηο πξψηεο ζέζεηο.  Δπίζεο 

ην Ζλσκέλν Βαζίιεην έρεη αξθεηά πςειφ πνζνζηφ ζηνλ ελ ιφγσ δείθηε.  

Ζ Διιάδα έρεη ρακειή σξηκφηεηα θαη ζηηο ηξεηο δηαζηάζεηο ηνπ δείθηε. Αλ θαη 

παξνπζηάδεη ζρεηηθά πςειφηεξε επίδνζε ζηηο ςεθηαθέο δεμηφηεηεο, πζηεξεί ζηνπο 

δχν άιινπο παξάγνληεο, Φεθηαθή Σερλνινγία θαη ςεθηαθνχο επηηαρπληέο. Γηα ηνπο 

παξαπάλσ ιφγνπο θαηαηάζζεηαη ζηελ ηειεπηαία ζέζε.  
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6.3:ηαηηζηηθή Έξεπλα 
 

ηελ ελφηεηα απηή ζα αλαιχζνπκε ηα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ζηελ 

απαζρφιεζε θαη ηνπο απαζρνινχκελνπο ICT ζηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ θαη γηα ην δηάζηεκα 

2014-2018.  

Χο ICT Specialist Skills ή Δπαγγεικαηίεο Professional ICT ραξαθηεξίδνληαη ηα 

άηνκα κε εμεηδηθεπκέλε γλψζε ζε ICT,  πνπ εθηεινχλ εξγαζίεο δηαρείξηζεο ή 

αλάιπζεο δεδνκέλσλ. Γηαζέηνπλ γεληθέο γλψζεηο (φρη απαξαίηεηα πηζηνπνηεκέλεο) ζε 

καζεκαηηθά, ζηαηηζηηθή, πιεξνθνξηθή θαη νηθνλνκηθέο επηζηήκεο. Οη δεμηφηεηεο 

εηδηθψλ ζηα ICT είλαη έλαο πνιχ γεληθφο φξνο, πνπ πεξηιακβάλεη θαη άιινπο 

επαγγεικαηίεο ζρεηηδφκελνπο κε ηνλ Σνκέα ICT φπσο: 

 πξνγξακκαηηζηέο ICT, νη νπνίνη αλαπηχζζνπλ πξνγξάκκαηα θαη εθαξκνγέο,  

 ρξήζηεο ICT, νη νπνίνη αμηνπνηνχλ ηα πξνγξάκκαηα έηζη ψζηε λα παξάγνπλ 

δεδνκέλα,  

 αλαιπηέο δεδνκέλσλ, πνπ αλαιχνπλ απνηειεζκαηηθά ηα παξαγφκελα 

δεδνκέλα πξνθεηκέλνπ λα πξνζθέξνπλ πηζαλέο ιχζεηο θαη  

 δηαρεηξηζηέο ππεξεζηψλ ICT, πνπ πξέπεη λα είλαη ηθαλνί λα ζπιιέγνπλ 

πιεξνθνξίεο απφ φια ηα πξνεγνχκελα ζηάδηα θαη λα ιακβάλνπλ ηηο 

θαηάιιειεο απνθάζεηο.  

Δπίζεο πεξηιακβάλεη φρη κφλν ηε γλψζε πνπ κπνξεί λα απνθηήζεη θάπνηνο απφ ηα 

εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, αιιά αθφκα θαη ηε γλψζε κέζα απφ ηηο εκπεηξίεο ζην 

εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, φπσο επίζεο νπνηνπδήπνηε είδνπο εθπαίδεπζε παξέρεηαη απφ 

ηηο εηαηξείεο, έηζη ψζηε λα θαιιηεξγήζνπλ ηηο δεμηφηεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο 

Πξνθεηκέλνπ λα αλαιχζνπκε θαηά ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ηα ζηαηηζηηθά 

δεδνκέλα γηα ηηο αλάγθεο ηεο έξεπλαο, ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε έλαλ δείθηε πνπ 

εθθξάδεη ην πνζνζηφ ησλ απαζρνινχκελσλ αηφκσλ κε δεμηφηεηεο εηδηθψλ ζηα ICT 

σο πξνο ηε ζπλνιηθή απαζρφιεζε, ηνλ νπνίν γηα επθνιία ρξήζεο ζα νλνκάζνπκε S 

θαη ππνινγίδεηαη κε ηνλ αθφινπζν ηχπν : 
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𝑆 =
𝐸𝑚𝑝𝑙𝑜𝑦𝑒𝑑 𝑝.𝑤𝑖𝑡ℎ 𝐼𝐶𝑇 𝑆𝑝.  𝑆𝑘𝑖𝑙𝑙𝑠

𝐸𝑚𝑝𝑙𝑜𝑦𝑒𝑑 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑠
× 100

= %𝐸𝑚𝑝𝑙𝑜𝑦𝑒𝑑 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑠 𝑤𝑖𝑡ℎ 𝐼𝐶𝑇 𝑆𝑝.𝑆𝑘𝑖𝑙𝑙𝑠 

Ο δείθηεο απηφο έρεη ππνινγηζηεί αλά έηνο αιιά θαη σο πξνο ην κέζν φξν ηεο 

πεληαεηίαο γηα ηηο 28 ρψξεο ηεο Δ.Δ. 

ηε δηάξθεηα ηεο πεληαεηίαο 2014-2018 ην πνζνζηφ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ 

απαζρνινχληαη σο εηδηθνί ICTζηελ Δ.Δ αληηπξνζσπεχεη ην 3,51% ην 2014 επί ηνπ 

ζπλφινπ ησλ απαζρνινχκελσλ 7.483.400*. 

Σν πνζνζηφ απηφ ηείλεη ζπλερψο απμαλφκελν θαη θαηαιήγεη ην 2018 ζε 3,96%επί ηνπ 

ζπλφινπ ησλ απαζρνινχκελσλ 8.878.700**. 
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Πίνακασ 22: υνολικι Απαςχόλθςθ και απαςχολοφμενοι ςε ICT των κρατϊν μελϊν τθσ Ε.Ε 2014 - 2018 

2014 2015 2016 2017 2018

Countries Employed Employed Employed Employed Employed 

Sweden 4.597.500,0 4.659.900,0 4.735.600,0 4.833.900,0 4.921.300,0

ICT Specialist Skills276.900,0 293.800,0 310.800,0 332.800,0 345.700,0

Estonia 599.500,0 613.100,0 612.300,0 625.600,0 630.200,0

ICT Specialist Skills 24.500,0 28.500,0 34.100,0 36.900,0 37.900,0

Finland 2.385.900,0 2.367.900,0 2.379.900,0 2.402.600,0 2.464.800,0

ICT Specialist Skills156.300,0 157.700,0 162.300,0 168.200,0 181.700,0

Denmark 2.640.100,0 2.678.300,0 2.747.700,0 2.734.000,0 2.785.300,0

ICT Specialist Skills104.800,0 106.400,0 119.400,0 122.500,0 123.600,0

Netherlands 8.028.500,0 8.115.500,0 8.223.400,0 8.376.400,0 8.543.300,0

ICT Specialist Skills403.500,0 412.700,0 422.200,0 432.200,0 475.500,0

United Kingdom29.558.700,0 30.015.700,0 30.423.800,0 30.783.100,0 31.112.000,0

ICT Specialist Skills1.458.000,0 1.542.100,0 1.608.200,0 1.623.700,0 1.631.000,0

France 26.108.600,0 26.118.500,0 26.243.400,0 26.511.800,0 26.744.500,0

ICT Specialist Skills840.500,0 950.100,0 1.003.800,0 992.300,0 1.078.800,0

Germany 38.907.700,0 39.175.900,0 40.165.100,0 40.481.600,0 40.635.700,0

ICT Specialist Skills1.417.900,0 1.465.600,0 1.541.100,0 1.555.900,0 1.622.700,0

Austria 4.034.200,0 4.067.600,0 4.142.700,0 4.185.300,0 4.241.100,0

ICT Specialist Skills149.300,0 166.600,0 178.600,0 187.800,0 191.800,0

Belgium 4.497.300,0 4.499.300,0 4.450.600,0 4.587.200,0 4.699.400,0

ICT Specialist Skills192.400,0 188.400,0 193.800,0 214.300,0 228.600,0

Poland 15.591.000,0 15.811.600,0 15.901.800,0 16.078.800,0 16.133.400,0

ICT Specialist Skills413.100,0 423.700,0 431.800,0 452.000,0 486.300,0

Slovenia 892.500,0 901.600,0 902.500,0 943.500,0 961.900,0

ICT Specialist Skills 32.100,0 32.900,0 32.100,0 36.100,0 38.900,0

Hungary 4.069.900,0 4.175.800,0 4.309.400,0 4.373.400,0 4.410.700,0

ICT Specialist Skills144.200,0 152.600,0 158.100,0 157.700,0 165.600,0

Czech Republic4.883.500,0 4.934.300,0 5.015.900,0 5.093.900,0 5.146.800,0

ICT Specialist Skills168.100,0 184.600,0 180.900,0 184.900,0 217.700,0

Italy 21.809.500,0 21.972.600,0 22.241.100,0 22.443.600,0 22.585.700,0

ICT Specialist Skills556.000,0 558.300,0 584.800,0 602.700,0 636.700,0

Spain 17.210.500,0 17.717.500,0 18.182.700,0 18.648.500,0 19.136.300,0

ICT Specialist Skills533.500,0 426.800,0 557.600,0 554.100,0 619.700,0

Portugal 4.254.500,0 4.309.000,0 4.371.200,0 4.515.400,0 4.615.000,0

ICT Specialist Skills110.900,0 104.300,0 108.800,0 104.300,0 115.300,0

Greece 3.479.500,0 3.548.000,0 3.610.300,0 3.682.700,0 3.751.100,0

ICT Specialist Skills 46.200,0 43.700,0 51.200,0 60.500,0 69.000,0

Bulgaria 2.927.400,0 2.973.500,0 2.954.300,0 3.073.400,0 3.068.900,0

ICT Specialist Skills 55.300,0 69.600,0 80.900,0 71.000,0 95.900,0

Ireland 1.932.800,0 1.994.700,0 2.066.400,0 2.125.100,0 2.180.000,0

ICT Specialist Skills 83.700,0 82.300,0 90.800,0 97.200,0 96.700,0

Croatia 1.541.800,0 1.559.100,0 1.566.600,0 1.603.000,0 1.630.200,0

ICT Specialist Skills 42.000,0 42.700,0 52.300,0 53.500,0 57.700,0

Cyprus 355.100,0 350.000,0 353.900,0 369.800,0 389.700,0

ICT Specialist Skills 8.600,0 7.900,0 7.900,0 8.600,0 10.700,0

Latvia 858.600,0 867.900,0 862.300,0 861.900,0 873.300,0

ICT Specialist Skills 17.900,0 19.400,0 19.700,0 20.700,0 15.200,0

Lithuania 1.288.000,0 1.300.600,0 1.317.700,0 1.305.600,0 1.323.700,0

ICT Specialist Skills 23.000,0 27.900,0 34.100,0 36.900,0 37.500,0

Luxembourg 242.800,0 255.200,0 259.400,0 269.900,0 278.400,0

ICT Specialist Skills 12.700,0 12.000,0 10.800,0 13.600,0 15.600,0

Malta 186.800,0 194.400,0 204.600,0 216.800,0 230.000,0

ICT Specialist Skills 6.800,0 7.500,0 8.100,0 9.400,0 11.100,0

Romania 8.254.400,0 8.234.800,0 8.166.100,0 8.363.200,0 8.381.800,0

ICT Specialist Skills139.900,0 160.800,0 167.700,0 185.400,0 190.100,0

Slovakia 2.349.200,0 2.405.100,0 2.471.700,0 2.502.100,0 2.533.300,0

ICT Specialist Skills 65.300,0 68.100,0 73.200,0 70.500,0 81.700,0

Συνολική Απαςχόληςη213.485.800 215.817.400 218.882.400 221.992.100 224.407.800

Σφνολο ICT Specialist*   7.483.400 7.737.000 8.225.100 8.385.700 ** 8.878.700

(Σφνολο ICT 

Specialist / 

Συνολική 

Απαςχόλης

η)*100 3,51 3,58 3,76 3,78 3,96   
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Πίνακασ 23:Δείκτθσ "S" κρατϊν μελϊν τθσ Ε.Ε 2014 - 2018 και ο Μ.Ο τθσ πενταετίασ 

2014 2015 2016 2017 2018

Μέςοσ 

όροσ*

100

Ποςοςτιαία 

μεταβολή

Finland 0,066 0,067 0,068 0,070 0,074 6,881 12,530

Sweden 0,060 0,063 0,066 0,069 0,070 6,560 16,632

Estonia 0,041 0,046 0,056 0,059 0,060 5,243 47,158

Netherlands 0,050 0,051 0,051 0,052 0,056 5,194 10,743

United Kingdom0,049 0,051 0,053 0,053 0,052 5,175 6,281

Luxembourg 0,052 0,047 0,042 0,050 0,056 4,948 7,127

Belgium 0,043 0,042 0,044 0,047 0,049 4,471 13,705

Ireland 0,043 0,041 0,044 0,046 0,044 4,372 2,431

Denmark 0,040 0,040 0,043 0,045 0,044 4,241 11,791

Austria 0,037 0,041 0,043 0,045 0,045 4,223 22,199

Malta 0,036 0,039 0,040 0,043 0,048 4,124 32,575

Germany 0,036 0,037 0,038 0,038 0,040 3,812 9,577

Slovenia 0,036 0,036 0,036 0,038 0,040 3,735 12,441

Czech Republic0,034 0,037 0,036 0,036 0,042 3,730 22,881

France 0,032 0,036 0,038 0,037 0,040 3,692 25,300

Hungary 0,035 0,037 0,037 0,036 0,038 3,645 5,967

Croatia 0,027 0,027 0,033 0,033 0,035 3,136 29,931

Spain 0,031 0,024 0,031 0,030 0,032 2,957 4,468

Slovakia 0,028 0,028 0,030 0,028 0,032 2,923 16,023

Poland 0,026 0,027 0,027 0,028 0,030 2,774 13,762

Italy 0,025 0,025 0,026 0,027 0,028 2,645 10,579

Bulgaria 0,019 0,023 0,027 0,023 0,031 2,481 65,422

Portugal 0,026 0,024 0,025 0,023 0,025 2,465 -4,154

Lithuania 0,018 0,021 0,026 0,028 0,028 2,436 58,646

Cyprus 0,024 0,023 0,022 0,023 0,027 2,397 13,372

Latvia 0,021 0,022 0,023 0,024 0,017 2,149 -16,513

Romania 0,017 0,020 0,021 0,022 0,023 2,037 33,817

Greece 0,013 0,012 0,014 0,016 0,018 1,492 38,537  

Σν Ζλσκέλν Βαζίιεην, ε Γεξκαλία θαη ε Γαιιία απαζρνινχλ ην 50% ηνπ ζπλφινπ 

ησλ εηδηθψλ ICT ζηελ Δ.Δ. Παξαηεξνχκε φηη ηα πςειφηεξα πνζνζηά ηνπ δείθηε “S”, 

θαηά κέζν φξν ζηελ πεληαεηία 2014 – 2018, θαηέρνπλ: Φηλιαλδία (“S”=6,9), νπεδία 

(“S”=6,6), Δζζνλία (“S”=5,2), Ζλσκέλν Βαζίιεην (“S”=5,2) θαη Οιιαλδία (“S”=5,2). 

Με έλα πςειφ πνζνζηφ ρξεζηψλ κε βαζηθέο ςεθηαθέο δεμηφηεηεο ε Φηλιαλδία 

παξνπζηάδεη εμίζνπ πςειφ πνζνζηφ ζηνπο πηπρηνχρνπο ICT. Δπίζεο ππάξρεη έλαο 

κεγάινο ξπζκφο πηνζέηεζεο ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ γεγνλφο πνπ ηελ θαηαηάζζεη 

πξψηε κεηαμχ ησλ Δπξσπατθψλ ρσξψλ, σο πξνο ην κέζν φξν ηεο πεληαεηίαο ηνπ 

δείθηε “S”. 
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ηε νπεδία φπνπ ην 91% ηνπ πιεζπζκνχ ρξεζηκνπνηεί ην Γηαδίθηπν, παξά ηελ 

πςειή θαηάηαμε ζε εηδηθνχο ICT, ζχκθσλα κε έξεπλεο ε δήηεζε γηα επαγγεικαηίεο 

ICT μεπεξλάεη ηελ πξνζθνξά. Υάξε ζηε κεγάιε πξνζαξκνζηηθφηεηα ησλ 

επηρεηξήζεσλ ζηηο ςεθηαθέο ηερλνινγίεο, ε νπεδία θαηαηάζζεηαη δεχηεξε κεηαμχ 

ησλ Δπξσπατθψλ ρσξψλ σο πξνο ην κέζν φξν ηεο πεληαεηίαο ηνπ δείθηε “S”. 

Υάξε ζε κηα ζεηξά απφ επηηπρεκέλα πξνγξάκκαηα ε Οιιαλδία θαηαθέξλεη λα 

κεηψζεη ην πξφβιεκα έιιεηςεο ησλ δεμηνηήησλ, ελψ ηαπηφρξνλα απμάλεη θαη ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηά ηεο. Χζηφζν ζηνλ ηνκέα ησλ επηρεηξήζεσλ ππάξρεη αθφκα ρψξνο 

γηα βειηίσζε αλαθνξηθά κε ηελ αμηνπνίεζε εηδηθψλ ICT, κε απνηέιεζκα λα 

θαηαηάζζεηαη ηέηαξηε κεηαμχ ησλ Δπξσπατθψλ ρσξψλ σο πξνο ην κέζν φξν ηεο 

πεληαεηίαο ηνπ δείθηε “S”. 

Ζ Γαλία κε ην 92% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο λα είλαη ηαθηηθνί ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ, 

παξνπζηάδεη επίζεο έλα πςειφ κεξίδην εηδηθψλ ICT. Παξάιιεια ε ρψξα θαηέρεη ηνλ 

πςειφηεξν δείθηε σο πξνο ηηο ςεθηαθέο επηδφζεηο (DESI) θαη παξακέλεη ζηελ 

θνξπθή ζε ζχγθξηζε κε ηηο ππφινηπεο Δπξσπατθέο ρψξεο ελψ κεγάιν πνζνζηφ ηνπ 

ηδίξνπ ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο Γαλίαο πξνέξρεηαη απφ ην ειεθηξνληθφ εκπφξην.  

Ο κηζφο Ηηαιηθφο πιεζπζκφο δελ έρεη ςεθηαθέο δεμηφηεηεο θαη καδί κε ην ρακειφ 

πνζνζηφ πηπρηνχρσλ ICT παξαζχξνπλ πξνο ηα θάησ ηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο. 

Δπηπιένλ ν ρακειφο ηδίξνο ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην νδεγεί ζε έλα θαθφ ξπζκφ 

πηνζέηεζεο ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ.  

ηηο ρψξεο κε ηα ρακειφηεξα πνζνζηά, σο πξνο ην κέζν φξν ζηελ πεληαεηία 2014 -

2018, θαηαηάζζνληαη νη: Κχπξνο (“S”=2,4), Λεηνλία (“S”=2,15), Ρνπκαλία 

(“S”=2,04) θαη Διιάδα (“S”=1,5). 

Σφζν  ε Ρνπκαλία φζν θαη ε Βνπιγαξία ππνθέξνπλ απφ κεγάιε έιιεηςε ςεθηαθψλ 

δεμηνηήησλ κεηαμχ ηνπ πιεζπζκνχ ηνπο θαη ν ξπζκφο πηνζέηεζεο ςεθηαθψλ 

ηερλνινγηψλ είλαη απφ ηνπο ρακειφηεξνπο ζηελ Δπξψπε, κε αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ 

αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο ηνπο, θαηαηάζζνληάο ηεο έηζη ζε ρακειέο ζέζεηο  ηνπ 

πίλαθα ηνπ δείθηε “S”. 

Δμαηηίαο ηεο κεγάιεο πεξηφδνπ νηθνλνκηθήο χθεζεο θαη ηνπ ρακεινχ πνζνζηνχ 

ρξήζεο Γηαδηθηχνπ απφ ηνλ πιεζπζκφ, ε Διιάδα δελ απνηειεί ηελ ηδαληθή 



80 

πεξίπησζε γηα ηελ ελαζρφιεζε κε ηηο ςεθηαθέο ηερλνινγίεο. Χζηφζν ε Διιάδα 

ζεκεηψλεη κέηξηεο απνδφζεηο ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε ςεθηαθψλ 

ηερλνινγηψλ.  

Οη ζρεηηθέο έξεπλεο, δείρλνπλ φηη νη επηρεηξήζεηο ζηελ Διιάδα, αληηκεησπίδνπλ 

δπζθνιίεο ζηελ πιήξσζε ησλ θελψλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζηηο εηδηθφηεηεο ICT, γεγνλφο 

πνπ εκπνδίδεη ηελ θαηλνηνκία θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ ειιεληθψλ 

επηρεηξήζεσλ. Σν θαηλφκελν απηφ παξαηεξείηαη ζε φια ηα θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ θαη 

εμεγεί ην ρακειφ δείθηε “S” αλεμάξηεηα απφ ηα δηαθνξεηηθά πνζά δηείζδπζεο ζηηο 

ςεθηαθέο ηερλνινγίεο θαη ηελ αλάπηπμε ηεο ςεθηαθήο νηθνλνκίαο ησλ θξαηψλ. 

Δχθνια κπνξεί λα ζπζρεηίζεη θάπνηνο ηε ζπλερψο απμαλφκελε δήηεζε ζε ICT ιφγσ 

ηεο κεγάιεο ελζσκάησζεο ηεο ηερλνινγίαο ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο παξαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο θαη ηελ θαζεκεξηλή καο δσή. ε επξσπατθφ επίπεδν φπνπ ε αλεξγία είλαη 

πνιχ ρακειφηεξε, ζε ζρέζε κε ηελ Διιάδα, ρηιηάδεο ζέζεηο εξγαζίαο κέλνπλ 

αθάιππηεο κε απνηέιεζκα λα γίλεηαη ιφγνο γηα ράζκα ζε πξνζθνξά θαη δήηεζε ζε 

δεμηφηεηεο ICT. 
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6.4: Γεηγκαηνιεπηηθή Έξεπλα κέζσ εξσηεκαηνινγίνπ 

 

6.4.1Μεθοδολογία που ακολουθήθηκε 

Αξρηθά, δηαηππψζεθε έλα πξνζρέδην εξσηεκαηνινγίνπ κε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ 

ππεχζπλνπ θαζεγεηή, ην νπνίν απνηειείηαη απφ δχν (2) κέξε, ζχκθσλα κε ηελ 

εθαξκνγή ηεο θφξκαο εξσηεκαηνινγίνπ ηεο Google Docs. Σν πξψην κέξνο αθνξά ηα 

πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία θαη ην πξνθίι ησλ επηρεηξήζεσλ σο πξνο ηνλ θιάδν, ηελ 

εηαηξηθή κνξθή θαη ηνλ αξηζκφ ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ. Σν δεχηεξν κέξνο 

αθνξά ηηο βαζηθέο εξσηήζεηο ηεο έξεπλαο. 

Με δεδνκέλν φηη νη εξσηήζεηο ζα πξέπεη λα είλαη ζχληνκεο, θαηαλνεηέο, πεξηεθηηθέο 

θαη λα κελ θαηεπζχλνπλ ζε επηζπκεηέο απαληήζεηο, ζπληάρζεθε έλα εξσηεκαηνιφγην 

κε ηέζζεξηο (4) εξσηήζεηο ζην πξψην κέξνο θαη δέθα (10) ζην δεχηεξν κέξνο. Οη 

ηειεπηαίεο εξσηήζεηο είλαη ηχπνπ Likert πεληαβάζκηαο θιίκαθαο θαη ραξαθηεξηζηηθά 

νη ελδείμεηο ηεο θιίκαθαο είλαη: 

1= Καζφινπ, 2=Λίγν, 3=Μέηξηα, 4=Πνιχ, 5=Πάξα πνιχ.  

Ζ έξεπλα ζπδεηήζεθε «πηινηηθά» κε ηα ζηειέρε ηξηψλ (3) επηρεηξήζεσλ, ζηηο νπνίεο 

είρακε πξφζβαζε θαη δπλαηφηεηα άκεζεο επαθήο κε ηα αληίζηνηρα ηκήκαηα 

πξνζσπηθνχ. Οη ζπκκεηέρνληεο απάληεζαλ ζην εξσηεκαηνιφγην θαη δηαηχπσζαλ ηηο 

παξαηεξήζεηο ηνπο θαη ηελ άπνςή ηνπο γηα ην ζέκα. Έγηλε θαηαγξαθή απηήο ηεο 

ζπδήηεζεο θαη ηνπ ρξφλνπ πνπ είλαη απαξαίηεηνο γηα ηελ φιε δηαδηθαζία. Ο κέζνο 

ρξφλνο απάληεζεο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ήηαλ 8-10 ιεπηά. Λακβάλνληαο ππφςε ηε 

ζηελφηεηα ηνπ ρξφλνπ ησλ ππεπζχλσλ, κεηψζακε ην δεχηεξν κέξνο θαηά ηξεηο (3) 

εξσηήζεηο, κε απνηέιεζκα λα παξακείλνπλ επηά (7) εξσηήζεηο ηχπνπ Likert, ηηο 

νπνίεο βειηηψζακε ζηα ζεκεία πνπ θξίλακε αλαγθαίν κεηά ηελ πηινηηθή απηή 

δηαδηθαζία. 

Δπεμεξγαζηήθακε ην εξσηεκαηνιφγην κεηά ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ ψζηε λα 

δηαηεξεί ακείσην ην ελδηαθέξνλ ηνπ εξσηψκελνπ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ζπκπιήξσζεο 

ηνπ θαη ην πξνσζήζακε κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζηηο ειεθηξνληθέο 

δηεπζχλζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ. Ζ επηινγή ησλ επηρεηξήζεσλ έγηλε κε βάζε ην θχξνο, 

ηελ αμηνπηζηία, ηε ζνβαξφηεηα θαη ηελ άκεζε ζρέζε ηνπο κε ηελ ηερλνινγία. 
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Σν εξσηεκαηνιφγην ζπλφδεπε έλα ελεκεξσηηθφ ζεκείσκα, ζην νπνίν πεξηγξάθνπκε 

ην ζθνπφ ηεο έξεπλαο, αλαιακβάλνπκε ηελ επζχλε γηα ηελ αλσλπκία ησλ 

ζπκκεηερφλησλ θαη ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο δεδνκέλσλ θαη 

αλαθεξφκαζηε ζηελ εζεινληηθή ηνπο ζπκκεηνρή ζηελ έξεπλα (Εαθεηξφπνπινο, 

2015).  

Αξρηθά, επηιέρζεθαλ πεξίπνπ  200 επηρεηξήζεηο ζηηο νπνίεο ε απνζηνιή ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ έγηλε ηκεκαηηθά 15-20 αλά εκέξα, γηα λα ζηαζκίζνπκε ηελ άκεζε 

ή φρη αληαπφθξηζή ηνπο. Παξάιιεια αλαξηήζεθε ζε επαγγεικαηηθή νκάδα 

(νηθνλνκηθνχ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ραξαθηήξα) γλσζηνχ κέζνπ θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο. Ζ δεηγκαηνιεςία πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ραξαθηεξίδεηαη σο 

δεηγκαηνιεςία «επθνιίαο». 

ηε θάζε απηή, παξαηεξήζεθε ην εμήο έληνλν θαηλφκελν. Ζ αληαπφθξηζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ ζηηο νπνίεο είρακε απνζηείιεη ην εξσηεκαηνιφγην ήηαλ κηθξφηεξε ηεο 

αλακελφκελεο. Αληίζεηα, ζηελ νκάδα πνπ αλαθέξακε παξαπάλσ, είρακε κεγάιε 

αληαπφθξηζε θαη άκεζε απάληεζε ζε πεξίπνπ 70 εξσηεκαηνιφγηα. 

Απηφ φπσο είλαη θπζηθφ ζα επεξέαδε ην δείγκα, σο πξνο ην αληηθείκελν ησλ 

εξγαζηψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ, θαζψο θαη ηνλ θιάδν, δεδνκέλνπ φηη νη πεξηζζφηεξεο 

επηρεηξήζεηο ήηαλ «παξνρήο ππεξεζηψλ» θαη άλεθαλ ζηνλ «ρξεκαηννηθνλνκηθφ» 

θιάδν. Γηα λα εμηζνξξνπήζνπκε ην απνηέιεζκα έπξεπε λα απμεζεί ην δείγκα. 

Έηζη, ζπλερίζακε λα απνζηέιινπκε ην εξσηεκαηνιφγην κέζσ e-mail θαη ζε κηα λέα 

νκάδα, 100 πεξίπνπ επηρεηξήζεσλ (κε ηηο ίδηεο πξνδηαγξαθέο πνπ είραλ θαη νη 

πξνεγνχκελεο), θξνληίδνληαο λα ελεκεξψζνπκε ηειεθσληθά (φπνπ ήηαλ εθηθηφ) ην 

αξκφδην ηκήκα, ην νπνίν ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ήηαλ ην ηκήκα δηαρείξηζεο 

πξνζσπηθνχ. Ζ αληαπφθξηζε ήηαλ θαιχηεξε θαη ν αξηζκφο ησλ απαληήζεσλ θξίζεθε 

ηθαλνπνηεηηθφο. 

6.4.2 Ηθική και Δεονηολογία 

Σελ έξεπλα πξέπεη λα δηέπνπλ εζηθή θαη ε δενληνινγία (ethnics),  ηφζν ζην ζηάδην 

δηεμαγσγήο ηεο, φζν θαη θαηά ηε δεκνζίεπζε ησλ απνηειεζκάησλ. Γεδνκέλνπ φηη ην 

εξεπλεηηθφ καο εξψηεκα δελ αθνξά εμεηδηθεπκέλα ζέκαηα πγείαο, βηνταηξηθήο (ρξήζε 

πεηξακαηφδσσλ ή έξεπλα ζε αλζξψπηλα βιαζηνθχηηαξα), ζέκαηα πνηληθνχ κεηξψνπ 

θαη γεληθά επαίζζεηεο πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο, είρακε λα αληηκεησπίζνπκε κφλν ηηο 



83 

παξακέηξνπο: ηεο «ζπλεηδεηήο ζπγθαηάζεζεο» θαη «πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ». 

ηελ έξεπλά καο, ε «ζπλεηδεηή ζπγθαηάζεζε» ησλ ζπκκεηερφλησλ είλαη 

απηνλφεηε, δεδνκέλνπ φηη ην εξσηεκαηνιφγην έρεη απνζηαιεί ειεθηξνληθά θαη 

απάληεζαλ φζεο επηρεηξήζεηο ελδηαθέξνληαλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα ρσξίο λα 

αζθεζεί θακία πίεζε. 

Αλαθνξηθά κε ηελ «πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ»,  φπσο είρακε 

δεζκεπηεί ζην ζρεηηθφ δηαβηβαζηηθφ ζεκείσκα ην νπνίν ζπλφδεπε ην 

εξσηεκαηνιφγην, ζεσξνχκε φηη απηή ηεξήζεθε. 

Δπίζεο, ε αλσλπκία εμαζθαιίζηεθε κε ηνλ ηξφπν απάληεζεο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ 

κέζσ ηεο εθαξκνγήο ηεο θφξκαο εξσηεκαηνινγίνπ ηεο Google Docs, ε νπνία 

ρξεζηκνπνηήζεθε.  

6.4.3 Αξιοπιζηία (reliability) και εγκυπόηηηα (validity) 

Ζ εθηίκεζε ηεο αμηνπηζηίαο εθθξάδεηαη ζπλήζσο κε ην δείθηε α ηνπ Cronbach, ν 

νπνίνο ππνινγίδεηαη φηαλ έρνπκε δχν ηνπιάρηζηνλ κεηαβιεηέο θαη απμάλεηαη φηαλ ε 

ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ ηνπ παξάγνληα απμάλεη (Γεκεηξηάδεο, 2010). 

Ζ ηηκή ηνπ δείθηε θπκαίλεηαη απφ 0 - 1. Οη ηηκέο πνπ ππνινγίδνληαη απφ 0,6 θαη πάλσ 

είλαη ηηκέο θαηάιιειεο γηα λα ζπλερίζνπκε ηελ παξαγνληηθή καο αλάιπζε. 

Δηδηθφηεξα αλ νη ηηκέο είλαη κεγαιχηεξεο ηνπ 0,7, ηφηε απηέο ραξαθηεξίδνληαη σο 

ηθαλνπνηεηηθέο. ηελ έξεπλα καο, ε ηηκή πιεζηάδεη ην 0,6, ηηκή  ε νπνία ζεσξνχκε φηη 

νθείιεηαη ζην κηθξφ αξηζκφ ησλ εξσηήζεσλ. Γηα παξάδεηγκα αλαθέξνπκε πσο ν 

ζρεηηθφο δείθηεο δηακνξθψζεθε απφ ηηο εξσηήζεηο «Σν ζχλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ 

απαζρνιείηαη απηή ηε ζηηγκή δηαζέηεη ηθαλέο γλψζεηο ππνινγηζηψλ θαη πιεξνθνξηθήο 

θαη γεληθά ςεθηαθέο δεμηφηεηεο;» (Δ4) θαη «Παξέρεηε εθπαίδεπζε ζην πξνζσπηθφ 

ζαο ζρεηηθά κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ηηο ςεθηαθέο δεμηφηεηεο;» (Δ7).  
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Πίνακασ 24: Δείκτθσ αξιοπιςτίασ (cronbach a) 

 

 

 

 

 

Θεσξνχκε φηη  ην εξσηεκαηνιφγην  ραξαθηεξίδεηαη  έγθπξν θαη φζνλ αθνξά ην 

πεξηερφκελν,  ηελ ελλνηνινγηθή θαηαζθεπή, θαζψο θαη ηελ πξνβιεςηκφηεηα ηνπ. Σα 

παξαπάλσ απνηεινχλ ηα απαξαίηεηα δηαθξηηά ζηνηρεία εγθπξφηεηαο. 

 

6.5. Απνηειέζκαηα εξσηεκαηνινγίνπ 

6.5.1: Απόκπιζη 

Δμαξρήο ν πξνζαλαηνιηζκφο ήηαλ λα ζπγθεληξσζνχλ 180-200 εξσηεκαηνιφγηα. 

ηαλ ν ζηφρνο απηφο πξαγκαηνπνηήζεθε (190) απαληήζεηο, παξαηεξήζακε ηελ 

κείσζε ηεο ηάζεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ θαη μεθηλήζακε ηελ επεμεξγαζία. 

πσο αλαθέξακε ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα, είραλ ζηαιεί πεξίπνπ 300 

εξσηεκαηνιφγηα ζε αληίζηνηρεο επηρεηξήζεηο θαη νη απαληήζεηο πνπ ιάβακε ήηαλ 120, 

δειαδή ην 40%. Αλ θαη ην πνζνζηφ απαληεηηθφηεηαο αξρηθά θαίλεηαη κηθξφ, είλαη 

ζχλεζεο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ ππάξρεη δηαπξνζσπηθή ζρέζε κεηαμχ ηνπ 

εξσηψκελνπ θαη ηνπ εξεπλεηή (Σζνπβέιαο, 2015). 

Δπίζεο, ζπγθεληξψζακε θαη 70 απαληήζεηο απφ ην νηθνλνκηθφ forum πνπ είρε 

αλαξηεζεί, γεγνλφο πνπ επαιεζεχεη ηελ άπνςε φηη νη επαγγεικαηίεο πνπ αζρνινχληαη 

κε ζρεηηθά ζέκαηα είλαη πξφζπκνη λα απαληήζνπλ. ε αληίζεζε νη ππεχζπλνη ησλ 

ηκεκάησλ ησλ κεγάισλ θαη κηθξψλ επηρεηξήζεσλ, δελ έρνπλ άλεζε ρξφλνπ θαη ίζσο 

δέρνληαη πνιιά αληίζηνηρα εξσηεκαηνιφγηα.  

Πξαγκαηνπνηήζεθε ε θαηαρψξεζε θαη ε επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ζηνλ Data 

Editor, ηνπ ζηαηηζηηθνχ παθέηνπ δεδνκέλσλ SPSS. Ξεθηλήζακε ηελ παξνπζίαζε 

αξρηθά ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ, γηα λα δηακνξθψζνπκε ην πξνθίι ησλ 

ReliabilityStatistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

,596 2 
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επηρεηξήζεσλ πνπ ζπκκεηείραλ, θαζψο θαη ησλ πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ πνπ ζα καο 

δψζνπλ θαη ηελ ηειηθή απάληεζε ζην εξεπλεηηθφ καο εξψηεκα.  

ηε θάζε απηή, δεκηνπξγήζακε ηνπο θαηάιιεινπο πίλαθεο ζπρλνηήησλ θαη 

αλαιχζακε: 

 ηε ζπρλφηεηα (frequency), 

 ην πνζνζηφ (percentage), 

 ην πξαγκαηηθφ πνζνζηφ (valid percentage),  

 ην αζξνηζηηθφ πνζνζηφ (cumulative percentage) θαη 

 ηε κέζε ηηκή (average). 

Γε ρξεηάζηεθε λα γίλεη νκαδνπνίεζε ησλ πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ, δηφηη ν αξηζκφο ησλ 

εξσηήζεσλ (κεηαβιεηψλ) ήηαλ πεξηνξηζκέλνο (Γεκεηξηάδεο, 2010).  

Πξαγκαηνπνηήζεθε  δηαρσξηζκφο ησλ εξσηήζεσλ ηνπ δεχηεξνπ κέξνπο ζε ηξεηο 

θαηεγνξίεο: 

Δπ= Δπίδξαζε ηεο ςεθηνπνίεζεο ζηελ αλάπηπμε ηεο επηρείξεζεο Δ1, Δ2 

Α= Απαζρνινχκελνη θαη ςεθηαθέο δεμηφηεηεο Δ3, Δ5, Δ6 θαη 

Δ= Δθπαίδεπζε πξηλ ή θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ ηεο απαζρφιεζήο 

ηνπο. Δ4, Δ7 

Πξνθεηκέλνπ λα ειέγμνπκε ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ δεδνκέλσλ γηα παξαγνληηθή 

αλάιπζε εθαξκφζακε ηνλ δείθηε KMO. Ζ επάξθεηα ηνπ δείγκαηνο εμεηάζηεθε κε ην 

θξηηήξην Kaiser-Meyer-Olkin (KMO). Ο δείθηεο απηφο εθθξάδεη ηε ζχγθξηζε ηνπ 

ζρεηηθνχ κεγέζνπο ησλ ζπληειεζηψλ ζπζρέηηζεο  κε ηνπο κεξηθνχο ζπληειεζηέο 

ζπζρέηηζεο. ηαλ κεγαιψλεη ε ηηκή ηνπ δείθηε, ζεκαίλεη φηη α) κεγαιψλεη ην κέγεζφο 

ηνπ δείγκαηνο, β) κεγαιψλεη επίζεο ν κέζνο φξνο ησλ ζπζρεηίζεσλ, γ) απμάλεηαη ην 

πιήζνο ησλ κεηαβιεηψλ, ελψ δ) ειαηηψλεηαη ην πιήζνο ησλ παξαγφλησλ 

(Γεκεηξηάδεο, 2010).  

Ζ ηηκή ηνπ δείθηε θπκαίλεηαη απφ 0-1. Σηκέο πνπ βξίζθνληαη θνληά ζηε κνλάδα, είλαη 

θαηάιιειεο γηα παξαγνληηθή αλάιπζε. Αληηζέησο, ηηκέο πνπ είλαη θάησ απφ ην 0,5 

ζεσξνχληαη κε απνδεθηέο. Μεηά απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ καο είλαη 

0,606, άξα ηα δεδνκέλα είλαη θαηάιιεια γηα παξαγνληηθή αλάιπζε. 
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Πίλαθαο 25: KMO Test 

 

KMO and Bartlett'sTest 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,606 

Bartlett'sTest of Sphericity 

Approx. Chi-Square 116,311 

df 21 

Sig. ,000 

 

ηε ζπλέρεηα, έγηλαλ δηαζηαπξψζεηο κεηαβιεηψλ (crosstabs) κεηαμχ ησλ δεδνκέλσλ 

ηνπ πξψηνπ θαη ηνπ δεχηεξνπ κέξνπο ησλ εξσηήζεσλ, πξνθεηκέλνπ κεηά ηελ 

αλάιπζή ηνπο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα απνηειέζκαηα πνπ έρνπλ ελδηαθέξνλ.   

6.5.2: Συνοπηική Ανάλυζη Αποηελεζμάηων 

Πίλαθαο 26: Πίλαθαο απεηθφληζεο ησλ γεληθψλ πιεξνθνξηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ επηρεηξήζεσλ κέζσ ηνπ 

ζηαηηζηηθνχ παθέηνπ SPSS 

 

ηνλ παξαπάλσ πίλαθα παξνπζηάδνληαη ηα γεληθά πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα. Χο πξνο ηε λνκηθή κνξθή, κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ 37,9% ήηαλ αηνκηθέο επηρεηξήζεηο θαη 30% Αλψλπκεο Δηαηξίεο. 

ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα παξαηεξήζνπκε θαη λα αλαιχζνπκε ην πνζνζηφ 7,9% πνπ 

αληηζηνηρεί ζηελ επηινγή «άιιν» ηνπ δείγκαηνο. Παξαηεξήζακε φηη ζηελ θαηεγνξία 

απηή δήισζαλ σο λνκηθή κνξθή ησλ επηρεηξήζεψλ ηνπο Η.Κ.Δ. (Ηδησηηθή 

Κεθαιαηνπρηθή Δηαηξία) 13 επηρεηξήζεηο, αξηζκφο πνπ αληηζηνηρεί ζην 6,95% ηνπ 

ζπλνιηθνχ δείγκαηνο.  
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Ζ Η.Κ.Δ, είλαη κηα λέα κνξθή εηαηξίαο πνπ εηζήρζε κε ην λφκν 4072/2012 θαη έρεη 

απνδεηρζεί ηδηαίηεξα δεκνθηιήο θπξίσο γηα ηνλ ιφγν φηη δελ απαηηείηαη ειάρηζην πνζφ 

αξρηθνχ θεθαιαίνπ.  

Σελ παξαπάλσ κνξθή, επηιέγνπλ θαη νη πεξηζζφηεξεο “startup” επηρεηξήζεηο, επίζεο 

έλαο λένο φξνο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ επξχηαηα ζήκεξα θαη κε απηφ πξνζδηνξίδνληαη 

φιεο νη επηρεηξήζεηο πνπ είλαη θαηλνχξηεο θαη έρνπλ έλα θαηλνηφκν πξνζαλαηνιηζκφ, 

θαη νη νπνίεο θαηά θαλφλα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο λέεο ηερλνινγίεο. 

Αθνινπζνχλ κε κηθξφηεξα πνζνζηά νη άιιεο κνξθέο επηρεηξήζεσλ, εθ ησλ νπνίσλ ην 

6,8% παξαηεξείηαη ζηελ «Δηαηξία Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο», ην 8,9% ζεκεηψλεηαη 

ζηελ «Οκφξξπζκε Δηαηξία» θαη αληίζηνηρα ην 6,3% ζηελ «Δηεξφξξπζκε Δηαηξία». 

Χο πξνο ην αληηθείκελν ησλ εξγαζηψλ ην 66,8% ήηαλ Παξνρήο Τπεξεζηψλ απφιπηα 

θπζηθφ, κε δεδνκέλε ηε ζπξξίθλσζε ηνπ βηνκεραληθνχ ηνκέα θαη ηε κεγαιχηεξε 

ελζσκάησζε ησλ ζρεηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζηηο Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη 

Δπηθνηλσλίαο (Σ.Π.Δ.). 

Αλαθνξηθά κε ηηο «Γηαδηθηπαθέο Πσιήζεηο» αλ θαη είρακε απνζηείιεη 

εξσηεκαηνιφγηα δελ ππήξρε αληαπφθξηζε απφ εηαηξίεο κε απηφ ην αληηθείκελν. 

Δπίζεο, αλαθνξηθά κε ηνλ θιάδν, νη επηρεηξήζεηο πνπ αζρνινχληαη κε 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο είραλ κεγαιχηεξε αληαπφθξηζε θαη ζπκκεηνρή ζηελ 

έξεπλα 36%, κε ηηο εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο λα έξρνληαη ζε δεχηεξε ζέζε, κε αξθεηά 

κηθξφηεξν πνζνζηφ11%. 

Παξαηεξψληαο ηνλ παξάγνληα «αξηζκφο αηφκσλ πνπ απαζρνιεί ε επηρείξεζε» 

δηαπηζηψλνπκε φηη ζπκκεηείραλ εηαηξίεο κε ζρεηηθά κηθξφ αξηζκφ πξνζσπηθνχ 1-10 

άηνκα θαηά πνζνζηφ 58,4% θαη κφλν 6,8% εηαηξίεο κε άλσ ησλ 100 αηφκσλ, γεγνλφο 

πνπ νθείιεηαη ζην φηη ε έξεπλα δηεμάγεηαη ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν.  

Μπνξεί νη δηαθπκάλζεηο ησλ εηαηξηψλ ηνπ δείγκαηνο λα κελ ραξαθηεξίδνληαη σο νη 

ηδαληθέο, αιιά αλ ιάβνπκε ππφςε φηη ε έξεπλά καο είλαη κηα πηινηηθή ζε 

πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, ζα ζεσξήζνπκε ην δείγκα σο ηθαλνπνηεηηθφ.  
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ηε ζπλέρεηα ζα πξνρσξήζνπκε ζηε ζπλνπηηθή εθηίκεζε ησλ απαληήζεσλ. 

Πίλαθαο 27: Πίλαθαο θαηαρψξεζεο ζηνηρείσλ κέζεο ηηκήο ησλ απαληήζεσλ κέζσ ηνπ ζηαηηζηηθνχ 

παθέηνπ SPSS 

Αλαιχνληαο ηα επξήκαηα ηνπ πίλαθα, σο πξνο ηε κέζε ηηκή, φπσο απηή 

απνηππψλεηαη απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ ζηα εξσηήκαηα πνπ έζεηε ε 

έξεπλα θαηαγξάθνπκε ηηο δηαπηζηψζεηο καο. 

ε ηνπιάρηζηνλ ηξεηο εθ ησλ εξσηήζεσλ (εξψηεζε 1- Δ1, εξψηεζε 3- Δ3, εξψηεζε 4- 

Δ4) ε κέζε ηηκή δηακνξθψλεηαη ζε επίπεδν πςειφηεξν ηνπ 3,5 ηείλνληαο πξνο ην 4, 

γεγνλφο ην νπνίν εθθξάδεη ζεηηθή επηξξνή ηεο ςεθηνπνίεζεο ζηελ αλάπηπμε ησλ 

επηρεηξήζεσλ, ηελ αλάγθε αλαδήηεζεο θαη απαζρφιεζεο αηφκσλ κε ςεθηαθέο 

δεμηφηεηεο θαη ηελ ελίζρπζε ησλ δεμηνηήησλ ηνπ ήδε απαζρνινχκελνπ εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ. 

ε φηη αθνξά ηελ εξψηεζε 5 (Δ5), ε κέζε ηηκή 3,3 ππνδειψλεη κηα ζρεηηθή επθνιία 

ζηελ αλεχξεζε εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή φπνπ 

εδξεχνπλ νη επηρεηξήζεηο. 

Αλαθνξηθά κε ηηο απαληήζεηο ζε ζρέζε κε ηελ επηξξνή ηεο ςεθηνπνίεζεο ζηε κείσζε 

ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ (εξψηεζε 6- Δ6) θαη ηελ παξνρή εμεηδηθεπκέλεο 

θαηάξηηζεο ζην πξνζσπηθφ ησλ επηρεηξήζεσλ (εξψηεζε 7- Δ7), δηαπηζηψλεηαη 

πξνζέγγηζε ησλ ηηκψλ ζην 3. λησο ε εθαξκνγή ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ πξνθαιεί 

θαηλφκελα πφισζεο, κε ηε δεκηνπξγία λέσλ κνξθψλ απαζρφιεζεο θαη ηελ 
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ηαπηφρξνλε πεξηζσξηνπνίεζε ηνπ ιηγφηεξν εμεηδηθεπκέλνπ αλζξψπηλνπ εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ. Κξίλεηαη επνκέλσο απνιχησο αλαγθαίν λα εζηηάζνπλ νη επηρεηξήζεηο 

ζηελ παξνρή εθπαίδεπζεο, εμεηδίθεπζεο θαη επηκφξθσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ζηηο λέεο 

ηερλνινγίεο θαη ςεθηαθέο δεμηφηεηεο. 

Οθείινπκε λα ζεκεηψζνπκε φηη ε εξψηεζε 2 (Δ2) είλαη δεπηεξεχνπζα εξψηεζε, γηα 

φπνηνλ εξσηψκελν είρε απαληήζεη ζεηηθά ζηελ πξνεγνχκελε θχξηα εξψηεζε θαη κε 

ηελ ηηκή λα δηακνξθψλεηαη επίζεο θνληά ζην 3, παξαηεξνχκε φηη φινη νη 

επηρεηξεκαηίεο έρνπλ γλψζε ηεο επηξξνήο ηεο ςεθηνπνίεζεο ζε ηνπιάρηζηνλ έλα εθ 

ησλ ηνκέσλ δξαζηεξηνπνίεζήο ησλ. 

πκπεξαζκαηηθά κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηε ζεηηθή επίδξαζε ηεο εθαξκνγήο λέσλ 

ηερλνινγηψλ ζηηο επηρεηξήζεηο θάζε είδνπο, δηαβιέπνληαο φηη ζε βξαρχ ρξνληθφ 

δηάζηεκα απηέο ζα ζεσξνχληαη δεδνκέλεο. 

6.5.3 Αναλυηικά Αποηελέζμαηα 

Πίλαθαο 28: Πίλαθαο απεηθφληζεο ηνπ πνζνζηνχ απαληήζεσλ κέζσ ηνπ ζηαηηζηηθνχ παθέηνπ SPSS

 ηνλ παξαπάλσ πίλαθα απεηθνλίδεηαη ην πνζνζηφ ησλ απαληήζεσλ  ηνπ 

δεχηεξνπ κέξνπο. 

ηε ζπλέρεηα, αλαιχζακε ηα απνηειέζκαηα αλά εξψηεζε, ηνπ κέξνπο απηνχ, ηα 

νπνία ζπζρεηίδνληαη φπνπ είλαη απαξαίηεην κε ηα γεληθά πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία ηεο 

επηρείξεζεο.  



90 

Δ1: Θεσξείηε πσο ε ςεθηνπνίεζε (digitalization) έρεη επεξεάζεη ή ζα 

επεξεάζεη ηελ αλάπηπμε ηεο επηρείξεζήο ζαο; 

Δίλαη εκθαλέο φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εξσηψκελσλ δειψλνπλ φηη νη 

επηρεηξήζεηο ηνπο σθεινχληαη πιήξσο απφ ηελ ςεθηαθή θαηλνηνκία θαη θπξίσο σο 

πξνο ηελ αλαβάζκηζε ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπο 37,4% δήισζαλ 

«Πνιχ» θαη 28,4 «πάξα πνιχ». Αλ θαη ν ξπζκφο  πηνζέηεζεο ηνπ ςεθηαθνχ 

κεηαζρεκαηηζκνχ ζηελ Διιάδα είλαη πνιχ κηθξφηεξνο ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο 

ρψξεο ηελ Δπξψπεο, είλαη θαλεξφ φηη ην ζέκα έρεη αξρίζεη λα απαζρνιεί ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ. 

χκθσλα κε ηελ έξεπλα ηνπ Found.ation ζε ζπλεξγαζία κε ην EIT Digital κε ζέκα 

“Digital Transformation in Greece 2018” ην 50,8% ησλ επηρεηξήζεσλ δειψλεη φηη 

δηαζέηεη ηκήκα πνπ αζρνιείηαη κε ηελ θαηλνηνκία θαη ηελ ςεθηαθή ηερλνινγία, πνπ 

είλαη θαη ν ιφγνο αλαδήηεζεο λέσλ επθαηξηψλ γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ αιιαγή ηνπ 

ηξφπνπ εξγαζίαο (Found.ation, 2018).Δπηπιένλ, ζηελ ίδηα έξεπλα, νη επηρεηξήζεηο ζε 

πνζνζηφ 67,2% δειψλνπλ φηη έρνπλ ζπκπεξηιάβεη ηελ ζηξαηεγηθή ηνπ 

κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ. 

Δ3: Ζ επηρείξεζή ζαο ρξεηάδεηαη άηνκα κε ςεθηαθέο δεμηφηεηεο; 

 Ζ αλάγθε γηα πξνζσπηθφ κε ςεθηαθέο δεμηφηεηεο, φπσο πξναλαθέξακε θαη ζηελ 

ζπλνπηηθή αλάιπζε είλαη δεδνκέλε, αζξνηζηηθά πνζνζηφ 62,10% αληηζηνηρεί ζηε 

ζεηηθή απάληεζε θαη 20,5% ζην «Μέηξηα». Μεγαιχηεξα πνζνζηά, φπσο είλαη θπζηθφ 

θαη φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ ζπζρέηηζε ηνπ θιάδνπ θαη ηελ λνκηθή κνξθή ηεο 

εηαηξίαο κε ηελ ππφ επεμεξγαζία εξψηεζε, παξαηεξνχληαη ζηηο επηρεηξήζεηο παξνρήο 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ θαη ζηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο (Αλψλπκεο Δηαηξίεο- 

Παξαγσγή-Βηνκεραλία). 
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ρεδηάγξακκα 14: Απεηθφληζε ησλ απαληήζεσλ σο πξνο ηελ εξψηεζε «Ζ επηρείξεζή ζαο ρξεηάδεηαη 

άηνκα κε ςεθηαθέο δεμηφηεηεο;» 

 

Πίλαθαο 29:Πίλαθαο απεηθφληζεο δηαζηαχξσζεο crosstabulation–  ζε πνην θιάδν αλήθεη ε επηρείξεζε 

ζαο; * Ζ επηρείξεζή ζαο ρξεηάδεηαη άηνκα κε ςεθηαθέο δεμηφηεηεο; 
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ην ζεκείν απηφ αλαθέξνπκε μαλά ηελ έξεπλα ηνπ Found.ation “Digital 

Transformation in Greece 2018”, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην 62.3% ησλ επηρεηξήζεσλ 

δειψλεη φηη ζθέθηεηαη λα πξνζιάβεη λένπο επηζηήκνλεο, κε ηηο απαηηνχκελεο 

δεμηφηεηεο, πξνθεηκέλνπ λα αλαιάβνπλ ξφιν ζε ζέζε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ ςεθηαθφ 

κεηαζρεκαηηζκφ. 

Δ4:Σν ζχλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ απαζρνιείηε απηή ηε ζηηγκή δηαζέηεη 

ηθαλέο γλψζεηο ππνινγηζηψλ θαη πιεξνθνξηθήο θαη γεληθά ςεθηαθέο δεμηφηεηεο; 

Ζ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο ζπληειεί ζηελ κείσζε ζέζεσλ εξγαζίαο κεζαίαο 

εηδίθεπζεο ζηνλ ηνκέα ηεο παξαγσγήο, θαζψο απαηηείηαη εηδηθή γλψζε  ρεηξηζκψλ ηεο 

ηερλνινγίαο.  

Αλαθνξηθά κε ηηο εηαηξίεο παξνρήο ππεξεζηψλ, ζηηο νπνίεο παξαηεξείηαη θαη ε 

κεγαιχηεξε πηνζέηεζε ησλ λέσλ κνξθψλ απαζρφιεζεο, φπσο εξγαζίεο κέζσ 

πιαηθνξκψλ, εμ απνζηάζεσο απαζρφιεζε, λνκαδηθή εξγαζία θαη άιια, απαζρνινχλ, 

φπσο επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηα πνζνζηά, κεγάιν αξηζκφ πξνζσπηθνχ κε ςεθηαθέο 

δεμηφηεηεο. 

Δ5:Μπνξείηε λα βξείηε εχθνια άηνκα κε ςεθηαθέο δεμηφηεηεο ζηελ πεξηνρή ζαο; 

Αζξνηζηηθά, πνζνζηφ 79,5% ησλ εξσηεζέλησλ (“Μέηξηα” 45.3%, “Πνιχ” 34,2%) 

δήισζε φηη ππάξρεη ζρεηηθή αιιά φρη απφιπηε επθνιία εχξεζεο πξνζσπηθνχ κε 

ςεθηαθέο δεμηφηεηεο. Απηφ δηθαηνινγείηαη θαη επηβεβαηψλεηαη θαη ζε ζρεηηθή έξεπλα-

έθζεζε ηνπ ΟΑΑ κε αλαθνξά ζην «ειιεληθφ παξάδνμν».  

χκθσλα κε ηελ παξαπάλσ έθζεζε, ηα επαγγέικαηα πνπ ρξεηάδνληαη πςειή 

εηδίθεπζε θαη απηά πνπ ρξεηάδνληαη ρακειή, έρνπλ πιήξσο αλεζηξακκέλνπο ξφινπο 

ζηελ Διιάδα. Δλψ ζηηο ππφινηπεο ρψξεο νη εξγαζίεο πςειήο εηδίθεπζεο 

παξνπζηάδνπλ θαηά κέζν φξν αχμεζε, ζηελ Διιάδα ζπκβαίλεη ην αληίζεην. 

Πξνθαλψο νη εξγαδφκελνη κε πςειέο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο κε κπνξψληαο λα βξνπλ 

εξγαζία πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο ηθαλφηεηέο ηνπο (ιφγσ ηεο χθεζεο) 

ζπκβηβάδνληαη κε ζέζεηο πνπ ρξεηάδνληαη ρακειφηεξε εηδίθεπζε (Reporter, 2019) 
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ρεδηάγξακκα 15: Απεηθφληζε ησλ απαληήζεσλ σο πξνο ηελ εξψηεζε «Μπνξείηε λα βξείηε εχθνια 

άηνκα κε ςεθηαθέο δεμηφηεηεο ζηελ πεξηνρή ζαο;» 

 

Δ6: Θεσξείηε πσο ε ςεθηνπνίεζε (digitalization) ζα επεξεάζεη ή έρεη επεξεάζεη ζηε 

κείσζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ; 

ην εξψηεκα απηφ παξαηεξνχκε φηη θαηά γεληθή νκνινγία θαη κε κία δηαθχκαλζε 

απφ ην «θαζφινπ» έσο ην «πνιχ», πηζηεχνπλ φηη ε ςεθηνπνίεζε δελ ζα έρεη σο 

απνηέιεζκα ηελ κείσζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. 

Δ7: Παξέρεηε εθπαίδεπζε ζην πξνζσπηθφ ζαο ζρεηηθά κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ηηο 

ςεθηαθέο δεμηφηεηεο; 

Αλαιχνληαο ηελ εξψηεζε ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε ηνπ ππάξρνληνο πξνζσπηθνχ, 

παξαηεξνχκε φηη ηα πνζνζηά ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ παξέρνπλ εθπαίδεπζε  είλαη  

ρακειά, κφλν 9,5% δήισζαλ «πάξα πνιχ» θαη 28,4% «πνιχ». ηε ζπζρέηηζε 

(crosstabs) «θιάδνο θαη εθπαίδεπζε» δηαπηζηψλνπκε φηη κφλν νη εηαηξίεο παξνρήο 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ εθπαηδεχνπλ ην πξνζσπηθφ ηνπο. Διάρηζηεο φκσο 

απφ ηηο επηρεηξήζεηο βξίζθνληαη ζηελ κεγαιχηεξε θιίκαθα «πάξα πνιχ». Γεληθψο δελ 

ππάξρεη πξνζπκία απφ πιεπξάο εξγνδνηψλ λα επελδχζνπλ ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ 
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πξνζσπηθνχ. Καη αλ απηφ δηθαηνινγείηαη ζηνλ θιάδν ηεο εζηίαζεο, φπνπ ηα πνζνζηά 

είλαη πνιχ κηθξά, είλαη παξάδνμν γηα ηνλ θιάδν ηεο πγείαο πνπ νη λέεο ηερλνινγίεο 

έρνπλ επεξεάζεη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ην δηαγλσζηηθφ έσο θαη ηνλ επεκβαηηθφ 

ηνκέα. Οη επηρεηξήζεηο δελ έρνπλ εληάμεη ηελ εθπαίδεπζε θαη αλάπηπμε ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηηο κφληκεο θαη δηαξθείο δαπάλεο ηνπο. Αξθεηέο θνξέο 

παξαηεξείηαη κηα απνζπαζκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη 

δελ είλαη αθξαίν λα πνχκε φηη ηα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο δηακνξθψλνληαη κε βάζε 

ηηο ρξεκαηνδνηηθέο επθαηξίεο.  

Πίλαθαο 30:Πίλαθαο απεηθφληζεο δηαζηαχξσζεο crosstabulation–  ζε πνην θιάδν αλήθεη ε επηρείξεζε 

ζαο; * Παξέρεηε εθπαίδεπζε ζην πξνζσπηθφ ζαο ζρεηηθά κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ηηο ςεθηαθέο 

δεμηφηεηεο; 

 

Υαξαθηεξηζηηθά είλαη θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έθζεζεο ηεο PwC “Talent Trends 

2019” ε νπνία δηεμήρζε ζε παγθφζκην επίπεδν θαη ζπκκεηείραλ θαη πνιχ κεγάινπ 

κεγέζνπο επηρεηξήζεηο. ρεδφλ ην ήκηζπ ησλ CEOs(46%) δειψλεη φηη ε 

επαλαθαηάξηηζε είλαη ζεκαληηθή πξσηνβνπιία γηα λα θιείζεη ην δπλεηηθφ θελφ 

δεμηνηήησλ, ελψ κφιηο 18% ιέλε φηη ζα ιχζνπλ ην πξφβιεκα απηφ κε λέεο 

πξνζιήςεηο. Αλ θαη ε επαλαθαηάξηηζε ησλ εξγαδνκέλσλ απαηηεί επελδχζεηο, νη 

επηρεηξήζεηο θαίλεηαη λα αξρίδνπλ λα ηελ πξνηηκνχλ ζαλ ιχζε, θαζψο ε απηή ηεο 

απφιπζεο θαη ε επαλαπξφζιεςε άιισλ ζεκαίλεη πςειφ θφζηνο απνδεκηψζεσλ. 

Απηή ε άπνςε, ηαηξηάδεη κε ηηο πξνηηκήζεηο ησλ ίδησλ ησλ εξγαδνκέλσλ 

(Talenttrends, 2019). 
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Απφ ηελ πιεπξά ηνπο νη εξγαδφκελνη ζε ζρεηηθή έξεπλα ηεο Randstad, δειψλνπλ ζε 

πνζνζηφ 94% φηη αλ ν εξγνδφηεο ηνπο πξνζθέξεη κηα εληαηηθή εθπαίδεπζε 6 

εβδνκάδσλ ζα ήηαλ πξφζπκνη λα εθκεηαιιεπηνχλ ηελ επθαηξία θαη ζε πνζνζηφ 81% 

δειψλνπλ φηη πξέπεη ε πνιηηεία λα ελζαξξχλεη θαη λα εληζρχεη ηνπο εξγνδφηεο 

πξνθεηκέλνπ λα εθπαηδεχζνπλ θαη λα δηαηεξήζνπλ ην εξγαηηθφ δπλακηθφ ηνπο. Σέινο, 

ζηελ ίδηα έξεπλα, ην 88% ησλ εξγαδνκέλσλ πηζηεχνπλ φηη ζα έπξεπε λα ππάξρνπλ 

πνιηηηθέο θηλήηξσλ ζηνπο εξγαδφκελνπο ψζηε λα επηδηψθνπλ θαη λα έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα ηεο εθκάζεζεο λέσλ δεμηνηήησλ (Reporter.gr, 2017). 

Μεηά ηελ αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζα 

ζπλεθηηκεζνχλ, ηφζν κε ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ηνπ ζέκαηνο φζν θαη κε ηνπο 

δείθηεο πνπ έρνπκε αλαιχζεη παξαπάλσ, πξνθεηκέλνπ λα θαηαιήμνπκε ζηα 

ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο θαη ζηελ απάληεζε ησλ εξεπλεηηθψλ ππνζέζεσλ.  
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Κεθάιαην 7: Απάληεζε ησλ εξεπλεηηθώλ ππνζέζεσλ 

Υπόζεζε 1: Ζ ςεθηνπνίεζε θαη ν ςεθηαθόο κεηαζρεκαηηζκόο ζπκβάιινπλ ζηελ 

αλάπηπμε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ νξγαληζκώλ ζην ζύλνιό ηνπο ή ζε νξηζκέλνπο 

ηνκείο απηώλ. 

Μηα επηρείξεζε πνπ κεηαζρεκαηίδεηαη ςεθηαθά, αμηνπνηεί φια ηα πιενλεθηήκαηα 

πνπ ηεο πξνζθέξεη ην Γηαδίθηπν, ηα ςεθηαθά κέζα θαη νη λέεο ηερλνινγίεο. Γίλεηαη 

αληαγσληζηηθή φρη κφλν ζηε ρψξα ηεο αιιά θαη ζηε παγθφζκηα αγνξά. 

Δπίζεο, είλαη δηαπηζησκέλν φηη ν ζσζηφο ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο έρεη ζαλ 

απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηε κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ 

θφζηνπο. Ζ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ επηζπκηψλ ηνπο, 

είλαη ζαθψο επθνιφηεξε κε ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. 

Αλ ζέινπκε λα θάλνπκε αλαθνξά ζην Γεκφζην ηνκέα, ζαθψο ε ςεθηνπνίεζε 

ζπκβάιιεη ζηε κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο, ζηελ εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ θαη θφζηνπο 

ηφζν ησλ θνξέσλ πνπ παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο φζν θαη ησλ πνιηηψλ. πκβάιιεη 

ηειηθά ζηε δηακφξθσζε ελφο επέιηθηνπ Γεκφζηνπ ηνκέα θαη ζηηο θαιχηεξεο 

ζπλζήθεο γηα ηελ θνηλσλία. 

Υπόζεζε 2: Υπάξρεη αλάγθε απαζρόιεζεο Δξγαηηθνύ Γπλακηθνύ κε ςεθηαθέο 

δεμηόηεηεο ζηελ επηρείξεζε ή ηνλ νξγαληζκό. 

Ζ αλάγθε γηα εξγαηηθφ δπλακηθφ κε ςεθηαθέο δεμηφηεηεο είλαη φζν πνηέ άιινηε 

δεδνκέλε θαη απηφ νθείιεηαη θπξίσο ζηελ αιιαγή ηνπ ράξηε ησλ δεμηνηήησλ. 

Τπάξρνπλ εηδηθφηεηεο κε κεγάιε δήηεζε πνπ δελ ππήξραλ πξηλ πέληε ή δέθα ρξφληα. 

Οη ζέζεηο εξγαζίαο πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ θαη φζεο ζα κεηαζρεκαηηζζνχλ, ζα 

απαηηνχλ αλαβάζκηζε ησλ πθηζηάκελσλ θαη απφθηεζε λέσλ δεμηνηήησλ. ηε 

δηαπίζησζε απηή θαηαιήγνπλ θαη νη αλαιχζεηο φισλ πνπ αζρνινχληαη κε ην ζέκα 

απηφ. 

Υπόζεζε 3: Υπάξρεη δπλαηόηεηα εύξεζεο πξνζσπηθνύ κε ςεθηαθέο δεμηόηεηεο 

Απφ ηελ αλάιπζε ηνπ πξνθίι ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δ.Δ σο πξνο ηνλ δείθηε 

DESIθαη απφ ηε δεηγκαηνιεπηηθή έξεπλα κέζσ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ δηεμήγακε, 

θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη ππάξρεη ζρεηηθή δπζθνιία εχξεζεο πξνζσπηθνχ κε 

ςεθηαθέο δεμηφηεηεο. Απηφ θπζηθά πνηθίιεη απφ ρψξα ζε ρψξα θαη δηαθνξνπνηείηαη 
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αλάινγα κε ηνλ θιάδν ηεο νηθνλνκίαο. ρεηίδεηαη κε ηα ζηάδηα ηεο νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο θαη ηεο παξαγσγηθήο δνκήο ηεο θάζε ρψξαο. 

Υπόζεζε 4: Ο ςεθηαθόο κεηαζρεκαηηζκόο ζπκβάιιεη ζηελ αληηκεηώπηζε ηπρόλ 

ειιείκκαηνο Δξγαηηθνύ Γπλακηθνύ ζηηο ρώξεο ηεο Δπξώπεο (δξάζεηο θαη ιήςε κέηξσλ 

αληηκεηώπηζεο). 

ηε θάζε ηνπ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ φπσο θαη ζε φιεο ηηο πεξηφδνπο πνπ 

ππήξμαλ ηερλνινγηθέο εμειίμεηο, κεγάινο αξηζκφο ζέζεσλ εξγαζίαο έρεη θαηαξγεζεί 

φπσο αλαθέξνληαη θαη ζηηο κειέηεο πνπ θαηά θαηξνχο έγηλαλ. Αληίζηνηρα φκσο 

δεκηνπξγήζεθαλ λέεο. 

Ζ δηαθνξνπνίεζε ζην λέν πξνθίι ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη ν παξάγνληαο πνπ πξέπεη 

λα ιάβνπκε ππφςε καο. Σν έιιεηκκα ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ δελ είλαη κφλν 

αξηζκεηηθφ, ην νπνίν κπνξεί λα θαιπθζεί, είλαη θαη πνηνηηθφ. ήκεξα θάλνπκε ιφγν 

γηα έιιεηκκα δεμηνηήησλ. 

Δίλαη θαλεξφ φηη νη λέεο ηερλνινγίεο θαη ν ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο ζα 

παξαηείλνπλ ην θαηλφκελν πνπ ήδε παξαηεξείηαη ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ζηηο 

αλεπηπγκέλεο θαη αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, φπσο θαη ζηα θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ, κε ηε 

δήηεζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο λα θαηεπζχλεηαη πξνο ηα άηνκα κε απμεκέλεο 

δεμηφηεηεο θαη θαιχηεξν επίπεδν εθπαίδεπζεο. 

Λχζε γηα ηελ θάιπςε ηεο αληίζηνηρεο πξνζθνξάο θαη δήηεζεο θαηάιιεινπ 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ είλαη ε εθπαίδεπζε. ηνίρεκα επνκέλσο είλαη λα ζρεδηαζηνχλ 

έγθαηξα πνιηηηθέο θαη λα ιεθζνχλ κέηξα πξνζαξκνγήο. Δπηθαηξνπνίεζε θαη 

αλαβάζκηζε ησλ δεμηνηήησλ ηνπ ζπλφινπ ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. 
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Τξόπνη αληηκεηώπηζεο ηνπ ειιείκκαηνο 
 

Πηζηεχνπκε φηη απαηηείηαη ε αλάπηπμε ελφο επέιηθηνπ ζπζηήκαηνο εθπαίδεπζεο θαη 

θαηάξηηζεο ησλ εξγαδνκέλσλ, πνπ ζα αλαπξνζαξκφδεηαη ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο 

ηεο αγνξάο. Ζ ζπλεξγαζία Γεκφζηνπ θαη Ηδησηηθνχ ηνκέα γηα ηελ νξγάλσζε 

πξνγξακκάησλ δηα βίνπ κάζεζεο θξίλεηαη αλαγθαία φζν πνηέ.  

ε εθπαηδεπηηθφ επίπεδν 

 

 Πξνηεξαηφηεηα ζηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ έρνπλ ζηφρν ηα 

επαγγέικαηα θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ πιήηηνληαη απφ ηηο κεγαιχηεξεο 

ειιείςεηο. 

ε θνηλσληθνπνιηηηθφ επίπεδν: 

 Μέζσ ηνπ αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο λα κεζνδεχεηαη αχμεζε ηνπ 

θαζαξνχ εηζνδήκαηνο γηα ηνπο ρακειφκηζζνπο. 

 ηηο ρψξεο ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο νη πςειφηεξνη κηζζνί 

ζα κπνξνχζαλ λα επηβξαδχλνπλ ηελ θηλεηηθφηεηα. 

Απηφ πνπ αλακθηζβήηεηα πξέπεη λα γίλεη  είλαη λα αλαζεσξεζεί ην ξπζκηζηηθφ θαη 

θνξνινγηθφ πιαίζην ζηε θάζε ηεο απηνκαηνπνηεκέλεο θαη ςεθηνπνηεκέλεο 

παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. Ο ξφινο ησλ θπβεξλήζεσλ είλαη θνκβηθφο, ψζηε λα 

κεησζνχλ νη θνηλσληθέο αληζφηεηεο θαη ηέινο ηα ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο πξέπεη λα 

εμειηρζνχλ, ψζηε λα είλαη έηνηκα λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο αιιαγέο ζην ρψξν ηεο 

εξγαζίαο. Δίλαη αλάγθε φζν πνηέ ε βειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ ζηα επηζηεκνληθά πεδία 

STEM, δειαδή ζηελ ηερλνινγία, ηε κεραληθή θαη ηα καζεκαηηθά (Παγηαβιά, 2019). 

Σελ αλάγθε γηα ςεθηαθή εθπαίδεπζε αλαγλσξίδνπλ θαη νη αξκφδηνη ηεο Δ.Δ. Ζ 

Mariya Gabriel, Δπίηξνπνο αξκφδηα γηα ηελ ςεθηαθή Οηθνλνκία θαη ηελ Κνηλσλία 

ηνλίδεη φηη «Ζ ςεθηαθή επνρή επεθηείλεηαη ζε όινπο ηνπο ηνκείο ηεο δσήο καο, θαη δελ 

είλαη κόλνλ όζνη εξγάδνληαη ζηνλ ηνκέα ηεο πιεξνθνξηθήο πνπ ζα πξέπεη λα 

παξαθνινπζνύλ ζηελά ηνλ ςεθηαθό κεηαζρεκαηηζκό. Τν ράζκα ςεθηαθώλ δεμηνηήησλ 

είλαη πξαγκαηηθό. Δλώ ήδε ην 90% ησλ κειινληηθώλ ζέζεσλ εξγαζίαο απαηηνύλ 
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θάπνην επίπεδν ςεθηαθώλ γλώζεσλ, ην 44% ησλ Δπξσπαίσλ δελ δηαζέηνπλ βαζηθέο 

ςεθηαθέο δεμηόηεηεο. Τν ζρέδην δξάζεο γηα ηελ ςεθηαθή εθπαίδεπζε πνπ πξνηείλνπκε 

ζήκεξα ζα βνεζήζεη ηνπο Δπξσπαίνπο, ηα εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα θαη ηα εθπαηδεπηηθά 

ζπζηήκαηα λα πξνζαξκνζηνύλ θαιύηεξα ζηε δσή θαη ζηελ εξγαζία κέζα ζηηο νινέλα 

θαη πεξηζζόηεξν ςεθηαθέο θνηλσλίεο» (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2018). 

Δίλαη επίζεο ελζαξξπληηθφ φηη φιν θαη πεξηζζφηεξνη θνξείο, πνπ δηαζέηνπλ ηελ 

ηερλνγλσζία,  ηφζν θξαηηθνί φζν θαη ηδησηηθνί έρνπλ εληάμεη πξνγξάκκαηα 

εθπαίδεπζεο ζηηο δξάζεηο  ηνπο. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα είλαη : 

Tν ίδξπκα VODAFONE κε ην πξφγξακκα STEM POWER IN YOUTH, εξγαζηήξηα 

STEM γηα καζεηέο γπκλαζίνπ θαη ιπθείνπ απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρψλ (Vodafone, 

2019).  

Ζ OTE academy κέινο ηνπ νκίινπ ΟΣΔ ραξαθηεξίδεηαη σο έλαο απφ ηνπο 

κεγαιχηεξνπο professional training νξγαληζκνχο ζηελ Διιάδα. Σα πξνγξάκκαηα ηνπ  

ζηνρεχνπλ ζηελ επαγγεικαηηθή θαη  πξνζσπηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπφκελσλ κέζσ 

TRANSFORMATION HUB (Οte Academy, 2019). 

Σν Δζληθφ Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ ζηα πξνγξάκκαηα e_learning, έρεη 

εληάμεη θαη αληίζηνηρα πνπ ζπλδένληαη κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ηνλ ςεθηαθφ 

κεηαζρεκαηηζκφ θαη απεπζχλεηαη ζε φζνπο επηζπκνχλ λα επηθαηξνπνηήζνπλ ηηο 

γλψζεηο  ηνπο ε λα αλαβαζκίζνπλ ηηο δεμηφηεηεο ηνπο θαη λα απνθηήζνπλ 

αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα ζηελ αγνξά εξγαζίαο (Δζληθφ Καπνδηζηξηαθφ 

Παλεπηζηήκην Αζελψλ, 2019). 
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Δπίινγνο 

Ζ εξγαζία καο είρε ζέκα ηνλ ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ σο ιχζε ηνπ απμαλφκελνπ 

εξγαηηθνχ ειιείκκαηνο ζηελ Δπξψπε. ηφρνο καο ήηαλ ε απάληεζε ησλ ηεζζάξσλ 

εξεπλεηηθψλ ππνζέζεσλ πνπ αλαθέξακε ζην θεθάιαην ηεο κεζνδνινγίαο ηεο 

έξεπλαο. 

Θεσξνχκε φηη ν ζηφρνο ηεο έξεπλαο έρεη επηηεπρζεί, θαζψο ηα ζπκπεξάζκαηά καο 

ζπγθιίλνπλ κε απηά ησλ αληίζηνηρσλ εξεπλψλ. Ο  κηθξφο δείθηεο “S” ζηηο ρψξεο ηεο 

Δ.Δ πνπ επεμεξγαζηήθακε επηβεβαηψλεη ην ρακειφ πνζνζηφ ζε απαζρνινχκελνπο κε 

ICT δεμηφηεηεο θαη ην έιιεηκκα εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζε απηή ηελ θαηεγνξία. 

Δπίζεο, ηα απνηειέζκαηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ επεμεξγαζηήθακε αλ θαη ήηαλ ζε 

κηθξή θιίκαθα, ζεσξνχκε φηη απνηππψλνπλ ην θιίκα πνπ έρεη δηακνξθσζεί ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο ιφγσ ηεο εθαξκνγήο ησλ ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ. Δθθξάδνπλ ηε 

ζεηηθή ηάζε ζηελ πξνζαξκνγή ησλ επηρεηξήζεσλ ζηα λέα ςεθηαθά δεδνκέλα, 

θαηαγξάθνπλ φκσο κεγάιε απξνζπκία απφ ηελ πιεπξά ηνπο ζην λα επελδχζνπλ ζηελ 

εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο. 

Οη λέεο ηερλνινγίεο θαη νη εθαξκνγέο ηνπο επεξεάδνπλ θαη ζα επεξεάζνπλ ζην 

κέιινλ ηνλ θφζκν ηεο εξγαζίαο κε άκεζεο επηπηψζεηο ζηελ απαζρφιεζε, αιιά θαη 

ζηα πξφηππα επηρεηξεζηαθήο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο. Σν εξψηεκα είλαη: 

Απεηινχληαη ζέζεηο εξγαζίαο ιφγσ ηεο ςεθηνπνίεζεο; Θα ιέγακε φηη νη λέεο 

ηερλνινγίεο γηα ηελ ψξα απεηινχλ ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο θαη φρη επαγγέικαηα.  

Ζ ςεθηαθή επηκφξθσζε ζεσξείηαη επηζπκεηφ πξνζφλ γηα φιεο ηηο εηδηθφηεηεο. Ζ 

ζπλερήο εθπαίδεπζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ πξέπεη λα έρεη σο ζηφρν ηελ απφθηεζε 

δεμηνηήησλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αληαπφθξηζε ζηηο αλάγθεο ηεο ζχγρξνλεο 

επηρείξεζεο. πγθεθξηκέλα, πξέπεη λα έρεη ζηφρν λα αλαπηχμεη γλψζεηο θαη 

δεμηφηεηεο ρξήζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, ησλ εξγαιείσλ επηθνηλσλίαο, ηελ 

δηαρείξηζε, ελζσκάησζε, αμηνιφγεζε ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηειηθά ηε ζπκκεηνρή 

ηνπο ζην ζχγρξνλν εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ (Δθπαηδεπηηθφ θαη Δμεηαζηηθφ Κέληξν 

Frederic, 2019). 

Οη έλλνηεο φπσο ην reskilling θαη ην upskilling πνπ αθνξνχλ ζηε δηαηήξεζε θαη ηελ 

ελίζρπζε ησλ δεμηνηήησλ, ψζηε λα παξακέλνπλ επίθαηξεο ζε ζρέζε κε ηηο λέεο 

αλάγθεο ηεο αγνξάο, αλαδεηθλχνληαη ζε θαηαιπηηθά ζηνηρεία, γηα λα παξακέλνπλ νη 
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εξγαδφκελνη αληαγσληζηηθνί (χλδεζκνο Δπηρεηξήζεσλ Πιεξνθνξηθήο θαη 

Δπηθνηλσληψλ Διιάδαο, 2018). 

Καηαιήγνληαο, αλαθνξηθά κε ηε ρψξα καο, ζα ηνλίζνπκε ηελ αλάγθε ελφο ξηδηθνχ 

ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο Διιεληθήο Οηθνλνκίαο. Σν κέιινλ απαηηεί 

θαηλνηφκεο ζηξαηεγηθέο θαη πξνζεθηηθφ ζρεδηαζκφ, ψζηε λα αμηνπνηνχληαη νη 

επθαηξίεο πνπ αλαδχνληαη. Δίλαη απαξαίηεην έλα δνκεκέλν ζρέδην δξάζεο ην νπνίν 

ζα δηακνξθψζεη ηελ ζπλνιηθή ςεθηαθή ζηξαηεγηθή. 

Παξάιιεια κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, είλαη αλάγθε λα ππάξμεη θαη έλα ςεθηαθφ θξάηνο 

πνπ ζα αληηιακβάλεηαη ηηο λέεο αλάγθεο, πνπ ζα ζρεδηάδεη θαη ζα πινπνηεί 

πξσηνπνξηαθέο ςεθηαθέο ππεξεζίεο πξνο φινπο θαη πνπ ζα ζέηεη ηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα ζην θέληξν ηνπ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ. 

ηελ Διιάδα, αλ θαη πξνρσξά ην ζρέδην ηεο εζληθήο ςεθηαθήο ζηξαηεγηθήο σζηφζν, 

βξίζθεηαη ζεκαληηθά πίζσ ζε ζχγθξηζε κε άιιεο Δπξσπατθέο ρψξεο. Δλδεηθηηθφ ηεο 

αξγήο πξνζαξκνγήο ηεο ρψξαο καο ζηηο επηηαγέο ηεο λέαο ςεθηαθήο επνρήο, είλαη ν 

δείθηεο DESI (Digital Economy and Society Index) φπνπ ε Διιάδα θαηέρεη ηελ 

πξνηειεπηαία ζέζε αλάκεζα ζηα 28 θξάηε κέιε. Δχθνια κπνξεί λα πξνβιέςεη 

θάπνηνο φηη ε Δπξψπε θαη ε ρψξα καο ζα έξζνπλ αληηκέησπεο κε ηελ αλάγθε ελφο 

θχκαηνο εξγαδνκέλσλ κε ςεθηαθέο δεμηφηεηεο. 

Αλεμάξηεηα απφ ηνλ βαζκφ αλάπηπμεο, κε ηνλ θιάδν ηεο ηερλνινγίαο λα βαζίδεηαη 

θπξίσο ζηελ θαηλνηνκία, είλαη δεδνκέλν φηη ζα ππάξμεη ζεκαληηθή δήηεζε γηα 

εμεηδηθεπκέλνπο  επαγγεικαηίεο ζηνλ θιάδν ΣΠΔ. Οη βαζηθέο ζέζεηο εξγαζίαο ζηηο 

ΣΠΔ παξνπζηάδνπλ απμεηηθή ηάζε, ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή ππάξρεη κείσζε ζηε δήηεζε 

πξνζσπηθνχ κε δεμηφηεηεο κεζαίνπ επηπέδνπ. Ο ξπζκφο αιιαγήο ησλ επαγγεικάησλ 

δεκηνπξγεί λέα επαγγεικαηηθά πξνθίι (φπσο εηδηθνχο αλάιπζεο  δεδνκέλσλ θαη 

ππεξεζηψλ cloud, αληί ηα θιαζηθά επαγγέικαηα ΣΠΔ). 

πκπεξαζκαηηθά, απηφ πνπ ρξεηάδεηαη ψζηε λα αμηνπνηεζνχλ νη δπλαηφηεηεο πνπ 

πξνζθέξεη ν ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο είλαη ε επηβεβιεκέλε πξνζαξκνγή ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζηηο λέεο απαηηήζεηο θαη ε ζπλερήο εθπαίδεπζε ησλ 

ήδε απαζρνινχκελσλ, πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζεί ην θελφ κε γλψζεσλ θαη 

δεμηνηήησλ. 
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Ζ δηαθνξνπνίεζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο θαη ε εκθάληζε ησλ λέσλ κνξθψλ 

απαζρφιεζεο αλ θαη αξρηθά θαληάδνπλ σο απεηιή, ίζσο είλαη κέξνο ηεο ιχζεο γηα 

ηελ θάιπςε ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Γηα ηνπο εξγαδφκελνπο, γηα 

παξάδεηγκα, ε αλάγθε ηζνξξνπίαο κεηαμχ επαγγεικαηηθήο θαη πξνζσπηθήο δσήο 

κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ κε ηππηθή εξγαζία ππφ πεξηπηψζεηο. Γηα ηνπο 

εξγνδφηεο, επίζεο, απηφ κπνξεί λα είλαη θαιχηεξε αληηζηνίρηζε δεμηνηήησλ θαη 

αλαγθψλ ηεο επηρείξεζεο θαη κείσζε ηνπ θφζηνπο. 

ηα πιαίζηα ησλ λέσλ εμειίμεσλ, ην εξγαηηθφ δπλακηθφ, θαιείηαη λα αληαπνθξίλεηαη 

ζε ηαρχηεξε αιιαγή θαη πξνζαξκνγή ησλ δεμηνηήησλ. Ζ Σερλεηή Ννεκνζχλε λαη 

κελ αληηθαζηζηά αλζξψπηλν δπλακηθφ ζε εξγαζίεο ξνπηίλαο, αιιά δελ ζα κπνξνχζε 

λα ππνθαηαζηήζεη ηελ αλζξψπηλε λνεκνζχλε. Οη εμειίμεηο ελ ηέιεη ζα εμαξηεζνχλ, 

φπσο αλαθέξεηαη, απφ ηελ αλζξψπηλε θαη φρη ηελ ηερλεηή λνεκνζχλε. 
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