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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 20 χρόονων, η ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη σε 
παγκόσμιο επίπεδο έχει αποτυπωθεί σε πολλές πτυχές της καθημερινής 
δραστηριότητας. Η παρούσα μελέτη στοχεύει στη διερεύνηση των σχέσεων της αγοράς 
εργασίας των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών με το «ψηφιακό» 
ανθρώπινο κεφάλαιο που εργάζεται στην Ελλάδα.  

Αρχικά έγινε βιβλιογραφική ανασκόπηση της υπάρχουσα κατάστασης της αγοράς 
εργασίας των ΤΠΕ τόσο στο διεθνές όσο και στο ελλαδικό στερέωμα. Ο τομέας των 
ΤΠΕ περιλαμβάνει τους κλάδους: α)Βιομηχανική Παραγωγή , β)Παραγωγή Λογισμικού 
, γ)Τηλεπικοινωνίες , δ)Πληροφορική - Υπηρεσίες Πληροφορικής, ε)Εμπόριο. 
Αναφέρονται και περιγράφονται τα επαγγέλματα του κλάδου των ΤΠΕ καθώς και 
διαχωρίζονται ανα παραγωγικό στάδιο.  

Στη συνέχεια, καταγράφονται οι βασικοί άξονες μετασχηματισμών, που αφορούν 
γενικά τις τάσεις που παρατηρούνται στην οργάνωση του τομέα των ΤΠΕ, σε διεθνές 
επίπεδο, και συμβάλλουν στη δυναμική του. Έπειτα, γίνεται αναφορά στον τομέα των 
ΤΠΕ στην Ελλάδα, οι τάσεις που επικρατούν στο ελληνικό στερέωμα, όπως και οι 
αδυναμίες του κλάδου στον ελλαδικό χώρο.  

Ακολούθως, περιγράφεται η διεξαγωγή της έρευνας. Η έρευνα που έγινε είναι ποιοτική 
έρευνα και διεξήχθη μέσω συνεντεύξεων βάθους. Αρχικά, έγινε αναζήτηση 
ευρευνητικών υποθέσεων στη βιβλιογραφία και, έπειτα, διαμόρφωση των ερευνητικων 
ερωτημάτων. Τα ερευνητικά ερωτήματα που προέκυψαν αφορούσαν το σημαντικότερο 
τομέα εξειδίκευσης, τις ειδικότητες με την περισσότερη ζήτηση, τη σχέση ανάμεσα στα 
πανεπιστημιακά τμήματα της Πληροφορικής και την αγορά εργασίας, τις δεξιότητες 
που χρειάζονται για την επαγγελματική ανέλιξη στον κλάδο των ΤΠΕ, το αντίκτυπο της 
γενικής ανεργίας στον τομέα των ΤΠΕ, το επίπεδο απορρόφησης στην αγορά εργασίας 
και τις προοπτικές του κλάδου. 

 Στη συνέχεια, έγινε επιλογή του δείγματος και καταλήξαμε σε δεκαπέντε στελέχη 
επιχειρήσεων πληροφορικής που απασχολούνται στη Βόρειο Ελλάδα. Αφού 
συλλέχθηκαν όλες οι συνεντεύξεις, διαβάστηκαν όλες πολλές φορές και έγινε η 
ανάλυση των δεδομένων. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε στην ανάλυση των 
δεδομένων είναι η θεματική ανάλυση περιεχομένου. Στόχος της συγκεκριμένης 
ανάλυσης είναι η παροχή γνώσης και η κατανόηση του υπο έρευνα φαινομένου. Έτσι 
από το ανεπεξέργαστο κείμενο που συλλέχθηκε, έγινε κωδικοποίηση του κειμένο. 
Έπειτα, έγινε σύγκριση των κωδικών με σκοπό να βρεθούν οι διαφορές και οι 
ομοιότητες. Από τους όμοιους κωδικούς που συλλέχθηκαν, δημιουργήθηκαν οι 
θεματικές ενότητες.  

Συνοψίζοντας, τα αποτελέσματα αυτά παρουσιάστηκαν και τέλος η εργασία 
ολοκληρώνεται με τη διεξαγωγή συμπερασμάτων.  

 

 

Λέξεις- Κλειδιά:ΤΠΕ, επαγγελματα ΤΠΕ, ποιοτική έρευνα, συνέντευξη βάθους, αγορά 
εργασίας, κρίση, πληροφορική 
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ABSTRACT 

 

During the last 20 years, the rapid thechnological development worldwide is reflected in 
many aspects of everyday activity. This study aims to explore the labour market 
relations of ICT in the “digital” human workforce which is working in Greece.  

Initially, literature review of the current state of thw ICT labour market in both the 
international and the Greek firmament was conducted. The ICT sector includes the 
following industries: a) Manufacturing, b) Software, c) Telecoms, d) IT- Computer 
Services, e) Commerce. We list and describe the occupations of the ICT sector and 
separated by production stage.  

Then, we record the main axes of transformation, which generally relate to the trends 
which are noticed in the organization of the ICT sector at international level, and 
contribute to each dynamic. Next, a reference is maid in the ICT sector in Greece and 
the trends prevailing in the Greek firmament as well as the weeknesses of the sector in 
Greece. 

Following, the study is described. The survey is a qualitative research conducted 
throught interview in-debth. At first, case studies were searched in the bibliography and 
then I searched questions were mentioned the research questions which were raised 
concerned the most important specialty subject area, the occupations in more demand, 
the relationship between the university departments of Information Technology and the 
labour market, the skills which are needed for professional development in the ICT 
sector, the impact of general unemployment in the ICT, the level of absorption in the 
labour market and the prospects of the industry.  

After that, the sample was selected and we ended in fifteen IT managers who work in 
Northern Greece. After, all the interviews were collected, were read several times and 
followed the analysis of the data. The method used in the data analysis is the thematic 
content analysis. The aim of this analysis is to provide knowledge and understanding of 
the phenomenon under investigation. So a contifigation was done from the unprocessed 
text. Afterwords, the contents areas were created from the similar codes which were 
collected.  

To sum up, the results of this study were presented and in the end the study itself is 
completed by reaching final conclusions.  
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1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

1.1 Αιτιολόγηση του θέματος 
 

Σήμερα, στο κατώφλι του 21ου αιώνα, ένα από τα σημαντικότερα φαινόμενα της 
οικονομικής και κοινωνικής δράσης αποτελεί η ραγδαία εξέλιξη της πληροφορικής και 
των συγγενών της τεχνολογιών. Κατά την διάρκεια των τελευταίων 20 χρόνων, η 
ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη σε παγκόσμιο επίπεδο έχει αποτυπωθεί σε πολλές 
πτυχές της καθημερινής δραστηριότητας, ανεβάζοντας το επίπεδο διαβίωσης. Η 
εισχώρηση των νέων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας στην παραγωγική 
διαδικασία με την χρήση πληροφοριακών συστημάτων και δικτύων επικοινωνιών έχουν 
διαφοροποιήσει τις χρονικές και τοπικές παραμέτρους των σύγχρονων μορφών 
εργασίας. 

Το παραδοσιακό σύστημα απασχόλησης της βιομηχανικής εποχής με ένα και μοναδικό 
επαγγελματικό προσόν για πάντα, παύει να υφίσταται στην νέα ηλεκτρονική εποχή. 
(Ε.Π.Ε, 2006) Οι σύγχρονες επιχειρήσεις απαιτούν άτομα με πολλές γνώσεις τα οποία 
μπορούν εύκολα να εξειδικευθούν σε διάφορους τομείς, καθώς επίσης άτομα που 
προσαρμόζονται σε διαφορετικές συνθήκες εργασίας. Σύμφωνα με έρευνα που 
διεξήχθη από την ένωση Πληροφορικών Ελλάδας, περίπου το 10% του συνόλου των 
θέσεων εργασίας, αντικαθίσταται από άλλες νέες, καθώς δεν υπάρχουν πλέον ανάγκες 
για άτομα με παλαιού τύπου δεξιότητες. (Ε.Π.Ε, 2006) 

Η δυσκολία προσαρμογής στις νέες συνθήκες αυξάνει δυσανάλογα τα ποσοστά 
ανεργίας σε ειδικότητες παλαιού τύπου, δημιουργώντας συχνά κοινωνικές εντάσεις και 
πόλωση, κάνοντας ένα ποσοστό της κοινωνίας να πιστεύει ότι οι νέες τεχνολογίες 
φέρνουν ένα μέρος του εργατικού δυναμικού σε έρθει σε κορεσμό. Από την άλλη 
πλευρά βέβαια, οι νέες μορφές δραστηριότητας δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας, 
καθώς η απασχόληση σε μοντέρνους τομείς αυξάνεται ταυτόχρονα με την αξιοποίηση 
των νέων τεχνολογιών. Η τεχνολογική αυτή αλλαγή αφορά τη δυναμική μεταμόρφωση 
της παραγωγικής διαδικασίας και της αγοράς εργασίας. Έτσι από την μια πλευρά οι 
νέες τεχνολογίες επιτρέπουν την ανάπτυξη νέων προϊόντων που δεν υπήρχαν 
παλιότερα, δημιουργώντας παράλληλα και νέες θέσεις εργασίας, καθώς δημιουργούνται 
νέες ανάγκες στον τομέα της εργασίας. Από την άλλη πλευρά, η αρχική μείωση των 
θέσεων εργασίας στις προϋπάρχουσες επιχειρήσεις που εισαγάγουν νέες τεχνολογίες 
στην παραγωγική τους.(Ζωνταντός & Κατρανίδης,2010) 

Το συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Επαγγελματικών Ενώσεων Πληροφορικής( Council of 
European Professional Informatics Societies- CEPIS) εισήγαγε για την περιγραφή του 
συνόλου αυτών των τεχνολογιών τον όρο «Information and Communication 
Technologies» (ICT), ο οποίος υιοθετήθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων 
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής. Ο αντίστοιχος ελληνικός όρος, 
Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών αποτελούν σήμερα την αιχμή του δόρατος 
για την παροχή νέων βελτιωμένων υπηρεσιών προς τους πολίτες και για την οικονομική 
ανάπτυξη της χώρας. (Κώστογλου, 2005) 

 

 



2 
 

 

1.2 Σκοπός- Στόχοι 
 

 

Η εργασία αυτή εντάσσεται στις ερευνητικές προσπάθειες που στοχεύουν στη 
διερεύνηση των σχέσεων της αγοράς εργασίας των Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών με το ‘ψηφιακό’ ανθρώπινο κεφάλαιο που εργάζεται στην Ελλάδα. 
Επικεντρώνεται στους σημαντικότερους κλάδους εξειδίκευσης των επαγγελμάτων των 
ΤΠΕ στα σημερινά δεδομένα, στην απασχόληση των πτυχιούχων ΤΠΕ στις 
επιχειρήσεις του κλάδου και στις απαραίτητες δεξιότητες, τεχνικές και μη, που 
θεωρούνται αναγκαίες, στην απασχόληση και στο μέλλον των επαγγελμάτων αυτών 
στο ελληνικό στερέωμα αναφορικά με τη σύγχρονη οικονομία. 

Παρά τα υψηλά επίπεδα ανεργίας, οι ελλείψεις δεξιοτήτων συνεχίζουν να αυξάνονται 
σε όλους τους τομείς. Η έλλειψη αντιστοιχείας μεταξύ των διαθέσιμων δεξιοτήτων και 
των αναγκών της αγοράς εργασίας απασχολεί όλα τα Κράτη-Μέλη, ακόμη και αν τους 
επηρεάζει σε διαφορετικούς βαθμούς. Η ζήτηση για επιτηδευματίες ΤΠΕ αυξάνεται 
κατά περίπου 4% το χρόνο, ξεπερνώντας την προσφορά. Οι προβλεπόμενες κενές 
θέσεις εργασίας έως το 2015 εκτιμάται να πλησιάσουν τις 500.000 και πολλές από 
αυτές θα παραμείνουν κενές αν δεν γίνουν περισσότερα, ώστε να προσελκύσουν νέους 
ανθρώπους για απόκτηση πτυχίων πληροφορικής και για την επανεκπαίδευση των 
ανέργων. (European Commission, 2013) 

 

 

1.3 Διάρθρωση 
 

 

Η παρούσα εργασία χωρίζεται σε πέντε κεφάλαια. 

 Στο δεύτερο κεφάλαιο παραθέτουμε το θεωρητικό υπόβαθρο σχετικά με το πεδίο 
απασχόλησης των ΤΠΕ στη σημερινή κοινωνία, ποια είναι τα επαγγέλματα των ΤΠΕ, 
σε ποιες κατηγορίες χωρίζονται , απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες που 
απαιτούνται για το κάθε επάγγελμα καθώς και ποιο είναι το αντικείμενο εργασιών του 
κάθε επαγγέλματος. 

Το τρίτο κεφάλαιο περιλαμβάνεται η μεθοδολογία της έρευνας που ακολουθήθηκε, 
γιατί ακολουθήθηκε η συγκεκριμένη μεθοδολογία και πως διεκπεραιώθηκε. 

 Το τέταρτο κεφάλαιο περιλαμβάνει την ανάλυση του υλικού που συλλέχθηκε για την 
μελέτη αυτή, δηλαδή την ανάλυση των συνεντεύξεων 15 στελεχών των επιχειρήσεων 
ΤΠΕ καθώς και κωδικοποίηση των στοιχείων που συλλέχθησαν.  

Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται παρουσίαση των αποτελεσμάτων μετά την κωδικοποίηση 
του προηγούμενου κεφαλαίου. 
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Στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της μελέτης μας καθώς επίσης οι 
περιορισμοί της έρευνας και προτάσεις για μελλοντική έρευνα.Έπειτα ακολουθεί το 
παράρτημα, όπου βρίσκονται οι συνεντεύξεις των στελεχών των επιχειρήσεων.  

Στόχος της εργασίας είναι να γίνει μια διερεύνηση της αγοράς εργασίας των ΤΠΕ στην 
περιοχή της Θεσσαλονίκης καθώς και μια εκτίμηση για το μέλλον των επαγγελμάτων 
των ΤΠΕ στη συγκεκριμένη περιοχή και σχετικά με το διεθνές στερέωμα.  
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2.ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 
 

 

2.1.Η αγορά εργασίας των ΤΠΕ 
 

 

Η αγορά εργασίας του κλάδου των ΤΠΕ αποτελεί θεμελιώδη πόρο για τις οργανώσεις 
όλων των τύπων: κερδοσκοπικές, μη κερδοσκοπικές, κρατικές και εκπαιδευτικές.( 
Lindsay, 2002) 

Σύμφωνα με τον ορισμό που έχει υιοθετηθεί, ο Τομέας των ΤΠΕ αποτελείται από το 
συνδυασμό επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον χώρο της μεταποίησης και των 
υπηρεσιών οι οποίες συλλέγουν, διαβιβάζουν και παρουσιάζουν δεδομένα και 
πληροφορίες ηλεκτρονικά. Με βάση τη στατιστική ταξινόμηση των οικονομικών 
δραστηριοτήτων (ΣΤΑΚΟΔ 2008, NACE Rev.2), ο Τομέας περιλαμβάνει τους εξής 
κλάδους:  

• Βιομηχανική Παραγωγή (Manufacturing)  

• Παραγωγή Λογισμικού (Software)  

• Τηλεπικοινωνίες (Telecoms)  

• Πληροφορική - Υπηρεσίες Πληροφορικής (IT – Computer Services)  

• Εμπόριο (Commerce)  

Ουσιαστικά όμως, ο Τομέας των ΤΠΕ συντίθεται από τον κλάδο Πληροφορικής, ο 
οποίος εστιάζει στις επιχειρήσεις που ασχολούνται με την παραγωγή και διανομή 
προϊόντων και υπηρεσιών πληροφορικής και τον κλάδο Τηλεπικοινωνιών, ο οποίος 
εστιάζει σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και διανομή 
προϊόντων και υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών. Βεβαίως, ο ένας κλάδος βοηθά τον άλλο, 
με χαρακτηριστικότερο ίσως παράδειγμα την ενδυνάμωση μιας ομάδας εταιρειών 
Πληροφορικής μέσα από τη συνεργασία τους, τα τελευταία χρόνια, με τις εταιρείες 
κινητής τηλεφωνίας.(ΣΕΒ, 2013) 

Σε επίπεδο αριθμών, με στοιχεία του 2007-2008, ο Τομέας των Τηλεπικοινωνιών 
συγκεντρώνει το 15% περίπου των επιχειρήσεων του κλάδου και παράγει το 
μεγαλύτερο ποσοστό (περίπου 60%) της ακαθάριστης αξίας παραγωγής του τομέα, η 
αντίστοιχη συμμετοχή όμως του τομέα «Πληροφορική» στην συνολική παραγωγή 
αυξάνεται σταθερά όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. 
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2.2.Τα επαγγέλματα του κλάδου των Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών 
 

Τα εκτιμώμενα βασικά επαγγέλματα του Τομέα των ΤΠΕ, ανά παραγωγικό του στάδιο, 
για το 2020, με βάση το επικρατέστερο σενάριο εξέλιξής του είναι τα εξής: 

 

1. Υπεύθυνος Διαχείρισης πελατών (Account Manager) 
2. Επιχειρησιακός Αναλυτής (Business Analyst) 
3. Υπεύθυνος Πληροφοριακού Συστήματος (Business Information Manager) 
4. Υπεύθυνος Μηχανοργάνωσης( Chief Information Manager) 
5. Διαχειριστής Βάσεων Δεδομένων (Database Administrator) 
6. Προγραμματιστής ( Developer) 
7. Ειδικός  Ψηφιακών Μέσων (Digital Media Specialist) 
8. Υπεύθυνος Επιχειρησιακών Αρχιτεκτονικών (Enterprise Architect) 
9. Σύμβουλος ΤΠΕ (ICT Consultant) 
10. Υπεύθυνος Λειτουργιών ΤΠΕ (ICT Operations Manager) 
11. Υπεύθυνος Ασφάλειας ΤΠΕ (ICT Security Manager) 
12. Ειδικός Ασφάλειας TΠΕ (ICT Security Specialist) 
13. Εκπαιδευτής στις ΤΠΕ (ICT Trainer) 
14. Ειδικός Δικτύων (Network Specialist) 
15. Υπεύθυνος Έργου (Project  Manager) 
16. Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας (Quality Assurance Manager) 
17. Τεχνικός Εξυπηρέτησης Πελατών (Service Desk Agent) 
18. Υπεύθυνος Υπηρεσιών (Service Manager) 
19. Διαχειριστής Συστημάτων (Systems Administrator) 
20. Αναλυτής Συστημάτων (Systems Analyst) 
21. Υπεύθυνος Επιχειρησιακών Αρχιτεκτονιών(Enterprise Architect) 
22. Υπεύθυνος Αρχιτεκτονικής Συστημάτων (Systems Architect) 
23. Ειδικός σε Τεχνικά Ζητήματα (Technical Specialist) 
24. Ειδικός Ελέγχων (Test Specialist) 

 

Σύμφωνα με μελέτη του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχάνων φαίνεται ότι τόσο τα 
κωδικοποιημένα επαγγέλματα, με βάση το Διεθνές Σύστημα Ταξινόμησης 
Επαγγελμάτων όσο και τα επαγγέλματα που θα μπορούσαν να οριστούν με βάση τα 
προγράμματα σπουδών των εκπαιδευτικών φορέων δεν διευκολύνουν τον εντοπισμό 
των κύριων επαγγελμάτων, που στελεχώνουν επιχειρήσεις και οργανισμούς στον τομέα 
των ΤΠΕ και ιδιαίτερα, δεν επιτρέπουν την άμεση ανάδειξη εκείνων των 
επαγγελμάτων, για τα οποία αναμένονται μεταβολές στις απαιτούμενες γνώσεις, 
δεξιότητες και ικανότητες, στο χρονικό ορίζοντα, έως το 2020, με βάση το 
επικρατέστερο σενάριο εξέλιξης του Τομέα. (ΣΕΒ, 2013)  

Συνεπώς, η αναγνώριση των επαγγελμάτων διεξήχθη, με τη συνεισφορά της Ομάδας 
Εμπειρογνωμόνων και Στελεχών Επιχειρήσεων,η οποία συγκροτήθηκε για το σκοπό 
αυτό και με βάση: 

 α)το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για τις επαγγελματικές ικανότητες στον τομέα ΤΠΕ 
(European e-Competence Framework 2.0) και τα συμπεράσματα, σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, που αποτυπώνεται στο έγγραφο με τίτλο «CEN Workshop Agreement (on) 
European ICT Professional Profiles», 
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 β) την ετήσια έρευνα παροχών και αποδοχών της συμβουλευτικής εταιρείας KPMG8, η 
οποία στηρίζεται σε μια πολύ αναλυτική καταγραφή επαγγελματικών αντικειμένων του 
τομέα ΤΠΕ. 

Όπως προκύπτει από τις παραπάνω αναλυτικές μεθόδους, για την αναγνώριση των 
επαγγελμάτων του Τομέα, χρειάζεται, κατά πρώτον, η προσέγγιση της παραγωγικής 
αλυσίδας του, δηλαδή η ανάλυση των τυπικών επιχειρησιακών διαδικασιών, που 
παράγουν προϊόντα και υπηρεσίες ΤΠΕ. Για το σκοπό αυτό υιοθετείται η ανάλυση του 
πλαισίου «European e-Competence Framework (e-CF)», που προτείνει τα παρακάτω 
παραγωγικά στάδια: 

● Σχεδιασμός (Design) 
● Παραγωγή – Ανάπτυξη (Build – Development) 
● Λειτουργία (Service & Operation) 
● Υποστήριξη (Support) 
● Διαχείριση (Management) 

1. Επιχειρησιακή Διαχείριση (Business Management) 
2. Τεχνική Διαχείριση (Technical Management) 

Σύμφωνα με το σχετικό κείμενο μεθοδολογίας, τα στάδια Σχεδιασμού και 
Παραγωγής – Ανάπτυξης αφορούν στις διαδικασίες όπου οι επιχειρήσεις σχεδιάζουν 
και υλοποιούν προϊόντα και υπηρεσίες, ενώ τα παραγωγικά στάδια Λειτουργία και 
Υποστήριξη περιλαμβάνουν δραστηριότητες που αναφέρονται στη λειτουργία και 
υποστήριξη των προϊόντων και υπηρεσιών που παράγονται στα προηγούμενα στάδια. Η 
Επιχειρησιακή Διαχείριση αναφέρεται στις επαγγελματικές δραστηριότητες που 
συνδέονται με τη στρατηγική και τη διοίκηση της επιχείρησης, που αναπτύσσει ή 
συμμετέχει στην παραγωγή προϊόντων/υπηρεσιών ΤΠΕ, την ανάπτυξη και λειτουργία 
σχετικών έργων, ενώ η Τεχνική Διαχείριση περιλαμβάνει το συντονισμό των αμιγώς 
τεχνικών δραστηριοτήτων που συμμετέχουν στην παραγωγή ενός προϊόντος/υπηρεσίας, 
στην ανάπτυξη και λειτουργία ενός έργου ΤΠΕ. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, 
εντοπίζονται τα παρακάτω βασικά επαγγέλματα, ανά παραγωγικό στάδιο, τα οποία 
εκτιμάται ότι θα έχει ανάγκη η αγορά εργασίας στον Τομέα, με βάση το επικρατέστερο 
σενάριο εξέλιξής του. (C.W.A ,2012) 

 

 

 

 

 

Οι κατηγορίες περιέχουν επαγγέλματα τα οποία είναι τα εξής : 

A. Επιχειρησιακή Διαχείριση (Υπεύθυνος Πληροφοριακού Συστήματος, 
Υπεύθυνος Μηχανοργάνωσης, Υπεύθυνος Λειτουργιών) 

B. Τεχνική Διαχείριση (Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας, Υπεύθυνος 
Ασφάλειας ΤΠΕ, Υπεύθυνος Έργου, Υπεύθυνος Υπηρεσιών) 

C. Σχεδιασμός (Επιχειρησιακός Αναλυτής, Αναλυτής Συστημάτων, Υπεύθυνος 
Επιχειρησιακών Αρχιτεκτονικών, Υπεύθυνος Αρχιτεκτονικής Συστημάτων) 

D. Παραγωγή (Προγραμματιστής, Ειδικός Ψηφιακών Μέσων, Ειδικός Ελέγχων) 
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E. Λειτουργία (Διαχειριστής Βάσεων Δεδομένων, Διαχειριστής  Συστημάτων, 
Ειδικός Δικτύων, Ειδικός σε Τεχνικά Ζητήματα, Τεχνικός Εξυπηρέτησης  
Πελατών) 

F. Υποστήριξη (Υπεύθυνος Διαχείρισης Πελατών, Εκπαιδευτής στις ΤΠΕ, Ειδικός 
Ασφάλειας, Σύμβουλος ΤΠΕ) 

 

Εικόνα 1 ‐ Προφίλ ευρωπαικών ομάδων πληροφορικής 

(C.W.A ,2012) 
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Εικόνα 2 ‐ Ευπωπαικό επαγγελματικό προφίλ πληροφορικής αποτελούμενο από 6 ομάδες και προσδιοριζόμενο 
στην παραγωγική διαδικασία πληροφορικής 

 (C.W.A ,2012) 

 

 

Παρακάτω παρατίθενται οι απαιτούμενες γνώσεις και οι δεξιότητες του κάθε 
επαγγέλματος ξεχωριστά. Αρχικά, περιγράφουμε τα επαγγέλματα από το στάδιο της 
Επιχειρησιακής Δισχείρισης: 

 

 

1. Υπεύθυνος Πληροφοριακού Συστήματος (Business Information Manager) 

Αντικείμενο Εργασιών Γνώσεις – Δεξιότητες - Ικανότητες

Διασφάλιση της αποτελεσματικής 
λειτουργίας (στη βάση 
τεχνικοοικονομικών κριτηρίων) ενός (ή 
περισσοτέρων) 
εκ των βασικών Πληροφοριακών 
Συστημάτων μια επιχείρησης (π.χ. CRM, 
ERP, BPMS κλπ.), του οποίου έχει 
την ευθύνη ή του Δικτύου της 
επιχείρησης 

Γνώσεις σε γλώσσες προγραμματισμού, 
σε markup γλώσσες (XML κλπ.) και σε 
δικτυακά πρωτόκολλα ή 
στην περίπτωση του Υπεύθυνου 
Λειτουργίας Δικτύου: Γνώσεις 
αρχιτεκτονικής και δικτυακών 
πρωτοκόλλων 
τηλεπικοινωνιακών δικτύων, δικτύων 
TCP/IP, δικτύων υπολογιστών. 

Έλεγχος της λειτουργίας του 
Συστήματος/Δικτύου της επιχείρησης, με 
κριτήριο τη βελτιστοποίηση, και με 
γνώμονα, α) την υιοθέτηση των 
απαραίτητων τεχνολογικών προτύπων 
και, β) τη διασφάλιση της συμμόρφωσης 
των διαδικασιών που υλοποιεί το 

Γνώσεις και δεξιότητα στη Διαχείριση 
Πληροφοριακών Συστημάτων ή στην 
περίπτωση του Υπεύθυνου 
Λειτουργίας Δικτύου: Γνώσεις στη 
Διαχείριση Δικτύων/δικτυακών 
υπηρεσιών. 
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Σύστημα/Δίκτυο με τη σχετική νομοθεσία 
και το ρυθμιστικό πλαίσιο. 
Ενασχόληση και σχεδιασμός της 
τεχνολογικής εξέλιξης (αρχών και 
προτεραιοτήτων), και της διεύρυνσης της 
χρήσης του Συστήματος/Δικτύου που 
επιβλέπει 

Γνώσεις στη διάρθρωση και στο κόστος 
ανάπτυξης και υποστήριξης των 
εμπορικώς διατιθέμενων λύσεων για 
την υλοποίηση συστημάτων ΤΠΕ, και 
Δικτύων/δικτυακών υπηρεσιών, και 
ικανότητα αξιολόγησης αυτών 

Ευθύνη της εγκατάστασης νέων 
εκδόσεων λογισμικού (versions) στο 
Πληροφοριακό Σύστημα που επιβλέπει, 
ή νέων δικτυακών τεχνολογιών, των 
σχετικών παραμετροποιήσεων, και της 
εκπαίδευσης των χρηστών. 

Ικανότητα λήψης απόφασης σε 
πολύπλοκα τεχνικά θέματα (με την 
παράλληλη εξέταση του κόστους 
λειτουργίας 
και της απόδοσης ενός συστήματος ΤΠΕ, 
ενός Δικτύου/δικτυακής υπηρεσίας) 

Παρακολούθηση της χρήσης του 
Συστήματος/Δικτύου που επιβλέπει, στη 
βάση μετρικών (metrics-analytics), 
των απαιτήσεων και του βαθμού 
ικανοποίησης των χρηστών, ώστε η 
λειτουργία του Συστήματος/Δικτύου να 
ανταποκρίνεται, στο βέλτιστο δυνατό 
βαθμό, στις προσδοκίες τους. 

 Γνώσεις και δεξιότητα στα πρότυπα και 
στα συστήματα ποιότητας, καθώς και στις 
μεθόδους βελτίωσης 
ποιότητας Συστημάτων ΤΠΕ/Δικτύων-
δικτυακών υπηρεσιών. 

Παρακολούθηση του τρόπου κατά τον 
οποίο το Σύστημα/Δίκτυο ικανοποιεί τις 
επιχειρησιακές ανάγκες της 
τμήματος του οργανισμού/επιχείρησης 
που το έχει εγκαταστήσει ή και των 
πελατών του/της. 

Ικανότητα προετοιμασίας ελέγχων 
ποιότητας, σε συνεργασία με τους 
εξειδικευμένους τεχνικούς, και 
διατύπωσης της τελικής διάγνωσης 
(reporting). 

 Γνώσεις στα επιχειρηματικά μοντέλα 
ανάπτυξης λογισμικού, προϊόντων και 
υπηρεσιών ΤΠΕ, στην ηλεκτρονική 
επιχειρηματικότητα, και ικανότητα 
παρακολούθησης των διεθνών τάσεων 
στην ψηφιακή οικονομία 

 Ικανότητα συντονισμού ομάδων 
συνεργατών, στο εσωτερικό και στο 
εξωτερικό του οργανισμού/ επιχείρησης 

 Γνώσεις και δεξιότητα στη διαχείριση 
κινδύνων. 

  Γνώσεις και δεξιότητες στη διαχείριση 
της αλλαγής (change management). 

 Ικανότητα συγγραφής αναφορών 
(reporting). 
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2.Υπεύθυνος Μηχανοργάνωσης 

Αντικείμενο Εργασιών Γνώσεις – Δεξιότητες - Ικανότητες
Προσδιορισμός της στρατηγικής της 

εταιρίας για την Τεχνολογία Πληροφοριών
Εξισορρόπηση στρατηγικής επιχείρησης 

και συστημάτων πληροφοριών 

Διαχείριση τμημάτων συστήματος 
πληροφορικής 

Ανάπτυξη επιχειρηματικού πλάνου 

Υπεύθυνος για την ποιότητα και 
διαχείριση των σχέσεων εταιρίας-πελάτη 

Ανάπτυξη και σύνταξη έργου 

Ορισμός και εξασφάλιση συγκατάθεσης με 
τους όρους του συμβολαίου επισκευής 

Διαχείριση σχέσεων 

Διαπραγμάτευση και εφαρμογή 
περίπλοκων συμβολαίων 

Διοίκηση ΤΠΕ 

Παροχή προτάσεων στα ανώτερα στελέχη  
Διασφάλιση εφαρμογής των διαδικασιών 
της διαχείρισης μεταβολών  

 

Εξασφάλιση αξιοποιστίας, 
εμπιστευτικότητας, ασφάλειας και 
ακεραιότητας των Συστημάτων 

Πληροφοριών 

 

 

 

3.Υπεύθυνος Λειτουργιών ΤΠΕ (ICT Operations Manager) 

Αντικείμενο Εργασιών Γνώσεις – Δεξιότητες - Ικανότητες

Συντονισμός και τη διαχείριση του 
προσωπικού 

Ανάπτυξη του τμήματος προσωπικού 

Κατεύθυνση ,οργάνωση, σχεδιασμό και 
την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων

Διαχείριση κρίσεων 

Διαπραγμάτευση των στόχων και των 
πόρων 

Ποιοτικός έλεγχος ΤΠΕ 

Διαχείριση τμηματικού προϋπολογισμού Διαδικασία διαχείρισης μεταβολής 

Διαχείριση πληροφοριών Σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των 
πληροφοριών 

Ανάλυση και πρόταση λύσεων για 
βελτιστοποίηση της παραγωγικότητας 

 

Διαχείριση της διασφάλισης της 
ποιότητας και της ασφάλειας προϊόντος 

και υπηρεσιών 

 

Επικοινωνία με εσωτερικά τμήματα των 
επιχειρήσεων σε ότι αφορά τα project, τα 

οποία έχουν αναλάβει 
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Στη συνέχεια, περιγράφουμε τα επαγγέλματα από το στάδιο της Τεχνικής Διαχείρισης: 

 

1. Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας (Quality Assurance Manager) 

Αντικείμενο Εργασιών Γνώσεις – Δεξιότητες - Ικανότητες

Αξιολόγηση προτύπων διασφάλισης 
ποιότητας στον τομέα ΤΠΕ 

Γνώσεις και δεξιότητα στη Διαχείριση 
Πληροφοριακών Συστημάτων. 

Σχεδιασμός, ανάπτυξη και επαλήθευση 
διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας σε 

έργα ΤΠΕ, προϊόντα/υπηρεσίες, 
Δίκτυα και δικτυακές υπηρεσίες. 

Γνώσεις στη Μηχανική των Η/Υ και των 
Τηλεπικοινωνιών. 

Ανάλυση, οργάνωση ελέγχων και 
αξιολόγηση συστημάτων ποιότητας που 
είναι σε ισχύ και ευθύνη διατύπωσης 
προτάσεων βελτίωσης των διαδικασιών 

διασφάλισης ποιότητας. 

Γνώσεις και δεξιότητα στα πρότυπα και 
στα συστήματα ποιότητας, καθώς και στις 

μεθόδους βελτίωσης 
ποιότητας. 

Γενικές υποδείξεις, συμβουλές και 
τεχνικές προτάσεις για τη βελτίωση της 

ποιότητας σε κάθε στάδιο της 
παραγωγικής διαδικασίας ή σε κάθε άλλο 
στάδιο του κύκλου ζωής ενός έργου ΤΠΕ, 

προϊόντος/υπηρεσίας, 
Δικτύου, δικτυακής υπηρεσίας, και σε 

κάθε Διεύθυνση ή Τμήμα του 
οργανισμού/επιχείρησης. 

Γνώσεις στα επιχειρηματικά μοντέλα 
ανάπτυξης λογισμικού, προϊόντων και 
υπηρεσιών ΤΠΕ, στην ηλεκτρονική 
επιχειρηματικότητα, και ικανότητα 

παρακολούθησης των διεθνών τάσεων 
στην ψηφιακή οικονομία. 

 Ικανότητα ανάλυσης, οργάνωσης, ελέγχων 
και αξιολόγησης ποιότητας. 

 Ικανότητα προετοιμασίας ελέγχων 
ποιότητας και διατύπωσης της τελικής 

διάγνωσης (reporting). 
 Ικανότητα συντονισμού ομάδων 

συνεργατών, στο εσωτερικό (και στο 
εξωτερικό του οργανισμού/επιχείρησης). 

 Ικανότητα επικοινωνίας και παρουσίασης 
(presentation) προβλημάτων και τεχνικών 

επιλογών σε θέματα 
ποιότητας, και των μεθόδων που θα 
εφαρμοσθούν για τη βελτίωση της 

ποιότητας. 
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2.Υπεύθυνος Ασφάλειας ΤΠΕ (ICT Security Manager) 

Αντικείμενο Εργασιών Γνώσεις – Δεξιότητες - Ικανότητες
Αξιολόγηση της ασφάλειας των 
συστημάτων ΤΠΕ και Δικτύων. 

 Γνώσεις και δεξιότητα στην ασφάλεια 
ΤΠΕ ή/και Δικτύων. 

Κύρια ευθύνη ανάπτυξης προτύπων, 
διαδικασιών διασφάλισης της ασφάλειας 
των συστημάτων ΤΠΕ και 
Δικτύων, δικτυακών υπηρεσιών, σε πολλά 
επίπεδα: του οργανισμού/επιχείρησης, 
των συστημάτων και των 
εφαρμογών, των εξυπηρετητών και των 
στοιχείων Δικτύου κλπ. 

Γνώσεις σε γλώσσες προγραμματισμού, 
σε markup γλώσσες (XML κλπ.) και σε 
δικτυακά πρωτόκολλα. 

Επιμέλεια της ευθυγράμμισης της 
πολιτικής του οργανισμού/επιχείρησης, 
με διεθνή πρότυπα, δημόσια ή 
ιδιωτικά. 

Γνώσεις και δεξιότητα στην ανάπτυξη 
λογισμικού ή στο σχεδιασμό και στην 
ανάπτυξη Δικτύου/δικτυακής 
υπηρεσίας. 

Ανάλυση, οργάνωση ελέγχων και 
αξιολόγηση προτύπων και διαδικασιών 
ασφάλειας που είναι σε ισχύ και 
ευθύνη διατύπωσης προτάσεων 
βελτίωσης της ασφάλειας 

 Γνώσεις και δεξιότητα στη Διαχείριση 
Πληροφοριακών Συστημάτων. 

Έρευνα, διατύπωση συμπερασμάτων και 
προτάσεις άμεσων δράσεων σε 
περίπτωση ατυχημάτων που 
προδίδουν αδυναμίες της πολιτικής 
ασφάλειας ή ανάγκη για αναθεώρησή της.

Γνώσεις και δεξιότητα σε ανάπτυξη και 
ολοκλήρωση συστημάτων (systems 
development, systems integration, 
solutions development & 
implementation). 

Γενικές υποδείξεις, συμβουλές και 
τεχνικές προτάσεις για τη βελτίωση 
ασφάλειας σε τμήματα, υποσυστήματα 
ή στο σύνολο ενός έργου ΤΠΕ, 
προϊόντος/υπηρεσίας, Δικτύου, δικτυακής 
υπηρεσίας, και στα συστήματα της 
κάθε Διεύθυνσης ή Τμήματος του 
οργανισμού/επιχείρησης. 

Γνώσεις και δεξιότητα στο σχεδιασμό των 
συστημάτων στη βάση σχεδιαστικών 
αρχών και αρχιτεκτονικών 

 Γνώσεις στη διάρθρωση και στο κόστος 
ανάπτυξης των εμπορικώς διατιθέμενων 
λύσεων ασφάλειας για την 
υλοποίηση συστημάτων ΤΠΕ, και 
Δικτύων/δικτυακών υπηρεσιών, καθώς 
και στην ικανότητα αξιολόγησης 
αυτών 

  Γνώσεις στα επιχειρηματικά μοντέλα 
ανάπτυξης λογισμικού, προϊόντων και 
υπηρεσιών ΤΠΕ, στην ηλεκτρονική 
επιχειρηματικότητα και ικανότητα 
παρακολούθησης των διεθνών τάσεων 
στην ψηφιακή οικονομία. 

 Ικανότητα λήψης απόφασης σε 
πολύπλοκα τεχνικά θέματα ασφάλειας 
συστημάτων ΤΠΕ. 
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 Ικανότητα προετοιμασίας ελέγχων 

ασφαλείας και διατύπωσης της τελικής 
διάγνωσης (reporting) 

 Ικανότητα συντονισμού και διοίκησης 
τεχνικών ομάδων. 

 Γνώσεις και δεξιότητα στη διαχείριση 
κινδύνων. 

 Γνώσεις και δεξιότητες στη διαχείριση 
της αλλαγής (change management). 

 Ικανότητα επικοινωνίας και παρουσίασης 
(presentation) προβλημάτων και τεχνικών 
επιλογών σε 
θέματα ασφαλείας συστημάτων ΤΠΕ, και 
των μεθόδων που θα εφαρμοσθούν για τη 
βελτίωση της(των) 
ακολουθούμενης(ων) πολιτικής(ών) 
ασφαλείας. 

 

 
 

3.Υπεύθυνος Έργου (Project Manager) 

Αντικείμενο Εργασιών Γνώσεις – Δεξιότητες - Ικανότητες
Eυθύνη για την εκτέλεση, έλεγχο και 
ολοκλήρωση ενός έργου ΤΠΕ (ή 
ανάπτυξης ενός νέου προϊόντος/ 
υπηρεσίας), σύμφωνα με το αρχικό 
σχέδιο και τις δεσμεύσεις πόρων που 
έχουν τεθεί 

Γνώσεις και δεξιότητα στη διαχείριση 
έργων ΤΠΕ και στο έλεγχο της εξέλιξής 
τους με τη χρήση ποσοτικών 
μεθόδων (Project Control & Tracking & 
Measurement) 

Διατύπωση προτεραιοτήτων κατά τη 
διάρκεια των διαφορετικών φάσεων 
εκτέλεσης ενός έργου ΤΠΕ ή 
ανάπτυξης ενός προϊόντος/υπηρεσίας 

Γνώσεις στη χρήση των βασικών 
εργαλείων project management (MS 
Project, Visio κλπ.) 

Παρακολούθηση και έλεγχος της 
διαδικασίας παραγωγής ενδιάμεσων 
παραδοτέων 

Γνώσεις και δεξιότητα στη διαχείριση 
κινδύνων. 

Επίβλεψη της ασφάλειας των 
συστημάτων ΤΠΕ που υποστηρίζουν την 
εκτέλεση ενός έργου ή την ανάπτυξη 
ενός προϊόντος/υπηρεσίας. 

Iκανότητα συντονισμού ομάδων 
συνεργατών, στο εσωτερικό και στο 
εξωτερικό του οργανισμού/ επιχείρησης. 

Οργάνωση της εκπαίδευσης των 
χρηστών. 

Ικανότητα διαχείρισης sub-contractors. 

 Ικανότητα κατανόησης του τεχνικού 
μέρους ενός έργου ΤΠΕ ή των 
λειτουργικών και τεχνικών 
χαρακτηριστικών 
ενός προϊόντος/υπηρεσίας ΤΠΕ. 

 Ικανότητα κατανόησης των μοντέλων 
εσωτερικής οργάνωσης, της 
οργανωσιακής κουλτούρας ή των 
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καταναλωτικών συνηθειών αυτών που θα 
χρησιμοποιήσουν ένα έργο ΤΠΕ και θα 
αγοράσουν ένα προϊόν/ 
υπηρεσία ΤΠΕ 

 Γνώσεις διαπραγματευτικών μεθόδων και 
διαπραγματευτικές ικανότητες 

 Γνώσεις και δεξιότητες στη διαχείριση 
της αλλαγής (change management). 

 Ικανότητα συγγραφής αναφορών 
(reporting) 

 Ικανότητα επικοινωνίας και παρουσίασης 
(presentation) της εργασίας του, της 
εξέλιξης ενός έργου ΤΠΕ 
(ανάπτυξης προϊόντος/υπηρεσίας, 
Δικτύου, δικτυακής υπηρεσίας) και των 
εργασιών που περιλαμβάνει κάθε 
στάδιο εξέλιξης του έργου. 

 

 

 

 

4.Υπεύθυνος Υπηρεσιών (Service Manager) 

Αντικείμενο Εργασιών Γνώσεις – Δεξιότητες - Ικανότητες
Διαχείριση ομάδων στελεχών με 
διαφορετικές εξειδικεύσεις στην 
υποστήριξη της εξέλιξης του προϊόντος 
κατά 
μήκος του κύκλου ζωής προϊόντων και 
υπηρεσιών ΤΠΕ (product management 
lifecycle): εξειδικεύσεις που 
ξεκινούν από το στρατηγικό σχεδιασμό 
και το σχεδιασμό νέων 
προϊόντων/υπηρεσιών και καταλήγουν 
στην 
ανάπτυξη δραστηριοτήτων “go-to-
market” & “after-sales-support”. 

Γνώσεις στη στρατηγική διοίκηση 
(strategic management), στην 
τοποθέτηση στον ανταγωνισμό 
(competitive 
Positioning), και στο στρατηγικό 
μάρκετινγκ – ειδικά στις βιομηχανίες του 
τομέα ΤΠΕ. 

Σχεδιασμός ανάπτυξης 
προϊόντος/υπηρεσίας με βάση τις ανάγκες 
των καταναλωτών και την κατάσταση της
αγοράς, την εξέλιξη των προτιμήσεων 
των καταναλωτών και τα δημογραφικά 
στοιχεία της κατανάλωσης, τον 
ανταγωνισμό και τη μορφή της 
καινοτομίας. 

Γνώσεις στη διαδικασία ανάπτυξης 
προϊόντος (product develοpment process) 
και δεξιότητα στην ανάπτυξη 
προϊόντων/υπηρεσιών ΤΠΕ 

Συντονισμός των εργασιών που 
συμμετέχουν στη ανάπτυξη 
προϊόντων/υπηρεσιών ΤΠΕ, του 

Γνώσεις στα επιχειρηματικά μοντέλα 
ανάπτυξης λογισμικού, προϊόντων και 
υπηρεσιών ΤΠΕ, στις 
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ανθρώπινου 
δυναμικού (κυρίως της ομάδας τεχνικής 
ανάπτυξης) και των άλλων πόρων που 
απαιτούνται. Καθορισμός 
διαδικασιών “παρακολούθησης” 
(monitoring) της διαδικασίας ανάπτυξης 
προϊόντος/υπηρεσίας με σκοπό τον 
έλεγχο της ποιότητας, του 
προϋπολογισμού, του χρόνου ανάπτυξης 
και της συνέπειας του τελικού προϊόντος 
με τη λειτουργικότητα (product/service 
functionality), όπως αυτή σχεδιάστηκε 
στις αρχικές φάσεις του κύκλου 
ανάπτυξης. 

τεχνικές ψηφιακού μάρκετινγκ, στη 
χρήση των «κοινωνικών δικτύων (social 
media), στην ηλεκτρονική 
επιχειρηματικότητα, και ικανότητα 
παρακολούθησης των διεθνών τάσεων 
στην ψηφιακή οικονομία. 

Συνεργασία με “συμβούλους» 
(consultants) και, κυρίως, με τα άλλα 
μέρη της αλυσίδας αξίας του προϊόντος- 
υπηρεσίας, στο πλαίσιο της ανάπτυξης 
στρατηγικών «συνεργατικής ανάπτυξης 
προϊόντος/υπηρεσίας» (product 
co-development). 

Ικανότητα εφαρμογής μιας στρατηγικής 
ανάπτυξης νέου προϊόντος/υπηρεσίας 
ΤΠΕ. 

 Γνώσεις και δεξιότητες στην εφαρμογή 
αναλυτικών μοντέλων (data modeling & 
processing) για την εκτίμηση 
της δυναμικής ανάπτυξης νέων 
προϊόντων σε τομείς της αγοράς. 

 Ικανότητα συντονισμού ομάδων 
συνεργατών, στο εσωτερικό και στο 
εξωτερικό της επιχείρησης 

 Ικανότητα εκτέλεσης εργασιών στον 
προβλεπόμενο χρόνο και με τους 
προκαθορισμένους πόρους. 

 Ικανότητα επικοινωνίας και παρουσίασης 
(presentation) εννοιών, μεθόδων και 
τρόπων οργάνωσης ομάδων 
στο πλαίσιο της διαδικασίας ανάπτυξης 
προϊόντος/υπηρεσίας. 
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 Στη συνέχεια, περιγράφουμε τα επαγγέλματα από το στάδιο του Σχεδιασμού: 

 

1.Επιχειρησιακός Αναλυτής (Business Analyst) 

 

Αντικείμενο Εργασιών Γνώσεις – Δεξιότητες - Ικανότητες

Ανάλυση των επιχειρηματικών μοντέλων 
λειτουργίας επιχειρήσεων, άλλων 

εσωτερικών δομών μιας επιχείρησης ή 
διεπιχειρηματικών δομών. 

Γνώσεις και δεξιότητα στη Διαχείριση 
Πληροφοριακών Συστημάτων. 

Ανάλυση διαδικασιών και λειτουργιών 
και ανάλυση των αναγκών 

«παρακολούθησης» (monitοring) των 
δραστηριοτήτων ενός 

οργανισμού/επιχείρησης με τη χρήση 
μεθόδων επιχειρησιακής νοημοσύνης. 

Γνώσεις στη μοντελοποίηση και 
διαχείριση επιχειρησιακών διαδικασιών, 

στη διαχείριση λειτουργιών, στις 
ποσοτικές μεθόδους διοίκησης, στις 

μεθόδους της επιχειρησιακής 
νοημοσύνης, στη στρατηγική και στη 
διοίκηση των επιχειρήσεων και στην 
οργάνωση της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

Ανάλυση των συγκεκριμένων 
απαιτήσεων για την ανάπτυξη ενός έργου 
ΤΠΕ (εγκατάσταση ενός Πληροφοριακού 
Συστήματος, ενός Δικτύου, ή ανάπτυξη 
μιας δικτυακής υπηρεσίας), ή ενός νέου 
τυποποιημένου προϊόντος/ υπηρεσίας, 

και διατύπωση των σχετικών 
προδιαγραφών ή/και λειτουργικών 

χαρακτηριστικών. 

Γνώσεις στη χρήση των βασικών 
εργαλείων (software tools) και 

τεχνολογιών (XML, UML, BPMN κλπ.) 
μοντελοποίησης δεδομένων και 

εγγράφων, λειτουργιών, διαδικασιών. 

Εγκατάσταση διαύλων επικοινωνίας, 
διεπαφής, ανάμεσα στους σχεδιαστές και 
την τεχνική ομάδα, και στους χρήστες 
ενός έργου ΤΠΕ – ανάμεσα σε αυτούς 
που αναπτύσσουν ένα προϊόν/υπηρεσία 

ΤΠΕ και στους πελάτες. 

Γνώσεις μεθόδων Business Intelligence 
και αλγορίθμων data mining. 

 Γνώσεις στα επιχειρηματικά μοντέλα 
ανάπτυξης λογισμικού, προϊόντων και 
υπηρεσιών ΤΠΕ, στην ηλεκτρονική 
επιχειρηματικότητα και ικανότητα 

παρακολούθησης των διεθνών τάσεων 
στην ψηφιακή οικονομία. 

 Γνώσεις και δεξιότητα στο σχεδιασμό 
Πληροφοριακών Συστημάτων και 
Δικτύων Επικοινωνίας, κυρίως στην 

ανάλυση απαιτήσεων, στον 
προσδιορισμό των λειτουργικών 
απαιτήσεων και στη διατύπωση 

προδιαγραφών 
 Γνώσεις και δεξιότητα στην 

κοστολόγηση παραγωγής, εγκατάστασης 
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και λειτουργίας Πληροφοριακών 
Συστημάτων και δικτυακών υπηρεσιών. 

 Γνώσεις και δεξιότητες στη διαχείριση 
της αλλαγής (change management) 

 Iκανότητα συντονισμού ομάδων 
συνεργατών, στο εσωτερικό και στο 

εξωτερικό του οργανισμού/επιχείρησης. 
 Ικανότητα συγγραφής αναφορών 

(reporting). 

 

 

 

2.Αναλυτής Συστημάτων (Systems Analyst) 

Αντικείμενο Εργασιών Γνώσεις – Δεξιότητες - Ικανότητες

Αξιολόγηση προϊόντων, υπηρεσιών και 
δικτυακών υπηρεσιών, με βάση: α) τις 
απαιτήσεις της επιχείρησης παραγωγού 
(προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ) ή της 
επιχείρησης πελάτη, β) τις απαιτήσεις 
χρήσης που διατυπώνει η εργασία 
business analysis, γ) την τεχνολογική 
προσφορά (vendors offerings - open 
source) και, δ) τις εκάστοτε δεσμεύσεις 
κόστους. 

Γνώσεις σε γλώσσες προγραμματισμού, 
σε markup γλώσσες (XML κλπ.) και σε 

δικτυακά πρωτόκολλα. 

Εκπόνηση τεχνικών προδιαγραφών ενός 
Πληροφοριακού Συστήματος, ή του 
συνόλου ενός έργου ΤΠΕ (που 
αποτελείται από περισσότερα από ένα 
συστήματα) ή μιας δικτυακής υπηρεσίας. 

Γνώσεις και δεξιότητα στην ανάπτυξη 
λογισμικού ή στο σχεδιασμό και στην 

ανάπτυξη Δικτύου/δικτυακής υπηρεσίας. 

Σχεδιασμός των τεχνικών λεπτομερειών 
της εγκατάστασης ενός συστήματος ή της 
ανάπτυξης ενός Δικτύου/ δικτυακής 
υπηρεσίας, της υλοποίησης ενός 
προϊόντος ΤΠΕ, προβαίνοντας στις 
απαραίτητες τεχνικές επιλογές (S/W 
packaged applications ή custom developed 
solutions). 

Γνώσεις και δεξιότητα στο σχεδιασμό των 
συστημάτων, στη βάση σχεδιαστικών 

αρχών και αρχιτεκτονικών 

Στοχοθεσία της απαιτούμενης απόδοσης 
(performance) ενός συστήματος που θα 
εγκατασταθεί, ενός Δικτύου/ δικτυακής 
υπηρεσίας που θα αναπτυχθεί, ενός 
προϊόντος που θα υλοποιηθεί. 

Γνώσεις και δεξιότητα στη Διαχείριση 
Πληροφοριακών Συστημάτων. 

Διατύπωση προτάσεων αναβάθμισης 
υφισταμένων συστημάτων, 
Δικτύων/δικτυακών υπηρεσιών, και κάθε 
είδους προϊόντος ΤΠΕ, και επιλογή των 

Γνώσεις στη διάρθρωση και στο κόστος 
ανάπτυξης των εμπορικώς διατιθέμενων 
λύσεων για την υλοποίηση συστημάτων 
ΤΠΕ και Δικτύων/δικτυακών υπηρεσιών, 
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κατάλληλων τεχνικών λύσεων που 
υλοποιούν αυτή την αναβάθμιση (πάντοτε 
με συγκεκριμένες δεσμεύσεις κόστους). 

και ικανότητα αξιολόγησης αυτών. 

 Γνώσεις στα επιχειρηματικά μοντέλα 
ανάπτυξης λογισμικού, προϊόντων και 
υπηρεσιών ΤΠΕ, στην ηλεκτρονική 
επιχειρηματικότητα, και ικανότητα 

παρακολούθησης των διεθνών τάσεων 
στην ψηφιακή οικονομία. 

 Ικανότητα λήψης απόφασης σε θέματα 
τεχνικών επιλογών με την παράλληλη 
εξέταση του κόστους επένδυσης και της 
απόδοσης εγκατάστασης ενός συστήματος 
ΤΠΕ, ενός Δικτύου/δικτυακής υπηρεσίας 

 Iκανότητα συντονισμού ομάδων 
συνεργατών, στο εσωτερικό και στο 

εξωτερικό της επιχείρησης. 
 Ικανότητα συγγραφής αναφορών 

(reporting). 

 Ικανότητα επικοινωνίας και παρουσίασης 
(presentation) εναλλακτικών τεχνικών 
επιλογών και των τεχνικών σχεδίων που 

θα υλοποιηθούν. 
 

 

 

 

3.Υπεύθυνος Αρχιτεκτονικής Συστημάτων (Systems Architect) 

Αντικείμενο Εργασιών Γνώσεις – Δεξιότητες - Ικανότητες

Ανάλυση της τεχνολογίας, των 
επιχειρήσεων και των τεχνικών 

προδιαγραφών 

Γνώσεις στις τεχνολογίες και τις 
διαδικασίες βιομηχανικής παραγωγής 
εξοπλισμού 

Καθορισμός και υλοποίηση σύνθετων 
λύσεων ΤΠΕ 

Γνώσεις στο ψηφιακό σχεδιασμό υλικού, 
στις τεχνολογίες των μικρο-επεξεργαστών 
και στα ψηφιακά 
υποσυστήματα που απαρτίζουν το υλικό 
ΤΠΕ 

Καθοδήγηση της ανάπτυξης και της 
ολοκλήρωσης των συνιστωσών 

Γνώσεις στην ανάπτυξη λογισμικού 

Καθοδήγηση ή/και διεξαγωγή της 
ολοκλήρωσης συστημάτων 

Γνώσεις σε γλώσσες προγραμματισμού 

 

 

4.Υπεύθυνος Επιχειρησιακών Αρχιτεκτονικών (Enterprise Architect) 
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Αντικείμενο Εργασιών Γνώσεις – Δεξιότητες - Ικανότητες

Επινόηση ευκαιρών επιχειρηματικής 
βελτίωσης και δημιουργία προτάσεων 

Εξισσορόπηση των συστημάτων 
στρατηγικής επιχείρισης και 
πληροφοριακών συστημάτων 

Ευθυγράμμιση της στρατηγικής των ΤΠΕ 
και του σχεδιασμού με τους οργανωτικούς 

στόχους της επιχείρησης 

Αναπτυξη επιχειρηματικού σχεδιασμού 

Εναρμόνιση των επιχειρησιακών 
διαδικασιών, λειτουργιών και ροής 

εργασίας και εφαρμογή μιας σταθερής 
προσέγγισης εφαρμογής 

Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός 

Διοίκηση των ενδιαφερομένων φορέων 
στην ανάπτυξη νέων διαδικασιών και 
συστημάτων και επαλήθευση της 

εφικτότητας 

Παρακολούθηση  της τεχνολογίας 

Κριτική μετά την εφαρμογή για να 
αξιολογηθούν τα συσσωρευμένα οφέλη 
από τα νέα συστήματα διαδικασιών 

Διαχείριση επιχειρησιακής μεταβολής 

 

 

 

 

 

Παρακάτω, περιγράγονται τα αντικείμενα εργασίας του τομέα της Παραγωγής: 

1. Προγραμματιστής ( Developer) 

Αντικείμενο Εργασιών Γνώσεις – Δεξιότητες - Ικανότητες

Ανάπτυξη λογισμικού στη βάση του 
σχεδιασμού και των τεχνικών 

προδιαγραφών στις οποίες κατέληξε η 
φάση της ανάλυσης απαιτήσεων, 

διαδικασιών κλπ. 

Γνώσεις σε γλώσσες προγραμματισμού. 

Προετοιμασία του κατάλληλου 
υποστηρικτικού υλικού (software 
documentation) και των οδηγιών 

παραμετροποίησης (configuration) και 
χρήσης του λογισμικού. 

Γνώσεις και δεξιότητες στη χρήση 
πλαισίων προγραμματισμού (πλατφόρμες 

.ΝΕΤ, Java κλπ.) και στα σχετικά 
εργαλεία ανάπτυξης. 

Συμμετοχή στην εκπαίδευση των χρηστών 
για την άντληση feedback από τη χρήση ή 
υποστήριξη κοινοτήτων χρηστών στο 
Διαδίκτυο, και ενδεχομένως στη 
διαδικασία software testing. 

Γνώσεις και δεξιότητα σε μεθόδους 
ανάπτυξης λογισμικού (software 

development methodology). 
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Παροχή συμβουλών και διατύπωση 
προτάσεων για την επίλυση τεχνικών 

προβλημάτων που εμφανίζει η χρήση ενός 
λογισμικού (ή η χρήση της αντίστοιχης 

υπηρεσίας). 

Γνώσεις στην ασφάλεια λογισμικού και 
συστημάτων ΤΠΕ. 

 Ικανότητα συνεργασίας με analysts & 
designers (Business & System 

Analysts/Network Planners, Entreprise & 
Systems Architects) στο πλαίσιο του 

κύκλου ανάπτυξης λογισμικού (software 
and systems development life cycle). 

 

 

 

2. Ειδικός  Ψηφιακών Μέσων (Digital Media Specialist) 

Αντικείμενο Εργασιών Γνώσεις – Δεξιότητες - Ικανότητες

Ανάπτυξη ή/και εγκατάσταση web sites 
και άλλων μέσων διαδικτυακής 

παρουσίας της επιχείρησης (digital 
media), συμπεριλαμβανομένων των 
mobile applications, στο πλαίσιο της 

εσωτερικής οργάνωσης της επιχείρησης, 
της σχέσης της με τους συνεργάτες της ή 
της προβολής της στο δημόσιο χώρο. 

Γνώσεις σε γλώσσες προγραμματισμού, 
ειδικά σε Web programming. 

Σχεδιασμός και ανάπτυξη κάθε είδους 
διεπαφών (interfaces) μεταξύ τμημάτων 

ΤΠΕ της επιχείρησης – ή/και 
αξιοποιώντας πηγές εξωτερικών 

δεδομένων. 

Γνώσεις και δεξιότητες στη χρήση 
πλαισίων προγραμματισμού (πλατφόρμες 

.ΝΕΤ, Java κλπ.) και στα σχετικά 
εργαλεία του Web (HTML, ActiveX, 

VRML, Silverstream, Coldfusion, ASP, 
BEA WebLogic κλπ.). 

Συνεργασία με στελέχη της επιχείρησης, 
με τους analysts & developers, για το 

σχεδιασμό διαδικτυακών 
μέσων και διεπαφών (ενεργεί συχνά ως η 
διεπαφή ανάμεσα σε τεχνικούς και μη-

τεχνικούς). 

Γνώσεις και δεξιότητα στην ανάπτυξη 
ή/και εγκατάσταση συστημάτων 

διαχείρισης περιεχομένου (Web Content 
Management Systems & Enterprise 
Content Management Systems), που 
υποστηρίζουν τη λειτουργία των 

διαδικτυακών μέσων. 
Συνεργασία με τους χρήστες των 

διαδικτυακών μέσων που αναπτύσσει ή 
επιχείρηση, και με τους πελάτες της, 
αν ένα τέτοιο μέσο αναπτύσσεται στο 
πλαίσιο ενός έργου ΤΠΕ ή/και της 
παροχής μιας δικτυακής υπηρεσίας 

Γνώσεις και δεξιότητα σε μεθόδους 
ανάπτυξης λογισμικού (software 

developent methodology). 

Συστηματική παρακολούθηση των 
διαδικτυακών μέσων της επιχείρησης και 

διατύπωση προτάσεων 
σχεδιαστικών και λειτουργικών 

Ικανότητα στο σχεδιασμό λειτουργικών 
διεπαφών που να ενσωματώνουν τη 
συνεχή καινοτομία που παράγεται 
σε ό,τι αφορά στην αισθητική και τις 
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βελτιώσεων. χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες. 

Παρακολούθηση της επισκεψιμότητας, 
της απήχησης και της χρήσης των 

διαδικτυακών μέσων της επιχείρησης, 
αναπτύσσοντας ή/και εγκαθιστώντας τα 
απαραίτητα εργαλεία και συντάσσοντας 

περιοδικές online αναφορές 

Γνώσεις και δεξιότητα στην ανάπτυξη 
διεπαφών για mobile applications. 

Επιμέλεια της ασφάλειας των 
διαδικτυακών μέσων που διαθέτει η 

επιχείρηση εγκαθιστώντας τις 
απαραίτητες 

διαδικασίες και λογισμικό για να 
αποτρέπονται φαινόμενα του τύπου 

denial of service attacks 

Γνώσεις στην ασφάλεια λογισμικού και 
διαδικτυακών εφαρμογών 

Συντήρηση και υποστήριξη των 
εξυπηρετητών (Internet Servers) και 
όλων των σχετικών υποδομών που 
φιλοξενούν τα διαδικτυακά μέσα της 

επιχείρησης. 

Ικανότητα συνεργασίας με τεχνικούς και 
μη-τεχνικούς στο πλαίσιο του 

σχεδιασμού διαδικτυακών μέσων. 

 Ικανότητα συντονισμού ομάδων 
συνεργατών, στο εσωτερικό και στο 

εξωτερικό της επιχείρησης. 
 Γνώσεις στα επιχειρηματικά μοντέλα 

ανάπτυξης λογισμικού, προϊόντων και 
υπηρεσιών ΤΠΕ, στις τεχνικές 

ψηφιακού μάρκετινγκ, στη χρήση των 
«κοινωνικών δικτύων (social media) και 

ικανότητα παρακολούθησης 
και διαρκούς ενημέρωσης για τις νέες 

τάσεις στο Web. 
 Ικανότητα επικοινωνίας και παρουσίασης 

(presentation) εναλλακτικών τεχνικών 
επιλογών και των τεχνικών 
σχεδίων που θα υλοποιηθούν. 

 

 

3. Ειδικός Ελέγχων (Test Specialist) 

Αντικείμενο Εργασιών Γνώσεις – Δεξιότητες - Ικανότητες

Έλεγχος του λογισμικού που ανέπτυξαν 
οι developers, της δικτυακής 
υπηρεσίας, ή/και εντοπισμός τεχνικών 
προβλημάτων στην εγκατάσταση του 
υλικού (hardware) – στη βάση των 
προδιαγραφών (specifications) και του 
αρχικού σχεδίου (test plan). 

Γνώσεις και δεξιότητα στην ανάπτυξη 
λογισμικού, στην ανάπτυξη δικτυακής 
υπηρεσίας και στον έλεγχο της 
εγκατάστασης υλικού. 
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Συμμετοχή στην προετοιμασία και 
εκτέλεση των test plans 

Γνώσεις και δεξιότητα στην εκτέλεση 
test plans. 

 Επιμέλεια διαχείρισης των 
αποτελεσμάτων των ελέγχων, 
αποθήκευσή τους και παραγωγή των 
αντίστοιχων 
reports. 

Ικανότητα προετοιμασίας test plans και 
διατύπωσης της τελικής διάγνωσης 
(reporting) 

Εκπαίδευση των χρηστών ενός έργου 
ΤΠΕ, και των πελατών, στη λογική και 
τη διαδικασία των test plans 

Ικανότητα συντονισμού ομάδων 
συνεργατών, στο εσωτερικό και στο 
εξωτερικό της επιχείρησης 

 

 

 

 

 

 

 

Ακολουθούν τα επαγγέλματα του τομέα της Λειτουργίας: 

 

1.Διαχειριστής Βάσεων Δεδομένων (Database Administrator) 

 
Αντικείμενο Εργασιών Γνώσεις – Δεξιότητες - Ικανότητες 

Διαχείριση, υποστήριξη (maintenance) 
και ασφάλεια βάσεων δεδομένων. 

Γνώσεις σε Βάσεις Δεδομένων. 

Μοντελοποίηση δεδομένων και 
σχεδιασμός βάσεων δεδομένων. 

Γνώσεις σε γλώσσες προγραμματισμού 

Έλεγχος των επιχειρησιακών 
διαδικασιών πρόσβασης, τροποποίησης 

και διαγραφής δεδομένων. 

Γνώσεις αρχιτεκτονικής και δικτυακών 
πρωτοκόλλων δικτύων. υπολογιστών. 

Έλεγχος απόδοσης (performance) των 
βάσεων δεδομένων και παρακολούθηση 

διαθεσιμότητας. 

Γνώσεις σε λειτουργικά συστήματα 
υπολογιστών. 

Ευθύνη για την ασφάλεια των 
επιχειρησιακών δεδομένων που 

περιέχουν οι βάσεις δεδομένων του 
οργανισμού,της επιχείρησης, και 
ανάπτυξη διαδικασιών δημιουργίας 

αντιγράφων ασφαλείας και ανάκτησης 
δεδομένων. 

Γνώσεις στην ανάπτυξη λογισμικού. 

Ανάπτυξη και ανάλυση απόδοσης 
υπολογιστικών υποδομών Cloud 

Computing. 

Γνώσεις και δεξιότητα στην ασφάλεια 
συστημάτων ΤΠΕ. 

Σχεδιασμός της αρχιτεκτονικής των Γνώσεις και δεξιότητα σε Virtualization 
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εξυπηρετητών, του δικτύου και των 
βάσεων δεδομένων για εφαρμογές 

ευρείας κλίμακας. 

(severs & network resources). 

Συντήρηση και αναβάθμιση εφαρμογών, 
λειτουργικών συστημάτων, 

υπολογιστικών και δικτυακών υποδομών 
Κέντρων Δεδομένων. 

Γνώσεις σχεδιασμού χωρητικότητας 
(capacity planning) για ευρείας κλίμακας 

εφαρμογές. 

Εγκατάσταση και λειτουργία 
συστημάτων διαχείρισης της υποδομής 

των Κέντρων Δεδομένων. 

Γνώσεις στη λειτουργία συστημάτων 
παρακολούθησης εκδόσεων (versioning) 

και δεξιότητα στην εφαρμογή 
τους. 

Ανάπτυξη εργαλείων αυτοματοποίησης 
διαδικασιών και μετρήσεων και 

εφαρμογή πολιτικών βελτιστοποίησης 
των μετρικών απόδοσης και 

κατανάλωσης πόρων της υποδομής των 
Κέντρων Δεδομένων. 

Ικανότητα αντίληψης των λειτουργικών 
τεχνολογιών ενός σύγχρονου Κέντρου 

Δεδομένων. 

Εντοπισμός και εξομάλυνση 
προβλημάτων στη ροή των δεδομένων. 

Γνώσεις και δεξιότητα στις μεθόδους 
διασφάλισης ποιότητας 

 

 

 

 

2.Διαχειριστής Συστημάτων (Systems Administrator) 

Αντικείμενο Εργασιών Γνώσεις – Δεξιότητες - Ικανότητες

Διαμόρφωση, διαχείριση και 
αξιόπιστη λειτουργία των 

συστημάτων ΤΠΕ 

Ενσωμάτωση συστημάτων 

Συντονισμός του ανθρώπινου 
δυναμικού που συμμετέχει στην 
ανάπτυξη υπηρεσιών ΤΠΕ 

Υποστήριξη χρήστη 

Διαχείριση της παροχής λύσεων σε 
περιπτώσεις εμφάνισης 

προβλημάτων στην παρεχόμενη 
υπηρεσία 

Διαχείριση προβλημάτων – 
Διαχείριση ασφάλειας συστήματος 

 
 
 
 

3.Ειδικός Δικτύων (Network Specialist) 

Αντικείμενο Εργασιών Γνώσεις – Δεξιότητες - Ικανότητες
Επίβλεψη της εγκατάστασης και της 
παραμετροποίησης δικτυακού και 
τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού 

Γνώσεις αρχιτεκτονικής και δικτυακών 
πρωτοκόλλων τηλεπικοινωνιακών 
δικτύων, δικτύων TCP/IP, δικτύων 

υπολογιστών 
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Σχεδιασμός και υλοποίηση δοκιμών 
αποδοχής εξοπλισμού 

Γνώσεις στις περιοχές Local Area 
Networks (LANs), Metropolitan Area 
Networks ή δικτύων κορμού (MANs), 
Wide Area Networks (WANs, με διεθνείς 
συνδέσεις), Global Area Networks 
(GANs, η διασύνδεση των 
προηγουμένων με δορυφορικά και δίκτυα 
κινητής τηλεφωνίας σε παγκόσμιο 
επίπεδο) και δεξιότητα στην 
ανάπτυξη (deployment) και λειτουργία 
των παραπάνω δικτύων 

Καθορισμός και βελτιστοποίηση 
κανόνων δρομολόγησης 
τηλεπικοινωνιακής κίνησης 

Γνώσεις δικτύων οπτικών ινών και 
δεξιότητα στην ανάπτυξη (deployment) 
και λειτουργία των παραπάνω 
δικτύων 

Υλoποίηση (deployment) δικτυακών 
υπηρεσιών 

Γνώσεις μικροκυματικών ζεύξεων και 
δεξιότητα στην ανάπτυξη (deployment) 
και λειτουργία των παραπάνω 
δικτύων 

Ανάλυση κινδύνων διαθεσιμότητας 
υπηρεσιών και εκπόνηση σχεδίων 
αντιμετώπισης 

Γνώσεις καλωδιακής τηλεόρασης και 
δεξιότητα στην ανάπτυξη (deployment) 
και λειτουργία δικτύων 
καλωδιακής τηλεόρασης 

 Σχεδιασμός και εφαρμογή πολιτικών 
ασφαλείας στο δίκτυο 

Γνώσεις αρχών κυψελωτών δικτύων, 
δικτύων τρίτης και τέταρτης γενιάς, 
τεχνολογιών Bluetooth, ασύρματων 
δικτύων και δεξιότητα στην ανάπτυξη 
(deployment) και λειτουργία των 
παραπάνω δικτύων 

Παρακολούθηση δικτύου (network 
monitoring) 

Γνώσεις ανάπτυξης και λειτουργίας 
εφαρμογών και υπηρεσιών στο Internet 
και στα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα 
και αντίστοιχη δεξιότητα 

Οργάνωση και έλεγχος της ροής 
δεδομένων χρέωσης 

Δεξιότητα στη βελτιστοποίηση της 
λειτουργίας εφαρμογών και υπηρεσιών 
στο Internet και στα τηλεπικοινωνιακά 
δίκτυα 

Έλεγχος και βελτιστοποίηση της 
ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών 

Γνώσεις ασφαλείας δικτύων 
(συμπεριλαμβανομένης της 
κρυπτογράφησης δεδομένων), 
πιστοποίησης 
ταυτότητας χρηστών και ασφαλείας 
υπηρεσιών και δεξιότητα στην εφαρμογή 
αυτών 

 Γνώσεις και ικανότητα οργάνωσης της 
παρακολούθησης δικτύων (network 
monitoring) 

 Ικανότητα διαχείρισης έργων 
 

 

 



25 
 
 

4. Ειδικός σε Τεχνικά Ζητήματα (Technical Specialist) 

Αντικείμενο Εργασιών Γνώσεις – Δεξιότητες - Ικανότητες

Ανάπτυξη υλικού, σχεδιάζοντας τις 
κατάλληλες τεχνικές λύσεις, στη βάση 

των απαιτήσεων χρήσης και των 
γενικότερων επιχειρηματικών σχεδίων της 

επιχείρησης παραγωγού και της 
επιχείρησης πελάτη 

Γνώσεις στην ηλεκτρονική και στα 
ηλεκτρικά κυκλώματα. 

Έλεγχος της παραγωγής υλικού με την 
εκτέλεση δοκιμών αναμενόμενης 

συμπεριφοράς. 

Γνώσεις στο ψηφιακό σχεδιασμό υλικού, 
στις τεχνολογίες των μικρο-επεξεργαστών 
και στα ψηφιακά 
υποσυστήματα που απαρτίζουν το υλικό 

ΤΠΕ 
Ευθύνη για τροποποιήσεις και βελτιώσεις 

του εγκατεστημένου υλικού. 
Γνώσεις στις τεχνολογίες και τις 

διαδικασίες βιομηχανικής παραγωγής 
εξοπλισμού 

Ευθύνη για την εγκατάσταση, την καλή 
λειτουργία του υλικού και τους 
απαραίτητους ελέγχους εγκατάστασης 
και καλής λειτουργίας. 

Γνώσεις σε γλώσσες προγραμματισμού. 

Προετοιμασία του κατάλληλου 
υποστηρικτικού υλικού (hardware 

documentation) 

Γνώσεις στην ανάπτυξη λογισμικού 

Παροχή συμβουλών και διατύπωση 
προτάσεων για την επίλυση τεχνικών 
προβλημάτων που εμφανίζει η 
χρήση του υλικού. 

Γνώσεις και δεξιότητα στην ασφάλεια 
συστημάτων ΤΠΕ. 

 

 

5. Τεχνικός Εξυπηρέτησης Πελατών (Service Desk Agent) 

 

 Αντικείμενο Εργασιών Γνώσεις – Δεξιότητες - Ικανότητες

Εντοπισμός και διάγνωση των 
προβλημάτων 

Υποστήριξη χρήστη 

Κατηγοριοποίηση και καταγραφή 
ερωτημάτων καθώς και παροχή λύσεων 

Υπηρεσία παράδοσης 

Υποστήριξη προβλημάτων που έχουν 
αναγνωριστεί 

Διαχείριση προβλημάτων  

Συμβουλή των χρηστών σχετικά με την 
ενδεδειγμένη πορεία δράσης 

 

Παρακολούθηση προβλημάτων από την 
αρχή μέχρι την ανάλυσή τους 

 

Κλιμάκωση άλυτα προβλήματα σε 
υψηλότερα επίπεδα στήριξης 
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Τέλος, ακολουθούν τα επαγγέλματα του τομέας της Υποστήριξης: 

 

1.Υπεύθυνος διαχείρισης πελατών 

Αντικείμενο Εργασιών Γνώσεις – Δεξιότητες - Ικανότητες

Εξασφάλιση της ικανοποίησης του 
πελάτη σχετικά με τα προϊόντα και της 
υπηρεσίες που προσφέρει η επιχείρηση 

Βασικές έννοιες εταιρικής κουλτούρας,  
κοινωνική δεξιότητα, προθυμία, ευγένια, 
υπομονή 

Εντοπισμός ευκαιριών για νέα προϊόντα 
ή/και υπηρεσίες στον πελάτη 

Ικανότητα πειθούς και επικοινωνιακές 
δεξιότητες, αυτοπεποίθηση, δυναμισμό 

Αποτελεί την αρχική επικοινωνία της 
εταιρίας με τους πελάτες 

Βασική φιλοσοφία του marketing, δηλαδή 
«ικανοποίηση του καταναλωτή» και πώς 
αυτή μπορεί να βελτιστοποιηθεί κατά τον 
σχεδιασμό του προϊόντος, την τιμολόγηση 

και την προώθησή του 
 

Διανομή προστιθέμενης αξίας σε ότι 
αφορά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες 

στους πελάτες 

Βαθιά γνώση των προϊόντων/υπηρεσιών 
που προωθεί, των ανταγωνιστικών 
προϊόντων που κυκλοφορούν, καθώς και 
της κατάστασης και τάσης της αγοράς 

Επικεφαλής των διαπραγματεύσεων για 
τη δημιουργία κερδοφόρων συμβάσεων 

με τον πελάτη (ες) 

Εξέταση και ανάλυση των τρόπων 
διακράτησης των πελατών, διατηρώντας 
υψηλό επίπεδο ικανοποίησης των 
πελατών και δημιουργώντας εμπόδια στην 
πιθανή απώλεια πελατών 

Διατήρηση και ενίσχυση των 
επιχειρηματικών σχέσεων 

Διαπραγματευτική ικανότητα, 
πειστικότητα στο λόγο, 
επιχειρηματολογία και ετοιμολογία 
 

 

 

 

 

 

2.Σύμβουλος ΤΠΕ (ICT Consultant) 

Αντικείμενο Εργασιών Γνώσεις – Δεξιότητες - Ικανότητες

Παροχή συμβουλών σχετικά με το πώς να 
βελτιστοποιήσει τη χρήση των 

υφιστάμενων εργαλείων και συστημάτων 

Παρακολούθηση τεχνολογίας 
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Ενημέρωση σχετικά με τις καινοτομίες της 
τεχνολογίας των πληροφοριών και των 

δυνατοτήτων που αξίζουν σε μια 
επιχείρηση 

Διαχείριση Μεταβολών 

Δημιουργία  συστάσεων για την ανάπτυξη 
και την εφαρμογή ενός 

επιχειρηματικό σχέδιο ή τεχνολογική λύση

Σχέδιο ανάπτυξης επιχείρησης 

Συμμετοχή  στον καθορισμό των γενικών 
προδιαγραφών έργου 

Σχεδιασμός προιόντος ή έργου 

Συμμετοχή στην αξιολόγηση και την 
επιλογή των λύσεων ΤΠΕ 

Διαχείριση κινδύνου 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Ειδικός Ασφάλειας TΠΕ (ICT Security Specialist) 

Αντικείμενο Εργασιών Γνώσεις – Δεξιότητες - Ικανότητες
Εξασφάλιση της ασφάλειας και της 

καταλληλότητας της χρήσης των πόρων 
των ΤΠΕ 

Διαχείριση κινδύνου μεταβολής 

Αξιολόγηση των κινδύνων, των απειλών 
και των συνεπειών 

Υπηρεσία παράδοσης 

Παροχή ασφάλειας στην εκπαίδευση και 
την κατάρτιση 

Ανάπτυξη του τμήματος προσωπικού 
διαχείρισης 

Παροχή τεχνικής επικύρωση εργαλείων 
ασφαλείας 

Διαχείριση πληροφορίας και γνώσης 

Συμβολή στον καθορισμό προτύπων 
ασφάλειας 

Διαχείριση ασφάλειας πληροφορίας 

Έλεγχος ευπάθειας ασφάλειας  
Παρακολούθηση των εξελίξεων 
ασφαλείας για τη διασφάλιση των 
δεδομένων και ασφάλεια των 

πόρων των ΤΠΕ 
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4.Εκπαιδευτής στις ΤΠΕ (ICT Trainer) 

Αντικείμενο Εργασιών Γνώσεις – Δεξιότητες - Ικανότητες
Σύνταξη αναλύσεων εκπαιδευτικών 

αναγκών 
Παροχή εκπαίδευσης και κατάρτισης 

Σχεδιασμός προγραμμάτων για την 
κάλυψη αναγκών 

Ανάπτυξη προσωπικού 

Παραγωγή ή/και ενημέρωση των 
υπαρχόντων υλικών κατάρτισης( 

περιεχόμενο και μέθοδος) 

 

Μετάδοση αποτελεσματικής εκπαίδευσης 
στην τάξη, online ή με άλλο τρόπο 

 

Παρακολούθηση, αξιολόγηση και 
αναφορά της αποτελεσματικότητας της 

εκπαίδευσης 

 

Διατήρηση της συμπεριφοράς της 
εμπειρογνωμοσίας σε ειδικά θέματα 

 

Αξιολόγηση και αναφορά των 
παρουσιάσεων των εκπαιδευόμενων 

 

 

(C.W.A, 2012) 

 

2.3.Διεθνές περιβάλλον 
 

Την τελευταία περίοδο συμβαίνουν σημαντικές μετατοπίσεις και μετασχηματισμοί που 
επιδρούν στη συγκρότησή του τομέα. Οι παράγοντες που επιδρούν αποφασιστικά στην 
εμφάνιση διαδοχικών αλλαγών στον Τομέα προέρχονται τόσο από το χώρο της 
τεχνολογίας όσο και από τις αγορές. Ενδεικτικά αναφέρονται μετασχηματισμοί στον 
Τομέα της Τεχνολογίας των ΤΠΕ που ανατρέπουν τις καθιερωμένες πρακτικές: 

o ο βασικός μετασχηματισμός από την αναλογική στην ψηφιακή μορφή 
παραγωγής έχει οδηγήσει σε σημαντική σύγκλιση τους αρχικά διακριτούς 
κλάδους πληροφορικής και επικοινωνιών. 

o το internet παρέχει πλατφόρμα για νέες υπηρεσίες πληροφοριών και νέους 
μηχανισμούς για την παροχή υφιστάμενων υπηρεσιών πληροφοριών, που και 
πάλι περιλαμβάνουν ευρύτατο φάσμα μορφών. 

o ειδική περίπτωση της γενίκευσης των υποδομών internet συνιστά και η 
ενσωμάτωση των υπηρεσιών φωνής σε δίκτυα δεδομένων και η συνακόλουθη 
ενοποίηση των αντίστοιχων δικτύων και υποδομών. 

o τέλος, η διαφαινόμενη γενίκευση του cloud computing αναμορφώνει τη 
λειτουργία των υποδομών πληροφορικής από τη μικροκλίμακα του προσωπικού 
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υπολογιστή έως τις υποδομές των εταιριών πληροφορικής που διαχειρίζονται 
εσωτερικά το σύνολο των πόρων των εταιριών, παράγοντας οικονομίες 
κλίμακας και γνώσης και μετασχηματίζοντας τη συνολική συσχέτιση  μεταξύ 
προϊόντων και υπηρεσιών πληροφορικής.(ΣΕΒ,2013) 

Υπάρχουν, όμως, και αντίστοιχοι μετασχηματισμοί στις αγορές που επιτείνουν τη 
σύγκλιση των κλάδων, μέσα στον τομέα ΤΠΕ. Ειδικότερα: 

• η συνεργασία των παροχών περιεχομένου με τις επιχειρήσεις της πληροφορικής, 
των τηλεπικοινωνιών καθώς και τα μέσα μαζικής επικοινωνίας που αξιοποιούν 
το  internet για τη διακίνηση της πληροφορίας 

• η σύγκλιση των κλάδων κινητής και σταθερής τηλεφωνίας  και της 
ραδιοτηλεόρασης, καθώς και η αξιοποίηση των σχετικών δικτύων για τη 
μετάδοση περιεχομένου και όχι απλώς πληροφορίας 

• η οργανική διάσταση που λαμβάνει αυτή η σύγκλιση με τη συγχώνευση 
εταιριών από “αρχικά” διακριτούς κλάδους θέτει ένα ζήτημα ως προς την 
πραγματική αξία της ταξινόμησης των εταιριών και της τμηματοποίησης του 
χώρου της προσφοράς. 

Συμπεραίνοντας, οι ακόλουθοι βασικοί άξονες μετασχηματισμών, που αφορούν γενικά 
στις τάσεις που παρατηρούνται στην οργάνωση του τομέα ΤΠΕ, σε διεθνές επίπεδο, και 
συμβάλλουν στη δυναμική του είναι: 

o Η μετάβαση από την αναλογική στην ψηφιακή τεχνολογία που αφενός 
μετασχημάτισε ριζικά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, αφετέρου συνέβαλε στη 
σύγκλιση κλάδων και περιοχών μέσα στον Τομέα 

o Η μετατόπιση από το υλικό (hardware) προς το λογισμικό (software) και η 
διεύρυνση των δυνατοτήτων και του συνολικού φάσματος παραγωγής 
προϊόντων και υπηρεσιών 

o Η ενίσχυση της ευελιξίας, με τη διεύρυνση του ορίζοντα και των περιθωρίων 
πωλήσεων από το προϊόν στην υπηρεσία 

o Η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής των τεχνολογιών από τις παραδοσιακές 
δομές των τεχνολογιών πληροφορικής (μοντέλα client–server, κλπ.) σε 
τεχνολογίες web που αξιοποιούν τις δυνατότητες του Internet 

o Ειδικότερα για την επικοινωνία, αυτό μεταφράζεται από τη μετάβαση από τις 
υποδομές και υπηρεσίες φωνής, σε αντίστοιχο περιβάλλον υπηρεσιών 
δεδομένων 

o Η συνδυαστική αξιοποίηση όλων των προηγούμενων σημείων οδηγεί στη 
μετατόπιση από τη δημιουργία εξατομικευμένων υποδομών στην προοδευτική 
χρήση cloud computing 

o Τέλος, το σύνολο των μετασχηματισμών συνοδεύεται από τη μετάβαση του 
ανθρώπινου δυναμικού από τη χαμηλή εξειδίκευση σε υψηλή εξειδίκευση και 
συνεργατική εργασία. 
(ΣΕΒ, 2013) 
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2.4.Ο τομέας των ΤΠΕ στην Ελλάδα 

 
 

Ο κλάδος των ΤΠΕ είναι ένας από τους σημαντικότερους τομείς της Ελληνικής 
οικονομίας, εξαιτίας της αυξανόμενης ζήτησης για αυτοματοποίηση και ψηφιοποίηση  
στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα.( Παρατηρητήριο Κοινωνίας, 2009) 

Η Ελλάδα διαθέτει ένα πολύ καλά ειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, και επαγγελματίες 
υψηλού επιπέδου που διαθέτουν εμπειρία διεθνώς και επιχειρηματική σκέψη. Στο 
παραπάνω γεγονός, συμβάλει πολλαπλασιαστικά η δυναμική υποστήριξη 
πρωτοβουλιών ανάπτυξης των ΤΠΕ, μέσω δημοσίων αλλά και ιδιωτικών σχημάτων 
(φυτώρια επιχειρήσεων, κέντρα Ε & Α, χώροι συνεργασίας, κτλ.), καθώς και η  ισχυρή 
τεχνολογική υποδομή της χώρας. (Ρούσσα ,2014) 

Από πλευράς ανάπτυξης, ο Τομέας των ΤΠΕ παρουσιάζει μια σημαντική δυναμική 
μεγέθυνση στη διάρκεια της περιόδου 1999-2008, δηλαδή μέχρι την εμφάνιση της 
οικονομικής κρίσης του 2008. Με βάση τα δεδομένα της περιόδου 2000-2008, στον 
τομέα στην Ελλάδα αύξηθηκε σημαντικά το ποσοστό συμβολής του στο εθνικό ΑΕΠ. 
Όπως και η Ισπανία και η Πορτογαλία, έτσι και η Ελλάδα ξεκίνησε αρκετά χαμηλά, 
στην αρχή της περιόδου, σε ότι αφορά τη συμμετοχή του Τομέα ΤΠΕ στην παραγωγή 
του εγχώριου ΑΕΠ, όσο προχωρούσε η δεκαετία, όμως, κέρδισε αρκετό έδαφος. Η 
ανοδική πορεία του Τομέα, βέβαια, ανακόπτεται με την εμφάνιση της κρίσης. Η γενική 
εικόνα που δίνει ο Τομέας των ΤΠΕ, το 2010 εμφανίζει σημαντική κάμψη 
δραστηριότητας, καθώς και μείωση του κύκλου εργασιών όλων των επιχειρήσεων και 
ιδιαίτερα των μεγάλων εισηγμένων εταιριών, ενώ και η κερδοφορία των επιχειρήσεων 
μειώνεται δραστικά, με πολλές εξ αυτών να οδηγούνται σε ζημίες. Αυτό οφείλεται σε 
σημαντικό βαθμό στη βαθειά ύφεση της οικονομίας, που επηρεάζει τις σχετικές 
δαπάνες των νοικοκυριών και τις επενδύσεις των επιχειρήσεων, επιτείνεται, όμως, από 
τη μεγάλη μείωση των κρατικών επενδύσεων. Οι δυσμενείς αυτές εξελίξεις δεν ήταν 
προφανώς εφικτό, σε καμία περίπτωση, να αντισταθμιστούν από την ενίσχυση της 
εξωστρεφούς δραστηριότητας, η οποία άλλωστε παρουσιάζει, παρά τις επιτυχίες 
πολλών εξαγωγικών επιχειρήσεων, μια «ιστορική» υστέρηση. (ΣΕΒ, 2013) 

Οι ΤΠΕ αποτελούν πλέον ένα ιδιαίτερο κλάδο της βιομηχανίας με τζίρο που το 2014 
έφτασε τα 2,9 τρις € (ΣΕΠΕ, 2013). Η παγκόσμια οικονομική κρίση έχει επηρεάσει και 
τον συγκεκριμένο τομέα, ωστόσο οι συνεχώς μεγαλύτερες ανάγκες σε προϊόντα 
πληροφορικής, επιβάλουν τη συνεχή εξέλιξη της συγκεκριμένης βιομηχανίας. Οι 
τελευταίες τάσεις που επικρατούν σχετίζονται με την κινητικότητα (mobility) και 
αφορούν συσκευές, εφαρμογές και υπηρεσίες, το υπολογιστικό νέφος (cloud 
computing), τη διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων (big data - analytics) και τα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης.(Ρούσσα, 2014) 
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Εικόνα 3- Αξία ελληνικής αγοράς ΤΠΕ σε εκατομμύρια ευρώ 

(Ρούσσα, 2014) 

 

Όπως παρατηρούμε στον προηγούμενο πίνακα η αγορά τηλεπικοινωνιών καταλαμβάνει 
το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς ΤΠΕ, αλλά ταυτόχρονα παρουσιάζει και μεγαλύτερη 
πτώση. 

 

Εικόνα 4-Αξία ελληνικής αγοράς ΤΠΕ σε εκατομμύρια ευρώ 

(Ρούσσα, 2014) 

 

Για να αντιληφθούμε το εύρος των επαγγελμάτων που σχετίζονται και τις ΤΠΕ, 
ανατρέξαμε στην κωδικοποίηση NACE η οποία είναι μια στατιστική ταξινόμηση των 
οικονομικών δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με αυτή διακρίνουμε 
τις παρακάτω κύριες οικονομικές δραστηριότητες που είναι συναφείς με την 
πληροφορική (EC, 2008) 
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Εικόνα 5- Κύριες οικονομικές δραστηριότητες συναφείς με την πληροφορική 
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(Ρούσσα, 2014) 

 

Η μελέτη της πορείας εξέλιξης του Τομέα των ΤΠΕ στην Ελλάδα, και του 
περιβάλλοντος, μέσα στο οποίο αναπτύσσεται, διαπιστώνονται, ωστόσο, αρκετές 
αδυναμίες, που καταγράφονται ως εξής: 

1. Η ιστορική εξέλιξη της ελληνικής βιομηχανίας ΤΠΕ περιέχει σίγουρα 
επιτυχίες, περιέχει όμως και αποτυχίες ή αλλιώς χαμένες ευκαιρίες, οι οποίες 
αποδίδονται σε λάθος επιχειρηματικές κινήσεις. Αναπτύχτηκε με εσωστρέφεια, χωρίς 
να εστιάσει στην καινοτομία και στη δημιουργικότητα που να παράγουν: 

 Τεχνολογικά προηγμένα , εξειδικευμένα και τυποποιημένα προϊόντα που να 
μπορούν να στηρίξουν εξαγωγικές δραστηριότητες 

 Προϊόντα που να απευθύνονται σε επιχειρήσεις, και να μπορούν να 
«ολοκληρώνονται» με τις επιχειρησιακές διαδικασίες αυτών των επιχειρήσεων 
(business-IT alignment) και περισσότερο αυτές που υποστηρίζουν τις πιο  
λειτουργικές δραστηριότητες της «αλυσίδας αξίας» και είναι αυτές που 
παράγουν τη μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία. Η ελληνική βιομηχανία ΤΠΕ 
μοιάζει να τα καταφέρνει καλύτερα με τα προϊόντα που απευθύνονται στις 
«τελικές αγορές» ή με προϊόντα «γενικού χαρακτήρα», π.χ. εφαρμογές για 
λογιστήρια, διοικητικές υπηρεσίες κλπ., τα οποία, όμως, παρουσιάζουν 
μικρότερο όφελος σχετικά με τα προϊόντα που υποστηρίζουν τις κυρίως 
παραγωγικές δραστηριότητες μιας επιχείρησης. 

2. Επιπλέον, η Ελλάδα, παρά τη σημαντική ανάπτυξη των μεγεθών της 
βιομηχανίας ΤΠΕ, στη δεκαετία του 2000, παραμένει ιδιαίτερα χαμηλά στην κατάταξή 
της σε μια σειρά από συγκριτικές μετρήσεις, που αποτυπώνονται σε «δείκτες», οι 
οποίοι παρακολουθούνται σε τακτική βάση.  

Ακόμη, οι χαμηλές δαπάνες σε Έρευνα & Ανάπτυξη (R&D) της ελληνικής βιομηχανίας 
ΤΠΕ, συγκριτικά μάλιστα  με αυτές των άλλων χωρών της ΕΕ, αποτελούν ένα καλό 
δείκτη για να κατανοηθούν αυτές οι αδυναμίες. Στο προβληματικό παρελθόν της 
ελλιπούς παραγωγικής εξειδίκευσης του ελληνικού τομέα ΤΠΕ και στη χαμηλή 
επένδυσή του στην Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D), προστίθενται, επίσης, τα παρακάτω 
γενικά χαρακτηριστικά που πρέπει, προφανώς, να συμπεριληφθούν στην αποτίμηση της 
θέσης του: 

 Αδύναμη εξαγωγική ικανότητα 
 Περιορισμένη ικανότητα καινοτομίας 
  Πολύ διεσπαρμένη οργανωτική δομή 
 Εμφάνιση αδυναμίας της εσωτερικής αγοράς των ΤΠΕ. 

Βεβαίως, η συρρίκνωση της δραστηριότητας του Τομέα των ΤΠΕ μετά το 2008 δεν 
είναι, προφανώς, φαινόμενο του ελλαδικού χώρου. Η παγκόσμια οικονομική κρίση των 
τελευταίων χρόνων είχε αντίστοιχες συνέπειες στο σύνολο της ευρωπαϊκής βιομηχανίας 
ΤΠΕ. (Werner, 2008) 

Η περίπτωση της Ελλάδας, όμως, μπορεί να είναι διαφορετική, με την έννοια ότι η 
επιστροφή στη «μεγέθυνση» ενδεχομένως να μην είναι «αυτόματη», να απαιτεί 
σημαντικές πρωτοβουλίες και μετασχηματισμούς, που θα αμβλύνουν τις συνέπειες των 
δομικών αδυναμιών του Τομέα, όπως αυτές προαναφέρθηκαν. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει, 
τα αμέσως επόμενα χρόνια, την πρόκληση να υλοποιήσει σειρά σημαντικών 
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μεταρρυθμίσεων που θα αλλάξουν την οργάνωση της παραγωγής και της εργασίας, και 
θα αναμορφώσουν ριζικά την οργάνωση των επιχειρήσεων και της Δημόσιας 
Διοίκησης.  

Ο Τομέας των ΤΠΕ καλείται να κατανοήσει την πρόκληση και να συνεισφέρει στην 
προσπάθεια των άλλων κλάδων της οικονομίας  να βελτιώσουν την παραγωγικότητα 
της εργασίας και να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους, καθώς και στο σχέδιο 
μεταρρύθμισης και εκσυγχρονισμού του κράτους. Η ανάπτυξη μιας τέτοιας 
μετασχηματιστικής δυναμικής φαίνεται να ενισχύεται και να εξαρτάται και από τις 
παρακάτω γενικότερες πολιτικές, τάσεις και δυνητικές κινητήριες δυνάμεις αλλαγής: 

 Τις πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης Single Market Act II, Digital Agenda, κλπ. 
(πρόκειται για πολιτικές που επιταχύνουν την ταχεία διάχυση των ΤΠΕ σε όλους 
τους τομείς της Ευρωπαϊκής οικονομίας, στο βαθμό που οι ΤΠΕ θεωρούνται 
πηγές καινοτομίας και αύξησης της παραγωγικότητας4). 

 Τις διεθνείς τάσεις, όπως η στροφή προς τις υπηρεσίες ΤΠΕ (ICT Knowledge 
Intensive Services) και ICT consumerization (πρόκειται για την εξαπλωνόμενη 
τάση ανάπτυξης προϊόντων ΤΠΕ για τον τελικό καταναλωτή, που διατίθενται 
χωρίς την αναγκαία διαμεσολάβηση «ενδιάμεσων», αλλά κατευθείαν από το 
Internet και το κινητό τηλέφωνο (π.χ. λογισμικό, υπηρεσίες, applications). 

 Τις εγχώριες δυνητικές κινητήριες δυνάμεις αλλαγής, όπως: 
I. Η ικανότητα της ίδιας της βιομηχανίας ΤΠΕ να κινηθεί προς μια λογική 

στρατηγικών αναπροσαρμογών, επανατοποθετήσεων στο νέο 
περιβάλλον που διαμορφώνεται, και οργανωσιακών μετασχηματισμών. 

II. Ο βαθμός και η κατεύθυνση των θεσμικών παρεμβάσεων και ο 
εκσυγχρονισμός του κράτους με την ενίσχυση του ρόλου του ως 
«έξυπνου αγοραστή» ΤΠΕ. 

III. Ο βαθμός και η ταχύτητα διεξόδου από την ύφεση και η διαθεσιμότητα 
επενδυτικών κεφαλαίων μέσω δανεισμού, άμεσων και έμμεσων ξένων 
επενδύσεων και ευρωπαϊκών πόρων.(ΣΕΒ, 2013) 

 

 

2.5.Η έλλειψη δεξιοτήτων στον κλάδο των ΤΠΕ 
 

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, παραπάνω από 500.000 κενές θέσεις εργασίας στους 
τομείς των τεχνολογιών και πληροφορικής και επικοινωνιών βλέπει το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Ενώσεων Επαγγελματιών Πληροφορικής. Kατά τις εργασίες του 7th South 
East Europe ITSM Conference, του οποίου η διοργάνωση έγινε από τον επίσημο 
οργανισμό itSMF Hellas, είχε ως αποτέλεσμα μέχρι τώρα στην Ευρώπη υφίστανται 
500.000 θέσεις κενές λόγω έλλειωης των σχετικών προσόντων. Προστέθηκε, ακόμη, ότι 
μέχρι το 2020, η «ψαλίδα» αυτή θα ανοίξει περαιτέρω και οι κενές θέσεις θα αυξηθούν, 
αφού ο ρόλος των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών θα διευρύνεται.  

Συνολικά, αναμένεται μέχρι το 2020 οι κενές θέσεις να ανέλθουν σε 913.000, μια 
αύξηση της τάξης του 80%. Σημειώνεται ότι πρόσφατη έρευνα της CEPIS σε 28 χώρες 
της Ευρώπης έδειξε ότι μόνο το 23% των ατόμων που συμμετείχε στην έρευνα, είχε και 
τα αντίστοιχα προσόντα για τη θέση που κατείχε. Η έρευνα αναφερόταν στις ικανότητες 
και την εξειδίκευση των εργαζομένων/στελεχών στις ΤΠΕ στον δημόσιο και ιδιωτικό 
τομέα της Ευρώπης.( προσβαση από το διαδίκτυο:sep4u.gr) 
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3.ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

3.1.Η ποιοτική έρευνα 
 

Σε κάθε έρευνα ο ερευνητής χρειάζεται να κάνει μια αρχική αλλά βασική μεθοδολογική 
επιλογή ανάμεσα στην ποσοτική  και  στην ποιοτική προσέγγιση (ή και στον 
συνδυασμό τους) για τη διερεύνηση του θέματος. Υπενθυμίζουμε ότι η ποσοτική 
προσέγγιση είναι εκείνη που επιτρέπει να μάθουμε «τι συμβαίνει;»  ενώ η ποιοτική 
επιτρέπει να εξετάσουμε το «γιατί συμβαίνει;».  Επιδίωξη της ποιοτικής έρευνας  είναι  
να ανακαλύψει  τις απόψεις του πληθυσμού ό οποίος  ρωτήθηκε με το να εστιάζει τις 
οπτικές γωνίες με τις οποίες βλέπουν τα γεγονότα. Επομένως, η ποιοτική προσέγγιση 
είναι μια προσέγγιση σε βάθος, η οποία στοχεύει στην ανάλυση κι ερμηνεία ποιοτικών 
στοιχείων. Την επιλέγουμε όταν μας ενδιαφέρει να κάνουμε βαθύτερη  ανάλυση  και  
ερμηνεία  καταστάσεων, γεγονότων, συμπεριφορών ή  εμπειριών. Γιατί όµως είναι η 
ποιοτική μέθοδος η καταλληλότερη στην εν λόγω έρευνα; (Κέδρακα, 2009) 

 Η απάντηση πολύ εύστοχα σκιαγραφείται παρακάτω: 

Καθώς η µελέτη βάθους που συνεπάγεται η ποιοτική έρευνα οδηγεί στη 
συγκέντρωση λεπτομερών στοιχείων για πολλαπλές πτυχές των υπό έρευνα 
περιπτώσεων, διευκολύνεται έτσι και η διαδικασία ανάπτυξης και 
αποσαφήνισης εννοιολογικών κατηγοριών. (Κυριαζής,1999,σ.52) 

Η συνέντευξη είναι μια πολύ συνηθισμένη τεχνική συλλογής δεδομένων σε μια 
ποιοτική έρευνα. Η ποιοτική  έρευνα και οι ποιοτικές µεθοδολογίες γενικότερα 
αποτελούν ένα από τα µεγάλα μεθοδολογικά παραδείγµατα και ερευνητικά εργαλεία 
στις κοινωνικές επιστήµες.(Ιωσηφίδης, 2003)   

Σε έρευνες που ο βασικός στόχος του ερευνητή είναι η σε βάθος κατανόηση της 
οπτικής του συμμετέχοντα για οποιοδήποτε θέµα, η ποιοτική έρευνα αποτελεί την 
καταλληλότερη μέθοδο για την επίτευξή του. Ο ερευνητής κάνοντας µία ποιοτική 
µελέτη εµβυθίζεται στον κοινωνικό χώρο που µελετάει και προσπαθεί να δει τα 
πράγµατα από τη σκοπιά των ερευνώµενων (Κυριαζή, 1999). 

 Συνεπώς, ο ερευνητής επιχειρεί να γνωρίσει τους ερευνώµενους όσο το δυνατό 
καλύτερα, έτσι ώστε να έχει τη δυνατότητα να κατασκευάσει την πραγµατικότητά τους, 
όπως οι ίδιοι την κατασκευάζουν (Κυριαζή, 1999).Ένα ακόμη πλεονέκτηµα της 
ποιοτικής έρευνας αποτελεί η προσπάθεια αποφυγής a priori κρίσεων από τους 
ερευνητές, γεγονός που δίνει µία άλλη διάσταση και ενδιαφέρον στην έρευνα. Για το 
λόγο και για όλα τα χαρακτηριστικά που προαναφέρθηκαν, η ποιοτική µέθοδος 
θεωρήθηκε η καταλληλότερη για τη διεξαγωγή της συγκεκριµένης έρευνας. 
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3.2.Τι είναι συνέντευξη βάθους 
 

Η συνέντευξη είναι μια διαδικασία που επιτρέπει στον ερευνητή να αντλήσει 
πληροφορίες και δεδομένα μέσα από την ανάλυση του λόγου επιλεγμένων 
περιπτώσεων. Είναι ένα ερευνητικό εργαλείο το οποίο  χρησιμοποιείται ως μέσο 
συλλογής πληροφοριών καθώς και ερμηνείας των ερευνητικών ερωτημάτων μιας 
έρευνας. Οι  συνεντεύξεις  επιτρέπουν  στον ερευνητή να δει τον  τρόπο  που  βλέπουν  
οι  άλλοι  τα  πράγματα, τις σκέψεις  τους, τις  στάσεις  και τις απόψεις που κρύβονται  
πίσω  από  τη  συμπεριφορά  τους. Μια  συνέντευξη μπορεί, ωστόσο, να είναι και το 
μέσο για τη βαθύτερη εξέταση των κινήτρων των συνεντευξιαζόμενων στο ‘γιατί’ 
απάντησαν με τον συγκεκριμένο τρόπο. (Κέδρακα, 2010) 

Η συνέντευξη στηρίζεται στην ελεύθερη και την ανοιχτή επικοινωνία και ως τεχνική 
άντλησης δεδομένων βοηθά τον ερευνητή όχι απλώς να πλησιάζει εις βάθος το θέμα 
του, αλλά  και να αξιοποιεί εμπειρίες και συναισθήματα. Με άλλα λόγια, η συνέντευξη 
είναι ένας τρόπος για να ανακαλύψει ο ερευνητής τι σκέφτονται και  τι  αισθάνονται οι  
ερωτώμενοι. Ως εργαλείο έρευνας παρουσιάζει θετικά, γιατί  δίνει ευκαιρίες  να  
διευκρινιστούν  κάποιες  απαντήσεις, να  γίνουν  επιπλέον  ερωτήσεις οι οποίες 
βγαίνουν αυθόρμητα μέσω της απάντησης. Με τον τρόπο αυτό υπάρχει έτσι η  
δυνατότητα  για  εμβάθυνση, όπου  ήταν  αδιευκρίνιστα  όσα  λέχθηκαν,  και  λόγω  της   
αμεσότητάς  της βρίσκει, συνήθως, μεγάλη  αποδοχή  από  τους  συμμετέχοντες  σε μια  
έρευνα.(Mishler, 1996) 

Η συνέντευξη για να είναι επιτυχής χρειάζεται δεξιοτεχνία και επικοινωνιακές 
δεξιότητες εκ μέρους του ερευνητή. Εκτιμάται, ακόμη, και η εμπειρία που έχει ο 
ερευνητής. Οι δεξιότητες αυτές παίζουν σημαντικό ρόλο για την πορεία της έρευνας. 
Γιατί όµως, παρά τις δυσκολίες και τις απαιτήσεις που έχει η κατά µέτωπο συνέντευξη, 
θεωρείται τόσο σηµαντικό εργαλείο έρευνας στις ποιοτικές έρευνες; Ο ερευνητής 
έχοντας το συγκεκριµένο εργαλείο στη διάθεσή του, παρά τις δυσκολίες που µπορεί να 
αντιµετωπίσει ως προς τον χρόνο, την πρόσβαση στους συµµετέχοντες και τις 
επικοινωνιακές δεξιότητες που πρέπει να επιδείξει, έχει τη δυνατότητα να αντλήσει σε 
βάθος πληροφορίες, να «διαβάσει» πολλές φορές τον συµµετέχοντα και να κάνει 
αρκετές διερευνητικές ερωτήσεις, όπου θεωρεί ότι είναι αναγκαίο. Τέλος, η συνέντευξη 
ως εργαλείο δίνει τη δυνατότητα στον ερευνητή να κατανοήσει κοινωνικές 
συµπεριφορές και αντιλήψεις των ερωτώµενων µέσα από τα δικά τους µάτια. 
(Ιωσηφίδης, 2003) 

Όπως κάθε ερευνητικό εργαλείο, έτσι και η συνέντευξη έχει πλεονεκτήματα και 
μειονεκτήματα. Το πλεονέκτημά της είναι ότι επιτρέπει μεγαλύτερο βάθος απ’ότι στην 
περίπτωση άλλων μεθόδων συλλογής στοιχείων. Από την άλλη, ένα μειονέκτημα είναι 
ότι είναι επιρρεπής στην υποκειμενικότητα και μπορεί ο συνεντευκτής να επηρρεαστεί 
από κάποιες καταστάσεις.  

Όταν η έρευνα έχει έναν ποιοτικό προσανατολισµό, ο ερευνητής επιδιώκει µέσα από 
ένα ευέλικτο και ανοιχτό σχήµα συνέντευξης να καταφέρει να δώσει ο ερωτώµενος τις 
δικές του ερµηνείες και περιγραφές, χρησιµοποιώντας δικές του εννοιολογικές 
κατηγορίες (Κυριαζή, 1999), γεγονός που καθιστά τον συµµετέχοντα περισσότερο 
ελεύθερο να εκφράσει ότι επιθυµεί χωρίς να του επιβάλλει η έρευνα συγκεκριµένες 
έννοιες ή κατηγορίες.  

Η συνέντευξη αποτελεί µία µέθοδο ή τεχνική για την εδραίωση ή την ανακάλυψη ότι 
υπάρχουν προοπτικές ή απόψεις για τα γεγονότα που διαδραµατίζονται και διαφέρουν 
από εκείνες του ερευνητή (Ρούμπεση, 2009). 
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Από τα τέσσερα είδη συνεντεύξεων που υπάρχουν ( δομημένη, ημι-δομημένη, μη- 
δομημένη, εστιασμένη συνέντευξη), στη συγκεκριμένη έρευνα χρησιμοποιήθηκε η ημι-
δομημένη συνέντευξη. Το συγκεκριµένο είδος συνέντευξης χαρακτηρίζεται από ένα 
σύνολο προκαθορισµένων ερωτήσεων, αλλά παρουσιάζει πολύ περισσότερη ευελιξία 
ως προς τη σειρά των ερωτήσεων, την τροποποίηση του περιεχοµένου των ερωτήσεων 
ανάλογα µε τον ερωτώµενο και ως προς την προσθαφαίρεση ερωτήσεων και θεµάτων 
για συζήτηση (Ιωσηφίδης, 2003). 

Η ηµι-δοµηµένη συνέντευξη χρησιµοποιείται κυρίως για να αποκτήσουµε µία 
λεπτοµερή εικόνα για τις πεποιθήσεις, τις στάσεις και τις απόψεις ενός ατόµου για ένα 
θέµα, γιατί όπως προαναφέρθηκε, επιτρέπει στον ερευνητή περισσότερη ευελιξία. Ο 
συνεντευξιαστής προσπαθεί να εµπλουτίσει τη συζήτηση, ενώ το διάγραµµα της ηµι-
δοµηµένης συνέντευξης θα πρέπει να καθοδηγεί και όχι να υπαγορεύει την πορεία της 
(Ρούμπεση, 2009). 

Η ποιοτική ηµι-δοµηµένη συνέντευξη είναι ένα ευέλικτο και δυναµικό εργαλείο, το 
οποίο είναι µη κατευθυντικό, µη αυστηρά δοµηµένο και τυποποιηµένο, µε ερωτήσεις 
που επιδέχονται ανοιχτού τύπου απαντήσεις. Η συζήτηση πρόσωπο µε πρόσωπο έχει 
σαν στόχο ο ερευνητής να κατανοήσει την προοπτική και στάση του ερωτώµενου για 
το προς διερεύνηση θέµα και να ακούσει τις εµπειρίες του µέσα από τα δικά του λόγια. 

 

3.3 Μεθοδολογικός σχεδιασμός- Δείγμα 
 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά το εαρινό εξάμηνο 2015 και σε στελέχη 
επιχειρήσεων Πληροφορικής της Θεσσαλονίκης. Όταν πρόκειται να πάρουμε μια 
συνέντευξη ακολουθούμε συνήθως κάποια συγκεκριμένα βήματα.  

Αρχικά, μας απασχολεί η επιλογή των ερωτωμένων. Είναι εξαρχής γνωστό ότι σε μια 
έρευνα που χρησιμοποιεί τη συνέντευξη ως εργαλείο συλλογής δεδομένων η 
αντιπροσωπευτικότητα εξασφαλίζεται από την ποιοτική σύσταση της ομάδας που 
αποτελεί το δείγμα. Φροντίζουμε, δηλαδή, οι ερωτώμενοι να αποτελούν 
χαρακτηριστικές, τυπικές περιπτώσεις, να αντιπροσωπεύουν τις περισσότερες και τις 
κυριότερες κατηγορίες του πληθυσμού που ερευνούμε. Συνήθως,  μερικές συνεντεύξεις 
βάθους είναι συνήθως αρκετές για να δώσουν μια αντικειμενική εικόνα. Άλλωστε, μετά 
από έναν αριθμό συνεντεύξεων που λαμβάνονται από προσεκτικά επιλεγμένες και 
αντιπροσωπευτικές περιπτώσεις, επέρχεται ο «πληροφοριακός κορεσμός», δηλαδή, 
όσες συνεντεύξεις και να πάρουμε θα μας οδηγήσουν  στα ίδια ή σε πολύ παρόμοια 
αποτελέσματα.  

Ένα δεύτερο σημαντικό κριτήριο για την επιλογή των ερωτωμένων είναι η δυνατότητά 
μας να τους προσεγγίσουμε,  να είναι δηλαδή άτομα που θα μπορέσουμε να βρούμε 
σχετικά εύκολα, να επικοινωνήσουμε και να κανονίσουμε να συναντηθούμε μαζί τους  
για τη συνέντευξη. (Bery, 1999) 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί στην παρούσα έρευνα συμμετείχαν 15 στελέχη επιχειρήσεων 
απο 15 διαφορετικές επιχειρήσεις που εδραίουν στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Τα 
στελέχη αυτά των επιχειρήσεων έχουν ηλικία 30- 50. Και τα 15 στελέχη είναι 
απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και απασχολούνται στον τομέα των Τεχνολογιών 
και Πληροφορικής. Ο λόγος που επέλεξα αυτό το δείγμα είναι ότι προτίμησα άτομα τα 
οποία απασχολούνται σε επιχειρήσεις με αξιόλογη δραστηριότητα στο χώρο έτσι ώστε 
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να μπορούν υπάρχει μια εμπειρία στη διερεύνηση, καθώς και διαφορετικών κλάδων 
των ΤΠΕ, ώστε να καλύπτονται όλες οι περιπτώσεις επιχειρήσεων.  

 

 

Πίνακας 1- Δημογραφικά στοιχεία συνεντευξιαζόμενων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕ
ΝΟ ΚΥΡΙΑΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤ
ΗΤΑΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗ
ΤΑΣ 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΑ
ΖΟΜΕΝΟΥ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚ
Η 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤ
ΗΤΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Σ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝ
ΩΝ

EPSILONNE
T 

Πληροφορική,  
Δημιουργία 
ψηφιακού 

περιεχομένου 
στο 

διαδίκτυο, 
Εκπαίδευση 

 

Marketing 
Manager 

Ελλάδα 300 

CARDISOFT Ανάπτυξη 
λογισμικού 

Διευθύνων 
Σύμβουλος 

Ελλάδα 15 

BRAINBOX Έργα 
πληροφορικής- 

bikesharing 

Programmer Ελλάδα 20 

DATA-
COMMUNIC
ATION 

Μηχανοργάνω
ση 

Επιχειρήσεων 

HR Assistant Ελλάδα 104 

OKTABIT Εμπορία 
Πληροφοριακ

ών 
Συστημάτων 

Chief Technology 
Officer 

Ελλάδα 75 

OTE-PLUS Παροχή 
τηλ/κων 
υπηρεσιών 

Υπεύθυνος 
Πωλήσεων 

Ελλάδα και 
εξωτερικό 

1000+ 

SOFT-BYTE Web-
developing 

Διαχειριστής 
Βάσεων 

Δεδομένων 

Ελλάδα 8 

E-
EFFECTIVE 

Σχεδίαση, 
παραγωγή και 

εμπορία 
λογισμικού 
τεχνολογίας 

Υπεύθυνος 
Πωλήσεων 

Ελλάδα 20 

INTRASOFT Έργα 
Πληροφορικής 

Senior Software 
Engineer 

Ευρώπη/Ασία 300+ 

SWAPDOM Ανταλλαγή 
peer-to-peer, 

swap

Chief Technology 
Officer 

Ελλάδα και 
εξωτερικό 

9 

IT-BOOMS Web 
developing 

Lead Android 
Developer 

Ελλάδα 8 
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SOFTWEB Mobile 
εφαρμογές, 
ηλεκτρονικά 
καταστήματα 

Chief Technology 
Officer 

Ελλάδα και 
εξωτερικό 

17 

Analysis Σύμβουλοι 
Επιχειρήσεων  

Υπεύθυνις 
Διχείρισης 
Πελατών 

Ελλάδα 4 

Virtual 
Destinations 

Παροχή 
υπηρεσιών σε 

Η/Υ, 
Ανάπτυξη 
λογισμικού 

Διευθύνων 
Σύμβουλος 

Εξωτερικό 5 

ΠΡΑΞΗ ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Η/Υ, 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ- 
ΕΜΠΟΡΙΑ 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Υ 

Software 
Engineer 

Ελλάδα 18 

 

 

Ειδικότερα η ποιοτική δειγματοληψία έχει ως βάση δύο βασικούς κανόνες: αυτόν της 
καταλληλότητας και αυτόν της επάρκειας. Δηλαδή, θα πρέπει το δείγμα να είναι το 
κατάλληλο ώστε να μπορεί να απαντήσει στην ερευνητική ερώτηση αλλά επίσης και θα 
πρέπει να είναι και επαρκές όχι σε ποσότητα αλλά στο να μπορεί να προσφέρει  
ποιοτικές πληροφορίες που θα συμβάλουν στο να επιτευχθεί κορεσμός, στον όγκο των 
πληροφοριών για το υπό έρευνα θέμα. Συνεπώς, το δικό μου δείγμα θεωρώ ότι είναι 
κατάλληλο και επαρκές καθώς από κάποιο σημείο και έπειτα αναφέρονταν περίπου τα 
ίδια πράγματα, ανάλογα βέβαια και με την εξειδίκευση της κάθε εταιρίας.  

Στην ποιοτική έρευνα ένα μεγάλο αριθμητικά δείγμα δεν εξυπηρετεί τους στόχους μας. 
Αντιθέτως, ένα μεγάλο δείγμα συνήθως δημιουργεί προβλήματα εγκυρότητας, αφού 
μέσα στο μεγάλο αριθμό των συμμετεχόντων χάνονται αυτά τα εξατομικευμένα 
χαρακτηριστικά, τα οποία αναζητά και προσπαθεί να κατανοήσει η ποιοτική έρευνα. 
(Μαντζούκας, 2007) 

Η προσέγγιση του δείγματος έγινε με τρεις τρόπους. Ο πρώτος ήταν μέσω email στην 
εταιρία, εξηγώντας το λόγο που θέλω να έρθω σε επαφή με το κάθε στέλεχος, ο 
δεύτερος μέσω σύστασης από κάποιο γνωστό πρόσωπο και στους δύο και ο τρίτος ήταν 
δια ζώσης στο περιθώριο κάποιας ημερίδας και κλείνοντας κάποιο ραντεβού σε κάποια 
ορισμένη ημερομηνία και ώρα. Όλα τα άτομα του δείγματος γνωρίζανε το χρόνο που θα 
διαρκέσει καθώς με τους περισσότερους βρεθήκαμε κατά τη διάρκεια της εργασίας 
τους, συνεπώς, έπρεπε να υπολογίσουν το χρόνο που θα ξοδέψουν. 
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3.4 Ερευνητικά  ερωτήματα 
 

 Ερώτημα 1: Ποιος είναι ο σημαντικότερος τομέας εξειδίκευσης των 
επαγγελμάτων ΤΠΕ στην ελληνική αγορά εργασίας; 

 Ερώτημα 2: Ποιες είναι οι ειδικότητες των ΤΠΕ με την περισσότερη ζήτηση αυτή 
τη στιγμή στην αγορά εργασίας; 

 Ερώτημα 3: Τα πανεπιστημιακά ιδρύματα ανταποκρίνονται επαρκώς στην 
εξελικτική διαδικασία των επαγγελμάτων των ΤΠΕ; 

 Ερώτημα 4: Ποιές μη τεχνικές δεξιότητες θεωρείτε ότι είναι οι δεξιότητες που 
χρειάζονται γενικά για την επαγγελματική ανέλιξη και την προαγωγή στον κλάδο 
των ΤΠΕ; 

 Ερώτημα 5: Το αντίκτυπο της γενικής ανεργίας πως σχολιάζετε πως έχει 
εισχωρήσει στα ΤΠΕ επαγγέλματα; 

 Ερώτημα 6: Βρίσκετε ικανοποιητικό το επίπεδο απορρόφησης των επαγγελμάτων 
ΤΠΕ στην αγορά εργασίας; Oι παγκόσμιες εξελίξεις ενδέχεται να αλλάξουν αυτό 
τον λόγο; 

 Ερώτημα 7: Πως αξιολογείτε τις προοπτικές του κλάδου των ΤΠΕ στην αγορά 
εργασίας της Θεσσαλονίκης συγκεκριμένα της επόμενης τριετίας 
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4.ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
 

Στην βιβλιογραφία περιγράφονται διάφοροι τρόποι προσέγγισης της θεματικής 
ανάλυσης. Οι κυριότερες από αυτές τις μεθόδους, που χρησιμοποιούνται είναι η 
φαινομενολογία (phenomenology), η θεμελιωμένη θεωρία (grounded theory), η 
συμβατική θεματική ανάλυση περιεχομένου (content analysis), οι ομάδες εστιασμένης 
συζήτησης (focus group), η μελέτη περίπτωσης (case study), εθνομεθοδολογία , 
ιστορική έρευνα, βιογραφική έρευνα, κλινική έρευνα, έρευνα δράση και η εθνογραφία 
(ethnography). (Ασλάνογλου, 2011) 

Μια από τις ευρέως διαδεδομένες μεθόδους ποιοτικής έρευνας την τελευταία δεκαετία 
είναι η συμβατική θεματική ανάλυση περιεχομένου. ( thematic content analysis) Η 
θεματική ανάλυση περιεχομένου, την οποία χρησιμοποίησα και στη συγκεκριμένη 
έρευνα, ορίζεται ως μια ερευνητική μέθοδος για την υποκειμενική ερμηνεία του 
περιεχομένου ενός κειμένου, μέσω της συστηματικής διαδικασίας ταξινόμησης, 
κωδικοποίησης και καθορισμού θεμάτων ή προτύπων. Στόχος της ανάλυσης 
περιεχομένου είναι η παροχή γνώσης και κατανόησης του υπό έρευνα φαινομένου. 

Στην βιβλιογραφία περιγράφονται διάφοροι τρόποι προσέγγισης της θεματικής 
ανάλυσης. Στην έρευνα μας χρησιμοποιήσαμε Συμβατική Θεματική Ανάλυση 
(conventional content analysis), γιατί είναι ο τύπος ανάλυσης που χρησιμοποιείται 
γενικότερα σε μελέτες που έχουν σκοπό να περιγράψουν ένα φαινόμενο. Αυτός ο τύπος 
είναι κατάλληλος, συνήθως, όταν η υπάρχουσα θεωρία και ερευνητική βιβλιογραφία σε 
κάποιο φαινόμενο, είναι περιορισμένη. Κατά την ανάλυση οι ερευνητές αποφεύγουν να 
χρησιμοποιήσουν προκαθορισμένες κατηγορίες, αντίθετα αφήνουν τις κατηγορίες και 
τους κωδικούς να αναδυθούν από το περιεχόμενο του κειμένου. Εφόσον η συλλογή των 
δεδομένων γίνει μέσα από συνέντευξη, οι αρχικές ερωτήσεις μπορεί να είναι ανοικτού-
κλειστού τύπου, αλλά και οι διευκρινιστικές ερωτήσεις θα πρέπει να έχουν αυτή τη 
μορφή και να είναι εστιασμένες στα λεγόμενα του ερωτώμενου και όχι στην 
προϋπάρχουσα θεωρία. Η συμβατική θεματική ανάλυση, βοηθά τον ερευνητή να 
αναπτύξει βαθύτερη κατανόηση ενός φαινόμενου.( Ιωσηφίδης, 2009) 

Παρόλο που υπάρχουν διαφορές μεταξύ της συμβατικής και των άλλων μορφών 
θεματικής ανάλυσης περιεχομένου, οι οποίες συσχετίζονται κυρίως με τη διαδικασία 
της αρχικής κωδικοποίησης, ο ερευνητής πρέπει να ακολουθήσει κάποια συγκεκριμένα 
βήματα που είναι κοινά για όλους τους τρόπους ανάλυσης. Τα οποία βήματα αυτά 
αναφέρονται συνοπτικά στο παρακάτω σχεδιάγραμμα. 
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Η επιλογή μεταξύ συμβατικής ή άλλων τύπων ανάλυσης περιεχομένου εξαρτάται από 
το σκοπό για τον οποίο γίνεται η έρευνα, αλλά και από την υπάρχουσα θεωρία ή τις 
προηγούμενες έρευνες που έχουν γίνει στο συγκεκριμένο θέμα. Είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό ο ερευνητής να καθορίσει ποιο τύπο ανάλυσης θα χρησιμοποιήσει στην 
έρευνα του, πριν αρχίσει τη διαδικασία ανάλυσης των δεδομένων του. Η δημιουργία 
και αναφορά σε μια αναλυτική προσέγγιση θα αυξήσει την εγκυρότητα της έρευνας 
του. 

Τα δεδομένα της έρευνας μας ήταν τα απομαγνητοφωνημένα κείμενα των 
συνεντεύξεων.  Η κάθε συνέντευξη διήρκησε περίπου 40-50 λεπτά.  

Πριν από την έναρξη της ανάλυσης τα κείμενα των συνεντεύξεων διαβάστηκαν πολλές 
φορές, για να αποκτηθεί μια συνολική και ολοκληρωμένη εικόνα των δεδομένων από 
την ερευνήτρια. Μετά από ενδελεχή ανάγνωση, τα κείμενα χωρίστηκαν σε θεματικές 
περιοχές ( content areas ): 

Στη συνέχεια τα δεδομένα που αφορούσαν κάθε θεματική περιοχή συγκεντρώθηκαν σε 
ξεχωριστά κείμενα. Τα νέα κείμενα που δημιουργήθηκαν ορίστηκαν ως μονάδες 
ανάλυσης ( unit of analysis ). Για παράδειγμα για την θεματική περιοχή « η ειδικότητα 
με την περισσότερη ζήτηση αυτή τη στιγμή στην αγορά εργασίας », από το αρχικό μας 
κείμενο που περιλάμβανε το σύνολο των συνεντεύξεων, αποσπάσαμε όλες τις 
απαντήσεις των συμμετεχόντων που αναφέρονταν στις προσωπικές τους πεποιθήσεις 
για το συγκεκριμένο ζήτημα, και τις συγκεντρώσαμε σε ένα καινούριο κείμενο, το 
οποίο αποτελεί μια μονάδα ανάλυσης.  (Ασλάνογλου, 2007) Με αυτόν τον τρόπο τα 
δεδομένα των συνεντεύξεων , χωρίστηκαν σε  μονάδες ανάλυσης. 

Κάθε μονάδα ανάλυσης χωρίστηκε σε νοηματικές μονάδες ( meaning units ) οι οποίες 
στη συνέχεια κωδικοποιήθηκαν.  

 Σε κάθε νοηματική μονάδα δόθηκε ένας τίτλος ο οποίος ήταν και ο κωδικός της. Όταν 
το κείμενο της κάθε θεματικής περιοχής κωδικοποιήθηκε, έγινε αντιπαραβολή και 
σύγκριση κωδικών για να εντοπισθούν οι κωδικοί που είχαν όμοια χαρακτηριστικά ή 
νοήματα.  
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Ενώνοντας τους όμοιους κωδικούς σε κατηγορίες, σχηματίσαμε 4 θεματικές ενότητες 
και υποενότητες: 

 

 

1.Ενδείξεις σχετικές με τη διάρθρωση- στελέχωση επιχειρήσεων ΤΠΕ 

 Σημαντικότερος τομέας εξειδίκευσης 
 Ειδικότητα με περισσότερη ζήτηση 

2. Ανταπόκριση πανεπιστημίου στην εξελικτική διαδικασία των επαγγελμάτων των 
ΤΠΕ 

o Σχέση Πανεπιστημίου-Αγοράς εργασίας 
o Πρακτική Άσκηση 

3.Δεξιότητες 

 Μη τεχνικές δεξιότητες 
 Προσέγγιση εταιριών στην “καταλληλότητα προσωπικού” 

4.Επαγγελματική Αλληλουχία 

 Εισχώρηση ανεργίας στον κλάδο των ΤΠΕ 
 Επίπεδο απορρόφησης στον κλάδο των ΤΠΕ 
  Προοπτικές του κλάδου των ΤΠΕ 
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Πίνακας 2- Κωδικοποίηση 1 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ 

Ενδείξεις σχετικές με τη διάρθρωση- 
στελέχωση επιχειρήσεων ΤΠΕ 

Ανταπόκριση 
πανεπιστημίου στην 
εξελικτική διαδικασία 
των επαγγελμάτων των 
ΤΠΕ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤ. 
ΤΟΜΕΑΣ 
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ 
ΠΕΡΙΣ/ΡΗ ΖΗΤΗΣΗ 

 

ΣΧΕΣΗ 
ΠΑΝ/ΜΙΟ-
ΑΓΟΡΑ 
ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ 
ΑΣΚΗΣΗ 

Ε1.EPSILONNET 

Τεχνολογία 
Λογισμικού 

Προγραμματιστής 
 

Ανάγκη 
ανανέωσης 
προγραμμάτων 
σπουδών 

Απαραίτητη 

Ε2.CARDISOFT 

Τεχνολογία 
Λογισμικού 

Προγραμματιστής Ακαδημαϊκά 
πολύ υψηλά- 
Μεγαλύτερη 
διασύνδεση 
μέσω του 
πανεπιστημίου 

Απαραίτητη 

Ε3.BRAINBOX 

Ανάπτυξη και 
διαχείριση στον 
παγκόσμιο ιστό 

Mobile Application 
Developer 

Ανάγκη 
ανανέωσης 
προγραμμάτων 
σπουδών 

Απαραίτητη 

Ε4.DATA-
COMMUNICATION 

Τεχνική 
Υποστήριξη 

Προγραμματιστές Ανάγκη 
ανανέωσης 
προγραμμάτων 
σπουδών 

Απαραίτητη 

Ε5.OKTABIT 

Ανάπτυξη και 
διαχείριση στον 
παγκόσμιο ιστό 

Υπεύθυνος Διαχείρισης 
πελατών 

Ακαδημαϊκά 
πολύ υψηλά- 
Μεγαλύτερη 
διασύνδεση 
μέσω του 
πανεπιστημίου 

Απαραίτητη 

Ε6.OTE-PLUS 

Ανάλυση και 
Ολοκλήρωση 
Συστημάτων 
Επιχειρήσεων 

Υπεύθυνος Διασφάλισης 
Ποιότητας 

 

Στερούνται 
επάρκειας 
κατανόησης 
αγοραστικού 
ρεαλισμού 

Απαραίτητη 

Ε7.SOFT-BYTE 

Τεχνολογία 
Λογισμικού 

Mobile Application 
Developer 

 

Γνώσεις σε 
πολύ 
θεωρητικό 
επίπεδο 

Απαραίτητη 

Ε8.E-EFFECTIVE 

Ανάλυση και 
Ολοκλήρωση 
Συστημάτων 
Επιχειρήσεων 

Mobile Application 
Developer 

Στερούνται 
επάρκειας 
κατανόησης 
αγοραστικού 
ρεαλισμού 

Απαραίτητη 

Ε9.INTRASOFT 

Ανάπτυξη και 
διαχείριση στον 
παγκόσμιο ιστό 

Mobile Application 
Developer 

Ακαδημαϊκά 
πολύ υψηλά- 
γρηγορότερη 
ενσωμάτωση 
των εξελίξεων 
της 
τεχνολογίας 

Απαραίτητη 
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Ε10.SWAPDOM 

Ανάπτυξη και 
Διαχείριση στον 
Παγκόσμιο Ιστό 

Mobile Application 
Developer 

Καινοτόμες 
δομές στην 
αγορά- 
Εφοδιάζουν με 
γνώσεις τα 
στελέχη της 
επιχείρησης- 
Στερούνται 
επάρκειας 
αγοραστικού 
ρεαλισμού 

Απαραίτητη 

Ε11.ITBOOMS 

Τεχνολογία 
Λογισμικού 

Στέλεχος πληροφορικής, 
ειδικός στη χρήση cloud 

Ανάγκη 
ανανέωσης 
προγραμμάτων 
σπουδών 

Απαραίτητη 

Ε12.SOFTWEB 

Τεχνολογία 
Λογισμικού 

Αναλυτής Επιχειρήσεων Γνώσεις σε 
πολύ 
θεωρητικό 
επίπεδο 

Απαραίτητη 

Ε13.ANALYSIS 

Τεχνολογία 
Λογισμικού 

Υπεύθυνος Διαχείρισης 
πελατών 

Ακαδημαϊκά 
πολύ υψηλά- 
γρηγορότερη 
ενσωμάτωση 
των εξελίξεων 
της 
τεχνολογίας 

Απαραίτητη 

Ε14.VIRTUAL 
DESTINATIONS 

Τεχνολογία 
Λογισμικού 

Project Manager 
Υπεύθυνος Υπηρεσιών 

Ακαδημαϊκά 
πολύ υψηλά- 
γρηγορότερη 
ενσωμάτωση 
των εξελίξεων 
της 
τεχνολογίας 

Απαραίτητη 

Ε15.ΠΡΑΞΗ 

Ανάπτυξη και 
Διαχείριση στον 
Παγκόσμιο Ιστό 
 

 
Προγραμματιστές, 

Υπεύθυνος Διαχείρισης 
πελατών 

Στερούνται 
επάρκειας 
κατανόησης 
αγοραστικού 
ρεαλισμού 

Απαραίτητη 
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Πίνακας 3- Κωδικοποίηση 2 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Δεξιότητες  Επαγγελματική Αλληλουχία 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΕΙΣΧΩΡΗΣΗ 
ΑΝΕΡΓΙΑΣ  

ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣ
ΗΣ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕ
Σ ΚΛΑΔΟΥ 
ΤΠΕ 

E1.EPSILONNE
T 

Ομαδικότητα, 
επικοινωνιακές δεξιότητες, 

δημιουργικότητα, 
αυτοδιαχείριση 

Έλλειψη- ανάγκη για 
ειδικότητες με συνδυασμό 

γνώσεων όπως 
προγραμματισμό με 
γνώσεις μάρκετινγκ 

Η ανεργία έχει 
εισχωρήσει 
στον κλάδο- 
Μείωση 

κερδοφορίας 

Υπάρχει 
απορρόφηση, 
θα έπρεπε να 
υπήρχε 
μεγαλύτερη 
αφού υπάρχουν 
κενές θέσεις 
εργασίας 

 

E2.CARDISOFT 

Ομαδικότητα, επικοινωνία, 
δημιουργικότητα 

Έλλειψη- ανάγκη για 
ειδικότητες με γνώσεις 

πληροφορικής και business 
intelligence 

Μείωση 
κερδοφορίας- 
Προβάδισμα 
στην αγορά 

λόγω ραγδαίας 
αύξησης του 
διαδικτύου 

Ορισμένα 
επαγγέλματα 
έχουν υψηλά 
νούμερα 
απορρόφησης 
όπως πχ του 
προγραμματιστ
ή 

 

E3.BRAINBOX 

Επικοινωνία, ομαδικότητα, 
διοικητικές δεξιότητες 

Ευκολία στην εύρεση 
κατάλληλων ατόμων – 
απαραίτητες γνώσεις 
πληροφορικής με 
καινοτόμες ιδέες 

Προβάδισμα 
στην αγορά 

λόγω ραγδαίας 
αύξησης του 
διαδικτύου 

Μικρή 
απορρόφηση- 
Ανάγκη για 
ευκαιρίες 

 

E4.DATA-
COMMUNICATI
ON 

Αυτοδιαχείριση, 
Οργανωτική συμπεριφορά, 
μεθοδικότητα, συνέπεια 

Έλλειψη- Ανάγκη ατόμων 
με δημιουργικότητα και 
τεχνικές δεξιότητες 

Η ανεργία έχει 
εισχωρήσει 
στον κλάδο- 
απαραίτητο το 
συγκριτικό 
πλεονέκτημα 

Δυσανάλογη 
προσφορά 
μεταξύ 

διαφορετικών 
ειδικοτήτων. Πχ 

μεγάλη 
προσφορά 

τεχνικών, μικρή 
προσφορά 

προγραμματιστ
ών 

 

E5.OKTABIT 

Ανταγωνιστικότητα, 
επικοινωνιακές δεξιότητες, 
δεξιότητα συνδυασμού 

ατομικής και επαγγελματικής 
ζωής 

Έλλειψη- Τάση των νέων 
για καριέρα στο εξωτερικό 

Μείωση 
κερδοφορίας- 
Η εισχώρηση 

της 
Πληροφορικής 
στη ζωή μας 

κρατά ζωντανές 
τις επιχειρήσεις 

Εμφάνιση της 
κρίσης- 

Εμπόδιο στην 
επάνδρωση των 
επιχειρήσεων 

ΤΠΕ με 
στελέχη 

 

E6.OTE-PLUS 

Δεξιότητες δημιουργικότητας 
και καινοτομίας 

Ευκολία στην εύρεση 
κατάλληλων ατόμων – 
πληθώρα ατόμων με 

προσόντα και όρεξη για 
δουλειά 

Εισχώρηση 
ανεργίας- 

μεγαλύτερος 
ανταγωνισμός 

Μικρή 
απορρόφηση- 
Εμπόδιο στην 
επάνδρωση των 
επιχειρήσεων 

ΤΠΕ με 
στελέχη 

 

E7.SOFT-BYTE 

Δεξιότητες λήψης 
αποφάσεων και διαχείρισης 

κρίσεων 

Έλλειψη- Ανάγκη ατόμων 
με δημιουργικότητα και 
τεχνικές δεξιότητες 

Μείωση 
κερδοφορίας- 
Η εισχώρηση 

της 
Πληροφορικής 
στη ζωή μας 

κρατά ζωντανές 
τις επιχειρήσεις 

Δυσανάλογη 
προσφορά 
μεταξύ 

διαφορετικών 
ειδικοτήτων 

 

E8.E-
EFFECTIVE 

Οργανωτικός, ομαδικότητα, 
καινοτόμος 

Έλλειψη- Ανάγκη ατόμων 
με συνδυασμό ειδικοτήτων 

Η ανεργία έχει 
εισχωρήσει 
στον κλάδο- 

πολύ 
μεγαλύτερος ο 
ανταγωνισμός 

 
Γιγαντιαίες 
εξελίξεις στις 
ΤΠΕ, Εξαιτίας 
της κρίσης- 
αδυναμία 
στελέχωσης 

των 
επιχειρήσεων 

 

 



48 
 

E9.INTRASOFT 

Ομαδικότητα, 
προσαρμοστικότητα, 
δεξιότητες λήψης 

αποφάσεων 

 Πάγωμα 
αυξήσεων- 

Ανταγωνισμός 
λόγω της 

αύξησης της 
ψηφιακής 
τεχνολογίας 

Μαζική στροφή 
προς το 

εξωτερικό- η 
ύφεση αποτελεί 
εμπόδιο στη 
στελέχωση 
επιχειρήσεων 

 

E10.SWAPDOM 

Ομαδικότητα, δυνατότητα να 
μαθαίνεις καινούρια 

εργαλεία 

‘Έλλειψη- τάση των νέων 
για καριέρα στο εξωτερικό 

Υπάρχει σαφής 
τάση για έξοδο 

προς το 
εξωτερικό των 

πλέον 
κατάλληλων.H 
ελληνική αγορά 
αρκείται σε 
αρκετό βαθμό 

στους 
εναπομείναντες 

Υπάρχει 
απορρόφηση, 
θα έπρεπε να 

υπήρχε 
μεγαλύτερη 

αφού υπάρχουν 
κενές θέσεις 
εργασίας 

 

E11.ITBOOMS 

Ομαδικότητα, 
δημιουργικότητα, 

καινοτομία, καθαρή σκέψη, 
υπομονή, ακρίβεια, 

συγκέντρωση 
 

Έλλειψη- ταχεία αύξηση 
των εξελίξεων- ανάγκη για 
άτομα με καινοτόμες ιδέες 

Η ανεργία έχει 
εισχωρήσει 
στον κλάδο- 
απαραίτητο το 
συγκριτικό 
πλεονέκτημα 

Αρκετή 
απορρόφηση-  
Ο κλάδος μας 
χρειάζεται μόνο 

μια ιδέα – 
υπομονή- 
επιμονή 

 

E12.SOFTWEB 

Ανταγωνιστικότητα, 
επικοινωνιακές δεξιότητες, 

ωριμότητα 

Έλλειψη- ανάγκη για 
άτομα με πιο 

εξειδικευμένες γνώσεις 

Η ανεργία έχει 
εισχωρήσει 
στον κλάδο- 

πολύ 
μεγαλύτερος ο 
ανταγωνισμός 

Δυσανάλογη 
προσφορά 
μεταξύ 

διαφορετικών 
ειδικοτήτων 

 

E13.ANALYSIS 

Δημιουργικότητα, 
καινοτομία, ομαδικότητα 

Έλλειψη- ανάγκη για 
ειδικότητες με γνώσεις 

πληροφορικής και custom 
intelligence 

Η ανεργία έχει 
εισχωρήσει 
στον κλάδο- 
απαραίτητο το 
συγκριτικό 
πλεονέκτημα 

Εμφάνιση της 
κρίσης- 

Εμπόδιο στην 
επάνδρωση των 
επιχειρήσεων 

ΤΠΕ με 
στελέχη 

 

E14.VIRTUAL 
DESTINATIONS 

Δημιουργικότητα, 
καινοτομία 

Έλλειψη- ανάγκη για 
ειδικότητες με συνδυασμό 

γνώσεων όπως 
προγραμματισμό με 
γνώσεις μάρκετινγκ 

Η ανεργία έχει 
εισχωρήσει 
στον κλάδο- 
απαραίτητο το 
συγκριτικό 
πλεονέκτημα 

Δυσανάλογη 
προσφορά 
μεταξύ 

διαφορετικών 
ειδικοτήτων 

 

E15.ΠΡΑΞΗ 

Αυτοδιαχείριση, γενικές 
διοικητικές δεξιότητες 

Ευκολία στην εύρεση 
κατάλληλων ατόμων – 
απαραίτητες γνώσεις 
πληροφορικής με 
καινοτόμες ιδέες 

Μείωση 
κερδοφορίας- 
Η εισχώρηση 

της 
Πληροφορικής 
κρατά ζωντανές 
τις επιχειρήσεις 

Εμπόδιο στην 
επάνδρωση των 
επιχειρήσεων 

με νέο 
εξειδικευμένο 
προσωπικό 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 



49 
 

5.ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 

 

5.1. Ενδείξεις σχετικές με τη διάρθρωση- στελέχωση επιχειρήσεων ΤΠΕ 
 

Σε αυτήν την θεματική ενότητα παραθέτουμε τις γνώμες και τις απόψεις των στελεχών 
που πήραν μέρος σε αυτήν την έρευνα απέναντι στις τάσεις της αγοράς για διάρθρωση- 
στελέχωση των επιχειρήσεων ΤΠΕ. Οι απόψεις τους πάνω στον σημαντικότερο τομέα 
εξειδίκευσης στην αγορά εργασίας ΤΠΕ τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο καθώς και 
το επάγγελμα με την μεγαλύτερη ζήτηση του κλάδου τους. Η συγκεκριμένη θεματική 
ενότητα χωρίζεται σε 2 υποενότητες: 

 

5.1.1. Σημαντικότερος τομέας εξειδίκευσης 
 

Στην υποενότητα αυτή οι ερωτηθέντες αναφέρονται στον σημαντικότερο τομέας 
εξειδίκευσης.  

Οι περισσότεροι θεωρούν ότι το σημαντικότερος τομέας εξειδίκευσης είναι ο τομέας 
της τεχνολογίας λογισμικού. Παραθέτω ενδεικτικά αποσπάσματα απαντήσεων: 

o ..............«Θεωρώ ότι ο σημαντικότερος τομέας εξειδίκευσης εφαρμογών ΤΠΕ 
είναι η τεχνολογία λογισμικού. Ο λόγος είναι ότι ο μέσος καταναλωτής έχει 
γίνει πιο απαιτητικός, πιο ενημερωμένος και έχει στραφεί και σε αγορές μέσω 
διαδικτύου. Αυτό καθιστά επιτακτική την ανάγκη για μια επιχείρηση να είναι 
πιο προσιτή και φιλική  προς την εικόνα της στο διαδίκτυο. Συνεπώς τα 
επαγγέλματα τα οποία εμπλέκονται με αυτό αποτελούν και τον σημαντικότερο 
τομέα εξειδίκευσης».........(Ε2) 
 

o ............«Σύμφωνα με την καταιγιστική εξέλιξη της πληροφορικής επιστήμης 
εκτός της πρωτόλεια ειδικότητας του προγραμματισμού, οποιαδήποτε άλλη 
σχετική με τις σύγχρονες  τεχνολογίες λογισμικού , κατατάσσεται στις 
ψηλότερες θέσεις σημαντικότητας.»..........(Ε7) 

 

Πολλοί, επίσης, αναφέρθηκαν στον τομέα Ανάπτυξη και Διαχείριση του Ιστού. 
Παραθέτω ενδεικτικά αποσπάσματα: 

o ............«Εφαρμογές μέσω mobile. Στη σύγχρονη ανταγωνιστική 
πραγματικότητα, κάθε επιχείρηση αναζητά οικονομικούς και αποτελεσματικούς 
τρόπους για να επικοινωνήσει το μήνυμα και τις υπηρεσίες της στο κοινό της. Ο 
πιο διαδεδομένος πλέον, είναι αυτός των mobile applications. Με τα ποσοστά 
των χρηστών που διαθέτουν smartphones και mobile devices με ασύρματη 
σύνδεση να αυξάνονται, οι επιχειρήσεις στρέφονται στην ανάπτυξη των δικών 
τους εφαρμογών για να έρθουν σε επαφή με την πελατειακή τους βάση 
(υπαρκτή και εν δυνάμει).»........(Ε3) 
 

o ................«Η γενικότερη εξείδικευση γύρω από τα λογισμικού πακέτα και η 
διαχείριση τους. Ο εκρηκτικός αντίκτυπος των υπολογιστών και της τεχνολογίας 
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πληροφοριών στην καθημερινή μας ζωή, έχει δημιουργήσει την ανάγκη 
σχεδιασμού και ανάπτυξης νέων συστημάτων λογισμικού υπολογιστών και την 
ενσωμάτωση τους σε μια ραγδαία αυξανόμενη σειρά 
εφαρμογών.».................(Ε10) 
 

Δύο από τους συνεντευξιαζόμενους μίλησαν για την ανάλυση και ολοκλήρωση 
συστημάτων επιχείρησεων. 

Κάποια ενδεικτικά αποσπάσματα είναι τα εξής: 

o .............«Θεωρώ ότι τα τελευταία χρόνια οι περισσότερες εταιρίες έχουν 
πελατοκεντρική πολιτική. Συνεπώς ένας σημαντικός τομέας εξειδίκευσης είναι 
η διαχείριση πελατειακών σχέσεων καθώς δίνεται ιδιαίτερη βάση στην ενίσχυση 
της εμπειρίας με τον πελάτη. Θεωρώ ότι οι σύγχρονες εταιρίες λειτουργούν με 
γνώμονα το πετυχημένο Marketing  στην εταιρία.».........(Ε6) 

 

Όπως, επίσης, σημειώθηκε και ο τομέας της τεχνικής υποστήριξης: 

o ..............«Θεωρώ πως όλοι οι τομείς είναι σημαντικοί. Για εμένα αυτοί που 
υπερτερούν έναντι των υπολοίπων είναι οι εξής: Τεχνικός  τομέας(μπορεί εκεί 
να εντάσσονται και άλλες κατηγορίες πχ αυτοματισμός, ενέργεια, 
κτλ)»........(Ε4) 

 

 

 

 

5.1.2. Ειδικότητες με περισσότερη ζήτηση 
 

Στην υποενότητα αυτή οι ερωτηθέντες αναφέρονται στην ειδικότητα με την 
περισσότερη ζήτηση.  

 Τέσσερις απαντήσεις αποδόθηκαν στο επάγγελμα του Προγραμματιστή. Παραθέτω 
ενδεικτικά αποσπάσματα απαντήσεων: 

o ………..«Προγραμματιστές. Τόσο στη δική μας εταιρία, όσο και στις υπόλοιπες 
του κλάδου. Θέλω να σου πω ότι εδώ και 6 μήνες ψάχνω προγραμματιστή και 
δεν βρίσκω αυτό που επιθυμώ. Στην εποχή των εφαρμογών κινητής τηλεφωνίας 
και του cloud computing, λίγες θέσεις είναι τόσο σημαντικές όσο 
προγραμματιστές εφαρμογών λογισμικού»……..(Ε1) 

 

o ………..«Οι προγραμματιστές. Ο λόγος είναι ότι οι εταιρίες ξεκινούν και το 
γυρνάνε στην παραγωγή λογισμικού όπως προανέφερα. Ένας καλός 
προγραμματιστής βρίσκει εύκολα δουλειά.»………(Ε2) 
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o ……….«Το επάγγελμα του Προγραμματιστή Η/Υ έχει θετικές προοπτικές στην 
αγορά εργασίας, καθώς οι εφαρμογές των υπολογιστών αφορούν όλο και 
περισσότερους τομείς της ζωής μας. Ταυτόχρονα, αυξάνεται με γρήγορους 
ρυθμούς η προσφορά Προγραμματιστών Η/Υ, καλύπτοντας τις ανάγκες στις 
μεγάλες πόλεις.»…………….(Ε11) 
 

 

 Οι περισσότερες απαντήσεις, όμως, σε αυτή την ενότητα αποδόθηκαν σε ένα πιο 
εξειδικευμένο επάγγελμα, το  Mobile Application Developer(3 φορές). Παραθέτω 
ενδεικτικά αποσπάσματα απαντήσεων: 

o ………..«Πιο συγκεκριμένα προγραμματιστές εφαρμογών. Με δεδομένο ότι τα 
κινητά τηλέφωνα συνεχίζουν να ισχυροποιούν τη θέση τους στον σύγχρονο 
ψηφιακό κόσμο, οι εφαρμογές  για κινητά τηλέφωνα εξαπλώνονται ολοένα και 
περισσότερο καλύπτοντας όλο και ευρύτερες θεματικές περιοχές»…………(Ε3) 

 

o ………….«Προγραμματιστής mobile εφαρμογών. Θεωρώ πως η εν λόγω 
ειδικότητα, από την εμφάνιση και εδραίωση των λειτουργικών συστημάτων 
στην καθημερινότητα του σύγχρονου ανθρώπου τείνει να κατακτήσει την 
κορυφή των ειδικοτήτων πληροφορικής παγκοσμίως και κατ’επέκταση στο 
ελληνικό πληροφορικό στερέωμα»……….(Ε10) 

 

Αρκετοί αναφέρθηκαν στο επάγγελμα του Υπεύθυνου Διαχείρισης Πελατών(3 φορές). 

o ………..«Παρατηρείται ζήτηση σε επαγγέλματα που αφορούν την παροχή 
υπηρεσιών, με έμφαση στην εξυπηρέτηση και υποστήριξη πελατών. Μέχρι 
τώρα ο τομέας αυτός ήταν δευτερεύουσας σημασίας, αλλά τώρα πλέον αποκτά 
όλο και περισσότερο μεγαλύτερη σημασία. Η εταιρεία μας αναγνωρίζει την αξία 
του πελάτη ως σημαντική και στηρίζεται περισσότερο στη διατήρησή του παρά 
την προσέλκυση ενός νέου πελάτη………..(Ε6) 

 

o ………«Θεωρώ ότι τα τελευταία χρόνια οι περισσότερες εταιρίες έχουν 
πελατοκεντρική πολιτική. Συνεπώς ένας σημαντικός τομέας εξειδίκευσης είναι 
η διαχείριση πελατειακών σχέσεων καθώς δίνεται ιδιαίτερη βάση στην ενίσχυση 
της εμπειρίας με τον πελάτη. Θεωρώ ότι οι σύγχρονες εταιρίες λειτουργούν με 
γνώμονα το πετυχημένο Marketing  στην εταιρία.»……..(Ε8) 

Ακόμη, αναφέρθηκαν τα εξής επαγγέλματα: 

o Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας (1 φορά) 
o Στέλεχος πληροφορικής, ειδικός στη χρήση cloud(1 φορά) 
o Project Manager(1 φορά) 
o Αναλυτής Επιχειρήσεων(1 φορά) 
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5.2. Ανταπόκριση πανεπιστημίου στην εξελικτική διαδικασία των επαγγελμάτων 
των ΤΠΕ 
 

Αυτή η θεματική υποενότητα περιλαμβάνει τις απαντήσεις που μας έδωσαν οι 
ερωτηθέντες σχετικά με την άποψη για το πόσο το πανεπιστήμιο ανταποκρίνεται στην 
εξελικτική διαδικασία των επαγγελμάτων των ΤΠΕ. Όλοι οι ερωτηθέντες τόνισαν την 
σημαντικότητα και την αναγκαιότητα της πρακτικής άσκησης. Επίσης, ειπώθηκε από 
σχεδόν όλους τους ερωτηθέντες ότι τα πανεπιστήμια με την “ως έχειν” δομή τους 
χρειάζονται ανανέωση και ταχύτερη εναρμόνιση με την επιχειρηματική κοινότητα έτσι 
ώστε να μπορούν να προετοιμάζουν επαρκώς ένα υποψήφιο επαγγελματία να εισέρθει 
στην αγορά. Ακούστηκαν επίσης διάφορες απόψεις για τα προγράμματα σπουδών και 
πως θα μπορούσε να υπάρχει μια καλύτερη σύνδεση του θεσμού του πανεπιστημίου και 
της αγοράς. Τονίστηκε, όμως , από σχεδόν όλους τους ερωτώμενους η υψηλή θέση που 
έχουν τα ακαδημαϊκά ιδρύματα της Ελλάδας σε σχέση με το διεθνές στερέωμα. 

 

 

5.2.1. Σχέση Πανεπιστημίου-Αγοράς εργασίας 
 

Από πολλούς ερωτώμενους ακούστηκε η ανάγκη για ανανέωση του προγράμματος 
σπουδών(4 φορές). Παραθέτω ενδεικτικά αποσπάσματα απαντήσεων: 

o ……..«Όχι, τελείως ανεπαρκώς. Αυτά που διδάσκονται στο πανεπιστήμιο είναι 
τελείως πεπερασμένα και χρειάζονται απαραίτητα ανανέωση. Έρχονται εδώ τα 
παιδιά για δουλειά και δεν γνωρίζουν τίποτα. Δεν έχει καμία σχέση με την 
αγορά εργασίας. Συμβαίνουν τόσα πράγματα τεχνολογικά και δεν μαθαίνετε καν 
για αυτά στο πανεπιστήμιο. Μαθαίνουν πράγματα θεωρητικά, αλλά δεν 
γνωρίζουν που να τα εφαρμόσουν. Άρα τίποτα……….(Ε1) 

 

o ……….«Κάποια ΑΕΙ παραμένουν πολύ θεωρητικά, με μικρή πρακτική εμπειρία 
των φοιτητών. Επίσης, χρησιμοποιούνται και διδάσκονται σε αρκετές 
περιπτώσεις παλαιωμένες τεχνολογίες.»……..(Ε4) 

 

 

Ακόμη, σημειώθηκαν απαντήσεις για μεγαλύτερη διασύνδεση του πανεπιστημίου με 
την αγορά εργασίας μέσω του πανεπιστημίου, γεγονός που θα βοηθήσει και τους 
υποψήφιους επαγγελματίες αλλά και τις ίδιες τις εταιρίες. Παραθέτω ενδεικτικά 
αποσπάσματα απαντήσεων: 

o ………..«Το πρόβλημα τους, όμως, είναι ότι δεν συνδέουν καθόλου το 
πανεπιστήμιο με την αγορά εργασίας. Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη 
διασύνδεση με την αγορά εργασίας ακόμη όταν οι φοιτητές είναι στο 
πανεπιστήμιο και να τους δίνονται διάφορες αναφορές για τις προοπτικές, οι 
οποίες υπάρχουν στην αγορά εργασίας. Οι επιχειρήσεις πληροφορικής 
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χρειάζονται φρέσκο αίμα και νέες ιδέες. Συνεπώς, θα ήταν ωφέλιμο για όλους 
να υπήρχε αυτή η διασύνδεση.»………(Ε2) 

 

 

 

 

5.2.2. Θεσμός πρακτικής άσκησης 
 

Όσον αφορά το θεσμό της πρακτικής άσκησης όλοι οι ερωτώμενοι απάντησαν πως 
είναι αναγκαία στον κλάδο των ΤΠΕ. Οι γνώσεις των νεοεισερχόμενων είναι κυρίως σε 
θεωρητικό επίπεδο και απαιτείται ένας κύκλος απόκτησης εμπειρίας, ώστε ο εργοδότης 
να μπορεί να εμπιστευτεί ένα τέτοιο στέλεχος. Υπάρχει επίσης έλλειψη γνώσεων και 
κατανόησης στη προσέγγιση των εννοιών “αγορά”, “επιχειρηματικότητα”, 
“μάρκετινγκ”, “πελάτης”. 

Παραθέτω ενδεικτικά αποσπάσματα απαντήσεων: 

o ……..« Ένας νέος υπάλληλος, απόφοιτος πανεπιστημίων πληροφορικής 
χρειάζεται περίπου 6 μήνες έτσι ώστε να μπορέσει να γίνει παραγωγικός στον 
εργοδότη του. Άρα, η πρακτική άσκηση, όταν γίνεται, είναι προνόμιο για τους 
φοιτητές καθώς αυτός ο χρόνος σίγουρα μειώνεται.»……(Ε2) 

 

o ………..«Nαι είναι πολύ σημαντικό καθώς ο φοιτητής έρχεται σε επαφή με το 
πραγματικό χώρο εργασίας και όχι τον υποτιθέμενο.»……(Ε4) 

 

o ………..«Η γνώμη μου είναι ότι πρέπει να υπάρξει ενδυνάμωση του θεσμού της 
πρακτικής άσκησης στα προγράμματα σπουδών των πανεπιστημίων και να 
βελτιωθούν οι συνθήκες που διεξάγεται η πρακτικής άσκηση. Έχοντας περάσει 
από αυτόν τον θεσμό της πρακτικής άσκησης, εκτελούσα περισσότερο χρέη 
γραφείου παρά να μαθαίνω το αντικείμενο της δουλειάς μου.» ……….(Ε11) 
 

 

 

5.3.ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 
 

Όσον αφορά τη ζήτηση δεξιοτήτων στον τομέα της πληροφορικής, έγινε αναφορά από 
τους συνεντευξιαζόμενους ότι για κάθε θέση χρειάζονται και οι αντίστοιχες δεξιότητες 
που συνδέονται με τη θέση του στελέχους εταιρείας παροχής υπηρεσιών πληροφορικής. 
Εκτός από αυτές τις γνώσεις επισημάνθηκε από τα στελέχη ότι κάθε υπάλληλος θα 
πρέπει να διαθέτει και μη τεχνικές δεξιότητες  ανταγωνιστικότητα, ωριμότητα, 
κατανόηση του επιχειρησιακού περιβάλλοντος, επικοινωνιακές δεξιότητες, ξένες 
γλώσσες, ικανότητα συνδυασμού ατομικής και επαγγελματικής ζωής (για θέσεις με 
σημαντική γεωγραφική κινητικότητα), αναλυτικές δεξιότητες, δεξιότητες marketing. Οι 
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περισσότεροι αναφέρθηκαν στις επικοινωνιακές δεξιότητες καθώς και στην 
ομαδικότητα, αυτοδιαχείριση, δημιουργικότητα. 

 Όλες αυτές οι μη τεχνικές δεξιότητες λαμβάνονται υπόψη όπως ακριβώς και οι γνώσεις 
πάνω στο αντικείμενο της δουλειάς. 

 

5.3.1. Απαιτούμενες μη τεχνικές δεξιότητες 
 

Συγκεκριμένα: 

o ………«Σίγουρα γνώσεις. Δηλαδή όταν τελειώνει κάποιος ένα πανεπιστήμιο να 
γνωρίζει πράγματα, όχι επιφανειακά καθώς επίσης χρειάζονται και όλα τα soft 
skills ισότιμα ακριβώς με τις γνώσεις. Δηλαδή δημιουργικότητα, επικοινωνία, 
ομαδικότητα κλπ.»………..(Ε2) 

 

o ………..«Οι μη τεχνικές δεξιότητες είναι περισσότερο σημαντικές από 
οποιαδήποτε άλλα προσόντα. Συνεπώς, ένας υπάλληλος πρέπει να έχει 
αποτελεσματική διαχείριση χρόνου και τήρηση προθεσμιών έτσι ώστε να είναι 
συνεπής στις υποχρεώσεις προς την εταιρία και η εταιρία αντίστοιχα στις 
πελατειακές της σχέσης, ικανότητα διάγνωσης, ανάλυσης και επίλυσης 
προβλημάτων, οργανωτική συμπεριφορά, μεθοδικότητα και συνέπεια, 
ικανότητα εργασίας ατομικά και στα πλαίσια ομάδας, προσανατολισμός στο 
αποτέλεσμα καθώς και την επίτευξη στόχων»……(Ε4) 

 

o ……….«Η επικοινωνία, καλή γνώση του μάρκετινγκ, καινοτομική αντίληψη, 
προγραμματικές και αναλυτικές δεξιότητες, ξένες γλώσσες, ανταγωνιστικότητα, 
ωριμότητα και οι ψηλές επαγγελματικές φιλοδοξίες συνιστούν απαραίτητα 
στοιχεία στην πρόοδο των επαγγελματιών ΤΠΕ. Επίσης, η διαρκής εκπαίδευση 
με σκοπό την προσωπική εναρμόνιση με οποιαδήποτε τεχνολογική εξέλιξη 
αξιολογείται και επιβραβεύεται από τους κανόνες της αγοράς.»…………(Ε7) 

 

5.3.2. Εύρεση κατάλληλου προσωπικού 
 

Στις συνεντεύξεις δόθηκε το ερώτημα αν η εύρεση προσωπικού είναι εύκολο εγχείρημα 
λόγω της μεγάλης ανεργίας που επικρατεί. Πολλοί απάντησαν ότι η εύρεση 
κατάλληλου προσωπικού δεν είναι εύκολο εγχείρημα.  

 Πολλοί το αποδίδουν στην τάση των νέων για επαγγελματική αποκατάσταση στο 
εξωτερικό. Παραθέτων ενδεικτικά κάποιες απαντήσεις: 

o ...............«Υπάρχει δυστοκία στην εύρεση κατάλληλων ατόμων. Οι 
περισσότεροι από τους αξιόλογους νέους που μπορούν να ανταπεξέλθουν σε 
σύγχρονες επαγγελματικές απαιτήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο τείνουν να 
προτιμούν την επαγγελματική καριέρα στο εξωτερικό μιας και οι επιχειρήσεις 
εκεί μπορούν  να παρέχουν σημαντικότερα κίνητρα και οφέλη για στελέχη 
τέτοιου είδους.».........(Ε5) 
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o .................«Έχοντας προσπαθήσει να προσλάβουμε κόσμο το τελευταίο 
έτος, διαπιστώσαμε πως παρά την ανεργία υπάρχει έλλειψη κατάλληλων 
ατόμων. Υπάρχει σαφής τάση για έξοδο προς το εξωτερικό των πλέον 
κατάλληλων. Κατά συνέπεια, η ελληνική αγορά αρκείται σε αρκετό βαθμό 
στους εναπομείναντες.»..............(Ε10) 

 
 
 Αρκετοί άλλοι το αποδίδουν σε έλλειψη δημιουργικότητας. Παρακάτω παραθέτω 
ενδεικτικές απαντήσεις: 
 

o ...........«Γενικά υπάρχει έλλειψη κατάλληλων ατόμων. Ένα μεγάλο 
ποσοστό των πληρωμένων θέσεων εργασίας καλύπτονται από άτομα που δεν 
συνεισφέρουν στις απαιτήσεις δημιουργικότητας που ορίζει η σύγχρονη αγορά 
εργασίας.»...........(Ε4) 

o …………..«Η ανάγκη για εξειδικευμένο προσωπικό είναι μεγαλύτερη 
από ποτέ. Λόγω της μεγάλης εξέλιξης του κλάδου ΙΤ η ανάγκη για ποιότητα 
αυξάνεται. Ζητούνται ισχυρά skills ευχέρειας και ικανότητας προγραμματισμού. 
Υπάρχει ζήτηση για δημιουργία νέων ειδικοτήτων και κατευθύνσεων, οι οποίες 
δημιουργούν νέες προοπτικές και ανοίγουν νέες θέσεις εργασίας»……..(Ε14) 

 

Κάποιοι λίγοι είπαν ότι υπάρχει πληθώρα ατόμων για απασχόληση λόγω της ανεργίας 
συνεπώς η εύρεση κατάλληλων ατόμων είναι εύκολο εγχείρημα. Παραθέτω παρακάτω 
ενδεικτικές απαντήσεις: 

 

o ..............«Συνήθως η επάνδρωση των επιχειρήσεων είναι αρκετά 
δύσκολη υπόθεση την οποία όμωσς στις μέρες μας έρχεται να «διευκολύνουν» 
τα μεγάλα ποσοστά ανεργίας και το διαθέσιμο εργατικό δυναμικό. Υπάρχει 
πληθώρα φιλόδοξων νέων οι οποίοι πλέον έχουν άρτια εκπαίδευση και ποικίλα 
προσόντα και το σημαντικότερο είναι αποδοτικοί στην παραγωγή καινοτόμων 
ιδεών.».............(Ε3) 

 

 

 

5.4.Επαγγελματική Αλληλουχία 

 

5.4.1. Εισχώρηση ανεργίας στον κλάδο των ΤΠΕ 
 

Όλοι οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων, προφανώς, απάντησαν ότι η ανεργία έχει 
εισχωρήσει στις επιχειρήσεις τους. Ακούστηκαν διάφορες απόψεις σχετικά με τα 
αποτελέσματα που μπορεί να προκαλέσεις η ανεργία.  
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Κατά κύριο λόγο υπόθηκε ότι η ανεργία φέρει μείωση της κερδοφορίας. Παραθέτω 
ενδεικτικά αποσπάσματα των συνεντεύξεων πάνω στο συγκεκριμένο ερευνητικό 
ερώτημα: 

o ……« Οι προγραμματιστές δεν έχουν ανεργία. Ένας καλός προγραμματιστής 
δεν έχει ανεργία. Χρειάζονται σε κάποια εταιρία. Γενικά όμως υπάρχει μείωση 
της κερδοφορίας στις επιχειρήσεις των Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών. Υπάρχει προβάδισμα σε συγκεκριμένα επαγγέλματα λόγω της 
ραγδαίας αύξησης του διαδικτύου καθώς υπάρχει αναγκαιότητα 
αυτών.»…….(Ε2) 

 
o ……….«Mε την εμφάνιση της κρίσης στην ελληνική επικράτεια παρατηρήθηκε 

όπως σε όλους τους επαγγελματικούς τομείς μείωση της κερδοφορίας στις 
επιχειρήσεις ΤΠΕ. Η αναγκαιότητα της χρήσης της πληροφορικής στην 
σύγχρονη καθημερινότητα ουσιαστικά φρενάρει σε ένα ελάχιστο βαθμό όμως 
την καθοδική πορεία των οικονομικών δεδομένων των επιχειρήσεων ΤΠΕ. Η 
μείωση των εξόδων των ελληνικών νοικοκυριών, η δυσκαμψία στις επενδύσεις 
και η αδράνεια των ΕΣΠΑ έχει ελαχιστοποιήσει τα κέρδη των εταιρειών που 
είναι σίγουρα ζήτημα ζωτικής σημασίας αυτών, αλλά η βαθιά εισχωρήσει της 
πληροφορικής στη ζωή μας κρατά ζωντανές τις περισσότερες των επιχειρήσεων 
ΤΠΕ.»……….(Ε5) 

 

o ………«Όπως σε όλους τους επαγγελματικούς τομείς της Ελλάδας, οι αριθμοί 
της ανεργίας είχαν συνεχόμενα αυξητικές τάσεις, έτσι και στα ΤΠΕ 
επαγγέλματα, παρόλο που διάγουν την μεγαλύτερη ανάπτυξη και εισχώρηση 
στην ανθρώπινη ζωή, παρατηρούμε σημαντικά επίπεδα ανεργίας.» ……(Ε7) 

 
 
 
 
 
Κάποιοι, βεβαίως λιγότεροι, είπαν πως η ανεργία έχει εισχωρήσει στον κλάδο κάνοντας 
τον ανταγωνσμό μεγαλύτερο κατά πολύ. Παραθέτω ενδεικτικά αποσπάσματα των 
συνεντεύξεων: 
 
 
 

o ……..«Η γενική ανεργία προφανώς και έχει εισχωρήσει και στα επαγγέλματα 
Πληροφορικής, αφού όλα είναι αλυσίδα. Παρόλαυτα, συγκεκριμένα για την 
ειδικότητα του προγραμματιστή είναι πολλές οι διέξοδοι με τη χρήση του 
διαδικτύου, συνεπώς, συγκρατημένα έχουμε ένα προβάδισμα στην 
αγορά»…..(Ε3) 

 
 

o ……….«Βεβαίως και έχει εισχωρήσει η ανεργία στον κλάδο. Είμαστε λίγο πιο 
ευνοημένοι στον κλάδο μας σε σχέση με άλλα επαγγέλματα λόγω της μεγάλης 
ενασχόλησης με το διαδίκτυο και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές αλλά σαφώς 
πολλά πράγματα πάνω πίσω λόγω της γενικής ύφεσης. Πολύ μεγαλύτερος ο 
ανταγωνισμός από την περίοδο της ύφεσης και έπειτα.Πολλές οι εταιρίες 
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πληροφορικής, λίγες οι δουλειές που προσφέρονται, συνεπώς θα πρέπει να είσαι 
καλύτερος συγκριτικά με τους άλλους για να μπορέσεις να 
επιβιώσεις.»………(Ε14) 
 
 

5.4.2.Επίπεδο απορρόφησης στον κλάδο των ΤΠΕ 

 
Σε ότι αφορά το επίπεδο απορρόφησης στο χώρο, σημειώθηκαν διάφορες απαντήσεις. 
Οι περισσότεροι ανέφεραν ότι υπάρχει δυσανάλογη προσφορά μεταξύ διαφορετικών 
ειδικοτήτων. 

Συγκεκριμένα, παραθέτω ενδεικτικά αποσπάσματα: 

o ………..«Υπάρχει δυσανάλογη προσφορά μεταξύ διαφορετικών ειδικοτήτων 
(μεγάλη προσφορά τεχνικών Η/Υ, μικρή προσφορά προγραμματιστών) και 
αντιστρόφως ανάλογη της ζήτησης που υπάρχει στην αγορά.»…..(Ε4) 

 

 

o ………..«Η γρήγορη αύξηση της απασχόλησης στο σχεδιασμό συστημάτων 
Υπολογιστών και στη βιομηχανία συναφών υπηρεσιών οι οποίες απασχολούν το 
μεγαλύτερο αριθμό στελεχών πληροφορικής, πρέπει να δημιουργεί ιδιαίτερα 
ευνοϊκές ευκαιρίες για απόφοιτους με τουλάχιστον ένα τίτλο σπουδών στη 
Μηχανική Υπολογιστών ή την Επιστήμη των Υπολογιστών και πρακτική 
εμπειρία στην εργασία με Υπολογιστές. 
Η αύξηση της ζήτησης σε στελέχη πληροφορικής  θα συνεχιστεί, καθώς 
συνεχώς αυξάνονται οι εφαρμογές που βασίζονται σε υπολογιστές και δίκτυα. 
Για παράδειγμα , η επεκτεινόμενη ενσωμάτωση των τεχνολογιών του 
Διαδικτύου (Internet) και η εκρηκτική ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου –
συναλλαγές μέσω Internet – οδήγησαν στη διαρκώς αυξανόμενη απορρόφηση. 
Συνεπώς, θεωρώ ότι η απορρόφηση είναι μεγάλη σε μηχανικούς λογισμικού, 
ενώ τα υπόλοιπα επαγγέλματα στο χώρο υπολείπονται. Άρα, υπάρχει 
δυσανάλογη προσφορά μετηύ των ειδικοτήτων.»…..(Ε14) 

 
 

Επιπλέον, πολλοί συνεντευξιαζόμενοι αναφέρθηκαν στόδιο που υπάρχει για 
απορρόφηση λόγω της κρίσης στην οποία βρίσκεται η χώρα. Συγκεκριμένα 
αποσπάσματα: 

o ………«Το επίπεδο απορρόφησης των επαγγελμάτων ΤΠΕ τυγχάνει 
θετικότερης αντιμετώπισης από άλλα επαγγέλματα σήμερα στην αγορά 
εργασίας. Στον αντίποδα, όμως, η οικονομική κρίση έχει κρατήσει τα επίπεδα 
ανεργίας όπως αναφέραμε και στην προηγούμενη μου απάντηση σε υψηλά 
επίπεδα. Οι παγκόσμιες εξελίξεις, αδιαμφισβήτητα, θα αλλάξουν με θετικό 
πρόσημο αυτόν τον λόγο σε περίπτωση που η παγκόσμια πολιτική δεν 
επενδύσει στην  ύφεση.»…….(Ε15) 
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o ……..«Παρόλο που η τεχνολογική ανάπτυξη και παγκόσμιες εξελίξεις στο χώρο 
της πληροφορικής είναι γιγαντιαίες, η οικονομική ύφεση στην οποία περιήλθε η 
χώρα μας δεν λειτουργεί υπέρ της στελέχωσης των πληροφορικών 
επαγγελμάτων.»……..(Ε8) 
 

 

Σημειώθηκαν, βέβαια και άλλες απόψεις όπως ότι υπάρχει απορρόφηση, αρκεί να 
υπάρχει μια έξυπνη και καινοτόμα ιδέα: 

o …….«Θεωρώ ότι ναι. Στον κλάδο μας αρκεί μόνο να υπάρχει μια ιδέα και να 
την τρέξεις σωστά και με υπομονή. Θεωρώ ότι δεν χρειάζεται να αρκούμαστε 
μόνο στην υπάρχουσα δομή των επιχειρήσεων, εξάλλου αυτό δεν είναι 
εξέλιξη»….(Ε11) 

  

 

 
 
 
 

5.4.3.Προοπτικές του κλάδου των ΤΠΕ 
 

Οι απόψεις των περισσότερων ειδικών του κλάδου της πληροφορικής δίνουν θετικό και 
πολύ θετικό πρόσημο στις δυνατότητες απασχόλησης που προσφέρει. Ο όγκος των 
δεδομένων αυξάνεται (big data) και η διαχείρισή τους είναι δυνατή μόνο με τη βοήθεια 
νέων μεθόδων και εφαρμογών πληροφορικής. Νέες τεχνολογικές εξελίξεις, όπως η 
τεχνολογία cloud, και η διείσδυση της πληροφορικής σε όλους τους κλάδους της 
οικονομίας δημιουργούν ευκαιρίες για την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών που αφορούν 
περισσότερους από πριν κλάδους της οικονομίας. Κάποιοι λιγότεροι θεωρούν ότι η 
κατάσταση θα είναι ουδέτερη και δύο συνεντευξιαζόμενοι θεωρούν ότι οι προοπτικές 
είναι αρνητικές για τον κλάδο των ΤΠΕ. 

Συγκεκριμένα: Για τις πολύ θετικές και θετικές προοπτικές του κλάδου ειπώθηκαν τα 
εξής: 

o …….«Πάρα πολύ θετικές, καθώς στον τομέα των ΤΠΕ οι προοπτικές είναι 
πάρα πολύ καλές και ο κλάδος αυτός δεν ορίζει γεωγραφικό μέρος. Δεν έχει 
σημασία που βρίσκεσαι αλλά έχει σημασία τι κάνεις. Μπορείς να 
προγραμματίσεις μια εφαρμογή και αυτή να πάει σε όλο τον κόσμο από 
οπουδήποτε και αν είσαι.»……..(Ε2) 

 

o ……….«Θετικές θα έλεγα, παρουσιάζει αυξητικές τάσεις στην 
απασχόληση.»……(Ε3) 
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o …….«Συγκρατημένα αισιόδοξα για την επόμενη τριετία γιατί ο κλάδος των 
τηλεπικοινωνιών ξεπερνά τα όρια του ελλαδικού χώρου, δηλαδή θα υπάρχουν 
ευκαιρίες για να εξελιχθεί κάποιος και ευρύτερα, ακόμη και από τον χώρο της 
Θεσσαλονίκης.»………(Ε7) 

 

Για τις ουδέτερες ειπώθηκε ότι: 

o ……..«Όσο η οικονομική κατάσταση της χώρας μας βρίσκεται σταθερά σε 
χαμηλά επίπεδα είναι ανέφικτο να δούμε σημαντικές προοπτικές στον κλάδο 
των ΤΠΕ για την επόμενη τριετία.»……(Ε8) 

 

 

Για τις αρνητικές σημειώθηκαν τα εξής: 

o ……….«Όσο συνεχίζεται η ύφεση και η αβεβαιότητα, οι προοπτικές θα 
παραμείνουν πολύ αρνητικές.»……..(Ε9) 

 

o ……….«Δύσκολες καθώς οι παγκόσμιες εξελίξεις στην παρούσα φάση 
λειτουργούν ως εμπόδιο για την απορρόφηση των επαγγελμάτων ΤΠΕ στην 
αγορά εργασίας»……..(Ε10) 
 

 

 

 

6.ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ- ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 

 

6.1.Συμπεράσματα 
 

Αποτελεί γεγονός στις μέρες μας πως η καινοτομία και η υιοθέτηση των Τεχνολογιών 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) αποτελούν δύο σημαντικές παραμέτρους. Η 
σημασία των ΤΠΕ στην ευρωπαϊκή οικονομία είναι θεμελιώδης για την ανάπτυξη της 
παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας προϊόντων και υπηρεσιών.(Ρούσσα, 
2014) Οι απαιτήσεις σε επαγγελματίες υψηλής ειδίκευσης είναι συνεχώς αυξανόμενες 
και για την κάλυψη τους απαιτείται η δραστηριοποίηση όλων των φορέων για την 
ανάπτυξη ηλεκτρονικών δεξιοτήτων των πολιτών σε συνδυασμό με ένα οργανωμένο 
πλαίσιο δια βίου μάθησης (Βελέντζας, 2008). Οι ΤΠΕ μπορούν να συμβάλουν 
αποφασιστικά στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Αποτελούν 
ένα χρήσιμο εργαλείο για τον επανασχεδιασμό του επιχειρησιακού τους μοντέλου και 
σε συνδυασμό με την υιοθέτηση καινοτόμων υπηρεσιών συμβάλουν στην απόκτηση 
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.(Βελέντζας, 2008) 
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 Η διαδικασία της τεχνολογικής αλλαγής αφορά την δυναμική μεταμόρφωση της 
παραγωγικής διαδικασίας και της αγοράς εργασίας. Στην εργασία αυτή έγινε μια 
προσπάθεια για διερεύνηση των σχέσεων της αγοράς εργασίας των ΤΠΕ  συγκεκριμένα 
στην περιοχή της Βόρειας Ελλάδας. Επικεντρώθηκε στους σημαντικότερους κλάδους 
εξειδίκευσης των επαγγελμάτων των ΤΠΕ στα σημερινά δεδομένα, στην απασχόληση 
των πτυχιούχων ΤΠΕ στις επιχειρήσεις του κλάδου και στις απαραίτητες δεξιότητες, 
τεχνικές και μη, που θεωρούνται αναγκαίες και στο μέλλον των επαγγελμάτων αυτών 
στο ελληνικό στερέωμα αναφορικά με τη σύγχρονη οικονομία. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας μας έδειξαν πως οι επικρατέστεροι τομείς εξειδίκευσης 
είναι ο τομέας της τεχνολογίας λογισμικού και η διαχείριση και λειτουργία του 
Παγκόσμιου Ιστού, καθώς οι εφαρμογές, τα smart-phones και tablets είναι πλέον η 
καθημερινότητά μας. Συγκεκριμένα, η έρευνα μας έδειξε ότι οι ειδικότητες με την 
περισσότερη ζήτηση είναι οι προγραμματιστικές ειδικότητες και ειδικότερα οι 
περισσότεροι στράφηκαν προς την ειδικότητα του Mobile Developer, καθώς ο θεσμός 
της προώθησης προιόντων έχει αλλάξει και όλες οι εταιρίες προσπαθούν να είναι 
περισσότερο ανταγωνιστικές.  

Παρατηρείται, επίσης, ζήτηση σε ειδικότητες που σχετίζονται με την παροχή 
υπηρεσιών, ειδικότερα στην εξυπηρέτηση και υποστήριξη πελατών. Ο τομέας αυτός 
στην πληροφορική ήταν μέχρι πρόσφατα δευτερεύουσας σημασίας, αλλά τώρα γίνεται 
όλο και πιο σημαντικός. Οι μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου αναγνωρίζουν 
την αξία του πελάτη ως σημαντική. Θεωρούν επίσης, ότι η διατήρησή του στοιχίζει 
λιγότερο από την απώλειά του ή την προσέλκυση νέων πελατών. Στο πλαίσιο αυτό, 
αναδύεται ένα νέο προφίλ επαγγελματία, αυτού με σπουδές πληροφορικής και με 
γνώσεις μάρκετινγκ. Ο συγκεκριμένος επαγγελματίας  ασχολείται με τα θέματα 
ικανοποίησης πελατών και προσπαθεί προς την κατεύθυνση της βελτιστοποίησης της 
εμπειρίας του πελάτη. (Λουκάς, 2015) 

Σε επίπεδο μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι εφαρμογές πληροφορικής δίνουν την 
ευκαιρία σε επιχειρηματίες με γνώσεις πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων, να 
αναπτύξουν και να προσφέρουν νέες υπηρεσίες σε ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων που 
δε θα μπορούσαν να αντέξουν το κόστος ανάπτυξης υπηρεσιών, όπως η δυνατότητα 
χρήσης λογισμικού ERP (enterprise resource planning) ή CRM (customer relationship 
management), διαχείρισης έργων και ομάδων εργασίας, κλπ. Αυτό σημαίνει ότι ο 
συνδυασμός σπουδών πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων ή μάρκετινγκ 
προσφέρει θετικές προοπτικές απασχόλησης. 

Ακόμη, όσον αφορά τις δεξιότητες που ζητούνται στις επιμέρους επιχειρήσεις όλοι οι 
συνεντευξιαζόμενοι αναφέρθηκαν ότι είναι επιτακτικό να έχεις κανείς γνώσεις στο 
αντικείμενο και το χώρο όπως επίσης να έχει και τις διάφορες μη τεχνικές δεξιότητες με 
την πιο δημοφιλέστερη η οποία να ακούστηκε στη δική μας έρευνα να είναι οι 
επικοινωνιακές δεξιότητες ακολουθώντας με τις δεξιότητες δημιουργικότητας και 
καινοτομίας, ανταγωνιστικότητα, αυτοδιαχείριση και πολλά άλλα. Αρκετά εκτιμώμενες 
είναι επίσης οι δεξιότητες μάρκετινγκ τις οποίες μπορεί να κατέχει κάποιος.  

Οι συνεντευξιαζόμενοι αναφέρθηκαν, επιπρόσθετα, στο σοβαρό έλλειμμα στους 
αποφοίτους όσον αφορά στην επαφή με την αγορά και τις επιχειρήσεις. Οι γνώσεις των 
νεοεισερχόμενων είναι κυρίως σε θεωρητικό επίπεδο και απαιτείται ένας κύκλος 
απόκτησης εμπειρίας, ώστε ο εργοδότης να μπορεί να εμπιστευτεί ένα τέτοιο στέλεχος. 
Υπάρχει επίσης έλλειψη γνώσεων και κατανόησης στη προσέγγιση των εννοιών 
“αγορά”, “επιχειρηματικότητα”, “μάρκετινγκ”, “πελάτης”. Οι περισσότεροι θεωρούν 
ότι οι γνώσεις του πανεπιστημίου είναι πολύ σημαντικές και αξιόλογες, βρίσκονται 
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όμως μακριά από την αγορά εργασίας. Σημειώθηκε, επίσης, ότι χρειάζεται ανανέωση σε 
ορισμένα προγράμματα σπουδών καθώς θα πρέπει να συμβαδίζουν με την τεχνολογία 
του ‘σήμερα’. 

Όσον αφορά το αντίκτυπο της ανεργίας στον χώρο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών προφανώς και υπάρχει η ενσωμάτωσή της στο χώρο και ως αντίκτυπο 
αυτής είναι οι επιχειρήσεις πληροφορικής στην Ελλάδα να έχουν θέσεις για άτομα τα 
οποία θα μπορούσαν να ενσωματωθούν στο εργατικό δυναμικό της επιχείρησής τους, 
λόγω όμως της μεγάλης ύφεσης που υπέστη η χώρα μας να μην μπορεί αυτό να 
επιτευχθεί σύμφωνα με τα λεγόμενα των συνεντευξιαζόμεων.  

Παρόλο, όμως, την εκτόξευση της ανεργίας, ο κλάδος των Τεχνολογιών Πληροφορικής 
και Επικοινωνιών εξακολουθεί να έχει απορρόφησει όπως κατέγραψε η ποιοτική 
έρευνα που πραγματοποιήσαμε. Πιο ειδικά, παρόλο που ο κλάδος βρίσκεται σε ύφεση 
λόγω της οικονομικής κατάσταση της χώρας, υπάρχουν ευκαιρίες απασχόλησης καθώς 
παρουσιάζονται νέες ανάγκες. Η ανεργία μαστίζει την Ελλάδα, αλλά παρ' όλα αυτά οι 
εργοδότες αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες στην εξεύρεση κατάλληλων 
εργαζομένων. Ακόμη, μπορούμε να συμπεράνουμε από τα λεγόμενα τους ότι 
δημιουργούται επιχειρηματικές μονάδες με στόχο τις εξαγωγές υπηρεσιών. 

Σύμφωνα με την έρευνα, η τρέχουσα οικονομική κατάσταση, έχει δημιουργήσει 
συνθήκες στην αγορά εργασίας όπου περισσότερες πιθανότητες απασχόλησης έχουν 
οι πτυχιούχοι με ισχυρές εξειδικεύσεις ή με δεξιότητες / προσόντα που τους επιτρέπουν 
να καλύπτουν περισσότερεςπεριοχές (multitasking). Οι ειδικοί συστήνουν στους νέους 
επιστήμονες να ασχολούνται ακόμα και από την περίοδο των σπουδών τους με 
δραστηριότητες που ενισχύουν γνώσεις και δεξιότητες . 

 Λόγω της ραγδαίας αύξησης της τεχνολογίας και της χρήσης των εφαρμογών στις ζωές 
μας τόσο σε επιχειρησιακό όσο και σε προσωπικό επίπεδο τα στελέχη επιχειρήσεων 
βρίσκουν τις προοπτικές του κλάδου θετικές οι περισσότεροι.  

 

6.2. Περιορισμοί- Μελλοντικές επεκτάσεις 
 

Τέλος, θα πρέπει να αναφέρουμε τους περιορισμούς της έρευνας αυτής. Η 
συγκεκριμένη έρευνα έγινε για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Το δείγμα το οποίο 
χρησιμοποιήθηκε ήταν 15 στελέχη επιχειρήσεων Τεχνολογίας Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών. Θα ήταν σαφώς καλύτερο να είχαμε συλλέξει ένα μεγαλύτερο δείγμα, 
έχοντας έρθει σε επαφή με περισσότερες εταιρίες, καθώς θα είχαμε περισσότερες 
απόψεις πάνω στα ερευνητικά ερωτήματα της έρευνας. Κατόπιν, θα μπορούσαν τα 
ερευνητικά ερωτήματα να είναι περισσότερα καθώς τα ζητήματα τα οποία σχετίζονται 
με την απασχόληση των ειδικοτήτων των ΤΠΕ είναι τόσα πολλά, ώστε είναι πρακτικά 
αδύνατο να καλυφθούν σε μια διπλωματική εργασία. Κατά συνέπεια, πολλά ερευνητικά 
ερωτήματα που αφορούν άμεσα στην απασχόληση του προσωπικού του κλάδου δεν 
εξετάστηκαν από αυτή την έρευνα και θα έπρεπε να αποτελέσουν αντικείμενο εστίασης 
μελλοντικών ερευνητικών προσπαθειών. 

Ένας ακόμη περιορισμός είναι ότι η παρούσα έρευνας είναι η επικέντρωση  της στις 
επιχειρήσεις ΤΠΕ ιδιωτικού τομέα. Η απασχόληση στο δημόσιο δεν αποτελεί μέρος της 
έρευνας.  Μια επόμενη έρευνα η οποία θα μπορούσε εκτελεστεί είναι για παράδειγμα η 
σύγκριση των αποτελεσμάτων αυτής της έρευνας με μια έρευνα η οποία θα αναφερόταν 
μόνο στο δημόσιο τομέα αντίστοιχα.   
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Μια πολύ ενδιαφέρον έρευνα η οποία θα μπορούσε να αποτελέσει συνέχεια αυτής είναι 
η έρευνα η οποία έχει σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή ο κ.Στειακάκης σχετικά με τις μη 
τεχνικές δεξιότητες των επαγγελμάτων ΤΠΕ στην περιοχή της Βόρειας Ελλάδας. Όλοι 
οι συνεντευξιαζόμεοι αναφέρθηκαν στην σημαντικότητα των μη τεχνικών δεξιοτήτων 
στα στελέχη των επιχειρήσεων. Συνεπώς, θα ήταν ενδιαφέρον να υπάρξουν τα 
αποτελέσματα μιας μελέτης στο πλαίσιο αυτό. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ 
 

 

Συνέντευξη 1 

Συνέντευξη στελέχους Epsilonnet 

 
• Αντικείμενο κύριας δραστηριότητας 
•  Πληροφορική,  Δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου στο  

διαδίκτυο, Εκπαίδευση 
• Αντικείμενο δικής σας δραστηριότητας στην εταιρεία: 
•  Marketing Manager 
• Συνολικός αριθμός εργαζομένων: 
• 300 
• Γεωγραφικά δραστηριοποιείται η επιχείρησή σας που; 
• Πανελλαδικά 
• Ποιός θεωρείται ότι είναι ο σημαντικότερος τομέας εξειδίκευσης των 

επαγγελμάτων ΤΠΕ στην ελληνική αγορά εργασίας; 
• Ο σημαντικότερος τομέας εξειδίκευσης θεωρώ ότι είναι η τεχνολογία 

λογισμικού, όπου περιλαμβάνονται επαγγέματα οπως ο αναλυτής και ο 
προγραμματιστής. Ο εκρηκτικός αντίκτυπος των υπολογιστών και της 
τεχνολογίας πληροφοριών στην καθημερινή μας ζωή, έχει δημιουργήσει την 
ανάγκη σχεδιασμού και ανάπτυξης νέων συστημάτων λογισμικού υπολογιστών 
και την ενσωμάτωση τους σε μια ραγδαία αυξανόμενη σειρά εφαρμογών. 
 

•  Ποιες θεωρείται ότι είναι οι ειδικότητες των ΤΠΕ με την περισσότερη 
ζήτηση αυτή τη στιγμή στην αγορά εργασίας; 

•  Προγραμματιστές. Τοσο στη δική μας εταιρία, όσο και στις υπόλοιπες του 
κλάδου. Θέλω να σου πω ότι εδώ και 6 μήνες ψάχνω προγραμματιστή και δεν 
βρίσκω αυτό που επιθυμώ. Στην εποχή των εφαρμογών κινητής τηλεφωνίας και 
του cloud computing, λίγες θέσεις είναι τόσο σημαντικές όσο προγραμματιστές 
εφαρμογών λογισμικού. 

• Πάνω σε αυτό που είπατε ότι δεν βρίσκετε; πως δεν βρίσκετε; Θεωρείτε ότι 
τα πανεπιστημια ανταποκρίνονται επαρκώς στην εξελικτική διαδικασία 
των επαγγελμάτων των ΤΠΕ; 

• Όχι, τελείως ανεπαρκώς. Αυτά που διδάσκονται στο πανεπιστήμιο είναι τελείως 
πεπερασμένα και χρειάζονται απαραίτητα ανανέωση και αναπαλαίωση. 
Έρχονται εδώ τα παιδιά για δουλειά και δεν γνωρίζουν τίποτα. Δεν έχει καμία 
σχέση με την αγορά εργασίας. Συμβαίνουν τόσα πράγματα τεχνολογικά και δεν 
μαθαίνετε καν για αυτά στο πανεπιστήμιο. Μαθαίνουν πράγματα θεωρητικά, 
αλλά δεν γνωρίζουν που να τα εφαρμόσουν. Άρα τίποτα.  

•  Ποιες δεξιότητες θεωρείται ότι είναι οι δεξιότητες που χρειάζονται γενικά 
για την επαγγελματική ανέλιξη και την προαγωγή στον κλάδο των ΤΠΕ; 

• Ομαδικότητα, επικοινωνιακές δεξιότητες σίγουρα, δημιουργικότητα,  
προγραμματισμός, time management. 
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•  Στην ημερίδα που παρακολούθησα ,στο πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
μιλήσατε για μια νέα σχετικά ειδικότητα που προβλέπεται να έχει μεγάλη 
ζήτηση την επόμενη δεκαετία,Social Media Administrator. Θέλετε να μου 
μιλήσετε για την ειδικότητα αυτη; Πως μπορεί ένας υποψήφιος να 
απορροφηθεί στο επάγγελμα αυτο; 

•  Βεβαίως, συγκεκριμένα μίλησα για την ειδικότητα Digital Media 
Administrator, δηλαδή είναι ο ειδικός και για τα social media και για όλες τις 
μηχανές αναζήτησης. O κατάλληλος υποψήφιος για αυτή τη θέση απο τεχνικές 
δεξιότητες πρέπει να γνωρίζει γλώσσες προγραμματισμού, ειδικά το web 
programming, γνώσεις και δεξιότητα σε μεθόδους ανάπτυξης λογισμικού, 
γνώσεις στην ανάπτυξη διεπαφών για mobile applications. Αυτά σε συνδυασμό 
με γνώσεις marketing και copywrighting. Το copywrighting δεν είναι και κάτι 
δύσκολο βέβαια. Άρα γενικά χρειάζεται ο ιδανικός υποψήφιος της θέσης να έχει 
ικανότητα επικοινωνίας και παρουσίασης εναλλακτικών τεχνικών επιλογών και 
τεχνικών σχεδίων που θα υλοποιηθούν. Ακόμη, γνώσεις στα επιχειρηματικά 
μοντέλα ανάπτυξης λογισμικού, προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ, στις τεχνικές 
ψηφιακού μάρκετινγκ, στη χρήση των «κοινωνικών δικτύων» και ικανότητα 
παρακολούθησης και διαρκούς ενημέρωσης για τις νέες τάσεις στο Web. 
Τέτοιοι υπάρχουν σε όλα τα διαφημιστικά γραφεία. Τώρα που τα social media  
έχουν εισχωρήσει τόσο πολύ στη ζωή μας θα είναι αναγκαία η ειδικότητα και σε 
πολλές άλλες επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα, η ειδικότητα αυτή δεν χρειάζεται καν 
προυπηρεσία. Είναι τόσο καινούρια που δεν χρειάζεται προυπηρεσία γιατί δεν 
έχει κανείς. 

•  Το αντίκτυπο της γενικής ανεργίας πως σχολιάζεται πως έχει εισχωρήσει 
στα ΤΠΕ επαγγέλματα: 

• Απ: Βεβαίως και είναι αισθητή. Έχει εισχωρήσει full ενσωμάτωση. Υπάρχει 
μείωση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων. 

•  Βρίσκετε ικανοποιητικό το επίπεδο απορρόφησης των επαγγελμάτων ΤΠΕ 
στην αγορά εργασίας; Oι παγκόσμιες εξελίξεις ενδέχεται να αλλάξουν αυτό 
τον λόγο; 

• Θα έπρεπε να είναι πολύ υψηλότερο το επίπεδο απορρόφησης καθώς όπως 
προαναφέρθηκα, υπάρχουν κενές θέσεις εργασίας και δεν καλύπτονται.  

•  Που πιστεύετε ότι οφείλετε αυτό; 
•  Αυτό ξεκινάει, αρχικά, από την εκπαίδευση και τη νοοτροπία. Στην αγορά δεν 

υπάρχουν άτομα με όρεξη. Δηλαδή,  ζητάω να δω δουλειές και βλέπω δουλειές 
παρωχημένες. Άτομα που συμβιβάζονται με το ποσό των 800 ευρώ. 

•  Πως αξιολογείτε τις προοπτικές του κλάδου των ΤΠΕ στην αγορά εργασίας 
της Θεσσαλονίκης συγκεκριμένα της επόμενης τριετίας; 

•  Ουδέτερες.  

 

Συνέντευξη 2 
 
Στέλεχος Cardisoft 
 

● Αντικείμενο κύριας δραστηριότητας εταιρίας στην οποία εργάζεστε: 
Ανάπτυξη λογισμικού 

● Αντικείμενο της δικής σας δραστηριότητας στην εταιρία: 
Διευθύνων Σύμβουλος 
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● Συνολικός αριθμός εργαζομένων 
            15 

● Γεωγραφικά δραστηριοποιείται η επιχείρησή σας που; 
Κυρίως Ελλάδα 

● Ποιός θεωρείτε  ότι είναι ο σημαντικότερος τομέας εξειδίκευσης των 
επαγγελμάτων ΤΠΕ στην ελληνική αγορά εργασίας; 

● Θεωρώ ότι ο σημαντικότερος τομέας εξειδίκευσης εφαρμογών ΤΠΕ είναι η 
τεχνολογία λογισμικού. Ο λόγος είναι ότι ο μέσος καταναλωτής έχει γίνει πιο 
απαιτητικός, πιο ενημερωμένος και έχει στραφεί και σε αγορές μέσω 
διαδικτύου. Αυτό καθιστά επιτακτική την ανάγκη για μια επιχείρηση να είναι 
πιο προσιτή και φιλική  προς την εικόνα της στο διαδίκτυο. Συνεπώς τα 
επαγγέλματα τα οποία εμπλέκονται με αυτό αποτελούν και τον σημαντικότερο 
τομέα εξειδίκευσης. 

●  Ποιες θεωρείτε  ότι είναι οι ειδικότητες των ΤΠΕ με την περισσότερη 
ζήτηση αυτή τη στιγμή στην αγορά εργασίας; 

 
Οι προγραμματιστές. Ο λόγος είναι ότι οι εταιρίες ξεκινούν και το γυρνάνε στην 
παραγωγή λογισμικού όπως προανέφερα. Ένας καλός προγραμματιστής βρίσκει 
εύκολα δουλειά.  

● Θεωρείτε ότι τα πανεπιστημιακά ιδρύματα ανταποκρίνονται επαρκώς στην 
εξελικτική διαδικασία των επαγγελμάτων των ΤΠΕ; 

● Τα πανεπιστημιακά ιδρύματα ακαδημαϊκά κατατάσσονται πολύ υψηλά, δηλαδή 
παρέχουν υψηλού επιπέδου γνώσεις.  Το πρόβλημα τους, όμως, είναι ότι δεν 
συνδέουν καθόλου το πανεπιστήμιο με την αγορά εργασίας. Θεωρώ ότι πρέπει 
να υπάρχει μεγαλύτερη διασύνδεση με την αγορά εργασίας ακόμη όταν οι 
φοιτητές είναι στο πανεπιστήμιο και να τους δίνονται διάφορες αναφορές για τις 
προοπτικές, οι οποίες υπάρχουν στην αγορά εργασίας. Οι επιχειρήσεις 
πληροφορικής χρειάζονται φρέσκο αίμα και νέες ιδέες. Συνεπώς, θα ήταν 
ωφέλιμο για όλους να υπήρχε αυτή η διασύνδεση. Ένας νέος υπάλληλος, 
απόφοιτος πανεπιστημίων πληροφορικής χρειάζεται περίπου 6 μήνες έτσι ώστε 
να μπορέσει να γίνει παραγωγικός στον εργοδότη του. Άρα, η πρακτική 
άσκηση, όταν γίνεται, είναι προνόμιο για τους φοιτητές καθώς αυτός ο χρόνος 
σίγουρα μειώνεται. 

● Ποιες δεξιότητες  και μη τεχνικές δεξιότητες θεωρείτε ότι χρειάζονται 
γενικά για την επαγγελματική ανέλιξη και την προαγωγή στον κλάδο των 
ΤΠΕ; 

● Σίγουρα γνώσεις. Δηλαδή όταν τελειώνει κάποιος ένα πανεπιστήμιο να γνωρίζει 
πράγματα, όχι επιφανειακά καθώς επίσης χρειάζονται και όλα τα soft skills 
ισότιμα ακριβώς με τις γνώσεις. Δηλαδή δημιουργικότητα, επικοινωνία, 
ομαδικότητα κλπ. 

● Το αντίκτυπο της γενικής ανεργίας πως σχολιάζετε πως έχει εισχωρήσει 
στα ΤΠΕ επαγγέλματα; 

● Οι προγραμματιστές δεν έχουν ανεργία. Ένας καλός προγραμματιστής δεν έχει 
ανεργία. Χρειάζονται σε κάποια εταιρία. Γενικά όμως υπάρχει μείωση της 
κερδοφορίας στις επιχειρήσεις των Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών. Υπάρχει προβάδισμα σε συγκεκριμένα επαγγέλματα λόγω της 
ραγδαίας αύξησης του διαδικτύου καθώς υπάρχει αναγκαιότητα αυτών. 

● Πως αξιολογείτε τις προοπτικές του κλάδου των ΤΠΕ στην αγορά εργασίας 
της Θεσσαλονίκης συγκεκριμένα της επόμενης τριετίας; 
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●  Πάρα πολύ θετικές, καθώς στον τομέα των ΤΠΕ οι προοπτικές είναι πάρα πολύ 
καλές και ο κλάδος αυτός δεν ορίζει γεωγραφικό μέρος. Δεν έχει σημασία που 
βρίσκεσαι αλλά έχει σημασία τι κάνεις. Μπορείς να προγραμματίσεις μια 
εφαρμογή και αυτή να πάει σε όλο τον κόσμο από οπουδήποτε και αν είσαι.  

 

 

 

Συνέντευξη 3 

Στέλεχος Brainbox 

 
● Αντικείμενο κύριας δραστηριότητας εταιρίας στην οποία εργάζεστε: 

Εταιρία πληροφορικής- bikesharing 

● Αντικείμενο της δικής σας δραστηριότητας στην εταιρία: 
            Προγραμματιστής 

● Γεωγραφικά δραστηριοποιείται η επιχείρησή σας που; 
Προς το παρόν Θεσσαλονίκη. 

●  Ποιός θεωρείτε  ότι είναι ο σημαντικότερος τομέας εξειδίκευσης των 
επαγγελμάτων ΤΠΕ στην ελληνική αγορά εργασίας; 

● Εφαρμογές μέσω mobile. Στη σύγχρονη ανταγωνιστική πραγματικότητα, κάθε 
επιχείρηση αναζητά οικονομικούς και αποτελεσματικούς τρόπους για να 
επικοινωνήσει το μήνυμα και τις υπηρεσίες της στο κοινό της. Ο πιο 
διαδεδομένος πλέον, είναι αυτός των mobile applications. Με τα ποσοστά των 
χρηστών που διαθέτουν smartphones και mobile devices με ασύρματη σύνδεση 
να αυξάνονται, οι επιχειρήσεις στρέφονται στην ανάπτυξη των δικών τους 
εφαρμογών για να έρθουν σε επαφή με την πελατειακή τους βάση (υπαρκτή και 
εν δυνάμει). 

● Δηλαδή θα μπορούσα με να πούμε ότι θεωρείται ως σημαντικότερο τομέα 
εξειδίκευσης την ανάπτυξη και διαχείριση στον παγκόσμιο ιστό εφόσον ως 
κύριο μέσο είναι το διαδίκτυο; 

● Ναι ακριβώς. 
●  Ποιες θεωρείτε  ότι είναι οι ειδικότητες των ΤΠΕ με την περισσότερη 

ζήτηση αυτή τη στιγμή στην αγορά εργασίας; 
 

•  Περισσότερη ζήτηση έχουν οι προγραμματιστές.  Πιο συγκεκριμένα 
προγραμματιστές εφαρμογών. Αυτό είναι και το αντικείμενο της δικής μας 
εταιρίας. Με δεδομένο ότι τα κινητά τηλέφωνα συνεχίζουν να ισχυροποιούν τη 
θέση τους στον σύγχρονο ψηφιακό κόσμο, οι εφαρμογές  για κινητά τηλέφωνα 
εξαπλώνονται ολοένα και περισσότερο καλύπτοντας όλο και ευρύτερες 
θεματικές περιοχές. Η εταιρία μας, η οποία είναι μια ομάδα επαγγελματιών που 
αποτελείται από προγραμματιστές και γραφίστες ικανούς να δημιουργήσουν 
εφαρμογές για κινητές συσκευές με διαφορετική πολυπλοκότητα ανάλογα με τις 
απαιτήσεις. Οι εφαρμογές μας καλύπτουν από τις ανάγκες απλής διασύνδεσης 
μιας εφαρμογής με μια κινητή συσκευή και φθάνουν έως την δημιουργία 
εξειδικευμένων πολύπλοκων διεπαφών για κινητές συσκευές. Συνεπώς, εάν 
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κάποιος ασχολείται από μόνος του πολύ με τον προγραμματισμό  και γνωρίζει 
τις γλώσσες προγραμματισμού σίγουρα χρειάζεται σε κάποια εταιρία.  

• Εσείς τι εφαρμογές αναπτύσσετε; 

• Οι εφαρμογές που αναπτύσσουμε ελέγχονται και δοκιμάζονται σε πλήθος 
κινητών συσκευών Iphone, Ipad, Android phones, Windows mobile, Blackberry 
και άλλα smartphones. 

● Θεωρείτε ότι τα πανεπιστημιακά ιδρύματα ανταποκρίνονται επαρκώς στην 
εξελικτική διαδικασία των επαγγελμάτων των ΤΠΕ; 

● Βασικές γνώσεις μόνο δίνονται στους αποφοίτους. Συνεπώς, οι εταιρίες 
παίρνουν τα άτομα για εκπαίδευση και πρέπει οπωσδήποτε να τους 
εκπαιδεύσουν, άρα θα ήταν προτιμότερο οι σχολές να μαθαίνουν στους φοιτητές 
πιο εστιασμένα πράγματα τα οποία θα χρησιμοποιήσουν στην αγορά. 
 
 

● Ποιες μη τεχνικές δεξιότητες θεωρείτε ότι είναι οι δεξιότητες που 
χρειάζονται γενικά για την επαγγελματική ανέλιξη και την προαγωγή στον 
κλάδο των ΤΠΕ; 

● Επικοινωνιακός, συνεργάσιμος και να μπορεί  να κατευθύνει την ομάδα.  
● Το αντίκτυπο της γενικής ανεργίας πως σχολιάζετε πως έχει εισχωρήσει 

στα ΤΠΕ επαγγέλματα; 
●  Η γενική ανεργία προφανώς και έχει εισχωρήσει και στα επαγγέλματα 

Πληροφορικής, αφού όλα είναι αλυσίδα. Παρόλαυτα, συγκεκριμένα για την 
ειδικότητα του προγραμματιστή είναι πολλές οι διέξοδοι με τη χρήση του 
διαδικτύου, συνεπώς, συγκρατημένα έχουμε ένα προβάδισμα στην αγορά.  

●  Βρίσκετε ικανοποιητικό το επίπεδο απορρόφησης των επαγγελμάτων ΤΠΕ 
στην αγορά εργασίας; Οι παγκόσμιες εξελίξεις ενδέχεται να αλλάξουν αυτό 
τον λόγο; 

●  Δεν υπάρχει τόσο μεγάλη απορρόφηση. Θεωρώ ότι πρέπει να δωθούν 
ευκαιρίες.  

● Η εύρεση κατάλληλων ατόμων είναι εύκολο εγχείρημα; 
● Συνήθως η επάνδρωση των επιχειρήσεων είναι αρκετά δύσκολη υπόθεση την 

οποία όμωσς στις μέρες μας έρχεται να «διευκολύνουν» τα μεγάλα ποσοστά 
ανεργίας και το διαθέσιμο εργατικό δυναμικό. Υπάρχει πληθώρα φιλόδοξων 
νέων οι οποίοι πλέον έχουν άρτια εκπαίδευση και ποικίλα προσόντα και το 
σημαντικότερο είναι αποδοτικοί στην παραγωγή καινοτόμων ιδεών.  

● Πως αξιολογείτε τις προοπτικές του κλάδου των ΤΠΕ στην αγορά εργασίας 
της Θεσσαλονίκης συγκεκριμένα της επόμενης τριετίας; 

● Θετικές θα έλεγα, παρουσιάζει αυξητικές τάσεις στην απασχόληση.  

 

 

 

Συνέντευξη 4 

Στέλεχος Data-Communication 

• Ονοματεπώνυμο: Γεωργιτσοπούλου Εμμανουέλλα 
• Αντικείμενο κύριας δραστηριότητας 
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• Απάντηση: Μηχανοργάνωση Επιχειρήσεων 
• Aντικείμενο δικής σας δραστηριότητας στην εταιρία; 
• HR Assistant 
• Ερ:Συνολικός αριθμός εργαζομένων: 
• Aπ: 104 
• Γεωγραφικά δραστηριοποιείται η επιχείρησή σας που; 

Απ: Αθήνα (κεντρικά γραφεία), Πάτρα, Θεσσαλονίκη (υποκαταστήματα) 

• Ποιός θεωρείται ότι είναι ο σημαντικότερος τομέας εξειδίκευσης των 
επαγγελμάτων ΤΠΕ στην ελληνική αγορά εργασίας; 

• Θεωρώ πως όλοι οι τομείς είναι σημαντικοί. Για εμένα αυτοί που υπερτερούν 
έναντι των υπολοίπων είναι οι εξής: Τεχνικός  τομέας(μπορεί εκεί να 
εντάσσονται και άλλες κατηγορίες πχ αυτοματισμός, ενέργεια, κτλ) 

• Ποιες θεωρείται ότι είναι οι ειδικότητες των ΤΠΕ με την περισσότερη 
ζήτηση αυτή τη στιγμή στην αγορά εργασίας; 

• Αυτή τη στιγμή θεωρώ πως μεγαλύτερη ζήτηση υπάρχει για τους 
Προγραμματιστές. 

• Θεωρείτε ότι τα πανεπιστημιακά ιδρύματα ανταποκρίνονται επαρκώς στην 
εξελικτική διαδικασία των επαγγελμάτων των ΤΠΕ; 

• Κάποια ΑΕΙ παραμένουν πολύ θεωρητικά, με μικρή πρακτική εμπειρία των 
φοιτητών. Επίσης, χρησιμοποιούνται και διδάσκονται σε αρκετές περιπτώσεις 
παλαιωμένες τεχνολογίες. 

• Θεωρείται ότι η πρακτική άσκηση είναι επιτακτικό να γίνεται κατά τη 
διαρκεί των σπουδών ένας υποψήφιου επαγγελματία; 

• Aπ: Nαι είναι πολύ σημαντικό καθώς ο φοιτητής έρχεται σε επαφή με το 
πραγματικό χώρο εργασίας και όχι τον υποτιθέμενο. 

• Ποιες δεξιότητες θεωρείται ότι είναι οι  μη τεχνικές δεξιότητες που 
χρειάζονται γενικά για την επαγγελματική ανέλιξη και την προαγωγή στον 
κλάδο των ΤΠΕ; 

• Οι μη τεχνικές δεξιότητες είναι περισσότερο σημαντικές από οποιαδήποτε άλλα 
προσόντα. Συνεπώς, ένας υπάλληλος πρέπει να έχει αποτελεσματική διαχείριση 
χρόνου και τήρηση προθεσμιών έτσι ώστε να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις 
προς την εταιρία και η εταιρία αντίστοιχα στις πελατειακές της σχέσης, 
ικανότητα διάγνωσης, ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων, οργανωτική 
συμπεριφορά, μεθοδικότητα και συνέπεια, ικανότητα εργασίας ατομικά και στα 
πλαίσια ομάδας, προσανατολισμός στο αποτέλεσμα καθώς και την επίτευξη 
στόχων 

• Το αντίκτυπο της γενικής ανεργίας πως σχολιάζεται πως έχει εισχωρήσει 
στα ΤΠΕ επαγγέλματα: 

• Αρκετοί πόροι έχουν καταφύγει στο εξωτερικό μειώνοντας τη προσφορά σε 
επαγγέλματα με μεγάλη ζήτηση πχ προγραμματιστές καθώς στο εξωτερικό οι 
προοπτικές και οι απολαβές είναι καλύτερες από αυτές αυτή τη στιγμή στην 
Ελλάδα. Η γενική ανεργία προφανώς και έχει εισχωρήσει στον κλάδο. Υπάρχει 
μεγάλος ανταγωνισμός και γι’ αυτό πρέπει να είσαι συνεχώς σε εγρήγορση, 
ώστε να έχεις ένα συγκριτικό πλεονέκτημα που να συνδυάζει βασικά 
δημιουργικότητα μαζί με τις τεχνικές δεξιότητες οι οποίες είναι απαραίτητες. 

• Βρίσκετε ικανοποιητικό το επίπεδο απορρόφησης των επαγγελμάτων ΤΠΕ 
στην αγορά εργασίας; Oι παγκόσμιες εξελίξεις ενδέχεται να αλλάξουν αυτό 
τον λόγο; 
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• Υπάρχει δυσανάλογη προσφορά μεταξύ διαφορετικών ειδικοτήτων (μεγάλη 
προσφορά τεχνικών Η/Υ, μικρή προσφορά προγραμματιστών) και αντιστρόφως 
ανάλογη της ζήτησης που υπάρχει στην αγορά. 

• Η προσέγγιση σας στην εύρεση “κατάλληλων ατόμων” πως είναι; 
• Γενικά υπάρχει έλλειψη κατάλληλων ατόμων. Ένα μεγάλο ποσοστό των 

πληρωμένων θέσεων εργασίας καλύπτονται από άτομα που δεν συνεισφέρουν 
στις απαιτήσεις δημιουργικότητας που ορίζει η σύγχρονη αγορά εργασίας.  

• Πως αξιολογείτε τις προοπτικές του κλάδου των ΤΠΕ στην αγορά εργασίας 
της Θεσσαλονίκης συγκεκριμένα της επόμενης τριετίας; 

• Ουδέτερες. 

 

 

 

 

Συνέντευξη 5 

Συνέντευξη στελέχους Oktabit 

• Αντικείμενο κύριας δραστηριότητας 
• Εμπορία Πληροφοριακών Συστημάτων 
• Γεωγραφικά δραστηριοποιείται η επιχείρησή σας που; 
• Σε όλη την Ελλάδα 
• Ποιός θεωρείται ότι είναι ο σημαντικότερος τομέας εξειδίκευσης των 

επαγγελμάτων ΤΠΕ στην ελληνική αγορά εργασίας; 
•  Εξαιτίας του διαρκώς αυξανόμενου πληροφορικού όγκου που απαιτούνται από 

τις σύγχρονες αγοραστικές ανάγκες, καινοτόμες τεχνολογικές προσεγγίσεις 
όπως για παράδειγμα η τεχνολογία cloud  ή και προγραμματισμός θα είναι οι 
ειδικότητες της πληροφορικής επιστήμης  που θα κυριαρχήσουν στο μέλλον στα 
επαγγέλματα των ΤΠΕ. Γενικότερο ο τομέας του παγκόσμιου ιστιού είναι 
σημαντικός τομέας εξειδίκευσης. 

• Ποιες θεωρείται ότι είναι οι ειδικότητες των ΤΠΕ με την περισσότερη 
ζήτηση αυτή τη στιγμή στην αγορά εργασίας; 

•  Παρατηρείται ζήτηση σε επαγγέλματα που αφορούν την παροχή υπηρεσιών, με 
έμφαση στην εξυπηρέτηση και υποστήριξη πελατών. Μέχρι τώρα ο τομέας 
αυτός ήταν δευτερεύουσας σημασίας, αλλά τώρα πλέον αποκτά όλο και 
περισσότερο μεγαλύτερη σημασία. Η εταιρεία μας αναγνωρίζει την αξία του 
πελάτη ως σημαντική και στηρίζεται περισσότερο στη διατήρησή του παρά την 
προσέλκυση ενός νέου πελάτη. Δηλαδή ένας επαγγελματίας ο οποίος συνδυάζει 
γνώσεις πληροφορικής και μάρκετινγκ θεωρώ ότι είναι πολύ πιο εύκολο να 
αναδειχθεί. 

• Δηλαδή, πάνω σε αυτό που είπατε ότι μπορεί εύκολα να αναδειχθεί ένας 
τέτοιος επαγγελματίας, θεωρείτε ότι τα πανεπιστημιακά ιδρύματα 
ανταποκρίνονται επαρκώς στην εξελικτική διαδικασία των επαγγελμάτων 
των ΤΠΕ; 

• Συνήθως , οι γνώσεις των αποφοίτων κινούνται κυρίως σε θεωρητικό επίπεδο, 
παρ’όλαυτά είναι οπότε χρειάζεται και ένας κύκλος απόκτησης εμπειρίας, ώστε 
ο εργοδότης να μπορεί να εμπιστευτεί ένα τέτοιο στέλεχος.  
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• Δηλαδή, θεωρείται ότι η πρακτική άσκηση είναι επιτακτικό να γίνεται 
κατά τη διαρκεί των σπουδών ένας υποψήφιου επαγγελματία; 

• Nαι είναι πολύ σημαντικό καθώς ο φοιτητής έρχεται σε επαφή με το πραγματικό 
χώρο εργασίας και όχι τον υποτιθέμενο. 

•  Ποιες δεξιότητες θεωρείται ότι είναι οι δεξιότητες που χρειάζονται γενικά 
για την επαγγελματική ανέλιξη και την προαγωγή στον κλάδο των ΤΠΕ; 

• Ξένες Γλώσσες, σίγουρα. 
• Όχι, τις μη τεχνικές δεξιότητες πχ αυτοδιαχείριση, επικοινωνιακές κλπ. 
• Ένα στέλεχος είναι σημαντικό να διαθέτει ανταγωνιστικότητα, επικοινωνιακές 

δεξιότητες, δεξιότητα συνδυασμού ατομικής και επαγγελματικής ζωής. 
• Το αντίκτυπο της γενικής ανεργίας πως σχολιάζεται πως έχει εισχωρήσει 

στα ΤΠΕ επαγγέλματα: 
• Mε την εμφάνιση της κρίσης στην ελληνική επικράτεια παρατηρήθηκε όπως σε 

όλους τους επαγγελματικούς τομείς μείωση της κερδοφορίας στις επιχειρήσεις 
ΤΠΕ. Η αναγκαιότητα της χρήσης της πληροφορικής στην σύγχρονη 
καθημερινότητα ουσιαστικά φρενάρει σε ένα ελάχιστο βαθμό όμως την 
καθοδική πορεία των οικονομικών δεδομένων των επιχειρήσεων ΤΠΕ. Η 
μείωση των εξόδων των ελληνικών νοικοκυριών, η δυσκαμψία στις επενδύσεις 
και η αδράνεια των ΕΣΠΑ έχει ελαχιστοποιήσει τα κέρδη των εταιρειών που 
είναι σίγουρα ζήτημα ζωτικής σημασίας αυτών, αλλά η βαθιά εισχωρήσει της 
πληροφορικής στη ζωή μας κρατά ζωντανές τις περισσότερες των επιχειρήσεων 
ΤΠΕ. 

• Βρίσκετε ικανοποιητικό το επίπεδο απορρόφησης των επαγγελμάτων ΤΠΕ 
στην αγορά εργασίας; Oι παγκόσμιες εξελίξεις ενδέχεται να αλλάξουν αυτό 
τον λόγο; 

• Η Ελλάδα παρά τη σημαντική αύξηση των ΤΠΕ την τελευταία δεκαετία 
βρίσκεται ιδιαίτερα χαμηλά σε επίπεδο συγκριτικά με το διεθνές επίπεδο. Όχι, 
όπως σας προανέφερα η καθίζηση που υπόκεινται όλες οι επιχειρηματικές 
δραστηριότητες στην Ελλάδα της κρίσης, λειτουργούν ως εμπόδιο στην 
καθολική επάνδρωση των επιχειρήσεων με στελέχη, κατά συνέπεια και στις 
ΤΠΕ. 

• Η εύρεση κατάλληλων ατόμων είναι εύκολο εγχείρημα; 

• Υπάρχει δυστοκία στην εύρεση κατάλληλων ατόμων. Οι περισσότεροι από τους 
αξιόλογους νέους που μπορούν να ανταπεξέλθουν σε σύγχρονες επαγγελματικές 
απαιτήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο τείνουν να προτιμούν την επαγγελματική 
καριέρα στο εξωτερικό μιας και οι επιχειρήσεις εκεί μπορούν  να παρέχουν 
σημαντικότερα κίνητρα και οφέλη για στελέχη τέτοιου είδους.  

•  Πως αξιολογείτε τις προοπτικές του κλάδου των ΤΠΕ στην αγορά εργασίας 
της Θεσσαλονίκης συγκεκριμένα της επόμενης τριετίας; 

• Θετικές, όμως άμεσα εξαρτώμενες από τις παγκόσμιες κοινωνικοοικονομικές 
εξελίξεις. 

 

Συνέντευξη 6 

Στέλεχος OTE-PLUS 

 

• Αντικείμενο κύριας δραστηριότητας 
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• Παροχή τηλ/κών υπηρεσιών 
• Αντικείμενο δικής σας δραστηριότητας στην εταιρία: 
• Σύμβουλος πωλήσεων  
• Συνολικός αριθμός εργαζομένων: 
• 1000+ 
• Γεωγραφικά δραστηριοποιείται η επιχείρησή σας που; 
•  Ελλάδα και εξωτερικό  
• Ποιός θεωρείται ότι είναι ο σημαντικότερος τομέας εξειδίκευσης των 

επαγγελμάτων ΤΠΕ στην ελληνική αγορά εργασίας; 
• Θεωρώ ότι τα τελευταία χρόνια οι περισσότερες εταιρίες έχουν πελατοκεντρική 

πολιτική. Συνεπώς ένας σημαντικός τομέας εξειδίκευσης είναι η διαχείριση 
πελατειακών σχέσεων καθώς δίνεται ιδιαίτερη βάση στην ενίσχυση της 
εμπειρίας με τον πελάτη. Θεωρώ ότι οι σύγχρονες εταιρίες λειτουργούν με 
γνώμονα το πετυχημένο Marketing  στην εταιρία. 

•  Ποιες θεωρείται ότι είναι οι ειδικότητες των ΤΠΕ με την περισσότερη 
ζήτηση αυτή τη στιγμή στην αγορά εργασίας; 

• Υπεύθυνος διασφάλισης ποιότητας και προγραμματιστής πληροφοριακών 
συστημάτων 

• Ποιες δεξιότητες θεωρείται ότι είναι οι δεξιότητες που χρειάζονται γενικά 
για την επαγγελματική ανέλιξη και την προαγωγή στον κλάδο των ΤΠΕ; 

• Κοινωνικές  και επικοινωνιακές δεξιότητες. Όλα βέβαια είναι σημαντικά, αλλά 
οι επικοινωνιακές δεξιότητες θεωρώ ότι είναι οι πιο σημαντικές καθώς αν είσαι 
επικοινωνιακός  μπορείς  διαχειριστείς  καλύτερα και ευκολότερα καταστάσεις 
με το πελατολόγιο της εταιρίας που είναι  το πιο σημαντικό καθώς και να έχεις 
καλύτερη κρίση. Επίσης, ότι αφορά τις ενδοτμηματικές σχέσεις είναι σημαντικό 
να υπάρχει ευελιξία στη διαχείριση των κρίσεων. 

• Ποια ειδικότητα του κλάδου σας θεωρείτε ότι υπέστη κορεσμό τα 
τελευταία χρόνια λόγω των εξελίξεων στην τεχνολογία; 

•  Υπεύθυνος υπηρεσιών γιατί στα πλαίσια της ενοποίησης πέρα από τα στελέχη 
πρώτης γραμμής δηλαδή front office service, οι υπεύθυνοι έργου δηλαδή οι 
project managers λαμβάνουν το ρόλο των χειριστών γνώσεων στην ομάδα. 

• Θεωρείτε ότι τα πανεπιστημιακά ιδρύματα ανταποκρίνονται επαρκώς στην 
εξελικτική διαδικασία των επαγγελμάτων των ΤΠΕ; 

• Οι θεωρητικές γνώσεις που εποικοδομεί κάποιος  μέσα από ένα πανεπιστημιακό 
ίδρυμα δεν μπορούν να έχουν πρακτική εφαρμογή στην ανταγωνιστική αγορά 
εργασίας. H πρακτική άσκηση, λοιπόν, θεωρώ ότι είναι κάτι απαραίτητο σε όλα 
τα τμήματα έτσι ώστε να βλέπει ο υποψήφιος τις πραγματικές συνθήκες της 
αγοράς εργασίας. 

•  Το αντίκτυπο της γενικής ανεργίας πως σχολιάζεται πως έχει εισχωρήσει 
στα ΤΠΕ επαγγέλματα: 

•  Εννοείται πως το φαινόμενο της ανεργίας έχει αγγίξει και τον κλάδο των ΤΠΕ 
και σε συνδυασμό με τον ανταγωνισμό που υπάρχει είναι πολύ δύσκολη η 
απορρόφηση ενός εργαζομένου, ειδικά εάν δε φέρει κάποια εμπειρία στο χώρο. 
Τα αντικειμενικά κριτήρια που μετράνε ακόμη και σε αυτές τις δύσκολες 
συνθήκες αγοράς εργασίας αφορούν τις ακαδημαϊκές γνώσεις και οι δεξιότητες 
συμπεριφοράς και επικοινωνίας. 

• Βρίσκετε ικανοποιητικό το επίπεδο απορρόφησης των επαγγελμάτων ΤΠΕ 
στην αγορά εργασίας; Oι παγκόσμιες εξελίξεις ενδέχεται να αλλάξουν αυτό 
τον λόγο; 

• Η Ελλάδα βρίσκεται ιδιαίτερα χαμηλά σε επίπεδο συγκριτικά με το διεθνές 
επίπεδο.  
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• Η εύρεση κατάλληλων ατόμων είναι εύκολο εγχείρημα; 

• Στην Ελλάδα της κρίσης ο μεγάλος αριθμός ανέργων ανεβάζει σημαντικά και 
την πληθώρα επιλογών προσωπικού. Ακόμα, τα ψηλά επίπεδα 
αντσγωνιστικότητας ωθούν τους νέους σε όλο και περισσότερη εκπαίδευση, όλο 
και περισσότερη εξειδίκευση. 

• Πως αξιολογείτε τις προοπτικές του κλάδου των ΤΠΕ στην αγορά εργασίας 
της Θεσσαλονίκης συγκεκριμένα της επόμενης τριετίας; 

•  Συγκρατημένα αισιόδοξα για την επόμενη τριετία γιατί ο κλάδος των 
τηλεπικοινωνιών ξεπερνά τα όρια του ελλαδικού χώρου, δηλαδή θα υπάρχουν 
ευκαιρίες για να εξελιχθεί κάποιος και ευρύτερα, ακόμη και από τον χώρο της 
Θεσσαλονίκης. 
 
 
 

Συνέντευξη 7 

Στέλεχος Soft-byte 

• Αντικείμενο κύριας δραστηριότητας 

•  Παροχή τηλ/κών υπηρεσιών 
• Αντικείμενο δικής σας δραστηριότητας στην εταιρία: 
• Διαχειριστής Βάσεων Δεδομένων  
• Συνολικός αριθμός εργαζομένων: 
• Aπ:  
• Γεωγραφικά δραστηριοποιείται η επιχείρησή σας που; 
• Απ: Ελλάδα και εξωτερικό  
• Ποιός θεωρείται ότι είναι ο σημαντικότερος τομέας εξειδίκευσης των 

επαγγελμάτων ΤΠΕ στην ελληνική αγορά εργασίας; 

• Σύμφωνα με την καταιγιστική εξέλιξη της πληροφορικής επιστήμης εκτός της 
πρωτόλεια ειδικότητας του προγραμματισμού, οποιαδήποτε άλλη σχετική με τις 
σύγχρονες  τεχνολογίες λογισμικού , κατατάσσεται στις ψηλότερες θέσεις 
σημαντικότητας.  

•   Ποιες θεωρείται ότι είναι οι ειδικότητες των ΤΠΕ με την περισσότερη 
ζήτηση αυτή τη στιγμή στην αγορά εργασίας; 

• Αρκετά σημαντική ανάγκη στα πληροφορικά επαγγέλματα, όσο αφορά στη 
ζήτηση και πλήρωση θέσεων, παρουσιάζεται στις ειδικότητες, οι οποίες εκτός 
της πληροφορικής γνώσης απαιτούνται και δεξιότητες κοινωνικές που 
αποσκοπούν στην ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση και υποστήριξη του 
πελατειακού κοινού. Συνδυασμός γνώσεων πληροφορικής και marketing 
εκτιμούνται δεόντως από τα ανώτερα στελέχη.  

• Θεωρείτε ότι τα πανεπιστημιακά ιδρύματα ανταποκρίνονται επαρκώς στην 
εξελικτική διαδικασία των επαγγελμάτων των ΤΠΕ; 

• Τα πανεπιστημιακά ιδρύματα παρέχουνε θεμελιώδεις γνώσεις πληροφορικής 
στους φοιτητές οι οποίοι κατά την αποφοίτησή τους, δυστυχώς, στερούνται 
επάρκειας κατανόησης του αγοραστικού ρεαλισμού. Χρειάζεται χρόνος, 
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εμπιστοσύνη και διαρκής εκπαίδευση ώστε οι απόφοιτοι να αποκτήσουν 
επαγγελματική δυναμική σε έννοιες όπως επιχειρηματικότητα, marketing κ.α.  

•  Το αντίκτυπο της γενικής ανεργίας πως σχολιάζεται πως έχει εισχωρήσει 
στα ΤΠΕ επαγγέλματα; 

• Όπως σε όλους τους επαγγελματικούς τομείς της Ελλάδας, οι αριθμοί της 
ανεργίας είχαν συνεχόμενα αυξητικές τάσεις, έτσι και στα ΤΠΕ επαγγέλματα, 
παρόλο που διάγουν την μεγαλύτερη ανάπτυξη και εισχώρηση στην ανθρώπινη 
ζωή, παρατηρούμε σημαντικά επίπεδα ανεργίας.  

• Βρίσκετε ικανοποιητικό το επίπεδο απορρόφησης των επαγγελμάτων ΤΠΕ 
στην αγορά εργασίας; Oι παγκόσμιες εξελίξεις ενδέχεται να αλλάξουν αυτό 
τον λόγο; 

• Το επίπεδο απορρόφησης των επαγγελμάτων ΤΠΕ τυγχάνει θετικότερης 
αντιμετώπισης από άλλα επαγγέλματα σήμερα στην αγορά εργασίας. Στον 
αντίποδα, όμως, η οικονομική κρίση έχει κρατήσει τα επίπεδα ανεργίας όπως 
αναφέραμε και στην προηγούμενη μου απάντηση σε υψηλά επίπεδα. Οι 
παγκόσμιες εξελίξεις, αδιαμφισβήτητα, θα αλλάξουν με θετικό πρόσημο αυτόν 
τον λόγο σε περίπτωση που η παγκόσμια πολιτική δεν επενδύσει στην  ύφεση. 

•   Ποιες δεξιότητες θεωρείται ότι είναι δεξιότητες που χρειάζονται γενικά 
για την επαγγελματική ανέλιξη και την προαγωγή στον κλάδο των ΤΠΕ; 

• Η επικοινωνία, καλή γνώση του μάρκετινγκ, καινοτομική αντίληψη, 
προγραμματικές και αναλυτικές δεξιότητες, ξένες γλώσσες, ανταγωνιστικότητα, 
ωριμότητα και οι ψηλές επαγγελματικές φιλοδοξίες συνιστούν απαραίτητα 
στοιχεία στην πρόοδο των επαγγελματιών ΤΠΕ. Επίσης, η διαρκής εκπαίδευση 
με σκοπό την προσωπική εναρμόνιση με οποιαδήποτε τεχνολογική εξέλιξη 
αξιολογείται και επιβραβεύεται από τους κανόνες της αγοράς.  

• Η εύρεση κατάλληλων ατόμων είναι εύκολο εγχείρημα; 
• Η αξιολόγηση υποψήφιων στελεχών αποτελεί πάντα ένα δύσκολο εγχείρημα 

γιατί εκτός των γνώσεων που απαιτείται να έχει ένα στέλεχος σήμερα 
απαραίτητες είναι και άλλες δεξιότητες όπως οι επικοινωνιακές ή  οργανωτικές 
και φυσικά όλα αυτά πρέπει να συνοδεύονται από μια προσωπικότητα που θα 
υποστηρίζει την υπεύθυνη στάση και το ομαδικό πνεύμα που προσδοκά να έχει 
ως δόγμα οποιαδήποτε σύγχρονη επιχείρηση.  

• Πως αξιολογείτε τις προοπτικές του κλάδου των ΤΠΕ στην αγορά εργασίας 
της Θεσσαλονίκης συγκεκριμένα της επόμενης τριετίας; 

• Όσο η οικονομική κατάσταση της χώρας μας βρίσκεται σταθερά σε χαμηλά 
επίπεδα είναι ανέφικτο να δούμε σημαντικές προοπτικές στον κλάδο των ΤΠΕ 
για την επόμενη τριετία.  

 

 
 
 

Συνέντευξη 8 
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Στέλεχος  e-effective 

 

• Oνοματεπώνυμο: 

• Αντικείμενο κύριας δραστηριότητας 
• Απάντηση: Σχεδίαση, παραγωγή και εμπορία λογισμικού τεχνολογίας 
• Aντικείμενο δικής σας δραστηριότητας στην εταιρία: 
• Πωλήσεις 
• Συνολικός αριθμός εργαζομένων: 20 
• Γεωγραφικά δραστηριοποιείται η επιχείρησή σας που; 
• Σε όλη την Ελλάδα 
• Ποιός θεωρείται ότι είναι ο σημαντικότερος τομέας εξειδίκευσης των 

επαγγελμάτων ΤΠΕ στην ελληνική αγορά εργασίας; 
• Οι επιχειρήσεις έχουν πελατοκεντρική λογική πλέον πολύ σημαντική είναι η 

εξειδίκευση στην διαχείριση πελατειακών σχέσεων. Απο την εμπειρία μου στη 
δουλειά βλέπω ότι το μέλλον έγκειται προς αυτόν τον τομέα. 

• Ποιες θεωρείται ότι είναι οι ειδικότητες των ΤΠΕ με την περισσότερη 
ζήτηση αυτή τη στιγμή στην αγορά εργασίας; 

• Προγραμματιστές android.  
• Ερ: Θεωρείτε ότι τα πανεπιστημιακά ιδρύματα ανταποκρίνονται επαρκώς 

στην εξελικτική διαδικασία των επαγγελμάτων των ΤΠΕ; 
• Απ: Μέτρια. Στην εταιρία μας έρχονται παιδιά για πρακτική και οι περισσότεροι 

μαθαίνουν εδώ. Βεβαίως και θα μάθουν εδώ αλλά όταν θες να προσλάβεις έναν 
υπάλληλο θέλεις συνήθως να ξέρει και κάποια πράγματα.  

• Ερ: Συνεπώς θεωρείτε ότι η πρακτική είναι σημαντικός αρκετά στην 
διάρθρωση ενός εργαζομένου στην αγορά των ΤΠΕ. 

• Απ: Ναι διότι όλα είναι πρακτικά καθαρά. Πολλά παιδιά έρχονται εδώ με 
διάφορα προγράμματα, πχ voucher, εσπα κλπ. Είναι καλά διότι νέα παιδιά 
έρχονται σε επαφή με τον χώρο αλλά πρέπει να διαρκούν παραπάνω αυτά τα 
προγράμματα διότι σε 3-4 μήνες τι να πρωτοδείς και τι να πρωτομάθεις.  

•  Ποιες δεξιότητες θεωρείται ότι είναι οι μη τεχνικές δεξιότητες που 
χρειάζονται γενικά για την επαγγελματική ανέλιξη και την προαγωγή στον 
κλάδο των ΤΠΕ; 

•  Ένα στέλεχος της εταιρίας μας θέλουμε να είναι οργανωτικός, συνεργάσιμος 
και να είναι άτομα που δεν βολεύεται αλλά να ψάχνει συνεχώς καινούρια 
πράγματα.  

•  Το αντίκτυπο της γενικής ανεργίας πως σχολιάζεται πως έχει εισχωρήσει 
στα ΤΠΕ επαγγέλματα: 

•  Αρκετά θα έλεγα, αν πάρω σαν παράδειγμα τη δική μας εταιρεία θα έλεγα ότι 
δεν είναι δυνατόν να αυξήσουμε το προσωπικό μας τη στιγμή που πολλά 
μαγαζιά κλείνουν και τη στιγμή που εμείς ασχολούμαστε με λογισμικά στην 
λιανική πώληση βεβαίως και υπάρχει πτώση και σε μας.  

• Βρίσκετε ικανοποιητικό το επίπεδο απορρόφησης των επαγγελμάτων ΤΠΕ 
στην αγορά εργασίας; Oι παγκόσμιες εξελίξεις ενδέχεται να αλλάξουν αυτό 
τον λόγο; 

•  Παρόλο που η τεχνολογική ανάπτυξη και παγκόσμιες εξελίξεις στο χώρο της 
πληροφορικής είναι γιγαντιαίες, η οικονομική ύφεση στην οποία περιήλθε η 
χώρα μας δεν λειτουργεί υπέρ της στελέχωσης των πληροφορικών 
επαγγελμάτων. 
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• Η εύρεση κατάλληλων ατόμων είναι εύκολο εγχείρημα; 

• Η εύρεση κατάλληλων ατόμων είναι κάτι περίπλοκο. Οι απαιτήσεις της 
δουλειάς είναι πολλές, ουσιαστικά χρειάζονται αάτομα με φρέσκες ιδέες οι 
οποίοι όμως να μπορούν να ανταποκριθούν. 

• Πως αξιολογείτε τις προοπτικές του κλάδου των ΤΠΕ στην αγορά εργασίας 
της Θεσσαλονίκης συγκεκριμένα της επόμενης τριετίας; 

• Aπ: Ουδέτερες, διότι πολλά μαγαζιά κλείνουν άρα εμείς που τους παρέχουμε 
υπηρεσίες παύουμε να τις παρέχουμε. Συνεπώς μειώνεται η πελατεία μας, 
αναγκεστικά και τα κέρδη. 

 

 

 

Συνέντευξη 9 

Στέλεχος Intrasoft International 

● Ονοματεπώνυμο: 
Χάριτος Χατζηδημητρίου 

● Αντικείμενο κύριας δραστηριότητας εταιρίας στην οποία εργάζεστε: 
Έργα πληροφορικής  

● Αντικείμενο της δικής σας δραστηριότητας στην εταιρία: 
Senior Software engineer 

● Συνολικός αριθμός εργαζομένων 
            300+ 

● Γεωγραφικά δραστηριοποιείται η επιχείρησή σας που; 
            Ευρώπη / Ασία 

● Ποιός θεωρείτε  ότι είναι ο σημαντικότερος τομέας εξειδίκευσης των 
επαγγελμάτων ΤΠΕ στην ελληνική αγορά εργασίας; 

● Ο πλέον σύγχρονος και σημαντικός τομέας της Πληροφορικής είναι το 
Διαδίκτυο. Ο τρόπος λειτουργίας του αλλά και οι δυνατότητες που προσφέρει, 
καθορίζουν τις παγκόσμιες εξελίξεις σε πολλούς τομείς όπως στον τομέα της 
πληροφόρησης, της ενημέρωσης, της εκπαίδευσης και της ψυχαγωγίας. 
Συνεπώς, η Java και το web programming  είναι κατά τη γνώμη μου ο 
σημαντικότερος τομέας εξειδίκευσης. 

●  Ποιες θεωρείτε  ότι είναι οι ειδικότητες των ΤΠΕ με την περισσότερη 
ζήτηση αυτή τη στιγμή στην αγορά εργασίας; 

 
Java / mobile programming (iOS / Android) 

● Θεωρείτε ότι τα πανεπιστημιακά ιδρύματα ανταποκρίνονται επαρκώς στην 
εξελικτική διαδικασία των επαγγελμάτων των ΤΠΕ; 

●  Όχι. Στη χώρα μας στα Τμήματα Πληροφορικής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 
παρέχονται πολλές και  διαφορετικές εξειδικεύσεις στις τηλεπικοινωνίες, στα 
δίκτυα, στην τηλεματική, στη βιοπληροφορική κλπ, αλλά βέβαια τα ιδρύματα σε 
καμία περίπτωση δεν μπορούν να παρακολουθήσουν τις τεράστιες εξελίξεις 
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στην τεχνολογία. Βέβαια υπάρχουν τα μεταπτυχιακά και οι κλάδοι εξειδίκευσης 
για μετά τις προπτυχιακές σπουδές όπου μπορείς  να εξειδικευτείς σίγουρα 
περισσότερο σε αυτό που θέλεις.  

● Ποιες μη τεχνικές δεξιότητες θεωρείτε ότι είναι οι δεξιότητες που 
χρειάζονται γενικά για την επαγγελματική ανέλιξη και την προαγωγή στον 
κλάδο των ΤΠΕ; 

●  Πολύ σημαντικό είναι να είσαι συνεργάσιμος, να μπορείς να προσαρμοστείς 
καθώς επίσης και να μην φοβάσαι να πάρεις ευθύνες πάνω σου. 

● Το αντίκτυπο της γενικής ανεργίας πως σχολιάζετε πως έχει εισχωρήσει 
στα ΤΠΕ επαγγέλματα; 

● Λόγω της αύξησης της ψηφιακής τεχνολογίας το αντίκτυπο της ανεργίας στον 
τομέα έχει φέρει το πάγωμα αυξήσεων, γεγονός που τα προηγούμενα χρόνια 
ήταν θέσφατο αν ήσουν παραγωγικός και τυπικός στην εργασία σου καθώς 
επίσης  όπως σε όλα τα επαγγέλματα μεγαλύτερη ανασφάλεια των εργαζομένων 
καθώς η ζήτηση για εργασία είναι μεγάλη. 

● Βρίσκετε ικανοποιητικό το επίπεδο απορρόφησης των επαγγελμάτων ΤΠΕ 
στην αγορά εργασίας; Οι παγκόσμιες εξελίξεις ενδέχεται να αλλάξουν αυτό 
τον λόγο; 

●  Όχι. Η αύξηση των development centers στην κεντρική Ευρώπη και τα 
Βαλκάνια μάλλον θα πιέσει ακόμα περισσότερο την ελληνική αγορά. Οπότε 
πολλοί επαγγελματίες του χώρου σε αρχικό στάδιο της καριέρας τους θα 
στραφούν στο εξωτερικό.  

● Η εύρεση κατάλληλων ατόμων είναι εύκολο εγχείρημα; 
● Όπως προανέφερα υπάρχει μαζική στροφή προς το εξωτερικό, συνεπώς, μεγάλο 

μέρος του καλού υλικού του κλάδου δεν υπάρχει πλέον. 
● Πως αξιολογείτε τις προοπτικές του κλάδου των ΤΠΕ στην αγορά εργασίας 

της Θεσσαλονίκης συγκεκριμένα της επόμενης τριετίας; 
●  Όσο συνεχίζεται η ύφεση και η αβεβαιότητα, οι προοπτικές θα παραμείνουν 

πολύ αρνητικές. 
 
 

Συνέντευξη 10 

Στέλεχος Swapdom 

● Ονοματεπώνυμο: 
Γεωργόπουλος Γιώργος 

● Αντικείμενο κύριας δραστηριότητας εταιρίας στην οποία εργάζεστε: 
Ανταλλαγές peer-to-peer , swap 

● Αντικείμενο της δικής σας δραστηριότητας στην εταιρία: 
Chief Technology Officer(CTO) 

● Συνολικός αριθμός εργαζομένων 
            9 

● Γεωγραφικά δραστηριοποιείται η επιχείρησή σας που; 
Παγκοσμίως( Έδρα San Fransisco – Θεσσαλονίκη) 

● Ποιός θεωρείτε  ότι είναι ο σημαντικότερος τομέας εξειδίκευσης των 
επαγγελμάτων ΤΠΕ στην ελληνική αγορά εργασίας; 
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● Η γενικότερη εξείδικευση γύρω από τα λογισμικού πακέτα και η διαχείριση 
τους. Ο εκρηκτικός αντίκτυπος των υπολογιστών και της τεχνολογίας 
πληροφοριών στην καθημερινή μας ζωή, έχει δημιουργήσει την ανάγκη 
σχεδιασμού και ανάπτυξης νέων συστημάτων λογισμικού υπολογιστών και την 
ενσωμάτωση τους σε μια ραγδαία αυξανόμενη σειρά εφαρμογών. 
 

●  Ποιες θεωρείτε  ότι είναι οι ειδικότητες των ΤΠΕ με την περισσότερη 
ζήτηση αυτή τη στιγμή στην αγορά εργασίας; 

 
Προγραμματιστής mobile εφαρμογών. Θεωρώ πως η εν λόγω ειδικότητα, από 
την εμφάνιση και εδραίωση των λειτουργικών συστημάτων στην 
καθημερινότητα του σύγχρονου ανθρώπου τείνει να κατακτήσει την κορυφή 
των ειδικοτήτων πληροφορικής παγκοσμίως και κατ’επέκταση στο ελληνικό 
πληροφορικό στερέωμα.  

● Θεωρείτε ότι τα πανεπιστημιακά ιδρύματα ανταποκρίνονται επαρκώς στην 
εξελικτική διαδικασία των επαγγελμάτων των ΤΠΕ; 

●   Τα πανεπιστήμια , ειδικά αυτά που ενσωματώνουν την έρευνα στη λειτουργία 
τους καθορίζουν και τις καινοτόμες δομές της αγοράς. Βοηθούν την εξέλιξη της 
πληροφορικής και εφοδιάζουν με γνώσεις τις επερχόμενες γενιές στελεχών της. 
Υπάρχει, όμως, σημαντική απόσταση από τις γνώσεις των στελεχών αυτών ως 
την προσαρμογή τους στην αγορά εργασίας. 

● Ποιες μη τεχνικές δεξιότητες θεωρείτε ότι είναι οι δεξιότητες που 
χρειάζονται γενικά για την επαγγελματική ανέλιξη και την προαγωγή στον 
κλάδο των ΤΠΕ; 

● Κοινός νους, γερό θεωρητικό υπόβαθρο και δυνατότητα να μαθαίνεις νέα 
εργαλεία. 

● Το αντίκτυπο της γενικής ανεργίας πως σχολιάζετε πως έχει εισχωρήσει 
στα ΤΠΕ επαγγέλματα; 

● Έχοντας προσπαθήσει να προσλάβουμε κόσμο το τελευταίο έτος, διαπιστώσαμε 
πως παρά την ανεργία υπάρχει έλλειψη κατάλληλων ατόμων. Υπάρχει σαφής 
τάση για έξοδο προς το εξωτερικό των πλέον κατάλληλων. Κατά συνέπεια, η 
ελληνική αγορά αρκείται σε αρκετό βαθμό στους εναπομείναντες.  

● Βρίσκετε ικανοποιητικό το επίπεδο απορρόφησης των επαγγελμάτων ΤΠΕ 
στην αγορά εργασίας; Οι παγκόσμιες εξελίξεις ενδέχεται να αλλάξουν αυτό 
τον λόγο; 

● Οι παγκόσμιες εξελίξεις στην παρούσα φάση λειτουργούν ως εμπόδιο για την 
απορρόφηση των επαγγελμάτων ΤΠΕ στην αγορά εργασίας.  

● Πως αξιολογείτε τις προοπτικές του κλάδου των ΤΠΕ στην αγορά εργασίας 
της Θεσσαλονίκης συγκεκριμένα της επόμενης τριετίας; 

●  Δύσκολες καθώς οι παγκόσμιες εξελίξεις στην παρούσα φάση λειτουργούν ως 
εμπόδιο για την απορρόφηση των επαγγελμάτων ΤΠΕ στην αγορά εργασίας.  
 

 
 
 

Συνέντευξη 11 

Στέλεχος ITBOOMS 

● Ονοματεπώνυμο: 
Δημήτρης Ορφανουδάκης 
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● Αντικείμενο κύριας δραστηριότητας εταιρίας στην οποία εργάζεστε: 
Web developing 

● Αντικείμενο της δικής σας δραστηριότητας στην εταιρία: 
Lead Android Developer 

● Συνολικός αριθμός εργαζομένων 
            9 

● Γεωγραφικά δραστηριοποιείται η επιχείρησή σας που; 
● Ελλάδα 
● Ποιός θεωρείτε  ότι είναι ο σημαντικότερος τομέας εξειδίκευσης των 

επαγγελμάτων ΤΠΕ στην ελληνική αγορά εργασίας; 
 

● Ο σημαντικότερος τομέας εξειδίκευσης για μένα είναι το development 
εφαρμογών ιντερνέτ και mobile. Ο λόγος είναι ότι μια απλή εφαρμογή έχει 
αντικαταστήσει συνήθεις που γινόταν παλαιότερα με παραδοσιακό τρόπο και 
μάλιστα με επιτυχία, συνεπώς, υπάρχει άμεση ανάγκη για όσο μεγαλύτερη 
εξειδίκευση πάνω σε αυτόν τον τομέα. Οι εργασίες που εκτελούνται από τους 
εργαζομένους, που είναι γνωστοί ως μηχανικοί λογισμικού υπολογιστών 
(computer software engineering), εξελίσσονται γρήγορα, δημιουργώντας νέους 
τομείς εξειδίκευσης ή αλλαγές στην τεχνολογία, όπως και στις προτιμήσεις και 
τις πρακτικές των εργοδοτών. 
 

● Ποιες θεωρείτε  ότι είναι οι ειδικότητες των ΤΠΕ με την περισσότερη 
ζήτηση αυτή τη στιγμή στην αγορά εργασίας; 

● Το επάγγελμα του Προγραμματιστή Η/Υ έχει θετικές προοπτικές στην αγορά 
εργασίας, καθώς οι εφαρμογές των υπολογιστών αφορούν όλο και 
περισσότερους τομείς της ζωής μας. Ταυτόχρονα, αυξάνεται με γρήγορους 
ρυθμούς η προσφορά Προγραμματιστών Η/Υ, καλύπτοντας τις ανάγκες στις 
μεγάλες πόλεις. Η γρήγορη αύξηση της απασχόλησης στο σχεδιασμό 
συστημάτων Υπολογιστών και στη βιομηχανία συναφών υπηρεσιών, που 
απασχολούν το μεγαλύτερο αριθμό Μηχανικών Υπολογιστών Λογισμικού, 
πρέπει να δημιουργεί ιδιαίτερα ευνοϊκές ευκαιρίες για απόφοιτους με 
τουλάχιστον ένα τίτλο σπουδών στη Μηχανική Υπολογιστών ή την Επιστήμη 
των Υπολογιστών και πρακτική εμπειρία στην εργασία με Υπολογιστές. Οι 
εργοδότες θα εξακολουθήσουν να αναζητούν επαγγελματίες στους 
Υπολογιστές, με ιδιαίτερες ικανότητες στον προγραμματισμό, την ανάλυση 
συστημάτων, τις διαπροσωπικές σχέσεις και τις επιχειρήσεις. 
 

● Θεωρείτε ότι τα πανεπιστημιακά ιδρύματα ανταποκρίνονται επαρκώς στην 
εξελικτική διαδικασία των επαγγελμάτων των ΤΠΕ; 

● Τα πανεπιστήμια προσφέρουν πολύτιμες γνώσεις αλλά δεν ανταποκρίνονται 
επαρκώς στην αγορά εργασίας. Η γνώμη μου είναι ότι πρέπει να υπάρξει 
ενδυνάμωση του θεσμού της πρακτικής άσκησης στα προγράμματα σπουδών 
των πανεπιστημίων και να βελτιωθούν οι συνθήκες που διεξάγεται η πρακτικής 
άσκηση. Έχοντας περάσει από αυτόν τον θεσμό της πρακτικής άσκησης, 
εκτελούσα περισσότερο χρέη γραφείου παρά να μαθαίνω το αντικείμενο της 
δουλειάς μου. 

● Ποιες μη τεχνικές δεξιότητες θεωρείτε ότι είναι οι δεξιότητες που 
χρειάζονται γενικά για την επαγγελματική ανέλιξη και την προαγωγή στον 
κλάδο των ΤΠΕ; 
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● Λοιπόν, χρειάζεται ομαδικότητα. Δηλαδή εγώ πχ που είμαι προγραμματιστής 
πρέπει να έχω την απαραίτητη υπομονή να εξηγώ τα θέματα πληροφορικής 
στους μη ειδικούς της πληροφορικής με κατανοητό τρόπο έτσι ώστε να 
μπορούμε να συνεργαστούμε. Επίσης, ένας υπάλληλος του κλάδου μας πρέπει 
να έχει δημιουργική φαντασία, καθαρή σκέψη, υπομονή και ακρίβεια. Ακόμη 
χρειάζεται συγκέντρωση και προσοχή στην λεπτομέρεια. 

● Βρίσκετε ικανοποιητικό το επίπεδο απορρόφησης των επαγγελμάτων ΤΠΕ 
στην αγορά εργασίας; Οι παγκόσμιες εξελίξεις ενδέχεται να αλλάξουν αυτό 
τον λόγο; 

● Θεωρώ ότι ναι. Στον κλάδο μας αρκεί μόνο να υπάρχει μια ιδέα και να την 
τρέξεις σωστά και με υπομονή. Θεωρώ ότι δεν χρειάζεται να αρκούμαστε μόνο 
στην υπάρχουσα δομή των επιχειρήσεων, εξάλλου αυτό δεν είναι εξέλιξη.  

 
● Πως αξιολογείτε τις προοπτικές του κλάδου των ΤΠΕ στην αγορά εργασίας 

της Θεσσαλονίκης συγκεκριμένα της επόμενης τριετίας; 
●  Συγκρατημένα θετικές καθώς οι εφαρμογές των υπολογιστών αφορούν όλο και 

περισσότερους τομείς της ζωής μας. 
 
 
 
 
 
 
 

Συνέντευξη 12 

Στέλεχος Softweb 

 
● Αντικείμενο κύριας δραστηριότητας εταιρίας στην οποία εργάζεστε: 
● Mobile εφαρμογές, ηλεκτρονικά καταστήματα 

 
● Αντικείμενο της δικής σας δραστηριότητας στην εταιρία: 

CTO 

● Συνολικός αριθμός εργαζομένων 
            17 

● Γεωγραφικά δραστηριοποιείται η επιχείρησή σας που; 
Ελλάδα και εξωτερικό 

● Ποιός θεωρείτε  ότι είναι ο σημαντικότερος τομέας εξειδίκευσης των 
επαγγελμάτων ΤΠΕ στην ελληνική αγορά εργασίας; 

● Οι μηχανικοί λογισμικού που εργάζονται στις εφαρμογές ή στην ανάπτυξη 
συστημάτων, αναλύουν τις ανάγκες των χρηστών και σχεδιάζουν, υλοποιούν, 
δοκιμάζουν, και συντηρούν λογισμικό υπολογιστικών εφαρμογών ή 
συστημάτων. Μπορούν να συμμετέχουν στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη 
πολλών τύπων λογισμικών, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού για τα 
λειτουργικά συστήματα υπολογιστών και δικτύων και μεταγλωττιστές, οι οποίοι 
μετατρέπουν τα προγράμματα για την εκτέλεση σε έναν υπολογιστή.  
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● Ποιες θεωρείτε  ότι είναι οι ειδικότητες των ΤΠΕ με την περισσότερη 
ζήτηση αυτή τη στιγμή στην αγορά εργασίας; 

● Ο σημαντικότερος τομέας εξειδίκευσης στον τομέα της πληροφορικής είναι ο 
αναλυτής, δηλαδή αυτοί που προηγούνται από τους software. Οι αναλυτές 
ενσωματώνουν και αναλύουν την αγορά εργασίας και έπειτα διαβιβάζουν στους 
προγραμματιστές της ανάγκες της αγοράς και οι προγραμματιστές υλοποιούν 
αυτό που τους είπαν. Αυτός για μένα είνα ο σημαντικότερος τομέας 
εξειδίκευσης των επαγγελμάτων των ΤΠΕ. Οι αναλυτές της αγοράς βοηθούν τις 
επιχειρήσεις να κατανοήσουν καλύτερα τις ανάγκες της αγοράς. Οι αναλυτές 
έχουν μεγάλη ζήτηση και κατά την επόμενη δεκαετία, τα άτομα αυτά 
αναμένεται να είναι σε μεγάλη ζήτηση. 
 

● Θεωρείτε ότι τα πανεπιστημιακά ιδρύματα ανταποκρίνονται επαρκώς στην 
εξελικτική διαδικασία των επαγγελμάτων των ΤΠΕ; 

● Τα πανεπιστημιακά ιδρύματα ακαδημαϊκά κατατάσσονται πολύ υψηλά, δηλαδή 
παρέχουν υψηλού επιπέδου γνώσεις.  Το πρόβλημα τους, όμως, είναι ότι οι 
γνώσεις αυτές είναι πολύ θεωρητικές και δεν έχουν άμεση εφαρμογή στις 
επιχειρήσεις. Κατά συνέπεια, τα παιδιά που βγαίνουν από το πανεπιστήμιο να 
μην μπορούν άμεσα να είναι χρήσιμοι σε μια εταιρία. Πολλά παιδιά που 
βγαίνουν από το πανεπιστήμιο δεν έχουν κάνει καν πρακτική. Μεγάλο λάθος για 
μένα, συνεπώς, δεν έχουν καμία επαφή με την έννοια της επιχείρησης. 

● Ποιες δεξιότητες  και μη τεχνικές δεξιότητες θεωρείτε ότι χρειάζονται 
γενικά για την επαγγελματική ανέλιξη και την προαγωγή στον κλάδο των 
ΤΠΕ; 

● Σίγουρα γνώσεις. Από εκεί και έπειτα χρειάζεται ανταγωνιστικότητα καθώς οι 
καιροί μας δεν είναι για χαλάρωση αν θέλεις να είσαι παραγωγικός. Επίσης, 
πολύ σημαντικό είναι να διαθέτει κανείς επικοινωνιακές δεξιότητες, όπως και 
ωριμότητα. 

● Το αντίκτυπο της γενικής ανεργίας πως σχολιάζετε πως έχει εισχωρήσει 
στα ΤΠΕ επαγγέλματα; 

● Στην παρούσα η ανεργία στον κλάδο (περισσότερο στο IT και λίγο λιγότερο στο 
development) φαίνεται να αυξάνει τα τελευταία χρόνια. Ως μια πιθανή αιτία για 
αυτό θα μπορούσα να φανταστώ την απώλεια εσόδων από εταιρίες 
πληροφορικής που παραδοσιακά "τρέφονταν" από το Δημόσιο (υπό την έννοια 
ότι το Δημόσιο πλέον έχει πολύ στενά budgets), με αποτέλεσμα λιγότερο 
προσωπικό και περισσότερο ανταγωνισμό στην αγορά εργασίας. 
 

● Συνεπώς βρίσκετε ικανοποιητικό το επίπεδο απορρόφησης των 
επαγγελμάτων ΤΠΕ στην αγορά εργασίας; 

● Στη σημερινή εποχή της κρίσης, όμως, έχουν πληγεί ακόμα και τα επαγγέλματα 
των ΤΠΕ και εμφανίζεται σοβαρή κάμψη στην απορροφητικότητά τους στην 
αγορά εργασίας, κάτι που εκτιμάται ότι θα αναστραφεί στο μέλλον. Γενικά, 
επίσης , υπάρχει δυσανάλογη προσφορά μεταξύ των ειδικοτήτων. Δηλαδή, 
υπάρχουν αρκετοί τεχνικοί και λίγοι οι οποίοι να τελειώνουν ΑΕΙ και ΤΕΙ και 
να γνωρίζουν να γράφουν κώδικα.  
 

● Πως αξιολογείτε τις προοπτικές του κλάδου των ΤΠΕ στην αγορά εργασίας 
της Θεσσαλονίκης συγκεκριμένα της επόμενης τριετίας; 

●  Θετικές, καθώς στον τομέα των ΤΠΕ οι προοπτικές είναι πάρα πολύ καλές και 
ο κλάδος αυτός δεν ορίζει γεωγραφικό μέρος. Δεν έχει σημασία που βρίσκεσαι 
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αλλά έχει σημασία τι κάνεις. Μπορείς να προγραμματίσεις μια εφαρμογή και 
αυτή να πάει σε όλο τον κόσμο από οπουδήποτε και αν είσαι.  

 

 

Συνέντευξη 13 

Στέλεχος Αnalysis-Systems 

 
● Αντικείμενο κύριας δραστηριότητας εταιρίας στην οποία εργάζεστε: 
● Σύμβουλοι επιχειρήσεων 
● Αντικείμενο της δικής σας δραστηριότητας στην εταιρία: 

Υπεύθυνος Διαχείρισης Πελατών 

● Γεωγραφικά δραστηριοποιείται η επιχείρησή σας που; 
● Ελλάδα 
● Συνολικός αριθμός εργαζομένων: 
● 4 
● Ποιός θεωρείτε  ότι είναι ο σημαντικότερος τομέας εξειδίκευσης των 

επαγγελμάτων ΤΠΕ στην ελληνική αγορά εργασίας; 
● Τεχνολογία Λογισμικού 
●  Ποιες θεωρείτε  ότι είναι οι ειδικότητες των ΤΠΕ με την περισσότερη 

ζήτηση αυτή τη στιγμή στην αγορά εργασίας; 
 

● Θεωρείτε ότι τα πανεπιστημιακά ιδρύματα ανταποκρίνονται επαρκώς στην 
εξελικτική διαδικασία των επαγγελμάτων των ΤΠΕ; 
Οι φοιτητές που αναζητούν εργασία σε εταιρίες πληροφορικής επαυξάνουν τις 
ευκαιρίες απασχόλησής τους, παίρνοντας μέρος σε προγράμματα πρακτικής 
άσκησης πριν την απόκτηση των πτυχίων τους. Αυτές οι εμπειρικές γνώσεις 
τους εξοπλίζουν με εις βάθος γνώση και εμπειρία , καθιστώντας τους πιο 
περιζήτητους, καθώς τα πανεπιστημιακά ιδρύματα της Ελλάδος παρέχουν πιο 
θεωρητιές γνώσεις.  
 
 

● Ποιες μη τεχνικές δεξιότητες θεωρείτε ότι είναι οι δεξιότητες που 
χρειάζονται γενικά για την επαγγελματική ανέλιξη και την προαγωγή στον 
κλάδο των ΤΠΕ; 

● Είναι αναγκαίο να μπορούν να επικοινωνούν αποτελεσματικά με μέλη μιας 
ομάδας, άλλο προσωπικό, καθώς και με πελάτες με τους οποίους έχουν 
συναλλαγή. Εξαιτίας του γεγονότος ότι συχνά έρχονται αντιμέτωποι με ένα 
πλήθος καθηκόντων ταυτόχρονα, είναι απαραίτητο να μπορούν να 
συγκεντρωθούν και να δώσουν μεγάλη προσοχή στη λεπτομέρεια. 
 

● Το αντίκτυπο της γενικής ανεργίας πως σχολιάζετε πως έχει εισχωρήσει 
στα ΤΠΕ επαγγέλματα; 

●  Η ανεργία έχει εισχωρήσει στον κλάδο με μείωση της κερδοφορίας. Αυτό κατά 
κύριο λόγο οφείλεται στην μείωση των κρατικών επενδύσεων, καθώς 
παλαιότερα αναλαμβάναμε πολλά έργα προς το δημόσιο φορέα. 
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●  Βρίσκετε ικανοποιητικό το επίπεδο απορρόφησης των επαγγελμάτων ΤΠΕ 
στην αγορά εργασίας; Οι παγκόσμιες εξελίξεις ενδέχεται να αλλάξουν αυτό 
τον λόγο; 

●  Η γρήγορη αύξηση της απασχόλησης στο σχεδιασμό συστημάτων 
Υπολογιστών και στη βιομηχανία συναφών υπηρεσιών οι οποίες απασχολούν το 
μεγαλύτερο αριθμό στελεχών πληροφορικής, πρέπει να δημιουργεί ιδιαίτερα 
ευνοϊκές ευκαιρίες για απόφοιτους με τουλάχιστον ένα τίτλο σπουδών στη 
Μηχανική Υπολογιστών ή την Επιστήμη των Υπολογιστών και πρακτική 
εμπειρία στην εργασία με Υπολογιστές. 
Η αύξηση της ζήτησης σε στελέχη πληροφορικής  θα συνεχιστεί, καθώς 
συνεχώς αυξάνονται οι εφαρμογές που βασίζονται σε υπολογιστές και δίκτυα. 
Για παράδειγμα , η επεκτεινόμενη ενσωμάτωση των τεχνολογιών του 
Διαδικτύου (Internet) και η εκρηκτική ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου –
συναλλαγές μέσω Internet – οδήγησαν στη διαρκώς αυξανόμενη απορρόφηση. 
Συνεπώς, θεωρώ ότι η απορρόφηση είναι μεγάλη σε μηχανικούς λογισμικού, 
ενώ τα υπόλοιπα επαγγέλματα στο χώρο υπολείπονται. Άρα, υπάρχει 
δυσανάλογη προσφορά μετηύ των ειδικοτήτων. 
 

● Πως αξιολογείτε τις προοπτικές του κλάδου των ΤΠΕ στην αγορά εργασίας 
της Θεσσαλονίκης συγκεκριμένα της επόμενης τριετίας; 

● Θετικές 
 

 

 

 

 

 

Συνέντευξη 14 

Στέλεχος Virtual Destination 

● Αντικείμενο κύριας δραστηριότητας εταιρίας στην οποία εργάζεστε: 
● Παροχή υπηρεσιών σε Η/Υ, Ανάπτυξη λογισμικού 
● Αντικείμενο της δικής σας δραστηριότητας στην εταιρία: 

           CEO 

● Γεωγραφικά δραστηριοποιείται η επιχείρησή σας που; 
● Εξωτερικό 
● Συνολικός αριθμός εργαζομένων 
● 5 
● Ποιός θεωρείτε  ότι είναι ο σημαντικότερος τομέας εξειδίκευσης των 

επαγγελμάτων ΤΠΕ στην ελληνική αγορά εργασίας; 
●  
●  Ποιες θεωρείτε  ότι είναι οι ειδικότητες των ΤΠΕ με την περισσότερη 

ζήτηση αυτή τη στιγμή στην αγορά εργασίας; 
● Ο  Project Manager  είναι μια ειδικότητα που έχει μεγάλη ζήτηση στην αγορά 

αυτή την περίοδο.  
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● Θεωρείτε ότι τα πανεπιστημιακά ιδρύματα ανταποκρίνονται επαρκώς στην 
εξελικτική διαδικασία των επαγγελμάτων των ΤΠΕ; 

● Θεωρώ ότι τα πανεπιστήμια της χώρας μας είναι πάρα πολύ δυνατά και 
ακαδημαϊκά είναι πολύ υψηλά αλλά θα έπρεπε νομίζω να υπάρχει ταχύτερη 
ενσωμάτωση των τεχνολογικών εξελίξεων από το πανεπιστήμιο. Συμβαίνουν 
τόσα πράγματα τεχνολογικά και θα πρέπει να υπάρξει αναπροσαρμογή των 
νέων συνθηκών. 

● Ποιες μη τεχνικές δεξιότητες θεωρείτε ότι είναι οι δεξιότητες που 
χρειάζονται γενικά για την επαγγελματική ανέλιξη και την προαγωγή στον 
κλάδο των ΤΠΕ; 

● Εκτός των γνώσεων πάνω στην ειδικότητα του καθενός χρειάζεται 
δημιουργικότητα καθώς επίσης να σκέφτεται συνεχώς διαφορετικά πράγματα. 

● Το αντίκτυπο της γενικής ανεργίας πως σχολιάζετε πως έχει εισχωρήσει 
στα ΤΠΕ επαγγέλματα; 

●  Βεβαίως και έχει εισχωρήσει η ανεργία στον κλάδο. Είμαστε λίγο πιο 
ευνοημένοι στον κλάδο μας σε σχέση με άλλα επαγγέλματα λόγω της μεγάλης 
ενασχόλησης με το διαδίκτυο και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές αλλά σαφώς 
πολλά πράγματα πάνω πίσω λόγω της γενικής ύφεσης. Πολύ μεγαλύτερος ο 
ανταγωνισμός από την περίοδο της ύφεσης και έπειτα.Πολλές οι εταιρίες 
πληροφορικής, λίγες οι δουλειές που προσφέρονται, συνεπώς θα πρέπει να είσαι 
καλύτερος συγκριτικά με τους άλλους για να μπορέσεις να επιβιώσεις. 
 

●  Βρίσκετε ικανοποιητικό το επίπεδο απορρόφησης των επαγγελμάτων ΤΠΕ 
στην αγορά εργασίας; Οι παγκόσμιες εξελίξεις ενδέχεται να αλλάξουν αυτό 
τον λόγο; 

● Η πληροφορική και οι τηλεπικοινωνίες θεωρούνται οι λεωφόροι του μέλλοντος 
και αυτό αντανακλάται στην αγορά εργασίας. Στη σημερινή εποχή της κρίσης, 
όμως, έχουν πληγεί ακόμα και τα επαγγέλματα αυτά, όπου εμφανίζεται σοβαρή 
κάμψη στην απορροφητικότητά τους στην αγορά εργασίας, κάτι που εκτιμάται 
ότι θα αναστραφεί στο μέλλον.  
 

● Η εύρεση κατάλληλων ατόμων είναι εύκολο εγχείρημα; 
● Η ανάγκη για εξειδικευμένο προσωπικό είναι μεγαλύτερη από ποτέ. Λόγω της 

μεγάλης εξέλιξης του κλάδου ΙΤ η ανάγκη για ποιότητα αυξάνεται. Ζητούνται 
ισχυρά skills ευχέρειας και ικανότητας προγραμματισμού. Υπάρχει ζήτηση για 
δημιουργία νέων ειδικοτήτων και κατευθύνσεων, οι οποίες δημιουργούν νέες 
προοπτικές και ανοίγουν νέες θέσεις εργασίας 
 

● Πως αξιολογείτε τις προοπτικές του κλάδου των ΤΠΕ στην αγορά εργασίας 
της Θεσσαλονίκης συγκεκριμένα της επόμενης τριετίας; 

● Θετικές καθως μπορείς να εργασθείς από οπουδήποτε, δεν παίζει ρόλο η 
γεωγραφική περιοχή όπου βρίσκεσαι. 
 

 

 

Συνέντευξη 15 

Στέλεχος  ΠΡΑΞΗ 

● Αντικείμενο κύριας δραστηριότητας εταιρίας στην οποία εργάζεστε: 
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● Παροχή Υπηρεσιών Η/Υ, Ανάπτυξη Λογισμικού 
● Αντικείμενο της δικής σας δραστηριότητας στην εταιρία: 

Software Engineer 

● Γεωγραφικά δραστηριοποιείται η επιχείρησή σας που; 
● Ελλάδα 
● Συνολικός αριθμός εργαζομένων 
● 18 
● Ποιός θεωρείτε  ότι είναι ο σημαντικότερος τομέας εξειδίκευσης των 

επαγγελμάτων ΤΠΕ στην ελληνική αγορά εργασίας; 
● Η Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή αποτελεί πλέον ένα πολύ σημαντικό 

τομέα της Πληροφορικής. Η εξάπλωση της χρήσης των υπολογιστών σε 
ανθρώπους όλων των ηλικιών, όλων των επιπέδων μόρφωσης και επαγγελμάτων 
έχει καταστήσει τη διεπαφή με το χρήστη εξαιρετικά σημαντική για την 
επιτυχία οποιουδήποτε λογισμικού. Επιπροσθέτως, η πολυπλοκότητα των 
λειτουργιών του λογισμικού καθώς και η υπερπληροφόρηση από το Διαδίκτυο, 
η οποία μέσω λογισμικού, περνάει στον τελικό χρήστη δημιουργούν ακόμα 
μεγαλύτερες ανάγκες για πιο ευέλικτο και αποδοτικό σχεδιασμό των 
συστημάτων διεπαφής με τους χρήστες. 

●  Ποιες θεωρείτε  ότι είναι οι ειδικότητες των ΤΠΕ με την περισσότερη 
ζήτηση αυτή τη στιγμή στην αγορά εργασίας; 

● Στο πλαίσιο αυτό, παρατηρείται ζήτηση σε ειδικότητες που αφορούν στην 
παροχή υπηρεσιών, με έμφαση στην εξυπηρέτηση και υποστήριξη πελατών. Ο 
τομέας αυτός στην πληροφορική ήταν μέχρι πρόσφατα δευτερεύουσας 
σημασίας, αλλά τώρα πλέον αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία. Οι μεσαίες 
και μεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου αναγνωρίζουν την αξία του πελάτη ως 
σημαντική και εκτιμούν ότι η διατήρησή του στοιχίζει λιγότερο από την 
απώλειά του ή την προσέλκυση νέων πελατών. Ακόμη, οι προγραμματιστές 
έχουν επίσης μεγάλη ζήτηση και ο λόγος είναι ότι ο μέσος καταναλωτής έχει 
γίνει πιο ενημερωμένος και σύγχρονος  και έχει στραφεί και σε αγορές μέσω 
διαδικτύου. Αυτό καθιστά επιτακτική την ανάγκη για μια επιχείρηση να είναι 
πιο προσιτή και φιλική  προς την εικόνα της στο διαδίκτυο. 

 
● Θεωρείτε ότι τα πανεπιστημιακά ιδρύματα ανταποκρίνονται επαρκώς στην 

εξελικτική διαδικασία των επαγγελμάτων των ΤΠΕ; 
● Υπάρχει σοβαρό έλλειμμα στους αποφοίτους όσον αφορά στην επαφή με την 

αγορά και τις επιχειρήσεις. Οι γνώσεις των υποψήφιων  είναι κυρίως σε 
θεωρητικό επίπεδο και απαιτείται ένας κύκλος απόκτησης εμπειρίας, ώστε ο 
εργοδότης να μπορεί να εμπιστευτεί ένα τέτοιο στέλεχος. 

 
● Ποιες μη τεχνικές δεξιότητες θεωρείτε ότι είναι οι δεξιότητες που 

χρειάζονται γενικά για την επαγγελματική ανέλιξη και την προαγωγή στον 
κλάδο των ΤΠΕ; 

● Ωριμότητα όπως και δημιουργικότητα 
 

● Το αντίκτυπο της γενικής ανεργίας πως σχολιάζετε πως έχει εισχωρήσει 
στα ΤΠΕ επαγγέλματα; 

•  Όπως σε όλους τους επαγγελματικούς τομείς της Ελλάδας, οι αριθμοί της 
ανεργίας είχαν συνεχόμενα αυξητικές τάσεις, έτσι και στα ΤΠΕ επαγγέλματα, 
παρόλο που διάγουν την μεγαλύτερη ανάπτυξη και εισχώρηση στην ανθρώπινη 
ζωή, παρατηρούμε σημαντικά επίπεδα ανεργίας.  
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●  Βρίσκετε ικανοποιητικό το επίπεδο απορρόφησης των επαγγελμάτων ΤΠΕ 

στην αγορά εργασίας; Οι παγκόσμιες εξελίξεις ενδέχεται να αλλάξουν αυτό 
τον λόγο; 

•  Το επίπεδο απορρόφησης των επαγγελμάτων ΤΠΕ τυγχάνει θετικότερης 
αντιμετώπισης από άλλα επαγγέλματα σήμερα στην αγορά εργασίας. Στον 
αντίποδα, όμως, η οικονομική κρίση έχει κρατήσει τα επίπεδα ανεργίας όπως 
αναφέραμε και στην προηγούμενη μου απάντηση σε υψηλά επίπεδα. Οι 
παγκόσμιες εξελίξεις, αδιαμφισβήτητα, θα αλλάξουν με θετικό πρόσημο αυτόν 
τον λόγο σε περίπτωση που η παγκόσμια πολιτική δεν επενδύσει στην  ύφεση. 

 
● Πως αξιολογείτε τις προοπτικές του κλάδου των ΤΠΕ στην αγορά εργασίας 

της Θεσσαλονίκης συγκεκριμένα της επόμενης τριετίας; 
● Πολύ θετικές καθώς οι εφαρμογές των υπολογιστών αφορούν όλο και 

περισσότερους τομείς της ζωής μας. 
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