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Περίληψη 
 

Η πρόοδος της τεχνολογίας ήταν το βασικό χαρακτηριστικό του προηγούµενου 

αιώνα. Η ανάπτυξη των επιστηµών και κυρίως της Πληροφορικής έφερε επανάσταση 

σε όλους τους τοµείς της παγκόσµιας οικονοµίας. Οι ολοένα µεταβαλλόµενες 

συνθήκες στην καθηµερινή ζωή ανάγκασαν τις επιχειρήσεις να στραφούν σε 

αποτελεσµατικότερες µεθόδους αύξησης της αποτελεσµατικότητάς τους. Ο στόχος 

είναι να µπορούν να ανταπεξέλθουν στις αυξανόµενες ανάγκες των καταναλωτών 

αλλά και να αντιµετωπίσουν τον µεγάλο ανταγωνισµό.  Έτσι, διεθνώς αναπτύχθηκε ο 

κλάδος της ∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, µε σκοπό την διοίκηση του 

σηµαντικότερου ίσως πόρου που διαθέτουν οι σύγχρονες επιχειρήσεις, το ανθρώπινο 

δυναµικό. Η εξέλιξη της υψηλής τεχνολογίας συνέβαλε στην ανάπτυξη του κλάδου 

αυτού. Τα επιτεύγµατα των εταιριών υψηλής τεχνολογίας οδήγησαν σταδιακά στην 

ανάπτυξη νέων µορφών απασχόλησης, γνωστών ως ευέλικτες µορφές απασχόλησης. 

Παρά το γεγονός ότι η τελευταία παγκόσµια οικονοµική κρίση του 2008 έπληξε 

όλους τους τοµείς, συµπεριλαµβανοµένου και αυτού της υψηλής τεχνολογίας, παρόλα 

αυτά το τελευταίο διάστηµα παρατηρείται ανάκαµψη στον κλάδο. Μάλιστα στην 

Ελλάδα, ένεκα της σηµασίας  της υψηλής τεχνολογίας για την πρόοδο της χώρας, 

λειτουργεί από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 το Τεχνολογικό Πάρκο 

«Ακρόπολις».  
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Εισαγωγή 
 

Η παρούσα εργασία έχει ως θέµα τις επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας και τις 

ευέλικτες πρακτικές ∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων.  

Στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας, γίνεται αναλύεται η τρέχουσα διεθνής 

οικονοµική κρίση του 2008. Περιγράφονται το χρονικό της κρίσης, οι λόγοι διάδοσής 

της, η διαφορά της µε προηγούµενες κρίσεις και οι επιπτώσεις που αυτή είχε. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο, αναπτύσσεται η έννοια της ∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων. 

Συγκεκριµένα, γίνεται αναφορά σε ιστορικά στοιχεία του κλάδου και αναλύεται η 

συµβολή της τεχνολογίας σε αυτόν καθώς και τα πληροφοριακά συστήµατα που 

αναπτυχθήκαν για τη  ∆ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων. 

Στο τρίτο κεφάλαιο, αναπτύσσεται η έννοια των ευέλικτων µορφών απασχόλησης. 

Συγκεκριµένα, δίνεται ο ορισµός και τα είδη των ευέλικτων µορφών απασχόλησης, 

τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα αυτών, καθώς και η εφαρµογή και οι 

κοινωνικές επιπτώσεις τους στην Ελλάδα και την Ευρώπη. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο, περιγράφεται η σηµασία των εταιριών υψηλής τεχνολογίας. 

Αναλύεται η επιρροή αυτών από την πρόσφατη οικονοµική κρίση, η συµβολή τους 

στη ∆ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων στη χώρα µας, τα προσόντα που απαιτούνται για 

τους εργαζοµένους του κλάδου και τέλος γίνεται µια αναφορά στο Τεχνολογικό 

Πάρκο «Ακρόπολις».   
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Κεφάλαιο 1 :  Η οικονοµική κρίση 
 

1.1. Τι είναι η οικονοµική κρίση 

 

Σύµφωνα µε την οικονοµική θεωρία, ο οικονοµικός κύκλος χωρίζεται σε 

τέσσερις φάσεις, η χρονική διάρκεια των οποίων δεν είναι δεδοµένη, αλλά εξαρτάται 

από µια σειρά από παράγοντες και κυρίως από το βάθος της κρίσης και τις 

κοινωνικοοικονοµικές επιπτώσεις.  

Σε γενικές γραµµές και χωρίς να αποκλείονται ταλαντεύσεις και 

πισωγυρίσµατα στα πλαίσια ενός και µόνο κύκλου, οι φάσεις είναι:  

1. Η φάση της κρίσης. Στα όριά της σηµειώνεται συνεχής πτώση της παραγωγής. 

Στην εξεταζόµενη, δηλαδή, περίοδο έχουµε µικρότερο όγκο παραγωγής 

εµπορευµάτων από την προηγούµενη.  

2. Η φάση της ύφεσης. Η έναρξη της φάσης αυτής αρχίζει όταν σταµατάει η 

πτωτική τάση της παραγωγής και η οικονοµία περνά σε µια φάση 

στασιµότητας.  

3. Η φάση της ανάκαµψης. Εδώ η παραγωγή παρουσιάζει αυξητική τάση, αλλά 

το επίπεδό της δεν έχει καλύψει ακόµα τα προ της κρίσης επίπεδα και 

υπολείπεται από αυτά.  

4. Η φάση της ανόδου. Η παραγωγή έχει καλύψει τα προ της κρίσης επίπεδα και 

εξακολουθεί να εξελίσσεται µε αυξανόµενους ρυθµούς, µέχρι να ξεσπάσει η 

νέα κρίση. 
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Αυτό που αποκαλούµε «οικονοµική κρίση» είναι αυτό που η οικονοµική θεωρία 

ονοµάζει φάση ύφεσης, η δεύτερη φάση δηλαδή κατά τη διάρκεια ενός οικονοµικού 

κύκλου. Πιο συγκεκριµένα, η φάση της ύφεσης χαρακτηρίζεται από1: 

• εκτεταµένη ανεργία 

• έλλειψη επενδύσεων και 

• ανεπαρκή ζήτηση καταναλωτικών αγαθών. Αυτό σηµαίνει ότι οι επιχειρήσεις 

που παράγουν τόσο καταναλωτικά όσο και κεφαλαιουχικά αγαθά έχουν 

αχρησιµοποίητη ή πλεονάζουσα παραγωγική δυναµικότητα. 

 

      Επιπρόσθετα, η παραγωγή και τα εισοδήµατα βρίσκονται στο χαµηλότερο 

επίπεδο τους. Οι τιµές, αν δεν µειώνονται, τουλάχιστον δεν αυξάνονται ή αυξάνονται 

ελάχιστα και τα κέρδη των επιχειρήσεων είναι χαµηλά. Μάλιστα πολλές επιχειρήσεις 

έχουν ζηµιές αντί για κέρδη. Το γενικό επιχειρηµατικό κλίµα δεν είναι ευνοϊκό για 

την ανάληψη επενδύσεων και επικρατεί απαισιοδοξία για το µέλλον. Η ένταση των 

παραπάνω φαινοµένων διαφέρει από κύκλο σε κύκλο.  Όσο πιο έντονα είναι τα 

συµπτώµατα αυτά, τόσο πιο βαθιά είναι η ύφεση. Τέτοια ήταν η µεγάλη ύφεση του 

1930 που συντάραξε τις προηγµένες καπιταλιστικές χώρες και κυρίως τις ΗΠΑ. 

 

1.2 Προσδιοριστικοί παράγοντες της διάδοσης 

 

Το φαινόµενο των αλυσιδωτών αντιδράσεων, όπως προαναφέρθηκε, χρησιµοποιείται 

µεταφορικά στην Οικονοµική Επιστήµη για να περιγράψει την αλληλεξάρτηση 

                                                           
1
 Πέτσας, Σ. (08/01/2009) «Παγκόσµια οικονοµική κρίση: Οι αιτίες και η αντιµετώπισή της », Ελληνικό 
Ίδρυµα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής. ∆ιαθέσιµο στο δικτυακό τόπο: 
http://blogs.eliamep.gr/petsas/pagkosmia-ikonomiki-krisi-i-eties-ke-i-antimetopisi-tis-2/     
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οικονοµικών µεγεθών, αγορών και συµπεριφορών των επενδυτών. Ως γνωστό, τα 

παραπάνω φαινόµενα περιγράφουν µια διαδικασία κατά την οποία µια συγκεκριµένη 

αντίδραση σε ένα σηµείο αποτελεί τη γενεσιουργό αιτία για µια σειρά διαδοχικών 

αντιδράσεων σε άλλα σηµεία, εξαρτώµενα από το αρχικό.  

 

Προσδιοριστικοί παράγοντες της διάδοσης είναι2: 

• η συστηµική σύγκλιση κρατών και ένταξη στη διεθνή οικονοµία,  

• το εξωτερικό άνοιγµα οικονοµιών,  

• η αλληλεξάρτηση πολιτικών και αγορών,  

• τα ελλείµµατα στη παγκόσµια οικονοµική διακυβέρνηση,  

• η µείωση της σηµασίας των εσωτερικών παραµέτρων της οικονοµικής 

µεγέθυνσης,  

• η αύξηση εισοδηµατικής ελαστικότητας εξωτερικού εµπορίου,  

• η αύξηση της διεθνούς κίνησης των συντελεστών παραγωγής.  

 

Ο τρόπος µε τον οποίο πρακτικά διαδίδεται η κρίση ή αλλιώς οι µηχανισµοί διεθνούς 

διάδοσης είναι οι ακόλουθοι:  

• η κρίση πολυεθνικών πιστωτικών ιδρυµάτων,  

• η διεθνής αλληλεξάρτηση αγορών,  

• η κίνηση κεφαλαίων,  

• το διεθνές εµπόριο,  

• οι ξένες άµεσες επενδύσεις, και τέλος 

                                                           
2 Aglietta, M., (2009), 10+1 ουσιαστικές απαντήσεις σε 10+1 ερωτήµατα του Pierre Luc Seguillon, 
Εκδόσεις Πόλις, Αθήνα  
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• οι προστατευτικές πολιτικές. 

 

1.3 Χρονικό της πρόσφατης κρίσης  

 

Η ∆ιεθνής Χρηµατοπιστωτική Κρίση του 2007 είναι µια παγκόσµια 

κατάσταση απειλούµενης οικονοµικής ύφεσης στον ευρύτερο χρηµατοπιστωτικό και 

τραπεζικό τοµέα µε γενεσιουργό χώρα τις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής. 

Λόγω της µεγάλης αλληλεξάρτησης των οικονοµιών µεταξύ τους, η κρίση δεν 

άργησε να φτάσει σε κάθε σχεδόν γωνιά του πλανήτη. Το φαινόµενο των αλυσιδωτών 

αντιδράσεων, όπως αναλύθηκε προηγουµένως, γίνεται εµφανές από την ακόλουθη 

ανάλυση του ιστορικού της κρίσης3: 

 

Α' εξάµηνο του 2007 : σηµάδια κόπωσης στη στεγαστική αγορά των ΗΠΑ. 

σταδιακές αυξήσεις του ευρωεπιτοκίου από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 

(ΕΚΤ), η ανεργία στην Ευρώπη αυξανόταν.  

 

Ιούνιος- Ιούλιος 2007 : Η ΕΚΤ αυξάνει το ευροεπιτόκιο στο 4,25%, αύξηση των 

διατραπεζικών επιτοκίων4. 

 

Αύγουστος του 2007 : αδυναµία αποπληρωµής δανείων sub-primes, µαζικές 

ηλεκτρονικές αναλήψεις λογαριασµών έλαβαν χώρα στη Βρετανία.  

 
                                                           
3 Soros, G. – Κ. Μελάς, (2008), Η οικονοµική κρίση του 2008 και η σηµασία της, Εκδοτικός 
Οργανισµός Λιβάνη, Αθήνα 
4 Soros, G. – Κ. Μελάς, (2008), Η οικονοµική κρίση του 2008 και η σηµασία της, Εκδοτικός 
Οργανισµός Λιβάνη, Αθήνα 
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Β’ εξάµηνο του 2007 : τόνωση της χρηµατοπιστωτικής αγορά µε "ενέσεις 

ρευστότητας" και σταθεροποίηση των διακυµάνσεων στα βραχυπρόθεσµα επιτόκια. 

Στην Ελλάδα προέκυψαν απαξιωµένα δοµηµένα οµόλογα 700 εκατοµµυρίων ευρώ 

από τη χρηµατοδότηση των ασφαλιστικών ταµείων.  

 

Σεπτέµβριος του 2008 : η Lehman Brothers κήρυξε πτώχευση 5. Η κρίση χτυπάει 

επίσηµα την Ευρώπη, µε την κρατικοποίηση εταιριών από το Βέλγιο, τη Μ. 

Βρετανία, το Λουξεµβούργο και την Ολλανδία6. 

 

Οκτώβριος 2008: αύξηση 0,5% στα επιχειρηµατικά και 1% στα στεγαστικά δάνεια 

στην Ελλάδα 7. Μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες, στη Γερµανία, το Βέλγιο, το 

Λουξεµβούργο, η Ιταλία και η Ισλανδία κινδυνεύουν. Η Ισλανδία κινδυνεύει µε 

πτώχευση. Η Γερµανία αναλαµβάνει την εγγύηση όλων των τραπεζικών καταθέσεων 

(500 δισ. Ευρώ), όπως και η ∆ανία. 

 

1.4 Αίτια της κρίσης  

 

Η συγκεκριµένη κρίση προέκυψε µετά το ξέσπασµα των προβληµάτων στην 

αγορά στεγαστικών δανείων χαµηλής εξασφάλισης και την αλόγιστη χρήση 

δοµηµένων επενδυτικών προϊόντων που εξαρτώνταν άµεσα από τη δυνατότητα 

αποπληρωµής των δανείων από τα οποία παράγονταν. Η προσπάθεια αποµάκρυνσης 

                                                           
5 Τραυλός Ν., (20/11/2008), Παγκόσµια Χρηµατοπιστωτική Κρίση: Αίτια και Επιπτώσεις, Ηµερίδα 
Τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 
6 Soros, G. – Κ. Μελάς, (2008), Η οικονοµική κρίση του 2008 και η σηµασία της, Εκδοτικός 
Οργανισµός Λιβάνη, Αθήνα 
7Aglietta, M., (2009), 10+1 ουσιαστικές απαντήσεις σε 10+1 ερωτήµατα του Pierre Luc Seguillon, 
Εκδόσεις Πόλις, Αθήνα 
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του πιστωτικού και επιτοκιακού κινδύνου από τις τράπεζες, η µετατροπή στάσιµων 

κεφαλαίων σε εµπορεύσιµους τίτλους και η µετακίνηση των σύνθετων επενδυτικών 

τίτλων στις καταστάσεις ειδικών οντοτήτων, προκάλεσαν ένα αλυσιδωτές 

αντιδράσεις στον αµερικανικό και ευρωπαϊκό οικονοµικό κόσµο. 

Τις αρχές της δεκαετίας του 2000, τα ακίνητα στην Αµερική εµφάνισαν 

αύξηση της αξίας τους συχνά και άνω του 100%. Λόγω αυτού, χορηγήθηκαν πάρα 

πολλά δάνεια για την κάλυψη των νέων αυτών αυξηµένων τιµών για αγορά ακινήτου. 

Η κατάσταση αυτή διευκόλυνε την υπερ - κατανάλωση και ουσιαστικά αποτέλεσε τη 

βασική αιτία της κρίσης. 

 

Έτσι, η εκτόξευση των τιµών των κατοικιών στις ΗΠΑ οδήγησε σε µία 

ραγδαία εξάπλωση στεγαστικών δανείων υψηλού κινδύνου (γνωστά ως subprime), 

από 9% των συνολικών στεγαστικών το 2003 σε 24% το 2007, σε κατηγορίες 

νοικοκυριών που υπό κανονικές συνθήκες δεν θα έπρεπε να έχουν δανειοδοτηθεί. 

 

Η subprime αγορά µε µόνη εγγύηση την αναµενόµενη αύξηση στην τιµή της 

κατοικίας αποτελούσε το υπόβαθρο δηµιουργίας, δοµηµένων προϊόντων που 

αγοράστηκαν από hedge funds, ασφαλιστικές εταιρείες, επενδυτικές τράπεζες εντός 

και εκτός των ΗΠΑ.Η αγορά των subprime στηρίχτηκε στο φθηνό χρήµα. Με την 

έναρξη του ανοδικού επιτοκιακού κύκλου, όλο και περισσότεροι δανειολήπτες δεν 

ήταν πλέον σε θέση να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. 
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1.5 Τα χαρακτηριστικά της κρίσης 

 

Χαρακτηριστικά αυτής της γενικευµένης κατάστασης  που προέκυψε είναι ο 

κίνδυνος κατάρρευσης τραπεζών από φηµολογία, πώληση άλλων σε ιδιαίτερα χαµηλό 

τίµηµα και άσκηση νοµισµατικής πολιτικής από τις Κεντρικές Τράπεζες των χωρών 

που έχουν πληχθεί από την παρούσα οικονοµική ύφεση, µε σκοπό τη διάσωση του 

χρηµατοοικονοµικού συστήµατος και όχι για τη διασφάλιση των τιµών, όπως 

παραδοσιακά οφείλουν να πράττουν8.  

 

Η πρώτη ουσιώδης διαφορά της κρίσης του 2008 µε κρίσεις που έλαβαν χώρα στο 

παρελθόν είναι ότι συνήθως οι τελευταίες ξεκίνησαν ως µια περιφερειακή κρίση. 

Στην περίπτωση της τρέχουσας κρίσης µιλάµε για µια παγκόσµια οικονοµική κρίση 

που έπληξε και την περιοχή της Ευρώπης εξωγενώς. Η παγκόσµια οικονοµική κρίση 

η οποία ξεκίνησε ως τραπεζική κρίση έχει µετεξελιχθεί σε παγκόσµια ύφεση.  

 

Πολλές από τις κρίσεις που έλαβαν χώρα, όπως η κρίση στη ΝΑ Ασία το 1997,  

προκλήθηκαν από τις ενδογενείς παθογένειες των οικονοµιών της περιοχής. Οι χώρες 

της ΝΑ Ασίας για παράδειγµα δεν είχαν να αντιµετωπίσουν περιβάλλον παγκόσµιας 

ύφεσης. Η διαπίστωση αυτή έχει σηµαντικές επιπτώσεις ως προς τις πολιτικές που 

µπορούν να ακολουθηθούν για την έξοδο από την κρίση. 

 

                                                           

8 Πέτσας, Σ. (08/01/2009), Παγκόσµια οικονοµική κρίση: Οι αιτίες και η αντιµετώπισή της, Ελληνικό 
Ίδρυµα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής. ∆ιαθέσιµο στο δικτυακό τόπο: 
http://blogs.eliamep.gr/petsas/pagkosmia-ikonomiki-krisi-i-eties-ke-i-antimetopisi-tis-2/     
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Μια άλλη βασική διαφορά αφορά την συµµετοχή πλέον των περισσότερων χωρών 

της Ευρώπης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον στόχο της επικείµενης ένταξης τους 

στην Ευρωζώνη. Ο στόχος αυτός καθορίζει τις προσδοκίες των επενδυτών για την 

πορεία των οικονοµιών αυτών, κάτι το οποίο δεν υπήρχε πάντα, όπως στην 

περίπτωση των χωρών της ΝΑ Ασίας. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα οι χώρες της 

Ευρώπης να διαφοροποιούνται στο θέµα τόσο της αναµενόµενης πορείας των µακρο-

µεγεθών όσο και της ποιότητας της διακυβέρνησης9. 

 

1.6 Επιπτώσεις της κρίσης 

 

Κατά τη διάρκεια του 2008 όπου και έγινε αισθητή η κρίση, οι ανακοινώσεις 

πτώσεων που ήρθαν από µεγάλες εταιρίες χειροτέρεψαν την ήδη δυσµενή κατάσταση 

των αγορών. Τα πακέτα βοηθειών αν και αρχικά προορίζονταν για την τραπεζική 

αγορά άρχισαν να συµπεριλαµβάνουν και τις εταιρίες του παραγωγικού τοµέα οι 

οποίες αντιµετώπιζαν δυσκολίες λήψης δανείων. Η Ιαπωνία για παράδειγµα 

ανακοίνωσε ένα πακέτο βοήθειας για την υποστήριξη των εταιριών του παραγωγικού 

τοµέα.  

Μετά την εµφάνιση της κρίσης, σταδιακά η κατάσταση άρχισε να 

εξισορροπείται, η κινητικότητα και οι πτώσεις στα χρηµατιστήρια µειώθηκαν. Ήδη 

κατά τα τέλη του 2009, το δολάριο έχει ανατιµηθεί έναντι του ευρώ. Μάλιστα, οι 

αναλυτές θεωρούν ότι οι επιδράσεις  της κρίσης θα ξεπεραστούν σε διάστηµα δύο 

χρόνων.  

                                                           
9 Γκίωνης, Ι., Μάιος 2009, Η χρηµατοοικονοµική κρίση και η Νέα Ευρώπη, Τόµος IV, Τεύχος 4, Μάιος 
2009, Eurobank Research. ∆ιαθέσιµο στο δικτυακό τόπο: 
http://www.eurobank.gr/Uploads/Reports/OAMay09IV4.pdf  



10 

 

Όπως θα αναλυθεί παρακάτω, η κρίση του 2008 επηρέασε αρνητικά τη 

συντριπτική πλειοψηφία των Ελληνικών επιχειρήσεων. Ακόµη και στα µέσα του 

2009, οι οικονοµικοί αναλυτές ήταν πεπεισµένοι ότι οι συνέπειες της 

χρηµατοπιστωτικής κρίσης, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, δεν είχαν εµφανιστεί 

εξολοκλήρου
10. Όλοι οι τοµείς της ελληνικής οικονοµίας επλήγησαν, εµφανίζοντας 

ζηµίες ή έντονα αρνητική ανάπτυξη.   

 

1.7 Επιπτώσεις της κρίσης στην Ελλάδα 

 

Όπως είναι πλέον σήµερα γνωστό, η διεθνής χρηµατοπιστωτική κρίση του 

2008 έµελλε να έχει αν σοβαρότατο πλήγµα για την Ελλάδα, δίνοντας έναυσµα για 

µια σειρά γεγονότων που οδήγησαν στην κρίση της χώρας στα τέλη του 2009. Με την 

απουσία ουσιαστικής ανταγωνιστικής παραγωγικής βάσης, χρόνιες και σοβαρές 

µακροοικονοµικές ανισορροπίες, τεράστια διαρθρωτικά προβλήµατα που 

απεικονίζονται στο δηµόσιο χρέος και το άνοιγµα στο ισοζύγιο εξωτερικών 

πληρωµών, η χώρα δέχθηκε ανεπανόρθωτη ίσως ζηµία σε όλους σχεδόν τους τοµείς.  

Οι επιπτώσεις της παγκόσµιας χρηµατοπιστωτικής κρίσης είναι πλέον 

αδιάψευστα αισθητές και στην πραγµατική οικονοµία της χώρας µας, µε απρόβλεπτες 

εξελίξεις για τη µείωση της ρευστότητας των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των 

µικροµεσαίων και των  νοικοκυριών, την αυξανόµενη ανεργία και την εξαθλίωση των 

ευπαθών κοινωνικών οµάδων.  

Όπως ήταν αναµενόµενο, οι επενδύσεις ακολούθησαν µια πτωτική τάση από 

τα τέλη του 2007. Ως γνωστόν, οι επενδυτές επηρεάζονται αρνητικά από τις όποιες 

                                                           
10 ΙΟΒΕ, Μάρτιος 2009, Η Ελληνική Οικονοµία, Τριµηνιαία Έκδοση, Τεύχος 57 
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πληροφορίες διοχετεύονται στις αγορές, εποµένως η αντίδρασή τους στις τότε 

φηµολογίες για οικονοµική κρίση ήταν άµεση.  

∆ιεθνώς τα χρηµατιστήρια11 σηµείωναν µεγάλη κάµψη (από 50%-70%) από 

τη Μόσχα µέχρι τη Βραζιλία. Οι Ελληνικές τράπεζες δεν έχουν τα «τοξικά» 

προβλήµατα των µεγάλων ξένων τραπεζών. Και δεν έχουν οι καταθέτες λόγο να 

ανησυχούν. Χρειάστηκε όµως να ενισχυθεί η κεφαλαιουχική τους βάση και η 

ρευστότητά τους, ώστε να µπορεί να συνεχίσουν να χορηγούν νέα δάνεια. 

Αναµφίβολα το 2008 ήταν µια δύσκολη χρονιά για την παγκόσµια οικονοµία 

που διανύει µια από τις δυσκολότερες περιόδους της. Η πτώση στις διεθνείς αγορές 

κυµαίνεται µεταξύ 35% - 65% ενώ µέσα σε 12 µήνες τα διεθνή χρηµατιστήρια 

έχασαν 30 τρισεκατοµµύρια δολάρια.  

 

Σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα12, ο ετήσιος πληθωρισµός 

(βάσει του Εν∆ΤΚ) της ζώνης του ευρώ ήταν 0,9% το Φεβρουάριο του 2010, 

σύµφωνα µε την προκαταρκτική εκτίµηση της Eurostat, έναντι 1,0% τον Ιανουάριο.  

Όσων αφορά την Ελλάδα, όπως προαναφέρθηκε, το 2008, ο πληθωρισµός 

εµφάνισε µεταβλητότητα κατά τη διάρκεια του έτους, καταλήγοντας στο 2,2% τον 

∆εκέµβριο 2008. Ο πυρήνας του πληθωρισµού προβλέπεται ότι θα παραµείνει 

σχετικά υψηλός γύρω στο 2,9% το 2009, δηλαδή θα εµφανίσει µόνο µικρή 

υποχώρηση σε σύγκριση µε το 2008, παραµένοντας σε υψηλότερο επίπεδο από ότι 

στη ζώνη του ευρώ.  

                                                           
11 Amess K. & Girma S., (2009), Do stock markets have value efficiency? Scottish Journal of Political 
Economy, 56, (3), pp. 321-31 
12 Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Μάρτιος 2010, Μηνιαίο ∆ελτίο. ∆ιαθέσιµο στο δικτυακό τόπο: 
http://www.ecb.int/pub/mb/editorials/2010/html/mb100311.el.html  
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1.8 Επιπτώσεις της κρίσης στις Επιχειρήσεις 

 

Μετά από όλα τα προαναφερθέντα γεγονότα, είναι λογικό πως το σύνολο των 

ελληνικών επιχειρήσεων αντιµετωπίζει πλέον πολλαπλά προβλήµατα ένεκα του 

γενικού αρνητικού οικονοµικού περιβάλλοντος. Ο κατασκευαστικός/οικοδοµικός 

τοµέας ήδη ασφυκτιά από την κεφαλαιακή στενότητα και την αδυναµία δανεισµού 

και δηµιουργεί τις πρώτες στρατιές ανέργων.  Η ναυτιλία είναι ήδη βυθισµένη σε 

βαθιά κρίση και η καταβαράθρωση των ναύλων, λόγω συρρίκνωσης της παγκόσµιας 

ζήτησης, οδηγεί σε παροπλισµό πολλών µεγάλων σκαφών. Ο τουρισµός, µε τα 

προϋπάρχοντα χρόνια διαρθρωτικά προβλήµατα και τον ελάχιστο βαθµό 

ανταγωνιστικότητας, είναι επόµενο να δεχθεί το ισχυρότερο πλήγµα από την 

πλανητική κρίση του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος και την επερχόµενη παγκόσµια 

οικονοµική ύφεση13.  

Όπως προκύπτει από την έρευνα του ΙΟΒΕ, το ποσοστό απώλειας εσόδων το 

δωδεκάµηνο  2009- 2010 εξαιτίας της κρίσης εκτιµήθηκε ότι θα προσεγγίσει το 5,5% 

για τις ελληνικές επιχειρήσεις. 

Περισσότερο αρνητική εικόνα παρουσιάζουν επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στη Βιοµηχανία και το Εµπόριο (80% των επιχειρήσεων) ενώ 

δυσµενέστερες εκτιµήσεις διατυπώνουν οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην 

Εµπορία και Επισκευή Αυτοκινήτων / Πώληση Καυσίµων (92% των επιχειρήσεων). 

Αντίθετα, ανθεκτικότερες στην κρίση εµφανίζονται οι επιχειρήσεις στους κλάδους 

της Ιδιωτικής Υγείας και Ιδιωτικής Εκπαίδευσης. 

                                                           
13 Σκούλας Ν., (2008), Οι επιπτώσεις της διεθνούς οικονοµικής κρίσης στον τουρισµό, Οµιλία στο 
1o Ευρωπαϊκό Συνέδριο Τουρισµού που συνδιοργανώθηκε από τη HELEXPO 
και τη EUROPRESS MEDIA στο πλαίσιο της Έκθεσης Philoxenia. ∆ιαθέσιµο στο δικτυακό τόπο: 
http://www.nsa.gr/blog/2008/economy-(1).aspx   
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1.9 Τρόποι αντιµετώπισης της κρίσης 

 

Η αντιµετώπιση της κρίσης σαφώς δεν είναι µια εύκολη υπόθεση. Σήµερα, 

στο µέσον αυτής, µπορούµε να διαγνώσουµε ότι η κρίση απαιτεί την υιοθέτηση του 

κατάλληλου µείγµατος νοµισµατικής και δηµοσιονοµικής πολιτικής και το 

συντονισµό σε διεθνές επίπεδο. Το κρίσιµο ερώτηµα, σε συνθήκες ελεύθερης 

οικονοµίας της αγοράς, είναι πως εκείνοι που ευθύνονται για την κρίση θα 

πληρώσουν, χωρίς να υπάρξουν αδικαιολόγητες απώλειες στο παραγόµενο προϊόν 

(ΑΕΠ).  

Η νοµισµατική πολιτική αντέδρασε µε δύο τρόπους: χαλαρώνοντας τη στάση 

της µειώνοντας τα επιτόκια και παρέχοντας ενέσεις ρευστότητας στο σύστηµα. Η 

FED µείωσε τα επιτόκια από το 5,5% τον Σεπτέµβριο 2007 σε 0,25% το ∆εκέµβριο 

2008. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) µείωσε τα επιτόκια από 4,25% τον 

Ιούλιο 2008 σε 2,5% το ∆εκέµβριο 2008, ενώ η Τράπεζα της Αγγλίας άγγιξε τα 

χαµηλότερα επίπεδα της Ιστορίας της, διαµορφώνοντας τα επιτόκια στο 2,0% το 

∆εκέµβριο 2008. Παράλληλα, διατέθηκαν αφειδώς δισεκατοµµύρια ευρώ, στερλίνες, 

γιέν και δολάρια από τις κεντρικές τράπεζες για την παροχή ρευστότητας στην 

διατραπεζική αγορά καθώς οι εµπορικές τράπεζες ήταν απρόθυµες να δανείσουν η 

µια στην άλλη. Τα περιθώρια επιτοκίων στους δείκτες Libor και Euribor παρέµειναν 

σε πολύ υψηλά επίπεδα, υπογραµµίζοντας την έλλειψη εµπιστοσύνης µεταξύ των 

τραπεζών. Τα µεγαλύτερα χρηµατιστήρια του πλανήτη γνώρισαν δραµατικές 

απώλειες το 2008, κοντά ή και άνω του 50%. 

Όµως, παρά τις παρεµβάσεις των νοµισµατικών αρχών η πορεία προς την 

οµαλότητα στις αγορές χρήµατος και κεφαλαίου ήταν αργή και εύθραυστη. Ήταν 
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φανερό, ότι η παρέµβαση των κυβερνήσεων µέσω της δηµοσιονοµικής πολιτικής 

ήταν απαραίτητη. ∆ιεθνείς οργανισµοί όπως ο ΟΟΣΑ και το ∆ΝΤ συνέστησαν την 

στήριξη της οικονοµίας µέσω υιοθέτησης «δηµοσιονοµικών πακέτων» (fiscal 

stimulus packages) ώστε η οικονοµική πολιτική να δράσει αντι - κυκλικά στηρίζοντας 

την οικονοµική δραστηριότητα. 

Στην Ελλάδα, η βασική ιδέα είναι να υποστηριχθεί το τραπεζικό σύστηµα, 

ώστε να στηριχτούν οι χιλιάδες µέτοχοι των τραπεζών, τα εκατοµµύρια των 

καταθετών και φυσικά να διευκολυνθεί η πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισµό µε 

χαµηλά επιτόκια, τόσο των επιχειρήσεων και ειδικά των µικροµεσαίων όσο και των 

καταναλωτών. 

Αν κάποια τράπεζα ζητήσει να ενταχθεί στο παραπάνω σχέδιο θα µειωθούν οι 

υψηλοί µισθοί και τα bonus των στελεχών της και φυσικά το ελληνικό δηµόσιο θα 

λάβει ως αντάλλαγµα προνοµιούχες µετοχές της τράπεζας, ενώ θα συµµετέχει και 

εκπρόσωπός του µε δικαίωµα βέτο στο διοικητικό συµβούλιο. Επιπλέον, το δηµόσιο 

θα είναι σε θέση, όταν αυτό κρίνει, να προβεί σε πώληση των µετοχών του, ώστε να 

αποκοµίσει και το ανάλογο κέρδος14.  

 

 

 

 

                                                           
14 Παπαθανασίου, Γ. (24/10/2008), Θωρακισµένη απέναντι στη διεθνή κρίση. ∆ιαθέσιµο στο δικτυακό 
τόπο: 
http://www.enthesis.net/index.php?option=com_content&view=article&id=142:enthesis56106&catid=
3:greekeconomy&Itemid=3  
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Κεφάλαιο 2 : ∆ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων 
 

2.1 Η έννοια της ∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων  

 

Οι σύγχρονες απαιτήσεις στην οικονοµική αγορά διεθνώς έχουν αναγκάσει 

διαχρονικά τις επιχειρήσεις να λειτουργούν πιο ανταγωνιστικά και πιο 

αποτελεσµατικά από ότι στο παρελθόν. Το φαινόµενο των ριζικών αλλαγών στις 

επιχειρήσεις έχει προσλάβει ήδη παγκόσµιες διαστάσεις. Το κυριότερο στοιχείο του 

σύγχρονου οικονοµικού περιβάλλοντος είναι η αβεβαιότητα, την οποία οι 

επιχειρήσεις σήµερα βιώνουν τόσο στον τρόπο λειτουργίας τους, όσο και στον τρόπο 

γενικώς µε τον οποίο δραστηριοποιούνται. Μέσα στο ευµετάβλητο πλαίσιο της 

παγκοσµιοποίησης η επιχείρηση είναι υποχρεωµένη να µετασχηµατίζεται συνεχώς, 

να υιοθετεί αδιάκοπα αλλαγές και να αναλαµβάνει πρωτοβουλίες που θα της 

επιτρέψουν να επιβιώσει.  

Η επαρκής συνειδητοποίηση του ότι η επιτυχία οποιουδήποτε εγχειρήµατος 

ανασχεδιασµού της επιχείρησης εξαρτάται από το ανθρώπινο δυναµικό της είναι η 

µέγιστη επιτυχία για την επιχείρηση. Το ανθρώπινο δυναµικό θα φέρει σε πέρας 

οποιαδήποτε προσπάθεια εκσυγχρονισµού και θα θέσει σε λειτουργία το 

διαφοροποιηµένο, µετά την προσαρµογή, του οργανισµό και θα γευθεί τους καρπούς 

του έργου του. Ο ανθρώπινος παράγοντας στην επιχείρηση έχει διπλή ιδιότητα: αυτή 

του φορέα αλλαγής και αυτή του χρήστη των αποτελεσµάτων της αλλαγής, ενώ 

ταυτόχρονα είναι ο κρίσιµος και αποφασιστικός παράγοντας για την τελική, επιτυχή 

έκβαση του οποιουδήποτε εγχειρήµατος προσαρµογής στις νέες συνθήκες. Η 

διαπίστωση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από την ανάλογη θεώρηση του ανθρώπινου 

δυναµικού της επιχείρησης ως στρατηγικής σηµασίας πόρων και την εξαρχής 
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διαµόρφωση της φιλοσοφίας του µάνατζµεντ µε την εισαγωγή των κατάλληλων 

µεθόδων διοίκησης και ανάπτυξής του.  

Οι ανθρώπινοι πόροι είναι το πολυτιµότερο στοιχείο δεδοµένου ότι ο 

εργαζόµενος είναι ο σηµαντικότερος παράγων στο γίγνεσθαι της επιχείρησης. Οι 

επιχειρήσεις πρέπει να επιφυλάσσουν την καλύτερη δυνατή αντιµετώπιση σ' αυτό τον 

παράγοντα, που τώρα έγινε αποφασιστικός στη µάχη του ανταγωνισµού στις διεθνείς 

αγορές. Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν την καλύτερη οµάδα, την πιο ανταγωνιστική, 

την πιο προετοιµασµένη και που συµµετέχει ενεργά και δραστικά έχουν περισσότερες 

πιθανότητες ανταγωνιστικού αποτελέσµατος και πλεονεκτήµατος σήµερα, πολύ 

περισσότερο από το παρελθόν, όταν know - how, χρηµατοοικονοµικά, διαδικασίες 

κ.λπ. εξασφάλιζαν προστατευτικά όρια για µεγάλες περιόδους. 

Η διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων ή αλλιώς ∆ιοίκησης Ανθρώπινου ∆υναµικού 

(∆Α∆) είναι το τµήµα της διοικητικής λειτουργίας (management) που ασχολείται µε 

τον ανθρώπινο παράγοντα σε µια επιχείρηση. Η επιχείρηση αξιοποιεί µε τέτοιο τρόπο 

τους εργαζόµενους ώστε να αποκοµίζει το µεγαλύτερο δυνατό όφελος από τις 

ικανότητές τους, ενώ συνάµα οι εργαζόµενοι ανταµείβονται τόσο υλικά όσο και 

ψυχολογικά για τις επιδόσεις τους. 

 

Οι στόχοι της ∆Α∆ είναι οι εξής15: 

• Η βελτίωση της παραγωγικότητας µέσω : 

�  Της συµµετοχής στις στρατηγικής σηµασίας αποφάσεις 

� Της επισήµανσης και επίλυσης των προβληµάτων του προσωπικού 

                                                           
15 ∆ιάλεξη στη ∆ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, Σχολή Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων & ∆ιοίκησης 
Ε.Μ.Π., Συστήµατα ∆ιοίκησης, 6ο εξάµηνο. ∆ιαθέσιµο στο δικτυακό τόπο: 
http://academics.epu.ntua.gr/LinkClick.aspx?fileticket=VfG5%2BDchZ8k%3D&tabid=379&mid=836  
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� Της ανάπτυξης και διευκόλυνσης της επικοινωνίας και της συνεργασίας 

• Η συµµόρφωση µε τη νοµοθεσία 

• Η δηµιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος 

• Η ευελιξία του εργατικού δυναµικού 

Με τη σειρά της, η ∆ιεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων: 

• αντιπροσωπεύει ένα σύνολο πρακτικών για τη διεύθυνση εργαζοµένων, οι 

οποίες εµπλέκονται στην ευρεία στρατηγική των επιχειρήσεων.  

• περιγράφει ένα σύνολο πρακτικών κατάλληλο για εργαζόµενους που 

εργάζονται µε συνέπεια. 

• αντιπροσωπεύει την αποδοχή από την οργάνωση ότι η στρατηγική της θα 

πρέπει να στηρίζεται στις δυνατότητες των ανθρωπίνων πόρων της.  

• δίνει στους διευθυντές ένα εκτενέστερο πλαίσιο υπευθυνοτήτων για πρακτικές 

διαχείρισης των ανθρώπων της επιχείρησης.  

• συµφωνεί µε την άποψη ότι οι άνθρωποι είναι ο πολυτιµότερος πόρος για µία 

οργάνωση. 

 

Κάποια από τα ζητήµατα µε τα οποία ασχολείται η ∆ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων σε 

καθηµερινή βάση είναι:  

• απασχόληση,  

• ανεργία,  

• παραγωγικότητα της εργασίας,  

• το κόστος σε σχέση µε την ανταγωνιστικότητα,  

• η ανθρώπινη σχέση,  

• οι χειρισµοί,  
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• οι δεξιότητες,  

• η επαγγελµατική κατάρτιση στις εργασιακές σχέσεις,  

• η µεταβολή, η αλλαγή και γενικά η µεταλλαγή αξιών και νοοτροπίας στις 

σύγχρονες επιχειρήσεις,  

• η σοβαρή και αποτελεσµατική στοχοθεσία,  

• το οµαδικό πνεύµα,  

• η συσπείρωση και η ταύτιση των δυνάµεων µιας επιχείρησης για το κοινό 

στόχο,  

• η ταχεία επίλυση των προβληµάτων,  

• η αντιµετώπιση του ανταγωνισµού,  

• η δηµιουργία οράµατος,  

• η εδραίωση εταιρικών πολιτικών και αξιών,  

• η ειλικρινής συµµετοχή σε ένα νέο επιχειρησιακό πνεύµα,  

• η αποφυγή των «νησίδων», των οµάδων αντίδρασης και των 

αρτηριοσκληρωτικών καταστάσεων,  

• η δηµιουργία επιχειρηµατικής αντίληψης, επιχειρησιακής κουλτούρας και 

ηθικής της εργασίας,  

• η ενδυνάµωση µιας βαθιάς ηθικής παρουσίας,  

• η ενδυνάµωση του ανθρώπινου δυναµικού,  

• οι υγιείς και σωστές εργασιακές σχέσεις,  

• η οργάνωση των επιχειρήσεων,  

• η ευελιξία της αγοράς εργασίας,  

• ο κοινωνικός διάλογος,  

• η κοινωνική ασφάλιση.  
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2.2 Ιστορικά Στοιχεία  

 

Ιστορικά, η ∆ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων αναπτύχθηκε το δεύτερο µισό του 

19
ου 

αιώνα βασιζόµενη κυρίως στην ικανοποίηση των αναγκών των εργαζόµενων. 

Στη βιβλιογραφία, το ιστορικό κοµµάτι που αφορά την ∆ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων 

χωρίζεται σε τρία στάδια16:  

 

• Σε πρώτο στάδιο, η ∆ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων βασίστηκε σε έναν απλό 

οδηγό για την βελτίωση των δυσµενών για εκείνη την εποχή συνθηκών 

εργασίας.  

• Σε δεύτερο στάδιο, µε την βιοµηχανική ανάπτυξη σε Ευρώπη και Αµερική 

δόθηκε έµφαση στις σχέσεις εργοδότη εργαζόµενου και έγινε απαραίτητη η 

σύσταση και ανάπτυξη τµήµατος διοίκησης προσωπικού.  

• Σε τρίτο στάδιο, λόγω της αλµατώδους εξέλιξης σε όλους τους τοµείς η 

∆ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων ενσωµατώνοντας και τις αρµοδιότητες της 

διοίκησης προσωπικού αναπτύχθηκε και αναµείχθηκε στους περισσότερους 

τοµείς µιας επιχείρησης από την στελέχωση και εκπαίδευση µέχρι τον 

εργασιακό σχεδιασµό, την αξιολόγηση και τη χάραξη στρατηγικής. 

 

 

 

 

 

                                                           
16 Μουζά Λαζαρίδη Α.Μ., (2006), ∆ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα 
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2.3 Στρατηγική ∆ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων  

 

Για να µπορέσει να γίνει αποτελεσµατική η ∆ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων 

είναι σηµαντικό να οργανωθούν όλα τα σχετικά ζητήµατα µε τα οποία ασχολείται. 

Εκείνο που παρατηρείται ως νέα τάση είναι η σύνδεση των πολιτικών προσωπικού µε 

τους στόχους της επιχείρησης, η ενασχόληση µε τις επιπτώσεις των στρατηγικών 

αποφάσεων της διοίκησης στο ανθρώπινο δυναµικό και όχι απλά η ενασχόληση µε τα 

λειτουργικά προβλήµατα17. Την ίδια στιγµή, τα στελέχη υποκινούν και εµψυχώνουν 

προκειµένου όλοι να αφοσιωθούν στην επιχείρηση και τους στόχους της. 

Χαρακτηριστικό της νέας τάσης είναι επίσης και η στροφή των διαπραγµατεύσεων 

των σωµατείων εργαζοµένων από το εθνικό επίπεδο σε επίπεδο επιχείρησης και 

µάλιστα η τάση  ο κάθε εργαζόµενος να αντιµετωπίζεται ξεχωριστά ως προς τους 

όρους εργασίας του και όχι µαζικά, όπως ήταν σύνηθες µέχρι πρόσφατα.  

Σήµερα για να είναι ικανή και αξιόπιστη, η ∆.Α.Π. απαιτεί καλή γνώση του 

εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος µέσα στο οποίο ασκείται, π.χ. το τµήµα 

έρευνας και ανάπτυξης, το σύνολο της αγοράς και η καλή κατανόηση της 

στρατηγικής κατευθύνσεως της επιχείρησης (σε αυτή την περίπτωση τον στόχο της 

ανάπτυξης). Η ∆.Α.Π. περιέχει δύο διακριτές φάσεις: το στρατηγικό σχεδιασµό και 

την εφαρµογή αυτού.  

 

Για την υλοποίηση της στρατηγικής για τη ∆ιοίκηση Ανθρώπινων Πόρων 

πρέπει να ακολουθηθούν τα παρακάτω βήµατα: 

 

                                                           
17 Μουζά Λαζαρίδη Α.Μ., (2006), ∆ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα  
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• Καταγραφή της αγοράς εργασίας, των τάσεων και του ανταγωνισµού 

• Αποτύπωση της υφιστάµενη κατάστασης της επιχείρησης 

• Αποτύπωση των προβλέψεων και των µελλοντικών αναγκών της επιχείρησης 

• Προγραµµατισµός 

Πιο συγκεκριµένα, πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν οι παρακάτω παράγοντες18: 

� Το εξωτερικό περιβάλλον 

 

• Επίπεδο εκπαίδευσης 

• Κοινωνικό περιβάλλον 

• Οικονοµικό περιβάλλον (προσφορά και ζήτηση στελεχών) 

• Νοµικό - πολιτικό περιβάλλον 

 

� Το εσωτερικό περιβάλλον 

 

• Προαγωγή στελεχών από την ίδια την οργάνωση 

• Ανοικτός συναγωνισµός στην πρόσληψη 

 

Με την ανάλυση του εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος της 

επιχείρησης και µε καλή γνώση της αποστολής και των στόχων της επιχείρησης, οι 

στρατηγικές της ∆ιοίκησης Ανθρώπινων Πόρων µπορούν να σχεδιαστούν και να 

εφαρµοστούν στην αξιολόγηση και εκπαίδευση του προσωπικού, στη δηµιουργία 

                                                           

18
 Εθνικό Παρατηρητήριο για Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις, ∆ιαµόρφωση προτύπων εφαρµογών 

ανάπτυξης ικανοτήτων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναµικού στις συνθήκες της ελληνικής 
µικροµεσαίας επιχείρησης. ∆ιαθέσιµο στο δικτυακό τόπο: 
www.observatory.eommex.gr/eommex/synopsis_meleti_ikandeksiot.pdf 
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κινήτρων για µεγαλύτερη παραγωγικότητα του και στη δηµιουργία νέων τακτικών 

διοίκησης του. Αφού µελετηθούν τα παραπάνω, πρέπει να οριστούν οι ανάγκες που 

προέκυψαν στην επιχείρηση, και να προγραµµατιστεί η διαδικασία αντιµετώπισης και 

ικανοποίησης των προαναφερθέντων αναγκών. 

Η εικόνα 19 που ακολουθεί απεικονίζει τα βήµατα που ακολουθούνται για µια 

σωστή και αποτελεσµατική δηµιουργία στρατηγικής ∆ιοίκησης Ανθρώπινων Πόρων: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2.1: Στρατηγική ∆ιοίκηση Ανθρώπινων Πόρων 

Πηγή: Τσιρώνης Λ., ∆ιαθέσιµο στο δικτυακό τόπο: 

www.logistics.tuc.gr/Contents/Lessons/ManSys%20II/1h%20paradosi.ppt  

                                                           
19 Τσιρώνης, Λ., Συστήµατα ∆ιοίκησης για Μηχανικούς ΙΙ, Πανεπιστηµιακές Παραδόσεις Τµήµατος 
Μηχανικών Παραγωγής & ∆ιοίκησης Πολυτεχνείου Κρήτης. ∆ιαθέσιµο στο δικτυακό τόπο: 
www.logistics.tuc.gr/Contents/Lessons/ManSys%20II/1h%20paradosi.ppt 
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Η δηµιουργία στρατηγικών ∆ιοίκησης Ανθρώπινων Πόρων µπορεί να φέρει 

στην επιφάνεια διαφορετικές τακτικές άσκησης των δραστηριοτήτων της επιχείρησης 

ανάλογα µε τις ανάγκες της αγοράς. Τέτοιες τακτικές είναι η µείωση προσωπικού, ο 

ανασχεδιασµός της επιχείρησης και η Ολική Ποιοτική ∆ιοίκηση (Total Quality 

Management – TQM). Η µείωση προσωπικού (Downsizing) είναι η σχεδιασµένη 

απόλυση ορισµένου αριθµού εργαζοµένων ώστε η επιχείρηση να µπορέσει να 

αντεπεξέλθει σε αρνητικές οικονοµικές συγκυρίες. Η ∆.Α.Π είναι το µόνο εργαλείο 

που µπορεί να διεξάγει µία τέτοια διαδικασία επιτυχηµένα, αφού η µείωση του 

προσωπικού έχει ως επακόλουθο την αναδιοργάνωση των ανθρώπινων πόρων µε 

τέτοιο τρόπο ώστε η επιχείρηση να παραµείνει ανταγωνιστική και ευέλικτη µε 

λιγότερους εργαζόµενους20. 

 

2.4. Η Τεχνολογία στην ∆ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων  

 

2.4.1 Η είσοδος της τεχνολογίας στον κλάδο 

Η είσοδος της τεχνολογίας στην καθηµερινότητα των λειτουργιών των 

επιχειρήσεων είναι ένα από τα χαρακτηριστικά του 20ου αιώνα. Ο γενικός ορισµός για 

ένα πληροφοριακό σύστηµα είναι ο εξής: «ένα σύνολο οργανωµένων διαδικασιών 

που όταν εφαρµοστεί, παρέχει πληροφορίες για υποστήριξη της λήψης αποφάσεων 

και του ελέγχου του Οργανισµού»21. Το πληροφοριακό σύστηµα είναι µια 

οργανωµένη µέθοδος παροχής πληροφοριών για το παρελθόν, παρόν και µέλλον που 

σχετίζονται µε τις εσωτερικές λειτουργίες και το εξωτερικό περιβάλλον. Υποστηρίζει 

                                                           
20 Μπιτσάνη Ε.Π., (2006), ∆ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων: ζητήµατα και σύγχρονες προσεγγίσεις στη 
θεωρία της οργανωσιακής και διοικητικής συµπεριφοράς, Εκδόσεις ∆ιόνικος, Αθήνα 
21 Πληροφορίες από τον δικτυακό τόπο: isa.teipir.gr/files/projects/psd_pps.ppt  
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τον προγραµµατισµό, τον έλεγχο και τις καθηµερινές λειτουργίες ενός Οργανισµού, 

παρέχοντας ενιαία και συνεχή πληροφόρηση σε κατάλληλα χρονικά διαστήµατα για 

να βοηθήσει την λήψη αποφάσεων.  

Η χρήση ενός πληροφοριακού συστήµατος για τη ∆ιοίκηση Ανθρώπινων 

Πόρων έγινε επιτακτική ανάγκη διαχρονικά, καθώς ο ανταγωνισµός στην διεθνή 

αγορά έκανε σαφές πως µια εταιρία πρέπει να χρησιµοποιεί αποδοτικά όλους τους 

διαθέσιµους πόρους της, και συγκεκριµένα το ανθρώπινο δυναµικό της. 

Ένεκα της αβεβαιότητας που χαρακτηρίζει το εργασιακό περιβάλλον, τα 

στελέχη του τµήµατος Ανθρωπίνων Πόρων χρειάζονται τα κατάλληλα εργαλεία για 

να βοηθηθούν στο έργο τους. Σε γενικές γραµµές, ένα σύγχρονο σύστηµα διαχείρισης 

Ανθρωπίνων Πόρων HR (Human Resources Management) πρέπει να προσφέρει22: 

• Άµεση, εύκολη, οικονοµική και ακριβή πληροφόρηση για το ανθρώπινο 

δυναµικό σε πραγµατικό χρόνο, µε δυνατότητα ανάλυσης της πληροφορίας µε 

τη χρήση συστηµάτων business intelligence.  

• Υποστήριξη ευέλικτων µορφών απασχόλησης και παροχή της πληροφορίας σε 

κάθε συσκευή, ακόµα και σε φορητές, καθώς πλέον η εργασία δεν 

πραγµατοποιείται µόνο εντός των εταιρικών εγκαταστάσεων.  

• Παροχή βοήθειας και υποστήριξης στις αποφάσεις των στελεχών που 

αφορούν σε εργασιακά θέµατα. Τέτοια θέµατα σχετίζονται µε προβλέψεις 

αποχωρήσεων, διατήρηση στελεχών, σύσφιξη σχέσεων µε τα στελέχη, 

υποστήριξη υποθετικών σεναρίων (what if) κ.λπ. 

                                                           
22 Πληροφορίες από τον δικτυακό τόπο: isa.teipir.gr/files/projects/psd_pps.ppt  
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Είναι ευνόητο ότι στα παραπάνω θα πρέπει να προσθέσουµε και τις κλασικές 

λειτουργίες ενός συστήµατος Ανθρωπίνων Πόρων, όπως έλεγχος προσέλευσης, 

έλεγχος απόδοσης, έλεγχος αιτηµάτων, διαχείριση εξόδων κ.ο.κ., τα οποία όµως δεν 

είναι πλέον από µόνα τους αρκετά για να χαρακτηρίσουν ένα τέτοιο σύστηµα ως 

σύγχρονο, µε βάση τις σηµερινές απαιτήσεις. 

Η διείσδυση της τεχνολογίας στις λειτουργίες µιας επιχείρησης έχει πλέον 

φθάσει σε υψηλά επίπεδα ευχρηστίας και λειτουργικότητας, και τείνει να καταστεί 

ανάγκη για όλες τις εταιρίες ανεξαρτήτως κλάδου και µεγέθους. Είναι προφανές ότι η 

εκάστοτε διοίκηση είναι σε θέση να γνωρίζει τους τοµείς όπου υπάρχει µεγαλύτερη 

ανάγκη εγκατάστασης ανάλογων συστηµάτων. Είναι σηµαντικό οι µεγάλες και µικρές 

εταιρίες να καταγράψουν κατ' αρχάς τις ανάγκες και προτεραιότητές τους (σηµερινές 

και µελλοντικές) και στη συνέχεια να προβούν στην υλοποίηση των αντίστοιχων 

λύσεων, λαµβάνοντας πάντοτε υπόψη τη σχέση κόστους - αξίας. 

 

2.4.2 Πληροφοριακά Συστήµατα ∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων  

Τα Πληροφοριακά Συστήµατα ∆ιαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων ασχολούνται µε23:  

• Την ανεύρεση υποψηφίων υπαλλήλων  

• Την τήρηση αρχείων προσωπικού  

• Την παρακολούθηση δεξιοτήτων εργαζοµένων, απόδοσης και εκπαίδευσης  

                                                           
23 Καρύδα Μ., ∆ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων, διάλεξη Τµήµατος Μηχανικών 
Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων Πανεπιστηµίου Αιγαίου. ∆ιαθέσιµο στο δικτυακό 
τόπο: www.icsd.aegean.gr/website_files/proptyxiako/587433966.ppt   
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Ο παρακάτω πίνακας περιλαµβάνει τα σηµαντικότερα συστήµατα που αφορούν στην 

∆ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων καθώς και το οργανωσιακό επίπεδο στην ιεραρχία των 

εργαζοµένων που είναι υπεύθυνο για αυτά: 

Σύστηµα  Περιγραφή  
Οργανωσιακό      

Επίπεδο  

Εκπαίδευση και ανάπτυξη 

προσωπικού 

Παρακολούθηση δεξιοτήτων και 

προσόντων προσωπικού  
Εκτελεστικό  

Ανάλυση αµοιβών  Παρακολούθηση µισθών και επιδοµάτων  ∆ιοικητικό  

Προγραµµατισµός ανθρώπινων 

πόρων  
Σχεδιασµός µακροπρόθεσµων αναγκών  Στρατηγικό  

Πίνακας 2.1: Συστήµατα ∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων 

Πηγή: Καρύδα Μ. ∆ιαθέσιµο στο δικτυακό τόπο: 

www.icsd.aegean.gr/website_files/proptyxiako/587433966.ppt 
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Κεφάλαιο 3 : Ευέλικτες µορφές απασχόλησης  
 

3.1 Ο ευέλικτος οργανισµός 

 

Σαν ευέλικτο οργανισµό, ορίζεται η διαφοροποίηση της δοµής ενός θεσµού ή 

και οργανωµένης εταιρίας µε σκοπό την ευελιξία στον τρόπο λειτουργίας. Στόχος 

είναι η προσαρµογή σε νέα πιθανόν δεδοµένα στις οικονοµικές και κοινωνικές 

συνθήκες που προωθούν διαρθρωτικές αλλαγές προς την επίτευξη της 

αποτελεσµατικότητας. 

 

Είναι γεγονός πως µε την πάροδο των ετών οι ευέλικτοι οργανισµοί έκαναν 

την εµφάνισή τους σε κάθε τοµέα. Οι παραδοσιακές δοµές αποδέχονται σταδιακά την 

νέα ευέλικτη και εξελιγµένη µορφή, όπως είναι η ευέλικτες µορφές απασχόλησης που 

θα αναπτυχθούν παρακάτω. 

 

3.2 Λόγοι που οδήγησαν στις νέες, ευέλικτες µορφές απασχόλησης 

 

Η πίεση των τεχνολογικών εξελίξεων, των εξελίξεων στην οργάνωση της 

παραγωγής και της εργασίας, των κοινωνικών εξελίξεων διαµορφώνουν στην 

σύγχρονη αγορά εργασίας συνθήκες που προδικάζουν ουσιαστικές µεταβολές ως 

προς την αντίληψη της εργασίας και του εργαζόµενου. Με άλλα λόγια η πορεία προς 

την κοινωνία της πληροφορίας επιφέρει ριζικές αλλαγές στα υποδείγµατα εργασίας 

και απασχόλησης.  
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Μία τέτοια αλλαγή είναι η εµφάνιση των ευέλικτων µορφών απασχόλησης. 

Πιο συγκεκριµένα, από τη µία ο έντονος ανταγωνισµός στην αγορά εργασίας έχει 

οδηγήσει τις επιχειρήσεις στο να αναζητούν νέους και διάφορους τρόπους οργάνωσης 

της λειτουργίας τους και από την άλλη οι σύγχρονοι εργαζόµενοι αντιµέτωποι µε µία 

σωρεία επιλογών που αφορούν τόσο την εργασιακή όσο και την κοινωνική τους ζωή 

δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για κάποιες µορφές απασχόλησης - τις ευέλικτες 

µορφές.  

 

3.3 Ευέλικτες µορφές απασχόλησης 

 

Με τον όρο «ευέλικτες µορφές απασχόλησης», εννοούµε τις µορφές εκείνες που 

αποκλίνουν από το κανονικό µοντέλο εργασίας. Το τελευταίο είναι ουσιαστικά η 

σχέση εξαρτηµένης εργασίας πλήρης απασχόλησης (για Ελλάδα 40 ώρες 

εβδοµαδιαίως) αορίστου χρόνου. Πρόκειται για εργασία που παρέχεται έναντι µισθού 

ή ωροµισθίου και είναι εξαρτηµένη από έναν εργοδότη. Επιπλέον παρέχεται στην 

υποδοµή του εργοδότη, κατά πλήρες ωράριο. 

 

Βέβαια η έννοια της ευελιξίας στην αγορά εργασίας δεν αφορά µόνο τις ώρες 

εργασίας και το εργασιακό καθεστώς (αορίστου ή ορισµένου) αλλά και τους µισθούς 

καθώς και τα εργασιακά δικαιώµατα (συντάξεις, επιδόµατα, άδειες, κοινωνική 

ασφάλιση κ.λπ.). 
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3.4 Τύποι ευέλικτων µορφών απασχόλησης 

 

Οι ευέλικτες µορφές απασχόλησης δεν είναι απαραίτητα νέες, αλλά σήµερα 

αξιοποιούνται σε µεγαλύτερη έκταση και είναι αντικείµενο νέων ρυθµίσεων. Έχουν 

ένα σηµαντικό ρόλο στο πλαίσιο της νέας οργάνωσης της εργασίας.  Γενικά, οι 

εργαζόµενοι µε ευέλικτες µορφές απασχόλησης είναι συνήθως γυναίκες, νέοι και 

µειονεκτούσες οµάδες πληθυσµού.  

 

Από τις διάφορες κατηγορίες ευέλικτης απασχόλησης διακρίνουµε τις ακόλουθες24: 

 

1. Μερική Απασχόληση: Σε αντίθεση µε την καθηµερινή και µε πλήρες ωράριο 

εργασίας, η µερική απασχόληση αποτελεί µια µορφή παροχής εργασίας 

µειωµένου χρόνου µε µειωµένες αποδοχές. Παρόλα αυτά θα πρέπει να 

σηµειωθεί ότι στην Ελλάδα τουλάχιστον, η µερική απασχόληση παρουσιάζει 

µία κανονικότητα (λίγο αλλά κάθε µέρα). 

 

2.  Εργασία µε βάρδιες και εργασία τη νύχτα: Αυτές οι µορφές της µη τυπικής 

απασχόλησης είναι κύριο χαρακτηριστικό του δευτερογενή τοµέα. Στις 

επιχειρήσεις που συναντώνται οι βάρδιες εφαρµόζονται τα λεγόµενα 

κυλιόµενα ωράρια. Πιο συγκεκριµένα η ώρα προσέλευσης των εργαζοµένων 

στην εργασία τους και αποχώρησης από αυτήν δεν είναι σταθερή αλλά 

κυµαίνεται ανάλογα µε τις ανάγκες τόσο της επιχείρησης όσο και των ίδιων 

των εργαζοµένων. 

                                                           
24 Αβραµίκου Α., (2001), Ευέλικτες µορφές απασχόλησης και ανισότητες στον εργασιακό χώρο, Κέντρο 
Ερευνών για Θέµατα Ισότητας. ∆ιαθέσιµο στο δικτυακό τόπο: 
www.kethi.gr/.../157_EVELIKTES_MORFES_APASXOLISI S.pdf  
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3.  Συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου & µίσθωσης έργου: Οι συµβάσεις 

εργασίας διακρίνονται, από την άποψη του είδους της σχέσης εργασίας, σε 

συµβάσεις εξαρτηµένης εργασίας, σε συµβάσεις παροχής ανεξάρτητων 

υπηρεσιών και σε συµβάσεις έργου, ενώ από την άποψη της χρονικής 

διάρκειας, σε συµβάσεις αορίστου χρόνου και σε συµβάσεις ορισµένου 

χρόνου. Η τελευταία αυτή διάκριση αφορά τις συµβάσεις εξαρτηµένης 

εργασίας. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η σύµβαση ορισµένου χρόνου είναι 

περισσότερο προστατευτική για τους εργαζόµενους, ενώ οι συµβάσεις 

ορισµένου χρόνου καλύπτουν την προσωρινή απασχόληση. Αν εξαιρεθούν οι 

επιχειρήσεις που έχουν εποχιακό χαρακτήρα και οι επιχειρήσεις που 

αναλαµβάνουν την εκτέλεση έργων µέσα σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, 

σε καµιά άλλη περίπτωση δεν δικαιολογείται η πρόσληψη εργαζοµένων µε 

σύµβαση ορισµένου χρόνου. Οι εργαζόµενοι µε σύµβαση ορισµένου χρόνου 

ζουν συνέχεια µε το φόβο της άµεσης απόλυσης τους την αβεβαιότητα για το 

µέλλον τους και προσβλέπουν στην ανανέωση της σύµβασης τους. 

 

Επιπρόσθετα, στις συµβάσεις έργου λείπουν ορισµένα στοιχεία της εξαρτηµένης 

εργασίας: πιο συγκεκριµένα λείπει το στοιχείο του ελέγχου/εποπτείας που αισθάνεται 

ο εργαζόµενος σε µία επιχείρηση για το πότε προσέρχεται/αποχωρεί στον/από τον 

χώρο εργασίας, για το πόσο αποδίδει, για το αν δουλεύει µε εντατικούς ρυθµούς κ.λπ. 

Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί, ότι αυτά τα στοιχεία της ανεξαρτησίας οι 

εργαζόµενοι µε σύµβαση έργου τα πληρώνουν αρκετά ακριβά καθώς δεν έχουν 

ανάλογη προστασία µε τους εργαζόµενους που απασχολούνται µε καθεστώς 

εξαρτηµένης εργασίας (µη παροχή επιδοµάτων αδείας/εορτών, µη ασφάλιση κ.λπ.). 
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4. Εργασία το Σαββατοκύριακο : Η µορφή αυτή απασχόλησης επικρατεί όλο και 

περισσότερο κυρίως ως αποτέλεσµα της ανάγκης διαφόρων επιχειρήσεων να 

επεκτείνουν το ωράριο εργασίας τους (π.χ. εµπορικά καταστήµατα). Οι 

καταναλωτές ενδέχεται να προτιµούν ορισµένες υπηρεσίες να παρέχονται για 

µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα από αυτό του πενθήµερου (∆ευτέρα έως 

Παρασκευή). 

 

5. Εργασία στο σπίτι : Αυτό που διαφοροποιεί αυτή τη µορφή απασχόλησης από 

τη συνήθη απασχόληση δεν είναι οι µη καθιερωµένες ώρες ή ηµέρες 

απασχόλησης (όπως συµβαίνει σ’ αυτές που παρουσιάστηκαν παραπάνω) 

αλλά το γεγονός ότι δεν υπάρχει κάποιος προκαθορισµένος –τα υπικός χώρος 

εργασίας. Αξίζει να σηµειωθεί ότι στα στατιστικά στοιχεία η εργασία στο 

σπίτι υποεκτιµάται καθώς συχνά αφορά δραστηριότητες που εντάσσονται 

στον χώρο της παραοικονοµίας. 

 

Αναφορικά µε τα προϊόντα που παράγουν οι εργαζόµενοι που απασχολούνται µ’ αυτό 

το εργασιακό καθεστώς, αυτά ποικίλουν καθώς πρόκειται άλλοτε για παραδοσιακά 

προϊόντα και άλλοτε για αρκετά σύγχρονες υπηρεσίες επεξεργασίας πληροφοριών µε 

τη χρήση ηλεκτρονικού εξοπλισµού.  

 

Στην Ελλάδα άργησαν να θεσµοθετηθούν οι ευέλικτες µορφές απασχόλησης και 

µέχρι πρόσφατα εφαρµόζονταν ανεπίσηµα στον κόσµο της παραοικονοµίας. Με τον 

νόµο 1892/90 εισήχθησαν για πρώτη φορά επίσηµα η µερική απασχόληση (άρθρο 38) 

και η εργασία κατά το Σαββατοκύριακο(τέταρτη βάρδια – άρθρο 40), σε µία 
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προσπάθεια της Ελληνικής Πολιτείας να συντονιστεί µε τις τάσεις που επικρατούσαν 

στην υπόλοιπη Ευρώπη. Επιπλέον, µε το νόµο 2639/98 για τις εργασιακές σχέσεις 

εισάγονται ρυθµίσεις στην αγορά εργασίας, που αφορούν την ορθότερη προστασία 

των «άτυπα» εργαζοµένων, ενώ παράλληλα επιδιώκεται και η καταγραφή του 

µεγέθους της «άτυπης» απασχόλησης. 

 

Κάποιοι από τους λόγους που δεν είναι διαδεδοµένη η µερική απασχόληση στην 

Ελλάδα ακόµη είναι οι εξής25:  

• Οργανωτικά δυσµενής η δοµή των επιχειρήσεων (πολύ µικρές, οικογενειακού 

χαρακτήρα, επιχειρήσεις: 95% του συνόλου)  

• Αρνητικές προτιµήσεις εργαζοµένων (70% προτιµούν πλήρη απασχόληση)  

• Θεσµικό πλαίσιο (κενά συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης)  

• Χαµηλή γυναικεία συµµετοχή στην απασχόληση  

• Ανεπαρκές µισθολογικό επίπεδο  

• Είδος συµβάσεων (Συνδυάζεται συνήθως µε προσωρινή απασχόληση) 

 

3.5 Πλεονεκτήµατα ευέλικτων µορφών εργασίας  

 

Συµπερασµατικά, ως πλεονεκτήµατα ποσοτικά µετρήσιµα ή µη για τις ευέλικτες 

µορφές εργασίας θα µπορούσαν να αναφερθούν 26 :  

                                                           
25 Αβραµίκου Α., (2001), Ευέλικτες µορφές απασχόλησης και ανισότητες στον εργασιακό χώρο, Κέντρο 
Ερευνών για Θέµατα Ισότητας. ∆ιαθέσιµο στο δικτυακό τόπο: 
www.kethi.gr/.../157_EVELIKTES_MORFES_APASXOLISI S.pdf  
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• αύξηση παραγωγικότητας,  

• µείωση άµεσων και έµµεσων δαπανών προσωπικού,  

• µείωση του κόστους κεφαλαίου,  

• µεγαλύτερη αφοσίωση των εργαζοµένων στον εργοδότη,  

• βελτίωση της ικανοποίησης των πελατών λόγω καλύτερης ποιότητας 

παρεχόµενων προϊόντων και υπηρεσιών,  

• γρηγορότερη ένταξη υπαλλήλων που για προσωπικούς, οικογενειακούς 

λόγους έκαναν χρήση άδειας µεγάλης διάρκειας,  

• προσέλκυση ιδιαίτερα ικανών συνεργατών από ευρύτερες περιοχές,  

• αύξηση της διαθεσιµότητας των τεχνικών εγκαταστάσεων και γραφείων,  

• µείωση της επενδυτικής ικανότητας,  

• αύξηση της απόδοσης κεφαλαίου,  

• µείωση των επιτοκίων στο δεσµευµένο κεφάλαιο,  

• αύξηση της ικανότητας απόκρισης,  

• µείωση χρόνου παράδοσης,  

• µείωση χρόνου ανάπτυξης νέων προϊόντων,  

• αύξηση της αξιοπιστίας στην παράδοση προϊόντων/ υπηρεσιών,  

• µεγαλύτερη ελκυστικότητα και βελτίωση του image των θέσεων εργασίας και 

φυσικά του εργοδότη.  

Για τον εργαζόµενο : 

• καλύτερος συνδυασµό εργασίας και οικογένειας,  

• µεγαλύτερη ικανοποίηση από την εργασία,  

                                                                                                                                                                      
26 Γρέβιας, ∆., (2005), Στο µικροσκόπιο οι ευέλικτες και εναλλακτικές µορφές απασχόλησης. ∆ιαθέσιµο 
στο δικτυακό τόπο: http://www.disabled.gr/lib/?p=8493  
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• µεγαλύτερη ικανότητα συγκέντρωσης, αφοσίωσης και ικανοποίησης από το 

αντικείµενο εργασίας,  

• καλύτερη ποιότητα εργασίας,  

• αυτονοµία,  

• µείωση απουσιών και εξόδων (διαδροµής από και προς το σπίτι),  

• αύξηση της πιθανότητας ανεύρεσης εργασίας σε άτοµα µε ειδικές ανάγκες. 

Σχετικά µε την αποδοχή των ευέλικτων µορφών απασχόλησης, στα επιχειρήµατα 

«υπέρ» καταγράφονται : 

• η αναγκαιότητα διεξοδικής συζήτησης πριν από την εφαρµογή των 

εµπλεκόµενων µερών,  

• η εξασφάλιση της συµµετοχής των εργαζοµένων στις αποφάσεις,  

• η προσφορά από πλευράς εργοδότη πολλών εναλλακτικών µορφών 

απασχόλησης µε δυνατότητα επιλογής, και 

• η εξισορρόπηση των µειονεκτηµάτων που ανακύπτουν µε τις άδειες. 

3.6 Μειονεκτήµατα ευέλικτων µορφών εργασίας  

 

Τα µειονεκτήµατα ποσοτικά µετρήσιµα ή µη που αναφέρονται είναι τα εξής27 :  

• πρόβληµα άµεσης υποστήριξης του εργαζόµενου,  

• παρακολούθησης του εργασιακού αποτελέσµατος,  

• αύξηση κόστους για τη δηµιουργία κατάλληλων θέσεων τηλεργασίας,  

• πρόβληµα προστασίας προσωπικών δεδοµένων,  

                                                           
27 Γρέβιας, ∆., (2005), Στο µικροσκόπιο οι ευέλικτες και εναλλακτικές µορφές απασχόλησης. ∆ιαθέσιµο 
στο δικτυακό τόπο: http://www.disabled.gr/lib/?p=8493  
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• αύξηση των δαπανών για ανάπτυξη προσωπικού, διοικητικών διαδικασιών και 

πρόσληψης προσωπικού,  

• κόστος οργανωτικών αλλαγών,  

• υψηλότερο κόστος λειτουργικής ετοιµότητας,  

• πιθανή αύξηση των αποχωρήσεων και απουσιών προσωπικού.  

Για τον εργαζόµενο :  

• κίνδυνος εκµετάλλευσης, κίνδυνο κοινωνικής αποµόνωσης και µοναξιάς λόγω 

έλλειψης επικοινωνίας,  

• ελλιπή ενηµέρωση για τα επιχειρησιακά δρώµενα,  

• δυσκολία εξέλιξης και καριέρας,  

• έλλειψη αναγνώρισης από συναδέλφους και προϊσταµένους,  

• δυσκολία τήρησης αποστάσεων µεταξύ εργασίας και οικογένειας,  

• µειωµένη κοινωνική παραδοχή. 

Ως επιχειρήµατα «κατά» αναφέρονται:  

• µόνο οι ανάγκες του εργοδότη λαµβάνονται υπόψη, ενώ οι προτάσεις των 

εργαζοµένων απορρίπτονται χωρίς αιτιολόγηση,  

• δεν τηρούνται οι δυνατότητες αλλαγής µορφής απασχόλησης που είχαν 

υποσχεθεί,  

• εφαρµόζονται διαφορετικοί όροι για συγκρίσιµους εργασιακούς χρόνους στην 

ίδια µονάδα,  

• δεν αντισταθµίζεται από πλευράς εργοδότη η αρνητική παραδοσιακή, 

κοινωνική αντίληψη της βάρδιας,  
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• υπάρχει ελλιπής συγχρονισµός των χρόνων εργασίας µε άλλες επιχειρήσεις ή 

οργανισµούς. 

 

3.7 Στρατηγικές εφαρµογής ευέλικτων µορφών εργασίας  

 

Στην εποχή µας έχει αρχίσει να εµφανίζεται ένας όλο και µεγαλύτερος 

αριθµός ειδικά µικρών επιχειρήσεων, που δεν διαθέτει καν γραφεία αλλά λειτουργεί 

αποκλειστικά µέσω ∆ιαδικτύου ή απλώς επιλέγει µια νέα, ευέλικτη µορφή εργασίας 

για τους υπαλλήλους. Αυτές οι επιχειρήσεις επωφελούνται από τις δυνατότητες που 

προσφέρει το e - επιχειρείν και απαλλάσσονται από κόστη (εγκαταστάσεις, γραφεία 

κ.λπ.) που µέχρι πρότινος θεωρούνταν αυτονόητα. 

 

Κύριοι στόχοι των εταιριών που υιοθετούν µεθόδους ευέλικτης εργασίας είναι 

η αύξηση της παραγωγικότητας και η µείωση του κόστους, µε άλλα λόγια η βελτίωση 

της οικονοµικής τους κατάστασης. Όσο µεγαλύτερο το οικονοµικό όφελος τόσο 

ισχυρότερο το κίνητρο για υιοθέτηση των νέων µεθόδων εργασίας. Όπως είναι 

κατανοητό, για να διατηρηθεί η άνοδος στην κερδοφορία και την παραγωγικότητα, 

πρέπει να διατηρείται σταθερή και η ικανοποίηση των εργαζοµένων από αυτές τις 

νέες µεθόδους εργασίας. Το πρώτο βήµα που πρέπει να γίνει πριν από την υιοθέτηση 

των νέων µεθόδων είναι µια µελέτη κόστους-αποτελέσµατος. 

 

Σε πάρα πολλές επιχειρήσεις ανά τον κόσµο, οι ευέλικτες µορφές 

απασχόλησης αποδείχθηκαν εξαιρετικά επιτυχηµένες, εξαιτίας της αύξησης που 

επέφεραν στην κερδοφορία της εταιρίας. Αρχικά η επένδυση στην παροχή 
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εξοπλισµού στους εργαζοµένους -προκειµένου να δουλεύουν από το σπίτι τους- είναι 

συνήθως σηµαντική και δεν αποσβένεται από την εξοικονόµηση κόστους στα 

κεντρικά γραφεία της επιχείρησης. Ωστόσο, σύντοµα η επένδυση αποδεικνύεται 

επιτυχηµένη, καθώς η παραγωγικότητα του προσωπικού αυξάνεται εξαιρετικά. 

 

Ένα από τα βασικά ζητήµατα στο σχεδιασµό των ευέλικτων µορφών 

απασχόλησης είναι να γίνει αντιληπτό από τους εργαζοµένους που τις επιλέγουν, πως 

πρέπει να διαχωρίζουν τις εργασίες που πρέπει να γίνουν σε δύο οµάδες: αυτές που 

διεκπεραιώνονται µέσα στο γραφείο υποχρεωτικά και αυτές που µπορούν να γίνουν 

παντού - ακόµα και από το σπίτι. Έρευνες έχουν δείξει ότι όσες περισσότερες 

εργασίες µπορούσαν να διεκπεραιώσουν οι υπάλληλοι µακριά από το γραφείο τους, 

τόσο περισσότερο αυξανόταν η παραγωγικότητα τους. 

Από την εφαρµογή της νέας µορφής απασχόλησης είναι ξεκάθαρα τα 

ακόλουθα: η επένδυση σε υποδοµές, κατάρτιση και γενικότερα στην παροχή 

βοήθειας και εξοπλισµού στους εργαζοµένους είναι στην αρχή σηµαντική. Από την 

άλλη, υπάρχει πολύ σηµαντική άνοδος στην παραγωγικότητα, µείωση των απουσιών 

του προσωπικού, εξοικονόµηση κόστους στα κεντρικά γραφεία. Τελικά, µε τη σωστή 

εφαρµογή των ευέλικτων µορφών εργασίας η επιχείρηση µπορεί να έχει κέρδη. 

 

Αν και ένας 100% "τηλεργαζόµενος" δεν αποτελεί ακόµα µια επιλογή που 

προτείνουν οι ειδικοί, η πρόκληση, ιδιαίτερα για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις 

(ΜΜΕ) που εφαρµόζουν ευέλικτες µεθόδους εργασίας είναι να µεγιστοποιήσουν τα 

κέρδη που αποκοµίζουν. Είναι πάντως ένας δρόµος που πολλές επιχειρήσεις 

ακολουθούν: σύµφωνα µε µελέτες στις ΗΠΑ και την Ευρώπη, ήδη ένας σηµαντικός 
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αριθµός ΜΜΕ έχει επιλέξει ευέλικτες µεθόδους εργασίας κατανοώντας τα 

πλεονεκτήµατα που αυτές παρέχουν28. 

 

 

3.8 Εφαρµογή ευέλικτων µορφών εργασίας στην Ελλάδα και την 

Ευρώπη  

 

Είναι γεγονός πως οι ευέλικτες µορφές εργασίας βρίσκουν ευρεία εφαρµογή 

στις χώρες-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επιλογή τους, όµως, δεν αποτελεί 

µονόδροµο για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας, αλλά, κυρίως, µέσο για την 

προσέλκυση των γυναικών στην αγορά εργασίας και για τη συµφιλίωση της 

οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής.  

Τον ίδιο στόχο εξυπηρετούν, θεωρητικώς, και οι έξι νόµοι για ευέλικτες 

µορφές απασχόλησης που ψηφίστηκαν την περίοδο 1990-2004 στη χώρα µας. Με 

τους νόµους αυτούς εισάγεται η µερική απασχόληση στον ιδιωτικό και δηµόσιο 

τοµέα, ρυθµίζονται οι όροι λειτουργίας των εταιρειών προσωρινής απασχόλησης και 

θεσµοθετείται η εκ περιτροπής απασχόληση, η διαλείπουσα απασχόληση, η 

τηλεργασία, οι συµβάσεις έργου και οι συµβάσεις παροχής υπηρεσιών. Η εφαρµογή 

των σχετικών νόµων πραγµατοποιήθηκε µετά την παραδοχή ότι το ποσοστό 

απασχόλησης των γυναικών στην Ελλάδα παραµένει ένα από τα χαµηλότερα στην 

Ευρώπη- µόλις 45,5% (ενώ ο µέσος όρος της ΕΕ είναι 56%)- και απέχει µακράν του 

στόχου της Λισαβόνας για αύξησή του στο 60% ως το 2010. Αντίθετα, το ποσοστό 

                                                           
28 Πληροφορίες από τον δικτυακό τόπο: http://www.go-
online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=1448&PHPSESSID=93368a288b27e71684209382
18851725  
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απασχόλησης των ανδρών ανέρχεται σε 74% και βρίσκεται πάνω από τον αντίστοιχο 

ευρωπαϊκό µέσο όρο που είναι 72,7%29.  

Η κατάσταση αυτή επιδεινώνεται αν ληφθεί υπόψη ότι η Ελλάδα υπολείπεται 

σε υποδοµές κοινωνικής φροντίδας (βρεφονηπιακοί σταθµοί, γονικές άδειες, άδειες 

µητρότητας κτλ.) σε σχέση µε τις χώρες-µέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Παρά την 

ύπαρξη όµως του ευνοϊκού, όπως χαρακτηρίζεται, θεσµικού πλαισίου για τη διάδοση 

των ευέλικτων µορφών απασχόλησης, στην Ελλάδα οι συνηθέστερες µορφές 

ευελιξίας στον ιδιωτικό τοµέα παραµένουν η υπερωριακή απασχόληση, οι βάρδιες, η 

εποχική απασχόληση, η υπεργολαβία και το φασόν, ενώ στον δηµόσιο τοµέα 

επικρατούν οι υπερωρίες και οι συµβάσεις ορισµένου χρόνου.  

Οι νέες µορφές ευέλικτης απασχόλησης, οι οποίες- θεωρητικά τουλάχιστον- 

προσαρµόζονται καλύτερα στις ανάγκες των σύγχρονων εργαζοµένων ή αυτών που 

επιθυµούν να εργαστούν, έχουν από ελάχιστη ως µηδαµινή διείσδυση στην ελληνική 

αγορά εργασίας. Η µερική απασχόληση κινείται σε ιδιαίτερα χαµηλά επίπεδα- και 

µάλιστα µε ελαφρά πτωτική τάση- συγκριτικά µε τις περισσότερες χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και ανέρχεται µόλις στο 4,6% της συνολικής απασχόλησης 

(7,9% στις γυναίκες και 2,6% στους άνδρες), σε αντίθεση µε τον µέσο ευρωπαϊκό όρο 

που ανέρχεται σε 17,9% (6,3% στους άνδρες και 33,5% στις γυναίκες)30.  

Η περιορισµένη διείσδυση των νέων ευέλικτων µορφών απασχόλησης στην 

ελληνική αγορά εργασίας αποδίδεται «στον έντονο δυϊσµό της ελληνικής αγοράς 

εργασίας, καθώς δίπλα στην επίσηµη λειτουργεί παράλληλα και η ανεπίσηµη ή άτυπη 

                                                           
29 Νικολακόπουλος ∆., (17/05/2009), Γιατί δεν ευδοκιµεί η ευέλικτη εργασία στην Ελλάδα, Εφηµερίδα 
Το Βήµα. ∆ιαθέσιµο στο δικτυακό τόπο: 
http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=16&artId=268548&dt=17/05/2009  
30 Νικολακόπουλος ∆., (17/05/2009), Γιατί δεν ευδοκιµεί η ευέλικτη εργασία στην Ελλάδα, Εφηµερίδα 
Το Βήµα. ∆ιαθέσιµο στο δικτυακό τόπο: 
http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=16&artId=268548&dt=17/05/2009 
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αγορά εργασίας, όπου οι κατ΄  εξοχήν µορφές ευελιξίας είναι η παραοικονοµία και η 

άτυπη παράνοµη εργασία». Έτσι, οι επιχειρήσεις δεν έχουν κίνητρο να 

πειραµατιστούν µε νέες µορφές ευελιξίας, και µάλιστα θεσµοθετηµένες, άρα εξ 

ορισµού πιο περιοριστικές από τις άτυπες- και εξίσου ευέλικτες µορφές 

απασχόλησης. Είναι µάλιστα γεγονός ότι οι άτυπες ευελιξίες εξυπηρετούν συχνά και 

την πλευρά της εργασίας, καθώς έτσι αποφεύγεται η φορολόγηση των εισοδηµάτων.  

Η διαµοιραζόµενη εργασία (job sharing, όπου µια θέση πλήρους 

απασχόλησης µοιράζεται σε δύο άτοµα), µορφή αρκετά διαδεδοµένη στην Ευρώπη, 

δεν υφίσταται στην Ελλάδα, ενώ περιορισµένη έκταση έχουν η διαθεσιµότητα στην 

εργασία (labour on call) όπως και η εναλλασσόµενη εργασία (κυρίως στις 

αεροπορικές εταιρείες). Η τηλεργασία ή ηλεκτρονικό φασόν, όπως συχνά 

αποκαλείται, αποτελεί µια περιθωριακή, για την ώρα, µορφή χωρο-ευέλικτης 

εργασίας. Υπολογίζεται ότι µόλις το 1% απασχολείται µε τηλεργασία. Μηδαµινή 

είναι και η διείσδυση της προσωρινής απασχόλησης µέσω των εταιρειών προσωρινής 

απασχόλησης και ο ετήσιος υπολογισµός του χρόνου εργασίας.  

Σε πολλές χώρες - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντιθέτως, οι ευέλικτες 

µορφές απασχόλησης, ως κίνητρο για τη συµφιλίωση της οικογενειακής και της 

επαγγελµατικής ζωής, επιτυγχάνονται µέσα από θεσµοθετηµένες και γενικής 

εφαρµογής πρωτοβουλίες, αλλά σε µεγάλο βαθµό και από πρωτοβουλίες των ίδιων 

των επιχειρήσεων, καθώς και ως προϊόν κοινωνικής διαβούλευσης µεταξύ των 

κοινωνικών εταίρων σε κλαδικό ή εθνικό επίπεδο. Σε αυτό το πλαίσιο στη Βρετανία 

συστήθηκε και ειδικό Ταµείο (Challenge Found), το οποίο προικοδοτήθηκε µε το 

γενναίο ποσό των 11,3 εκατ. στερλινών για τρία χρόνια για την οικονοµική 

υποστήριξη των πρωτοβουλιών των εργοδοτών και των συνδικάτων που 

αναλαµβάνουν δράσεις υπέρ της συµφιλίωσης οικογένειας και εργασίας. Αποτέλεσµα 
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ήταν οι γονείς µε παιδιά κάτω των 6 ετών να αποκτήσουν πλέον το δικαίωµα να 

εργάζονται µε κάποια ευέλικτη µορφή απασχόλησης.  

Παραδείγµατα της εφαρµογής των ευέλικτων µορφών εργασίας υπάρχουν σε 

πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Στην Ιταλία31, η εταιρεία τηλεπικοινωνιών Vodafone 

Οmnitel, συµφώνησε έπειτα από αίτηµα των συνδικάτων, το 2004, να εντοπίσει και 

να εφαρµόσει νέα µοντέλα εργασίας. Έτσι, µεταξύ άλλων, παρέχεται η δυνατότητα 

στις γυναίκες εργαζόµενες να επιστρέψουν στην εργασία τους όταν το παιδί τους 

γίνει δυόµισι ετών, εδόθη το δικαίωµα σε όσες εργάζονται µε πλήρη απασχόληση να 

ζητήσουν προσωρινά να εργαστούν µε µερική απασχόληση και άλλες δυνατότητες. 

Επιπλέον, στη χώρα έχουν κατοχυρωθεί τα «Γραφεία Χρόνου» που λειτουργούν υπό 

την αιγίδα των δηµοτικών αρχών.  

Στην Αυστρία παρέχεται η δυνατότητα σε γονείς µικρών παιδιών να 

εργαστούν µε µερική απασχόληση, µε πλήρη προστασία από το ενδεχόµενο 

απόλυσης και µε δικαίωµα επιστροφής σε πλήρες ωράριο. Οι εργαζόµενοι µπορούν 

να πάρουν και άδεια µετ΄ αποδοχών διάρκειας έως 12 µήνες, προκειµένου να 

παρακολουθήσουν προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης ή µετεκπαίδευσης 

χωρίς να επιβαρύνεται ο εργοδότης.  

Στο Βέλγιο θεσµοθετήθηκε στον µη κερδοσκοπικό τοµέα της οικονοµίας η 

δυνατότητα να ακολουθήσει ένας εργαζόµενος ευέλικτη σταδιοδροµία, κάνοντας 

χρήση µακροχρόνιων αδειών ή συνδυάζοντας τη µερική απασχόληση µε τη µερική 

συνταξιοδότηση.  

                                                           
31 Νικολακόπουλος ∆., (17/05/2009), Γιατί δεν ευδοκιµεί η ευέλικτη εργασία στην Ελλάδα, Εφηµερίδα 
Το Βήµα. ∆ιαθέσιµο στο δικτυακό τόπο: 
http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=16&artId=268548&dt=17/05/2009 



42 

 

Στην Ολλανδία οι εργαζόµενοι έχουν το δικαίωµα να αυξάνουν ή να µειώνουν 

τις ώρες εργασίας τους ανάλογα µε τις ανάγκες τους. Οι ίδιοι µπορούν να λαµβάνουν 

µακροχρόνιες «άδειες για προσωπικούς λόγους», αν επιθυµούν να ανταλλάξουν για 

ένα διάστηµα το εισόδηµα που προέρχεται από την εργασία τους µε προσωρινή 

αποµάκρυνση από αυτή για λόγους οικογενειακής φροντίδας, εκπαίδευσης, 

προσωπικής ανάπτυξης, πρόωρης συνταξιοδότησης32.  

 

3.9 Κοινωνικές επιπτώσεις των νέων µορφών εργασίας  

 

Όπως γίνεται εµφανές από τις προηγούµενες ενότητες, οι κοινωνικές επιπτώσεις των 

ευέλικτων µορφών απασχόλησης είναι περισσότερο θετικές, αν και αναφέρονται συχνά και 

κάποιες αρνητικές επιπτώσεις: 

• µείωση ανεργίας 

• παροχή ασφαλιστικών δικαιωµάτων στους εργαζόµενους αυτούς 

• εξασφάλιση προϋπηρεσίας 

• εξασφάλιση εργασίας 

Στις αρνητικές επιπτώσεις αναφέρονται: 

• χρήση των ευέλικτων µορφών εργασίας σαν επίλυση χρόνιων προβληµάτων, 

δεσµεύοντας τον εργαζόµενο να µην µπορεί σε πολλές περιπτώσεις να 

διεκδικήσει κάποια καλύτερη θέση εργασίας 

• περιορισµένες ασφαλιστικές εισφορές, συχνά χαµηλότερες από αυτές που 

αναφέρει ο Νόµος. 

                                                           
32 Νικολακόπουλος ∆., (17/05/2009), Γιατί δεν ευδοκιµεί η ευέλικτη εργασία στην Ελλάδα, Εφηµερίδα 
Το Βήµα. ∆ιαθέσιµο στο δικτυακό τόπο: 
http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=16&artId=268548&dt=17/05/2009 
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Κεφάλαιο 4 : Εταιρείες Υψηλής Τεχνολογίας 
 

4.1 Οι εταιρείες υψηλής τεχνολογίας  

 

H σύνδεση της ερευνητικής δραστηριότητας µε τη βιοµηχανική εφαρµογή και 

η εµπορική αξιοποίηση ερευνητικών επιτευγµάτων είναι ένα από τα θέµατα που 

έχουν απασχολήσει διαχρονικά επιστήµονες και ακαδηµαϊκούς σε όλο τον κόσµο. Η 

πρόοδος που έχει συντελεστεί από τα µέσα του 20ου αιώνα είναι τεράστια, δεδοµένου 

ότι τα τελευταία 100 χρόνια είναι γνωστά ως ο αιώνας της τεχνολογίας και της 

ανακάλυψης.  

 

Ταυτόχρονα µε την πρόοδο της τεχνολογίας, σηµειώθηκε κατά τα τελευταία 

20 έτη περίπου η άνθηση της υψηλής τεχνολογίας, εταιριών δηλαδή που 

εκµεταλλεύτηκαν τεχνολογικές καινοτοµίες, και σε συνδυασµό µε έρευνες 

κατάφεραν να προσφέρουν στην αγορά νέα προϊόντα για την βελτίωση της ποιότητας 

ζωής του ανθρώπου. Τέτοια παραδείγµατα είναι η αγορά των ηλεκτρονικών 

υπολογιστών, η κινητή τηλεφωνία, τα νέα µηχανήµατα στον κλάδο υγείας, στις 

µεταφορές και συγκοινωνίες, και γενικά σε όλους σχεδόν τους τοµείς.   

Ένας µηχανισµός εκµετάλλευσης ερευνητικών επιτευγµάτων, ο οποίος 

χρησιµοποιείται ευρέως στην Ευρώπη και κυρίως στην Αµερική, είναι η δηµιουργία 

εταιρειών µε τη συµµετοχή πανεπιστηµίου ή ερευνητικού κέντρου (spin-off). Στη 

χώρα µας όµως υπάρχουν ισχυροί παράγοντες που δυσχεραίνουν τη δηµιουργία και 

την ανάπτυξη εταιρειών υψηλής τεχνολογίας, όπως: α) η αδιαφορία της 

παραδοσιακής βιοµηχανίας και των παραδοσιακών επιχειρήσεων για καινοτοµία, β) η 

αδιαφορία του κρατικού µηχανισµού και η παντελής έλλειψη σχεδιασµού και στόχων, 
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γ) η έλλειψη µηχανισµών «θερµοκοιτίδων» νέων επιχειρήσεων (τα περισσότερα 

Τεχνολογικά Πάρκα έχουν αποτύχει λόγω της επιβολής σε αυτά απαράδεκτου 

µοντέλου λειτουργίας), δ) η έλλειψη «επιχειρηµατικής εκπαίδευσης» και 

«επιχειρηµατικής νοοτροπίας» των ερευνητών, ε) η εχθρική ή αδιάφορη 

αντιµετώπιση από τα Πανεπιστήµια, στ) η δυσπιστία των κεφαλαίων επιχειρηµατικού 

κινδύνου (venture capital) και η έλλειψη κεφαλαίων seed capital, ζ) η µη ύπαρξη 

προσωπικού υψηλού επιπέδου και κατάρτισης, και η) η γραφειοκρατία του δηµόσιου 

φορέα
33. 

Θα πρέπει επίσης να τονίσουµε το γεγονός ότι στην Ελλάδα η ερευνητική 

δραστηριότητα είναι: µικρή σε απόλυτα και σχετικά µεγέθη, αποσπασµατική και 

ασυνεχής λόγω της φύσεως και της δοµής των χρηµατοδοτικών µηχανισµών και λόγω 

της έλλειψης εθνικής στρατηγικής και εθνικών ή «ιδρυµατικών» στόχων, 

περιορισµένης κλίµακας λόγω µη ύπαρξης πυρήνων οι οποίοι να διαθέτουν κρίσιµη 

µάζα ερευνητών και πόρων, εξυπηρετεί κυρίως τη µεγάλη ευρωπαϊκή βιοµηχανία 

λόγω των προτεραιοτήτων της ΕΕ και των κριτηρίων αξιολόγησης των ερευνητικών 

προτάσεων, και σε πολλές περιπτώσεις υψηλής ποιότητας και ανταγωνιστική 

συγκριτικά µε την ευρωπαϊκή και διεθνή έρευνα. Μέσα σε αυτό το τοπίο δεν είναι 

παράξενο το γεγονός ότι στη χώρα µας δεν έχουµε αξιόλογα παραδείγµατα 

δηµιουργίας και ανάπτυξης εταιρειών υψηλής τεχνολογίας, µε ελάχιστες εξαιρέσεις.  

Σύµφωνα µε την µελέτη του ΙΟΒΕ το 2007 για τις εταιρίες υψηλής 

τεχνολογίας στην Ελλάδα,  και βάση έρευνας του European Innovation Scoreboard 

2007, η χώρα µας περιλαµβάνεται στην οµάδα των χωρών που υστερούν αρκετά του 

                                                           
33 Βερύκιος Ξ., (2008), Εφικτή η ανάπτυξη εταιριών νέας τεχνολογίας στην Ελλάδα, αλλά…, Εν 
Thesis. ∆ιαθέσιµο στο δικτυακό τόπο: 
http://www.enthesis.net/index.php?option=com_content&view=article&id=108:enthesis5540&catid=1
5:technology&Itemid=6  
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µέσου όρου της Ε.Ε.-27. Η καινοτοµική της επίδοση βρίσκεται σε πολύ χαµηλά 

επίπεδα συγκρινόµενη µε τους λοιπούς εταίρους, καθώς καταλαµβάνει την 20ή θέση 

στην ευρωπαϊκή κατάταξη. Η Ελλάδα εµφανίζει γενικά χαµηλές επιδόσεις σε 

τεχνολογικές καινοτοµίες, αλλά υψηλότερες επιδόσεις σε µη τεχνολογικές 

καινοτοµίες. Αναλυτικότερα, στους περισσότερους δείκτες η Ελλάδα καταλαµβάνει 

τις τελευταίες θέσεις, εµφανίζοντας κακή εικόνα, µε εξαίρεση κυρίως τις 

οργανωτικού τύπου καινοτοµίες34. 

 

4.2 Επιπτώσεις της κρίσης στις εταιρείες υψηλής τεχνολογίας  

 

Όπως και σε όλους του υπόλοιπους κλάδους της οικονοµίας, κατά τη διάρκεια 

του 2008 οι πρώτες επιπτώσεις από τη διεθνή οικονοµική κρίση εµφανίστηκαν στην 

αγορά υψηλής τεχνολογίας. Οι µεγάλες κατασκευάστριες εταιρείες στους κλάδους 

των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής αναγκάστηκαν σταδιακά να αλλάξουν τη 

στρατηγική τους προκειµένου να ανταποκριθούν σε µία περίοδο όπου αναµένονταν 

ότι το καταναλωτικό κοινό θα περικόψει τις δαπάνες του35. 

Σταδιακά,  ο κλάδος της πληροφορικής και των επικοινωνιών σε διεθνές 

επίπεδο άρχισε κατά το 2010 να εµφανίζει µια µικρή ανάκαµψη, µε τις εκτιµήσεις να 

βλέπουν την παγκόσµια αγορά στα 2,3 τρισ. ευρώ για το σύνολο της τρέχουσας 

χρήσης. Σύµφωνα µε σχετικά στοιχεία του European Information Technology 

Observatory (ΕΙΤΟ) για το 2010 η µεγέθυνση της αγοράς σε σχέση µε το 2009 

                                                           
34 Μελέτη του ΙΟΒΕ για τους κλάδους υψηλής τεχνολογίας, 2007. ∆ιαθέσιµο στο δικτυακό τόπο: 
www.iobe.gr/media/delttyp/kain.pdf  
35 Παπαϊωάννου, Π., (2008), Οι καταναλωτές στρέφονται σε φθηνά laptop και κινητά. Εφηµερίδα 
Ηµερησία Online. ∆ιαθέσιµο στο δικτυακό τόπο: 
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=14049&subid=2&pubid=3671116  
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προβλέπεται να φτάσει στο 1,9%, σε αντίθεση µε την περασµένη χρονιά, κατά την 

οποία οι πωλήσεις µειώθηκαν κατά τουλάχιστον 1,6%.  

Μάλιστα, ο EITO επισηµαίνει ότι εάν η οικονοµική ανάκαµψη συνεχιστεί και 

σταθεροποιηθεί, η παγκόσµια αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

(ΤΠΕ) το 2011 θα αυξηθεί κατά 3,7% φτάνοντας τα 2,4 τρισ. ευρώ. 

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης η αγορά τεχνολογιών πληροφορικής 

αναµένεται να αυξηθεί το 2010 κατά 0,2% φτάνοντας τα 303 δισ. ευρώ. Με εξαίρεση 

τη Ρωσία, οι αποκαλούµενες χώρες BRIC (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία και Κίνα) 

χτυπήθηκαν λιγότερο σοβαρά από την οικονοµική κρίση και εµφανίζουν µεγαλύτερη 

ανάπτυξη.  

Το 2009 η κινεζική αγορά τεχνολογίας αυξήθηκε κατά 10% και το 2010 

προβλέπεται να παρουσιάσει άνοδο κατά 11%, φτάνοντας τα 33,6 δισ. ευρώ. Στην 

Ινδία, οι πωλήσεις τεχνολογιών πληροφορικής εκτιµάται ότι θα αυξηθούν επίσης 

κατά 11%, φτάνοντας τα 14 δισ. ευρώ. Το 2010, η κινεζική αγορά τηλεπικοινωνιών 

θα αυξηθεί κατά 8% και θα ανέλθει στα 126 δισ. ευρώ, ενώ η ινδική θα ενισχυθεί 

κατά 15% φτάνοντας τα 40,5 δισ. ευρώ. Στην Ινδία µόνο το ένα τρίτο του πληθυσµού 

χρησιµοποιεί κινητό τηλέφωνο, στην Κίνα περίπου το µισό, ενώ στη Γερµανία, για 

παράδειγµα, το ποσοστό αυτό υπολογίζεται γύρω στο 80%.  

Στην αγορά τηλεπικοινωνιών στις ΗΠΑ, αναµένεται αύξηση το 2010 κατά 

1,6% φτάνοντας τα 324 δισ. ευρώ. Στην ΕΕ η αύξηση υπολογίζεται στο 0,1%, 

ποσοστό που αντιστοιχεί σε 346 δισ. ευρώ. Ωστόσο, στις ΗΠΑ, οι πωλήσεις στις 
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υπηρεσίες υλικού, λογισµικού και τεχνολογιών πληροφορικής εκτιµάται ότι θα 

µειωθούν ελαφρώς το 2010 κατά 0,8% και θα ανέλθουν στα 304 δισ. ευρώ36. 

 

4.3 ∆ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων και υψηλή τεχνολογία στην 

Ελλάδα 

 

Καθώς η υψηλή τεχνολογία συνέβαλε στη βελτίωση και ανάπτυξη σχεδόν 

όλων των τοµέων, σταδιακά συνέβαλε αποτελεσµατικά στην ανάπτυξη της ∆ιοίκησης 

Ανθρωπίνων Πόρων. Μάλιστα, µε τον όρο Τεχνολογία (∆ιοίκησης) Ανθρωπίνων 

Πόρων (HR Technology) περιγράφεται κάθε τεχνολογική εφαρµογή που 

χρησιµοποιείται για την προσέλκυση, την πρόσληψη, τη συγκράτηση και αξιολόγηση 

εργαζοµένων, τη διατήρηση ταλέντων και την υποστήριξη της διαχείρισης του 

εργατικού δυναµικού.  

 

H σύγχρονη ∆ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, εστιάζει πάρα πολύ στην 

Τεχνολογία, η αποτελεσµατική χρήση της οποίας βοηθά στη µείωση του κόστους και 

του χρόνου εκτέλεσης τυποποιηµένων λειτουργιών, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στα 

στελέχη ∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων να ασχοληθούν µε τη διαµόρφωση της 

στρατηγικής, τη διοίκηση αλλαγών κ.ά. Η Τεχνολογία βελτιώνει τη ∆ιοίκηση 

Ανθρωπίνων Πόρων µε 4 τρόπους37:  

 

                                                           
36 Φραγκούλη Ν., (28/03/2010),  Πληροφορική και επικοινωνίες αντέχουν την κρίση, Εφηµερίδα 
Κέρδος. ∆ιαθέσιµο στο δικτυακό τόπο: http://www.kerdos.gr/Default.aspx?id=1217691&nt=103  
37 Βεντούρη, Α., (2005), Η ∆ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων  στο σύγχρονο Τεχνολογικό κόσµο, 
∆ιπλωµατική εργασία, Σχόλη Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών,  Τοµέας 
ηλεκτρικών βιοµηχανικών διατάξεων  και συστηµάτων αποφάσεων, Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, 
Αθήνα 



48 

 

• αυτό - εξυπηρέτηση υπαλλήλων (Self-service),  

 

• κέντρα υποστήριξης (call centers),  

 

• ενίσχυση παραγωγικότητας (productivity improvement)  

 

• ανάθεση εργασιών σε εξωτερικούς συνεργάτες (outsourcing).  

 

Στόχοι της Τεχνολογίας (∆ιοίκησης) Ανθρωπίνων Πόρων είναι να 

διαγνωσθούν οι ανάγκες της επιχείρησης σε τεχνολογικές εφαρµογές για τη 

διαχείριση του προσωπικού, να επιλεχθούν και / ή να αναπτυχθούν τα κατάλληλα 

συστήµατα, να εγκατασταθούν, να προσαρµοσθούν και να ενταχθούν αρµονικά στην 

επιχείρηση, διευκολύνοντας το έργο της ∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων και την 

ικανοποίηση των επιχειρησιακών στόχων και αναγκών. 

 

Σήµερα, η συνεισφορά των εταιριών υψηλής τεχνολογίας στην ∆ιοίκηση 

Ανθρώπινων Πόρων είναι εµφανής και στη χώρα µας. Τα είδη των υψηλών 

τεχνολογικών εφαρµογών που χρησιµοποιούνται ευρέως, αλλά και στη χώρα µας, 

είναι τα εξής38:  

 

• Παροχή εφαρµογών υπηρεσιών (Application Service Providers – ASPs) και 

ανάθεση τεχνολογικών εφαρµογών σε εξωτερικούς συνεργάτες (technology 

outsourcing): Οι ASPs παρέχουν εφαρµογές λογισµικού. Φιλοξενούν και 

                                                           
38 Βεντούρη, Α., (2005), Η ∆ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων  στο σύγχρονο Τεχνολογικό κόσµο, 
∆ιπλωµατική εργασία, Σχόλη Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών,  Τοµέας 
ηλεκτρικών βιοµηχανικών διατάξεων  και συστηµάτων αποφάσεων, Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, 
Αθήνα 
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διαχειρίζονται τις υπηρεσίες για τον εργοδότη από αποµακρυσµένους 

υπολογιστές 

 

• ∆ικτυακές πύλες (web portals) : ∆ίνεται η δυνατότητα στους υπαλλήλους να 

συνδέονται και π.χ. να διαχειρίζονται τα πακέτα επιδοµάτων τους και να 

ανανεώνουν τα προσωπικά τους δεδοµένα 

 

• Προσωπικοί υπολογιστές και ταχύτατη πρόσβαση, ασύρµατη πρόσβαση 

(wireless net access), Bluetooth : οι εργαζόµενοι επωφελούνται από τις 

διαδικτυακές δραστηριότητες της ∆ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων 

 

• Streaming desktop video : για τη διευκόλυνση της εκπαίδευσης από απόσταση 

και διευκόλυνση της εταιρικής πληροφορίας  

 

• Ηλεκτρονική προµήθεια (e-procurement) : για online παραγγελίες 

 

• Λογισµικό δικτυακού ελέγχου: για τον εντοπισµό των διαδικτυακών 

δραστηριοτήτων των υπαλλήλων και τον έλεγχο της απόδοσής τους 

 

• Ηλεκτρονικές υπογραφές (electronic signatures) : έχουν νοµική ισχύ και 

οδηγούν σε πιο συνοπτικές διαδικασίες 

 

• ηλεκτρονικοί λογαριασµοί και πληρωµές : για τον περιορισµό του αριθµού 

αποδείξεων και τη διευκόλυνση των πληρωµών 
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• Αποθήκες δεδοµένων (data warehouses) και αυτοµατοποιηµένα προγράµµατα 

ανάλυσης: διευκολύνουν τον έλεγχο των συστηµάτων Ανθρωπίνων Πόρων 

(π.χ. υπολογισµός κόστους ανά πρόσληψη, σύγκριση δεξιοτήτων εργαζοµένου 

µε στρατηγικές ανάγκες της επιχείρησης).  

 

 

 4.4 Ταυτότητα εργαζοµένων στις εταιρείες υψηλής τεχνολογίας  

 

Όπως σε κάθε τοµέα που σχετίζεται µε την τεχνολογία, έτσι και στον κλάδο 

υψηλής τεχνολογίας απαιτούνται κάποια απαραίτητα προσόντα. 

Φυσικά ο κλάδος έχει ανάγκη από άτοµα µε ειδίκευση στην Πληροφορική και 

τις Τεχνολογίες. Για µια καριέρα σε εταιρία υψηλής τεχνολογίας όµως ένα πτυχίο δεν 

είναι αρκετό. Τα άτοµα που εργάζονται σε τέτοιου τύπου εταιρίες χαρακτηρίζονται 

από ταλέντο ή κοινώς κλίση στους παραπάνω τοµείς. Η γνώση δεν αρκεί για µια θέση 

σε τέτοιου είδους εταιρίες. Τα άτοµα πρέπει να εκµεταλλεύονται τις γνώσεις που 

έχουν αποκτήσει, ώστε συνδυαστικά µε τις ανάγκες του καταναλωτή να είναι σε θέση 

να υλοποιήσουν νέες ιδέες για προϊόντα και υπηρεσίες.  

Αν και έως πριν λίγα χρόνια η αγορά των ΗΠΑ θεωρούνταν να έχει τους 

καλύτερους απόφοιτους σε υψηλές τεχνολογίες, τα τελευταία έτη φαίνεται να υπάρχει 

κάποια έλλειψη σχετικού ανθρώπινου δυναµικού. εταιρείες outsourcing της Ινδίας 

υποστηρίζουν πως τα αµερικανικά πανεπιστήµια παράγουν ελάχιστους µηχανικούς 

ηλεκτρονικών υπολογιστών για να καλύψουν τη ζήτηση. Η αρνητική αυτή 

πραγµατικότητα δεν αφήνει στις εταιρείες πολλές επιλογές, από το να 
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προσλαµβάνουν ξένους ειδικευµένους εργαζόµενους για να καλύψουν τα κενά στις 

θέσεις εργασίας των ΗΠΑ39. 

 

 

4.5  Τεχνολογικό Πάρκο «Ακρόπολις» 

 

Η εταιρεία Πάρκο Επιχειρήσεων Υψηλής Τεχνολογίας και Έρευνας 

«Ακρόπολις Α.Ε.», είναι µία πολυµετοχική επιχείρηση που αριθµεί πάνω από 120 

µετόχους-εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Πληροφορικής και των 

Τηλεπικοινωνιών. Η εταιρεία υλοποιεί ήδη τις µελέτες και τις υποδοµές, για την 

ανάπτυξη µιας «σύγχρονης πόλης» που θα στεγάσει τα γραφεία και τις εγκαταστάσεις 

σχεδόν όλων των εταιρειών του κλάδου της Πληροφορικής και των 

Τηλεπικοινωνιών, σε κτίρια συνολικού εµβαδού 108.000 µ2., και για το σκοπό αυτό 

έχουν πολεοδοµηθεί ήδη 216 στρέµµατα γης, µε βάση τις διατάξεις του νόµου 

2545/97, για τις Βιοµηχανικές και Επιχειρηµατικές Περιοχές (ΒΕΠΕ)40. 

Οι εγκαταστάσεις βρίσκονται στην βόρεια Αττική, στην περιοχή των 

Αφιδνών, στο 26ο χιλιόµετρο, επί της εθνικής οδού Αθηνών-Θεσσαλονίκης, σε µία 

από τις πιο προβεβληµένες και εµπορικά ανερχόµενες περιοχές, αγοράστηκε έκταση 

450 στρεµµάτων. Η τελική επιλογή της συγκεκριµένης έκτασης έγινε µετά από 

µελέτη και αξιολόγηση, δεκαεννέα (19) διαφορετικών περιοχών στην Αττική και 

υπερέχει σε όλα τα επί µέρους κριτήρια που ετέθησαν. 

                                                           
39 Οι ΗΠΑ πάσχουν από έλλειψη ταλέντων στην υψηλή τεχνολογία, (4/09/2010), Ηµερησία Online. 
∆ιαθέσιµο στο δικτυακό τόπο: 
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=12337&subid=2&pubid=55685149  
40 Πληροφορίες από τον δικτυακό τόπο: www.euro2day.gr/dm_documents/parko_030703.doc  
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Για την υλοποίηση του έργου αυτού, η εταιρεία δηµοσίευσε πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς κατασκευαστικές εταιρείες, εταιρείες real estate και 

ανάπτυξης ακινήτων, χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα (funds) και εταιρείες επενδύσεων 

της Ελλάδος και του Εξωτερικού. Το όραµα των εµπνευστών της ‘ψηφιακής’ αυτής 

πόλης, και η σωστή χρήση της τεχνογνωσίας, της εµπειρίας και των δυνατοτήτων της 

Ελληνικής και διεθνούς κατασκευαστικής, χρηµατοπιστωτικής και επενδυτικής 

κοινότητας, θα διασφαλίσουν την υλοποίηση της Ελληνικής Silicon Valley, της 

διάσηµης Τεχνόπολης της Αµερικής, και την ανάδειξη της χώρας µας ως κέντρου 

ανάπτυξης και διάδοσης της υψηλής τεχνολογίας στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ 

Ευρώπης, της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής. 

Η λειτουργία µιας άρτιας και καλά οργανωµένης Τεχνόπολης στοχεύει41 : 

• Στην Ανάπτυξη και τη ∆ιεθνή Προβολή των επιχειρήσεων της 

Υψηλής Τεχνολογίας στην Ελλάδα. 

• Στην εξασφάλιση Στρατηγικού πλεονεκτήµατος του κλάδου 

προς όφελος της Εθνικής Οικονοµίας. 

• Στη δηµιουργία ενός εξαιρετικού περιβάλλοντος για τους 

εργαζόµενους. 

• Στην ανάπτυξη υποδοµών, κοινόχρηστων και κοινωφελών 

χώρων που ωφελούν τις τοπικές κοινωνίες 

• Στην αποκέντρωση και ανακούφιση του κέντρου της Αθήνας, 

και στο περιβαλλοντολογικό όφελος των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής 

του λεκανοπέδιου. 

• Στη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας. 

 

                                                           
41 Πληροφορίες από τον δικτυακό τόπο: www.acropolisictpark.gr/36.htm  



53 

 

Το Πάρκο Επιχειρήσεων Υψηλής Τεχνολογίας και Έρευνας «Τεχνόπολη - 

Ακρόπολις» θα διαθέτει τις αρτιότερες υποδοµές, θα αναπτυχθεί σε συγκροτήµατα 

κτιρίων - γραφείων τα οποία θα έχουν υψηλή αισθητική, άριστες προδιαγραφές και 

τηλεπικοινωνιακά δίκτυα υψηλών ταχυτήτων. Στα υπερσύγχρονα αυτά κτίρια 

περιλαµβάνονται αµφιθέατρα, κοινές αίθουσες συνεδριάσεων, αίθουσες 

τηλεδιασκέψεων, εκπαίδευσης, παρουσίασης νέων προϊόντων, έκθεση προϊόντων 

τεχνολογίας, κέντρο ενηµέρωσης κοινοτικών και ελληνικών προγραµµάτων, σχολή 

τεχνολογίας πληροφορικής, µουσείο τεχνολογίας, βιβλιοθήκη, ξενώνας, γραφεία 

συνδέσµων και επιστηµονικών σωµατείων, παιδικοί σταθµοί, χώροι εστίασης, 

ιατρεία, γυµναστήρια, χώροι άθλησης, περιπάτου και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 

και ευαισθητοποίησης, σύστηµα και υπηρεσίες πυροπροστασίας και ασφάλειας.  

 

Παράλληλα στους χώρους της Τεχνόπολης σχεδιάζεται να λειτουργούν 

µεταπτυχιακά τµήµατα ΑΕΙ, Ινστιτούτα και Ερευνητικά Ιδρύµατα, στους τοµείς της 

Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών και θερµοκοιτίδες για την υποστήριξη τις 

ανάπτυξης µικρών επιχειρήσεων και τεχνοβλαστών (spin-offs) ερευνητικών 

προγραµµάτων
42. 

 

Όπως φαίνεται από τα παραπάνω, το όραµα του Πάρκου είναι η ενίσχυση και 

προώθηση της υψηλής τεχνολογίας όχι µόνο στην Ελλάδα, αλλά και στη διάδοσή της 

στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης. 

 

 

 

                                                           
42 Πληροφορίες από τον δικτυακό τόπο: www.acropolisictpark.gr/36.htm  
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Συµπεράσµατα 

 

Η τεχνολογική πρόοδος που ήταν το χαρακτηριστικό του 20ου αιώνα οδήγησε σε 

ανάπτυξη πολλούς οικονοµικούς τοµείς. Λόγω της προόδου που συντελέστηκε, νέα 

προϊόντα και υπηρεσίες κυκλοφόρησαν στην αγορά, δηµιουργώντας σταδιακά 

ανάγκη για εκσυγχρονισµό στην παγκόσµια οικονοµική αγορά. 

Οι εταιρίες αντιλαµβανόµενες τον διαρκή ανταγωνισµό, στράφηκαν σε 

αναζήτηση εκείνων των µεθόδων που θα τις έκαναν πιο αποτελεσµατικές, τόσο στο 

εξωτερικό περιβάλλον, όσο και στο εσωτερικό. Με την πάροδο του χρόνου, οι 

επιχειρήσεις κατάλαβαν ότι ο πιο αποδοτικός παραγωγικός συντελεστής, η εργασία, 

θα µπορούσε να συντελέσει στην εκπλήρωση κάθε στόχου της εταιρίας. Η έµφαση 

λοιπόν στον ανθρώπινο παράγοντα, οδήγησε στην ∆ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων.  

Ο τοµέας αυτός είχε και έχει πολλά να επωφεληθεί από την τεχνολογική εξέλιξη.  

Η ανάπτυξη των εταιριών υψηλής τεχνολογίας έκανε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες 

τους όχι µόνο γνωστά, αλλά και αναγκαία για την ανάπτυξη των υπόλοιπων κλάδων. 

Η υψηλή τεχνολογία έδωσε νέα µορφή στη ∆ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, καθώς 

συνέβαλε στην ανάπτυξη ορισµένων µορφών απασχόλησης, γνωστές ως ευέλικτες 

µορφές απασχόλησης. Περάν των απλών ευέλικτων µορφών απασχόλησης, όπως η 

µερική απασχόληση, κάποιες άλλες, όπως η τηλεργασία, ήταν επανάσταση στον 

τοµέα της εργασίας. Χάρη στην υψηλή τεχνολογία, σηµειώθηκε µείωση της ανεργίας 

διεθνώς. 

Βέβαια σήµερα, όπως είναι πλέον γνωστό, οι οικονοµικές κρίσεις που 

συντάραξαν την παγκόσµια αγορά, µε κρισιµότερη αυτή του 2008, έχουν αντίκτυπο 

στην εξέλιξη όλων των κλάδων. Ο τοµέας της υψηλής τεχνολογίας επηρεάστηκε 
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αρνητικά τα τελευταία έτη, όµως ήδη από τα τέλη του 2009 δείχνει  σηµάδια 

ανάκαµψης. 

Στην Ελλάδα, αν και οι εταιρίες υψηλής τεχνολογίας δεν είναι τόσο ανεπτυγµένες 

όσο στο εξωτερικό, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται θετική ανάπτυξη του κλάδου, 

κυρίως µετά τη δηµιουργία του τεχνολογικού πάρκου «Ακρόπολις», µε στόχο την 

ανάπτυξη και προώθηση των εταιριών υψηλής τεχνολογίας στην Ελλάδα και στην 

ΝΑ Ευρώπη γενικότερα. 
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