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  Στις νέες και στους νέους 
που ακόμη πιστεύουν 

  ότι η γνώση δεν είναι ένα προπαρασκευασμένο φαγητό,
                        αλλά χρειάζεται όραμα, μεράκι και διαδρομή…
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Δε χωρά αμφιβολία ότι η εκπόνηση μίας διατριβής αποτελεί ένα κατ’ εξοχήν ατομικό
έργο,  το  οποίο  απαιτεί  -  σύμφωνα  με  τη  δική  μου  πρόσφατη  εμπειρία  -  διαρκή
ενασχόληση, σε βαθμό προσήλωσης, για τρία ή και περισσότερα χρόνια. Αισθάνομαι
ωστόσο  υποχρέωση  να  ευχαριστήσω  από  την  καρδιά  μου  τους  ανθρώπους  που
ενδιαφέρθηκαν γι’  αυτό το ερευνητικό μου έργο και ο καθένας με τον τρόπο του
συνέβαλε στην υλοποίησή του.  

Θα  ήθελα  αρχικά  να  εκφράσω  τις  ευχαριστίες  μου  προς  τον  επιβλέποντα
καθηγητή  Κωνσταντίνο  Παπαρρίζο.  Τον  ευχαριστώ  θερμά  για  τη  στήριξη  και
συμπαράσταση που μου παρείχε, αλλά και την εμπιστοσύνη που έδειξε στο πρόσωπό
μου  σε  όλα  τα  στάδια  εκπόνησης  της  διατριβής.  Οι  πυκνές  μας  συναντήσεις
απέβησαν πολύτιμες και μου εμφύσησαν αισιοδοξία. Ευχαριστώ επίσης τα μέλη της
συμβουλευτικής  επιτροπής,  τον  καθηγητή  Αναστάσιο  Κάτο  και  τον  επίκουρο
καθηγητή Γεώργιο Στεφανίδη, επειδή σεβάστηκαν την ερευνητική μου προσέγγιση
και συμμετείχαν ενθαρρυντικά και εποικοδομητικά στην ολοκλήρωση της έρευνας.

Μεγάλο  τμήμα  της  διατριβής  σχετίζεται  με  τη  στατιστική  επεξεργασία  και
ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθηκαν από τη διεξαγωγή της εθνικής έρευνας
πεδίου. Στην κατεύθυνση αυτή η συμβολή του συναδέλφου Κώστα Ζαφειρόπουλου
υπήρξε πραγματικά ανεκτίμητη. Τον ευχαριστώ όμως και για την άψογη συνεργασία
που είχαμε στην εκπόνηση τριών σχετικών με τη διατριβή δημοσιευμένων εργασιών. 

Από το ‘βήμα’  αυτό αισθάνομαι  υποχρέωση να ευχαριστήσω τους  φίλους  και
συναδέλφους καθηγητές του τμήματος πληροφορικής του ΤΕΙ-Θ - και όχι μόνο - για
τις πολυάριθμες κουβέντες που είχαμε για διάφορα μικρά ή μεγαλύτερα προβλήματα
που προέκυψαν κατά την εκπόνηση της διατριβής καθώς και για τις εποικοδομητικές
γνώμες και παρατηρήσεις  τους.  Ο μοναδικός λόγος που δεν αναφέρω τα ονόματά
τους είναι ο φόβος μήπως ξεχάσω και άθελά μου ‘αδικήσω’ κάποιον. 

Η διεξαγωγή της έρευνας πεδίου θα ήταν ελλιπής αν δεν προηγούταν η επιτυχής
υλοποίηση της προπαρασκευαστικής έρευνας. Για το λόγο αυτό ευχαριστώ τους 20
συναδέλφους - ακαδημαϊκούς και στελέχη της αγοράς εργασίας - για τη διάθεσή τους
και το χρόνο που αφιέρωσαν συμμετέχοντας σε αυτήν.

Η  εκπόνηση  της  διατριβής  δε  θα  ήταν  δυνατή  -  τουλάχιστον  σε  αυτά  τα
ερευνητικά πεδία  -  χωρίς  την αθρόα συμμετοχή των επιχειρήσεων ΤΠΕ όλης  της
Ελλάδας  στην  έρευνα  πεδίου.  Τις  ευχαριστώ  θερμά  (και  προσωπικά  τα  έγκριτα
στελέχη  τους  που  εξουσιοδοτήθηκαν  για  τη  συμπλήρωση  του  μακροσκελούς
ερωτηματολογίου) όχι μόνο για τη συμμετοχή τους, αλλά και για την εμπιστοσύνη
και  εκτίμηση  προς  την  ερευνητική  μου  προσπάθεια  που  εκφράσθηκε  από  τα
πολυάριθμα  θετικά  σχόλια  που  έλαβα  για  τα  περιεχόμενα  και  τους  στόχους  του
ερωτηματολογίου.

Ζητώ συγγνώμη από τη σύζυγό μου Εριφύλη και την κόρη μου Ίριδα που τις
άφησα ‘τελευταίες’.  Τις  ευχαριστώ από την καρδιά μου για την υπομονή και την
ανοχή τους για τις ατέλειωτες ώρες που πέρασα μόνος στο γραφείο, γυρνώντας πίσω
αργά τα περισσότερα βράδια. 

Όσον αφορά στην επιλογή του τμήματος, στο οποίο θα εκπονούταν η διατριβή,
υπάρχουν  ορισμένοι  λόγοι  για  τους  οποίους  προτίμησα  το  τμήμα  Εφαρμοσμένης
Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Η επιστημονική του συγγένεια με το
τμήμα στο οποίο εργάζομαι, η εφαρμοσμένη φύση των σπουδών που παρέχει και η
ύπαρξη  έγκριτου  επιστημονικού  προσωπικού  αποτελούν  τους  τρεις  κυριότερους
λόγους. Επιθυμώ να εκφράσω την ικανοποίησή μου γι’ αυτή μου την επιλογή. 
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Είναι  γεγονός  ότι  μία διδακτορική διατριβή θα έπρεπε να εκφράζει  σε κάποιο
βαθμό τα προσωπικά επιστημονικά ενδιαφέροντα του συγγραφέα της. Πιστεύω ότι
αυτός ο στόχος έχει επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό. Από την άλλη πλευρά όμως πρέπει
να παρουσιάζει  επιστημονική πρωτοτυπία  καθώς  και  πρακτική χρησιμότητα.  Στην
παρούσα διατριβή καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια να συγκερασθούν οι δύο
αυτοί στόχοι. 

Οπωσδήποτε,  αυτό το ερευνητικό εγχείρημα δεν επιζητεί ΄δάφνες’  τελειότητας
και πλήρους κάλυψης ενός σημαντικού ερευνητικού κενού, όπως είναι η διερεύνηση
της απασχόλησης σε έναν ραγδαία αναπτυσσόμενο κλάδο όπως είναι οι τεχνολογίες
της  πληροφορικής  και  των επικοινωνιών.  Ελπίζω  όμως  ότι  μπορεί  να  αποτελέσει
έναυσμα  για  άλλους  ερευνητές,  προκειμένου  να  ασχοληθούν  με  τις  σχέσεις  των
εκροών του  εκπαιδευτικού  συστήματος  με  την  αγορά  εργασίας  και  να  εξετάσουν
διαστάσεις του θέματος που δεν έχουν θιγεί καθόλου εδώ ή που δεν έχουν εξετασθεί
πλήρως.   

Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2005

Βασίλης Κώστογλου
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η  απασχόληση  του  εξειδικευμένου  ανθρώπινου  δυναμικού  του  κλάδου  των
τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών (ΤΠΕ) και οι επιδράσεις που ασκούν σε
αυτήν τα χαρακτηριστικά του προφίλ των επιχειρήσεων αποτελούν ερευνητικά πεδία,
τα οποία έχουν  διερευνηθεί ελάχιστα στη βιβλιογραφία.

Η  διδακτορική  αυτή  διατριβή  εστιάζει  το  ενδιαφέρον  της  σε  αυτά  τα  πεδία,
εξετάζοντας  ορισμένα  ζητήματα  που  σχετίζονται  άμεσα  με  την  απασχόληση  των
εκροών  του  εκπαιδευτικού  συστήματος  στην  αγορά  εργασίας  των  ΤΠΕ  και  τις
αντίστοιχες επιδράσεις των χαρακτηριστικών των επιχειρήσεων. Για την προσέγγιση
του  προβλήματος  χρησιμοποιείται  ένα  μοντέλο  διερεύνησης  τριών  διαδοχικών
σταδίων,  σε  καθένα  από  τα  οποία  εφαρμόζεται  διαφορετική  τεχνική  συλλογής
δεδομένων.  Το  πρώτο  στάδιο  συνίσταται  από  την  εκτενή  ποσοτική  έρευνα  της
ανώτατης  εκπαίδευσης  στις  ΤΠΕ  -  σε  προπτυχιακό  και  μεταπτυχιακό  επίπεδο  -
δίνοντας έμφαση στις προσφερόμενες ειδικότητες και στο ανθρώπινο δυναμικό που
‘αποδίδεται’ στην αγορά εργασίας. Το δεύτερο στάδιο αποτελεί προπαρασκευαστική
έρευνα, κατά την οποία προσδιορίζεται η σύσταση των παραμέτρων απασχόλησης
των εταιρειών και των ατόμων που δραστηριοποιούνται στις ΤΠΕ, εφαρμόζοντας μία
μεθοδολογία που στηρίζεται στη συλλογική επιλογή. Το τρίτο στάδιο αποτελεί εθνική
έρευνα πεδίου  που  απευθύνθηκε προς  τις  επιχειρήσεις  ΤΠΕ,  χρησιμοποιώντας  ως
ερευνητικό εργαλείο ένα δομημένο ερωτηματολόγιο. Η υλοποίησή της απέφερε 343
έγκυρα ερωτηματολόγια  (ποσοστό  απόκρισης  30,2%).  Τα πεδία  που  διερευνώνται
είναι η διοίκηση των ανθρώπινων πόρων, οι τομείς εξειδίκευσης και τα επαγγέλματα
του κλάδου, η απασχόληση των ειδικοτήτων ΤΠΕ καθώς και η ανταπόκρισή τους στις
απαιτήσεις  της  αγοράς  εργασίας.  Παράλληλα  εξετάζονται,  μέσω  του  στατιστικού
ελέγχου  10  ερευνητικών  υποθέσεων,  οι  επιδράσεις  των  χαρακτηριστικών  των
επιχειρήσεων στις πρακτικές και στις στάσεις που υιοθετούνται στα κύρια ζητήματα
της  απασχόλησης  των  ειδικοτήτων  ΤΠΕ.  Οι  στατιστικές  τεχνικές  ανάλυσης  που
χρησιμοποιούνται  είναι  ο  έλεγχος  Χ2,  ο  έλεγχος  ανάλυσης  της  διασποράς,  οι
συντελεστές συσχέτισης του Spearman και η ανάλυση σε κύριες συνιστώσες.  

Από την ανάλυση των δεδομένων συνάγονται διαπιστώσεις  και συμπεράσματα
για  τα  όλα  τα  ερευνητικά  πεδία  που  εξετάζει  η  διατριβή.  Όσον  αφορά  στην
παρεχόμενη  ανώτατη  εκπαίδευση,  η  πρόσφατη  ραγδαία  αύξηση  του  αριθμού  των
τμημάτων ΤΠΕ οδήγησε σε μεγάλους, για τα ελληνικά δεδομένα, ετήσιους αριθμούς
εισακτέων και  κατά συνέπεια αποφοίτων.  Το ζήτημα αυτό,  σε συνδυασμό  με  την
ομοιομορφία των παρεχόμενων γνώσεων, θα πρέπει να εξετασθεί με προσοχή από την
πολιτεία. Τα προσφερόμενα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών έχουν αναπτυχθεί
πέρα από κάθε πρόβλεψη, αντικατοπτρίζοντας τις αυξημένες ανάγκες εξειδίκευσης
του ανθρώπινου δυναμικού. 

Διαπιστώνεται  ότι  η  αγορά  εργασίας  του  κλάδου  των  ΤΠΕ  αποτελεί  έναν
ανταγωνιστικό  και  απαιτητικό  εργασιακό  στίβο,  έχοντας  αναπτύξει  τις  δικές  της
στάσεις στη διοίκηση και απασχόληση του ανθρώπινου δυναμικού της. Οι πρακτικές
και οι στάσεις που υιοθετούνται, διαφοροποιούνται σε μεγάλο βαθμό από το μέγεθος
των  επιχειρήσεων  και  σε  μικρότερο  από  την  έδρα  και  τη  γεωγραφική  εμβέλεια
δραστηριοποίησής  τους.  Αντίθετα,  οι  επιδράσεις  της  ηλικίας  των  εταιρειών  είναι
μηδενικές,  ενώ  αυτές  των  επαγγελματικών  κατευθύνσεών  τους  πολύ  μικρές.  Η
ομοιόμορφη και σχεδόν καθολική ικανοποίηση των εργοδοτών από την ανταπόκριση
των  πτυχιούχων  ΤΠΕ  στις  απαιτήσεις  τους  αποτελεί  ένδειξη  της  μείωσης  του
χάσματος δεξιοτήτων στον κλάδο.
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Οι εκπρόσωποι της αγοράς εργασίας παρουσιάζονται αρκετά αισιόδοξοι για τον
κλάδο των ΤΠΕ και ακόμη περισσότερο για τις προοπτικές  της επιχείρησης,  στην
οποία  απασχολούνται.  Κατατίθεται  επίσης  η  αδήριτη  ανάγκη  εξειδίκευσης  των
εργαζομένων,  προκειμένου  να  βελτιώσουν  τις  επαγγελματικές  τους  προοπτικές.
Θεωρώντας ως κριτήρια επιλογής ενός επαγγέλματος ΤΠΕ το βαθμό διασποράς του
στην αγορά εργασίας και τις εκτιμήσεις των επιχειρήσεων για το βαθμό δυσκολίας
εξεύρεσης  για  πρόσληψη  αντίστοιχου  προσωπικού  προτείνονται  συγκεκριμένα
επαγγέλματα ως οι συγκριτικά καλύτερες επιλογές για τους νέους επαγγελματίες. 

Τα  αποτελέσματα  και  τα  συμπεράσματα  της  διατριβής  μπορούν  να  αποβούν
χρήσιμα στους  φορείς  που λαμβάνουν αποφάσεις  και στους δυνητικούς  και  νέους
επαγγελματίες του κλάδου που αναζητούν μία γόνιμη επαγγελματική σταδιοδρομία.
Προτείνονται,  τέλος,  ορισμένα μελλοντικά ερευνητικά εγχειρήματα που πιστεύεται
ότι θα συμβάλλουν στη διερεύνηση περισσότερων διαστάσεων του σημαντικού και
πολυσύνθετου θέματος της απασχόλησης. 
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ABSTRACT

«Τhe employment of information and communications 
technologies’ specialities in the enterprises»

The employment of human resources specialized in information and communications
technologies (ICT) and the effects of enterprise characteristics on their employment
constitute research fields, which have been studied very scarcely in the international
bibliography.

This doctoral  thesis  focuses  on these fields  by examining issues  related to the
employment  of  educational  system’s  outflows  in  the  ICT  labour  market  and  the
corresponding  effects  of  enterprise  profile  characteristics.  The  problem  has  been
tackled by introducing a research model, which consists of three successive stages. In
each stage a different data collection technique is applied. The first stage consists of
an extensive quantitative analysis of the higher education offered at undergraduate and
postgraduate level. The main emphasis is given in the specializations offered by the
existing Greek ICT departments and in the potential education outflows to the labour
market. The second stage is a preparatory research determining the contents of the
three main occupation parameters of enterprises and individuals specialized in ICT. A
methodology based on corporate collection is introduced and applied. The third stage
is  a  national  survey,  which  has  been  addressed  to  all  ICT enterprises  residing  in
Greece. A structured questionnaire is used as research tool. Survey’s accomplishment
yielded 343 filled and valid questionnaires (response rate 30.2%, which is considered
as satisfactory for the deduction of credible conclusions). The issues examined are
related  to  human resource  management,  to  the  ICT professions  and specialization
sectors,  to the employment of the main specialities and to the degree of enterprise
satisfaction  for  their  professional  performance.  The  impact  of  enterprise  profile
characteristics on the practices and attitudes adopted for all the above employment
issues  are  examined  through the  statistical  testing of 10 research  hypotheses.  The
statistical  techniques  used  are  the  Χ2  test,  the  analysis  of  variance  (ANOVA),  the
Spearman’s  correlation  coefficients  and  the  principal  component  analysis  with
Varimax rotation.

Data analysis led to findings and conclusions for all  the research fields of the
thesis.  As  far  as  the  higher  education  offered  by  the  Universities  and  the
Technological Educational Institutions is concerned, the recent rapid growth of the
ICT departments led to large, for Greek standards, annual numbers of enrolled new
students and consequently graduates. This issue, in relation to the similarity of courses
offered should be examined thoroughly by the state. The postgraduate programmes
have been developed beyond any anticipation, mirroring the augmentative needs for
specialized personnel.

Regarding the ICT labour market it is ascertained that it constitutes a competitive
and demanding work battle, having developed its own attitudes in management and
employment of its human resources. The practices and attitudes adopted are largely
differentiated by the enterprise size (number of employees) and in a smaller degree by
the enterprise location and the geographical range of their activities. On the contrary
the effects of the enterprise vocational directions are very small and those of their age
(year of foundation) null. The uniform and nearly universal employers’ satisfaction by
the professional performance of the ICT graduates in their needs is a clear sign of the
skills gab lowering in the sector.  
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The labour market’s representatives report fairly optimistic for the ICT sector and
even more for the prospects of their enterprise.  They also lay down a dire need for
specialization of the ICT employees in order to improve their professional prospects.
Considering as main selection criteria of an ICT profession its spread in the labour
market  and  the  degree  of  difficulty  enterprises  face  in  employing  corresponding
specialized personnel, particular professions are suggested to the young professionals
as the relatively better choices. 

The findings of this thesis and the conclusions drawn can become useful for the
decision makers (public and private bodies as well as persons) and for the potential
and young professionals who seek for a fruitful career. Finally some future research
attempts are suggested, which will contribute to the investigation of more aspects of
this important and complex problem; the specialized work force’s employment. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

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. Η ψηφιοποίηση του κόσμου ως αποτέλεσμα της
εισαγωγής των υπολογιστών,  των ‘τσιπς’ και των τεχνολογιών τους  υπήρξε χωρίς
αμφιβολία  το  σημαντικότερο  τεχνολογικό  επίτευγμα  των  τελευταίων  δεκαετιών
(Borghans και Bas ter Weel, 2000). 

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
Communications Technologies»  (ICT),  ο  οποίος  υιοθετήθηκε  από  την  Ελληνική
Εταιρεία Επιστημόνων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και  Πληροφορικής (ΕΠΥ) και
την ελληνική πολιτεία (ΕΠΥ, 1996). Ο αντίστοιχος ελληνικός όρος, οι τεχνολογίες
πληροφορίας και επικοινωνιών (ΤΠΕ), αποτελούν σήμερα την αιχμή του δόρατος για
την παροχή νέων βελτιωμένων υπηρεσιών προς στους πολίτες και για την οικονομική
ανάπτυξη της χώρας.  

Η Ελλάδα επιχειρεί να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που θέτει η κοινωνία της
πληροφορίας  (ΚτΠ)  μέσα  από  μία  συνεκτική  και  ολοκληρωμένη  στρατηγική.  Η
στρατηγική αυτή συμβαδίζει  με  την πολιτική  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  (ΕΕ) στον
τομέα  των  ΤΠΕ,  η  οποία  εκφράζεται  μέσα  από  στρατηγικούς  στόχους  όπως  η
μετατροπή της Ευρώπης σε μία ανταγωνιστική οικονομία της γνώσης, η δημιουργία
κατάλληλων  φορολογικών,  οικονομικών  και  νομοθετικών  συνθηκών  για  την
προώθηση  των  νέων  τεχνολογιών,  η  ανάπτυξη  της  απαραίτητης  υποδομής  και  η
‘ψηφιακή’  μόρφωση  των  πολιτών  για  ενεργό  συμμετοχή  όλων  στη  μακρόχρονη
ψηφιακή επανάσταση. 

Για το λόγο αυτό εντάχθηκε στα πλαίσια του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης
(ΚΠΣ)  ένα  από  τα  μεγαλύτερα  Επιχειρησιακά  Προγράμματα  (ΕΠ),  συνολικού
προϋπολογισμού σχεδόν τεσσάρων δισεκατομμυρίων ευρώ, για την προώθηση της
ΚτΠ στην Ελλάδα (Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών-Υπουργείο Εσωτερικών
Δημόσιας  Διοίκησης  και  Αποκέντρωσης,  2000).  Μεταξύ  των  κεντρικών  στόχων
αυτού του προγράμματος είναι η προσαρμογή του εκπαιδευτικού συστήματος στις
απαιτήσεις της ψηφιακής εποχής ώστε να επιτευχθούν η αυξημένη χρήση των νέων
τεχνολογιών  στην  εκπαίδευση,  η  δικτύωση  των  σχολείων  όλων  των  βαθμίδων,  η
κατάρτιση  εκπαιδευτικών  και  μαθητών  και  η  ανάπτυξη  ψηφιακού  εκπαιδευτικού
υλικού.

Διαπιστώθηκε ότι οι αλλαγές, οι οποίες οφείλονται στην ταχύτατη ανάπτυξη των
ΤΠΕ έχουν επιδράσει καταλυτικά, όχι μόνο στη δυναμική των διαφόρων πεδίων της
οικονομικής δράσης,  αλλά επίσης - και αυτό είναι εξ ίσου σημαντικό - τόσο στην
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Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 

αγορά εργασίας με τη ριζική αλλαγή του περιεχομένου πολυάριθμων επαγγελμάτων,
όσο και στην παρεχόμενη εκπαίδευση σε αυτές τις τεχνολογίες (Siskos et al., 2003).
Μάλιστα  οι  σύγχρονοι  πολλαπλά  χρήσιμοι  υπολογιστές  και  οι  τεχνολογίες  τους
επιδρούν σε όλα σχεδόν τα επαγγέλματα και βιομηχανίες της οικονομίας, σε αντίθεση
με τις παλαιότερες τεχνολογίες, οι οποίες επηρέαζαν ορισμένα μόνον επαγγέλματα
(McConnell, 1996).  

Η διατριβή αυτή εντάσσεται  στις  ερευνητικές προσπάθειες που στοχεύουν στη
διερεύνηση των σχέσεων της αγοράς εργασίας των ΤΠΕ με τo ‘ψηφιακό’ ανθρώπινο
κεφάλαιο  που  εργάζεται  στην  Ελλάδα.  Επικεντρώνεται  στην  απασχόληση  των
πτυχιούχων ΤΠΕ στις επιχειρήσεις του κλάδου και στη διαχείριση του εξειδικευμένου
ανθρώπινου δυναμικού από αυτές,  ζητήματα τα οποία έχουν διερευνηθεί  ελάχιστα
στη διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία και αρθρογραφία (βλ. κεφάλαιο 2).

Η πρώτη ενότητα αυτού του εισαγωγικού κεφαλαίου αναφέρεται στο αντικείμενο
και στα πεδία έρευνας της διατριβής. Κατόπιν αναλύεται ο κεντρικός και οι επιμέρους
στόχοι  της  έρευνας  καθώς  και  τα  ερωτήματα,  στα  οποία  επιχειρείται  να  δοθούν
απαντήσεις.  Η  επόμενη  ενότητα  αναφέρεται  στην  αναγκαιότητα  ερευνητικής
προσέγγισης των ζητημάτων που εξετάζονται καθώς και στην πρακτική συμβολή των
αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων της.  Ακολουθεί η ανάλυση του μοντέλου της
έρευνας  με  τη  συνοπτική  περιγραφή  των  τριών  σταδίων  της  μεθοδολογίας  που
υιοθετήθηκε, δηλαδή της ‘ποσοτικής’ διερεύνησης της ανώτατης εκπαίδευσης στις
ΤΠΕ, της προπαρασκευαστικής έρευνας για τον καθορισμό της σύστασης ορισμένων
παραμέτρων της αγοράς εργασίας και της εθνικής έρευνας πεδίου στις επιχειρήσεις
του κλάδου. Η τελευταία ενότητα της εισαγωγής είναι αφιερωμένη στην παρουσίαση
της αρχιτεκτονικής των κειμένων της διατριβής,  με την περιγραφή της δομής των
επιμέρους κεφαλαίων της.

1.1  Το αντικείμενο και τα πεδία έρευνας της διατριβής

Το κύριο αντικείμενο και τα πεδία έρευνας της διατριβής στρέφονται γύρω από τις
σχέσεις  της  αγοράς εργασίας των ΤΠΕ με τις  εκροές  του σχετικού εκπαιδευτικού
συστήματος, δηλαδή τους αποφοίτους τους οποίους αυτό ‘παράγει’. Για το λεπτομερή
προσδιορισμό  των  ερευνητικών  πεδίων  πραγματοποιήθηκε  βιβλιογραφική
ανασκόπηση τόσο της αγοράς εργασίας του κλάδου (με έμφαση στην απασχόληση
του εργατικού δυναμικού της), όσο και συναφών ζητημάτων της που άπτονται του
ενδιαφέροντος  της  παρούσας  έρευνας  (βλ.  κεφάλαιο  2).  Τέτοια  ζητήματα  είναι  η
σχέση εκπαίδευσης  και  εργασίας,  το χάσμα των δεξιοτήτων και  η  διαχείριση του
εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού των ΤΠΕ.   

 Όπως  αποδεικνύεται  από  τη  μελέτη  της  σχετικής  βιβλιογραφίας,  η  αγορά
εργασίας των ΤΠΕ έχει αποτελέσει - λόγω του μεγέθους της και της σημαντικής της
θέσης στην εθνική οικονομία των περισσότερων χωρών - αντικείμενο απασχόλησης
πολλών ερευνητικών προσπαθειών. Η πλειοψηφία των δημοσιευμένων άρθρων και
μελετών ασχολείται με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα ζητήματα (βλ. ενότητα
2.1):  α)  το  εξειδικευμένο  ανθρώπινο  δυναμικό,  για  το  οποίο  διαπιστώνονται
σημαντικές ελλείψεις σχεδόν σε όλες τις χώρες που διαθέτουν σχετικά δεδομένα, β) ο
ανταγωνισμός στα οικονομικά ανεπτυγμένα κράτη (αλλά και συχνά μεταξύ αυτών)
για υψηλής  ποιότητας  επαγγελματίες  ΤΠΕ,  γεγονός  το  οποίο  οδήγησε  πολλά από
αυτά στη  λήψη σχετικών μέτρων,  γ)  οι  υφιστάμενες  αλληλεπιδράσεις  μεταξύ  της
αγοράς  εργασίας  και  της  συνεχώς  διευρυνόμενης  χρήσης  των  τεχνολογιών  της
πληροφορικής καθώς και η συμβολή τους στην παραγωγικότητα και στην ανάπτυξη,
δ)  τα επιμέρους  επαγγέλματα του κλάδου,  για  πολλά από τα οποία διαπιστώνεται
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θετικό  ‘ισοζύγιο  προσφοράς  και  ζήτησης’  και  προσδοκάται  άνθηση  στο  προσεχές
μέλλον και ε) το συνολικό εργατικό δυναμικό του κλάδου, το οποίο θα συνεχίσει να
αυξάνεται,  ενώ  οι  επαγγελματίες  των  ΤΠΕ  θα  εξακολουθήσουν  να  βρίσκονται  -
συγκριτικά  με  αυτούς  των  άλλων  κλάδων  -  σε  ευνοϊκή  θέση  ‘απολαμβάνοντας’
υψηλή ζήτηση και καλές επαγγελματικές ευκαιρίες. 

Αντίθετα,  τα  δημοσιευμένα  στοιχεία  για  την  αγορά  εργασίας  των  ΤΠΕ  της
Ελλάδας είναι ελάχιστα και μάλιστα τα περισσότερα από αυτά δεν την εξετάζουν κατ’
αποκλειστικότητα,  αλλά  ως  μέρος  της  συνολικής  αγοράς  εργασίας  (εγχώριας  ή
ευρωπαϊκής  κλαδικής,  ανάλογα  με  την  προέλευση  της  μελέτης).  Τα  ελληνικής
προέλευσης  στατιστικά  στοιχεία  για  την  απασχόληση στον  κλάδο  των  ΤΠΕ είναι
σχεδόν  ανύπαρκτα  και  εκπροσωπούνται  κυρίως  από  παλαιότερες  μεμονωμένες
εκτιμήσεις του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ. Αρκετές μελέτες ασχολούνται με τα
επαγγέλματα αυτού του κλάδου είτε ως προσπάθειες προσδιορισμού των τίτλων τους
και περιγραφής του προφίλ τους,  είτε στα πλαίσια της εξέτασης του συνόλου των
επαγγελμάτων, χωρίς πάντως να καταλήγουν σε ομοιογενή συμπεράσματα. Μία άλλη
κατηγορία  μελετών  διερευνά  τις  επιδράσεις  των  ΤΠΕ σε  ορισμένα επιχειρησιακά
περιβάλλοντα, όπως το τραπεζικό σύστημα, ο δημόσιος τομέας και οι μικρομεσαίες
επιχειρήσεις. Οι αναφερόμενες στην Ελλάδα έρευνες της ΕΕ διαπιστώνουν από την
πλευρά τους σημαντικές καθυστερήσεις στην εισδοχή και χρήση των ΤΠΕ.

Ένας άλλος ‘πόλος’ ενδιαφέροντος αυτής της έρευνας, οι  σχέσεις εκπαίδευσης
και  αγοράς  εργασίας,  αποτελούν  ένα  ζήτημα  που  απασχόλησε  ανέκαθεν  τους
ερευνητές  (βλ.  ενότητα  2.2).  Η  μελέτη  αυτών  των  σχέσεων  απέκτησε  ιδιαίτερο
ενδιαφέρον μετά το Β’ παγκόσμιο πόλεμο με την ανάπτυξη επιστημονικών κλάδων,
όπως  η  «οικονομία  της  εκπαίδευσης»,  η  «κοινωνιολογία  της  εκπαίδευσης» και  η
«κοινωνιολογία της εργασίας». Οι σχέσεις αυτές μελετήθηκαν σε θεωρητικό επίπεδο
με την ανάπτυξη της θεωρίας του ανθρώπινου κεφαλαίου από τον Τ. Schultz καθώς
και άλλων μεταγενέστερων διορθωτικών παραλλαγών της ή και πολύ διαφορετικής
φιλοσοφίας θεωριών. Ειδικά για τον κλάδο των ΤΠΕ αναγνωρίζονται η αναγκαιότητα
δημιουργίας στενών σχέσεων μεταξύ εκπαιδευτικού συστήματος και επιχειρήσεων, οι
έντονα αυξητικές τάσεις του πλήθους των σχετικών τμημάτων σε προπτυχιακό και
μεταπτυχιακό  επίπεδο  καθώς  και  η  υψηλή  απορρόφηση  των  αποφοίτων  από  την
αγορά  εργασίας.  Οι  ελάχιστες  σχετικές  ελληνικές  μελέτες  ασχολούνται  με  τη
διερεύνηση της παρεχόμενης δημόσιας εκπαίδευσης. 

Το  χάσμα  των  δεξιοτήτων  απασχόλησε  τους  ερευνητές  από  τα  πρώτα  χρόνια
εμφάνισης  της  πληροφορικής.  Πολυάριθμα  άρθρα  διαπιστώνουν  την  ύπαρξη
χάσματος τόσο σε εθνικό επίπεδο στις περισσότερες χώρες, όσο και σε διεθνές (ΕΕ,
Ευρώπη, Αμερική, Ασία). Αναγνωρίζονται επίσης οι επιπτώσεις και αναλύονται οι
κίνδυνοι  που ελλοχεύουν  για  τις  επιχειρήσεις  όλων των κλάδων από την έλλειψη
δεξιοτήτων  στις  ΤΠΕ.  Οι  έρευνες  που  αναφέρονται  στον  ελλαδικό  χώρο
διαπιστώνουν  μεγάλες  δυσκολίες  εξεύρεσης  εξειδικευμένου  προσωπικού  από  τις
επιχειρήσεις.  Ορισμένες  πάντως  πρόσφατες  έρευνες  καταδεικνύουν  τη  σταδιακή
μείωση του χάσματος στην Ελλάδα κατά τα πρώτα έτη της τρέχουσας δεκαετίας (βλ.
ενότητα 2.3).  

 Ενώ  η  διοίκηση  των  ανθρώπινων  πόρων  αποτελεί  γενικά  ένα  από  τα
πολυσυζητημένα θέματα, ειδικά στον κλάδο των ΤΠΕ έχει διερευνηθεί ελάχιστα (βλ.
ενότητα  2.4).  Οι  σχετικές  έρευνες  προσανατολίζονται  κυρίως  στη  χρήση και  στη
συμβολή των ΤΠΕ στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, διαπιστώνοντας την
ανάγκη χρήσης των νέων τεχνολογιών για την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων.
Στον  ελληνικό  χώρο  οι  σχετικές  έρευνες  είναι  έως  σήμερα  σχεδόν  ανύπαρκτες.
Μοναδικές  εξαιρέσεις  αποτελούν  οι  περιοδικές  έρευνες  πεδίου  του  Συνδέσμου
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Ελληνικών  Βιομηχανιών  (ΣΕΒ),  οι  οποίες  πάντως  εξετάζουν  πολλούς  κλάδους
ταυτόχρονα. 

Τα θέματα που εξετάζονται προέκυψαν μετά από εκτενή βιβλιογραφική έρευνα με
κριτήρια την παρουσία αξιόλογου ερευνητικού αλλά και πρακτικού ενδιαφέροντος,
προκειμένου τα αποτελέσματα, τα συμπεράσματα και οι προτάσεις που κατατίθενται
να καταστούν χρήσιμα στους σχετικούς με τον κλάδο των ΤΠΕ φορείς και άτομα.  

Το  κύριο  αντικείμενο  αυτής  της  διατριβής  είναι  το  ‘ψηφιακό’  ανθρώπινο
δυναμικό, το οποίο απασχολείται στην ελληνική αγορά εργασίας των ΤΠΕ. Η έρευνα
επικεντρώνεται  στις  εκροές  του  ελληνικού  εκπαιδευτικού  συστήματος,  ιδιαίτερα
αυτές  της  ανώτατης  εκπαίδευσης.  Τα  κύρια  ζητήματα  που  διερευνώνται  είναι  η
απασχολησιμότητα  των  αποφοίτων  ΤΠΕ  στις  επιχειρήσεις  του  κλάδου  που
δραστηριοποιούνται  στην  Ελλάδα  καθώς  και  οι  πολιτικές  και  πρακτικές  που
υιοθετούνται από αυτές για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού τους.

Επειδή το αντικείμενο της διατριβής άπτεται  τόσο της αγοράς εργασίας (μέσω
εθνικής έρευνας πεδίου στις επιχειρήσεις του κλάδου), όσο και της εκπαίδευσης στις
ΤΠΕ  (μέσω  της  ανάλυσης  της  παρεχόμενης  ανώτατης  εκπαίδευσης  και  των
αποφοίτων  της)  τα  επιμέρους  ερευνητικά  πεδία  της  σχετίζονται  και  με  τους  δύο
παραπάνω πόλους.

Τα αναλυτικά πεδία έρευνας είναι (κατά σειρά ανάλυσής τους) τα ακόλουθα:
1) Η παρεχόμενη  εκπαίδευση  στις  ΤΠΕ από τα  ελληνικά  ανώτατα  ιδρύματα,  σε

προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.
2) Οι  εισροές  (εισακτέοι  φοιτητές)  και  οι  εκροές  (πτυχιούχοι)  της  ανώτατης

εκπαίδευσης στις ΤΠΕ.
3) Τα  χαρακτηριστικά  που  σκιαγραφούν  το  προφίλ  των  επιχειρήσεων  ΤΠΕ  που

εδρεύουν στην Ελλάδα.  
4) Οι πολιτικές και οι πρακτικές που εφαρμόζονται από τις επιχειρήσεις ΤΠΕ για τη

διαχείριση του εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού τους.
5) Η  δυναμική  (εξέλιξη  -  παρούσα  κατάσταση  -  εκτιμώμενες  προοπτικές)  της

ελληνικής αγοράς εργασίας του κλάδου.
6) Η  δυναμική  των  επαγγελμάτων  ΤΠΕ  και  των  τομέων  εξειδίκευσης  του

ανθρώπινου δυναμικού του κλάδου.
7) Η  απασχολησιμότητα  των  εκροών  του  εκπαιδευτικού  συστήματος,  με  την

αναλυτική μελέτη της απασχόλησής τους καθώς και της ανταπόκρισής τους στις
απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.
Η διατριβή ασχολείται εκτενώς και με ένα ειδικό ερευνητικό πεδίο, το οποίο δεν

έχει μελετηθεί έως σήμερα: τη διερεύνηση των επιδράσεων των χαρακτηριστικών του
προφίλ  των επιχειρήσεων ΤΠΕ στις  πολιτικές,  στις  πρακτικές  και  στις  εκτιμήσεις
τους  για  όλα  τα  παραπάνω  ζητήματα.  Η  μελέτη  αυτών  των  επιδράσεων
πραγματοποιείται μέσω του στατιστικού έλεγχου 10 ερευνητικών υποθέσεων. 

1.2  Οι στόχοι και τα ερωτήματα της έρευνας 

Από τη βιβλιογραφική μελέτη της αγοράς εργασίας του κλάδου των ΤΠΕ προκύπτει
το συμπέρασμα ότι αυτή καθορίζεται από πολλές μεταβλητές και επηρεάζεται από
ένα  μεγάλο  πλήθος  παραγόντων.  Το  γεγονός  αυτό  μαρτυρεί  την  ευρύτητα  του
θέματος και την ανάγκη επικέντρωσης σε συγκεκριμένα ζητήματα.

Το  ενδιαφέρον  της  παρούσας  έρευνας  εστιάζεται  στο  ‘ψηφιακό’  ανθρώπινο
δυναμικό που απασχολείται στις επιχειρήσεις ΤΠΕ. Ο κύριος στόχος της διατριβής
είναι  η  διερεύνηση  ορισμένων  σχέσεων  της  αγοράς  εργασίας  του  κλάδου  με  τις
εκροές  του  εκπαιδευτικού  συστήματος  και  ειδικότερα  με  αυτές  της  ανώτατης
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βαθμίδας εκπαίδευσης. Τα τρία σημαντικότερα ζητήματα, τα οποία εξετάζονται στα
πλαίσια της υλοποίησης αυτού του στόχου είναι τα ακόλουθα: 
α) Οι πολιτικές και οι πρακτικές που υιοθετούν οι επιχειρήσεις ΤΠΕ για τη

διοίκηση  του  εξειδικευμένου  ανθρώπινου  δυναμικού  της  (μεταξύ  αυτών
περιλαμβάνονται  η  διερεύνηση  των  καναλιών  αναζήτησης  και  των  μεθόδων
πρόσληψης προσωπικού, των προτιμήσεων των επιχειρήσεων για πρόσληψη, της
επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης  των εργαζομένων καθώς και  της
αξιολόγησης της απόδοσής τους).

β)  Η απασχόληση  των  πτυχιούχων  ΤΠΕ (με  τη  μελέτη  της  διασποράς  τους,  των
προτιμήσεων  της  αγοράς  εργασίας  για  την  πρόσληψή  τους  καθώς  και  της
απασχόλησής τους ανά τμήμα ειδίκευσης). 

γ)  Η ανταπόκριση των αποφοίτων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης στις απαιτήσεις
της αγοράς εργασίας (με την ανάλυση του βαθμού ικανοποίησης των εταιρειών
από τους πτυχιούχους των κυριότερων ειδικοτήτων ΤΠΕ). 
Για τα παραπάνω ζητήματα διερευνώνται οι επιδράσεις των χαρακτηριστικών του

προφίλ των επιχειρήσεων ΤΠΕ στις υιοθετούμενες πολιτικές και πρακτικές τους μέσω
του στατιστικού ελέγχου κατάλληλων ερευνητικών υποθέσεων.

Για  την  επίτευξη  του  παραπάνω  στόχου  μελετώνται  τόσο  η  παρεχόμενη
εκπαίδευση στις ΤΠΕ, όσο και οι επιχειρήσεις του κλάδου ως εκπρόσωποι της αγοράς
εργασίας.  Τα  επιπλέον  θέματα  που  εξετάζονται  οδηγούν  σε  τέσσερις  επιμέρους
ερευνητικούς  στόχους.  Ο πρώτος  αφορά στην  ελληνική ανώτατη  εκπαίδευση στις
ΤΠΕ, ενώ οι τρεις επόμενοι σχετίζονται με την αγορά εργασίας του κλάδου. 
1. Η  διερεύνηση  των  προσφερόμενων  προγραμμάτων  προπτυχιακών  και

μεταπτυχιακών σπουδών ΤΠΕ από τα ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα καθώς και
των αριθμών των εισροών (εισακτέων φοιτητών) και εκροών (αποφοίτων) τους.
Στα  πλαίσια  αυτής  της  μελέτης  εξετάζονται  η  παρούσα  κατάσταση,  τα  κύρια
χαρακτηριστικά  και  η  διαχρονική  εξέλιξη  των  τμημάτων  ΤΠΕ  καθώς  και  η
εκπαίδευση  που  παρέχεται  από  αυτά.  Επίσης  επιχειρούνται  στατιστικές
προβλέψεις για τους μελλοντικούς αριθμούς των εισακτέων και των πτυχιούχων. 

2. Η  αποτύπωση  των  χαρακτηριστικών  του  προφίλ  των  επιχειρήσεων  ΤΠΕ  που
εδρεύουν στην Ελλάδα καθώς και οι επιδράσεις αυτών των χαρακτηριστικών στις
πολιτικές και πρακτικές που υιοθετεί η αγορά εργασίας.
Για την υλοποίηση αυτού του στόχου εξετάζονται τα κύρια χαρακτηριστικά που
σκιαγραφούν  το  προφίλ  των  εταιρειών  του  κλάδου  και  διερευνώνται,  μέσω
στατιστικών ελέγχων,  οι  επιδράσεις  τους  στις  σημαντικότερες  μεταβλητές  που
σχετίζονται με την απασχόληση του εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού στην
ελληνική αγορά εργασίας (βλ. ενότητα 5.3).

3. Η διερεύνηση της δυναμικής της ελληνικής αγοράς εργασίας των ΤΠΕ.
Για τη διαπίστωσή της μελετώνται η πρόσφατη εξελικτική πορεία των εταιρειών,
η παρούσα κατάσταση της αγοράς εργασίας και οι εκτιμώμενες προοπτικές της.

4. Η εξακρίβωση της δυναμικής των επιμέρους επαγγελμάτων ΤΠΕ και των τομέων
εξειδίκευσης του απασχολούμενου προσωπικού. 
Για  τα  30  κυριότερα  επαγγέλματα  προσδιορίζεται  η  διασπορά  τους  στις
επιχειρήσεις και εκτιμώνται οι δυνατότητες εύρεσης αντίστοιχου εξειδικευμένου
προσωπικού. Επιπλέον επιχειρείται η ταξινόμησή τους, όσον αφορά στο βαθμό
ευκολίας  ή  δυσκολίας  αντίστοιχων  επαγγελματιών.  Για  τον  καθένα  από  τους
κύριους  τομείς  εξειδίκευσης  εκτιμάται  η  μεταβολή  της  ζήτησής  του  κατά  το
προσεχές μέλλον. 
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Οι  ερευνητικοί  στόχοι  που  αναφέρονται  σε  αυτή  καθαυτή  τη  διερεύνηση  της
αγοράς  εργασίας  και  των  συσχετίσεών  της  με  τις  εκροές  του  εκπαιδευτικού
συστήματος αναπτύσσονται εκτενέστερα στο πέμπτο κεφάλαιο (ενότητα 5.2). 

Ο κύριος και οι επιμέρους στόχοι της παρούσας έρευνας εμπεριέχουν ορισμένα
σχετικά ερωτήματα που αναζητούν απάντηση. Τα ερωτήματα, στα οποία επιχειρεί να
δώσει απαντήσεις η διατριβή, συνοψίζονται στα εξής:
● Ποιο είναι το σημερινό τοπίο των παρεχόμενων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών

προγραμμάτων σπουδών;
● Ποιες είναι οι σημερινές και ποιες οι εκτιμώμενες εισροές φοιτητών και εκροές

πτυχιούχων ΤΠΕ της ελληνικής ανώτατης εκπαίδευσης;
● Ποιο είναι το προφίλ των επιχειρήσεων ΤΠΕ που εδρεύουν στην Ελλάδα; 
● Ποιες  είναι  οι  προβλέψεις  των  εκπροσώπων  των  επιχειρήσεων  ΤΠΕ  για  το

διαγραφόμενο προσεχές μέλλον της αγοράς εργασίας του κλάδου;
● Ποιες είναι οι πολιτικές και πρακτικές που υιοθετούνται από τις επιχειρήσεις ΤΠΕ

της Ελλάδας για τη διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού τους;  
● Διαφοροποιούνται  μεταξύ  τους  οι  χρησιμοποιούμενες  πολιτικές  και  πρακτικές

ανάλογα  με  τα  χαρακτηριστικά  του  προφίλ  των  επιχειρήσεων  του  κλάδου;
Εάν ναι, από ποια χαρακτηριστικά επηρεάζονται και με ποιον ακριβώς τρόπο;

● Ποια είναι η δυναμική των επιμέρους επαγγελμάτων ΤΠΕ όσον αφορά:
α) στη διασπορά τους στην αγορά εργασίας και στους παράγοντες που επιδρούν

          σε αυτήν;
β) στις δυνατότητες εύρεσης για πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού;

● Πώς διαμορφώνεται η διασπορά των πτυχιούχων ΤΠΕ ανά βαθμίδα εκπαίδευσης
και τμήμα εξειδίκευσης και ποιες είναι οι προτιμήσεις των επιχειρήσεων για την
πρόσληψή τους; Ποια είναι τα χαρακτηριστικά, από τα οποία επηρεάζονται;

● Ποιος είναι ο βαθμός ικανοποίησης της αγοράς εργασίας από τους πτυχιούχους
των τμημάτων εξειδίκευσης στις ΤΠΕ των διαφόρων βαθμίδων εκπαίδευσης;

1.3  Αναγκαιότητα ερευνητικής προσέγγισης και συμβολή 
        της διατριβής

Όπως καταδεικνύεται από τις δύο προηγούμενες ενότητες, ο κύριος στόχος αυτής της
ερευνητικής προσπάθειας είναι η διερεύνηση της απασχόλησης του εξειδικευμένου
ανθρώπινου  δυναμικού  ΤΠΕ  στην  ελληνική  αγορά  εργασίας  του  κλάδου  και
ειδικότερα στις  επιχειρήσεις  ΤΠΕ. Όσον αφορά στο υπό εξέταση υποκείμενο που
απασχολείται στην αγορά εργασίας, δηλαδή στο ‘ψηφιακό’ ανθρώπινο δυναμικό, η
έρευνα  εστιάζεται  στους  πτυχιούχους  των  διαφόρων  ειδικοτήτων  ΤΠΕ  της
εκπαίδευσης, ιδιαίτερα της ανώτατης βαθμίδας της. Τα επιμέρους ερευνητικά πεδία
που εξετάζονται κατά κύριο λόγο είναι η διοίκηση των ανθρώπινων πόρων από τις
επιχειρήσεις,  η  διασπορά  των  πτυχιούχων  στην  αγορά  εργασίας  καθώς  και  η
ανταπόκρισή τους στις απαιτήσεις της. Η ανάλυση επικεντρώνεται στη μελέτη των
επιδράσεων  των  χαρακτηριστικών  των  επιχειρήσεων  ΤΠΕ  στις  πολιτικές  και
πρακτικές  που  υιοθετούν  για  την  απασχόληση  του  ανθρώπινου  δυναμικού  τους.
Δευτερευόντως μελετώνται η παρεχόμενη ανώτατη εκπαίδευση, η εξέλιξη της αγοράς
εργασίας  καθώς  και  οι  τομείς  εξειδίκευσης  των  επαγγελματιών  και  τα  επιμέρους
επαγγέλματα ΤΠΕ.

Από τη συνοπτική εισαγωγική αναφορά στη σχετική βιβλιογραφία (ενότητα 1.1)
και κυρίως από την εκτενή ανασκόπησή της (βλ. κεφάλαιο 2) προκύπτει η σημαντική
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έλλειψη ερευνών που ασχολούνται με τα θέματα, στα οποία επικεντρώνεται αυτή η
διατριβή.  Ενώ  η  αγορά  εργασίας  των  ΤΠΕ  έχει  διερευνηθεί  σε  διεθνές  επίπεδο
ποικιλότροπα,  ζητήματα  που  σχετίζονται  με  αυτή  καθαυτή  την  απασχόληση  των
πτυχιούχων έχουν αντιμετωπιστεί είτε συγκριτικά (π.χ. μεταξύ χρονικών περιόδων ή
χωρών ή σε σχέση με άλλους κλάδους) είτε αποσπασματικά (π.χ. εστιάζοντας στη
σημερινή και στη μελλοντική ζήτηση των επαγγελμάτων ΤΠΕ ή στις προβλεπόμενες
προοπτικές  απασχόλησης  του  δυναμικού)  είτε  σχετικά  με  το  διαπιστωθέν  χάσμα
δεξιοτήτων. Ειδικότερα η αγορά εργασίας του κλάδου στην Ελλάδα έχει κεντρίσει το
ενδιαφέρον ελάχιστων ερευνητών, οι σχετικές μάλιστα προσπάθειες δεν ασχολούνται
κατ’  αποκλειστικότητα  με  την  απασχόληση  των  πτυχιούχων  ΤΠΕ  αλλά  τους
‘βλέπουν’  ως  τμήμα  του  συνολικών  εκροών  του  εκπαιδευτικού  συστήματος.  Η
διοίκηση  των  ανθρώπινων  πόρων  του  κλάδου  των  ΤΠΕ  αποτελεί  για  τη  διεθνή
βιβλιογραφία ένα σχεδόν ανεξερεύνητο πεδίο.  Οι σχετικές έρευνες περιστρέφονται
στο σύνολό τους γύρω από την ανάπτυξη και εφαρμογή μοντέλων αξιοποίησης των
τεχνολογιών  της  πληροφορικής  στη  διοίκηση  και  δε  διερευνούν  τις  σχετικές
πρακτικές που υιοθετεί η αγορά εργασίας. 

Κατά συνέπεια τα ζητήματα που σχετίζονται με την απασχόληση των εκροών του
εκπαιδευτικού συστήματος των ΤΠΕ συνιστούν μία δέσμη αξιόλογων ερευνητικών
πεδίων. Η άποψη αυτή ενισχύεται από τη μέχρι σήμερα πραγματοποίηση ελάχιστων
σχετικών  ερευνητικών  προσπαθειών.  Επιπλέον  η  διερεύνηση  της  απασχόλησης
παρουσιάζει  πρακτικό  και  κοινωνικό  ενδιαφέρον,  διότι  άπτεται  των  σχέσεων
εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας, ενός θέματος το οποίο είναι σήμερα περισσότερο
επίκαιρο από ποτέ.

Η ανάλυση και τα συμπεράσματα της διατριβής συμβάλλουν στην επιστημονική
γνώση για τους ακόλουθους λόγους. Αναφέρονται κατά κύριο λόγο στις πολιτικές και
πρακτικές που υιοθετούνται από τις επιχειρήσεις του κλάδου για την απασχόληση των
ειδικοτήτων ΤΠΕ, ένα πεδίο το οποίο έχει διερευνηθεί ελάχιστα. Επίσης η  έρευνα
αυτή  αποτελεί  μία  ολοκληρωμένη  εφαρμογή  της  επιχειρησιακής  έρευνας  με  την
εισαγωγή  και  χρήση  ενός  πρωτότυπου  μοντέλου  διερεύνησης  της  παρεχόμενης
ανώτατης  εκπαίδευσης  και  της  απασχόλησης  των  ειδικοτήτων  ΤΠΕ.  Το  μοντέλο
διερεύνησης απαρτίζεται από τρία διαδοχικά, συμπληρωματικά μεταξύ τους στάδια,
το καθένα από τα οποία χρησιμοποιεί διαφορετικές τεχνικές συλλογής και ανάλυσης
δεδομένων. Ειδικότερα για την υλοποίηση του δεύτερου ερευνητικού σταδίου,  της
‘προπαρασκευαστικής έρευνας’, εισάγεται και χρησιμοποιείται για πρώτη φορά μία
νέα  μεθοδολογία  καθορισμού  της  σύστασης  παραμέτρων  της  απασχόλησης  που
βασίζεται στη συλλογική επιλογή (Kostoglou και Paparrizos, 2003). Όσον αφορά στο
τρίτο ερευνητικό στάδιο,  η  υλοποίηση της εθνικής  έρευνας  πεδίου αποτέλεσε ένα
μακροχρόνιο  έργο,  για  το  χρονικό  προγραμματισμό  του  οποίου  εφαρμόσθηκαν
τεχνικές δικτυωτής ανάλυσης.

Η πιο σημαντική συμβολή αυτής της διατριβής αποτελεί το γεγονός ότι για πρώτη
φορά πραγματοποιείται  συστηματική  και  εκτεταμένη  έρευνα  των  επιδράσεων  των
χαρακτηριστικών  των  επιχειρήσεων  ΤΠΕ  στις  πολιτικές,  στις  στάσεις  και  στις
απόψεις  που  υιοθετούν  σε  κύρια  ζητήματα  της  απασχόλησης  των  εκροών  του
εκπαιδευτικού  συστήματος  στην  αγορά  εργασίας.  Οι  ανεξάρτητες  μεταβλητές  δεν
περιορίζονται  στα  τυπικά  χαρακτηριστικά  του  προφίλ  των  επιχειρήσεων,  αλλά
εισχωρούν  βαθύτερα  περιλαμβάνοντας  τις  περιοχές  απασχόλησής  τους.  Με  την
πρόσθετη αυτή ανάλυση επιχειρείται η συσχέτιση των ζητημάτων απασχόλησης των
αποφοίτων ΤΠΕ με τις επιμέρους εξειδικεύσεις της αγοράς εργασίας. 

Το  ενδιαφέρον  και  η  πρωτοτυπία  αυτής  της  ερευνητικής  προσπάθειας
συνοδεύονται από την πρακτική της συμβολή. Τα αποτελέσματα της διατριβής και τα
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πορίσματα που προκύπτουν από την εκπόνησή της μπορούν να αποβούν χρήσιμα για
τις  εξής  κατηγορίες  φορέων  και  ατόμων  που  σχετίζονται  με  τις  ΤΠΕ:  1)  για  τις
επιχειρήσεις  που  ενδιαφέρονται  για  τα  εφόδια  που  παρέχει  η  ελληνική  ανώτατη
εκπαίδευση στις  εκροές  της,  την απασχολησιμότητα των διαφόρων εκπαιδευτικών
ειδικοτήτων και  επαγγελμάτων στην αγορά εργασίας  και  τις  πολιτικές  διαχείρισής
τους που υιοθετεί αυτή ή ακόμη για τις εκτιμώμενες προοπτικές της αγοράς εργασίας
του  κλάδου  τους,  2)  για  τα  τμήματα  της  ανώτατης  εκπαίδευσης  που  αναζητούν
πληροφόρηση για  την  απασχόληση των  αποφοίτων στην  αγορά  εργασίας  και  την
ανταπόκρισή τους στις απαιτήσεις της, 3) για την πολιτεία που ενδιαφέρεται για την
επαγγελματική ‘τύχη’ των νέων αποφοίτων και για τις τάσεις της αγοράς εργασίας
και 4) για τους τελειόφοιτους και για τους νέους επαγγελματίες που επιθυμούν να
μάθουν για το προφίλ των δυνητικών τους εργοδοτών, τις πρακτικές που ακολουθούν
αυτοί για την αναζήτηση και πρόσληψή τους, αλλά και για τους τομείς εξειδίκευσης
και  τα  επαγγέλματα  που  τους  προσφέρουν  τις  πιο  ευοίωνες  προοπτικές  στην
επαγγελματική τους σταδιοδρομία. 

Τα  πορίσματα  αυτής  της  ερευνητικής  προσπάθειας  μπορούν  επίσης  να
χρησιμοποιηθούν  από  τους  ερευνητές  που  θα  εστιάσουν  την  προσοχή  τους  στη
μελέτη των σχέσεων της εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας και θα επιχειρήσουν
να διερευνήσουν ζητήματα απασχόλησης πτυχιούχων ή το τυχόν υφιστάμενο χάσμα
δεξιοτήτων. Η χρησιμότητα της παρούσας έρευνας τεκμηριώνεται εκτενέστερα στην
ενότητα 9.2 του τελευταίου κεφαλαίου της διατριβής.

1.4  Σύνοψη της μεθοδολογίας

Για την επίτευξη των στόχων της διατριβής και προκειμένου να δοθούν απαντήσεις
στα τεθέντα ερωτήματα (βλ. ενότητα 1.2) κρίθηκε απαραίτητη η διερεύνηση τόσο της
ανώτατης εκπαίδευσης στις ΤΠΕ, όσο και των ζητημάτων της αγοράς εργασίας που
σχετίζονται με την απασχόληση των ειδικοτήτων ΤΠΕ στις επιχειρήσεις.   

Για την προσέγγιση του προβλήματος σχεδιάσθηκε ένα ερευνητικό μοντέλο που
συνίσταται  από  τρία  διαδοχικά  στάδια,  σε  καθένα  από  τα  οποία  εφαρμόζονται
διαφορετικές τεχνικές συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων. Στο πρώτο από αυτά
εξετάζεται  η  παρεχόμενη  ανώτατη  εκπαίδευση  σε  προπτυχιακό  και  μεταπτυχιακό
επίπεδο. Τα δύο επόμενα στάδια επικεντρώνονται στον καθορισμό της σύστασης των
παραμέτρων  της  αγοράς  εργασίας  και  στην  απασχόληση  των  αποφοίτων  ΤΠΕ
αντίστοιχα. Το μοντέλο διερεύνησης που χρησιμοποιήθηκε παριστάνεται γραφικά στο
σχήμα 1.1. 

Το πρώτο στάδιο αποτελεί ποσοτική έρευνα της ελληνικής ανώτατης εκπαίδευσης
στις ΤΠΕ. Τα απαραίτητα δεδομένα συλλέχθηκαν κατόπιν επικοινωνίας με όλα τα
σχετικά τμήματα των πανεπιστημίων και των ΤΕΙ καθώς και μελέτης των διαθέσιμων
οδηγών σπουδών και δικτυακών τους τόπων. Η διαδικασία συλλογής περιγράφεται
αναλυτικά  στην  ενότητα  3.1.  Η  ανάλυση  των  προγραμμάτων  προπτυχιακών  και
μεταπτυχιακών σπουδών στις ΤΠΕ διαρθρώνεται σε τρεις άξονες: α) στη μελέτη της
διαχρονικής  εξέλιξης  των  τμημάτων,  β)  στη  διερεύνηση  της  παρεχόμενης
εκπαίδευσης έως και το επίπεδο της ανάλυσης των προσφερόμενων μαθημάτων και γ)
στην ανάλυση του ανθρώπινου δυναμικού τους, καταλήγοντας σε εκτιμήσεις για τους
μελλοντικούς αριθμούς εισακτέων και πτυχιούχων. Το πρώτο στάδιο ολοκληρώνεται
με  το  σχολιασμό  και  την  ερμηνεία  της  ποσοτικής  ανάλυσης  και  των  τελευταίων
εξελίξεων στην προπτυχιακή και μεταπτυχιακή εκπαίδευση (ενότητες 3.4, 3.5 και 4.4,
4.5 αντίστοιχα).  
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                            1  ο   στάδιο                                                      2  ο   στάδιο                                                                                            3  ο   στάδιο  
                      Διερεύνηση της                                         Προσδιορισμός παραμέτρων     Διερεύνηση
                  ανώτατης εκπαίδευσης                                        της απασχόλησης                                                                         της απασχόλησης
                    (ποσοτική έρευνα)                                          (ποιοτική έρευνα)                                                                         (έρευνα πεδίου)

                                  

Σχήμα 1.1. Μοντέλο διερεύνησης της παρεχόμενης ανώτατης εκπαίδευσης και της απασχόλησης των ειδικοτήτων ΤΠΕ.

Η ανώτατη εκπαίδευση και η απασχόληση 
των ειδικοτήτων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών στις επιχειρήσεις  

Εκπαίδευση και απασχόληση των ειδικοτήτων ΤΠΕ – Οι επιδράσεις των χαρακτηριστικών των επιχειρήσεων

Προγράμματα προπτυχιακών και
μεταπτυχιακών σπουδών στις ΤΠΕ

 

Κατηγορίες & κατευθύνσεις -
Εξέλιξη - Διασπορά - Παρεχόμενη
εκπαίδευση - Ανθρώπινο δυναμικό:
εισακτέοι, φοιτητές & πτυχιούχοι 

Ποσοτική ανάλυση - Προβλέψεις -
Συμπεράσματα 

Προσδιορισμός των κύριων
παραμέτρων απασχόλησης:
1) περιοχές απασχόλησης 
2) τομείς εξειδίκευσης 
3) επαγγέλματα 

Εθνική έρευνα με χρήση 
δομημένων ερωτηματολογίων

Πεδία διερεύνησης:
1) πολιτικές και πρακτικές 
    διοίκησης ανθρώπινου
    δυναμικού 
2) δυναμική αγοράς εργασίας 
3) τομείς εξειδίκευσης και    
    επαγγέλματα 
4) απασχόληση των 
    ειδικοτήτων ΤΠΕ 

Ανάλυση   
χαρακτηριστικών
επιχειρήσεων 

Στατιστική επεξεργασία (περιγραφική στατιστική - έλεγχος υποθέσεων
- πολυμεταβλητή ανάλυση) - Συμπεράσματα

Συναγωγή γενικών συμπερασμάτων -
Τεκμηρίωση χρησιμότητας -     

 Προτάσεις για μελλοντική έρευνα 
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Το δεύτερο στάδιο ονομάσθηκε ‘προπαρασκευαστική’ έρευνα, διότι διερευνά και
προσδιορίζει  τη  σύσταση  τριών  κύριων  παραμέτρων  της  απασχόλησης,  οι  οποίες
χρησιμοποιούνται  στο  τρίτο  στάδιο,  την  έρευνα  πεδίου.  Η  μεθοδολογία  που
υιοθετήθηκε στηρίζεται στη συλλογική επιλογή. Για το σκοπό αυτό δημιουργήθηκε
μία ομάδα 20 έμπειρων επιστημόνων του κλάδου.  Τα μέλη  της  ομάδας  επέλεξαν
μέσω  προσωπικής  γραπτής  συνέντευξης  την  κατά  τη  γνώμη  τους  ισχύουσα  στην
Ελλάδα σύσταση των κύριων παραμέτρων και των μεταξύ τους συσχετίσεων. Για την
τελική σύσταση των παραμέτρων ορίσθηκε ως κύριο κριτήριο η σχετική συχνότητα
επιλογής του κάθε προτεινόμενου τίτλου και θεσπίσθηκε ελάχιστο όριο αποδοχής.
Από τη στατιστική επεξεργασία των απαντήσεων προέκυψαν οι τελικοί πίνακες των
περιοχών απασχόλησης των επιχειρήσεων, των τομέων εξειδίκευσης του ανθρώπινου
δυναμικού καθώς και των επαγγελμάτων ΤΠΕ. Η μεθοδολογία του δεύτερου σταδίου
της έρευνας περιγράφεται στην ενότητα 6.3.
Το τρίτο στάδιο αποτελεί την κύρια έρευνα της διατριβής. Αποτελεί έρευνα πεδίου
(survey), η οποία πραγματοποιήθηκε σε εθνικό επίπεδο και απευθύνθηκε στο σύνολο
των επιχειρήσεων ΤΠΕ που εδρεύουν στην Ελλάδα. Η προετοιμασία και η διεξαγωγή
της έρευνας πεδίου διήρκεσαν 18 μήνες (Ιούνιος 2002 - Νοέμβριος 2003). Η έρευνα
πεδίου προγραμματίσθηκε και υλοποιήθηκε χρησιμοποιώντας κατάλληλες μεθόδους
της  επιχειρησιακής  έρευνας:  χρονικός  προγραμματισμός  και  τεχνική  PERT της
δικτυωτής  ανάλυσης.  Ως  ερευνητικό  εργαλείο  επιλέχθηκε,  μετά  από  εξέταση  και
άλλων  μεθόδων  συλλογής  δεδομένων,  ένα  δομημένο  ερωτηματολόγιο  αυτο-
συμπλήρωσης.  Μετά  τη  σύνταξή  του  και  την  πραγματοποίηση  προέρευνας  δύο
φάσεων, το ερωτηματολόγιο αποστάλθηκε ταχυδρομικά και μέσω του διαδικτύου σε
όλες τις επιχειρήσεις ΤΠΕ. Οι διαδικασίες του σχεδιασμού της έρευνας πεδίου, της
σύνταξης του εντύπου του ερωτηματολογίου, της προσέγγισης των επιχειρήσεων και
της  συλλογής  των  απαντήσεων  είχαν  ως  κύρια  μέριμνα  τη  μεγιστοποίηση  του
αριθμού και της αξιοπιστίας των απαντήσεων. Στην περιγραφή του σχεδιασμού και
της  μεθοδολογίας  της  έρευνας  πεδίου  αφιερώθηκε  το  έβδομο  κεφάλαιο,  ενώ  στο
όγδοο κεφάλαιο παρουσιάζονται και σχολιάζονται τα αποτελέσματα. 

1.5  Η αρχιτεκτονική της διατριβής

Τα κείμενα της διατριβής εκτείνονται σε εννέα κεφάλαια, η σειρά παράθεσης των
οποίων ακολουθεί τη ροή της μεθοδολογίας που υιοθετήθηκε. 

Το δεύτερο κεφάλαιο αποτελεί τμήμα του εισαγωγικού μέρους και έχει αφιερωθεί
στη βιβλιογραφική επισκόπηση των κυριότερων ερευνών, μελετών ή δημοσιευμάτων
που σχετίζονται με το αντικείμενο και τα πεδία έρευνας της παρούσας έρευνας. Έχει
δομηθεί  σε  τέσσερις  ενότητες,  οι  οποίες  εξετάζουν  κατά σειρά:  1)  τη διαχρονική
εξέλιξη της απασχόλησης του ανθρώπινου δυναμικού στη διεθνή και ελληνική αγορά
εργασίας των ΤΠΕ, 2) τις σχέσεις της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας τόσο σε
θεωρητικό επίπεδο, όσο και στον υπό εξέταση κλάδο, 3) την έλλειψη δεξιοτήτων στις
ΤΠΕ και το χάσμα δεξιοτήτων που προκύπτει εξ αιτίας της και 4) τη διοίκηση του
ανθρώπινου δυναμικού από την αγορά εργασίας του κλάδου. 

Το κυρίως τμήμα της διατριβής αποτελείται από έξι κεφάλαια (από το τρίτο έως
και το όγδοο) και απαρτίζεται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος συνίσταται από το τρίτο
και  το  τέταρτο  κεφάλαιο,  τα  οποία  ασχολούνται  με  την  εκτενή  διερεύνηση  της
ανώτατης  εκπαίδευσης  στις  ΤΠΕ  σε  προπτυχιακό  και  μεταπτυχιακό  επίπεδο
αντίστοιχα.  Για τα δύο αυτά κεφάλαια επιλέχθηκε η ίδια  δομή ανάλυσης.  Αρχικά
αναλύονται ποσοτικά δεδομένα που αφορούν στην κατηγοριοποίηση, στη διαχρονική
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Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 

εξέλιξη  και  στη  γεωγραφική  διασπορά  των  τμημάτων  ΤΠΕ που  λειτουργούν  στα
ελληνικά πανεπιστήμια και ΤΕΙ. Κατόπιν εξετάζεται η παρεχόμενη εκπαίδευση με την
ανάλυση των υποχρεώσεων σπουδών και των προσφερόμενων μαθημάτων, τα οποία
συσχετίζονται  με  τις  κατηγορίες  και  τις  κατευθύνσεις  των  προπτυχιακών  και
μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών. Το τρίτο πεδίο ανάλυσης αναφέρεται στο
ανθρώπινο δυναμικό που αποδίδουν τα τμήματα ΤΠΕ στην αγορά εργασίας, δίνοντας
κύρια έμφαση στους αριθμούς των εισακτέων και των πτυχιούχων τους. Πέρα από
την  ποσοτική  ανάλυση  των  δεδομένων  επιχειρούνται  στατιστικές  προβλέψεις,  οι
οποίες εκτιμώνται οι μελλοντικοί αριθμοί των τμημάτων ΤΠΕ, η γεωγραφική τους
διασπορά καθώς και οι εισροές και εκροές τους.   

Τα τέσσερα επόμενα κεφάλαια σχετίζονται με τη διερεύνηση της απασχόλησης
στην αγορά εργασίας των ΤΠΕ. Στο πέμπτο κεφάλαιο περιγράφονται τα δύο στάδια
αυτής της έρευνας  (προπαρασκευαστική και έρευνα πεδίου),  αναλύονται  οι  κύριοι
ερευνητικοί της στόχοι και διατυπώνονται οι ερευνητικές υποθέσεις.  

Το έκτο κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στην προπαρασκευαστική έρευνα της αγοράς
εργασίας.  Αρχικά αιτιολογείται  η  αναγκαιότητά  της  και  αναλύονται  θεωρητικά  οι
τρεις παράμετροι της αγοράς εργασίας που διερευνώνται (οι περιοχές απασχόλησης,
οι  τομείς  εξειδίκευσης  και  τα  επαγγέλματα  του  κλάδου  των  ΤΠΕ).  Κατόπιν
περιγράφεται η μεθοδολογία που υιοθετήθηκε για τον προσδιορισμό της σύστασης
των παραμέτρων και παρατίθενται τα τελικά αποτελέσματα που προέκυψαν από την
εφαρμογή της. 

 Στο  έβδομο  κεφάλαιο  αναλύονται  όλες  οι  φάσεις  της  μεθοδολογίας  που
εφαρμόσθηκε  για  την  υλοποίηση  της  εθνικής  έρευνας  πεδίου  στις  ελληνικές
επιχειρήσεις ΤΠΕ. Περιγράφονται κατά σειρά η ‘άντληση’ των απαραίτητων αρχικών
δεδομένων, ο σχεδιασμός του ερευνητικού εργαλείου, η προσέγγιση των δυνητικών
πληροφοριοδοτών  και  η  συλλογή  των  απαντήσεων.  Η  τελευταία  ενότητα  του
κεφαλαίου αναφέρεται στην ανάλυση των απαντήσεων: περιγράφονται οι διαδικασίες
ελέγχου και κωδικοποίησης των απαντήσεων καθώς και οι στατιστικές τεχνικές που
χρησιμοποιήθηκαν για τη στατιστική τους ανάλυση.

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας πεδίου αποτελεί το αντικείμενο του
όγδοου κεφαλαίου. Οι πρώτες τρεις ενότητες είναι αφιερωμένες στα γενικά στοιχεία
της έρευνας και στα προφίλ των απαντώντων, σε ατομικό και εταιρικό επίπεδο. Όλα
τα κυρίως αποτελέσματα περιγράφονται (τόσο λεκτικά, όσο και διαγραμματικά) και
κατόπιν σχολιάζονται. Η ανάλυση καλύπτει όλα τα ερευνητικά πεδία της διατριβής:
τη διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού, τα επαγγέλματα του κλάδου, την εξέλιξη της
αγοράς εργασίας και την αναλυτική απασχόληση των ειδικοτήτων ΤΠΕ. Παράλληλα
με  την  παράθεση  των  αποτελεσμάτων,  ελέγχεται  στατιστικά  η  ισχύς  όλων  των
ερευνητικών υποθέσεων και συζητούνται τα αποτελέσματα των στατιστικών ελέγχων.

Τα  συμπεράσματα  της  διατριβής  αποτελούν  το  αντικείμενο  του  επιλόγου.  Η
περιγραφή των συμπερασμάτων έχει  δομηθεί  σε  επιμέρους  ενότητες,  καλύπτοντας
διαδοχικά την παρεχόμενη ανώτατη εκπαίδευση, την αγορά εργασίας, τις μεταξύ τους
συσχετίσεις  και  τις  επιδράσεις  των  χαρακτηριστικών  των  επιχειρήσεων.  Κατόπιν
αναλύεται  και  τεκμηριώνεται  η  χρησιμότητα  της  έρευνας  για  τους  φορείς  της
εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας καθώς και για τους νέους και μελλοντικούς
επαγγελματίες  του  κλάδου.  Γίνεται  επίσης  αναφορά  στους  περιορισμούς  της
παρούσας έρευνας και κατατίθενται προτάσεις για μελλοντική έρευνα. 

Οι  βιβλιογραφικές  αναφορές  της  διατριβής  παρατίθενται  μετά  το  τέλος  των
κειμένων.  Η  χρήση  και  η  παράθεση  των  αναφορών  ακολουθεί  τους  διεθνώς
αποδεκτούς κανόνες που καθορίζει το ‘πρότυπο APA’, το οποίο αποτελεί το πρότυπο
σύνταξης  βιβλιογραφικών παραπομπών που ορίζεται  στο εγχειρίδιο  δημοσιεύσεων
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της Αμερικανικής Ένωσης Ψυχολογίας (American Psychological Association, 2001).
Το ίδιο πρότυπο ακολουθεί η παρουσίαση των πινάκων και σχημάτων.

 Τα κείμενα της διατριβής συνοδεύονται από έξι παραρτήματα Τα τέσσερα πρώτα
αναφέρονται  στα  συγκεντρωθέντα  στοιχεία  και  στα  προσφερόμενα  μαθήματα των
προγραμμάτων  προπτυχιακών  και  μεταπτυχιακών  σπουδών  στις  ΤΠΕ,  το  πέμπτο
περιλαμβάνει το ερωτηματολόγιο της έρευνας πεδίου, ενώ το έκτο τις ονομασίες των
επιχειρήσεων που συμμετείχαν σε αυτήν.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

Όπως αναπτύχθηκε  στο  εισαγωγικό  κεφάλαιο,  η  παρούσα  ερευνητική  προσπάθεια
εστιάζεται στην απασχόληση του ‘ψηφιακού’ ανθρώπινου δυναμικού στον κλάδο των
ΤΠΕ. Η διερεύνηση των παραμέτρων της απασχόλησης αφορά στην εξέταση τόσο
της αγοράς εργασίας των ΤΠΕ, όσο και των σχέσεών της με την εκπαίδευση. Για το
λόγο αυτό η βιβλιογραφική επισκόπηση επιχειρεί να καλύψει, έχοντας στο επίκεντρό
της  την  απασχόληση,  τα  ζητήματα  που  σχετίζονται  άμεσα  με  το  εξειδικευμένο
ανθρώπινο δυναμικό του κλάδου και τη θέση του στην αγορά εργασίας.    

Στην πρώτη ενότητα αναφέρονται τα πορίσματα των ερευνών που σχετίζονται με
θέματα  απασχόλησης  στην  αγορά  εργασίας  των  ΤΠΕ  σε  διεθνές  και  σε  εθνικό
επίπεδο. Η επόμενη ενότητα ασχολείται με την έρευνα των σχέσεων εκπαίδευσης και
αγοράς εργασίας, όσον αφορά στο ανθρώπινο δυναμικό, καταλήγοντας στην ανάλυση
της  υπάρχουσας  κατάστασης  στον  κλάδο  των  ΤΠΕ  και  σε  συμπεράσματα  που
προκύπτουν  από  αυτήν.  Η  τρίτη  ενότητα  εξετάζει  την  έλλειψη  δεξιοτήτων  που
παρατηρείται διεθνώς και το χάσμα μεταξύ εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας που
προκαλείται  από  αυτήν.  Στην  τελευταία  ενότητα  παρουσιάζονται  οι  έρευνες  που
έχουν ασχοληθεί με τη μελέτη της διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού του κλάδου.

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).  Όλες  οι  οργανώσεις  στηρίζονται  πλέον  στους
υπολογιστές και στις τεχνολογίες της πληροφορικής, προκειμένου να υλοποιήσουν τις
δραστηριότητές  τους  και  να  λειτουργήσουν  πιο  αποτελεσματικά. Μάλιστα,  οι
λειτουργίες  της  πληροφορικής  είναι  συνήθως  ζωτικές  για  την  επιτυχία  τους
(Αναστασιάδης, 2000). Παράλληλα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει ότι οι χωρίς
προηγούμενο  τεχνολογικές  ανακατατάξεις  θα  έχουν  άμεσο  αντίκτυπο  στην  αγορά
εργασίας, όσον αφορά στη ζήτηση ειδικευμένου προσωπικού ΤΠΕ. Ως εκ τούτου η
αγορά εργασίας θα πρέπει να προσαρμοστεί ταχύτατα, ώστε να αποφευχθεί η έλλειψη
εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού (European Commission, 2000).  

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει τη βιβλιογραφική επισκόπηση των ζητημάτων της
αγοράς εργασίας των ΤΠΕ, τα οποία άπτονται των πεδίων έρευνας της διατριβής.
Αρχικά  αναφέρονται  τα  σημαντικότερα  σχετικά  ευρήματα  σε  διεθνές  επίπεδο.  Η
σχετική  ανάλυση  έχει  δομηθεί  σε  τρία  μέρη  εξετάζοντας  διαδοχικά  το  πρόσφατο
παρελθόν, τη σημερινή κατάσταση και τις  εκτιμήσεις για το προσεχές μέλλον. Το
τελευταίο τμήμα της ενότητας επικεντρώνεται στην ελληνική αγορά εργασίας. 
Το πρόσφατο παρελθόν 
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Κεφάλαιο 2: Επισκόπηση βιβλιογραφίας 

Η  πορεία  της  αγοράς  εργασίας  του  κλάδου  κατά  την  τελευταία  δεκαετία
χαρακτηρίζεται από σημαντική αύξηση του απασχολούμενου ανθρώπινου δυναμικού,
αλλά  και  των  απαιτήσεων  των  εργοδοτών.  Παρατηρήθηκαν  ωστόσο  συχνές
μεταβολές  της  ζήτησης,  έλλειψη  εξειδικευμένου  προσωπικού  και  συνέχιση  της
ύπαρξης χάσματος δεξιοτήτων. Ενδεικτικό της παραπάνω κατάστασης είναι ότι μέσα
σε 10 έτη (από το 1991 έως το 2001) ο αριθμός των εργαζόμενων επαγγελματιών στις
ΤΠΕ υπερδιπλασιάσθηκε στις ΗΠΑ, ενώ κατά το ίδιο χρονικό διάστημα ο συνολικός
αριθμός επαγγελματιών όλων των κλάδων αυξήθηκε μόνο κατά 10%. 

Όσον αφορά στις δεξιότητες που ζητά η αγορά εργασίας από τους εργαζομένους,
έχουν αναγνωρισθεί τέσσερις τεμνόμενες μεταξύ τους απαιτήσεις για τα επαγγέλματα
ΤΠΕ, οι οποίες αντανακλούν την προσέγγιση των εργοδοτών. Οι απαιτήσεις αυτές
είναι η εκπαίδευση, η εμπειρία, οι τεχνικές δεξιότητες καθώς και οι επαγγελματικές
και γενικές δεξιότητες (Information Technology Association of America, 2001). 

Πέρα από τις παραπάνω απαιτήσεις για τα υψηλής εξειδίκευσης επαγγέλματα, οι
συχνές αλλαγές της τεχνολογίας και των συνθηκών της αγοράς προκαλούν συχνές
μεταβολές της ζήτησης στην αγορά εργασίας των ΤΠΕ, καθιστώντας τις απαιτήσεις
των επαγγελμάτων κινούμενο στόχο για τους εργαζόμενους και για τους φορείς που
παρέχουν  εκπαίδευση  και  επιμόρφωση  (Virginia Governor’s Commission on
Information Technology, 1999). 

Χαρακτηριστικά δεδομένα πολλών χωρών αποδεικνύουν τις μεγάλες ελλείψεις σε
εξειδικευμένο  δυναμικό  -  ιδιαίτερα  στην  Ευρώπη  -  και  την  ύπαρξη  χάσματος
δεξιοτήτων. Ο αριθμός των κενών θέσεων εργασίας στις ΗΠΑ ήταν 800.000 το 2000,
455.000  το  2001  και  578.700  το  2002  (Information Technology Association of
America, 2001). Οι κενές θέσεις στον Καναδά μειώθηκαν από 55.000 κατά το έτος
2000 σε 30.000 το 2001 (ICT-SITT, 2002). Όσον αφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(ΕΕ),  προβλέφθηκε  ότι  για  το  έτος  2002  θα  υπάρχουν  1.600.000  κενές  θέσεις
εργασίας στον τομέα των ΤΠΕ, δηλαδή τρεις φορές περισσότερες απ’ ότι το 1998.
Παράλληλα  το  75%  των  ασιατικών  επιχειρήσεων  αντιμετώπισαν  προβλήματα
έλλειψης δεξιοτήτων μέσα στο έτος 2000 (International Data Corporation, 2000). 

Ο παγκόσμιος ανταγωνισμός για ‘επαγγελματίες  ΤΠΕ υψηλής ποιότητας’ (ICT
highly qualified professionals) έχει ήδη ξεκινήσει και θα συνεχίσει να εντείνεται. Η
έλλειψη του κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού οδήγησε ήδη μερικές αναπτυγμένες
χώρες  (ΗΠΑ,  Αυστραλία,  Γερμανία  και  Ιαπωνία)  στην  αναθεώρηση  των  μέτρων
μετανάστευσης,  προκειμένου να επιτραπεί η είσοδος διπλωματούχων, ειδικών στις
ΤΠΕ, από άλλες χώρες. 

Ορισμένες  χώρες  προέβησαν  ήδη  στη  λήψη  διαφόρων  μέτρων.  Στη  Βρετανία
απαιτείται  ένα  ευρύ  φάσμα  δεξιοτήτων.  Για  το  λόγο  αυτό  έχουν  ξεκινήσει
προγράμματα  απόκτησης  υψηλών  δεξιοτήτων.  Στην  Ιαπωνία  αναζητούνται  30.000
εξειδικευμένα  άτομα  στις  ΤΠΕ  για  τα  επόμενα  πέντε  έτη  και  πρόκειται  να
δαπανηθούν 15 εκατομμύρια δολάρια για την επαγγελματική τους εκπαίδευση στην
Ασία.  Το  γερμανικό  πρόγραμμα  εκπαίδευσης  για  εργαζομένους  στις  ΤΠΕ
προσήλκυσε μόλις 8.500 άτομα, πολύ λιγότερα από τον προσδοκώμενο αριθμό των
20.000. Στην Αυστραλία ξεκίνησε ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα που απευθύνεται σε
μετανάστες,  με  στόχο  τη  δημιουργία  επαγγελματιών  στις  ΤΠΕ.  Το  ιρλανδικό
πρόγραμμα επαγγελμάτων στοχεύει στο δελεασμό των Ιρλανδών και των αλλοδαπών
στις ΤΠΕ, τους υπολογιστές, τα ηλεκτρονικά και την οικοδόμηση (ΙCT-SITT, 2002).

Οι  επενδύσεις  και  η  παραγωγή  του  κλάδου  των  ΤΠΕ  συνεισέφεραν  στην
ανάπτυξη ορισμένων χωρών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ανάπτυξης
(OECD, 2002,  Pilat et al.,  2002).  Κυρίως οι  βιομηχανίες  ΤΠΕ των ΗΠΑ και  της
Αυστραλίας  παρουσίασαν  υψηλή  αύξηση  του  ρυθμού  παραγωγικότητάς  τους  στο
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δεύτερο ήμισυ της  δεκαετίας  του 1990. Παρόμοια οφέλη παρουσιάσθηκαν και  σε
μερικές άλλες χώρες (Van Ark et al., 2002). 

Ωστόσο,  στη  Μεγάλη  Βρετανία  παρατηρήθηκαν  στα  τέλη  του  2002 ορισμένα
σημεία ύφεσης, τα πιο χαρακτηριστικά από τα οποία είναι τα ακόλουθα: α) σημαντική
πτώση της ζήτησης μόνιμου και συμβασιούχου ανθρώπινου δυναμικού ΤΠΕ, κατά
20% και 25% αντίστοιχα σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, β) περαιτέρω πτώση
(κατά περίπου 4%) της  μέσης  τιμής  των δημοσιευμένων ετήσιων προσφερόμενων
αμοιβών, γ) πτώση κατά 12% του αριθμού των απασχολούμενων μέσα σε λιγότερο
από ένα έτος, δ) εμφάνιση δυσκολιών εξεύρεσης κατάλληλου προσωπικού ΤΠΕ (το
5% των επιχειρήσεων δηλώνει  τρέχουσα δυσκολία,  ενώ περισσότερο από το 10%
προβλέπει την παρουσία αυτού του φαινομένου μέσα στους επόμενους έξι μήνες) και
ε)  έντονες  ανάγκες  εκπαίδευσης  του  προσωπικού  των  επιχειρήσεων  ΤΠΕ  για
εκπαίδευση του προσωπικού τους (το 15% των υπαλλήλων του κλάδου έλαβε μέρος
σε επαγγελματική εκπαίδευση κατά τον τελευταίο μήνα), σημαντικά μεγαλύτερες από
τις  αντίστοιχες  μέσες  ανάγκες  του  συνόλου  των  βρετανικών  εταιρειών  (E-skills
bulletin, 2002).

Η σημερινή κατάσταση
Πρόσφατες  δημοσιευμένες  έρευνες  που  επικεντρώνονται  στη  μελέτη  των

επιδράσεων της χρήσης των ΤΠΕ στις επιχειρήσεις καταλήγουν στα ακόλουθα: α) η
εφαρμογή  των  ΤΠΕ  επηρεάζει  σημαντικά  τη  λειτουργία  και  την  απόδοση  των
εταιρειών, β) η χρήση τους είναι συμπληρωματική των δεξιοτήτων του ανθρώπινου
δυναμικού (Black και Lynch, 2001), γ) το μέγεθος των εταιρειών επηρεάζει το βαθμό
των  επιδράσεων  των  ΤΠΕ  και  δ)  η  ιδιοκτησία,  ο  ανταγωνισμός  και  η  διοίκηση
αποτελούν σημαντικούς παράγοντες (Colecchia και Schreyer, 2001), ε) η χρήση των
ΤΠΕ είναι  στενά συνδεδεμένη με την καινοτομία και  στ)  οι  επιδράσεις  των ΤΠΕ
αναδύονται μετά την παρέλευση αρκετού χρόνου (Pilat και Wyckoff, 2003).

Όσον αφορά στις  διαφορές  των επιδράσεων των ΤΠΕ σε  επίπεδο επιχείρησης
μεταξύ των διαφόρων χωρών, οι συγκριτικές μελέτες που έχουν διεξαχθεί είναι λίγες.
Από τις δημοσιευμένες συγκρίσεις προκύπτει η ύπαρξη σημαντικών διαφορών, χωρίς
πάντως αυτές να προσδιορίζονται λεπτομερώς (Mckinsey, 2001, OECD, 2002). 

Η  σημερινή  πορεία  της  αγοράς  εργασίας  χαρακτηρίζεται  από  τη  συγκριτικά
ευνοϊκή θέση των επαγγελματιών ΤΠΕ και την ύπαρξη ‘θετικού ισοζυγίου’: η ζήτηση
εκ  μέρους  των  εργοδοτών  είναι  μεγαλύτερη  της  προσφοράς  εργασίας  από  το
ανθρώπινο δυναμικό σε όλες τις χώρες που διαθέτουν σχετικά δεδομένα. 

Οι  επαγγελματίες  των  ΤΠΕ  βιώνουν  μικρότερα  ποσοστά  ανεργίας  και
απολαμβάνουν  μεγαλύτερες  αμοιβές.  Το  φαινόμενο  αυτό  παρατηρείται  σε  πολλές
αναπτυγμένες χώρες, στις οποίες έχουν δημοσιευθεί αντίστοιχα συγκριτικά στοιχεία:
ΗΠΑ, Ιαπωνία, Καναδάς, Αυστραλία, Γερμανία (SHRC / Personnel Systems, 2001).

Τα συγκριτικά στοιχεία 17 χωρών της Ευρώπης (οι 15 χώρες - μέλη της ΕΕ, η
Νορβηγία  και  η  Ελβετία),  τα  οποία  αναφέρονται  στη  σύγκριση  προσφοράς  και
ζήτησης του κλάδου των ΤΠΕ κατά το έτος 2002 καταλήγουν σε κοινό συμπέρασμα:
σε όλες τις παραπάνω χώρες η ζήτηση από πλευράς επιχειρήσεων είναι σημαντικά
μεγαλύτερη  της  προσφοράς.  Η  ποσοτικά  μεγαλύτερη  έλλειψη  παρουσιάζεται  στη
Γερμανία με 188.225 θέσεις εργασίας, ενώ ποσοστιαία στην πρώτη θέση βρίσκεται το
Βέλγιο,  όπου η ζήτηση είναι  2,1  φορές  μεγαλύτερη της  προσφοράς  (International
Data Corporation, 2003). 

Ο  κλάδος  των  ΤΠΕ  της  Ισπανίας  μετά  από  συνεχή  τριετή  επιβράδυνση
παρουσίασε  το  2003  αύξηση  κατά  1,1%.  Αυτή  οφείλεται  αποκλειστικά  στην
εντυπωσιακή αύξηση κατά 11,7% του τομέα των τηλεπικοινωνιών, ενώ οι υπόλοιποι
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τομείς των ΤΠΕ παρέμειναν στάσιμοι ή μειώθηκαν. Ωστόσο ο συνολικός αριθμός των
εργαζομένων  μειώθηκε  κατά το  2003  κατά  1,7%.  Το  ‘αναπάντεχο’  αυτό  γεγονός
οφείλεται  στην  καθυστέρηση  της  διαδικασίας  προσαρμογής  των  απαιτούμενων
ανθρώπινων πόρων για την κάλυψη της ζήτησης των προϊόντων και των υπηρεσιών
του  κλάδου  καθώς  και  στη  μείωση  των  συνολικών  πωλήσεων  των  υπηρεσιών
υπολογιστών (Spanish Multimedia Association, 2004).  

Οι προβλέψεις για το προσεχές μέλλον
Ένα από τα  κυρίαρχα φαινόμενα της  πρώτης  δεκαετίας  του  εικοστού  πρώτου

αιώνα θα αποτελέσει η περαιτέρω μεγάλη ανάπτυξη των υπηρεσιών που σχετίζονται
με  τις  ΤΠΕ.  Εκτιμάται  επίσης  ότι  τα  επαγγέλματα  του  κλάδου  θα  απαιτούν
τουλάχιστον μεταδευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση και θα παρουσιάσουν τη
μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση. 

Προβλέπεται  ότι  οι  υπηρεσίες  υπολογιστών  και  επεξεργασίας  δεδομένων  θα
αποτελέσουν την ταχύτερα αναπτυσσόμενη βιομηχανία της οικονομίας. Οι σχετικές
θέσεις απασχόλησης αναμένεται να αυξηθούν κατά 86% κατά τη διάρκεια της πρώτης
δεκαετίας  του  εικοστού  πρώτου  αιώνα  με  μέσο  ετήσιο  ρυθμό  αύξησης  6,4%.
Αναμένεται ακόμη ότι έως το 2010 οι επικοινωνίες θα αποτελέσουν - αμέσως μετά
την πληροφορική - τον κλάδο με την υψηλότερη αναμενόμενη ανάπτυξη, η οποία
προβλέπεται ότι θα υπερβεί το 4% ανά έτος (Berman, 2001). Ειδικότερα για τις ΗΠΑ
προβλέπεται η συνέχιση της ταχύτατης αύξησης του αριθμού των επαγγελματιών στις
ΤΠΕ: ο κλάδος πρόκειται να χρειασθεί 2,5 εκατομμύρια νέους εργαζόμενους μεταξύ
του 2000 και του 2010 (U.S. Department of Commerce, 2003). 

Οι  επαγγελματικές  ευκαιρίες  θα  είναι  εξαιρετικές  για  τους  περισσότερους
εργαζομένους του κλάδου, με τους εξειδικευμένους επαγγελματίες να απολαμβάνουν
τις καλύτερες προοπτικές, καθρεφτίζοντας τη συνεχή ζήτηση για δεξιότητες υψηλού
επιπέδου.  Κύρια  προϋπόθεση  για  τους  επαγγελματίες  αποτελεί  η  διαρκής
παρακολούθηση των αλλαγών της τεχνολογίας (U.S. Department of Labor, 2003). Το
εργατικό δυναμικό του κλάδου θα αυξάνεται σταθερά, όσο γηράσκει ο πληθυσμός και
μεγαλώνουν  τα  ηλικιακά όρια  συνταξιοδότησής  του.  Παράλληλα θα  συνεχίσει  να
αυξάνεται η σύσταση και η ποικιλία του (Fullerton και Toossi, 2001).

Τα επαγγέλματα που απαιτούν μεταδευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση ή
ακαδημαϊκό τίτλο σπουδών αποτελούσαν στις ΗΠΑ κατά το έτος 2000 το 29% του
συνόλου των επαγγελμάτων. Προβλέπεται ότι τα επαγγέλματα αυτά θα συνεισφέρουν
το 42% της συνολικής αύξησης των θέσεων εργασίας όλων των επαγγελμάτων από το
2000 έως το 2010. Μεταξύ των 30 επαγγελμάτων που προβλέπεται να παρουσιάσουν
τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση στον αριθμό των αντίστοιχων θέσεων εργασίας
περιλαμβάνονται  εννέα  επαγγέλματα  ΤΠΕ,  τα  επτά  μάλιστα  εκ  των  οποίων
βρίσκονται στις 10 πρώτες θέσης της σχετικής κατάταξης (Hecker, 2001). Ειδικότερα
στις ΗΠΑ τα δύο από τα δέκα επαγγέλματα με τη μεγαλύτερη προβλεπόμενη αύξηση
έχουν άμεση σχέση με τους υπολογιστές (computer-related) και ανήκουν στον κλάδο
των ΤΠΕ (U.S.  Bureau of Labor Statistics,  2003).  Σύμφωνα  με  την  ίδια  πηγή  οι
υπηρεσίες  υπολογιστών και  επεξεργασίας  δεδομένων αποτελούν τη βιομηχανία με
την μεγαλύτερη προβλεπόμενη αύξηση μισθών για τη δεκαετία 2000-2010.

Οι παραπάνω εκτιμήσεις επιβεβαιώνονται σε μεγάλο βαθμό από τις προβλέψεις
του  Wilson (2001),  οι  οποίες  πραγματοποιήθηκαν με  βάση τη νέα επαγγελματική
κατηγοριοποίηση  SOC 2000. Σύμφωνα με αυτές,  μεταξύ των 10 επαγγελμάτων με
ετήσιο ρυθμό αύξησης μεγαλύτερο ή ίσο του 3% περιλαμβάνονται δύο επαγγέλματα
σχετικά με τις ΤΠΕ.
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Διαπιστώνεται  ωστόσο  ότι  το  περιεχόμενο  των  επαγγελμάτων  πληροφορικής
αλλάζει ραγδαία. Η αλλαγή αυτή πηγάζει τόσο από τη ραγδαία εξέλιξη των ΤΠΕ, όσο
και από τις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων, οι οποίες για να αντεπεξέλθουν στο
σημερινό  ανταγωνισμό  πρέπει  να  κινητοποιήσουν  υλικούς  και  άυλους  πόρους.
Συνεπώς ο ρόλος των στελεχών πληροφορικής δεν είναι πλέον μόνο υποστηρικτικός,
αλλά  και  στρατηγικός  καθότι  βρίσκονται  στη  θέση  ΄κλειδί’  για  τη  διάχυση  της
πληροφορίας. To γεγονός αυτό προϋποθέτει τη συνεχή επαγρύπνηση και εκπαίδευσή
τους (Hay Group S.A., 2004).  

Όσον αφορά στις εκτιμήσεις για τις προοπτικές των ΤΠΕ στην Ευρώπη, εκτιμάται
ότι  η  έναρξη  της  νέας  περιόδου  σημαντικής  αύξησης  των  υπηρεσιών  ΤΠΕ  θα
εξαρτηθεί  από  τον  οικονομικό  κύκλο  καθώς  και  από  την  εξάπλωση  των  νέων
εφαρμογών της  κινητής  τηλεφωνίας  (Hallan,  2003).  Σχετική  έρευνα  επιχειρεί  την
πρόβλεψη της  απασχόλησης στον κλάδο των ΤΠΕ σε τέσσερις  χώρες  (Φινλανδία,
Γαλλία, Ολλανδία και Ισπανία) καθώς και συγκεντρωτικά για ολόκληρη την ΕΕ για
το έτος 2010 (Peltola et al., 2001). Οι προβλέψεις πραγματοποιούνται με τη χρήση
ειδικά  σχεδιασμένου  μοντέλου  πρόβλεψης  για  δύο  εναλλακτικά  ‘σενάρια’:  α)  της
οικονομικής άνθησης (boom scenario) και β) της κάμψης που προέρχεται από ύφεση
της οικονομίας των ΗΠΑ (U.S. led recession scenario).

Οι  προβλέψεις  για  τον  κλάδο  των  ΤΠΕ  της  Γερμανίας  -  το  μεγαλύτερο  της
Ευρώπης με 804.000 υπαλλήλους στην ψηφιακή οικονομία και 140.000 ελεύθερους
επαγγελματίες  -  είναι  επίσης  σε  γενικές  γραμμές  θετικές.  Η οικονομικά  δύσκολη
περίοδος που διήρκεσε ως τα μέσα του 2003 αποτελεί ήδη παρελθόν. Για τη διετία
2004/2005  ο  συνολικός  κύκλος  εργασιών  των  εταιρειών  ανάπτυξης  και  παροχής
λογισμικού προβλέπεται ότι θα παραμείνει περίπου σταθερός, ενώ αναμένεται μικρή
αύξησή του στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών πολυμέσων και πολύ μεγαλύτερη
στις ‘αλληλοεπιδρώμενες’ υπηρεσίες (Hodel, 2004).
 
Η αγορά εργασίας στην Ελλάδα 

Τα  δημοσιευμένα  δεδομένα  που  αναφέρονται  κατ’  αποκλειστικότητα  στην
ελληνική  αγορά  εργασίας  των  ΤΠΕ  είναι  σχεδόν  ανύπαρκτα.  Η  πλειοψηφία  των
σχετικών μελετών ‘βλέπει’  τις  ΤΠΕ ως μέρος  της συνολικής αγοράς εργασίας.  Οι
έρευνες που πραγματοποιήθηκαν ασχολούνται κατά κύριο λόγο με τα επαγγέλματα
του κλάδου και διαπιστώνουν την υψηλή ζήτηση πολλών από αυτά καθώς και την
αύξηση του αριθμού των αντίστοιχων θέσεων εργασίας.

Ειδικότερα  για  την  απασχόληση  στον  κλάδο  των  ΤΠΕ  υπάρχουν  ελάχιστα
στοιχεία. Η έλλειψη αυτή οφείλεται και στο γεγονός ότι ο κλάδος αυτός ορίζεται ως
άθροισμα  τετραψήφιων  κλάδων  της  διεθνούς  ονοματολογίας  ISIC  και  η  Εθνική
Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος (ΕΣΥΕ) δε διαθέτει στοιχεία σε τετραψήφια ανάλυση.
Το  εμπόδιο  αυτό  συνάντησε  και  ο  Οργανισμός  Οικονομικής  Συνεργασίας  και
Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) κατά την σύνταξη της μελέτης του με τίτλο «Measuring the ICT
sector», στην οποία δεν περιέχονται στοιχεία για την Ελλάδα (Σουμέλη, 2003). 

Το  Ινστιτούτο  Εργασίας  της  Γενικής  Συνομοσπονδίας  Εργατών  Ελλάδος
(ΙΝΕ/ΓΣΕΕ)  επιχείρησε  μία  δική  του  εκτίμηση  με  βάση  ορισμένα  στοιχεία  που
δημοσιεύθηκαν  είτε  στην  παραπάνω  έκδοση  του  ΟΟΣΑ,  είτε  στην  Οικονομική
Επιθεώρηση  του  έτους  2000  (EU  Economy  Review  2000)  της  Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Τα στοιχεία που αφορούν στην Ελλάδα αναφέρονται στο έτος 1997. Το
ΑΕΠ κατά το εν λόγω έτος ανερχόταν σε 32.723 δισεκατομμύρια (δις) δραχμές. Η
δαπάνη για αγαθά και υπηρεσίες του τομέα των ΤΠΕ στην Ελλάδα ανήλθαν κατά το
1997 σε 6% περίπου του ΑΕΠ, ήτοι σε 1963 δις δραχμές. Από αυτή την δαπάνη, τα
896 δις  ήταν  δαπάνες  για  τηλεπικοινωνίες,  άρα  η δαπάνη για  προϊόντα  ΤΠΕ της
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μεταποίησης ανήλθε σε 1067 δις δραχμές. Το 1997 στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών
απασχολούνται  22.741  άτομα.  Κάνοντας  την  υπόθεση  ότι  η  παραγωγικότητα  της
εργασίας  στην  παραγωγή  προϊόντων  ΤΠΕ  στη  μεταποίηση  είναι  ίση  με  την
παραγωγικότητα στις τηλεπικοινωνίες, η απασχόληση στη μεταποίηση θα πρέπει να
ανέρχεται σε 12.690 άτομα. Επομένως, στο σύνολο του τομέα ICT η απασχόληση
εκτιμάται  σε  περίπου  35.430  άτομα,  ήτοι  σε  1,1%  της  απασχόλησης  του
επιχειρηματικού τομέα. Επειδή, ωστόσο, ο αγροτικός τομέας στην Ελλάδα απασχολεί
μεγάλο ποσοστό της συνολικής απασχόλησης, η εκτίμηση αυτή υποτιμά τη σημασία
του  τομέα  των  ΤΠΕ  στην  Ελλάδα.  Έτσι,  στον  αστικό  επιχειρηματικό  τομέα,  το
αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται σε 1,5% περίπου. Αξιοσημείωτο είναι ότι το ποσοστό
αυτό είναι το μικρότερο στην ΕΕ (το αμέσως μεγαλύτερο ποσοστό στην Πορτογαλία,
σύμφωνα με την έκδοση του ΟΟΣΑ ανέρχεται σε 2,5%). Αντίστοιχα μικρός είναι και
ο αριθμός των επιχειρήσεων του τομέα. Δεσπόζουν ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις
όπως ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ), οι τρεις επιχειρήσεις κινητής
τηλεφωνίας και η Ιντρακόμ. Χαρακτηριστικό της αδυναμίας του τομέα στην Ελλάδα,
αποτελεί το γεγονός ότι οι εισαγωγές βιομηχανικών προϊόντων ΤΠΕ καλύπτουν το
60% της εγχώριας κατανάλωσης. Πληροφορίες για τις εργασιακές σχέσεις υπάρχουν
μόνο  για  τις  μεγάλες  επιχειρήσεις  που  δεσπόζουν  στον  τομέα,  ενώ  ελλείψεις  σε
ειδικευμένο εργατικό δυναμικό δεν είχαν αναφερθεί έως το 1998 (Σουμέλη, 2003).  

Οι  εργοδότες  εκπροσωπούνται  από  δύο  ευρείας  εμβέλειας  οργανώσεις:  α)  το
Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ), ο οποίος
έχει πανελλαδική εμβέλεια εκπροσωπώντας περίπου 470 επιχειρήσεις-μέλη, πολλές
από  τις  οποίες  ανήκουν  στον  κλάδο  των  τηλεπικοινωνιών  και  β)  το  Σύνδεσμο
Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ) που αριθμεί 210 μέλη και
αποτελεί  το  μοναδικό  συλλογικό  όργανο  αντιπροσώπευσης  των  επιχειρήσεων
πληροφορικής που δραστηριοποιούνται στη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία.
Οι σύνδεσμοι αυτοί δραστηριοποιούνται κυρίως στην προώθηση των συμφερόντων
των επιχειρήσεων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών μέσω της συμμετοχής τους σε
διάφορα  όργανα  Υπουργείων,  Κυβερνητικών  Επιτροπών  κ.α.  Παρακολουθούν  τις
σχετικές εξελίξεις στην ΕΕ και συμμετέχουν σε κάποιο βαθμό στη διαμόρφωση των
συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Το τελευταίο εξηγείται από το ότι στο χώρο της
πληροφορικής κυριαρχούν οι επιχειρησιακές συμβάσεις εργασίας. 

Όσον αφορά στις  εργασιακές  σχέσεις  του  κλάδου,  έχει  δημοσιευθεί  μόνο  μία
έρευνα (Σταμπουλής, 2004). Σύμφωνα με αυτήν οι εργασιακές σχέσεις του κλάδου
στον ιδιωτικό τομέα προσδιορίζονται από δύο συλλογικές ρυθμίσεις: α) τη συλλογική
σύμβαση  εργασίας  του  προσωπικού  πληροφορικής  στη  βιομηχανία,  η  οποία
συνομολογείται μεταξύ της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας (ΟΙΥΕ) και
των δύο οργανώσεων των εργοδοτών στη μεγάλη και μικρομεσαία βιομηχανία (ΣΕΒ
και ΓΣΕΒΕΕ αντίστοιχα) και β) συλλογική ρύθμιση, δηλαδή διαιτητική απόφαση που
δεσμεύει, μεταξύ άλλων, και τον κλάδο της πληροφορικής σε όλη τη χώρα από τη
στιγμή που κηρύσσεται υποχρεωτική από το Υπουργείο Εργασίας. 

Όπως και σε άλλες χώρες της ΕΕ έτσι και στην Ελλάδα, ο τομέας των ΤΠΕ είναι
ένας σχετικά νέος κλάδος οικονομικής δραστηριότητας, ταχύτατα αναπτυσσόμενος.
Η έλλειψη στοιχείων αναφορικά με την απασχόληση σε αυτόν τον τομέα καθώς και η
απουσία μελετών σχετικά με τις εργασιακές σχέσεις καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη
τη  συναγωγή  συμπερασμάτων.  Είναι  ωστόσο  φανερό  ότι  αποτελεί  έναν  τομέα
χαμηλής εκπροσώπησης των εργαζομένων με περιορισμένη κάλυψη από συλλογικές
διαπραγματεύσεις. Σχεδόν όλες οι μικρές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν αποκλειστικά
ατομικές συμβάσεις εργασίας, ενώ στις μεγάλες επιχειρήσεις κυρίως στον τομέα των
επικοινωνιών  οι  εργασιακές  σχέσεις  και  οι  απασχόληση  πλήττονται  από  τις
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διαρθρωτικές  αλλαγές  που  συντελούνται  στην  αγορά εργασίας.  Κατά συνέπεια  οι
νεοεισερχόμενοι απασχολούνται με ευέλικτες συνθήκες, ενώ όλο και λιγότεροι από
αυτούς οργανώνονται στα συνδικάτα.

Στατιστικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat) του έτους
2001 που αναφέρονται στην Ελλάδα διαπιστώνουν καθυστερήσεις στην εισδοχή των
ΤΠΕ και στη χρήση τους στην καθημερινή ζωή σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες-
μέλη της ΕΕ των 15 χωρών. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η σχετική δαπάνη κατ’ άτομο
ανέρχεται σε 703 ευρώ, λιγότερο από το μισό του μέσου όρου της ΕΕ και ο βαθμός
διείσδυσης των ευρυζωνικών υπηρεσιών είναι 0,1%, όταν ο μέσος όρος των χωρών-
μελών  της  ΕΕ  βρίσκεται  στο  6%.  Επίσης  σύμφωνα  με  το  δείκτη  μέτρησης  της
ψηφιακής πρόσβασης που δίδεται από τη Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών η χώρα
μας  βρίσκεται  στην  32η ευρωπαϊκή  θέση.  Το  ψηφιακό  χάσμα  σε  σχέση  με  τον
ευρωπαϊκό  μέσο  όρο  έχει  σταδιακά  μειωθεί,  χωρίς  ωστόσο  ακόμη  να  έχουν
εξαλειφθεί οι διαφορές (Καραγεώργος, 2004).

Πάντως  η  ελληνική  αγορά  τηλεπικοινωνιών  και  πληροφορικής  παρουσιάζει
σήμερα την υψηλότερη ανάπτυξη από όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ, ενώ έχει αυξηθεί
σημαντικά  (κατά  8%)  και  το  ποσοστό  απασχόλησης  στην  υψηλής  τεχνολογίας
βιομηχανία.  Παρά τους  υψηλούς  ρυθμούς  προσαρμογής  που παρουσιάζει  η χώρα,
εξακολουθεί να κινείται βραδύτερα από το μέσο όρο της ΕΕ ως προς τους δείκτες της
καινοτομίας (εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ», 9/7/2004).

Οι - πολύ λίγες σε αριθμό - δημοσιευμένες στην Ελλάδα μελέτες με αποκλειστικό
αντικείμενο  την  αγορά  εργασίας  των  ΤΠΕ  ασχολούνται  κατά  κύριο  λόγο  με  τα
επαγγέλματα  της  πληροφορικής  και  δευτερευόντως  με  τις  περιοχές  απασχόλησης
(δηλαδή τις επαγγελματικές κατευθύνσεις) των επιχειρήσεων του κλάδου1.

Σε πρόσφατη έρευνα του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ) σε δείγμα
374 επιχειρήσεων καταγράφονται  31  ειδικότητες  αιχμής  που  απαιτούν  μεταδευτε-
ροβάθμια ή ανώτατη εκπαίδευση, για τις οποίες προβλέπεται η μεγαλύτερη αύξηση
της ζήτησης κατά την τριετία 2005-2007 (Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών, 2004).
Μεταξύ  αυτών  περιλαμβάνονται  οι  απόφοιτοι  πληροφορικής  και  τηλεπικοινωνιών
των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (αύξηση της ζήτησής τους κατά 5%)
καθώς και οι πτυχιούχοι ΤΠΕ των πανεπιστημίων και των ΤΕΙ (αύξηση κατά 15%).

Πανελλαδική έρευνα του Υπουργείου Εργασίας σε 6228 επιχειρήσεις,  η οποία
διενεργήθηκε από την εταιρεία “Metron Analysis” έδειξε  ότι  στη μεγαλύτερη από
πλευράς  πληθυσμού  περιοχή,  την  Αττική,  οι  προγραμματιστές  Η/Υ  κατέχουν  τη
δεύτερη  θέση  σε  ζήτηση,  ενώ  σε  εθνικό  επίπεδο  βρίσκονται  στην  ένατη  θέση
(Υπουργείο Εργασίας, 2002). 

Ο κλάδος  των  στελεχών  πληροφορικής  φαίνεται  ότι  έχει  διανύσει  την  τριετία
(2001-2003) μείωσης της ζήτησης που χαρακτήρισε το σύνολο σχεδόν της αγοράς
εργασίας στελεχών μετά τη ‘χρυσή τριετία’ των ετών 1998-2000. Το πρώτο εξάμηνο
του 2004 υπήρξε καλό με αυξημένη ζήτηση στελεχών, λόγω και των Ολυμπιακών
Αγώνων. Στο επόμενο διάστημα είναι πιθανό να δημιουργηθεί ανισορροπία, επειδή
είναι  δύσκολο  να  απορροφηθεί  ένας  αρκετά  μεγάλος  αριθμός  στελεχών  που  έχει
βρεθεί χωρίς εργασία (KPMG, 2004). 

Διαπιστώνεται  παράλληλα  ότι  η  υψηλή  εξειδίκευση  και  η  στροφή  προς  νέες
ειδικότητες αποτελεί  ‘όπλο’ για την απασχόληση και μπορεί,  κάτω από ορισμένες

1 Η σχετική βιβλιογραφική επισκόπηση περιλαμβάνεται στις υποενότητες 6.2.1 και 6.2.3, στα

   πλαίσια τεκμηρίωσης της έρευνας διερεύνησης των κύριων παραμέτρων απασχόλησης των

   επιχειρήσεων και των ατόμων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των ΤΠΕ.  
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προϋποθέσεις,  να μειώσει τα ποσοστά ανεργίας των διπλωματούχων μηχανικών σε
ειδικότητες που σχετίζονται με την πληροφορική. Σχετική έρευνα διαπιστώνει ότι το
67% των διπλωματούχων ΗΜΜΥ (Ηλεκτρολόγοι  Μηχανικοί  και  Μηχανικοί  Η/Υ)
συνεχίζουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο ή είναι ήδη κάτοχοι τέτοιου
τίτλου σπουδών (Κουϊκόγλου, 2003).  

Μία  άλλη  κατηγορία  μελετών  με  αποκλειστικό  θέμα  τις  ΤΠΕ  εξετάζει  την
ανάπτυξη και τις επιδράσεις τους σε συγκεκριμένα επιχειρησιακά περιβάλλοντα όπως
το  τραπεζικό  σύστημα  (Αρχοντάκης  κ.α.,  1995),  τις  μικρομεσαίες  επιχειρήσεις
(Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας, 2002) ή το δημόσιο τομέα (ΕΠΥ, 1996).
Καμία από τις δημοσιευθείσες μελέτες δεν ‘αγγίζει’ ζητήματα σχέσεων της αγοράς
εργασίας ή διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού, ενώ μόνον η μελέτη της ΕΠΥ
(1996) συσχετίζει τα απαιτούμενα από το δημόσιο τομέα προσόντα με τις γνώσεις
που  έχουν  αποκτήσει  -  σε  επίπεδο  διδασκομένων  μαθημάτων  -  οι  απόφοιτοι  των
τμημάτων ΤΠΕ των πανεπιστημίων και των ΤΕΙ.

Παρά τις  ευοίωνες  προβλέψεις,  πρόσφατη δημοσιευμένη  έρευνα της  εταιρείας
KnowSys διαπιστώνει σημαντική μείωση - έως και 30% - των θέσεων εργασίας του
κλάδου κατά την τελευταία διετία. Η υπερπαραγωγή πτυχιούχων, οι καθυστερήσεις
υλοποίησης της «Κοινωνίας της Πληροφορίας», η ‘προσγείωση’ των εταιρειών μετά
την  καλλιέργεια  υπερβολικών  προσδοκιών  την  περίοδο  1999-2000  και  η
παρατεταμένη οικονομική ύφεση καταγράφονται μεταξύ των πιο σημαντικών αιτιών
(εφημερίδα  «ΕΞΠΡΕΣ»,  2005).  Σημειώνεται  επίσης  ότι  η  παραγωγή  στελεχών
βρίσκεται σε αναντιστοιχία με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. 

2.2  Η σχέση εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας

2.2.1  Ιστορική αναδρομή

Η  άποψη  για  την  ύπαρξη  σχέσης  μεταξύ  της  οικονομίας  και  της  κάθε  μορφής
εκπαίδευσης, γενικής ή τεχνικοεπαγγελματικής, ήταν διάχυτη στους λαούς από τους
προϊστορικούς χρόνους. Αυτό το γεγονός διαπιστώθηκε ιστορικά με τη μελέτη των
σημαντικότερων  ανατολικών  πολιτισμών  (Κίνα,  Ινδία,  Αίγυπτος)  αλλά  και  της
Ελλάδας (ομηρικοί χρόνοι). Οι πολιτισμοί αυτοί υπήρξαν οι πρώτοι που έθεσαν την
εκπαίδευση  στην  υπηρεσία  της  στήριξης  των  κοινωνικών  και  οικονομικών  τους
στόχων (Παλαιοπάνου, 1996). 

Παρά την πανάρχαια αποδοχή της ύπαρξης αυτής της σχέσης μεταξύ εκπαίδευσης
και εργασίας, το σχολείο και οι χώροι εργασίας παρέμεναν για αιώνες αποκομμένα
μεταξύ τους. Η σχέση αυτή επισημοποιήθηκε για πρώτη φορά στη σύγχρονη εποχή
κατά την περίοδο της βιομηχανικής επανάστασης με τη δημιουργία ενός νέου κλάδου
στο εκπαιδευτικό σύστημα, της επαγγελματικής εκπαίδευσης, στην οποία εντάχθηκαν
όλοι οι τομείς της οικονομικής δραστηριότητας (Γλαμπεδάκης, 1990). 

Οι σχέσεις εκπαίδευσης και εργασίας απέκτησαν κυρίαρχο οικονομικό, κοινωνικό
και ιδεολογικο-πολιτικό ρόλο μετά το Β’ παγκόσμιο πόλεμο, λόγω της επικράτησης
της οικονομίας της απόδοσης και της δραματικής αύξησης της κοινωνικής ζήτησης
για  εκπαίδευση.  Αποτέλεσμα  αυτών  των  φαινομένων  υπήρξε  η  εμφάνιση  πολλών
θεωριών και η γένεση διάφορων επιστημονικών κλάδων με κύριο αντικείμενο της
μελέτη των σχέσεων εκπαίδευσης και εργασίας. 

Ο κυριότερος κλάδος διερεύνησης  αυτών των σχέσεων είναι η «οικονομία της
εκπαίδευσης»  που  διαμορφώθηκε  κατά  τη  δεκαετία  του  1950  στις  αναπτυγμένες
καπιταλιστικές χώρες. Η επιστήμη αυτή δίνει έμφαση στο ρόλο της εκπαίδευσης, ως
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μέσου τροποποίησης των χαρακτηριστικών του ατόμου, ισχυροποίησης της θέσης του
στην αγορά εργασίας και αύξησης της παραγωγικής του ικανότητας (Carnoy, 1985). 

Σχεδόν  παράλληλα με  την  «οικονομία της  εκπαίδευσης» που  κυριάρχησε  στις
ΗΠΑ,  αναπτύχθηκε  στα  τέλη  της  δεκαετίας  του  1950  και  πρωτοστάτησε  στις
ευρωπαϊκές χώρες η «κοινωνιολογία της εκπαίδευσης» με κύριο αντικείμενό της την
αποδοτικότητα  του  εκπαιδευτικού  συστήματος  (Νούτσος,  1985).  Λίγο  αργότερα
παρουσιάσθηκε η «κοινωνιολογία της εργασίας», η οποία στα πλαίσια διερεύνησης
των  σχέσεων  εκπαίδευσης  και  εργασίας  έδωσε  έμφαση  στις  συνέπειες  των
τεχνολογικών εξελίξεων και των νέων μεθόδων της επιστημονικής οργάνωσης της
εργασίας (Σιάκαρης, 1990). 

Στους κόλπους αυτών των επιστημών αναπτύσσονται αντίστοιχες θεωρίες, η κάθε
μία  από  τις  οποίες  ερμηνεύει  τη  σχέση  εκπαίδευσης  και  αγοράς  εργασίας  από
διαφορετική  επιστημονική  και  ιδεολογική σκοπιά.  Ο μεγάλος  αριθμός  αυτών  των
θεωριών φανερώνει το πολυσύνθετο αυτής της σχέσης και τις προσπάθειες ερμηνείας
και  κατανόησής  της  τόσο  σε  θεωρητικό,  όσο  και  σε  πολιτικό  επίπεδο  (McNabb,
1988).  Στην  προσπάθειά  τους  να  ερμηνεύσουν  τη  σχέση της  εκπαίδευσης  με  την
αγορά εργασίας οι θεωρίες αυτές προβάλλουν το σημαντικό ρόλο της εκπαίδευσης, η
οποία εμφανίζεται όλο και περισσότερο συνδεδεμένη με την παραγωγική διαδικασία.
Η  πλειοψηφία  των  ερευνητών  υπεραμύνεται  αυτής  της  σχέσης,  ενώ  παράλληλα
ορισμένοι απλά τη δέχονται χωρίς όμως να διακρίνουν αν η εκπαίδευση βοηθά την
οικονομία ή αν η οικονομία αναπτύσσει την εκπαίδευση (Γλαμπεδάκης, 1990). 

O Levin επιχειρεί  μία  τυπολογία  διάκρισης  των  θεωριών  διερεύνησης  των
σχέσεων  εκπαίδευσης  και  εργασίας,  κατατάσσοντάς  τις  σε  δύο  ξεχωριστές
κατηγορίες: τις κανονιστικές (normatives), οι οποίες προσπαθούν να καθορίσουν πώς
θα  έπρεπε  να  είναι  οι  σχέσεις  εκπαίδευσης  και  αγοράς  εργασίας  και  τις  θετικές
(positives)  που  επιχειρούν  να  διερευνήσουν  αυτές  καθαυτές  τις  σχέσεις  και  τους
τρόπους  ανάπτυξής  τους.  Στις  θετικές  κατατάσσει  τη  θεωρία  του  ανθρώπινου
κεφαλαίου (human capital theory), τις φονξιοναλιστικές θεωρίες της αναπαραγωγής
και τις θεωρίες μαρξιστικής επιρροής (Levin, 1985).

2.2.2  Η θεωρία του ανθρώπινου κεφαλαίου

Η κεντρική ιδέα αυτής της θεωρίας είναι ότι το κατάλληλα εκπαιδευμένο ανθρώπινο
δυναμικό  πρέπει  να  θεωρείται  ως  ένας  από  τους  πιο  σημαντικούς  παράγοντες
οικονομικής  ανάπτυξης  και  η  αξία  του  πρέπει  να  υπολογίζεται  ως  ανάλογη προς
εκείνες των φυσικών πόρων και του τυπικού κεφαλαίου μιας χώρας. Οι γνώσεις, οι
ικανότητες και οι δεξιότητες, τις οποίες αποκτά το άτομο μέσω της εκπαίδευσης και
της επαγγελματικής εξάσκησής του αποτελούν ένα είδος επενδυτικού κεφαλαίου, το
οποίο ονομάζεται «ανθρώπινο κεφάλαιο» (McNabb, 1988).

Η  θεωρία  του  ανθρώπινου  κεφαλαίου  ξεκίνησε  από  τις  ΗΠΑ  την  πρώτη
μεταπολεμική  περίοδο  και  διαδόθηκε  γρήγορα  στη  Δυτική  Ευρώπη.  Το  1954
δημοσιεύθηκαν τα πορίσματα πενταετούς έρευνας ειδικής επιτροπής, σύμφωνα με τα
οποία  υποστηρίζεται  ότι  «η  ορθή  εκμετάλλευση  των  διανοητικών  πηγών  θα
συντελέσει στην ανάπτυξη του έθνους,  επειδή το μυαλό των ατόμων αποτελεί την
κυριότερη αιτία πλουτισμού και από αυτό εξαρτώνται οι επιστημονικές ανακαλύψεις,
τα  καλλιτεχνικά  και  λογοτεχνικά  έργα,  η  κοινωνική  οργάνωση  και  όλη  γενικά  η
μελλοντική πρόοδος της ανθρωπότητας» (Wolfle, 1954). Η εκπαίδευση δε θεωρείται
πλέον ως καταναλωτικό αγαθό, αλλά ως μορφή επένδυσης. Η αντίληψη αυτή οδήγησε
από τη δεκαετία του 1950 στην πλατιά εξάπλωση της εκπαίδευσης και της ζήτησης
για τα ανώτερα επίπεδά της (Becker, 1975).
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Τα παραπάνω αποτέλεσαν τη βάση για την ανάπτυξη της θεωρίας του ανθρώπινου
κεφαλαίου,  κύριος  εμπνευστής  της  οποίας  θεωρείται  ο  οικονομολόγος  T.  Schultz
(Schultz, 1961). Το καθοριστικό μήνυμα που διατύπωσε αναφέρει ότι «η μελέτη της
οικονομικής  ανάπτυξης  μιας  χώρας  δεν  πρέπει  να  αναφέρεται  μόνο  στις  γνωστές
πηγές πλούτου, δηλαδή στο τυπικό κεφάλαιο, στα φυσικά αποθέματα του εδάφους,
υπεδάφους και των πρώτων υλών και στον παραγωγικό εξοπλισμό, αλλά απαιτείται
συγχρόνως  ο  υπολογισμός  και  εκείνων  των  ικανοτήτων  των  ανθρώπων  που
αποκτώνται  μέσω  της  σχολικής  παιδείας.  Οι  ικανότητες  αυτές  αποτελούν  την
επένδυση σε ανθρώπινο κεφάλαιο» (Schultz, 1972).

Η θεωρία αυτή προβλήθηκε στην Ελλάδα πριν ακόμη από την ανακοίνωση του
Schultz από τον οικονομολόγο Ξ. Ζολώτα, ο οποίος στη μελέτη του «Οικονομική
ανάπτυξις  και  τεχνική  εκπαίδευσις»  απέδωσε  τη  χαμηλή  παραγωγικότητα  της
εργασίας  στην  ανεπαρκή  εξειδίκευση  και  τεχνική  κατάρτιση  του  εργατικού
δυναμικού  και  υποστήριξε  ότι  η  κατάσταση  μπορεί  να  θεραπευτεί  μόνο  «δια της
συστηματικής εκπαιδεύσεως εις σχολάς και συνεργεία» (Ζολώτας, 1959).

Συμπερασματικά,  η  σημαντικότερη  και  πρωταρχικής  σημασίας  επένδυση  σε
ανθρώπινο κεφάλαιο είναι η σχολική εκπαίδευση. Οι γνώσεις και οι ειδικότητες που
αποκτώνται με τη σχολική παιδεία προάγουν τα μελλοντικά κέρδη του ατόμου και
του συνόλου (Schultz, 1977). Στις ποιοτικές μεταβλητές του ανθρώπινου κεφαλαίου
(γνώσεις,  δεξιότητες  και  εμπειρία)  μπορούν  να  υπεισέλθουν  και  ποσοτικές
μεταβλητές, όπως είναι το πλήθος του εργατικού δυναμικού και οι  ώρες εργασίας
(Schultz, 1987). Η διάδοση της θεωρίας του ανθρώπινου κεφαλαίου υπήρξε ευρύτατη
και  οδήγησε  στην  αποδοχή των  διακηρύξεών  της  ότι  η  εκπαίδευση  αποτελεί  τον
κύριο μοχλό και τη σημαντικότερη προϋπόθεση της οικονομικής ανάπτυξης. 

Όσον αφορά στη σχέση της τεχνολογίας  με την εκπαίδευση,  οι  μελετητές  που
υποστηρίζουν τη θεωρία του ανθρώπινου κεφαλαίου θεωρούν - από τα πρώτα κιόλας
βήματά της  -  ότι  η  τεχνολογική  οικονομία  της  εποχής  μας  απαιτεί  εξειδικευμένο
προσωπικό  και  ο  πιο  κατάλληλος  θεσμός  για  να  προετοιμάσει  τεχνικούς  και
ειδήμονες είναι το εκπαιδευτικό σύστημα (Clark, 1962).

Ο  W.  Tyler υποστηρίζει ότι το εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο κατανέμει τους
μαθητές  στις  μελλοντικές  θέσεις  εργασίας  αποτελεί  την  κυριότερη  αναπτυξιακή
βιομηχανία του έθνους, επειδή η εκπαίδευση θα εκπληρώσει τις ανάγκες της ατομικής
προσαρμογής,  της  αυξανόμενης  κοινωνικής  ευκαιρίας  και  πλούτου,  της  εθνικής
οικονομικής ανάπτυξης και της ατομικής επάρκειας (Tyler, 1977). 

Όλοι  οι  ερευνητές  συγκλίνουν  στο  συμπέρασμα  ότι  η  οικονομική  ανάπτυξη
εξασφαλίζεται  με  την  τεχνολογική  πρόοδο,  η  οποία προϋποθέτει  πολλαπλασιασμό
των ειδικών. Η παραγωγή της γνώσης αντιμετωπίζεται ως βασική προϋπόθεση για τη
συμμετοχή  κάθε  χώρας  στο  διεθνή  οικονομικό  ανταγωνισμό.  Ο  ρόλος  της
εκπαίδευσης  θεωρείται  πρωταρχικός  και  δίνεται  μεγάλη  σημασία  στην  επένδυση
αυτού του είδους του ανθρώπινου κεφαλαίου. Το σύστημα της σχολικής παιδείας, με
τις  γνώσεις  που  παρέχει  και  τις  ειδικότητες  που  παράγει,  μεταβάλλεται  σε
παραγωγικό  παράγοντα,  ο  οποίος  αυξάνει  τα  κέρδη  των  ατόμων  και  των  χωρών
(Schultz, 1972).

Κριτική
Η θεωρία του ανθρώπινου κεφαλαίου δέχθηκε έντονη κριτική κατά τη διάρκεια

της δεκαετίας του 1970 κυρίως από τους οπαδούς των θεωριών μαρξιστικής επιρροής
(Piore, 1973, Toubman και Wales, 1973, Carter, 1974). Οι επικριτές της ισχυρίζονται
ότι η θέση «τα υψηλότερα κέρδη αντανακλούν μεγαλύτερη παραγωγικότητα» είναι
εσφαλμένη. Παραδέχονται μεν ότι τα εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά των εργαζομένων
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επιδρούν  στη μισθολογική τους  κλίμακα,  υπάρχουν ωστόσο και  άλλοι  σημαντικοί
παράγοντες  που  την  επηρεάζουν,  όπως  η  κρατική  κοινωνική  πολιτική  και  ο
συνδικαλισμός.  Οι  ανισότητες  που  επικρατούν  στις  αμοιβές  των  εργαζομένων
εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις συγκρούσεις των τάξεων για την κατανομή του
εθνικού εισοδήματος και για την επικράτηση της μίας ή της άλλης (Bluestone, 1972). 

Επιπλέον η ανάλυση με δείκτες «κόστους – ωφέλειας» που χρησιμοποιεί η θεωρία
του  ανθρώπινου  κεφαλαίου  προϋποθέτει  την  ακριβή  πρόβλεψη  μελλοντικών
γεγονότων  και  τη  στενή  σχέση των  προβλεπόμενων  κερδών με  τις  εκπαιδευτικές
δαπάνες. Η σύγκριση όμως κόστους και κερδών δεν είναι δυνατή, προκειμένου να
προσδιορισθεί η ζήτηση της εκπαίδευσης από κάθε άτομο (Bowles και Gintis, 1975).

Οι οπαδοί της μαρξιστικής ανάλυσης υποστηρίζουν ότι ο συνεχής ανταγωνισμός
που υπάρχει μεταξύ των τάξεων μετατρέπεται στο χώρο της παιδείας σε σύγκρουση,
κατά  την  οποία  οι  προνομιούχες  τάξεις  αγωνίζονται  για  να  διατηρήσουν  την
κυριαρχία τους, ενώ οι μη προνομιούχες για την είσοδό τους στην ανώτερη ιεραρχία.
Αποτέλεσμα  αυτής  της  σύγκρουσης  είναι  οι  μάχες  τόσο  σε  ατομικό,  όσο  και  σε
ταξικό επίπεδο για την απόκτηση εκπαιδευτικών προσόντων. Η διαμάχη αυτή γίνεται
ακόμη εντονότερη στην αγορά εργασίας επειδή τα εκπαιδευτικά προσόντα αποτελούν
κριτήριο  για  πιο  κερδοφόρα επαγγέλματα  και  θέσεις  εργασίας.  Μάλιστα  αυτός  ο
συνεχής ανταγωνισμός, ο οποίος αποκλήθηκε «εκπαιδευτική έλικα» είναι υπεύθυνος
για την εξάπλωση της εκπαίδευσης  περισσότερο απ’ ότι  απαιτούν οι τεχνολογικές
ανάγκες (Karabel και Halsey, 1977).

Τις ανεπάρκειες της θεωρίας του ανθρώπινου κεφαλαίου επιχειρεί να τεκμηριώσει
και μία έρευνα του  I.  Berg, στην οποία συμπεραίνεται ότι υπάρχει μία διαχρονική
τάση να απασχολούνται όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι σε εργασίες που απαιτούν
όλο και  λιγότερη  εκπαίδευση από αυτή  που  έχουν  οι  ίδιοι.  Διαπιστώνεται  επίσης
συχνά  ότι  εργαζόμενοι  με  λιγότερη  εκπαίδευση  αλλά  με  μεγαλύτερη  εμπειρία
κερδίζουν  περισσότερα  από  συναδέλφους  τους  με  περισσότερη  εκπαίδευση  και
μικρότερη εμπειρία (Berg, 1970). 

Οι S.  Bowles και  H. Gintis αναφέρουν ότι η θεωρία του ανθρώπινου κεφαλαίου
επιμένει  στις  τεχνικές  σχέσεις  της  παραγωγής,  ιδιαίτερα  αυτή  της  κοινωνικής
αναπαραγωγής,  αγνοώντας  τις  κοινωνικές  τους  διαστάσεις  (Bowles και  Gintis,
1971α). Ισχυρίζονται ότι το εκπαιδευτικό σύστημα συμβάλλει στην αναπαραγωγή της
κοινωνικής  διαίρεσης  της  εργασίας  και  υποστηρίζει  τις  ανισότητες  του
κεφαλαιοκρατικού καθεστώτος,  με πιο χαρακτηριστική τη διαφορετική εκπαίδευση
των μελών των διαφόρων κοινωνικών τάξεων (Bowles και Gintis, 1971β).

Σύμφωνα με τον M. Weber οι ομάδες που βρίσκονται στην εξουσία καθορίζουν
τα  εκπαιδευτικά  συστήματα  ανάλογα  με  τα  συμφέροντά  τους.  Κατά  συνέπεια  η
διαμόρφωση του εκπαιδευτικού συστήματος οφείλεται πιο πολύ στα συγκρουσιακά
συμφέροντα παρά στις ίδιες τις ανάγκες του (Weber, 1972). 

O R.  Collins (1971) εκφράζει παρόμοιες απόψεις με αυτές του  Weber. Κατά τη
γνώμη του, το άνοιγμα του σχολείου σε όσους θέλουν να φοιτήσουν αντανακλά τις
επιρροές των ταξικά επικρατέστερων ομάδων για κυριαρχία επί των ασθενέστερων
και όχι τις αυξημένες ανάγκες της οικονομίας για εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό,
επειδή τα σχολεία προσφέρουν ταξική παιδεία (Collins, 1974).
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2.2.3  Άλλες θεωρίες

Οι  προφανείς  αδυναμίες  της  θεωρίας  του  ανθρώπινου  κεφαλαίου  οδήγησαν  στη
διαμόρφωση  πολυάριθμων  διορθωτικών  παραλλαγών  της.  Οι  σημαντικότερες  από
αυτές  είναι  οι  θεωρίες  του  «συναγωνισμού»  και  της  «κατάτμησης»  της  αγοράς
εργασίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες, ο δείκτης της ατομικής αποδοτικότητας της εκπαίδευσης
είναι πολύ ευρύτερη έννοια από αυτήν του ανθρώπινου κεφαλαίου. Η εκπαίδευση και
τα διπλώματα που απονέμονται από αυτήν χρησιμεύουν ως ‘φίλτρα’ ή ‘σημάδια’. Η
σχολική  φοίτηση  λειτουργεί  ως  μέσο  διάκρισης  των  περισσότερο  επιθυμητών
υποψηφίων για την καλύτερη προσαρμογή τους  στις  διάφορες  εργασίες.  Η αγορά
εργασίας ρυθμίζεται από τη ζήτηση και η επιλογή των εργαζομένων στηρίζεται στα
πτυχία  τους,  επειδή  οι  εργοδότες  δεν  έχουν  άλλες  πληροφορίες  για  την
παραγωγικότητά τους. Η ζήτηση εκ μέρους των εργοδοτών έχει τον πρώτο ρόλο και
οι υποψήφιοι που συνιστούν την προσφορά εργασίας σχηματίζουν σειρά αναμονής.
Τα διπλώματα των διαφόρων βαθμίδων εκπαίδευσης  βεβαιώνουν  ποιοι  υποψήφιοι
είναι ικανοί για εξέλιξη και ποιοι όχι (Thurow και Lucas, 1972).

Οι θεωρίες της κατάτμησης επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους στις κοινωνικές
ομάδες και όχι στα άτομα. Στηρίζονται στην άποψη ότι στις κοινωνίες υπάρχουν δύο
επίπεδα οικονομίας: το παραδοσιακό και το σύγχρονο (Edwards et al., 1975). Για την
επίτευξη οικονομικής ανάπτυξης απαιτείται το δεύτερο να μεταφέρει το δυναμισμό
του στο πρώτο. Ο ρόλος της εκπαίδευσης είναι βασικός, επειδή η σύγχρονη οικονομία
απαιτεί εξειδικευμένους εργαζόμενους και την ειδίκευση αυτή την παρέχει η τυπική
σχολική εκπαίδευση (Piore, 1975, Piore και Berger, 1980).

2.2.4  Η κατάσταση στον κλάδο των ΤΠΕ 

Η ψηφιακή επανάσταση και η εποχή της κοινωνίας της πληροφορίας έχουν επηρεάσει
σημαντικά  τόσο  το  συνολικό  σχεδιασμό  της  εκπαίδευσης,  όσο  και  την  αγορά
εργασίας. Πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι η επίτευξη μίας στενής σχέσης μεταξύ της
παρεχόμενης  εκπαίδευσης  και  των  αναγκών  της  αγοράς  εργασίας  μπορεί  να
προσφέρει  υψηλή  αξιοπιστία  στα  προπτυχιακά  και  -  ακόμη  περισσότερο  -  στα
μεταπτυχιακά  προγράμματα  της  ανώτατης  εκπαίδευσης,  ιδιαίτερα  αυτά  που
σχετίζονται άμεσα με τις νέες τεχνολογίες (Carnoy, 1997). 

Η πρόσφατη ανάπτυξη των προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) στις
ΤΠΕ είναι εντυπωσιακή. Την κύρια αιτία για τη ραγδαία αύξηση του αριθμού τους
αποτελεί  o σημαντικότερος στρατηγικός τους στόχος: η αύξηση της απασχολησιμό-
τητας των φοιτητών τους. Πιο συγκεκριμένα, ορισμένοι ερευνητές ισχυρίζονται ότι τα
κατάλληλα ΠΜΣ μπορούν να λειτουργήσουν ως ένα αποτελεσματικό εργαλείο για τη
βελτίωση των διαδικασιών εναρμόνισης μεταξύ των δεξιοτήτων των αποφοίτων τους
και  των  αναγκών  της  αγοράς  εργασίας,  προκειμένου  να  υπάρξει  ένα  καλά
εκπαιδευμένο  και  αποτελεσματικό  εργατικό  δυναμικό  (Cohen και  Tyson,  1989).
Παρόμοιες  εργασίες  διαπιστώνουν  την  ύπαρξη  ισχυρής  συσχέτισης  μεταξύ  της
ζήτησης  από  την  πλευρά  της  αγοράς  εργασίας  και  των  δεξιοτήτων  που  έχουν
αποκτήσει  οι  απόφοιτοι  μεταπτυχιακών  προγραμμάτων  στις  ΤΠΕ  (Levin και
Rumberger, 1985, Carnoy, 1997). 

Σχετικό  άρθρο  των  Freeman και  Aspray (1999)  επισημαίνει  ότι  οι  αυξητικές
τάσεις του αριθμού των ΠΜΣ που σχετίζονται με τις ΤΠΕ πρόκειται να συνεχισθούν
στις ΗΠΑ. Ωστόσο η ίδια έρευνα αναφέρει ότι παρατηρήθηκε διαφορετικός ρυθμός
μεταβολής του αριθμού των επαγγελματικών και των καθαρά ερευνητικών πτυχίων
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που απονεμήθηκαν κατά το πρώτο ήμισυ της δεκαετίας του 1990: 9% αύξηση του
αριθμού των μεταπτυχιακών προγραμμάτων επιπέδου  Master’s και 19% αυτού των
διδακτορικών  διατριβών  (Freeman και  Aspray,  1999).  Παρόμοιες  εκτιμήσεις
επανεμφανίζονται  σε  δύο  πρόσφατες  αναφορές  προς  το  αμερικανικό  Υπουργείο
Εμπορίου (Meares και Sargent, 1999, U.S. Department of Commerce, 2003). 

Οι παραπάνω διαπιστώσεις επιβεβαιώνονται - πέραν των ΗΠΑ - και σε αρκετές
άλλες  χώρες.  Πρόσφατη  μελέτη  των  Aston και  Bekhradnia υποστηρίζει  ότι  η
οικονομία  τόσο  του  Μεγάλης  Βρετανίας,  όσο  και  αρκετών  άλλων  ευρωπαϊκών
χωρών, είναι σε θέση να απορροφήσει άμεσα τους διαρκώς αυξανόμενους αριθμούς
πτυχιούχων ΤΠΕ της ανώτατης εκπαίδευσης (Aston και Bekhradnia, 2004). 

Επίσης τόσο στις ΗΠΑ, όσο και στον Καναδά οι αυξήσεις των προσλήψεων στον
τομέα των ΤΠΕ έχουν ξεπεράσει το άθροισμα της προσφοράς πτυχιούχων από τα
τοπικά πανεπιστήμια και των εξειδικευμένων μεταναστών, με αποτέλεσμα να τίθεται
το  ερώτημα του  «πώς θα  ικανοποιηθεί  η  ζήτηση για  επαγγελματίες  ΤΠΕ υψηλής
ποιότητας» (Lindsay, 2002,  Statistics Canada CIC, 2002). Ειδικότερα στον Καναδά,
υπάρχει πλέον μεγάλη ζήτηση για ανώτατη εκπαίδευση από τους επαγγελματίες ΤΠΕ.
Η ζήτηση αυτή έχει αυξηθεί σημαντικά την τελευταία δεκαετία, κατά τη διάρκεια της
οποίας  παρουσιάζεται  ετήσια  αύξηση  κατά 16% του  αριθμού  των μεταπτυχιακών
φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων στις ΤΠΕ (ICT-SITT, 2002).

Οι σχετικές δημοσιευμένες έρευνες που ασχολούνται με τις υπάρχουσες σχέσεις
στον κλάδο των ΤΠΕ της Ελλάδας είναι ελάχιστες. Η πρώτη σχετική ελληνική μελέτη
καταγράφει  την  ίδρυση  18  προγραμμάτων  προπτυχιακών  σπουδών  (ΠΠΣ)  στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση -  13 σε πανεπιστήμια και 5  σε τεχνολογικά εκπαιδευτικά
ιδρύματα - κατά τη διάρκεια της δεκαπενταετίας 1980-1995 (ΕΠΥ, 1996). Στις αρχές
της δεκαετίας του 2000 τέσσερις διαδοχικές έρευνες που εκπονήθηκαν στα πλαίσια
της παρούσας διατριβής εξετάζουν κατά σειρά όλες τις  βαθμίδες της παρεχόμενης
εκπαίδευσης στις ΤΠΕ: α) τους κύκλους σπουδών και ειδικοτήτων πληροφορικής στη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση και στην επαγγελματική κατάρτιση (Κώστογλου, 2002β),
β) τη μέχρι σήμερα εξέλιξη των προπτυχιακών σπουδών στα ιδρύματα της ελληνικής
ανώτατης  εκπαίδευσης,  περιλαμβάνοντας  στατιστικές  προβλέψεις  για  το  προσεχές
μέλλον (Κώστογλου και Παπαρρίζος, 2004α), γ) την παρεχόμενη εκπαίδευση και τις
προοπτικές  των  προγραμμάτων  μεταπτυχιακών  σπουδών  στις  ΤΠΕ  (Κώστογλου,
2004β) και δ) την απασχολησιμότητα των κατόχων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών
στις ΤΠΕ και τις επιδράσεις των χαρακτηριστικών των επιχειρήσεων του κλάδου σε
αυτήν (Kostoglou et al., 2004).  

Οι διαφορές  που παρουσιάζονται μεταξύ των δύο φύλων στην εκπαίδευση και
στην απασχόλησή τους στον κλάδο των ΤΠΕ είναι ένα ζήτημα, το οποίο έχει επίσης
μελετηθεί αρκετά, κυρίως κατά τη δεκαετία του 1990. Επίκεντρο του ενδιαφέροντος
αποτέλεσε η διερεύνηση των αιτίων που κρατούν το γυναικείο φύλο μακριά από την
πληροφορική.  Αναφέρονται  ενδεικτικά  ορισμένα  σημαντικά  ευρήματα.  Ο αριθμός
των γυναικών που εκπαιδεύονται στις ΤΠΕ είναι, συγκριτικά με τους άνδρες, μικρός,
ιδιαίτερα στα προπτυχιακά τμήματα της ανώτατης εκπαίδευσης (Fisher et al., 1997).
Έρευνα του E. Spertus (1991) αναλύσει και ερμηνεύει τους λόγους ύπαρξης μικρού
αριθμού  γυναικών  τόσο  στην  παρεχόμενη  εκπαίδευση  στις  ΤΠΕ,  όσο  και  -  κατ’
επέκταση - στην αγορά εργασίας. Μία άλλη έρευνα διερευνά και επεξηγεί τις αιτίες
που απωθούν ή προσελκύουν τις γυναίκες από τις σπουδές στην πληροφορική ή στις
συγγενείς  της  τεχνολογίες  (Borg,  1999).  Τέλος,  οι  J.  Cany και  W.  Aspray
τεκμηριώνουν 20 συστάσεις προς τις ακαδημαϊκές κοινότητες για την προσέλκυση
και  διατήρηση  προπτυχιακών  και  μεταπτυχιακών  φοιτητριών  στις  επιστήμες  που
σχετίζονται με την πληροφορική (Cany και Aspray, 2000). 
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2.2.5  Συμπεράσματα

Παρ’ όλες τις διαφωνίες και τις επικρίσεις, όλες οι σχετικές έρευνες των τελευταίων
50  ετών  συγκλίνουν  στην  άποψη  ότι  η  εκπαίδευση  συμβάλλει  στην  οικονομική
ανάπτυξη. Επιπλέον, υπάρχει στενή σχέση μεταξύ του μέσου επιπέδου κερδών και
του επιπέδου εκπαίδευσης, το οποίο μετράται με το συνολικό χρόνο σπουδών ή με τα
ανώτερα ιεραρχικά διπλώματα του κάθε ατόμου. Οι μελέτες που πραγματοποιήθηκαν
για την ανάλυση της σχέσης των δαπανών για την εκπαίδευση και της αύξησης του
εθνικού  προϊόντος  φαίνεται  να  ενισχύουν  την  άποψη  για  ύπαρξη  μίας
αναμφισβήτητης αιτιώδους σχέσης της εκπαίδευσης προς την παραγωγικότητα.

Η  ιστορική  εμπειρία  μαρτυρεί  επίσης  ότι  η  αύξηση  της  εξειδίκευσης  του
ανθρώπινου  δυναμικού  αποτελεί  προϋπόθεση  για  την  οικονομική  ανάπτυξη  μιας
χώρας και η εκπαίδευση είναι μία από τις κυριότερες αιτίες ανάπτυξης. Συνεπώς η
εκπαίδευση όλων των βαθμίδων θεωρείται  ως  πρωταρχική επένδυση.  Ταυτόχρονα
όμως η αύξηση του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος - που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό
στην επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο μέσω της εκπαίδευσής του - επιτρέπει και
την αντίστοιχη αύξηση των εκπαιδευτικών δαπανών. Το γεγονός αυτό δηλώνει την
πολυπλοκότητα των σχέσεων μεταξύ οικονομίας και εκπαίδευσης.

Όσον  αφορά  στην  υπάρχουσα  κατάσταση  στον  κλάδο  των  ΤΠΕ  σε  διεθνές
επίπεδο,  διαπιστώνεται,  τουλάχιστον  για  τα  ανώτερα  επίπεδα  της  εκπαίδευσης,  η
δυνατότητα  της  αγοράς  εργασίας  των  περισσότερων  αναπτυγμένων  χωρών  να
απορροφήσει τους διαρκώς αυξανόμενους αριθμούς των εξειδικευμένων αποφοίτων.
Η  ζήτηση  εκ  μέρους  της  αγοράς  εργασίας  των  ΤΠΕ  υπερβαίνει  την  προσφορά
εργασίας από τους πτυχιούχους και συσχετίζεται έντονα με τις δεξιότητες που έχουν
αποκτήσει οι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών.

2.3  Το χάσμα δεξιοτήτων στις ΤΠΕ

Η συζήτηση για το χάσμα δεξιοτήτων (skills gap) στις τεχνολογίες της πληροφορικής
δεν  είναι  καινούργια.  Το  ζήτημα  αυτό  προβλήθηκε  από  τις  πρώτες  κιόλας  μέρες
ανάπτυξης της σχετικής βιομηχανίας.  Το πρόβλημα της έλλειψης δεξιοτήτων στην
πληροφορική εντοπίσθηκε πριν από 30 και πλέον χρόνια, όταν οι σε εμβρυακή ακόμη
κατάσταση  εταιρείες  του  κλάδου  διαπίστωσαν  ότι  έπρεπε  να  εκπαιδεύσουν  τους
πελάτες  τους  στη  χρήση  των  προϊόντων και  δεν  υπήρχαν  διαθέσιμοι  δάσκαλοι  ή
εκπαιδευτές  με  τις  απαραίτητες  δεξιότητες  να  παράσχουν  αυτή  την  εκπαίδευση.
Μάλιστα στη Μεγάλη Βρετανία δημιουργήθηκε ήδη από το 1980 ειδική επιτροπή
χάσματος δεξιοτήτων (Gibbons et al., 1999).

Από  τη  μελέτη  της  πρόσφατης  βιβλιογραφίας  επιβεβαιώνεται  ότι  η  έλλειψη
δεξιοτήτων στις ΤΠΕ και το χάσμα που προκαλείται από αυτήν αποτελούν παγκόσμια
προβλήματα,  τα οποία συναντώνται  σε  όλες  τις  χώρες.  Η έκθεση του ΟΟΣΑ του
έτους  1999  με  τίτλο  «Η οικονομική  και  κοινωνική  επίδραση  του  ηλεκτρονικού
εμπορίου  -  Προκαταρκτικά  ευρήματα  και  ερευνητική  ατζέντα» περιλαμβάνει  μία
επισκόπηση ευάριθμων πηγών από πολλές χώρες του κόσμου, οι οποίες αναφέρουν
ότι υπάρχει παντού, ακόμη και στις αναπτυσσόμενες χώρες, χάσμα δεξιοτήτων στις
ΤΠΕ (Organization for Economic Co-operation and Development, 1999). 

Οι πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα των ΤΠΕ δείχνουν ότι υπάρχει στην Ευρώπη
σημαντικό χάσμα μεταξύ των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των εργαζομένων στις ΤΠΕ
και των αναγκών των εργοδοτών τους (Bibby, 2000). Μάλιστα το χάσμα δεξιοτήτων
που  παρουσιάζεται  στις  χώρες  της  ΕΕ  είναι  ευρύτερο  στις  μικρού  και  μεσαίου
μεγέθους  επιχειρήσεις  (European Commission,  2000).  Εταιρική  έρευνα  (της
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International Co-operation Europe Ltd.)  διαπιστώνει  ότι  η  σημαντική  έλλειψη
εξειδικευμένου  προσωπικού  στην  ευρωπαϊκή  βιομηχανία  των  ΤΠΕ  απειλεί  με
επιβράδυνση  της  ανάπτυξής  της.  Επιχειρείται  ο  προσδιορισμός  της  μελλοντικής
ζήτησης δεξιοτήτων για τα επαγγέλματα των ΤΠΕ σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση
επαγγελμάτων της Μεγάλης Βρετανίας κατά SOC 2000 (Telford et al., 2001). 

Μεταξύ  των  ευρημάτων  ενός  εκτενούς  ερευνητικού  έργου  σε  17  ευρωπαϊκές
χώρες (οι χώρες-μέλη της ΕΕ, η Νορβηγία και η Ελβετία) που εκπόνησε ο Διεθνής
Οργανισμός Δεδομένων για την εταιρεία  Microsoft είναι τα ακόλουθα: α) υπήρχαν
510.000 κενές θέσεις εργασίας στον τομέα των ΤΠΕ στο τέλος του έτους 1998, β)
σύμφωνα με προσεκτικές προβλέψεις για τα επόμενα πέντε έτη εκτιμάται η ύπαρξη
1,6 εκατομμυρίων θέσεων κατά το έτος 2002, γ) προβλέπεται δραματική αύξηση του
ποσοστού, κατά το οποίο η ζήτηση θα υπερβεί την προσφορά κατά την περίοδο 1998
- 2002: από 6% θα φθάσει στο 23% έχοντας κάθε ενδιάμεσο έτος σημαντική αύξηση
(International Data Corporation, 1998 και 2000).

Σε μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα επαγγέλματα της «Κοινωνίας της
Πληροφορίας»  τονίζεται  ότι  από  τη  μία  πλευρά  έχει  αυξηθεί  η  ζήτησή  της  για
ανθρώπινο δυναμικό υψηλών δεξιοτήτων, ενώ από την άλλη η αποτελεσματικότητα
της μεγάλης πλειοψηφίας των ευρωπαϊκών εταιρειών παρακωλύεται από την έλλειψη
δεξιοτήτων του προσωπικού τους (European Commission, 2000).

Σε ένα ερευνητικό τους έργο που αφορά στις υπηρεσίες του τομέα πληροφορικής
και τηλεπικοινωνιών οι  Latniak και  Schmidt-Dilcher παρατηρούν την ύπαρξη ενός
επερχόμενου κινδύνου από την αυξανόμενη ασυμφωνία δεξιοτήτων και αναγκών και
επιπλέον μία πανταχού παρούσα έλλειψη δυναμικού υψηλών δεξιοτήτων,  η οποία
αντιμετωπίζεται από τις επιχειρήσεις. Κατατίθενται προτάσεις για τη διαχείριση του
ανθρώπινου δυναμικού, την οργάνωση της εργασίας, την επαγγελματική εκπαίδευση
και την αποτελεσματικότερη συσχέτιση πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και εργασίας
(Latniak και Schmidt-Dilcher, 2000). 

Άλλες  σχετικές  έρευνες  καταλήγουν  στην  κοινή  διαπίστωση  ότι  το  υπάρχον
χάσμα μεταξύ των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και των απαιτήσεων της
αγοράς εργασίας αποτελεί εστία κινδύνου για  τις  επιχειρήσεις  να μην είναι πλέον
τόσο ανταγωνιστικές ή/και να υποχρεωθούν να προβούν σε αυξήσεις μισθών καθώς
και  του  συνολικού  κόστους  παραγωγής  και  των  αμοιβών  των  στελεχών  τους  με
υψηλή εξειδίκευση (Puni, 1999, ICEL, 1999 και Milroy et al., 1999). 

Αξίζει  να  σημειωθεί  η  καναδική  περίπτωση,  η  οποία  δείχνει  ότι  το  50% των
επιχειρήσεων  ΤΠΕ  που  συμμετείχαν  σε  ευρείας  κλίμακας  έρευνα  αντιμετώπισαν
προβλήματα  στην  πρόσληψη  νέου  προσωπικού  εξαιτίας  της  έλλειψης  των
απαιτούμενων  δεξιοτήτων,  ενώ  ακόμη  μεγαλύτερο  ποσοστό  προβαίνει  σε
συστηματική εκπαίδευση των υπαλλήλων τους (Software Human Resource Council,
2001).  Δύο  ακόμη  έρευνες  που  πραγματοποιήθηκαν  κατά  την  ίδια  περίοδο  στον
Καναδά και στις ΗΠΑ αντίστοιχα διαπιστώνουν ότι το 12% του συνολικού αριθμού
των θέσεων ΤΠΕ παραμένουν κενές. Τονίζουν μάλιστα ότι θα δημιουργούταν 14%
επιπλέον νέες θέσεις εργασίας αν υπήρχε διαθεσιμότητα κατάλληλου εξειδικευμένου
προσωπικού, ενώ το 35% των κενών θέσεων εργασίας που σχετίζονται με τις ΤΠΕ
παραμένουν  ακάλυπτες  για  περισσότερους  από τέσσερις  μήνες  (Gingras και  Roy,
1998,  Information Technology Association of America,  2000).  Τέλος,  ο  R.  Huys
ισχυρίζεται σε έρευνά του για τις επιδράσεις των ΤΠΕ στην εργασία ότι εξακολουθεί
να  διαπιστώνεται,  έστω  σε  λίγο  μικρότερο  βαθμό  από  το  πρόσφατο  παρελθόν,
ασυμφωνία μεταξύ απαιτούμενων και διαθέσιμων δεξιοτήτων (Huys et al., 2002).

Το χάσμα δεξιοτήτων στην Ελλάδα
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Ορισμένες δημοσιευμένες μελέτες αποδεικνύουν ότι παρόμοιο χάσμα δεξιοτήτων
στον κλάδο των ΤΠΕ υπάρχει και στην Ελλάδα. Η χώρα μας, όπως και η υπόλοιπη
Ευρώπη, αντιμετωπίζει πρόβλημα έλλειψης προσφοράς εργατικού δυναμικού υψηλών
δεξιοτήτων. Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΟΚΕ) της Ελλάδας  εντόπισε
σημαντική έλλειψη προσφοράς δυναμικού υψηλών δεξιοτήτων καθώς και την ύπαρξη
περίπου  50.000  κενών  σχετικών  θέσεων  εργασίας  (Οικονομική  και  Κοινωνική
Επιτροπή, 2002). Μία πρόσφατη διερεύνηση των δεδομένων της αγοράς εργασίας σε
ό,τι αφορά στις ανάγκες της για ειδικότητες πανεπιστημίων και ΤΕΙ διαπιστώνει ότι οι
επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες στην εξεύρεση για πρόσληψη
νέων πτυχιούχων με ειδικότητες «άτομα με επαγγελματική δραστηριότητα στον τομέα
της  πληροφορικής»  και  «τεχνολογίες  πληροφορικής»  (Κλημόπουλος  κ.α.,  2001).
Εξάλλου στην ετήσια έρευνα του ΣΕΒ του έτους 2001 αναφέρεται ότι το 19% των
επιχειρήσεων αδυνατεί ή δυσκολεύεται να βρει στελέχη ΤΠΕ ανώτατης εκπαίδευσης
(Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών, 2001).

Ο  Bibby αναφέρει  ευρήματα  μελέτης  του  Διεθνούς  Οργανισμού  Δεδομένων,
σύμφωνα με τα οποία προβλέπεται ότι κατά το έτος 2003 το έλλειμμα δεξιοτήτων
(skills shortage) σχετικών με τις ΤΠΕ θα φθάσει στην Ελλάδα το 11%, ποσοστό το
οποίο αντιστοιχεί σε 2005 άτομα (Bibby, 2000).

Τα  αποτελέσματα  της  έρευνας  «η-Επιχειρείν»  για  τα  έτη  2002  και  2003
καταδεικνύουν ότι το χάσμα στις δεξιότητες πληροφορικής έχει μειωθεί σε σχέση με
τα  έτη της  ‘έκρηξης’  του  διαδικτύου  και  της  πληροφορικής  (1999 και  2000).  Το
e-Business W@tch (2002) διαθέτει  στοιχεία, τα οποία δείχνουν ότι ο αριθμός των
εταιρειών που αναζήτησαν ειδικούς στην πληροφορική κατά την περίοδο 2002-2003
ήταν χαμηλότερος από αυτόν της αμέσως προηγούμενης περιόδου: ενώ το 14% του
συνόλου  των  εταιρειών  και  το  50%  των  μεγάλων  επιχειρήσεων  αναζήτησαν
εξειδικευμένο προσωπικό την περίοδο 2001-2002, τα ποσοστά της επομένης περιόδου
(2002-2003)  ήταν 8% και  40% αντίστοιχα.  Ωστόσο,  παρά το χαμηλότερο επίπεδο
δραστηριότητας,  το  ποσοστό  των  επιχειρήσεων  που  δηλώνει  ότι  δεν  εξασφάλισε
εξειδικευμένο προσωπικό παραμένει σχεδόν σταθερό. Περίπου το 5% των εταιρειών
(έναντι 6% κατά την περίοδο 2001-2002) αντιμετώπισε δυσκολίες. 

Την  ίδια  στιγμή  οι  απαιτήσεις  που  ενέχουν  η  υιοθέτηση και  η  εφαρμογή του
‘η-επιχειρείν’  αυξάνονται,  καθώς  αυξάνεται  και  η  απαίτηση  για  διοικητικές
ικανότητες,  αλλά και  η  τεχνογνωσία.  Έτσι,  οι  προοπτικές  σταδιοδρομίας  για  τους
εργαζόμενους που έχουν τα κατάλληλα προσόντα και δεξιότητες σε ό,τι αφορά στο
‘η-επιχειρείν’ θα εξακολουθήσουν να είναι εξαιρετικές. Επίσης, η ζήτηση αναμένεται
να ανακάμψει, αν και όχι με το ραγδαίο ρυθμό του 2000, καθώς πρόκειται να λήξει η
τρέχουσα οικονομική κρίση (Αναπτυξιακή Κοζάνης Α.Ε., 2003).

2.4  Η διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού

Από  τη  μελέτη  της  σχετικής  βιβλιογραφίας  διαπιστώνεται  ότι  οι  ανθρώπινοι
παράγοντες έχουν παραμεληθεί σε σχέση με άλλους πιο ορατούς στόχους των ΤΠΕ.
Ειδικότερα η διοίκηση των ανθρώπινων πόρων, ενώ αποτελεί ένα από τα σημαντικά
ζητήματα της αγοράς εργασίας, έχει διερευνηθεί ελάχιστα. Οι σχετικές ερευνητικές
προσπάθειες  και  εφαρμογές  προσανατολίζονται  κυρίως  στη  χρήση  των  ΤΠΕ στις
διαδικασίες  της  διοίκησης  του  ανθρώπινου  δυναμικού  ή/και  στη  διερεύνηση  των
ωφελειών που προκύπτουν από την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών. Αντίθετα λείπει
η έρευνα πάνω σε αυτή καθαυτή τη διαχείριση του εξειδικευμένου δυναμικού του
κλάδου. Ακολουθεί η συνοπτική περιγραφή των ευρημάτων των σχετικών μελετών.
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Ευρείας  έκτασης  έρευνα  του  K.  Rifkin που  υλοποιήθηκε  για  το  Συμβούλιο
Ανθρώπινου Δυναμικού για το λογισμικό (Software Human Resource Council) και
την Υπηρεσία Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Human Resources Development)
του Καναδά διερευνά τις ειδοποιούς διαφορές της προσφοράς προσωπικού ΤΠΕ και
τις  επιδράσεις  των  σχετικών  πολιτικών  και  πρακτικών  στη  δυναμική  της  αγοράς
εργασίας.  Χρησιμοποιούνται  μηχανισμοί  συλλογής  πληροφοριών  που  προέρχονται
από τη Στατιστική Υπηρεσία, τα δεδομένα της απογραφής του 2001 και τα στατιστικά
στοιχεία  των  μηνιαίων  ερευνών  για  το  εργατικό  δυναμικό.  Η  μεθοδολογία  που
εφαρμόζεται  συνίσταται  στις  ‘μελέτες  περίπτωσης’  (case studies)  11  μεγάλων
εταιρειών  που  εκπροσωπούν  ισάριθμους  κλάδους.  Κάθε  μελέτη  περίπτωσης
περιλαμβάνει εκτενείς προσωπικές συνεντεύξεις με ένα διευθυντή και ένα στέλεχος
του τμήματος πληροφορικής της εταιρείας καθώς και τον επαγγελματία της διοίκησης
προσωπικού που υποστηρίζει τις λειτουργίες ΤΠΕ. Τα ευρήματα της ανάλυσης των
απαντήσεων ταξινομήθηκαν σε 11 κατηγορίες που καλύπτουν τις κύριες πολιτικές και
πρακτικές  διοίκησης  των  ανθρώπινων  πόρων  του  κλάδου.  Για  κάθε  κατηγορία
εντοπίζονται οι τακτικές που εμφανίζονται σε τουλάχιστον επτά από τις 11 μελέτες
περίπτωσης (υιοθετούνται δηλαδή από τουλάχιστον τα δύο τρίτα των επιχειρήσεων
που  συμμετείχαν  στην  έρευνα).  Αυτές  οι  πολιτικές  και  πρακτικές  αφορούν  στα
ακόλουθα ζητήματα στα οποία παρουσιάζονται σχετικά κοινά χαρακτηριστικά α) η
βασική οργανωτική δομή των τμημάτων ΤΠΕ, β) η δομή των επαγγελμάτων ΤΠΕ σε
τρεις  ευδιάκριτες  κατηγορίες:  την  υποστήριξη  λειτουργιών,  τη  συντήρηση  και
τροποποιήσεις  εφαρμογών  και  την  ανάπτυξη  νέων  προϊόντων,  εργαλείων  και
υπηρεσιών, γ) οι μέθοδοι πρόσληψης και επιλογής, δ) η εκπαίδευση και ανάπτυξη του
προσωπικού,  ε)  οι  πολιτικές  αξιολόγησης,  αμοιβών και  αποζημιώσεων  και  στ)  οι
διαπιστώσεις ελλείψεων δεξιοτήτων πληροφορικής (Rifkin, 2002).

Οι σχετικές με τη διοίκηση των ανθρώπινων πόρων του κλάδου δημοσιευμένες
ελληνικές μελέτες είναι ελάχιστες. Πρόσφατη έρευνα του ΣΕΒ κατατάσσει τις ΤΠΕ
ως  την  πρώτη  ειδικότητα  αιχμής  και  διαπιστώνει  μέσω  των  απαντήσεων  620
επιχειρήσεων αυξημένες ανάγκες κατάρτισης των υφιστάμενων στελεχών, αδυναμία
ή δυσκολία εξεύρεσης εξειδικευμένων στελεχών και σημαντική διαφοροποίηση των
σχετικών  αναγκών  τόσο  μεταξύ  των  δύο  μεγάλων  αστικών  κέντρων  και  της
υπόλοιπης Ελλάδας,  όσο και μεταξύ μεσαίων /  μεγάλων και  μικρών επιχειρήσεων
(Σύνδεσμος  Ελληνικών Βιομηχανιών,  2001).  Επίσης,  έρευνα που σχετίζεται  με  τη
διαχείριση  του  ανθρώπινου  δυναμικού,  χρησιμοποιεί  προσωπικές  συνεντεύξεις  σε
συνολικό δείγμα 80 επιχειρήσεων τριών παραδοσιακών κλάδων (τρόφιμα, ποτά και
ένδυση). Η έρευνα επικεντρώνεται στη διερεύνηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών
της ζήτησης (Καρασαββίδου κ.α., 1998).

Αν  και  η  χρήση  της  τεχνολογίας  για  τη  βελτιστοποίηση  της  απόδοσης  του
ανθρώπινου κεφαλαίου είναι ακόμη σε νηπιακή ηλικία, αυτό είναι έτοιμο πλέον να
αλλάξει.  Η  σύγκλιση  πιο  συνεπών  πρακτικών  και  διαδικασιών  διαχείρισης  του
ανθρώπινου  δυναμικού  με  τα  εργαλεία  των  ΤΠΕ  θα  στρέψει  αποφασιστικά  την
προσοχή  στις  προσπάθειες  αύξησης  της  ατομικών  και  συλλογικών  ανθρώπινων
επιδόσεων μέσα στις επιχειρήσεις.

O M.  Martisons ασχολήθηκε  με  τη  μελέτη  της  χρήσης  των  τεχνολογιών  της
πληροφορικής  στη  διαχείριση  του  ανθρώπινου  δυναμικού.  Οι  εφαρμογές  που
προτείνει  συνίστανται  στην ανάπτυξη και  χρήση συστημάτων που βασίζονται  στη
γνώση (knowledge based systems).  Εξετάζεται  η  τρέχουσα και  η  δυνητική χρήση
αυτών των συστημάτων στη διοίκηση των ανθρώπινων πόρων και αναπτύσσονται τα
πλεονεκτήματα που παρουσιάζουν σε τομείς όπως ο προγραμματισμός δυναμικού, η
αναζήτηση και επιλογή προσωπικού, η ανάπτυξη της διοίκησης και η αποτίμηση της
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απόδοσης των εργαζομένων. Προτείνεται ένα νέο ασφαλές συμβουλευτικό σύστημα
για την υποστήριξη δράσεων διαχείρισης  δυναμικού σε όλα τα διαδοχικά επίπεδα
δράσης: δραστηριότητες, τακτικές, πολιτικές και στρατηγική (Martisons, 1997).

Μία άλλη κατηγορία ερευνών εξετάζει  τις  επιδράσεις  των ΤΠΕ στο ρόλο των
επαγγελματιών  που  ασχολούνται  με  τη  διοίκηση  του  ανθρώπινου  δυναμικού.
Μελετάται ο τρόπος χρήσης των πληροφοριών που αφορούν στο ανθρώπινο κεφάλαιο
των  επιχειρήσεων  και  οι  προσδοκίες  που  δημιουργούνται  ως  αποτέλεσμα  της
αυξημένης εμπιστοσύνης στις ΤΠΕ. Διαπιστώνεται ότι οι νέες τεχνολογίες συντελούν
σημαντικά στην πιο αποτελεσματική πρόσβαση και διάδοση αυτών των πληροφοριών
και επιδρούν στα αναμενόμενα αποτελέσματα. Έτσι, η διοίκηση απαλλάσσεται από το
φόρτο  διαχείρισης  του  μεγάλου  όγκου  των  πληροφοριών  και  συγκεντρώνεται
περισσότερο σε ζητήματα στρατηγικής και εξειδικευμένων δραστηριοτήτων (Lepak
και Snell, 1998). 

Πρόσφατη έρευνα πεδίου εξετάζει τη χρήση και το ρόλο των ΤΠΕ στη διοίκηση
των ανθρώπινων πόρων μέσω έρευνας σε δείγμα 567 επαγγελματιών (διευθυντών και
στελεχών)  που  εργάζονται  σε  τμήματα  ανθρώπινου  δυναμικού  επιχειρήσεων.
Διατυπώνονται επτά σύνθετες ερευνητικές υποθέσεις, από το στατιστικό έλεγχο των
οποίων διαπιστώνεται η ουσιαστική συνδρομή των ΤΠΕ στα περισσότερα επιμέρους
ζητήματα της διαχείρισης του προσωπικού του κλάδου (Gardner et al., 2003).

Η  ανάπτυξη  λογισμικού  για  ορισμένες  από  τις  περιοχές  της  διοίκησης  του
ανθρώπινου δυναμικού πρωτοεμφανίζεται στα μέσα της δεκαετίας του 1980. Εν τω
μεταξύ διαπιστώνεται σε παγκόσμιο επίπεδο ότι οι ανθρώπινοι πόροι αποτελούν μία
από τις πιο σημαντικές προτεραιότητες των επιχειρήσεων. Παράλληλα αποδεικνύεται
η  ύπαρξη  στενών  σχέσεων  μεταξύ  της  εισδοχής  των  ΤΠΕ  και  της
αποτελεσματικότητας της διοίκησης του προσωπικού (Spanos et al., 2002). Για τους
λόγους αυτούς οι σχετικές εφαρμογές λογισμικού έχουν αρχίσει να ενσωματώνουν
όλες  τις  επιμέρους  περιοχές  σε  ένα  μοναδικό  ολοκληρωμένο  σύστημα,  το  οποίο
χρησιμοποιεί  κοινές προδιαγραφές  και  μεριμνά για τη διανομή των δεδομένων σε
όλες  τις  διαδικασίες  που υποστηρίζει.  Επίσης  είναι  πλέον συνήθης  τόσο η χρήση
μηχανών αναζήτησης ή/και τεχνικών εξόρυξης δεδομένων για τον προσδιορισμό των
καλύτερων  πρακτικών,  όσο  και  η  συμβολή  της  τεχνολογίας  στην  αναζήτηση  και
στελέχωση δυναμικού μέσω του διαδικτύου (Schoonover, 2000).

Συμπερασματικά,  διαπιστώνεται  ότι  σήμερα  η  υποστήριξη  των  ΤΠΕ  στις
λειτουργίες  των επιχειρήσεων είναι  πιο σύνθετη,  δυναμική και αλληλοεξαρτώμενη
παρά ποτέ. Αυτός είναι ο λόγος, για τον οποίο οι εταιρείες στρέφονται στις ΤΠΕ για
βοήθεια περισσότερο απ’ ότι στο παρελθόν. Η ικανοποίηση των πελατών απαιτεί την
επάρκεια  των  λειτουργιών  ΤΠΕ  σε  πολλά  σημεία,  πέρα  από  αυτή  καθαυτή  την
τεχνολογία. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που καλούνται σήμερα να παράσχουν οι
ΤΠΕ δεν μπορούν να υλοποιηθούν με επιτυχία συνδυάζοντας το καλύτερο ανθρώπινο
δυναμικό  με  την  καλύτερη  τεχνολογία  και  ελπίζοντας  για  το  καλύτερο  δυνατό
αποτέλεσμα. Οι ΤΠΕ δεν μπορούν πλέον να ‘πάρουν με τη βία’ το σωστό δρόμο για
την επίλυση των προβλημάτων που καλούνται να αντιμετωπίσουν. Είναι περισσότερο
θέμα  ‘φινέτσας’,  δηλαδή  στρατηγικών  προκλήσεων  και  τρόπων,  με  τους  οποίους
ανταποκρίνονται τα διευθυντικά στελέχη των ΤΠΕ στο διαρκώς αυξανόμενο σύνθετο
και απαιτητικό τους ρόλο (Rifkin, 2002).
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Όπως τονίσθηκε στην εισαγωγή της διατριβής, η μέχρι σήμερα εμπειρία από την εξέλιξη
των ΤΠΕ έχει αποδείξει ότι η εκπαίδευση σε αυτές έχει τόσο μεγάλη σημασία όσο και οι
ίδιες οι τεχνολογίες (Κώστογλου, 2002β). Το γεγονός αυτό ισχύει ακόμη περισσότερο για
τις  σπουδές στα ιδρύματα της ανώτατης εκπαίδευσης τόσο του πανεπιστημιακού τομέα
(πανεπιστήμια  και  πολυτεχνεία),  όσο  και  του  τεχνολογικού  (ΤΕΙ).  H εκπαίδευση  που
παρέχουν  είναι  πιο  κοντά  στην  αγορά  εργασίας,  εφόσον  ο  κύριος  στόχος  της  είναι  η
‘παραγωγή’ έτοιμων εξειδικευμένων επαγγελματιών.

Η εμπεριστατωμένη  διερεύνηση  των  προγραμμάτων προπτυχιακών σπουδών  (ΠΠΣ)
αποκτά  ιδιαίτερο  ενδιαφέρον,  επειδή  αντανακλά σε  μεγάλο  βαθμό  την  εξέλιξη  και  τις
προοπτικές ολόκληρης της αγοράς εργασίας του κλάδου των ΤΠΕ. Μάλιστα η μελέτη των
ΠΠΣ δεν πρέπει να περιορίζεται στη στατική περιγραφή της παρούσας κατάστασης, αλλά
να εξετάζει επιπλέον την εξέλιξη και το διαγραφόμενο μέλλον.  

Η ανάλυση των προσφερόμενων ΠΠΣ του κλάδου των ΤΠΕ που επιχειρείται σε αυτό
το κεφάλαιο διαρθρώνεται σε τρεις κύριους άξονες. Ο πρώτος από αυτούς σχετίζεται με τη
μακροσκοπική εξέταση των τμημάτων ΤΠΕ, καλύπτοντας  όλη τη μέχρι  σήμερα πορεία
τους  και  επιχειρώντας  προβλέψεις  για  τη  μελλοντική  κατάσταση  (βλ.  ενότητα  3.1).  Ο
δεύτερος άξονας αναφέρεται στη διερεύνηση της παρεχόμενης εκπαίδευσης, φθάνοντας ως
το επίπεδο της ανάλυσης των προσφερόμενων μαθημάτων (ενότητα 3.2). Ο τρίτος άξονας
σχετίζεται  με την ανάλυση του ανθρώπινου δυναμικού και ειδικότερα των εκροών των
τμημάτων  ΤΠΕ,  καταλήγοντας  στους  σημερινούς  και  στους  προβλεπόμενους  αριθμούς
εισακτέων και πτυχιούχων (ενότητα 3.3). Τέλος, διατυπώνονται συνολικά συμπεράσματα
και εκτιμήσεις. Δίδεται έμφαση στην ερμηνεία των μεγάλων αλλαγών που παρατηρούνται
κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας και επιχειρούνται εκτιμήσεις για το προσεχές
μέλλον.  

3.1  Τα τμήματα ΤΠΕ της ανώτατης εκπαίδευσης

Σε αυτή την ενότητα αναλύονται τα βασικά χαρακτηριστικά στοιχεία των προσφερόμενων
από την ελληνική ανώτατη εκπαίδευση ΠΠΣ, τα οποία σχετίζονται  άμεσα με τις  ΤΠΕ.
Αρχικά τίθενται  τα κύρια κριτήρια επιλογής  των ΠΠΣ που διερευνώνται.  Ακολουθεί  η
εφαρμογή μεθοδολογίας για  την κατηγοριοποίηση των τμημάτων ανάλογα με  τον τίτλο
τους και τον τομέα, στον οποίο εξειδικεύουν τους φοιτητές τους. Εξετάζονται διεξοδικά
θέματα  που  αφορούν  στην  ίδρυση,  λειτουργία,  γεωγραφική  διασπορά  και  διαχρονική
εξέλιξη των υπαρχόντων ΠΠΣ στις  ΤΠΕ. Επίσης  επιχειρούνται  στατιστικές  προβλέψεις
σχετικά με τη μελλοντική γεωγραφική διασπορά των τμημάτων. 
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3.1.1  Συλλογή δεδομένων και μεθοδολογικές επισημάνσεις 

Η μελέτη των προσφερόμενων ΠΠΣ περιλαμβάνει  εκείνους  τους κύκλους  σπουδών της
ανώτατης  εκπαίδευσης  που θεωρήθηκε ότι  σχετίζονται  με  τις  ΤΠΕ.  Επειδή στόχος  της
διατριβής  είναι  η  εξέταση  της  απασχόλησης  των εκροών της  εκπαίδευσης  στην  αγορά
εργασίας, το ενδιαφέρον επεκτείνεται στα επιστημονικά πεδία που σχετίζονται όχι μόνο
αυτή καθαυτή την ανάπτυξη των ΤΠΕ, αλλά και με την ένταξη και εφαρμογή τους στις
παραγωγικές,  διοικητικές  και  οικονομικές  λειτουργίες.  Κατά  συνέπεια  περιλαμβάνονται
στην ανάλυση εκείνα τα ΠΠΣ, τα οποία ασχολούνται  με  τις  ΤΠΕ είτε  αμιγώς,  είτε σε
άμεση συσχέτιση προς κάποιο συγγενές επιστημονικό πεδίο, είτε ακόμη υπό την προοπτική
της ενσωμάτωσής τους στις διαδικασίες της διοίκησης και της παραγωγής.  

Η κύρια παραδοχή επιλογής των ΠΠΣ που εξετάζονται είναι ότι ο επίσημος τίτλος ενός
τμήματος  αποτελεί  τεκμήριο  του  επιστημονικού  προσανατολισμού  των  παρεχόμενων
κύκλων σπουδών. Με το σκεπτικό αυτό έχουν ενταχθεί στη μελέτη όλα τα τμήματα των
πανεπιστημίων, των πολυτεχνείων και των ΤΕΙ, των οποίων ο τίτλος περιλαμβάνει έναν
τουλάχιστον από τους  όρους  «πληροφορική», «υπολογιστές»,  «αυτοματισμός» ή κάποιο
παράγωγό τους είτε αποκλειστικά είτε σε συνδυασμό με άλλους όρους.

Ένα δεύτερο κριτήριο επιλογής των ΠΠΣ αποτέλεσαν τα προγράμματα σπουδών και τα
περιγράμματα των προσφερόμενων μαθημάτων. Από τη μελέτη των παραπάνω προέκυψε
ότι πρέπει να συμπεριληφθούν στην έρευνα και όλα τα τμήματα Αυτοματισμού των ΤΕΙ
για  τους  ακόλουθους  λόγους:  α)  μεγάλο  μέρος  των  προγραμμάτων  σπουδών  τους
σχετίζεται  με  τις  ΤΠΕ  και  β)  υιοθετήθηκε  το  μοντέλο  του  αντίστοιχου  επίσημου
επιστημονικού  φορέα,  της  ΕΠΥ, η οποία έχει  περιλάβει  αυτά τα τμήματα στην πρώτη
διεξαχθείσα  σχετική  έρευνα  (ΕΠΥ,  1996).  Αποκλείσθηκε  από  την  έρευνα  το  τμήμα
Γεωπληροφορικής του ΤΕΙ Σερρών, διότι το πρόγραμμα σπουδών του κατευθύνεται σαφώς
προς στον τομέα της τοπογραφίας

 Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2002-2003 τα προσφερόμενα ΠΠΣ του πανεπιστημιακού και
του  τεχνολογικού  τομέα,  τα  οποία  σχετίζονται  με  τις  ΤΠΕ  είναι  συνολικά  33  (19
πανεπιστημιακά τμήματα και 14 τμήματα των ΤΕΙ). Ο πίνακας 3.1 περιλαμβάνει όλα τα
λειτουργούντα  ΠΠΣ  στις  ΤΠΕ,  κατανεμημένα  ανά  τομέα  της  ανώτατης  εκπαίδευσης.
Σημειώνεται ότι τα δύο νεοϊδρυθέντα τμήματα ΤΠΕ του πανεπιστημίου της Πελοποννήσου
(τμήματα με α/α 1 και 2 του πίνακα 3.1) δε συμπεριλαμβάνονται στις περαιτέρω αναλύσεις
λόγω έλλειψης  ή  μη  καθορισμού  έως  τώρα  ορισμένων  δεδομένων,  κυρίως  αυτών  που
σχετίζονται με την εκπαίδευση (ενότητα 3.2) και το ανθρώπινο δυναμικό (ενότητα 3.3). 

Η  επιχειρούμενη  διερεύνηση  της  υφιστάμενης  κατάστασης,  της  εξέλιξης  και  των
προοπτικών των ΠΠΣ που σχετίζονται με τις ΤΠΕ προϋποθέτει τη στατιστική επεξεργασία
ενός εκτενούς συνόλου δεδομένων. Για την υλοποίηση αυτής της ανάλυσης ακολουθήθηκε
η ακόλουθη διαδικασία συλλογής των απαραίτητων δεδομένων:
α) Επικοινωνία με όλα τα τμήματα ΤΠΕ για τη συλλογή όλου του σχετικού διαθέσιμου

έντυπου υλικού (βλ. βιβλιογραφικές αναφορές: 11 έντυποι οδηγοί σπουδών).
β) Επίσκεψη και εξέταση των επίσημων δικτυακών τόπων των τμημάτων ΤΠΕ για την 

καταγραφή  των  προγραμμάτων  σπουδών,  των  περιγραμμάτων  των  προσφερόμενων
μαθημάτων  καθώς  και  άλλων  χρήσιμων  για  την  ανάλυση  πληροφοριών  (βλ.
βιβλιογραφικές αναφορές: 18 δικτυακοί τόποι τμημάτων ΤΠΕ).

γ)  Προσωπική ή/και τηλεφωνική επικοινωνία με τις γραμματείες και τις διοικήσεις των
τμημάτων για τη συλλογή επιπλέον πληροφοριών.

δ) Μελέτη του υφιστάμενου νομικού πλαισίου για την ανώτατη εκπαίδευση της Ελλάδας.
Συγκεκριμένα  του  Ν.  2916/01  καθώς  και  διατάξεων  παλαιότερων  νομοθετημάτων,
όπως των Ν. 1268/82, Ν. 1404/83 και Ν. 1566/85 που εξακολουθούν να ισχύουν έως
τώρα (Φύλλα Εφημερίδος Κυβερνήσεως 114 του 2001, 87 του 1982, 173 του 1983 και
167 του 1985). 
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Τα συγκεντρωθέντα στοιχεία για τα ΠΠΣ που προσφέρονται από τα τμήματα ΤΠΕ των
πανεπιστημίων και των ΤΕΙ παρουσιάζονται συνοπτικά στο Παράρτημα Α της διατριβής.

Πίνακας 3.1. Προγράμματα προπτυχιακών σπουδών ΤΠΕ του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα

α/α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΤΟΣ
ΙΔΡΥΣΗΣ

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
Η

ΜΙ
Α

(19
)

1  ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2002

2  ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2002

3  ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Η/Υ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 1984
4  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1990

5  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & 
 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ  ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 1997

6  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ &
 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1993

7  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & 
 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ     1993

8  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & 
 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Η/Υ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 1995

9  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & 
 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 1990

10  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 1980

11  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
 & ΔΙΚΤΥΩΝ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2000

12  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ &   
 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2002

13  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 1989
14  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1992
15  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1993
16  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 1989
17  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 1997
18  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 1992

19  ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ &
 ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 1999

ΤΕ
Ι

(14
)

20  ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ  ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 1987
21  ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ  ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1989
22  ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ  ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 1999
23  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ 1999
24  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ 2000

25  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
 ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ  ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 2000

26  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ &  
 ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ  ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ 1999

27  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 
 ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 1992

28  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 1999
29  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ 2000
30  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 1983
31  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1987

32  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & 
 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 1999

33  ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 1998
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3.1.2  Κατηγορίες και κατευθύνσεις 

Για την πληρέστερη ανάλυση των ΠΠΣ θεωρήθηκε απαραίτητη η ομαδοποίηση των
τμημάτων  ΤΠΕ  σε  επιμέρους  κατηγορίες,  ανάλογα  με  τον  τομέα  στον  οποίο
εξειδικεύουν τις φοιτήτριες  και τους φοιτητές  τους.  Για το σκοπό αυτό λήφθηκαν
υπόψη οι επίσημες ονομασίες των τμημάτων, τα λεπτομερή προγράμματα σπουδών
καθώς και τα προσφερόμενα μαθήματα. 

Τα τμήματα ΤΠΕ διακρίνονται σε πρώτο επίπεδο σε τρεις βασικές κατηγορίες: 
1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
2. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ
3. ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
Σε  δεύτερο  επίπεδο  διαίρεσης,  τα  τμήματα  ΤΠΕ  υποδιαιρούνται  σε  οκτώ

επιμέρους κατευθύνσεις:
1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
2. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Η/Υ
3. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
6. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
7. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
8. ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
Στο σχήμα 3.1 παριστάνεται διαγραμματικά η κατηγοριοποίηση των τμημάτων

ΤΠΕ, με βάση την οποία πραγματοποιείται η ανάλυση και σύγκρισή τους. 

Σχήμα 3.1. Διαγραμματική παράσταση κατηγοριοποίησης τμημάτων ΤΠΕ.

Από την ομαδοποίηση των τμημάτων ΤΠΕ προκύπτει ότι η πλειοψηφία τους (21
τμήματα, ήτοι ποσοστό 63,6%) σχετίζεται άμεσα με την επιστήμη της πληροφορικής
και  των  ηλεκτρονικών  υπολογιστών.  Υπάρχουν  επίσης  εννέα  τμήματα  (ποσοστό
27,3%) μηχανικών Η/Υ καθώς και τρία τμήματα (ποσοστό 9,1%) αυτοματισμού, τα
οποία  λειτουργούν  μόνο  στα  ΤΕΙ.  Ο  πίνακας  3.2  περιλαμβάνει  το  σύνολο  των
τμημάτων ΤΠΕ κατανεμημένων ανά κατηγορία, κατεύθυνση και τομέα εκπαιδευτικού
ιδρύματος. Επιπλέον αναφέρονται και οι πόλεις, στις οποίες εδρεύουν τα τμήματα.

ΑΕΙ
(1)

ΤΕΙ
(2)

ΔΙΑΧ. ΠΛΑΗΡΟΦ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

(3)

ΑΕΙ
(2)

ΤΕΙ
(0)

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Η/Υ

(2)

ΑΕΙ
(1)

ΤΕΙ
(2)

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

(3)

ΑΕΙ
(6)

ΤΕΙ
(4)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

(10)

ΑΕΙ
(1)

ΤΕΙ
(2)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
& ΤΗΛΕΠ/ΝΙΩΝ

(3)

        ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Η/Υ

(21)

ΑΕΙ
(3)

ΤΕΙ
(0)

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
& ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

(3)

ΑΕΙ
(5)

ΤΕΙ
(1)

ΗΜΜΥ

(6)

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ

(9)

ΑΕΙ
(0)

ΤΕΙ
(3)

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

(3)

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

(3)

      ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΠΕ

(33)
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Πίνακας 3.2. Τμήματα ΤΠΕ ανά κατηγορία και κατεύθυνση

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠ/ΚΟ
ΙΔΡΥΜΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΔΡΑ

1Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Η/Υ
 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ   
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ &   
 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΑΝΕΠ/ΜΙΟ  ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  ΤΡΙΠΟΛΗ

ΤΕΙ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  ΚΑΒΑΛΑ
 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  ΛΑΡΙΣΑ

 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Η/Υ ΠΑΝΕΠ/ΜΙΟ  ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  ΤΡΙΠΟΛΗ
 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Η/Υ  ΧΑΝΙΑ

 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ  
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠ/ΜΙΟ  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΤΕΙ  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ  ΗΡΑΚΛΕΙΟ
 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ  ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠ/ΜΙΟ

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΑ
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)  ΑΘΗΝΑ
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)  ΠΑΤΡΑ
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  ΠΕΙΡΑΙΑΣ
 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & 
 ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΤΕΙ

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  ΑΘΗΝΑ
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 
 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  ΚΑΒΑΛΑ
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  ΛΑΜΙΑ

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ &

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΑΝΕΠ/ΜΙΟ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  ΑΘΗΝΑ

ΤΕΙ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  ΣΕΡΡΕΣ
 ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΑΡΤΑ

                 2Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ

 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 
 (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ)  
 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &  
 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ

ΠΑΝΕΠ/ΜΙΟ

 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ  ΑΘΗΝΑ
 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ  ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ  ΞΑΝΘΗ
 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Η/Υ  ΠΑΤΡΑ
 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ  ΧΑΝΙΑ

ΤΕΙ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  ΠΕΙΡΑΙΑΣ

 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ
 & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠ/ΜΙΟ

 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  ΠΑΤΡΑ  
 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦ/ΚΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝ/ΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  ΣΑΜΟΣ
 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ  ΒΟΛΟΣ
3Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

 ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΙ
 ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ  ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
 ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ  ΠΕΙΡΑΙΑΣ
 ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ  ΧΑΛΚΙΔΑ

3.1.3  Ίδρυση και διαχρονική εξέλιξη 

Η μελέτη του ιστορικού της ίδρυσης και της εξέλιξης του πλήθους των τμημάτων
ΤΠΕ των πανεπιστημίων και των ΤΕΙ παρουσιάζει ενδιαφέρον, επειδή αντανακλά τη
ραγδαία ανάπτυξη της πληροφορικής και των συγγενών με αυτήν τεχνολογιών. Είναι
ακόμη χρήσιμη για τη διερεύνηση του βαθμού κάλυψης των αναγκών της αγοράς
εργασίας από τους αποφοίτους ΤΠΕ της ελληνικής ανώτατης εκπαίδευσης. Ο πίνακας
3.3 παρουσιάζει την ανά τριετία διαχρονική εξέλιξη του αριθμού των λειτουργούντων
τμημάτων ΤΠΕ από την ίδρυση του αρχαιότερου έως σήμερα.                   
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Πίνακας 3.3. Πλήθος ιδρυθέντων και λειτουργούντων τμημάτων ανά τριετία

ΧΡΟΝΙΚΗ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΝΕΟΪΔΡΥΘΕΝΤΑ
ΤΜΗΜΑΤΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ
ΤΜΗΜΑΤΑ

ΠΑΝΕΠΙ-
ΣΤΗΜΙΩΝ ΤΕΙ ΣΥΝΟΛΟ

1980 - 1982 1 1 0 1
1983 - 1985 2 2 1 3
1986 - 1988 2 2 3 5
1989 - 1991 5 6 4 10
1992 - 1994 7 12 5 17
1995 - 1997 2 14 5 19
1998 - 2000 11 16 14 30
2001 - 2002 3 19 14 33

Η  παρατήρηση  των  δεδομένων  του  παραπάνω  πίνακα  οδηγεί  στις  ακόλουθες
διαπιστώσεις:
α)   Σταθερά σημαντική αύξηση του πλήθους των λειτουργούντων τμημάτων ΤΠΕ, με

      την ίδρυση τουλάχιστον δύο τμημάτων σε κάθε τριετία των 20 τελευταίων ετών.
β)  Συγκριτικά  με  την  τελευταία  σχετική  έρευνα  (1996),  παρατηρείται  σχεδόν

διπλασιασμός του συνολικού αριθμού των τμημάτων ΤΠΕ σε χρονικό διάστημα
μόλις επτά ετών (ΕΠΥ, 1996). Μάλιστα ο αριθμός των τμημάτων ΤΕΙ έχει σχεδόν
τριπλασιασθεί.

γ)  Δύο αξιοσημείωτες ‘εκρήξεις’ κατά τις τριετίες 1992-1994 και 1998-2000, κατά 
      τη διάρκεια των οποίων ιδρύονται επτά και ένδεκα τμήματα αντίστοιχα (με 
      θεαματικά ποσοστά συνολικής αύξησης της τάξης του 70% και 58% αντίστοιχα).

Οι δύο πρώτες διαπιστώσεις αντικατοπτρίζουν τις προσπάθειες της πολιτείας και
του ανώτατης  εκπαίδευσης  για  ανταπόκριση στις  διαρκώς  αυξημένες  ανάγκες  της
αγοράς  εργασίας του κλάδου των ΤΠΕ. Η ερμηνεία  της  τρίτης  διαπίστωσης  είναι
προφανής:  οι  δύο  τριετίες  της  αλματώδους  αύξησης  συμπίπτουν  χρονικά  με  την
περίοδο  υλοποίησης  των  δύο  πρώτων  Κοινοτικών  Πλαισίων  Στήριξης  (Α’  ΚΠΣ:
1989-1994  και  Β’  ΚΠΣ:  1994-1999).  Δεν  είναι  μάλιστα  τυχαίο  το  γεγονός  ότι
ταυτίζονται με την τελευταία περίοδο του αντίστοιχου ΚΠΣ, παρουσιάζοντας μάλιστα
ενός έτους εύλογη υστέρηση.

3.1.4  Γεωγραφική διασπορά

Για τη λεπτομερέστερη διερεύνηση της διασποράς των τμημάτων η σχετική ανάλυση
πραγματοποιήθηκε  χωρίζοντας  γεωγραφικά  την  Ελλάδα  με  δύο  διαφορετικούς
τρόπους:  
α)  Σε τρεις κύριες περιοχές: Αθήνα - Θεσσαλονίκη - επαρχία.
β)  Σε εννέα γεωγραφικές περιφέρειες: Ανατολική Μακεδονία και Θράκη - Αττική - 
      Ήπειρος - Θεσσαλία - Κεντρική Μακεδονία - Κρήτη - Νότιο Αιγαίο - 
      Πελοπόννησος - Στερεά Ελλάδα).

Στο σχήμα 3.2 κατανέμονται τα τμήματα ΤΠΕ σε  τρεις  κύριες  περιοχές (στην
Αθήνα συμπεριλαμβάνεται το λεκανοπέδιο της Αττικής,  ενώ στην επαρχία όλες οι
υπόλοιπες περιοχές της επικράτειας, στις οποίες λειτουργούν τμήματα ΤΠΕ).
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ΑΘΗΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΠΑΡΧΙΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

 Σχήμα 3.2. Γεωγραφική διασπορά τμημάτων (3 περιοχές).

      Η σημαντική διαφοροποίηση της σημερινής γεωγραφικής διασποράς με αυτήν
του  (ακόμη  και  του  όχι  μακρινού)  παρελθόντος  είναι  ενδεικτική  της  πολιτικής
αποκέντρωσης που υιοθετείται. Η πλειοψηφία των τμημάτων ΤΠΕ εδρεύει σήμερα
στην επαρχία (58% επί του συνόλου, 52% στα πανεπιστημιακά τμήματα και 65% σε
αυτά των ΤΕΙ), ενώ στην περιοχή της πρωτεύουσας εδρεύει το 27% των τμημάτων
και  στη  Θεσσαλονίκη  το  15%.  Τα  αντίστοιχα  ποσοστά  συγκέντρωσης  επί  του
συνόλου ήταν το 1996 μόλις 35% για την επαρχία, 38% για την Αττική και 27% για
τη Θεσσαλονίκη (ΕΠΥ, 1996). Η σύγκριση των ομοειδών αριθμών αποδεικνύει μία
σαφή  προσπάθεια  αποκέντρωσης  της  παρεχόμενης  εκπαίδευσης  στον  κλάδο  των
ΤΠΕ, με σημαντική αύξηση των τμημάτων που εδρεύουν στην επαρχία κατά 65%.  

Το  σχήμα  3.3  παριστάνει  των  κατανομή  των  τμημάτων  ΤΠΕ  σε  εννέα
γεωγραφικές περιφέρειες (στη Στερεά Ελλάδα δε συμπεριλαμβάνεται η περιοχή της
Αττικής που θεωρείται, για ευνόητους λόγους, ως ξεχωριστή περιφέρεια). 

Με την προφανή εξαίρεση της Αττικής,  είναι φανερή η συγκέντρωση μεγάλου
αριθμού πανεπιστημιακών τμημάτων στην Πελοπόννησο, η οποία προέρχεται από τον
ανέκαθεν σημαντικό αριθμό τμημάτων ΤΠΕ στην Πάτρα, αλλά και από την ίδρυση
δύο νέων στο νεοσύστατο πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Όσον αφορά στα τμήματα
των  ΤΕΙ,  ενδιαφέρον  παρουσιάζει  η  συγκέντρωση  που  παρατηρείται  στη  Στερεά
Ελλάδα με τα τρία νεοϊδρυθέντα τμήματα σε Λαμία, Μεσολόγγι και Χαλκίδα.
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                   Σχήμα 3.3. Γεωγραφική διασπορά τμημάτων (9 περιφέρειες).

Το  σχήμα  3.4  απεικονίζει  το  χάρτη  διασποράς  του  τμημάτων  ΤΠΕ  ανά
γεωγραφική  περιφέρεια,  σύμφωνα  με  την  κατανομή  του  σχήματος  3.3  (η  Αττική
συμπεριλαμβάνεται εδώ στη Στερεά Ελλάδα).  Τα δεδομένα σχεδιασμού του χάρτη
περιλαμβάνονται  στον πίνακα 3.4.  [Η διαβάθμιση του χρώματος κάθε περιφέρειας
μεταβάλλεται ανάλογα με το πλήθος των αντίστοιχων τμημάτων: πιο σκούρο χρώμα
δηλώνει μεγαλύτερη συγκέντρωση. Το μέγεθος της κουκίδας στο κέντρο της κάθε
περιφέρειας δηλώνει τον αριθμό των τμημάτων που εδρεύουν σε αυτήν].

Πίνακας 3.4. Κατανομή τμημάτων ΤΠΕ ανά γεωγραφική περιφέρεια 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ  ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΤΠΕ

Στερεά Ελλάδα 11
Κεντρική Μακεδονία 6
Πελοπόννησος 5
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 3
Κρήτη 3
Ήπειρος 2
Θεσσαλία 2
Νότιο Αιγαίο 1
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Τμήματα ΤΠΕ ανά
περιοχή

         > 6       (1)
            6       (1)
            5       (1)
         3 - 4     (2)
         1 - 2     (3)

Σχήμα 3.4. Χάρτης διασποράς τμημάτων ΤΠΕ.

3.1.5 Προβλέψεις    

Η συλλογή επαρκούς πλήθους ιστορικών δεδομένων που σχετίζονται με την ίδρυση,
τη  λειτουργία  και  τη  διασπορά  των  τμημάτων  ΤΠΕ  επιτρέπει  τη  διεξαγωγή
στατιστικών  προβλέψεων  για  τη  διερεύνηση  των προοπτικών  της  προσφερόμενης
εκπαίδευσης.  Οι  προβλέψεις  για  την  επόμενη  εξαετία,  σε  συνδυασμό  με  τους

39



Κεφάλαιο 3: Προγράμματα προπτυχιακών σπουδών: εξέλιξη - παρούσα κατάσταση - προοπτικές

εκτιμώμενους ετήσιους αριθμούς πτυχιούχων (βλ. ενότητα 3.3.2), δίνουν μία εικόνα
για  την  επικείμενη  τροφοδότηση  της  αγοράς  εργασίας.  Οι  προβλέψεις  που
επιχειρούνται αφορούν στον εκτιμώμενο αριθμό των νέων τμημάτων που πρόκειται
να ιδρυθούν, στο συνολικό αριθμό των τμημάτων ΤΠΕ καθώς και στην γεωγραφική
τους  διασπορά  έως  το  έτος  2008.  Για  την  πραγματοποίηση  των  προβλέψεων
χρησιμοποιούνται δύο διαφορετικές στατιστικές μέθοδοι:
α)   Με την προσθήκη   γραμμών τάσεων   και υπολογισμό   κυλιόμενων μέσων  
       Γραμμή τάσης είναι η γραφική αναπαράσταση μελλοντικών τάσεων σε σειρές 
       υπαρχόντων δεδομένων. Η ανάλυση που χρησιμοποιείται για το σκοπό αυτό 
       ονομάζεται ανάλυση παλινδρόμησης. Με αυτήν επεκτείνεται μία γραμμή τάσης

       σε ένα γράφημα μετά το τέλος των πραγματικών δεδομένων, ώστε να γίνει 
       πρόβλεψη των μελλοντικών τιμών. Με τη χρήση του κυλιόμενου μέσου όρου 
       (moving average) εξομαλύνονται σταδιακά τυχόν διακυμάνσεις των δεδομένων 
       και υπολογίζονται οι υπάρχουσες τάσεις με μεγαλύτερη ακρίβεια (Dodge και 
       Stinson, 2000, Walkenbach, 2000). 
β)    Με χρήση της συνάρτησης ‘  forecast  ’  του   MS  -  Excel  
       Με τη συνάρτηση αυτή προβλέπονται μελλοντικές τιμές, με βάση ήδη 
       υπάρχουσες τιμές. Οι νέες τιμές υπολογίζονται χρησιμοποιώντας γραμμική 
       παλινδρόμηση ελαχίστων τετραγώνων (least squares linear regression) μίας σειράς

       γνωστών δεδομένων ή πινάκων. Η πρόβλεψη γίνεται αρχικά για μία επόμενη 
       τιμή, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα προηγούμενα δεδομένα. Η πρόβλεψη της 
       μεθεπόμενης τιμής πραγματοποιείται θεωρώντας - εκτός από τις ήδη υπάρχουσες 
       προηγούμενες τιμές - ως δεδομένη και την αμέσως προηγούμενη πρόβλεψη
       (Anderson και Finn, 1996 και Τσάντας κ.α., 1999). 

 Στο σχήμα 3.5 παρουσιάζεται η ανά τριετία διαχρονική εξέλιξη του αριθμού των
τμημάτων ΤΠΕ και δίδονται οι στατιστικές προβλέψεις για τις δύο επόμενες τριετίες.
Οι  προβλέψεις  πραγματοποιήθηκαν  με  χρήση  της  συνάρτησης  ‘forecast’  του
λογιστικού φύλλου MS-Excel. Στο διάγραμμα έχουν προστεθεί τρεις γραμμές τάσης. 
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    Σχήμα 3.5. Διαχρονική εξέλιξη και στατιστικές προβλέψεις αριθμού τμημάτων ΤΠΕ.
Σύμφωνα με  τα αποτελέσματα των στατιστικών προβλέψεων αναμένεται  μέση

αύξηση 10% του αριθμού των λειτουργούντων τμημάτων ΤΠΕ ανά τριετία (τέσσερα
νέα τμήματα κατά την τριετία 2003-2005 και πέντε κατά το διάστημα 2006-2008).

   Σε παρόμοια αποτελέσματα οδηγούν και οι  προβλέψεις  του σχήματος  3.6,  οι
οποίες  βασίζονται  στα  ιστορικά  δεδομένα  ίδρυσης  νέων  τμημάτων  ΤΠΕ κατά  τη
διάρκεια  της  τελευταίας  εικοσαετίας.  Οι  γραμμές  τάσης  είναι  τύπου  ‘κυλιόμενου
μέσου’ με περίοδο τέσσερα (4) και δείχνουν την προβλεπόμενη εικόνα ίδρυσης νέων
τμημάτων  κατά  την  επόμενη  εξαετία.  Σύμφωνα  με  τις  προβλέψεις,  πρόκειται  να
ιδρυθούν τρία πανεπιστημιακά τμήματα και δύο νέα τμήματα ΤΕΙ σε κάθε μία από τις
επόμενες δύο τριετίες (2003-2005 και 2006-2008).
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 Σχήμα 3.6. Διαχρονική εξέλιξη και στατιστικές προβλέψεις ίδρυσης νέων τμημάτων ΤΠΕ.

      Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των στατιστικών προβλέψεων που
αφορούν τη μελλοντική εικόνα της γεωγραφικής διασποράς των τμημάτων ΤΠΕ τόσο
σε επίπεδο γεωγραφικών περιοχών, όσο και ανά τύπο εκπαιδευτικού ιδρύματος. 

Στο  σχήμα  3.7  παρουσιάζονται  η  διαχρονική  εξέλιξη  και  οι  προβλέψεις  των
τμημάτων  ΤΠΕ  των  πανεπιστημίων  σε  κάθε  μία  από  τρεις  περιοχές  της  χώρας
(Αθήνα, Θεσσαλονίκη και υπόλοιπη Ελλάδα). Οι προβλέψεις γίνονται με χρήση της
συνάρτησης ‘forecast’ , λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ιστορικά δεδομένα ανά έτος. 
      Όπως και στις προηγούμενες αναλύσεις, είναι και εδώ εμφανής η υπεροχή των
επαρχιακών πανεπιστημίων σε αριθμό τμημάτων ΤΠΕ. Σύμφωνα με τις στατιστικές
προβλέψεις αναμένεται σταθερή μικρή αύξηση των τμημάτων και στις τρεις κύριες
περιοχές, με την ίδρυση ενός τμήματος ανά περιοχή σε κάθε μία από τις δύο επόμενες
τριετίες. 
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                 Σχήμα 3.7. Πανεπιστημιακά τμήματα ΤΠΕ - Διαχρονική εξέλιξη και στατιστικές          
           προβλέψεις της γεωγραφικής τους διασποράς ανά περιοχή.

Όπως φαίνεται στο σχήμα 3.8 η εικόνα της διασποράς των τμημάτων ΤΠΕ των
ΤΕΙ προβλέπεται να είναι αρκετά διαφορετική από αυτήν την των πανεπιστημιακών
τμημάτων. Αναμένεται σαφής υπεροχή των τμημάτων που εδρεύουν στην επαρχία και
μάλιστα σε ποσοστό μεγαλύτερο του 70%. Το γεγονός αυτό προφανώς οφείλεται στη
μεγάλη γεωγραφική διασπορά των ΤΕΙ, καθώς μόλις δύο από αυτά εδρεύουν στα δύο
μεγάλα αστικά κέντρα. Προβλέπεται η ίδρυση τεσσάρων νέων τμημάτων ΤΠΕ στην
επαρχία κατά την επόμενη εξαετία.  Αντίθετα δεν προβλέπεται  η δημιουργία  νέων
τμημάτων ΤΠΕ των ΤΕΙ στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη.  

Η συνολική εικόνα  των  τμημάτων ΤΠΕ της  ελληνικής  ανώτατης  εκπαίδευσης
είναι  ενδεικτική  της  πολιτικής  που  υιοθετείται  από  τα  μέσα  της  προηγούμενης
δεκαετίας από την πολιτεία. Σύμφωνα με τα δεδομένα του σχήματος 3.9 τα τμήματα
που εδρεύουν στην επαρχία υπερέχουν ελαφρά έως το 1997 και κατά πολύ κατά τη
διάρκεια  της  τελευταίας  εξαετίας.  Η  στροφή  αυτή  επαληθεύεται  και  από  τις
στατιστικές προβλέψεις που πραγματοποιήθηκαν. Σύμφωνα με αυτές προβλέπεται η
ίδρυση έξι νέων τμημάτων ΤΠΕ στην επαρχία, δύο τμημάτων στο λεκανοπέδιο της
Αττικής και δύο τμημάτων στη Θεσσαλονίκη.
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  Σχήμα 3.9. Διαχρονική εξέλιξη και στατιστικές προβλέψεις
της γεωγραφικής διασποράς όλων των τμημάτων ΤΠΕ ανά περιοχή.
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Συμπερασματικά,  από  τις  -  βασισμένες  στα  ιστορικά  δεδομένα  -  προβλέψεις
προκύπτουν, όσον αφορά στην εκτιμώμενη κατάσταση των προπτυχιακών τμημάτων
ΤΠΕ για το έτος 2008, οι εξής εκτιμήσεις: 
●   Αναμένεται περαιτέρω αύξηση του συνολικού αριθμού των τμημάτων ΤΠΕ κατά 

30% περίπου. Προβλέπεται η λειτουργία τουλάχιστον 42 τμημάτων ΤΠΕ έναντι
των 33 που δραστηριοποιούνται σήμερα.  

●   Οι αναμενόμενοι αριθμοί των τμημάτων ΤΠΕ των πανεπιστημίων και των ΤΕΙ θα 
      είναι 24 και 18 τμήματα αντίστοιχα. Εκτιμάται η διατήρηση της σημερινής τους 
      αναλογίας (57% του συνόλου είναι πανεπιστημιακά τμήματα).
●  Η υπεροχή των τμημάτων ΤΠΕ που εδρεύουν στην επαρχία αναμένεται να
      διατηρηθεί και πιθανώς να επαυξηθεί.  
●   Η μεγάλη πλειοψηφία των τμημάτων ΤΠΕ των ΤΕΙ εδρεύει  στην επαρχία και

αναμένεται περαιτέρω αύξηση του ποσοστού τους (64% στις αρχές του 2003 και
πάνω από 72% το 2008). Αντίθετα προβλέπεται στασιμότητα του ποσοστού των
πανεπιστημιακών τμημάτων ΤΠΕ που εδρεύουν στην επαρχία (θα υπερβαίνουν
κατά τι το 52%, όπως συμβαίνει και σήμερα).

      Είναι πάντως σαφές ότι τον πιο σημαντικό ρόλο στη μελλοντική εξέλιξη του
αριθμού και της διασποράς των ΠΠΣ στον κλάδο των ΤΠΕ θα διαδραματίσουν τα
ακόλουθα:
1) Οι επιλογές της πολιτείας και της ανώτατης εκπαίδευσης στην αξιοποίηση των 
     κονδυλίων του Γ’ ΚΠΣ, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη. 
2) Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την πιθανή προκήρυξη και υλοποίηση 
     ενός τέταρτου ΚΠΣ. 
3) Οι προθέσεις της ελληνικής πολιτείας, με την πιθανή παράταση του προγράμματος 
     για την «κοινωνία της πληροφορίας» (Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών - 
     Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, 2000).
4) Η υπάρχουσα γεωγραφική διασπορά των τμημάτων ΤΠΕ, η οποία είναι πολύ 
      πιθανό ότι θα επηρεάσει τη μελλοντική κατάσταση. 

Λογικά  αναμένεται  ΄επέκταση΄  της  ανώτατης  εκπαίδευσης  στις  ΤΠΕ  σε
γεωγραφικές περιοχές οι οποίες δεν έχουν επαρκή αριθμό τέτοιων τμημάτων. Κατά
συνέπεια αναμένεται ότι κατά προτεραιότητα πρόκειται να ιδρυθούν πανεπιστημιακά
τμήματα ΤΠΕ στη Στερεά Ελλάδα και πιθανώς στη νησιωτική Ελλάδα. Όσον αφορά
στα νέα τμήματα ΤΠΕ των ΤΕΙ αναμένεται να δοθεί προτεραιότητα στην ίδρυση νέων
τμημάτων στην Πελοπόννησο (κατά κύριο λόγο) και γενικότερα στη Δυτική Ελλάδα
καθώς και στη Δυτική Μακεδονία. 

45



Κεφάλαιο 3: Προγράμματα προπτυχιακών σπουδών: εξέλιξη - παρούσα κατάσταση - προοπτικές

3.2  Η παρεχόμενη εκπαίδευση

Το αντικείμενο αυτής της ανάλυσης είναι η διερεύνηση και καταγραφή των γνώσεων,
με  τις  οποίες  εφοδιάζονται  οι  πτυχιούχοι  αυτών  των  τμημάτων,  προκειμένου  να
εισέλθουν στην αγορά εργασίας. Εξετάζονται οι κύριες παράμετροι της εκπαίδευσης
που  παρέχεται  από όλα τα  τμήματα  ΤΠΕ του  πανεπιστημιακού  και  τεχνολογικού
τομέα  της  ανώτατης  εκπαίδευσης.  Πηγές  άντλησης  των  δεδομένων  αποτελούν  τα
αναλυτικά  προγράμματα  σπουδών  και  τα  περιγράμματα  των  προσφερόμενων
μαθημάτων. Στα πλαίσια της ανάλυσης αποτυπώνονται τα δεδομένα που αναφέρονται
στις  βασικές  υποχρεώσεις  σπουδών  (ενότητα  3.2.1)  καθώς  και  στο  σύνολο  των
μαθημάτων,  τα  οποία  κατανέμονται  σε  16  επιμέρους  κατηγορίες  (ενότητα  3.2.2).
Τέλος, οι κατηγορίες των μαθημάτων συσχετίζονται τόσο με όλα τα τμήματα ΤΠΕ,
όσο και με τις  κατηγορίες και κατευθύνσεις στις  οποίες κατανεμήθηκαν αυτά στα
πλαίσια του πρώτου σταδίου της ανάλυσης (βλ. ενότητα 3.1.2). 

3.2.1 Υποχρεώσεις σπουδών

Ως  κύριοι  δείκτες θεωρούνται  οι  ισχύουσες  προϋποθέσεις  λήψης  πτυχίου  και  οι
σχετικές υποχρεώσεις των φοιτητών. Οι δείκτες που επιλέχθηκαν είναι οι ακόλουθοι: 
α)   Η διάρκεια των σπουδών.
β)   Ο απαιτούμενος αριθμός μαθημάτων με επιτυχή παρακολούθηση. 
γ)   Οι συνολικές απαιτούμενες διδακτικές μονάδες (ΔΜ).
δ)   Η ύπαρξη κατευθύνσεων.
ε)   Η υποχρέωση εκπόνησης πτυχιακής εργασίας και
στ) Η υποχρέωση διεξαγωγής πρακτικής άσκησης.

Τα δεδομένα, τα οποία αφορούν στις υποχρεώσεις σπουδών των τμημάτων ΤΠΕ
που έχουν δημοσιεύσει τις σχετικές πληροφορίες, παρουσιάζονται στον πίνακα 3.5
(τα κενά ‘κελιά’ δηλώνουν ότι οι αντίστοιχες πληροφορίες δεν είναι διαθέσιμες από
τις επίσημες πηγές πληροφόρησης των τμημάτων). 

Τα κυριότερα συμπεράσματα, τα οποία προκύπτουν από τους βασικούς δείκτες
σπουδών είναι τα ακόλουθα:
1)  Στην πλειοψηφία των τμημάτων ΤΠΕ η φοίτηση διαρκεί οκτώ εξάμηνα εκτός από 
     τα τμήματα των πολυτεχνικών σχολών (επτά τμήματα, ποσοστό 21%), στα οποία 
     διαρκεί 10 εξάμηνα.
2)  Ο μέσος απαιτούμενος αριθμός μαθημάτων, στα οποία πρέπει να προαχθεί ο κάθε 

φοιτητής για τη λήψη του πτυχίου είναι 44 (47 για τα πανεπιστημιακά τμήματα
και 43 για τα τμήματα των ΤΕΙ).

3) Για τη λήψη του πτυχίου απαιτείται η κατά μέσο όρο συγκέντρωση 216 διδακτικών
μονάδων. Οι απαιτούμενες διδακτικές μονάδες είναι περισσότερες για τα τμήματα
των ΤΕΙ (231) απ’ ότι γι’ αυτά των πανεπιστημίων (197). Αυτό  οφείλεται στο
συνυπολογισμό  των  διδακτικών  μονάδων  της  πτυχιακής  εργασίας  και  της
πρακτικής άσκησης, οι οποίες είναι στα τμήματα των ΤΕΙ υποχρεωτικές.

4)  Επιμέρους κατευθύνσεις προσφέρουν ελάχιστα τμήματα (μόλις έξι τμήματα των
      πανεπιστημίων, ποσοστό 18% επί του συνόλου).
5)  Η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας είναι υποχρεωτική στο 77% του συνόλου των

τμημάτων (στο 59% των πανεπιστημιακών τμημάτων και σε όλα τα τμήματα των
ΤΕΙ.  Η  διεξαγωγή  πρακτικής  άσκησης  είναι  υποχρεωτική  στο  σύνολο  των
τμημάτων ΤΕΙ και σε αρκετά πανεπιστημιακά τμήματα (ποσοστό 59%).

Πίνακας 3.5. Δείκτες σπουδών των τμημάτων ΤΠΕ
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α/α ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΠΕ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΣΠΟΥΔΩΝ
(εξάμηνα)

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΑΘ/ΤΩΝ

/ ΔΜ

ΥΠΑΡΞΗ
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ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΠΑΡΞΗ
ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΑΣΚΗΣΗΣ
1
2
3
4
5
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7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
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ΠΑ
ΝΕ
ΠΙΣ
ΤΗ
ΜΙ
Α

 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Η/Υ ΚΡΗΤΗΣ 8 - X -
 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 8 167 - - -
 ΗΛΕΚΤΡΟΛ. ΜΗΧ. & ΜΗΧ. Η/Υ ΑΘΗΝΑΣ 10 - X  
 ΗΛΕΚΤΡΟΛ. ΜΗΧ. & ΜΗΧ. Η/Υ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 10 57 - X -
 ΗΛΕΚΤΡΟΛ. ΜΗΧ. & ΜΗΧ. Η/Υ ΘΡΑΚΗΣ 10 262 - X -
 ΗΛΕΚΤΡΟΛ. ΜΗΧ. & ΜΗΧ. Η/Υ ΠΑΤΡΑΣ 10 - X -
 ΗΛΕΚΤΡΟΝ. ΜΗΧ.  & ΜΗΧ. Η/Υ ΚΡΗΤΗΣ 10 - X -
 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ 10 210 - X -
 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 10 45 X X -
 ΠΛΗΡ/ΚΩΝ – ΕΠΙΚ/ΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 8 49 / 215 X - -
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 8 48 - X -
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 8 45 / 168 X - -
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 8    
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 8 40 / 160 X X -
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 8 - - -
 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 8 X - -
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΑΠ 12 X - -

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

TEI

 ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 8 - X X
 ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 8 40 / 240 - X X
 ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 8 39 - X X
 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 8 54 / 224 - X X
 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ 8 - X X
 ΕΦΑΡΜ/ΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 8 - X X
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 8 41 / 242 - X X
ΗΛΕΚΤΡ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤ/ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 8 45 - X X
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 8 40 / 240 - X X
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΑΜΙΑΣ 8 45 / 210 - X X
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 8 48 - X X
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 8 38 / 234 - X X
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡ/ΡΙΑΣ & ΕΠΙΚ/ΝΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 8 40 / 220 - X X
ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 8 40 / 240 - X X

ΜΕΣΗ
ΤΙΜΗ

ΜΑΘ/ΤΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ 47 / 197
ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΕΙ 43 / 231
ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 44 / 216

ΠΟΣΟΣΤ
Ο

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ 35 % 59 % 0 %
ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΕΙ 0 % 100 % 100 %
ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 19 % 77 % 48 %

 
3.2.2 Προσφερόμενα μαθήματα

Τα ΠΠΣ των τμημάτων ΤΠΕ του πανεπιστημιακού τομέα και των ΤΕΙ προσφέρουν
συνολικά 206 μαθήματα υποχρεωτικής παρακολούθησης ή κατ’ επιλογήν.  Για την
πληρέστερη ανάλυση τα μαθήματα κατανεμήθηκαν σε 16 επιμέρους κατηγορίες. Ο
καθορισμός των κατηγοριών και η κατανομή των μαθημάτων πραγματοποιήθηκαν με
βάση  τους  τίτλους  και  το  γνωστικό  περιεχόμενο  των  μαθημάτων  καθώς  και  τις
κατηγοριοποιήσεις που ήδη εφαρμόζουν τα τμήματα μέσω της λειτουργίας τομέων ή
ομάδων μαθημάτων. Ο πίνακας 3.6 περιλαμβάνει τις ονομασίες των κατηγοριών, τις
συντομογραφίες  τους  (για  χρήση  τους  στην  περαιτέρω  διαγραμματική  ανάλυση)
καθώς  και  τους  αριθμούς  των  αντίστοιχων  μαθημάτων.  Η  κατανομή  των
προσφερόμενων μαθημάτων ανά κατηγορία παρουσιάζεται στο παράρτημα Β. 
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Πίνακας 3.6. Κατηγορίες προσφερόμενων μαθημάτων από τα τμήματα ΤΠΕ

α/α ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΟΜΟ-
ΓΡΑΦΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

1  ΓΝΩΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΥΠΟ 19

2  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΕΙ 15

3  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΛΟΓ 17

4  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙ 21

5  ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΘΕΩ 10

6  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΕΔ 9

7  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗ 9

8  ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΙΚ 13

9  ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛ 9

10  ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ - ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΝΩΣΗΣ ΑΥΤ 22

11  ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΣΦ 5

12  ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΔ 7

13  ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΔΙΚΑΙΟ ΔΟΙ 28

14  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΟΙ 8

15  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠ 3

16  ΑΛΛΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΑΛΛ 11

Από τις  συχνότητες των αριθμών μαθημάτων του πίνακα 3.6 προκύπτει  ότι  οι
πέντε  δημοφιλέστερες  κατηγορίες,  όσον  αφορά  στο  συνολικό  αριθμό  των
αντίστοιχων προσφερόμενων μαθημάτων, είναι κατά σειρά η «διοίκηση - οικονομία -
δίκαιο», ο «αυτόματος έλεγχος – ρομποτική – συστήματα γνώσης», η «τεχνολογία
υλικού», οι «γνώσεις υποδομής» και η «τεχνολογία λογισμικού» με αρκετή μάλιστα
διαφορά από τις υπόλοιπες. Διαπιστώνεται ωστόσο ότι η βαρύτητα που δίνεται στην
κάθε  κατηγορία  διαφοροποιείται  σε  μεγάλο  βαθμό  μεταξύ  των  τμημάτων  και
εξαρτάται από την κατεύθυνσή του. 

Ο  πίνακας 3.7 περιλαμβάνει τους  αριθμούς  των μαθημάτων ανά ΠΠΣ σε τρία
επίπεδα ανάλυσης (υποχρεωτικά - κατ’ επιλογήν - συνολικά) καθώς και τα δύο κύρια
στατιστικά  μέτρα:  μέση  τιμή  και  τυπική  απόκλιση.  [Τα  κενά  ‘κελιά’  δηλώνουν
έλλειψη μαθημάτων επιλογής  ή  μη διαθέσιμη  διάκριση μεταξύ  υποχρεωτικών και
επιλογής  μαθημάτων  στις  πηγές  πληροφόρησης  του  αντίστοιχου  τμήματος.  Όσα
μαθήματα  περιλαμβάνουν  θεωρητικό  και  εργαστηριακό  μέρος  (μικτά)  έχουν
θεωρηθεί ως ένα μάθημα].

Πίνακας 3.7. Αριθμοί προσφερόμενων μαθημάτων ανά τμήμα ΤΠΕ
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Ι
Δ
Ρ
Υ
Μ
Α

α/α ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΠΕ   

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ

Π
Α
Ν
Ε

ΠΙ
ΣΤ
Η

ΜΙ
Α

1  ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Η/Υ ΚΡΗΤΗΣ 19 37 56
2  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 34 29 63
3  ΗΛΕΚΤΡΟΛ. ΜΗΧ. & ΜΗΧ. Η/Υ ΑΘΗΝΑΣ 35 17 52
4  ΗΛΕΚΤΡΟΛ. ΜΗΧ. & ΜΗΧ. Η/Υ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 20 37 57
5  ΗΛΕΚΤΡΟΛ. ΜΗΧ. & ΜΗΧ. Η/Υ ΘΡΑΚΗΣ 31 31 62
6  ΗΛΕΚΤΡΟΛ. ΜΗΧ. & ΜΗΧ. Η/Υ ΠΑΤΡΑΣ 67  4 71
7  ΗΛΕΚΤΡΟΝ. ΜΗΧ. & ΜΗΧ. Η/Υ ΚΡΗΤΗΣ 19 44 63
8  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ 13 42 55
9  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 40 14 54

10  ΠΛΗΡ/ΚΩΝ – ΕΠΙΚ/ΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 17 17 34
11  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 44 15 59
12  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 26 26 52
13  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 25 24 49
14  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 30 30 60
15  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 31 18 49
16  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 40 40
17  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΑΠ 14   8 22

ΤΕ
Ι

18  ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 15 13 28
19  ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 31  3 34
20  ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 25 25
21  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 41 41
22  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ 27 27
23  ΕΦΑΡΜ/ΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 26 15 41
24  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 38   9 47
25  ΗΛΕΚΤΡ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤ/ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 25 25
26  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 41 41
27  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΑΜΙΑΣ 35   7 42
28  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 35   8 43
29  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 27 12 39
30  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡ/ΡΙΑΣ & ΕΠΙΚ/ΝΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 18 16 34
31  ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 24 16 40

Μέση τιμή ( X ) και τυπική απόκλιση (S ) X S X S X S

 ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ
30 13 25 12 53

11
 ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΕΙ 29 8 11 4 36

7
ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 29 11 20 12 45

13

Από την  παρατήρηση των  βασικών στατιστικών μεγεθών  προκύπτουν  οι  εξής
διαπιστώσεις:
1) Τα ΠΠΣ των τμημάτων ΤΠΕ των πανεπιστημίων και των ΤΕΙ δεν παρουσιάζουν

διαφοροποιήσεις  μεταξύ  τους,  όσον  αφορά  στον  αριθμό  των  υποχρεωτικών
μαθημάτων που προσφέρουν (30 κατά μέσο όρο).

2)  Τα ΠΠΣ του πανεπιστημιακού τομέα προσφέρουν  υπερδιπλάσια κατ’  επιλογήν
μαθήματα από αυτά των ΤΕΙ. Ο μέσος αριθμός των κατ’ επιλογήν μαθημάτων στα
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πανεπιστημιακά τμήματα είναι κατά τι μικρότερος από τον αντίστοιχο αριθμό των
υποχρεωτικών (25 έναντι 30, αναλογία 0,83:1), ενώ για τα τμήματα των ΤΕΙ η
αναλογία αυτή είναι πολύ μικρότερη (11 έναντι 29, αναλογία μόλις 0,38:1).

3) Ο συνολικός μέσος αριθμός μαθημάτων που προσφέρονται από τα τμήματα των 
πανεπιστημίων  είναι  μεγαλύτερος  κατά  47%  από  τον  αντίστοιχο  αριθμό  των
τμημάτων  ΤΕΙ  (53  έναντι  36).  Η  σημαντική  αυτή  απόκλιση  αιτιολογείται  σε
κάποιο βαθμό από τη διαφορά στη διάρκεια σπουδών: οκτώ έως δέκα εξάμηνα
στα πανεπιστημιακά τμήματα έναντι επτά ‘ενεργών’ εξαμήνων σε αυτά των ΤΕΙ.

4) Οι σχετικά μεγάλες τυπικές αποκλίσεις που παρατηρούνται, ιδιαίτερα στα 
πανεπιστημιακά τμήματα, δηλώνουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των  επιμέρους
ΠΠΣ,  όσον  αφορά  στους  αριθμούς  των  προσφερόμενων  μαθημάτων.  Οι
αντίστοιχες αποκλίσεις είναι πολύ μικρότερες μεταξύ των τμημάτων ΤΕΙ.

3.2.3 Συσχετίσεις τμημάτων και κατηγοριών μαθημάτων 

Στόχος αυτής της ανάλυσης είναι η διερεύνηση της έμφασης που δίνουν τα τμήματα
ΤΠΕ σε κάθε μία από τις 16 επιμέρους κατηγορίες των προσφερόμενων μαθημάτων.
Για  το  σκοπό  αυτό  τα  μαθήματα  συσχετίζονται  με  τα  τμήματα  ΤΠΕ  με  τρεις
διαφορετικούς τρόπους: α) ανά τμήμα, β) ανά τύπο ιδρύματος και γ) ανά κατηγορία
και κατεύθυνση τμημάτων. Για τη μέτρηση της έμφασης που δίνεται στις επιμέρους
κατηγορίες  μαθημάτων  εισάγεται  ο  όρος  «προτεραιότητα»,  η  τιμή  της  οποίας
αντιστοιχεί στο μέσο αριθμό των αντίστοιχων προσφερόμενων μαθημάτων. Τίθεται
επίσης  ένα  κατώτερο  όριο  προτεραιότητας,  το  οποίο  ονομάζεται  «τελευταία
προτεραιότητα» και αντιστοιχεί σε τιμές ίσες ή μικρότερες του αριθμού ‘δύο’. Στην
περαιτέρω ανάλυση εξετάζονται μόνο οι προτεραιότητες των κατηγοριών μαθημάτων
που υπερβαίνουν την τιμή ‘δύο’. Από τις πίνακες των προτεραιοτήτων συνάγονται
σχετικά συμπεράσματα. 

3.2.3.1 Ανάλυση ανά τμήμα ΤΠΕ

Αυτό το πρώτο επίπεδο ανάλυσης αναφέρεται στις συσχετίσεις των τμημάτων ΤΠΕ
τόσο του καθενός ξεχωριστά, όσο και συγκεντρωτικά ανά τύπο ιδρύματος, με τις 16
επιμέρους κατηγορίες στις οποίες κατανέμονται τα προσφερόμενα μαθήματα. 

Οι πίνακες 3.8 και 3.9 περιλαμβάνουν τους αριθμούς μαθημάτων (υποχρεωτικών,
κατ’  επιλογήν  και  συνολικών)  ανά  επιμέρους  κατηγορία  -  με  συντομογραφικό
συμβολισμό, σύμφωνα με τον πίνακα 3.6 – που προσφέρονται από κάθε τμήμα ΤΠΕ
των πανεπιστημίων και των ΤΕΙ αντίστοιχα (εξαιρούνται μόνο τα δύο νέα τμήματα
του  Πανεπιστημίου  Πελοποννήσου,  για  τα  οποία  δεν  έχουν  δημοσιευθεί  σχετικά
στοιχεία).  Στις  δύο  τελευταίες  στήλες  των  πινάκων  παρουσιάζονται  οι  συνολικοί
αριθμοί και οι μέσες τιμές των προσφερόμενων μαθημάτων για κάθε μία από τις 16
επιμέρους  κατηγορίες.  Οι  μέσες  τιμές  των  προσφερόμενων  μαθημάτων  ανά  τύπο
ιδρύματος και κατηγορία παριστάνονται διαγραμματικά στο σχήμα 3.10.
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  Πίνακας 3.8. Συσχέτιση κατηγοριών μαθημάτων και πανεπιστημιακών τμημάτων
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1 ΥΠΟ
6 6 11 7 9 7 6 7 8 4 8 7 7 6 7 3 4 113 7
8 0 2 2 3 1 4 0 1 0 0 0 1 3 0 0 0 25 1

14 6 13 9 12 8 10 7 9 4 8 7 8 9 7 3 4 138 8

2 ΛΕΙ
2 3 7 0 0 5 0 0 3 1 3 4 2 3 2 4 2 41 2
2 3 0 3 2 0 3 6 2 2 1 2 3 3 4 0 1 37 2
4 6 7 3 2 5 3 6 5 3 4 6 5 6 6 4 3 78 5

3 ΛΟΓ
7 5 5 4 6 4 5 5 6 2 8 4 9 4 7 3 2 86 5
3 2 5 2 4 4 3 2 5 1 6 4 6 4 6 3 2 62 4
7 5 5 4 6 4 5 5 6 2 8 4 9 4 7 3 2 86 5

4 ΥΛΙ
1 0 14 4 4 11 4 0 5 1 0 3 2 0 1 2 1 53 3
5 0 0 3 4 0 4 8 0 0 7 3 4 0 0 0 0 38 2
6 0 14 7 8 11 8 8 5 1 7 6 6 0 1 2 1 91 5

5 ΘΕΩ
3 2 3 0 1 3 1 1 3 0 6 3 3 3 3 1 2 38 2
1 1 0 2 1 0 2 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 12 1
4 3 3 2 2 3 3 3 4 0 6 4 3 3 4 1 2 50 3

6 ΔΕΔ
3 4 4 1 1 2 3 1 3 2 2 2 2 3 5 3 0 41 2
0 1 0 2 0 0 0 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0 8 0
3 5 4 3 1 2 3 3 3 2 3 3 2 4 5 3 0 49 3

7 ΠΛΗ
0 2 2 0 0 1 0 1 2 3 1 0 0 3 1 1 0 17 1
2 4 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 3 2 1 0 1 18 1
2 6 2 0 0 1 0 2 4 4 1 1 3 5 2 1 1 35 2

8 ΔΙΚ
1 1 7 0 0 7 0 0 3 1 7 0 1 1 1 5 2 37 2
3 1 0 5 6 0 4 5 4 1 1 2 1 2 1 0 0 36 2
4 2 7 5 6 7 4 5 7 2 8 2 2 3 2 5 2 73 4

9 ΠΟΛ
0 2 2 0 2 3 1 0 2 1 2 0 1 0 1 5 0 22 1
3 1 0 2 0 0 3 5 1 4 1 4 2 3 3 0 1 33 2
3 3 2 2 2 3 4 5 3 5 3 4 3 3 4 5 1 55 3

10 ΑΥΤ
0 2 10 1 1 13 1 0 2 1 4 2 1 0 2 2 0 42 2
5 3 0 7 6 0 8 6 1 3 2 5 4 2 3 0 1 56 3
5 5 10 8 7 13 9 6 3 4 6 7 5 2 5 2 1 98 6

11 ΑΣΦ
0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 6 0
1 2 1 2 0 0 0 0 0 2 0 2 1 2 0 0 2 15 1
1 2 2 2 0 0 0 1 0 3 1 2 1 2 1 1 2 21 1

12 ΕΙΔ
0 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0
0 0 0 2 3 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 10 1
0 1 2 2 3 1 2 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 16 1
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13 ΔΙΟ
0 9 6 0 1 3 0 0 1 0 1 0 0 4 0 5 0 30 2
2 6 1 2 2 0 4 4 1 3 0 3 1 9 1 0 0 39 2
2 15 7 2 3 3 4 4 2 3 1 3 1 13 1 5 0 69 4

14 ΚΟΙ
0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 2 1 0 1 1 2 0 12 1
0 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 8 0
0 2 1 0 1 1 3 0 2 1 2 2 0 2 1 2 0 20 1

15 ΕΚΠ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 1 5 0
1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 2 1 0 1 10 1
1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 3 1 2 2 15 1

16 ΑΛΛ
0 0 4 5 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 23 1
0 0 1 3 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 13 1
0 0 5 8 8 9 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 36 2
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Πίνακας 3.9. Συσχέτιση κατηγοριών μαθημάτων και τμημάτων ΤΕΙ
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1 ΥΠΟ
4 5 5 4 7 5 6 5 5 6 7 5 2 4 70 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 5 5 4 7 1 6 5 5 6 7 5 2 4 66 5

2 ΛΕΙ
1 1 0 2 3 2 1 1 3 4 4 2 2 3 29 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 4 0
1 1 0 2 3 2 2 1 3 6 4 4 2 3 34 2

3 ΛΟΓ
1 1 1 4 3 3 3 3 5 3 5 5 4 3 44 3
1 1 1 4 3 3 3 3 5 3 4 5 4 3 43 3
1 1 1 4 3 3 3 3 5 3 5 5 4 3 44 3

4 ΥΛΙ
5 6 6 6 0 5 0 7 5 6 3 2 0 1 52 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
6 6 6 6 0 5 0 7 5 6 3 3 0 1 54 4

5 ΘΕΩ
1 0 0 0 1 1 2 1 2 2 3 1 1 0 15 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 1 1 2 1 2 2 3 1 1 0 15 1

6 ΔΕΔ
0 1 1 4 2 0 4 0 3 2 3 2 3 2 27 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 4 2 0 4 0 3 2 3 2 3 2 27 2

7 ΠΛΗ
0 2 0 1 0 1 4 0 0 2 1 1 0 4 16 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
1 2 0 1 0 1 5 0 0 2 1 2 0 4 19 1

8 ΔΙΚ
1 4 4 4 2 5 1 3 6 5 2 0 5 6 48 3
1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3 0
2 4 4 4 2 5 2 3 6 5 2 1 5 6 51 4

9 ΠΟΛ
0 1 0 1 1 4 2 0 1 1 2 0 2 2 17 1
2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 3 0 0 10 1
2 1 0 1 1 4 4 0 1 1 5 3 2 2 27 2

10 ΑΥΤ
0 6 5 3 1 6 2 2 4 1 3 1 4 0 38 3
5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 9 1
5 6 5 3 1 6 3 2 4 1 5 2 4 0 47 3

11 ΑΣΦ
0 1 0 2 0 1 1 0 0 1 2 1 2 1 12 1
0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 3 0
0 1 0 2 0 1 2 0 0 2 2 2 2 1 15 1

12 ΕΙΔ
0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0

13 ΔΙΟ
0 0 0 4 6 4 10 1 3 2 1 1 0 6 38 3
1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 4 0
1 0 0 4 6 4 12 1 3 2 1 2 0 6 42 3

14 ΚΟΙ
0 0 0 2 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 6 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 5 0
0 0 0 2 1 0 1 0 2 2 2 1 0 0 11 1

15 ΕΚΠ
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 3 0

16 ΑΛΛ
2 3 3 3 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 15 1
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3 0
3 3 3 3 0 0 0 2 2 1 0 1 0 0 18 1
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Σχήμα 3.10. Μέσες τιμές προσφερόμενων μαθημάτων ανά τύπο ιδρύματος και κατηγορία.

Από  τους  πίνακες  3.8  και  3.9  και  το  διάγραμμα  μέσων  τιμών  μαθημάτων
προκύπτουν για κάθε τύπο ανώτατου ιδρύματος,  όσον αφορά στις  προτεραιότητες
που δίνονται στις επιμέρους κατηγορίες μαθημάτων, οι εξής διαπιστώσεις: 

Τα  ΠΠΣ  των  πανεπιστημιακών  τμημάτων  δίνουν  πρώτη  προτεραιότητα  στις
«γνώσεις υποδομής», στην οποία προσφέρουν κατά μέσο όρο από οκτώ μαθήματα.
Δεύτερη προτεραιότητα δίνεται στην κατηγορία «αυτόματος έλεγχος - ρομποτική -
συστήματα  γνώσης»  (έξι  μαθήματα),  ενώ  τρίτη  προτεραιότητα  στις  κατηγορίες
«λειτουργία  και  αρχιτεκτονική  συστημάτων»,  «τεχνολογία  λογισμικού»  και
«τεχνολογία υλικού» (από πέντε μαθήματα). Ακολουθούν οι κατηγορίες «δίκτυα και
επικοινωνίες» και  «διοίκηση -  οικονομία - δίκαιο», στις  οποίες  προσφέρονται  από
τέσσερα μαθήματα. Σε τρεις ακόμη κατηγορίες προσφέρονται από τρία μαθήματα. Οι
υπόλοιπες έξι κατηγορίες έχουν χαμηλότερη προτεραιότητα.

 Πρώτη προτεραιότητα των ΠΠΣ των τμημάτων ΤΠΕ των ΤΕΙ είναι επίσης οι
«γνώσεις  υποδομής»  με  πέντε  κατά  μέσο  όρο  προσφερόμενα  μαθήματα.  Οι
κατηγορίες  «τεχνολογία  υλικού» και  «δίκτυα  και  επικοινωνίες» είναι  δεύτερες  σε
προτεραιότητα (με  τέσσερα μαθήματα).  Ακολουθούν τρεις  κατηγορίες  μαθημάτων
(«αυτόματος  έλεγχος -  ρομποτική -  συστήματα γνώσης», «τεχνολογία λογισμικού»
και «διοίκηση - οικονομία - δίκαιο»), όπου προσφέρονται από τρία μαθήματα, ενώ οι
υπόλοιπες δέκα κατηγορίες είναι χαμηλότερης προτεραιότητας.

Από  τη  σύγκριση  των  προτεραιοτήτων  που  δίνουν  τα  ΠΠΣ  των  δύο  τύπων
ιδρυμάτων  στις  διάφορες  κατηγορίες  μαθημάτων  επιβεβαιώνεται  η  μεγαλύτερη
στροφή των ΠΠΣ των τμημάτων ΤΕΙ προς μαθήματα τεχνολογικού περιεχομένου.
Παράλληλα  διαπιστώνεται,  όσον  αφορά  στην  ευρύτητα  χρήσης  των  κατηγοριών
μαθημάτων,  μεγαλύτερη  ‘πολυφωνία’  των  ΠΠΣ  των  πανεπιστημίων  (με  έξι
κατηγορίες χαμηλότερης προτεραιότητας έναντι δέκα των τμημάτων ΤΕΙ, στις δύο
μάλιστα από τις οποίες δεν προσφέρεται κανένα μάθημα).
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3.2.3.2 Ανάλυση ανά κατηγορία και κατεύθυνση τμημάτων 

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει  το δεύτερο  επίπεδο ανάλυσης  που αναφέρεται  στις
συσχετίσεις  των  τριών  κύριων  κατηγοριών  και  των  οκτώ  κατευθύνσεων  των
τμημάτων ΤΠΕ με τις 16 κατηγορίες των προσφερόμενων μαθημάτων. 

Η ανάλυση των προσφερόμενων  μαθημάτων κάθε  επιμέρους  κατηγορίας  τόσο
ανά κατηγορία τμημάτων ΤΠΕ (σύμφωνα με την ανάλυση του σχήματος 3.1), όσο και
συνολικά παριστάνεται διαγραμματικά στο σχήμα 3.11.
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 8 5 5 4 4 3 2 4 3 5 1 0 5 1 1 0

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ 10 7 5 11 3 4 2 6 4 8 2 1 6 1 0 3

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 4 1 1 6 1 0 1 2 2 5 0 1 1 0 0 3
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   Σχήμα 3.11. Μέσες τιμές προσφερομένων μαθημάτων ανά κύρια κατηγορία τμημάτων

Από τις συσχετίσεις των επιμέρους κατηγοριών μαθημάτων με τις τρεις κύριες
κατηγορίες τμημάτων ΤΠΕ συνάγονται τα ακόλουθα: 

Οι «γνώσεις υποδομής» αποτελούν την πρώτη προτεραιότητα (με 8 κατά μέσο
όρο μαθήματα) της κατηγορίας τμημάτων Πληροφορικής και Επιστήμης Η/Υ, στην
οποία ανήκει  η πλειοψηφία των τμημάτων (21 τμήματα).  Αντίθετα,  οι  κατηγορίες
Μηχανικών Η/Υ (9 τμήματα) και Αυτοματισμού (3 τμήματα) στρέφονται πιο πολύ
στην «τεχνολογία υλικού», προσφέροντας 11 και 6 μαθήματα αντίστοιχα.

Η  κατηγορία  τμημάτων  Πληροφορικής  και  Επιστήμης  Η/Υ  θέτει  εξ  ίσου  ως
δεύτερη  προτεραιότητα  τις  κατηγορίες  μαθημάτων  «λειτουργία  και  αρχιτεκτονική
συστημάτων»,  «τεχνολογία  λογισμικού»,  «αυτόματος  έλεγχος  -  ρομποτική  -
συστήματα  γνώσης»  και  «διοίκηση  -  οικονομία  -  δίκαιο»,  προσφέροντας  από  5
αντίστοιχα μαθήματα.

Τα  τμήματα  Μηχανικών  Η/Υ  έχουν  ως  δεύτερη  προτεραιότητα  τις  «γνώσεις
υποδομής» και ως τρίτη τον «αυτόματο έλεγχο - ρομποτική - συστήματα γνώσης» με
10  και  8  μαθήματα  αντίστοιχα.  Οι  ίδιες  κατηγορίες  με  αντίστροφη  όμως  σειρά
αποτελούν τη δεύτερη και τρίτη προτεραιότητα των τμημάτων «αυτοματισμού».
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Πίνακας 3.10. Συσχέτιση κατηγοριών μαθημάτων και κατευθύνσεων τμημάτων 

α/α

ΚΑΤ
ΗΓΟΡ

ΙΕΣ
ΜΑΘ
ΗΜΑ
ΤΩΝ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & 

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Η/Υ
ΑΥΤΟΜΑ-
ΤΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΑ

 ΠΛΗΡΟ
ΦΟΡΙΚΗ
Σ

 ΕΠΙΣΤ
ΗΜΗΣ
Η/Υ

 ΕΦΑΡΜ
ΟΣΜΕΝ
ΗΣ    
 ΠΛΗΡΟ
ΦΟΡΙΚΗ
Σ

 ΠΛΗΡΟ
ΦΟΡΙΚΗ
Σ  
 &
ΤΗΛΕΠΙ
Κ/ΝΙΩΝ

 ΔΙΑΧΕΙ
ΡΙΣΗΣ  
 ΠΛΗΡΟ
ΦΟΡΙΩ
Ν &  
 ΕΠΙΚΟΙ
ΝΩΝΙΩ
Ν

ΜΗΧΑΝ
ΙΚΩΝ
Η/Υ
&

ΠΛΗΡΟ
ΦΟΡΙΚΗ

Σ

 ΗΛΕΚΤ
ΡΟΛΟΓ
ΩΝ 
 ΜΗΧΑ
ΝΙΚΩΝ
&   
 ΜΗΧΑ
ΝΙΚΩΝ
Η/Υ

 ΑΥΤΟΜΑΤΙ
ΣΜΟΥ

ΣΥΝ
ΟΛ
Ο

ΜΑ
ΘΗ
ΜΑ

ΤΩΝ

ΜΕ
ΣΗ

ΤΙΜ
Η

1 ΥΠΟ
7 6 6 8 7 7 11 4 56 7
0 8 0 0 0 0 2 0 10 1
7 14 6 8 7 7 13 4 66 8

2 ΛΕΙ
4 2 3 3 3 0 7 1 23 3
2 2 3 1 0 6 0 0 14 2
6 4 6 4 3 6 7 1 37 5

3 ΛΟΓ
4 3 2 6 3 2 5 1 26 3
0 4 3 2 0 3 0 0 12 2
4 7 5 8 3 5 5 1 38 5

4 ΥΛΙ
3 1 0 0 0 0 14 5 23 3
3 5 0 7 0 8 0 0 23 3
6 6 0 7 0 8 14 6 47 6

5 ΘΕΩ
3 3 2 6 1 1 3 1 20 3
1 1 1 0 0 2 0 0 5 1
4 4 3 6 1 3 3 1 25 3

6 ΔΕΔ
2 3 4 2 2 1 4 0 18 2
1 0 1 1 0 2 0 0 5 1
3 3 5 3 2 3 4 0 23 3

7 ΠΛΗ
0 0 2 1 0 1 2 0 6 1
1 2 4 0 0 1 0 0 8 1
1 2 6 1 0 2 2 1 15 2

8 ΔΙΚ
0 1 1 7 2 0 7 1 19 2
2 3 1 1 0 5 0 1 13 2
2 4 2 8 2 5 7 2 32 4

9 ΠΟΛ
0 0 2 2 1 0 2 0 7 1
4 3 1 1 0 5 0 2 16 2
4 3 3 3 1 5 2 2 23 3

10 ΑΥΤ
2 0 2 4 1 0 10 0 19 2
5 5 3 2 0 6 0 5 26 3
7 5 5 6 1 6 10 5 45 6

11 ΑΣΦ
0 0 0 1 0 1 1 0 3 0
2 1 2 0 0 0 1 0 6 1
2 1 2 1 0 1 2 0 9 1

12 ΕΙΔ
0 0 1 0 0 0 2 0 3 0
0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
0 0 1 0 0 0 2 1 4 1

13 ΔΟΙ
0 0 9 1 6 0 6 0 22 3
3 2 6 0 0 4 1 1 17 2
3 2 15 1 6 4 7 1 39 5

14 ΚΟΙ
1 0 0 2 1 0 0 0 4 1
1 0 2 0 0 0 1 0 4 1
2 0 2 2 1 0 1 0 8 1

15 ΕΚΠ
0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
1 1 2 0 0 0 0 0 4 1
1 1 2 1 0 0 0 0 5 1

16 ΑΛΛ
0 0 0 0 0 0 4 2 6 1
0 0 0 0 0 0 1 1 2 0
0 0 0 0 0 0 5 3 8 1
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΝΟΛΟ
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 Στον πίνακα 3.10 παρουσιάζονται οι μέσες τιμές των μαθημάτων κάθε επιμέρους
κατηγορίας  για  κάθε  μία  από  τις  οκτώ  κατευθύνσεις  τμημάτων  ΤΠΕ  (οι  τρεις
γραμμές κάθε κατηγορίας αναφέρονται σε υποχρεωτικά, κατ’ επιλογήν και συνολικά
μαθήματα  αντίστοιχα,  ενώ  οι  δύο  τελευταίες  στήλες  του  πίνακα  περιέχουν  τους
συνολικούς αριθμούς και τις μέσες τιμές μαθημάτων ανά κατηγορία). 

Τα  ακόλουθα  διαγράμματα  (σχήματα  3.12  έως  3.19)  αντιστοιχούν  στις  οκτώ
κατευθύνσεις  των τμημάτων ΤΠΕ και  παρουσιάζουν σε  διαγραμματική μορφή τις
μέσες τιμές των προσφερόμενων μαθημάτων ανά κατηγορία. 
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 Σχήμα 3.12. Μέσες τιμές προσφερομένων μαθημάτων ανά κατηγορία. 
Κατεύθυνση «πληροφορικής».

 

56



Κεφάλαιο 3: Προγράμματα προπτυχιακών σπουδών: εξέλιξη - παρούσα κατάσταση - προοπτικές

0

2

4

6

8

10

12

14

16

ΥΠΟ ΛΕΙ ΛΟΓ ΥΛΙ ΘΕΩ ΔΕΔ ΠΛΗ ΔΙΚ ΠΟΛ ΑΥΤ ΑΣΦ ΕΙΔ ΔΟΙ ΚΟΙ ΕΚΠ ΑΛΛ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Μ
ΕΣ

Η
 Τ

ΙΜ
Η

 Α
ΡΙ

Θ
Μ

Ο
Υ 

Μ
Α

Θ
Η

Μ
Α

ΤΩ
Ν

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Η/Υ

Σχήμα 3.13. Μέσες τιμές προσφερομένων μαθημάτων ανά κατηγορία. 
Κατεύθυνση «επιστήμης Η/Υ»

0

2

4

6

8

10

12

14

16

ΥΠΟ ΛΕΙ ΛΟΓ ΥΛΙ ΘΕΩ ΔΕΔ ΠΛΗ ΔΙΚ ΠΟΛ ΑΥΤ ΑΣΦ ΕΙΔ ΔΟΙ ΚΟΙ ΕΚΠ ΑΛΛ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Μ
ΕΣ

Η
 Τ

ΙΜ
Η

 Α
ΡΙ

Θ
Μ

Ο
Υ 

Μ
Α

Θ
Η

Μ
Α

ΤΩ
Ν

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 Σχήμα 3.14. Μέσες τιμές προσφερομένων μαθημάτων ανά κατηγορία. 
Κατεύθυνση «εφαρμοσμένης πληροφορικής».
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 Σχήμα 3.15. Μέσες τιμές προσφερομένων μαθημάτων ανά κατηγορία. 
Κατεύθυνση «πληροφορικής & τηλεπικοινωνιών».

0

1

2

3

4

5

6

7

8

ΥΠΟ ΛΕΙ ΛΟΓ ΥΛΙ ΘΕΩ ΔΕΔ ΠΛΗ ΔΙΚ ΠΟΛ ΑΥΤ ΑΣΦ ΕΙΔ ΔΟΙ ΚΟΙ ΕΚΠ ΑΛΛ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Μ
ΕΣ

Η
 Τ

ΙΜ
Η

 Α
ΡΙ

Θ
Μ

Ο
Υ 

Μ
Α

Θ
Η

Μ
Α

ΤΩ
Ν

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ &
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 Σχήμα 3.16. Μέσες τιμές προσφερομένων μαθημάτων ανά κατηγορία. 
Κατεύθυνση «διαχείρισης πληροφοριών & επικοινωνιών».
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Σχήμα 3.17. Μέσες τιμές προσφερομένων μαθημάτων ανά κατηγορία. 
Κατεύθυνση «μηχανικών Η/Υ & πληροφορικής»
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Σχήμα 3.18. Μέσες τιμές προσφερομένων μαθημάτων ανά κατηγορία. 
Κατεύθυνση «ηλεκτρολόγων μηχανικών & μηχανικών Η/Υ» 
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 Σχήμα 3.19. Μέσες τιμές προσφερομένων μαθημάτων ανά κατηγορία. 
Κατεύθυνση «αυτοματισμού».

Από την ανάλυση των κατηγοριών μαθημάτων ανά κατεύθυνση τμημάτων ΤΠΕ
προκύπτουν οι εξής διαπιστώσεις:

Οι  «γνώσεις  υποδομής» αποτελούν  την πρώτη προτεραιότητα για  τις  τέσσερις
(από τις πέντε) επιμέρους κατευθύνσεις των τμημάτων που ανήκουν στην κατηγορία
Πληροφορικής  και  Επιστήμης  Υπολογιστών.  Αντίθετα,  η πέμπτη  κατεύθυνση  που
είναι τα τμήματα της Εφαρμοσμένης Πληροφορικής έχει ως πρώτη προτεραιότητα τα
μαθήματα  της  κατηγορίας  «διοίκηση  -  οικονομία  -  δίκαιο».  Δεύτερη  ή  τρίτη
προτεραιότητα των τμημάτων αυτής της κατηγορίας είναι οι κατηγορίες μαθημάτων
«τεχνολογία  υλικού»,  «λειτουργία  και  αρχιτεκτονική  συστημάτων»,  «τεχνολογία
λογισμικού» και «θεωρητική πληροφορική». 

Οι τρεις υπόλοιπες κατευθύνσεις (Μηχανικών Η/Υ, ΗΜΜΥ και Αυτοματισμού)
που ανήκουν στις άλλες δύο κύριες κατηγορίες θέτουν ως πρώτη προτεραιότητα την
«τεχνολογία  υλικού»  και  ως  δεύτερη  ή  τρίτη  τις  «γνώσεις  υποδομής»  και  τα
μαθήματα που σχετίζονται με τον αυτόματο έλεγχο και τη ρομποτική.

Τα παραπάνω αποτελέσματα δε διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό (τηρουμένων των
αναλογιών, λόγω μεταβολών στις ονομασίες και στα περιεχόμενα των κατηγοριών
μαθημάτων)  με  τα  αποτελέσματα  της  μοναδικής  παλαιότερης  σχετικής  έρευνας
(ΕΠΥ,  1996).  Η  πλειοψηφία  των  τμημάτων  έδινε  τότε  κύρια  προτεραιότητα  στις
«θεωρητικές και τεχνικές γνώσεις» καθώς και στις «γνώσεις υποδομής».

3.2.3.3 Συγκεντρωτικοί πίνακες προτεραιοτήτων

Στην τελευταία αυτή ενότητα ανάλυσης της παρεχόμενης εκπαίδευσης παρατίθενται
οι συγκεντρωτικοί πίνακες προτεραιοτήτων των επιμέρους κατηγοριών μαθημάτων. 

Ο πίνακας 3.11 παρουσιάζει τη σειρά των προτεραιοτήτων που δίνονται από το
σύνολο των τμημάτων ΤΠΕ του πανεπιστημιακού τομέα, του τεχνολογικού τομέα και
του  συνόλου  αυτών των τμημάτων.  Ο επόμενος  πίνακας  (3.12)  περιλαμβάνει  την
αντίστοιχη σειρά ανά κατεύθυνση τμημάτων. Οι κατηγορίες μαθημάτων αναφέρονται
συντομογραφικά (σύμφωνα με το συμβολισμό του πίνακα 3.6).
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Πίνακας  3.11. Σειρά προτεραιοτήτων των κατηγοριών μαθημάτων 
ανά τύπο εκπαιδευτικού ιδρύματος και συνολικά

 

ΠΡΟΤΕ-
ΡΑΙΟΤΗΤΑ

ΤΜΗΜΑΤΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ

ΤΟΜΕΑ
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2η  ΑΥΤ  ΔΙΚ, ΥΛΙ  ΑΥΤ, ΥΛΙ
3η  ΛΕΙ, ΛΟΓ, ΥΛΙ  ΑΥΤ, ΔΟΙ, ΛΟΓ  ΔΙΚ, ΔΟΙ, ΛΕΙ, ΛΟΓ
4η  ΔΙΚ  ΔΕΔ, ΛΕΙ, ΠΟΛ  ΠΟΛ
5η  ΔΟΙ  ΑΛΛ, ΑΣΦ, ΘΕΩ, ΚΟΙ, ΠΛΗ  ΑΛΛ, ΔΕΔ, ΘΕΩ, ΠΛΗ
6η  ΔΕΔ, ΘΕΩ, ΠΟΛ  ΕΙΔ, ΕΚΠ  ΑΣΦ, ΕΙΔ, ΕΚΠ, ΚΟΙ
7η  ΑΛΛ, ΠΛΗ
8η  ΑΣΦ, ΕΙΔ, ΕΚΠ, ΚΟΙ

Πίνακας 3.12. Σειρά προτεραιοτήτων των κατηγοριών μαθημάτων
 ανά κατεύθυνση τμημάτων ΤΠΕ
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 ΠΛΗΡΟΦ
ΟΡΙΚΗΣ

 ΗΛΕΚΤΡΟ
ΛΟΓΩΝ 
 ΜΗΧΑΝΙΚ
ΩΝ & 
 ΜΗΧΑΝΙΚ
ΩΝ Η/Υ

 ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

1η ΑΥΤ, ΥΠΟ ΥΠΟ ΔΟΙ ΔΙΚ, ΛΟΓ,
ΥΠΟ ΥΠΟ ΥΛΙ ΥΛΙ ΥΛΙ

2η ΛΕΙ, ΥΛΙ ΛΟΓ ΛΕΙ, ΠΛΗ,
ΥΠΟ ΥΛΙ ΔΟΙ ΥΠΟ ΥΠΟ ΑΥΤ

3η ΘΕΩ, ΛΟΓ,
ΠΟΛ ΥΛΙ ΑΥΤ, ΔΕΔ,

ΛΟΓ ΑΥΤ, ΘΕΩ ΛΕΙ, ΛΟΓ ΑΥΤ, ΛΕΙ ΑΥΤ ΥΠΟ

4η ΔΕΔ., ΔΟΙ ΑΥΤ ΘΕΩ, ΠΟΛ ΛΕΙ ΔΕΔ, ΔΙΚ ΔΙΚ, ΛΟΓ,
ΠΟΛ

ΔΙΚ, ΔΟΙ,
ΛΕΙ ΑΛΛ

5η ΑΣΦ, ΔΙΚ,
ΚΟΙ

ΔΙΚ, ΘΕΩ,
ΛΕΙ

ΑΣΦ, ΕΚΠ,
ΔΙΚ, ΚΟΙ ΔΕΔ, ΠΟΛ ΑΥΤ, ΘΕΩ,

ΚΟΙ, ΠΟΛ ΔΟΙ ΑΛΛ, ΛΟΓ ΔΙΚ, ΠΟΛ

6η ΕΚΠ, ΠΛΗ ΔΕΔ, ΠΟΛ ΕΙΔ ΚΟΙ
ΑΛΛ, ΑΣΦ,
ΕΙΔ, ΕΚΠ,
ΠΛΗ, ΥΛΙ

ΔΕΔ, ΘΕΩ ΔΕΔ ΕΙΔ, ΔΟΙ, ΘΕΩ, ΛΕΙ,
ΛΟΓ, ΠΛΗ

7η ΑΛΛ, ΕΙΔ ΔΟΙ, ΠΛΗ ΑΛΛ, ΥΛΙ ΑΣΦ, ΔΟΙ,
ΕΚΠ, ΠΛΗ ΠΛΗ ΘΕΩ ΑΣΦ, ΔΕΔ, ΕΚΠ, ΚΟΙ

8η ΑΣΦ, ΕΚΠ ΑΛΛ, ΕΙΔ ΑΣΦ
ΑΣΦ, ΕΙΔ,

ΠΛΗ,
ΠΟΛ

9η ΑΛΛ, ΕΙΔ,
ΚΟΙ

ΑΛΛ, ΕΙΔ,
ΕΚΠ, ΚΟΙ ΚΟΙ

10η ΕΚΠ

Οι πίνακες 3.13 και 3.14 παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των προτεραιοτήτων με
βάση  την  κατηγορία  μαθημάτων.  Για  κάθε  μία  από  τις  16  επιμέρους  κατηγορίες
παρατίθεται  ο  αντίστοιχος  αριθμός  προτεραιότητας  σε  τρία  επίπεδα  ανάλυσης
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(πανεπιστημιακός  τομέας  -  τεχνολογικός  τομέας  -  συνολικά)  καθώς  και  ανά
κατεύθυνση τμημάτων ΤΠΕ. 

Πίνακας 3.13. Προτεραιότητες κατηγοριών μαθημάτων
ανά τύπο ιδρύματος και συνολικά 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ

ΤΟΜΕΑ

ΤΜΗΜΑΤΑ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΤΟΜΕΑ

ΣΥΝΟΛΟ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ
ΥΠΟ 1η 1η 1η

ΑΥΤ 2η 3η 2η

ΥΛΙ 3η 2η 2η

ΔΟΙ 4η 3η 3η

ΛΕΙ 3η 4η 3η

ΛΟΓ 3η 3η 3η

ΔΙΚ 4η 2η 3η

ΠΟΛ 5η 4η 4η

ΔΕΔ 5η 4η 5η

ΘΕΩ 5η 5η 5η

ΠΛΗ 6η 5η 5η

ΑΛΛ 6η 5η 5η

ΑΣΦ 7η 5η 6η

ΕΙΔ 7η 6η 6η

ΕΚΠ 7η 6η 6η

ΚΟΙ 7η 5η 6η

Πίνακας 3.14. Προτεραιότητες κατηγοριών μαθημάτων ανά κατεύθυνση τμημάτων 
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ΚΑΤΗΓ
ΟΡΙΕΣ
ΜΑΘΗ
ΜΑΤΩ

Ν

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Η/Υ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

 ΠΛΗΡΟΦ
ΟΡΙΚΗΣ

 ΕΠΙΣΤΗΜ
ΗΣ Η/Υ

 ΕΦΑΡΜΟ
ΣΜΕΝΗΣ 
 ΠΛΗΡΟΦ
ΟΡΙΚΗΣ

 ΠΛΗΡΟΦ
ΟΡΙΚΗΣ &
 ΤΗΛΕΠΙΚ
ΟΙΝΩΝΙΩ
Ν

 ΔΙΑΧΕΙΡΙ
ΣΗΣ 
 ΠΛΗΡΟΦ
ΟΡΙΩΝ & 
 ΕΠΙΚΟΙΝ
ΩΝΙΩΝ

 ΜΗΧΑΝΙΚ
ΩΝ Η/Υ & 
 ΠΛΗΡΟΦ
ΟΡΙΚΗΣ

 ΗΛΕΚΤΡΟ
ΛΟΓΩΝ 
 ΜΗΧΑΝΙΚ
ΩΝ & 
 ΜΗΧΑΝΙΚ
ΩΝ Η/Υ

 ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ
ΥΠΟ 1η 1η 2η 1η 1η 2η 2η 3η

ΛΕΙ 2η 5η 2η 4η 3η 3η 4η 6η

ΛΟΓ 3η 2η 3η 1η 3η 4η 5η 6η

ΥΛΙ 2η 3η 7η 2η 6η 1η 1η 1η

ΘΕΩ 3η 5η 4η 3η 5η 6η 7η 6η

ΔΕΔ 4η 6η 3η 5η 4η 6η 6η 7η

ΠΛΗ 6η 7η 2η 7η 6η 7η 8η 6η

ΔΙΚ 5η 5η 5η 1η 4η 4η 4η 5η

ΠΟΛ 3η 6η 4η 5η 5η 4η 8η 5η

ΑΥΤ 1η 4η 3η 3η 5η 3η 3η 2η

ΑΣΦ 5η 8η 5η 7η 6η 8η 8η 7η

ΕΙΔ 7η 9η 6η 8η 6η 9η 8η 6η

ΔΟΙ 4η 7η 1η 7η 2η 5η 4η 6η

ΚΟΙ 5η 9η 5η 6η 5η 9η 9η 7η

ΕΚΠ 6η 8η 5η 7η 6η 9η 10η 7η

ΑΛΛ 7η 9η 7η 8η 6η 9η 5η 4η

Ο  παραπάνω  προσδιορισμός  των  προτεραιοτήτων  που  δίδονται  στις  διάφορες
κατηγορίες μαθημάτων σε συνδυασμό με τη συσχέτιση αυτών των κατηγοριών με
τους τομείς εξειδίκευσης των επαγγελματιών των ΤΠΕ (βλ. ενότητα 6.2.2) μπορεί να
αποτελέσει  ένα χρήσιμο εργαλείο για τη διερεύνηση του βαθμού ετοιμότητας των
πτυχιούχων ΤΠΕ της ανώτατης εκπαίδευσης, όσον αφορά στις απαιτούμενες από την
αγορά εργασίας γνώσεις. 

Σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια περαιτέρω εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης των
ΠΠΣ στις ΤΠΕ θα διαδραματίσει η πρόσφατη πρωτοβουλία της ελληνικής πολιτείας,
η  οποία  στοχεύει  στη  συνολική  ενίσχυση  των  σπουδών  πληροφορικής.  Με  την
προκήρυξη και υλοποίηση ολοκληρωμένου προγράμματος που αφορά στην ανώτατη
εκπαίδευση  προβλέπεται  η  αναμόρφωση  των  προγραμμάτων  σπουδών  όλων  των
τμημάτων ΤΠΕ του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα (Υπουργείο Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων, 2002).
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3.3  Το ανθρώπινο δυναμικό

Το έμψυχο δυναμικό των προγραμμάτων προπτυχιακών σπουδών στις ΤΠΕ, δηλαδή
το  εκπαιδευτικό  προσωπικό  και  οι  φοιτούντες,  αποτελεί  μία  από  τις  σημαντικές
παραμέτρους  της φυσιογνωμίας  των τμημάτων.  Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει την
ανάλυση τεσσάρων παραμέτρων του ανθρώπινου δυναμικού: α) τα μέλη διδακτικού
και ερευνητικού προσωπικού, β) οι εισακτέοι στα τμήματα ΤΠΕ, γ) οι φοιτητές και οι
πτυχιούχοι τους και δ) η αναλογία διδασκόντων και φοιτητών. Για τις δύο μεταβλητές
που σχετίζονται με την αγορά εργασίας, τους ετήσιους αριθμούς των εισακτέων και
των πτυχιούχων, επιχειρούνται στατιστικές προβλέψεις για την επόμενη τετραετία.

3.3.1 Διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό

Το  διδακτικό-ερευνητικό  προσωπικό  (ΔΕΠ)  των  τμημάτων  του  πανεπιστημιακού
τομέα και το εκπαιδευτικό προσωπικό (ΕΠ) αυτών των ΤΕΙ αποτελούν τις δύο κύριες
κατηγορίες  διδασκόντων.  Το  εκπαιδευτικό  έργο  υποστηρίζεται  και  από  άλλες
κατηγορίες  προσωπικού:  τους  επιστημονικούς  και  εργαστηριακούς  συνεργάτες
(έκτακτο  εκπαιδευτικό  προσωπικό  -  ΕΕΠ),  το  ειδικό  διοικητικό  και  τεχνικό
προσωπικό (ΕΔΤΠ),  τους  διορισμένους  με  το προεδρικό διάταγμα 407 (ΠΔ 407),
τους  υποψήφιους  διδάκτορες  που  συμμετέχουν  στο  διδακτικό  έργο  καθώς  και  το
ειδικό τεχνικό προσωπικό (ΕΤΠ).

Ο πίνακας 3.15 περιλαμβάνει τους αριθμούς των μελών των βασικών κατηγοριών
προσωπικού της πλειοψηφίας των τμημάτων ΤΠΕ. Τα διαθέσιμα από τις επίσημες
πηγές πληροφόρησης των τμημάτων στοιχεία είναι σε μεγάλο βαθμό ελλιπή (ειδικά
στις  κατηγορίες  των  ΕΔΤΠ,  ΕΤΠ  και  ΠΔ  407),  γεγονός  το  οποίο  αποτελεί
ανασταλτικό παράγοντα για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων.

Ωστόσο, από τη μελέτη των μέσων τιμών αποκαλύπτονται σημαντικές διαφορές
μεταξύ  των  δύο  τύπων  ιδρυμάτων,  όσον  αφορά  στη  στελέχωσή  τους.  Ο  μέσος
αριθμός μελών ΔΕΠ των πανεπιστημιακών τμημάτων είναι 30, ενώ των μελών ΕΠ
των  τμημάτων  ΤΕΙ  μόλις  12.  Αντίστροφα,  αλλά  σε  λογική  αντιστοιχία,  τα
πανεπιστημιακά  τμήματα απασχολούν  κατά  μέσο  όρο  μόνον  επτά  μέλη  έκτακτου
προσωπικού  στην  εκπαιδευτική  διαδικασία,  ενώ  τα  τμήματα  των  ΤΕΙ  πολύ
μεγαλύτερο  αριθμό,  περίπου  25.  Το  αδιαμφισβήτητο  συμπέρασμα  που  προκύπτει
είναι ότι  παρουσιάζεται  μεγάλη έλλειψη μόνιμου  εκπαιδευτικού προσωπικού στην
πλειοψηφία των τμημάτων ΤΠΕ των ΤΕΙ, με αποτέλεσμα να στελεχώνονται σε πολύ
μεγάλο βαθμό από έκτακτο προσωπικό. Τα ΠΠΣ των τμημάτων ΤΕΙ που λειτουργούν
στα τρία μεγαλύτερα αστικά κέντρα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς) απασχολούν
σχετικά ικανοποιητικό αριθμό μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού (τέσσερα τμήματα
με μέσο αριθμό 22 μελών ΕΠ), έχοντας όμως και αυξημένες εκπαιδευτικές ανάγκες. 

3.3.2 Εισακτέοι: Διαχρονική εξέλιξη και προβλέψεις

Οι εισακτέοι φοιτητές και φοιτήτριες αποτελούν την πιο σημαντική μεταβλητή της
διερεύνησης του ανθρώπινου δυναμικού των τμημάτων ΤΠΕ, επειδή αποτελούν τις
δυνητικές  εκροές  του  ανώτατης  εκπαίδευσης  προς  την  αγορά  εργασίας.  Η
αντιστοίχισή τους  με  τους  αριθμούς  φοιτητών και  αποφοίτων δίνει  ένα αξιόπιστο
μέτρο της προσφοράς εργασίας εκ μέρους των πτυχιούχων.  
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Πίνακας 3.15. Διδακτικό-ερευνητικό και τεχνικό προσωπικό των τμημάτων ΤΠΕ

 
α/α ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΠΕ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
ΜΕΛΗ 

ΔΕΠ / ΕΠ ΠΔ 407/ΕΕΠ ΕΔΤΠ/ΕΤΠ

Π
ΑΝ
ΕΠ
ΙΣ
ΤΗ
ΜΙ
Α  

1  ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Η/Υ ΚΡΗΤΗΣ 39 5
2  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 23 3
3  ΗΜΜY ΑΘΗΝΑΣ 82
4  ΗΜΜΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 39 6 17
5  ΗΜΜΥ ΘΡΑΚΗΣ 51 5
6  ΗM & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Η/Υ ΠΑΤΡΑΣ 45
7  ΗΜΜΥ ΚΡΗΤΗΣ 15 4
8  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ 23
9  ΜΗΧ/ΚΩΝ Η/Υ ΤΗΛΕΠ/ΝΙΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 15 1
10  ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΛΗΡ/ΚΩΝ & ΕΠΙΚ/ΚΩΝ ΣΥΣ/ΤΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 15 14
11  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 35
12  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 15 7 2
13  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 11 9
14  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 30
15  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 18

16
 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ 
 ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

17  ΕΑΠ

Τ
Ε Ι

18  ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 29 31
19  ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 17
20  ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
21  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 14
22  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ
23  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 6 4
24  ΕΦ. ΠΛΗΡ/ΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 8 2
25  ΗΛΕΚΤΡ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
26  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 3
27  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΑΜΙΑΣ 5 42 5
28  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 23 7
29  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 19 47 6
30  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡ/ΡΙΑΣ & ΤΗΛΕΠ/ΝΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 5 25
31  ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3

ΜΕΣΗ
ΤΙΜΗ

 ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 30 7 6
 ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 12 25 6
 ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 23 17 6

Ως η πρώτη παράμετρος διερεύνησης των εισακτέων φοιτητών στα τμήματα ΤΠΕ
επιλέχθηκε η μελέτη της διαχρονικής εξέλιξης των ετήσιων αριθμών τους κατά τη
διάρκεια  της  τελευταίας  δωδεκαετίας.  Τα  σχετικά  στοιχεία  συλλέχθηκαν από  ένα
σύνολο έγκυρων δικτυακών τόπων, οι οποίοι περιλαμβάνουν για όλα τα ιδρυθέντα
τμήματα πλήρη στοιχεία για το χρονικό διάστημα 1992 - 2003 (Έδρα Εκπαίδευσης,
2003,  Εφημερίδα  «Τα Νέα»,  2003,  Μακεδονικό  Πρακτορείο  Ειδήσεων,  2003).  Η
εξέλιξη  των  αριθμών  εισακτέων  παρουσιάζεται,  μαζί  με  τα  αντίστοιχα  βασικά
στατιστικά  μεγέθη  στον  πίνακα  3.16.  Από  την  ανάλυση  απουσιάζει  το  τμήμα
πληροφορικής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ), λόγω έλλειψης των
σχετικών στοιχείων.  

Πίνακας 3.16. Διαχρονική εξέλιξη ετήσιων αριθμών εισακτέων των τμημάτων ΤΠΕ
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α/α ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΠΕ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

199
2

199
3

199
4

199
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199
6

199
7

199
8

199
9

200
0

200
1

200
2 2003

Π
ΑΝ
ΕΠ
ΙΣ
ΤΗ
ΜΙ
Α

1  ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Η/Υ ΚΡΗΤΗΣ 50 50 60 60 60 80 80 95 110 120 130
2  ΕΦΑΡΜ/ΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 80 70 70 70 70 90 95 110 130 125 140
3  ΗΜΜY ΑΘΗΝΑΣ 150 160 170 170 200 210 210 255 280 310 320
4  HMMY ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 150 150 150 150 150 170 170 195 220 240 260
5  HMMΥ ΘΡΑΚΗΣ 130 130 130 140 140 150 150 190 210 230 220
6  HM & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Η/Υ ΠΑΤΡΑΣ 130 140 150 150 150 170 170 200 220 240 260
7  HMMY ΚΡΗΤΗΣ 30 40 40 40 50 70 80 105 120 130 125
8  ΜΗΧ/ΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡ/ΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ 100 100 110 110 110 130 140 145 160 180 200
9  ΜΗΧ/ΚΩΝ Η/Υ ΤΗΛΕΠ. & ΔΙΚΤΥΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 60 60 90 100
10  ΜΗΧ. ΠΛΗΡ/ΚΩΝ & ΕΠΙΚ/ΚΩΝ ΣΥΣΤ. ΑΙΓΑΙΟΥ 50 50 65 90 100 110
11  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠ/ΝΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 70 70 80 80 85 100 110 125 150 165 180
12  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 30 40 40 40 40 50 50 70 100 110 120
13  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 40 40 50 50 50 60 60 75 90 100 110
14  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ 90 90 90 90 100 110 120 145 160 175 195
15  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 70 70 80 80 80 80 85 100 120 135 150

16
 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ 
 ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 150 155 180 190 190

17  ΕΠΙΣΤ. & ΤΕΧΝ H/Υ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 60 65
18  ΕΠΙΣΤ. & ΤΕΧΝ. ΕΠΙΚ/NΙΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 60 65

Τ
Ε Ι

19  ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 110 110 110 120 120 140 150 160 180 150 150 145
20  ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 60 60 70 80 86 90 110 120 160 160 160 150
21  ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 150 200 200 200 190
22  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 200 250 280 310 295
23  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ 260 270 300 255
24  ΕΦΑΡΜ ΠΛΗΡ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 200 270 290 320 320
25  ΕΦΑΡΜ. ΠΛΗΡ. & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 200 240 270 300 300
26  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛ/ΚΩΝ ΣΥΣΤ/ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 150 150 160 160 170 170 180 190 200 225 245 270
27  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 85 225 250 270 270
28  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΑΜΙΑΣ 200 230 230 250
29  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 130 130 130 130 130 140 160 160 180 200 220 240
30  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 100 100 120 120 126 130 150 150 190 220 240 260
31  ΤΕΧΝ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΤΗΛΕΠ/ΝΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 200 220 250 270 270
32  ΤΗΛΕΠΛ/ΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 200 250 300 300 330 315

ΣΥΝΟΛΑ
 ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ 0 1120 1150 1220 1230 1285 1520 1720 2090 2400 2760 2940
 ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΕΙ 550 550 590 610 632 670 950 2065 3075 3295 3545 3530
 ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 550 1670 1740 1830 1862 1955 2470 3785 5165 5695 6305 6470

ΜΕΣΕΣ
ΤΙΜΕΣ

 ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ 0 86 88 94 95 99 109 115 131 150 153 163
 ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΕΙ 110 110 118 122 126 134 158 172 220 235 253 252
 ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 110 93 97 102 103 109 124 140 172 190 197 202

ΕΤΗΣΙΑ  ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ - - 2,6 6,1 0,8 4,5 18,3 13,2 21,5 14,8 15 6,5
ΑΥΞΗΣΗ  ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΕΙ - - 7,3 3,4 3,6 6 41,8 117 48,9 7,2 7,6 -,04

(%)  ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ - - 4,2 5,2 1,7 5 26,3 53,2 36,5 10,3 10,7 2,6

Από  τη  μελέτη  της  διαχρονικής  εξέλιξης  και  της  παρούσας  κατάστασης  των
ετήσιων  αριθμών  εισακτέων  προκύπτουν  ενδιαφέρουσες  διαπιστώσεις,  οι  οποίες
αντανακλούν σε  μεγάλο βαθμό  την  πορεία  ολόκληρης  της  ανώτατης  εκπαίδευσης
στον τομέα των ΤΠΕ. Η τεράστια αύξηση του αριθμού των εισακτέων ανά τμήμα και
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του πλήθους των τμημάτων ΤΠΕ αποδεικνύουν τη σαφή πρόθεση της πολιτείας για
τροφοδότηση της αγοράς εργασίας με νέο εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό.

Οι  διαπιστώσεις  που  προκύπτουν  από  τη  μελέτη  της  εξέλιξης  των  αριθμών
εισακτέων στα τμήματα ΤΠΕ είναι οι ακόλουθες:
α)  Ο αριθμός των εισακτέων αυξάνεται αδιάλειπτα κατά τη διάρκεια της τελευταίας 
      δεκαετίας (1994 - 2003) με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 15,6%.
β)   Παρατηρείται ‘έκρηξη’ του αριθμού των εισακτέων κατά την τριετία 1998 - 2000
      με μέση ετήσια αύξηση 38,7%.
γ) Ο ετήσιος αριθμός των εισακτέων υπερδιπλασιάσθηκε - αύξηση 162% - κατά την

πενταετία  1998  -  2003,  προσεγγίζοντας  τους  6500  πρωτοετείς  φοιτητές  ΤΠΕ
(λαμβάνοντας μάλιστα υπόψη μόνο όσους  εισάγονται  μέσω των πανελλαδικών
εξετάσεων).     

δ) Από  το  έτος  1999  και  μετά,  οι  εισακτέοι  στα  τμήματα  ΤΠΕ  των  ΤΕΙ  είναι
περισσότεροι από αυτούς που εισάγονται στα πανεπιστημιακά τμήματα, ενώ έως
τότε συνέβαινε σταθερά το αντίθετο. Ωστόσο, ο πιο πρόσφατος ετήσιος ρυθμός
αύξησης των εισακτέων στα πανεπιστημιακά τμήματα (τριετία 2001 - 2003) είναι
μεγαλύτερος με μέση ετήσια αύξηση 12,1%, έναντι 4,9% σε αυτά των ΤΕΙ.

ε)  Ο μέσος αριθμός εισακτέων ανά τμήμα ΤΠΕ των ΤΕΙ είναι πολύ μεγαλύτερος
(κατά  54%)  από  τον  αντίστοιχο  αριθμό  των  τμημάτων  του  πανεπιστημιακού
τομέα. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με το μικρό αριθμό μελών μόνιμου ΕΠ
των  τμημάτων  ΤΕΙ  (μόλις  12  κατά  μέσο  όρο)  και  τις  διαρκώς  αυξανόμενες
ανάγκες  υποδομής  (αίθουσες  διδασκαλίας,  εργαστήρια)  εύλογα  δημιουργεί
προβλήματα εύρυθμης λειτουργίας.  
Η δεύτερη  παράμετρος  διερεύνησης  των  εισακτέων στα  τμήματα  ΤΠΕ αφορά

στην πρόβλεψη των μελλοντικών ετήσιων αριθμών τους. Οι στατιστικές προβλέψεις
για την τετραετία 2004 - 2007 που παρουσιάζονται στον πίνακα 3.17 υλοποιήθηκαν
με τη βοήθεια της συνάρτησης  forecast του λογιστικού φύλλου  MS-Excel, η οποία
χρησιμοποιεί  για  τον  υπολογισμό  των  νέων  τιμών  τη  μέθοδο  της  γραμμικής
παλινδρόμησης ελαχίστων τετραγώνων (βλ. ενότητα 3.1.5).

Η  διαχρονική  εξέλιξη  και  οι  στατιστικές  προβλέψεις  των  μέσων  τιμών  των
ετήσιων αριθμών εισακτέων ανά τμήμα ΤΠΕ για το χρονικό διάστημα 2004 - 2007
παριστάνονται διαγραμματικά στο σχήμα 3.20.

Οι σημαντικότερες εκτιμήσεις που προκύπτουν από τις στατιστικές προβλέψεις
των συνολικών και μέσων ετήσιων αριθμών εισακτέων είναι οι ακόλουθες:
● Προβλέπεται  συνεχής  αύξηση  του  συνολικού  αριθμού  εισακτέων  κατά  την

τετραετία  2004  -  2007  με  μέσο  ετήσιο  ρυθμό  αύξησης  της  τάξης  του  7,1%.
Αναμένεται η εισαγωγή τουλάχιστον 8500 νέων φοιτητών στα τμήματα ΤΠΕ της
ανώτατης εκπαίδευσης κατά το έτος 2007.

● Ο προβλεπόμενοι  εισακτέοι στα τμήματα ΤΠΕ του πανεπιστημιακού τομέα θα
είναι περίπου 3676 το 2007 με ετήσιο ρυθμό αύξησης περίπου 5,8%.

● Οι  εισακτέοι  στα  αντίστοιχα  τμήματα  των  ΤΕΙ  προβλέπεται  να  είναι  αρκετά
περισσότεροι (περίπου 4846 το 2007) με μεγαλύτερο ετήσιο ρυθμό αύξησης που
θα υπερβαίνει το 8%.

● Για  το  έτος  2007  προβλέπεται  η  μέση  ετήσια  εισαγωγή  περίπου  200  νέων
φοιτητών ανά τμήμα ΤΠΕ των πανεπιστημίων και  περισσότερων των 320 ανά
αντίστοιχο τμήμα των ΤΕΙ. 

Πίνακας 3.17. Στατιστικές προβλέψεις ετήσιων αριθμών εισακτέων (έτη 2004-2007)

α/α ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΠΕ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

2004 2005 2006 2007
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ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
Η

ΜΙ
Α

1  ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Η/Υ ΚΡΗΤΗΣ 128 136 144 152
2  ΕΦΑΡΜ/ΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 135 142 149 155
3  ΗΜΜY ΑΘΗΝΑΣ 323 340 358 375
4  HMMY ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 238 247 257 267
5  HMMΥ ΘΡΑΚΗΣ 231 242 253 264
6  HM & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Η/Υ ΠΑΤΡΑΣ 246 257 269 280
7  HMMY ΚΡΗΤΗΣ 146 158 170 181
8  ΜΗΧ/ΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡ/ΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ 185 193 202 211
9  ΜΗΧ/ΚΩΝ Η/Υ ΤΗΛΕΠ. & ΔΙΚΤΥΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 115 130 145 160
10  ΜΗΧ. ΠΛΗΡ/ΚΩΝ & ΕΠΙΚ/ΚΩΝ ΣΥΣΤ. ΑΙΓΑΙΟΥ 127 141 155 169
11  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠ/ΝΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 172 183 193 204
12  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 109 117 126 134
13  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 103 109 116 122
14  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ 181 191 201 211
15  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 131 138 144 150

16  ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ 
 ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 220 234 249 263

17  ΕΠΙΣΤ. & ΤΕΧΝ H/Υ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
18  ΕΠΙΣΤ. & ΤΕΧΝ. ΕΠΙΚ/NΙΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Τ Ε
Ι

19  ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 180 186 192 198
20  ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 186 198 209 221
21  ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 240 255 270 285
22  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 386 422 458 494
23  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ 337 357 377 397
24  ΕΦΑΡΜ. ΠΛΗΡ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 403 441 479 517
25  ΕΦΑΡΜ. ΠΛΗΡ. & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 368 401 434 467
26  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛ/ΚΩΝ ΣΥΣΤ/ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 243 252 261 270
27  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 411 469 527 585
28  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΑΜΙΑΣ 265 280 295 310
29  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 217 226 235 244
30  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 243 257 270 284
31  ΤΕΧΝ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΤΗΛΕΠ/ΝΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 319 343 367 391
32  ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 400 431 462 493

ΣΥΝΟΛΑ
 ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ 3027 3243 3459 3676
 ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΕΙ 3844 4178 4512 4846
 ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 6870 7421 7972 8522

ΜΕΣΕΣ 
ΤΙΜΕΣ

 ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ 178 189 200 211
 ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΕΙ 278 295 312 329
 ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 225 239 252 266
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Σχήμα 3.20. Διαχρονική εξέλιξη και στατιστικές προβλέψεις
μέσων τιμών αριθμών εισακτέων.

3.3.3 Φοιτητές και πτυχιούχοι

Ο ακριβής υπολογισμός του συνολικού αριθμού των εγγεγραμμένων φοιτητών και
των πτυχιούχων των τμημάτων ΤΠΕ δεν είναι εφικτός λόγω σημαντικών ελλείψεων
στα αντίστοιχα δεδομένα (μόλις τρία από τα τμήματα - τα με αύξοντα αριθμό 11, 24
και 30 του πίνακα 3.17 - διαθέτουν επίσημα σχετικά στοιχεία, και αυτά μόνο για τους
αριθμούς  των  εγγεγραμμένων).  Ως  εκ  τούτου  επιχειρείται  ο  κατά  προσέγγιση
προσδιορισμός των δύο παραπάνω μεγεθών. 

Η  μεθοδολογία  που  χρησιμοποιείται  για  τον  υπολογισμό  των  εγγεγραμμένων
φοιτητών  λαμβάνει  υπόψη  τους  ακριβείς  αριθμούς  εισακτέων  κατά  τη  χρονική
περίοδο  1996  -  2002  καθώς  και  τη  διάρκεια  σπουδών  όλων  των  ΠΠΣ.  Η  κύρια
παραδοχή  στηρίζεται  στο  γεγονός  ότι  το  μεγαλύτερο  ποσοστό  των  φοιτητών
καθυστερεί  να  ολοκληρώσει  τις  σπουδές  του  πέραν  των  τυπικών  εξαμήνων  και
παραμένει  εγγεγραμμένο  στο  τμήμα,  στο  οποίο  φοιτά,  για  μεγαλύτερο  χρονικό
διάστημα.  Ως  μέσο  επιπλέον  διάστημα  φοίτησης  θεωρείται  το  50%  της  τυπικής
διάρκειας σπουδών, δηλαδή μία περίοδος 2 - 2,5 ετών. Έτσι, για τα ΠΠΣ με 8 ή 10
εξάμηνα  σπουδών  θεωρείται  ότι  ο  κάθε  φοιτητής  παραμένει  εγγεγραμμένος  κατά
μέσο  όρο  επί  έξι  (8/2  *  1,5)  ή  επτάμισυ  (10/2  *  1,5)  έτη  αντίστοιχα.  Για  την
ολοκλήρωση  των  σχετικών  υπολογισμών  αρχικά  εξάγονται  οι  μέσες  τιμές  των
ετήσιων αριθμών εισακτέων όλων των ετών για κάθε τμήμα ΤΠΕ. Οι τιμές  αυτές
πολλαπλασιάζονται  κατόπιν  με  το  συντελεστή  6  ή  7,5  ανάλογα  με  τη  διάρκεια
σπουδών του αντίστοιχου τμήματος.

Ο  υπολογισμός  του  αριθμού  των  αποφοίτων  είναι  επίσης  δυσχερής  λόγω
καθολικής  έλλειψης  δεδομένων.  Ο  ετήσιος  αριθμός  αποφοίτων  θεωρείται  κατά
προσέγγιση  ίσος  με  τον  αντίστοιχο  αριθμό  εισακτέων  μέσω  των  πανελλαδικών
εξετάσεων. Η παραδοχή αυτή, τουλάχιστον σε μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, δεν
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απέχει πολύ από την πραγματικότητα. Η απώλεια ‘δυνητικών’ πτυχιούχων κατά τη
διάρκεια  των  σπουδών  τους  εξισορροπείται  από  το  γεγονός  ότι  ο  πραγματικός
αριθμός εισακτέων είναι αρκετά μεγαλύτερος από αυτούς που εισάγονται μέσω των
πανελλαδικών  εξετάσεων.  Ο  πίνακας  3.18  περιλαμβάνει  τα  αποτελέσματα  των
σχετικών υπολογισμών.  

Πίνακας 3.18. Προσεγγιστικοί αριθμοί εγγεγραμμένων φοιτητών και πτυχιούχων
    των τμημάτων ΤΠΕ για το έτος 2003

 α/α ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΠΕ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
Η

ΜΙ
Α

1  ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Η/Υ ΚΡΗΤΗΣ   459   77
2  ΕΦΑΡΜ/ΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ   546   91
3  ΗΜΜY ΑΘΗΝΑΣ 1586 212
4  HMMY ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1309 175
5  HMMΥ ΘΡΑΚΗΣ 1200 160
6  HM & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Η/Υ ΠΑΤΡΑΣ 1290 172
7  HMMY ΚΡΗΤΗΣ   529    71
8  ΜΗΧ/ΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡ/ΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ   964 129
9  ΜΗΧ/ΚΩΝ Η/Υ ΤΗΛΕΠ. & ΔΙΚΤΥΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ   210   70
10  ΜΗΧ. ΠΛΗΡ/ΚΩΝ & ΕΠΙΚ/ΚΩΝ ΣΥΣΤ. ΑΙΓΑΙΟΥ   355    71
11  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠ/ΝΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 1200 104
12  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ   342    57
13  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ   369   62
14  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ   702 117
15  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ   450   90
16  ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ 

 ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ   675 169
17  ΕΠΙΣΤ. & ΤΕΧΝ H/Υ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ     60   60
18  ΕΠΙΣΤ. & ΤΕΧΝ. ΕΠΙΚ/NΙΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ     60   60

Τ Ε
Ι

19  ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ  834 139
20  ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ   658 110
21  ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ   750 188
22  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                1040 260
23  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ   830 277
24  ΕΦΑΡΜ. ΠΛΗΡ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ   591 270
25  ΕΦΑΡΜ. ΠΛΗΡ. & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 1010 253
26  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛ/ΚΩΝ ΣΥΣΤ/ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 1110 185
27  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΕΡΡΩΝ   830 208
28  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΑΜΙΑΣ   660 220
29  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ   948 158
30  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                1100 155
31  ΤΕΧΝ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΤΗΛΕΠ/ΝΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ   940 235
32  ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1380 276

ΣΥΝΟΛΑ
 ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ              12306          1943
ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ              12681          2931
 ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ             24986         4875

ΜΕΣΕΣ 
ΤΙΜΕΣ

 ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ  684  108
 ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ  906  209
 ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ  781  152

Τα  αριθμητικά  αποτελέσματα  που  αφορούν  στους  αριθμούς  εγγεγραμμένων
φοιτητών και πτυχιούχων της ανώτατης εκπαίδευσης στον τομέα των ΤΠΕ οδηγούν
στις ακόλουθες διαπιστώσεις:
● Ο τρέχων αριθμός (έτος 2003) των εγγεγραμμένων φοιτητών σε όλα τα ΠΠΣ του

τομέα των ΤΠΕ είναι περίπου 25000, με ισομερή κατανομή στους δύο τύπους
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ιδρυμάτων. Ο μέσος αριθμός εγγεγραμμένων ανά τμήμα ΤΠΕ είναι 780 φοιτητές
(περίπου 900 ανά τμήμα ΤΕΙ και 700 ανά πανεπιστημιακό τμήμα).

● Κατά τη διάρκεια του 2002 αποφοίτησαν από τα τμήματα ΤΠΕ περίπου 6000
φοιτητές και φοιτήτριες. 

● Ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των πτυχιούχων αναμένεται να υπερβεί το 7%
και προβλέπεται να φθάσει τους 8500 κατά το έτος 2007.

● Ο συνολικός αριθμός των πτυχιούχων των ΠΠΣ της ανώτατης εκπαίδευσης στις
ΤΠΕ από την  ίδρυση του  πρώτου  τμήματος  έως  και  το  έτος  2002 ανήλθε  σε
33000  περίπου.  Προβλέπεται  ότι  έως  και  το  2007  ο  συνολικός  αριθμός  θα
προσεγγίσει  τους  70000  πτυχιούχους  ΤΠΕ (63000  έως  77000  θεωρώντας  μία
λογική απόκλιση της τάξης του +/– 10%).
Η  τελευταία  σχετική  έρευνα  που  πραγματοποιήθηκε  στον  Ελλαδικό  χώρο

προέβλεπε από 11000 έως 17000 πτυχιούχους έως το έτος 2000, έχοντας ως βάση τα
18 τμήματα ΤΠΕ που λειτουργούσαν το 1996 (ΕΠΥ, 1996). 

3.3.4 Αναλογία διδασκόντων και φοιτητών

Η υπάρχουσα αναλογία μεταξύ του εκπαιδευτικού προσωπικού των τμημάτων ΤΠΕ
και των εγγεγραμμένων φοιτητών αποτελεί μία ακόμη παράμετρο της ποιότητας της
εκπαίδευσης  που  παρέχεται  από  τα  ΠΠΣ.  Στην  ανάλυση  που  ακολουθεί  ως
διδάσκοντες θεωρούνται μόνο οι κύριες κατηγορίες τους, δηλαδή τα μέλη ΔΕΠ και το
διορισμένο με το ΠΔ 407 προσωπικό για τα τμήματα του πανεπιστημιακού τομέα και
τα μέλη ΕΠ και ΕΕΠ γι’ αυτά των ΤΕΙ αντίστοιχα. 

Από τον πίνακα 3.19, ο οποίος περιλαμβάνει όλα τα διαθέσιμα σχετικά δεδομένα
για το ακαδημαϊκό έτος 2002-2003, εξάγονται ορισμένα, ενδεικτικά της υφιστάμενης
κατάστασης, συμπεράσματα:
1) Ο μέσος αριθμός  των διδασκόντων στα ΠΠΣ των πανεπιστημιακών τμημάτων

είναι μεγαλύτερος - περίπου κατά 10% - από αυτόν των τμημάτων ΤΕΙ, ενώ οι
εγγεγραμμένοι φοιτητές τους είναι αρκετά λιγότεροι (σχεδόν κατά 25%).

2) Η μέση αναλογία διδασκόντων /  φοιτητών στα πανεπιστημιακά τμήματα είναι
1:21, ενώ σε αυτά των ΤΕΙ 1:35. Η συνολική εικόνα των τμημάτων ΤΠΕ δείχνει
μία μέση αναλογία της τάξης του 1:26.
Η  αντίστοιχη  εικόνα  του  έτους  1996  έδινε  μέση  αναλογία  1:20,  με  αριθμό
διδασκόντων 28  ανά  τμήμα  και  περίπου  615 εγγεγραμμένους  φοιτητές  (ΕΠΥ,
1996).  Η  ραγδαία  αύξηση  των  εισακτέων  φοιτητών,  σε  συνδυασμό  με  τη
στασιμότητα του αριθμού των διδασκόντων αποδεικνύουν ότι η κατάσταση έχει
μεταβληθεί  σημαντικά  και  αντιστοιχούν  πλέον περισσότεροι  φοιτητές  σε κάθε
διδάσκοντα.

3)  Για τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης είναι αδήριτη 
η  ανάγκη  νέων  προσλήψεων  διδακτικού  -  αλλά και  διοικητικού  και  τεχνικού
-προσωπικού  σε  όλα  σχεδόν  τα  τμήματα  ΤΠΕ.  Η  αύξηση  μάλιστα  αυτή  του
εκπαιδευτικού  προσωπικού  θα  πρέπει,  προκειμένου  να  αξιοποιηθεί  πιο
αποτελεσματικά, να συνοδευτεί από σταθεροποίηση του αριθμού των εισακτέων.
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Πίνακας 3.19. Αναλογία διδασκόντων και φοιτητών στα προπτυχιακά τμήματα ΤΠΕ

 
α/α ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΠΕ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ

Ι ΦΟΙΤΗΤΕΣ
ΜΕΛΗ

ΔΕΠ / ΕΠ

ΑΝΑΛΟΓΙΑ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ
ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
Η

ΜΙ
Α

1  ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Η/Υ ΚΡΗΤΗΣ   459 39 1 : 12
2  ΕΦΑΡΜ/ΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ   546 26 1 : 21
3  ΗΜΜY ΑΘΗΝΑΣ 1586 82 1 : 19
4  HMMY ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1309 45 1 : 29
5  HMMΥ ΘΡΑΚΗΣ 1200 56 1 : 21
6  HM & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Η/Υ ΠΑΤΡΑΣ 1290 45 1 : 29
7  HMMY ΚΡΗΤΗΣ   529 15 1 : 35
8  ΜΗΧ/ΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡ/ΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ   964 23 1 : 42
9  ΜΗΧ/ΚΩΝ Η/Υ ΤΗΛΕΠ. & ΔΙΚΤΥΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ   210 15 1 : 14
10  ΜΗΧ. ΠΛΗΡ/ΚΩΝ & ΕΠΙΚ/ΚΩΝ ΣΥΣΤ. ΑΙΓΑΙΟΥ   355 29  1 : 12
11  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠ/ΝΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 1200 35 1 : 34
12  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ   342 22 1 : 16
13  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ   369 11 1 : 34
14  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ   702 30 1 : 23
15  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ   450 18 1 : 25

16
 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ 
 ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ   675  

17  ΕΠΙΣΤ. & ΤΕΧΝ H/Υ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ    60  
18  ΕΠΙΣΤ. & ΤΕΧΝ. ΕΠΙΚ/NΙΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ    60  

Τ
Ε Ι

19  ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 834 60 1 : 14
20  ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 658 17 1 : 39
21  ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 750  
22  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ              1040 14 1 : 74
23  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ 830  
24  ΕΦΑΡΜ. ΠΛΗΡ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 591 10 1 : 59
25  ΕΦΑΡΜ. ΠΛΗΡ. & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΡΗΤΗΣ              1010 10   1 : 101
26  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛ/ΚΩΝ ΣΥΣΤ/ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ              1110  
27  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 830  3   1 : 277
28  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΑΜΙΑΣ 660 47 1 : 14
29  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 948 23 1 : 41
30  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ              1100 66 1 : 17
31  ΤΕΧΝ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΤΗΛΕΠ/ΝΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 940 30 1 : 31
32  ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ              1380   3   1 : 460

ΜΕΣΕ
Σ 

ΤΙΜΕΣ

 ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ 684 33 1 : 21
 ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΕΙ 906 26 1 : 35
 ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 781 30 1 : 26

3.4   Εκτιμήσεις και συμπεράσματα 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάσθηκαν τα αποτελέσματα της διερεύνησης των ΠΠΣ, τα
οποία  προσφέρονται  από  τα  τμήματα  ΤΠΕ  της  ανώτατης  εκπαίδευσης  που
λειτουργούν  κατά  το  ακαδημαϊκό  έτος  2002-2003.  Η  μελέτη  της  παρούσας
κατάστασης  και  της  διαχρονικής  εξέλιξης  των  μεταβλητών  που  σκιαγραφούν  την
παρεχόμενη  εκπαίδευση  οδηγεί  στη  συναγωγή  ορισμένων  συμπερασμάτων.  Όσον
αφορά στις  μεταβλητές που σχετίζονται με την αγορά εργασίας, οι βασισμένες σε
ιστορικά  δεδομένα  στατιστικές  προβλέψεις  που  επιχειρήθηκαν,  επιτρέπουν  τη
διατύπωση εκτιμήσεων για το προσεχές μέλλον. 
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Τα  ακόλουθα  συγκεντρωτικά  συμπεράσματα  αναφέρονται  στη  μέχρι  σήμερα
εξέλιξη της παρεχόμενης εκπαίδευσης από τα τμήματα ΤΠΕ και ανακεφαλαιώνουν
την προηγούμενη ανάλυση:
1) Ο  αριθμός  των  τμημάτων  ΤΠΕ  του  πανεπιστημιακού  τομέα  και  των  ΤΕΙ

αυξάνεται  αδιάλειπτα καθ’ όλη τη διάρκεια της τελευταίας  εικοσαετίας  (1983-
2003). Ο ρυθμός αύξησης των τμημάτων έφθασε στην κορύφωσή του κατά τις
τριετίες 1992-1994 και 1998-2000 που συμπίπτουν με την περίοδο υλοποίησης
του Α’ και Β’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης αντίστοιχα.

2) Καταβάλλεται σημαντική προσπάθεια αποκέντρωσης της ανώτατης εκπαίδευσης
στις ΤΠΕ: η πλειοψηφία των λειτουργούντων τμημάτων εδρεύει πλέον εκτός των
νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης.

3) Ο αριθμός εισακτέων στα τμήματα ΤΠΕ αυξάνεται ραγδαία κατά τη διάρκεια 
της
τελευταίας δωδεκαετίας  με  μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης μεγαλύτερο του 15%,
έχοντας σχεδόν τριπλασιασθεί μέσα στην τριετία 1998-2000 και προσεγγίζοντας
τους 6500 νεοεισερχόμενους φοιτητές ΤΠΕ μέσα στο 2003.

4)  Ο συνολικός τρέχων αριθμός των φοιτούντων στις ΤΠΕ είναι περίπου 25000, με
ισομερή κατανομή μεταξύ των τμημάτων των πανεπιστημίων και των ΤΕΙ.

5)   Ο συνολικός αριθμός των πτυχιούχων στις ΤΠΕ από ελληνικά ανώτατα ιδρύματα,
από την ίδρυση του πρώτου τμήματος έως και το έτος 2002, ανέρχεται σε 33000.

6) Οι διαφοροποιήσεις που παρατηρούνται μεταξύ των ΠΠΣ που προσφέρονται από
τα τμήματα ΤΠΕ δεν είναι μεγάλες, ιδιαίτερα μεταξύ αυτών που ανήκουν
στον  ίδιο  τομέα  (πανεπιστημιακό  ή  τεχνολογικό).  Οι  υπάρχουσες  διαφορές
οφείλονται στις διαφορετικές διάρκειες σπουδών και στην επιμέρους κατεύθυνση,
στην οποία ανήκει το κάθε τμήμα, εντοπίζονται δε στα ακόλουθα:

      α) στους συνολικούς αριθμούς των προσφερόμενων μαθημάτων, κυρίως λόγω
διαφοροποιήσεων στα κατ’ επιλογήν μαθήματα

      β)  στις υποχρεώσεις των φοιτητών για τη λήψη του πτυχίου
      γ)  στη μεγαλύτερη ‘πολυφωνία’ των ΠΠΣ των πανεπιστημιακών τμημάτων, όσον

αφορά στις  επιμέρους  κατηγορίες  μαθημάτων,  καθώς  και  στη στροφή των
ΠΠΣ των τμημάτων ΤΕΙ σε μαθήματα τεχνολογικού περιεχομένου, και  

δ) στους αριθμούς  των εισακτέων ανά τμήμα, οι  οποίοι παρουσιάζουν έντονες
διαφοροποιήσεις, με σημαντικά μεγαλύτερη ‘φόρτιση’ των τμημάτων ΤΕΙ

7) Οι  αναλογίες  διδασκόντων  και  φοιτητών  είναι  γενικά  ‘φτωχές’,  ιδιαίτερα  στα
τμήματα των ΤΕΙ, στα οποία η έλλειψη μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού είναι
ιδιαίτερα έντονη.
Οι  εκτιμήσεις,  οι  οποίες  μπορούν  να  διατυπωθούν  για  την  κατάσταση  που

προβλέπεται να διαμορφωθεί από τη διεξαγωγή αυτής της έρευνας ως τα τέλη της
πρώτης δεκαετίας του 21ου αιώνα συνοψίζονται στα εξής:
● Αναμένεται η ίδρυση τουλάχιστον 9 νέων τμημάτων ΤΠΕ έως το έτος 2008. Ο

συνολικός  τους  αριθμός  θα  φθάσει  ή  και  θα  υπερβεί  τα  42  τμήματα.,  η
πλειοψηφία των οποίων θα εξακολουθήσει να εδρεύει στην επαρχία. 

● Ο συνολικός αριθμός εισακτέων στις ΤΠΕ θα εξακολουθήσει να αυξάνεται με
ετήσιο ρυθμό μεγαλύτερο του 7% και θα προσεγγίσει τους 8500 το 2007.

● Προβλέπεται ότι από την αποφοίτηση των πρώτων πτυχιούχων ΤΠΕ (1980) έως
το  2007,  η  ανώτατη  εκπαίδευση  θα  έχει  ‘παράγει’  συνολικά  περίπου  70000
πτυχιούχους.
Από την προηγηθείσα ανάλυση καθώς και από τα συγκεντρωτικά συμπεράσματα

και εκτιμήσεις διαπιστώνονται κάποιες πιθανώς αρνητικές τάσεις, οι οποίες θα πρέπει
να μελετηθούν από τους αρμόδιους φορείς και να αναστραφούν έγκαιρα. Οι μεγάλοι,
για  τα  δεδομένα  της  χώρας  μας,  αριθμοί  τόσο  των  εισακτέων,  όσο  και  των
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πτυχιούχων στις ΤΠΕ που προβλέπεται να ‘υποδεχθεί’ και να ‘αποδώσει’ αντίστοιχα
η  ελληνική  ανώτατη  εκπαίδευση  είναι  ένα  ζήτημα,  το  οποίο  αξίζει  ιδιαίτερης
προσοχής  από  την  πολιτεία.  Το  ζήτημα  αυτό,  σε  συνδυασμό  με  την  τελικά
προκύπτουσα  ‘ομοιομορφία’  στις  παρεχόμενες  γνώσεις  από  την  πλειοψηφία  των
προσφερόμενων  προγραμμάτων  προπτυχιακών  σπουδών,  πρέπει  να  βρεθούν  στο
κέντρο της μελλοντικής τεχνολογικής και εκπαιδευτικής πολιτικής.

3.5   Οι τρέχουσες εξελίξεις

Σύμφωνα με την ανάλυση της προβλεπόμενης εξέλιξης του αριθμού των τμημάτων
ΤΠΕ (βλ. ενότητα 3.1.5), οι κυριότερες παράμετροι για την εξέλιξη του αριθμού και
τη διασπορά των νέων τμημάτων θα είναι οι επιλογές της πολιτείας και της ανώτατης
εκπαίδευσης για την αξιοποίηση των κονδυλίων του Γ’ ΚΠΣ και η ήδη υπάρχουσα
γεωγραφική διασπορά των τμημάτων αντίστοιχα. 

Οι παραπάνω εκτιμήσεις επιβεβαιώθηκαν σε πολύ μεγάλο βαθμό από τις σχετικές
εξελίξεις  της  τελευταίας  διετίας.  Η  υλοποίηση  του  Γ’  ΚΠΣ υπήρξε  κυριολεκτικά
καταλυτική για την ίδρυση νέων τμημάτων ΤΠΕ. Ο πίνακας 3.20 περιλαμβάνει τα
νεοσύστατα τμήματα ΤΠΕ της ανώτατης εκπαίδευσης, τα ιδρύματα προέλευσής τους
και τις πόλεις, στις οποίες εδρεύουν.

Πίνακας 3.20. Νεοσύστατα τμήματα ΤΠΕ του πανεπιστημιακού και του τεχνολογικού τομέα

α/α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΔΡΑ
1  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ  ΠΑΝ/ΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  ΛΑΜΙΑ
2  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΚΕΡΚΥΡΑ

3  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ  
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ  ΠΑΤΡΑ

4  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ 
 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ  ΠΥΡΓΟΣ

5  ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ  ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ  ΑΜΑΛΙΑΔΑ

6  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
 ΔΙΚΤΥΩΝ  ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ  ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

7  ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ  ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  ΛΕΥΚΑΔΑ

8  ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ  ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΓΡΕΒΕΝΑ

9  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΚΑΣΤΟΡΙΑ

Κατά  τον  Σεπτέμβριο  του  2003  έως  σήμερα  (Μάρτιος  2005)  ιδρύθηκαν  και
λειτουργούν εννέα νέα τμήματα ΤΠΕ, όλα ανεξαιρέτως στην επαρχία, τόσο σε επίσης
νεοσύστατα ιδρύματα, όσο και σε παλαιότερα. 

Η  ίδρυση  δύο  νέων  πανεπιστημιακών  τμημάτων  ΤΠΕ  στη  Λαμία  και  στην
Κέρκυρα συμβαδίζει απόλυτα με τις προβλέψεις  της παρούσας μελέτης τόσο όσον
αφορά στον αριθμό τους, όσο και στη γεωγραφική τους θέση (βλ. ενότητα 3.1.5).   

Αντίθετα  ο  αριθμός  των  επτά  νέων  τμημάτων  ΤΠΕ  στα  ΤΕΙ  μπορεί  να
χαρακτηρισθεί ως εντυπωσιακός και πέραν κάθε εκτίμησης και προσδοκίας. Με τα
νέα αυτά τμήματα το συνολικό πλήθος των τμημάτων ΤΕΙ που σχετίζονται με τις
ΤΠΕ ανέρχεται πλέον σε 23, ένας κατά πάσα πιθανότητα υπερβολικός αριθμός αν
ληφθεί  υπόψη  ότι  τα  τμήματα  αυτά  ήταν  μόλις  5  το  1997  και  14  το  2002.  Η
γεωγραφική τους διασπορά προκαλεί επίσης ερωτηματικά. Τόσο τα πρώτα πέντε από
αυτά (Πύργος - Αμαλιάδα - Πάτρα - Ναύπακτος - Λευκάδα), όσο και τα δύο επόμενα
(Γρεβενά - Καστοριά) εδρεύουν σε πολύ μικρές αποστάσεις μεταξύ τους. Το γεγονός
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αυτό ενισχύει  μεν  σημαντικά δύο ‘άγονες’  μέχρι  πρόσφατα γεωγραφικές  περιοχές
(Δυτική  Πελοπόννησος  και  Δυτική  Μακεδονία),  αλλά  δημιουργεί  εύλογα
ερωτηματικά όσον αφορά στην έντονη πλέον συσσώρευση των τμημάτων ΤΕΙ και
κατά συνέπεια στη στελέχωσή τους με ανθρώπινο δυναμικό και στις προοπτικές τους.

Σχετικά με την κατηγοριοποίηση και τις επιστημονικές κατευθύνσεις των νέων
τμημάτων, αξίζει να σημειωθεί ότι όλα ανήκουν στην πρώτη κατηγορία (βλ. σχήμα
3.1  και  πίνακα  3.2)  και  η  πλειοψηφία  τους  εστιάζεται  στις  εφαρμογές  της
πληροφορικής σε διάφορα πεδία. Τέλος, τρία από τα νέα τμήματα ΤΕΙ έχουν ακριβώς
τον ίδιο τίτλο, εστιάζοντας στις σχέσεις της πληροφορικής με τη διοίκηση και την
οικονομία. 

Είναι  πάντως  προφανές  ότι  οι  τελευταίες  αυτές  εξελίξεις  που  αφορούν  στην
ίδρυση νέων τμημάτων στα ελληνικά πανεπιστήμια και ΤΕΙ (κυρίως σε αυτά) και τις
πιθανές αιτήσεις για δημιουργία και άλλων θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο
προσεκτικής  εξέτασης  από  την  πολιτεία  (ΥΠΕΠΘ),  προκειμένου  να  αποτραπούν
δυσάρεστα φαινόμενα στο προσεχές ή και στο απώτερο μέλλον.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Η ραγδαία εξέλιξη της πληροφορικής και των συγγενών της τεχνολογιών οδήγησε
στην  ανάγκη  περαιτέρω  εξειδίκευσης  των  επαγγελματιών.  Η  ανάγκη  αυτή
επιτάσσεται σήμερα τόσο από το μεταξύ τους ανταγωνισμό, όσο και από την ίδια την
αγορά  εργασίας  του  κλάδου.  Για  τους  λόγους  αυτούς  η  μεγάλη  άνθηση  των
προπτυχιακών  τμημάτων  ΤΠΕ στην  Ελλάδα  συνοδεύτηκε  από  τη  δημιουργία  και
λειτουργία πολλών προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ). Η διερεύνησή
τους  έχει  αποκτήσει  σημαντικό  ενδιαφέρον,  επειδή  ακριβώς  παρέχουν  την  -  από
πολλούς εργοδότες, αλλά και εργαζομένους - ζητούμενη εξειδίκευση. 

Για τη μελέτη των ΠΜΣ που λειτουργούν (έως και το έτος 2002 – 2003) στα
ελληνικά  πανεπιστήμια  και  πολυτεχνεία  επιλέχθηκε  το  μοντέλο  ανάλυσης  που
χρησιμοποιήθηκε για  τα ΠΠΣ. Ο πρώτος  άξονας ανάλυσης αναφέρεται  στα κύρια
χαρακτηριστικά αυτών των τμημάτων, όπως η ταυτότητα, η ηλικία και η γεωγραφική
τους  διασπορά.  Παράλληλα  εξετάζονται  οι  εξειδικεύσεις  που  προσφέρονται  και
επιχειρούνται προβλέψεις  για τη μελλοντική κατάσταση (ενότητα 4.1). Ο δεύτερος
άξονας σχετίζεται με τη λεπτομερή διερεύνηση των παραμέτρων της παρεχόμενης
εκπαίδευσης, ενώ ο τρίτος ασχολείται με το ανθρώπινο δυναμικό των ΠΜΣ (ενότητες
4.2  και  4.3).  Τέλος,  συνάγονται  συμπεράσματα  για  την  παρούσα  κατάσταση  και
σχολιάζονται οι τελευταίες εντυπωσιακές εξελίξεις.  

4.1  Τα μεταπτυχιακά τμήματα στις ΤΠΕ

Η ανάλυση αυτής της ενότητας περιλαμβάνει  την αποτύπωση της ταυτότητας των
λειτουργούντων  ΠΜΣ και  των  προσφερόμενων  μεταπτυχιακών  εξειδικεύσεων.  Οι
εξειδικεύσεις  αυτές  κατηγοριοποιούνται  σε  πέντε  επιστημονικές  κατευθύνσεις.
Επίσης εξετάζονται θέματα που σχετίζονται με την ίδρυση και τη διαχρονική εξέλιξη
των ΠΜΣ και επιχειρούνται προβλέψεις για την επόμενη τριετία. 

4.1.1  Προέλευση και εξειδικεύσεις  

Η ελληνική  νομοθεσία  επιτρέπει  την  οργάνωση  και  λειτουργία  αυτόνομων  ΠΜΣ
μόνον  από  τα  τμήματα  του  πανεπιστημιακού  τομέα.  Ως  εκ  τούτου  όλα  τα
αναγνωρισμένα ΠΜΣ στις ΤΠΕ προσφέρονται μόνο από τμήματα των πανεπιστημίων
και  πολυτεχνείων,  χωρίς  να  είναι  δεσμευτικό  αυτά  να  σχετίζονται  άμεσα  με  την
πληροφορική.  Για  την  επιλογή  των  μεταπτυχιακών  τμημάτων  που  εξετάζονται
χρησιμοποιείται  η  ίδια  μεθοδολογία  που  εφαρμόσθηκε  για  τα  ΠΠΣ.  Ως  βασικά
κριτήρια επιλογής θεωρούνται η σχετικότητα του τίτλου του κάθε προγράμματος με
τις ΤΠΕ και το πρόγραμμα σπουδών του. Το μοναδικό ΠΜΣ που περιέχει τον όρο
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«πληροφορική» και εξαιρέθηκε από την έρευνα είναι αυτό της «γεωπληροφορικής»
που προσφέρεται από το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, επειδή διαπιστώθηκε ότι
αποτελεί εξειδίκευση της τοπογραφίας και δε σχετίζεται με τις ΤΠΕ.

Όσον αφορά στη συλλογή των δεδομένων,  υιοθετήθηκε επίσης  η μεθοδολογία
διερεύνησης των ΠΠΣ, η οποία συνίσταται από τις ακόλουθες ενέργειες: επικοινωνία
με  τις  γραμματείες  και  διοικήσεις  των  ΠΜΣ  -  συλλογή  των  διαθέσιμων  οδηγών
σπουδών  -  επίσκεψη  των  δικτυακών  τόπων  -  μελέτη  του  υφιστάμενου  νομικού
πλαισίου (βλ. βιβλιογραφικές αναφορές: 3 έντυποι οδηγοί σπουδών και 5 δικτυακοί
τόποι).  Οι  πληροφορίες  που  συγκεντρώθηκαν  για  τα  προσφερόμενα  ΠΜΣ
περιλαμβάνονται σε συνοπτική μορφή στο Παράρτημα Γ.

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2002-2003 λειτουργούν στην ελληνική επικράτεια 11
αναγνωρισμένα  ΠΜΣ  από  ισάριθμα  πανεπιστημιακά  τμήματα.  Τα  έξι  από  αυτά
προσφέρουν  περισσότερες  της  μίας  εξειδικεύσεις.  Συνολικά  προσφέρονται  28
μεταπτυχιακές  εξειδικεύσεις.  Ο  πίνακας  4.1  περιλαμβάνει  τα  μεταπτυχιακά
προγράμματα,  τις  επιμέρους  εξειδικεύσεις  καθώς  και  τα  ‘μητρικά’  τμήματα  και
ιδρύματα  [Για  την  κωδικοποίηση  και  περαιτέρω  αναφορά  των  ΠΜΣ  και  των
εξειδικεύσεων υιοθετείται σύστημα αρίθμησης δύο ψηφίων: τα πρώτο δηλώνει τον
αύξοντα  αριθμό  (α/α)  του  μεταπτυχιακού  προγράμματος,  ενώ  το  (προαιρετικό)
δεύτερο  ψηφίο  αντιστοιχεί  σε  αυτόν  της  επιμέρους  εξειδίκευσης  (εφόσον  αυτή
προσφέρεται από το συγκεκριμένο ΠΜΣ].

4.1.2  Κατευθύνσεις ΠΜΣ

Η  μεγάλη  ποικιλία  και  η  διαφορετικότητα  της  προέλευσης  των  μεταπτυχιακών
εξειδικεύσεων  στις  ΤΠΕ  δημιουργούν  την  ανάγκη  κατηγοριοποίησής  τους  σε
κατευθύνσεις. Η επιλογή των κατευθύνσεων και η ομαδοποίηση των εξειδικεύσεων
πραγματοποιήθηκαν με βάση τους τίτλους και τα αναλυτικά περιεχόμενα των κύκλων
σπουδών. Οι μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις διακρίνονται σε πέντε κατευθύνσεις:

1. ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
2. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Η/Υ
3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
5. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Οι κατευθύνσεις  των ΠΜΣ με τους  αριθμούς  των εξειδικεύσεων που ανήκουν
στην κάθε μία από αυτές παριστάνονται σε διαγραμματική μορφή στο σχήμα 4.1. Ο
πίνακας 4.2 περιλαμβάνει την αναλυτική ομαδοποίηση των εξειδικεύσεων.

Σχήμα 4.1. Διαγραμματική παράσταση κατηγοριοποίησης εξειδικεύσεων των ΠΜΣ
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ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

(4)

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Η/Υ

(2)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

(9)

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  
 
   & ΤΗΛΕΠ/ΝΙΩΝ 

(6)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

(7)

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ
ΠΜΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ 

ΜΕ ΤΙΣ ΤΠΕ
(28)



Κεφάλαιο 4: Προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών

   Πίνακας 4.1. Τίτλοι, εξειδικεύσεις και προέλευση προγραμμάτων
 μεταπτυχιακών σπουδών στις ΤΠΕ (ακαδημαϊκό έτος 2002-2003)

α/
α ΤΙΤΛΟΣ ΠΜΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑ    ΙΔΡΥΜΑ

1

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ

1.1 Τεχνολογίες Συστημάτων Επικοινωνιών
          & Δορυφορικών Τηλεπικοινωνιών
  1.2   Τεχνολογίες Συστημάτων Μικροηλεκ-   

   τρονικής & Πληροφορικής

 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ  
 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &  
 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
 ΘΡΑΚΗΣ

2
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ
Η/Υ

  2.1  Εφαρμογές και Θεμελιώσεις της    
  Επιστήμης των Υπολογιστών 

  2.2  Λογικό των Υπολογιστών 
  2.3  Υλικό και Αρχιτεκτονική των 

       Υπολογιστών 

 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ
 & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
 ΠΑΤΡΑΣ

3 ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

3.1 Επεξεργασία Σήματος για Επικοινωνίες 
        & Πολυμέσα
3.2 Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής
        & Επικοινωνιών
3.3  Προηγμένα Πληροφοριακά Συστήματα
3.4  Συστήματα Επικοινωνιών και Δίκτυα
3.5  Τεχνολογία Συστημάτων Υπολογιστών
3.6  Υπολογιστική Επιστήμη

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ &

 ΤΗΛΕΠΙΚ/ΝΩΝΙΩΝ 

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
 ΑΘΗΝΑΣ

4 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

4.1  Αλγοριθμική και Ανάλυση Συστημάτων
4.2  Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
       & Ψηφιακά Συστήματα
4.3  Δίκτυα Υπολογιστών 
       & Ψηφιακές Επικοινωνίες
4.4  Μηχανική Όραση και Ρομποτική
4.5  Παράλληλα και Κατανεμημένα   

  Συστήματα
4.6 Πληροφοριακά Συστήματα 
       & Τεχνολογία Λογισμικού

 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
 ΚΡΗΤΗΣ

5

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ &
ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Η/Υ

5.1  Ηλεκτρονική και Αρχιτεκτονική 
  Υπολογιστών

5.2  Πληροφορική
5.3  Συστήματα
5.4  Τηλεπικοινωνίες

 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &  
 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
 ΚΡΗΤΗΣ

6 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

7 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ  
 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
 ΑΘΗΝΑΣ

8 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

9 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
 ΑΘΗΝΑΣ

10 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

10.1  Συστήματα Κατασκευών 
         & Παραγωγής
10.2  Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου 
         & Ρομποτικής

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 ΕΘΝΙΚΟ
 ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ
 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

11 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ &
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 ΠΛΗΡΟΦ/ΚΩΝ &
 ΕΠΙΚΟΙΝ/ΚΩΝ
 ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
 ΑΙΓΑΙΟΥ
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Οι κατευθύνσεις, στις οποίες ομαδοποιούνται τα ΠΜΣ, δε διαφέρουν πολύ από τις
αντίστοιχες  των  προπτυχιακών  σπουδών.  Από  τη  μελέτη  των  προσφερόμενων
εξειδικεύσεων καθίσταται σαφές ότι τα ΠΜΣ στρέφονται κατά κύριο λόγο σε τομείς
όπως τα «πληροφοριακά συστήματα», η «αρχιτεκτονική υπολογιστών», τα «δίκτυα
και  οι  επικοινωνίες» και  η  «διοίκηση». Απουσιάζουν εξειδικεύσεις  σε  δημοφιλείς
τομείς, όπως «βάσεις δεδομένων», «λειτουργικά συστήματα» και «πολυμέσα».

Πίνακας 4.2. Ομαδοποίηση εξειδικεύσεων ΠΜΣ ανά κατεύθυνση

4.1.3  Ίδρυση και διαχρονική εξέλιξη

Η ηλικία της πλειοψηφίας των προσφερόμενων ΠΜΣ στις ΤΠΕ είναι πολύ μικρότερη
αυτής  των  προπτυχιακών τμημάτων.  Ωστόσο,  η  διερεύνηση  της  διαχρονικής  τους
εξέλιξης  παρουσιάζει  ενδιαφέρον,  επειδή  αντικατοπτρίζει  τις  προσπάθειες  της
εκπαίδευσης να παρακολουθήσει τις ραγδαίες εξελίξεις των ΤΠΕ και τις επιταγές της
αγοράς εργασίας για εξειδίκευση.

Η ανάλυση της εξέλιξης του αριθμού των ΠΜΣ βασίζεται κατά κύριο λόγο στα
δεδομένα ίδρυσης και προέλευσης αυτών των τμημάτων, τα οποία παρουσιάζονται -
κατά σειρά αρχαιότητας - στον πίνακα 4.3.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

 Μηχανική Όραση και Ρομποτική
 Συστήματα
 Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου και Ρομποτικής
 Συστήματα Κατασκευών και Παραγωγής

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Η/Υ  Εφαρμογές και Θεμελιώσεις της Επιστήμης των Υπολογιστών 
 Υπολογιστική Επιστήμη

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 Αλγοριθμική και Ανάλυση Συστημάτων
 Λογικό των Υπολογιστών
 Πληροφοριακά Συστήματα (παρέχεται από 2 ΠΜΣ)
 Πληροφοριακά Συστήματα και Τεχνολογία Λογισμικού
 Πληροφορική (παρέχεται από 2 ΠΜΣ)
 Πληροφορική στην Εκπαίδευση
 Προηγμένα Πληροφοριακά Συστήματα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ &
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 Δίκτυα Υπολογιστών και Ψηφιακές Επικοινωνίες
 Επεξεργασία Σήματος για Επικοινωνίες και Πολυμέσα
 Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
 Συστήματα Επικοινωνιών και Δίκτυα
 Τεχνολογίες Συστημάτων Επικοινωνιών & Δορυφορικών Τηλεπικοινωνιών
 Τηλεπικοινωνίες

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών και Ψηφιακά Συστήματα
 Ηλεκτρονική και Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
 Παράλληλα και Κατανεμημένα Συστήματα
 Τεχνολογία Συστημάτων Υπολογιστών
 Τεχνολογίες Συστημάτων Μικροηλεκτρονικής και Πληροφορικής
 Υλικό και Αρχιτεκτονική των Υπολογιστών 
 Τεχνολογίες & Διοίκηση Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων
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Πίνακας 4.3. Έτη ίδρυσης και προέλευση των ΠΜΣ στις ΤΠΕ

α/α ΤΙΤΛΟΣ ΠΜΣ ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΙΔΡΥΜΑ

ΕΤΟΣ
ΙΔΡΥΣΗΣ

1  ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ &
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ.
ΑΘΗΝΑΣ 1993

2  ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Η/Υ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΚΡΗΤΗΣ 1993

3  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ &  
 ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Η/Υ ΗΜΜΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΚΡΗΤΗΣ 1993

4  ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 
 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΗΜΜΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΘΡΑΚΗΣ 1994

5  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΑΘΗΝΑΣ

1994

6  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ 1994

7  ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ Η/Υ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ &
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΑΤΡΑΣ 1997

8  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1998

9  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1998

10  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ
ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
1998

11
 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ  
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ
 ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ &
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΑΙΓΑΙΟΥ 2002

Ο πίνακας 4.4 παρουσιάζει την ετήσια εξέλιξη των προσφερόμενων ΠΜΣ στις
ΤΠΕ  από  την  ίδρυση  του  πρώτου  μεταπτυχιακού  τμήματος  (περιλαμβάνει  τους
αριθμούς των λειτουργούντων και νεοϊδρυθέντων ΠΜΣ σε ετήσια βάση).

Πίνακας 4.4. Αριθμοί λειτουργούντων και νεοϊδρυθέντων ΠΜΣ ανά έτος

ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ
 ΤΜΗΜΑΤΑ

ΝΕΟΪΔΡΥΘΕΝΤΑ
ΤΜΗΜΑΤΑ

1993 3 3
1994 6 3
1995 6 0
1996 6 0
1997 7 1
1998 10 3
1999 10 0
2000 10 0
2001 10 0

2002   11   1
Η παρατήρηση των  δεδομένων της  διαχρονικής  εξέλιξης  των ΠΜΣ στις  ΤΠΕ

οδηγεί σε παρεμφερή συμπεράσματα με εκείνα που συνάχθηκαν για τα προπτυχιακά
προγράμματα. Η διετία 1993-1994 και  το έτος  1998 αποτελούν τις  δύο περιόδους
αιχμής, κατά τη διάρκεια των οποίων ιδρύθηκαν τα 9 από τα 11 υπάρχοντα ΠΜΣ
(ποσοστό 82%). Η ερμηνεία είναι προφανής:  η μαζική ίδρυσή τους οφείλεται στις
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χρηματοδοτήσεις  του  Α’  και  Β’  Κοινοτικού  Πλαισίου  Στήριξης.  Παράλληλα
παρατηρείται στασιμότητα του ρυθμού αύξησης κατά την τελευταία τετραετία, καθότι
μετά το 1998 ιδρύθηκε μόλις ένα νέο ΠΜΣ.

Η πρόβλεψη της μελλοντικής εξέλιξης του αριθμού των ΠΜΣ στις  ΤΠΕ είναι
παρακινδυνευμένη,  ιδιαίτερα  αν  επιχειρηθεί  σε  βάθος  χρόνου,  λόγω της  έλλειψης
επαρκών δεδομένων. Οι επιχειρούμενες στατιστικές προβλέψεις πραγματοποιήθηκαν
με χρήση της συνάρτησης forecast του MS-Excel (βλ. ενότητα 3.1.5). Στο σχήμα 4.2
παρουσιάζονται διαγραμματικά οι παρελθόντες και προβλεπόμενοι αριθμοί ΠΜΣ για
την τριετία 2003-2005. Στο διάγραμμα έχουν προστεθεί και γραμμές τάσης, σύμφωνα
με τις οποίες εκτιμάται μικρή γραμμική αύξηση.
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                    Σχήμα 4.2. Διαχρονική εξέλιξη και στατιστικές προβλέψεις 
των προσφερόμενων ΠΜΣ στις ΤΠΕ.

Κατά συνέπεια  με  βάση  τα  ιστορικά  δεδομένα  εκτιμάται  η  ίδρυση  ενός  νέου
μεταπτυχιακού προγράμματος σχετικού με τις ΤΠΕ σε κάθε ένα από τα έτη 2003,
2004  και  2005.  Στο  τέλος  της  επόμενης  τριετίας  προβλέπεται  η  λειτουργία
τουλάχιστον 14 ΠΜΣ (αύξηση κατά 27%). Δεν επιχειρούνται στατιστικές προβλέψεις
για το μελλοντικό αριθμό των επιμέρους προσφερόμενων εξειδικεύσεων, τόσο λόγω
της απουσίας επαρκών δεδομένων, όσο και επειδή υπεισέρχονται αρκετοί παράγοντες
που δεν είναι δυνατό να εκτιμηθούν με ακρίβεια (αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων,
πολιτική  του  ΥΠΕΠΘ,  διαθέσιμα  κοινοτικά  και  εθνικά  κονδύλια,  μελλοντικές
ανάγκες της αγοράς εργασίας κλπ). 
4.1.4  Γεωγραφική διασπορά

Ο μικρός αριθμός εισακτέων στα ΠΜΣ των ΤΠΕ (βλ. ενότητα 4.3) και ο έντονος
ανταγωνισμός  για  την  κατάληψη  μίας  θέσης  μεταπτυχιακού  φοιτητή  προσδίδει
ενδιαφέρον  στη  μελέτη  της  γεωγραφικής  τους  διασποράς.  Για  την  ανάλυση  της
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διασποράς  των ΠΜΣ υιοθετήθηκε το μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε για  τα ΠΠΣ,
δηλαδή η γεωγραφική  διαίρεση της  Ελλάδας  με  δύο τρόπους:  α)  σε  τρεις  κύριες
περιοχές και β) σε εννέα γεωγραφικές περιφέρειες (βλ. και ενότητα 3.1.4).

Στο σχήμα 4.3 παρουσιάζεται διαγραμματικά η κατανομή των ΠΜΣ σε Αθήνα
(λεκανοπέδιο Αττικής), Θεσσαλονίκη και επαρχία. Τα αντίστοιχα ποσοστά - 36%, 9%
και 55% - είναι γενικά παρόμοια με αυτά των προπτυχιακών τμημάτων στις ΤΠΕ, με
συγκριτικά αυξημένη συγκέντρωση ΠΜΣ στην Αττική εις βάρος αυτών που εδρεύουν
στη Θεσσαλονίκη (αντίστοιχα ποσοστά για τα ΠΠΣ: 27% και 15%).
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Σχήμα 4.3. Γεωγραφική διασπορά ΠΜΣ στις ΤΠΕ (3 περιοχές).

Η κατανομή  των  ΠΜΣ σε  εννέα  γεωγραφικές  περιφέρειες  παρουσιάζεται  στο
σχήμα 4.4. Εξαιρώντας, για προφανείς λόγους, την Αττική, παρατηρείται συγκριτική
υπεροχή της Κρήτης με δύο ΠΜΣ, τα οποία προσφέρουν 10 επιμέρους εξειδικεύσεις
(βλ.  και  πίνακα  4.1).  Το  γεγονός  αυτό  οφείλεται  στη  λειτουργία  δύο  εκ  των
παλαιότερων τμημάτων ΤΠΕ στο Ηράκλειο και στα Χανιά. Η αντίστοιχη ανάλυση
των ΠΠΣ έδειξε υπεροχή της Πελοποννήσου (βλ. ενότητα 3.1.4 και σχήμα 3.3).
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         Σχήμα 4.4. Γεωγραφική διασπορά ΠΜΣ στις ΤΠΕ (9 περιφέρειες).

4.2  Η παρεχόμενη εκπαίδευση 

Το αντικείμενο διερεύνησης  είναι  η εκπαίδευση που  παρέχεται  από τα  ΠΜΣ που
σχετίζονται με τις ΤΠΕ στους μεταπτυχιακούς τους φοιτητές. Αρχικά παρουσιάζονται
τα βασικά χαρακτηριστικά στοιχεία των μεταπτυχιακών κύκλων σπουδών (ενότητα
4.2.1). Οι παρεχόμενες σπουδές εξετάζονται σε επίπεδο προσφερόμενων μαθημάτων,
τα οποία ομαδοποιούνται σε κατηγορίες (ενότητα 4.2.2). Οι κατηγορίες μαθημάτων
συσχετίζονται τόσο με τις προσφερόμενες μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις, όσο και με
τις κατευθύνεις των ΠΜΣ (ενότητα 4.2.3). Τέλος, προσδιορίζονται οι προτεραιότητες
που τίθενται στις κατηγορίες μαθημάτων και συνάγονται συμπεράσματα. 

4.2.1  Γενικά στοιχεία

Τα  βασικά  στοιχεία  που  αφορούν  στη  διάρκεια  σπουδών  και  στα  προσφερόμενα
μαθήματα  των  επιμέρους  εξειδικεύσεων  των  ΠΜΣ  που  λειτουργούν  κατά  το
ακαδημαϊκό έτος 2002-2003 παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στον πίνακα 4.5. Από τη
μελέτη των σχετικών δεδομένων προκύπτουν οι ακόλουθες διαπιστώσεις:
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Πίνακας  4.5.  Γενικά  στοιχεία  για  την  παρεχόμενη  μεταπτυχιακή  εκπαίδευση  στις
ΤΠΕ

 α/α 
ΠΜΣ Τίτλος ΠΜΣ

Μέγιστη διάρκεια
 σπουδών 

(σε εξάμηνα)

Αριθμός
προσφερόμενων
εξειδικεύσεων 

α/α 
εξειδίκευσης

 Αριθμός
προσφερομένων

μαθημάτων

1  ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ  
 ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ 6 2 1.1 14

1.2 21

2  ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
 ΤΩΝ Η/Υ 5 3

2.1 9
2.2 7
2.3 9

3  ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 6 6

3.1 9
3.2 14
3.3 9
3.4 9
3.5 9
3.6 9

4  ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 6 6

4.1 5
4.2 7
4.3 10
4.4 6
4.5 8
4.6 9

5  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
 ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Η/Υ 6 4

5.1 18
5.2 24
5.3 23
5.4 11

6  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 6 1 12
7  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 6 1 17
8  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 6 1 29
9  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 4 1 9

10  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 4 2 10.1 16
10.2 15

11
 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ  
 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

4 1 28

ΜΕΣΗ
ΤΙΜΗ 5,4 2,5 13,1

α) Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης είναι δύο έτη, χωρίς όμως να είναι σταθερή σε όλα
τα προσφερόμενα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών. Η φοίτηση σε επτά από
τα  11  ΠΜΣ  (ποσοστό  63,6%)  διαρκεί  έως  έξι  εξάμηνα,  σε  ένα  μόνο  τμήμα
(ποσοστό 9,1%) διαρκεί πέντε εξάμηνα και στα υπόλοιπα τρία (ποσοστό 27,3%)
διαρκεί τέσσερα εξάμηνα.

β)  Η μέση διάρκεια φοίτησης είναι 5,4 εξάμηνα. Σε όλα τα λειτουργούντα ΠΜΣ τα
δύο τελευταία εξάμηνα αφιερώνονται στη συγγραφή της μεταπτυχιακής εργασίας.

γ)  Παρουσιάζεται  μεγάλη  ανομοιογένεια  τόσο  όσον  αφορά  στον  αριθμό  των
διδασκόμενων μαθημάτων (από 5 έως 29 μαθήματα, με μέση τιμή 13 και τυπική
απόκλιση 6,5), όσο και στις μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις (τα 6 από τα 11 ΠΜΣ
προσφέρουν  περισσότερες  από  μία,  με  μέση  τιμή  που  προσεγγίζει  τις  τρεις
εξειδικεύσεις ανά ΠΜΣ).

4.2.2  Προσφερόμενα μαθήματα
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Από τη μελέτη των προγραμμάτων σπουδών προκύπτει ότι από λειτουργούντα ΠΜΣ
στις ΤΠΕ προσφέρονται συνολικά 301 μαθήματα, τα οποία διδάσκονται στα πλαίσια
28 παρεχόμενων μεταπτυχιακών εξειδικεύσεων. 

Το πλήθος και η ποικιλία των μαθημάτων που διδάσκονται στα ΠΜΣ αποδεικνύει
τον  πλουραλισμό  των μεταπτυχιακών εξειδικεύσεων,  συγκριτικά  με  τη σε  αρκετά
μεγάλο βαθμό  ομοιομορφία  των παρεχόμενων  γνώσεων που  διαπιστώθηκε  για  τα
προπτυχιακά προγράμματα (βλ. ενότητα 3.4). Η διαφορά αυτή αιτιολογείται από την
ίδια  τη  φύση  των  μεταπτυχιακών  σπουδών  και  την  ύπαρξη  μεγάλου  αριθμού
εξειδικεύσεων. Κρίθηκε επίσης ότι η ‘συνένωση’ μαθημάτων με παρόμοιους τίτλους
που πραγματοποιήθηκε για τα προπτυχιακά μαθήματα δεν είναι σκόπιμη εδώ, λόγω
της πιθανότητας ύπαρξης σημαντικών διαφοροποιήσεων στη διδασκόμενη ύλη. 

Η ανάγκη της καλύτερης  δυνατής  επεξεργασίας  των δεδομένων επιβάλλει  των
κατανομή  των  μεταπτυχιακών  μαθημάτων  σε  επιμέρους  κατηγορίες.  Για  την
ομαδοποίησή  τους  υιοθετούνται  -  προκειμένου  να  καταστεί  δυνατή  η  διεξαγωγή
συγκρίσεων - οι 16 κατηγορίες μαθημάτων που χρησιμοποιήθηκαν στην αντίστοιχη
ανάλυση των ΠΠΣ (βλ. ενότητα 3.1.3). Ο πίνακας 4.6 περιλαμβάνει τις κατηγορίες,
στις  οποίες  κατανέμονται  τα  μεταπτυχιακά  μαθήματα,  τις  συντομογραφίες  που
χρησιμοποιούνται  στην  περαιτέρω  ανάλυση  και  τους  αριθμούς  των  αντίστοιχων
υπαγόμενων  μαθημάτων.  Η  κατανομή  των  μεταπτυχιακών  μαθημάτων  στις  16
επιμέρους κατηγορίες περιλαμβάνεται στο παράρτημα Δ.

Πίνακας 4.6. Κατηγορίες και αντίστοιχοι αριθμοί προσφερόμενων μαθημάτων στα ΠΜΣ 

α/α ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΟΜΟ-
ΓΡΑΦΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

1  ΓΝΩΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΥΠΟ 17

2  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΕΙ 27

3  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΛΟΓ 20

4  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙ 33

5  ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΘΕΩ 15

6  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΕΔ 14

7  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗ 12

8  ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΙΚ 31

9  ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛ 19

10  ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ – ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΝΩΣΗΣ ΑΥΤ 43

11  ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΣΦ 18

12  ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΔ 11

13  ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΔΙΚΑΙΟ ΔΟΙ 22

14  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΟΙ 4

15  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠ 6

16  ΑΛΛΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΑΛΛ 9

Η εικόνα της  ομαδοποίησης  των μεταπτυχιακών μαθημάτων δε  διαφέρει  κατά
πολύ  από αυτή που παρουσιάζεται  στα ΠΠΣ (βλ.  πίνακα 3.6).  Οι  επικρατέστερες
κατηγορίες  στα  ΠΜΣ  είναι  κατά  σειρά  ο  «αυτόματος  έλεγχος  -  ρομποτική  -
συστήματα  γνώσης»,  η  «τεχνολογία  υλικού»  και  τα  «δίκτυα  και  επικοινωνίες».
Ακολουθούν η «λειτουργία και αρχιτεκτονική συστημάτων», η «διοίκηση - οικονομία
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- δίκαιο» και η «τεχνολογία λογισμικού». Όλες οι  παραπάνω κατηγορίες (με μόνη
εξαίρεση αυτήν των «δικτύων - επικοινωνιών», στην οποία δίνεται ιδιαίτερη έμφαση
από  τα  ΠΜΣ)  περιλαμβάνονται  στις  έξι  δημοφιλέστερες  κατηγορίες  των
προπτυχιακών  μαθημάτων.  Για  προφανείς  λόγους  παρουσιάζεται  μειωμένος  ο
αριθμός των προσφερόμενων μαθημάτων υποδομής.

4.2.3 Συσχετίσεις ΠΜΣ και μαθημάτων

Στην ενότητα αυτή διερευνάται η έμφαση που δίδεται από τα ΠΜΣ στις επιμέρους
κατηγορίες  των  μεταπτυχιακών  μαθημάτων.  Τα  προσφερόμενα  μαθήματα
συσχετίζονται με τα ΠΜΣ σε δύο επίπεδα: α) για κάθε μία από τις 28 μεταπτυχιακές
εξειδικεύσεις  και β) για κάθε μία από τις κύριες κατευθύνσεις των μεταπτυχιακών
προγραμμάτων.  Καταρτίζονται  επίσης  λεπτομερείς  πίνακες  προτεραιοτήτων  και
συνάγονται σχετικά συμπεράσματα.

4.2.3.1  Ανάλυση ανά μεταπτυχιακή εξειδίκευση

Οι συσχετίσεις των μεταπτυχιακών μαθημάτων με τα λειτουργούντα ΠΜΣ και με τις
μεταπτυχιακές τους εξειδικεύσεις παρουσιάζονται τόσο διαγραμματικά, όσο και σε
μορφή πίνακα. 

Στο  σχήμα  4.5  παριστάνονται  οι  μέσες  τιμές  των  αριθμών  μαθημάτων  ανά
κατηγορία για το σύνολο των ΠΜΣ. Οι αριθμοί των προσφερόμενων μαθημάτων ανά
κατηγορία για κάθε μία από τις μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις περιλαμβάνονται στον
πίνακα 4.7 (οι α/α των εξειδικεύσεων αντιστοιχούν σε αυτούς του πίνακα 4.1, ενώ οι
κατηγορίες μαθημάτων αναφέρονται συντομογραφικά σύμφωνα με τον πίνακα 4.6).
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    Σχήμα 4.5. Μέσες τιμές μαθημάτων ανά κατηγορία για το σύνολο των ΠΜΣ.

Από το διάγραμμα μέσων τιμών και τον πίνακα δεδομένων προκύπτουν,  όσον
αφορά  στις  προτεραιότητες  που  δίνουν  τα  ΠΜΣ  στις  επιμέρους  κατηγορίες
μαθημάτων οι ακόλουθες διαπιστώσεις:

Πρώτη  προτεραιότητα  με  σημαντική  διαφορά  από  τις  υπόλοιπες  δίνεται  στην
κατηγορία  «αυτόματος  έλεγχος  -  ρομποτική  -  συστήματα  γνώσης»,  στην  οποία
προσφέρονται κατά μέσο όρο 2,4 μαθήματα. Ακολουθούν οι κατηγορίες «λειτουργία
και αρχιτεκτονική συστημάτων» και «τεχνολογία υλικού» (από 1,4 μαθήματα) καθώς
και τα «δίκτυα και επικοινωνίες» (1,2 μαθήματα). Σε όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες
προσφέρεται κατά μέσο όρο λιγότερο από ένα μάθημα.

Σε σύγκριση με τα προπτυχιακά προγράμματα διαπιστώνεται η επικέντρωση των
ΠΜΣ  σε  λιγότερες  κατηγορίες  μαθημάτων,  δίνοντας  κύρια  έμφαση  στην  παροχή
γνώσεων  καθαρά  τεχνολογικού  περιεχομένου.  Η  στροφή  αυτή  αιτιολογείται  ως
προσπάθεια ανταπόκρισής τους στη ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη της πληροφορικής
και κάλυψης των σχετικών αναγκών της αγοράς εργασίας. 
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Πίνακας 4.7. Συσχέτιση κατηγοριών μαθημάτων και μεταπτυχιακών εξειδικεύσεων στις ΤΠΕ

α/α

ΚΑΤ
ΗΓΟ
ΡΙΕΣ
ΜΑΘ
ΗΜΑ
ΤΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 6 7 8 9 10.1 10.2 11

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Σ
Υ
Ν
Ο
Λ
Ο

Μ
Ε
Σ
Η
Τ
Ι
Μ
Η

1 ΥΠΟ 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 5 1 0 0 1 19 0,7
2 ΛΕΙ 1 4 0 0 2 0 0 0 0 4 2 1 2 2 0 6 1 4 1 0 0 0 1 5 0 0 1 2 39 1,4
3 ΛΟΓ 0 1 2 2 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 4 0 0 2 1 3 2 1 1 2 26 0,9
4 ΥΛΙ 2 7 0 0 4 2 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 6 0 3 1 0 0 1 0 4 3 0 38 1,4
5 ΘΕΩ 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 1 4 0 0 0 1 17 0,6
6 ΔΕΔ 0 0 0 1 0 1 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 2 1 1 0 0 3 21 0,8
7 ΠΛΗ 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1 1 0 0 0 4 11 0,4
8 ΔΙΚ 3 0 2 0 1 1 3 0 5 1 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 5 0 2 2 0 0 0 5 34 1,2
9 ΠΟΛ 0 0 0 0 0 1 3 4 0 0 1 0 0 1 0 1 2 0 6 1 0 1 2 1 0 0 0 1 25 0,9
10 ΑΥΤ 2 6 1 1 2 4 2 2 0 0 2 0 1 1 4 0 0 2 4 13 1 1 0 4 0 5 7 1 66 2,4
11 ΑΣΦ 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 2 2 0 1 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 1 4 19 0,7
12 ΕΙΔ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 2 0 0 0 1 2 0 0 0 10 0,4
13 ΔΟΙ 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 4 0 0 0 0 3 14 0,5
14 ΚΟΙ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 4 0,1
15 ΕΚΠ 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 5 0,2
16 ΑΛΛ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 7 0,3
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4.2.3.2  Ανάλυση ανά κατεύθυνση ΠΜΣ

Το  δεύτερο  επίπεδο  ανάλυσης  αναφέρεται  στη  συσχέτιση  των  πέντε  κύριων
κατευθύνσεων, στις οποίες υπάγονται οι μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις στις ΤΠΕ, με
τις  επιμέρους  κατηγορίες  μαθημάτων  (βλ.  ενότητα  4.1.2).  Ο  πίνακας  4.8
περιλαμβάνει για κάθε επιμέρους κατηγορία τις αντίστοιχες μέσες τιμές μαθημάτων,
τα οποία προσφέρονται από κάθε κύρια κατεύθυνση των ΠΜΣ. 

Πίνακας 4.8. Μέσες τιμές μαθημάτων ανά κατηγορία και κατεύθυνση 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΑΥΤ
ΟΜΑ
ΤΙΣΜ

ΟΥ

ΕΠΙΣ
ΤΗΜ
ΗΣ
Η/Υ

ΠΛΗ
ΡΟΦ
ΟΡΙΚ

ΗΣ

ΠΛΗ
ΡΟΦ
ΟΡΙΚ
ΗΣ &
ΤΗΛ
ΕΠΙΚ
ΟΙΝΩ
ΝΙΩΝ

ΣΥΣΤ
ΗΜΑ
ΤΩΝ
ΥΠΟ
ΛΟΓΙ
ΣΤΩ

Ν

ΣΥΝΟΛΟ
ΠΜΣ

ΜΕΣΕΣ  ΤΙΜΕΣ  ΑΡΙΘΜΩΝ  ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
ΥΠΟ 0,5 2 0,9 0,5 0,3 4,2
ΛΕΙ 0,3 1 1 0,5 3,4 6,2
ΛΟΓ 0,5 1,5 1,8 0 0,7 4,5
ΥΛΙ 2,5 0,5 0,1 1,2 2,7 7,0
ΘΕΩ 0 1 1 0,8 0,1 3,0
ΔΕΔ 0 0,5 1,3 0,7 0,6 3,1
ΠΛΗ 0 0 0,7 0,2 0,6 1,4
ΔΙΚ 0 1 0,4 3,2 1,3 5,9
ΠΟΛ 0,3 0,5 1,8 0,8 0,3 3,6
ΑΥΤ 7,3 1,5 1,3 1,7 1,7 13,5
ΑΣΦ 0,8 0 0,6 0,5 1,1 2,9
ΕΙΔ 0,8 0 0,4 0,2 0,3 1,6
ΔΟΙ 0 0 1 0,3 0,4 1,8
ΚΟΙ 0 0 0,3 0 0,1 0,5
ΕΚΠ 0 0 0,3 0,3 0 0,7
ΑΛΛ 0,3 0 0,1 0,5 0,3 1,1

Οι υπάρχουσες διαφορές στους τίτλους και στις προελεύσεις των κατευθύνσεων
των ΠΜΣ αποτελούν τις  αιτίες  πιθανής ύπαρξης διαφοροποιήσεων στα αντίστοιχα
προσφερόμενα  μεταπτυχιακά  μαθήματα.  Για  τον  προσδιορισμό  τους  κρίνεται
σκόπιμη η διεξαγωγή περαιτέρω ανάλυσης. Τα σχήματα 4.6 έως και 4.10, τα οποία
αποτυπώνουν διαγραμματικά τη σχετική υπάρχουσα κατάσταση, αντιστοιχούν στις
ισάριθμες  κατευθύνσεις  των  ΠΜΣ  και  περιλαμβάνουν  τις  μέσες  τιμές  των
διδασκόμενων μαθημάτων ανά κατηγορία. 
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 Σχήμα 4.6. Μέσες τιμές προσφερομένων μεταπτυχιακών μαθημάτων ανά κατηγορία.
Κατεύθυνση «αυτοματισμού»
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 Σχήμα 4.7. Μέσες τιμές προσφερομένων μεταπτυχιακών μαθημάτων ανά κατηγορία.
Κατεύθυνση «επιστήμης Η/Υ»
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                  Σχήμα 4.8. Μέσες τιμές προσφερομένων μεταπτυχιακών μαθημάτων ανά κατηγορία. 
                                           Κατεύθυνση «πληροφορικής»

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Α
ΡΙ

Θ
Μ

Ο
Σ 

Π
ΡΟ

ΣΦ
ΕΡ

Ο
Μ

ΕΝ
Ω

Ν 
Μ

ΑΘ
Η

Μ
ΑΤ

Ω
Ν

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
& ΤΗΛ/ΝΙΩΝ

0,5 0,5 0,0 1,2 0,8 0,7 0,2 3,2 0,8 1,7 0,5 0,2 0,3 0,0 0,3 0,5

ΥΠΟ ΛΕΙ ΛΟΓ ΥΛΙ ΘΕΩ ΔΕΔ ΠΛΗ ΔΙΚ ΠΟΛ ΑΥΤ ΑΣΦ ΕΙΔ ΔΟΙ ΚΟΙ ΕΚΠ ΑΛΛ

           Σχήμα 4.9. Μέσες τιμές προσφερομένων μεταπτυχιακών μαθημάτων ανά κατηγορία.     
 Κατεύθυνση «πληροφορικής & τηλεπικοινωνιών»
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               Σχήμα 4.10. Μέσες τιμές προσφερομένων μεταπτυχιακών μαθημάτων ανά κατηγορία.     
  Κατεύθυνση «συστημάτων υπολογιστών»

Η  παραπάνω  ανάλυση  των  προσφερόμενων  μαθημάτων  ανά  κατεύθυνση  των
ΠΜΣ επιβεβαιώνει τις σημαντικές μεταξύ τους διαφορές τόσο στην έμφαση, όσο και
στο εύρος χρήσης των επιμέρους κατηγοριών μαθημάτων.

Τα  ΠΜΣ  της  κατεύθυνσης  Αυτοματισμού  δίνουν  πρωταρχική  βαρύτητα  στα
μεταπτυχιακά  μαθήματα  της  ομώνυμης  κατηγορίας,  προσφέροντας  ελάχιστα
μαθήματα οποιασδήποτε άλλης. 

Τα προγράμματα της κατεύθυνσης Επιστήμης Η/Υ παρουσιάζουν επίσης μικρή
διασπορά  στις  επιμέρους  κατηγορίες  μαθημάτων  και  δίνουν  σαφώς  μεγαλύτερη
έμφαση σε αυτές των «γνώσεων υποδομής», της «τεχνολογίας λογισμικού» και του
«αυτομάτου ελέγχου - ρομποτικής - συστημάτων γνώσης». 

Αντίθετα, τα ΠΜΣ που ανήκουν στις  άλλες τρεις  κατευθύνσεις  χρησιμοποιούν
σχεδόν όλες τις κατηγορίες, γεγονός που δηλώνει μεγαλύτερη πολυφωνία. Οι μεταξύ
τους  διαφοροποιήσεις  (βλ.  σχήματα  4.8,  4.9  και  4.10)  δεν  είναι  σημαντικές  και
θεωρούνται  αναμενόμενες,  διότι συμβαδίζουν με τους αντίστοιχους τίτλους και τα
προγράμματα σπουδών. Καταγράφεται πάντως η ιδιαίτερη βαρύτητα που δίδεται από
τα  ΠΜΣ  της  κατεύθυνσης  Πληροφορικής  και  Τηλεπικοινωνιών  στην  κατηγορία
μαθημάτων «διοίκηση - οικονομία - δίκαιο», της οποίας διδάσκονται κατά μέσο όρο
περισσότερα από τρία μαθήματα σε κάθε σχετική μεταπτυχιακή εξειδίκευση.

Όσον αφορά στη συνολική εικόνα των προσφερόμενων μαθημάτων από τις 28
μεταπτυχιακές  εξειδικεύσεις  στις  ΤΠΕ,  διαπιστώνεται  η  σημαντική  θέση  που
κατέχουν τα μαθήματα της κατηγορίας «αυτόματος έλεγχος - ρομποτική - συστήματα
γνώσης» (βλ. και σχήμα 4.6), γεγονός που επαναεπιβεβαιώνει την έμφαση που δίνουν
τα ΠΜΣ στην τεχνολογική εξειδίκευση. Οι κατηγορίες με τα λιγότερα προσφερόμενα
μαθήματα  («πληροφορική  και  κοινωνία»  και  «πληροφορική  και  εκπαίδευση»)
συμπίπτουν με αυτές των προπτυχιακών τμημάτων. 
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4.2.3.3  Πίνακες προτεραιοτήτων

Στους δύο συγκεντρωτικούς πίνακες προτεραιοτήτων αποτυπώνονται αριθμητικά η
έμφαση που δίδεται  από τις  κατευθύνσεις  των ΠΜΣ στις  κατηγορίες  μαθημάτων,
καθώς και η μεταξύ τους ιεράρχηση. 

Ο πίνακας 4.9 περιλαμβάνει τις κατηγορίες μαθημάτων που τίθενται σε πρώτη,
δεύτερη ή τρίτη προτεραιότητα από κάθε κύρια κατεύθυνση των ΠΜΣ .

  Πίνακας 4.9. Πρώτες προτεραιότητες των κατηγοριών μαθημάτων ανά κατεύθυνση ΠΜΣ

ΠΡ
Ο

ΤΕ
ΡΑ
ΙΟ
Τ
Η

ΤΑ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΜΣ

ΑΥΤΟΜΑ
ΤΙΣΜΟΥ

ΕΠΙΣΤΗΜ
ΗΣ Η/Υ

ΠΛΗΡΟΦ
ΟΡΙΚΗΣ

ΠΛΗΡΟ
ΦΟΡΙΚΗ

Σ &
ΤΗΛΕΠΙ
ΚΟΙΝΩΝ

ΙΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΤΩΝ

ΥΠΟΛΟΓΙ
ΣΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ
ΠΜΣ

1η ΑΥΤ ΥΠΟ ΛΟΓ, ΠΟΛ ΔΙΚ ΛΕΙ ΑΥΤ

2η ΥΛΙ ΑΥΤ, ΛΟΓ ΑΥΤ, ΔΕΔ ΑΥΤ ΥΛΙ ΛΕΙ, ΥΛΙ

3η ΑΣΦ, ΕΙΔ ΔΙΚ, ΘΕΩ, ΛΕΙ ΔΟΙ, ΘΕΩ, ΛΕΙ ΥΛΙ ΑΥΤ ΔΙΚ, ΔΟΙ

Η ιεράρχηση όλων των κατηγοριών μαθημάτων με βάση τον αντίστοιχο μέσο
αριθμό  προσφερόμενων  μαθημάτων  για  κάθε  κύρια  μεταπτυχιακή  κατεύθυνση,
καθώς και για το σύνολο των λειτουργούντων ΠΜΣ παρουσιάζεται αναλυτικά στον
πίνακα 4.10. 

Η ελληνική πολιτεία στοχεύει στη περαιτέρω διεύρυνση και εκσυγχρονισμό της
παρεχόμενης μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στις ΤΠΕ. Η ενίσχυση αυτών των σπουδών
ήδη πραγματοποιείται μέσω της ενέργειας ενίσχυσης των ΤΠΕ με την αναμόρφωση
των προγραμμάτων σπουδών των ήδη λειτουργούντων ΠΜΣ και τη δημιουργία νέων
μεταπτυχιακών  τμημάτων  και  εξειδικεύσεων  (ΥΠΕΠΘ,  2002).  Οι  τελευταίες
εξελίξεις που αφορούν στα προσφερόμενα ΠΜΣ περιγράφονται στην ενότητα 4.5.

Πίνακας 4.10. Σειρά προτεραιότητας όλων των κατηγοριών μαθημάτων 
ανά κατεύθυνση ΠΜΣ
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ΚΑ
ΤΗ
ΓΟ
ΡΙΕ
Σ

ΜΑ
ΘΗ
ΜΑ
ΤΩ
Ν

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΜΣ

ΑΥΤΟΜ
ΑΤΙΣΜΟ

Υ

ΕΠΙΣΤΗΜ
ΗΣ Η/Υ

ΠΛΗΡΟ
ΦΟΡΙΚΗ

Σ

ΠΛΗΡΟΦ
ΟΡΙΚΗΣ

&
ΤΗΛΕΠΙ

ΚΟΙΝΩΝΙ
ΩΝ

ΣΥΣΤΗΜ
ΑΤΩΝ

ΥΠΟΛΟΓΙ
ΣΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ
ΠΜΣ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
ΑΥΤ 1η 2η 2η 2η 3η 1η

ΛΕΙ 5η 3η 3η 6η 1η 2η

ΥΛΙ 2η 4η 9η 3η 2η 2η

ΔΙΚ 6η 3η 7η 1η 4η 3η

ΔΟΙ 6η 5η 3η 7η 8η 3η

ΛΟΓ 4η 2η 1η 9η 5η 4η

ΥΠΟ 4η 1η 4η 6η 7η 5η

ΑΣΦ 3η 5η 6η 6η 4η 6η

ΠΟΛ 5η 4η 1η 4η 7η 6η

ΔΕΔ 6η 4η 2η 5η 7η 7η

ΘΕΩ 6η 3η 3η 4η 8η 7η

ΕΙΔ 3η 5η 7η 8η 6η 8η

ΠΛΗ 6η 5η 5η 8η 8η 8η

ΑΛΛ 5η 5η 9η 6η 7η 9η

ΕΚΠ 6η 5η 8η 7η 8η 10η

ΚΟΙ 6η 5η 8η 9η 8η 10η

4.3  Το ανθρώπινο δυναμικό 

Κύρια πηγή άντλησης των δεδομένων που σχετίζονται με το ανθρώπινο δυναμικό των
ΠΜΣ  αποτελούν  οι  επίσημες  ιστοσελίδες  των  τμημάτων  προέλευσής  τους.  Οι
διαθέσιμες  πληροφορίες  περιορίζονται  στον  αριθμό  των  μελών  διδακτικού
προσωπικού που απασχολούνται  στο κάθε ΠΜΣ και  στον ανώτατο ετήσιο αριθμό
εισακτέων, όπως αυτός ορίζεται από την υπουργική απόφαση ίδρυσης και λειτουργίας
ή από σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης ή της συντονιστικής επιτροπής του
κάθε τμήματος.

Το διδακτικό προσωπικό των ΠΜΣ απαρτίζεται κατά κύριο λόγο από μέλη ΔΕΠ
του προπτυχιακού τμήματος προέλευσης ή άλλων ‘συγγενικών’ με τις παρεχόμενες
εξειδικεύσεις  τμημάτων.  Όσον  αφορά  στους  αριθμούς  εισακτέων,  η  ολιγόχρονη
λειτουργία των ΠΜΣ δεν επιτρέπει τη διερεύνηση της διαχρονικής τους εξέλιξης ή
τον  υπολογισμό  του  συνολικού  αριθμού  των  εγγεγραμμένων  μεταπτυχιακών
φοιτητών.  Η σχετική  ανάλυση βασίζεται  στους  αριθμούς  των  εισακτέων  κατά  το
ακαδημαϊκό έτος 2002-2003, στο τέλος του οποίου συγκεντρώθηκαν τα διαθέσιμα
δεδομένα.  Ο πίνακας  4.11  περιλαμβάνει  τους  αριθμούς  των  μελών  ΔΕΠ και  των
εισακτέων, καθώς και τη μεταξύ τους αναλογία για όλα τα λειτουργούντα ΠΜΣ.  

Πίνακας 4.11. Αναλογία διδασκόντων και εισακτέων στα ΠΜΣ στις ΤΠΕ
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ΤΙΤΛΟΣ ΠΜΣ ΜΕΛΗ 
ΔΕΠ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

ΑΝΑΛΟΓΙΑ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ
ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 35 25 1 : 0,7
 ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ Η/Υ 43 30 1 : 0,7
 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ &  
 ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Η/Υ 35 72 1 : 2,1

 ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & 
 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ 30 25 1 : 0,8

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Παν/μίου Μακεδονίας) 17 20 1 : 1,2
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Οικονομικού Παν/μιου) 22 30 1 : 1,4
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 19 30 1 : 1,6
 ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ Η/Υ 23 30 1 : 1,3
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 30 10 1 : 0,3
 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 25 40 1 : 1,6
 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ &  
 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 35 30 1 : 0,9

 ΣΥΝΟΛΟ 314 342 1 : 1,1
 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ 29 31 -

Οι διαπιστώσεις που προκύπτουν από την ανάλυση των δεδομένων που αφορούν
στο ανθρώπινο δυναμικό των ΠΜΣ στις ΤΠΕ είναι οι ακόλουθες:
α) Οι  μέσοι  αριθμοί  διδασκόντων  και  εισακτέων  στα  λειτουργούντα  ΠΜΣ  είναι

περίπου ίσοι (29 μέλη ΔΕΠ και 31 μεταπτυχιακοί φοιτητές αντίστοιχα).
β) Η μέση  αναλογία  διδασκόντων  και  φοιτητών  στα  μεταπτυχιακά  προγράμματα

σπουδών  είναι  πολύ  μικρότερη  από  αυτήν  των  προπτυχιακών  προγραμμάτων
(1  :  1,1  έναντι  μόλις  1  :  26  αντίστοιχα).  Η  ουσία  αυτής  της  διαπίστωσης  δε
μεταβάλλεται σημαντικά από το γεγονός ότι στον υπολογισμό των αναλογιών των
ΠΜΣ λήφθηκαν υπόψη οι ετήσιοι αριθμοί των εισακτέων, ενώ σε αυτόν για τα
ΠΠΣ οι συνολικοί αριθμοί των εγγεγραμμένων, οι οποίοι είναι πολύ μεγαλύτεροι.

γ) Ο τρέχων ετήσιος αριθμός των μεταπτυχιακών εισακτέων στα 11 λειτουργούντα
ΠΜΣ  στις  ΤΠΕ  είναι  342,  ενώ  ο  αντίστοιχος  αριθμός  των  εισακτέων  στα
προπτυχιακά τμήματα είναι 6305. Συνεπώς για το ακαδημαϊκό έτος 2002 - 2003
από το σύνολο των 6647 εισακτέων στα ΠΠΣ και ΠΜΣ των ΤΠΕ, το 95% είναι
προπτυχιακοί φοιτητές, ενώ μόλις το 5% μεταπτυχιακοί.

4.4  Συμπεράσματα 

Η κυριότερη διαπίστωση που προκύπτει από τη διερεύνηση των ΠΜΣ που αφορούν
στις ΤΠΕ είναι ότι τα προγράμματα αυτά, μετά την παρέλευση δέκα μόλις ετών από
την  ίδρυση  του  αρχαιότερού  τους,  έχουν  αναπτυχθεί  σε  μεγάλο  βαθμό.  Το
συμπέρασμα αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι λειτουργούν ήδη 11 ΠΜΣ, τα
οποία  προσφέρουν  28  μεταπτυχιακές  εξειδικεύσεις  που  ομαδοποιούνται  σε  πέντε
κατηγορίες. Από τις προηγούμενες αναλύσεις προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα: 
1)  Τις δύο κύριες αιτίες της δημιουργίας των ΠΜΣ στις ΤΠΕ αποτέλεσαν η εξέλιξη

της  πληροφορικής  και  των  συγγενών  της  τεχνολογιών  καθώς  και  η  ανάγκη
εξειδίκευσης των επαγγελματιών που επιτάσσεται από την αγορά εργασίας.

2)  Η συμβολή του Α’ και του Β’ ΚΠΣ της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπήρξε καταλυτική, 
      καθότι τουλάχιστον το 80% των λειτουργούντων ΠΜΣ χρηματοδοτήθηκε από 
      κοινοτικά κονδύλια. Ακόμη μεγαλύτερη αναμένεται να είναι η επίδραση του 
      τρίτου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.

94



Κεφάλαιο 4: Προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών

3)  Η πολιτική αποκέντρωσης των ΠΠΣ στις ΤΠΕ υιοθετείται και στα προγράμματα 
      μεταπτυχιακών σπουδών, με επακόλουθο η πλειοψηφία τους να εδρεύει στην 
      επαρχία και μάλιστα σε έξι διαφορετικές γεωγραφικές περιφέρειες.
4) Όσον αφορά στην παρεχόμενη από τα ΠΜΣ εκπαίδευση διαπιστώνεται ότι:

α)  η μέση μέγιστη διάρκεια σπουδών είναι πέντε εξάμηνα 
β) η ποικιλία και ο αριθμός των διδασκόμενων μαθημάτων, καθώς και οι μεταξύ

των  ΠΜΣ  διαφοροποιήσεις  είναι  μεγαλύτερες  από  αυτές  που  υπάρχουν
μεταξύ των προγραμμάτων προπτυχιακών σπουδών και

γ) οι σπουδές επικεντρώνονται σε λιγότερες κατηγορίες μαθημάτων με σαφή 
στροφή σε παροχή γνώσεων τεχνολογικού περιεχομένου.

5) Σε  αντίθεση  με  τα  προπτυχιακά  προγράμματα  στις  ΤΠΕ,  ο  αριθμός  του
εκπαιδευτικού προσωπικού που διδάσκει στα ΠΜΣ παρουσιάζεται επαρκής, με
μέση αναλογία διδασκόντων / εισακτέων ίση με 1 : 0,9.

6) Ο  τρέχων  ετήσιος  αριθμός  εισακτέων  στα  ΠΜΣ  προσεγγίζει  τους  350  και
αντιστοιχεί στο 5% του συνολικού αριθμού φοιτούντων στις ΤΠΕ.  
Η  εκτενής  στατιστική  πρόβλεψη  της  μελλοντικής  εξέλιξης  των  ΠΜΣ  είναι

παρακινδυνευμένη  λόγω  της  έλλειψης  επαρκών  ιστορικών  δεδομένων  και  της
εμπλοκής  αστάθμητων  παραγόντων.  Προβλέπεται  ωστόσο  με  ασφάλεια  η  ίδρυση
τριών τουλάχιστον νέων ΠΜΣ στις ΤΠΕ κατά τη διάρκεια της επόμενης τριετίας.

Στις ενότητες αυτές περιγράφηκε η πρώτη ερευνητική προσπάθεια αποτύπωσης
της παρούσας κατάστασης και της εξέλιξης των ΠΜΣ που σχετίζονται με τις ΤΠΕ.
Εκτιμάται ωστόσο ότι η εικόνα πρόκειται  να μεταβληθεί  σημαντικά στο προσεχές
μέλλον, εξ αιτίας της συνεχούς διεύρυνσης του κλάδου που έχει ήδη οδηγήσει στη
δημιουργία  πολλών  επιστημονικών  και  επαγγελματικών  εξειδικεύσεων.  Για  τους
λόγους  αυτούς  η  διερεύνηση  των  μεταπτυχιακών  σπουδών  πρέπει  να
επαναλαμβάνεται σε τακτά διαστήματα, δίνοντας κύρια έμφαση στην εξέταση των
παρεχόμενων  γνώσεων  και  του  βαθμού  ανταπόκρισής  τους  στην  εξέλιξη  της
επιστήμης και στις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

4.5  Οι τελευταίες εξελίξεις

Τόσο η ΕΕ, όσο και η ελληνική πολιτεία έστρεψαν μέσω του Γ’ ΚΠΣ την προσοχή
τους  στον  κλάδο των  ΤΠΕ και  στην  αναγκαιότητα  εξειδίκευσης  του  ανθρώπινου
δυναμικού του.  Το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» και  η
κατηγορία  πράξης  «Ενίσχυση  των  ΤΠΕ  στην  τριτοβάθμια  εκπαίδευση»  είχαν
καταλυτικές  επιδράσεις  στην  ίδρυση  νέων  ΠΜΣ  κατά  την  τελευταία  διετία
(Υπουργείο  Οικονομίας  και  Οικονομικών  -  Υπουργείο  Εσωτερικών  Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης, 2000 και 2002, ΥΠΕΠΘ, 2002). 

Η λειτουργία νέων ΠΜΣ από το Σεπτέμβριο του 2003 έως σήμερα ξεπέρασε κάθε
πρόβλεψη  και  προσδοκία.  Ο  πίνακας  4.12  περιλαμβάνει  τους  τίτλους  των
νεοϊδρυθέντων μεταπτυχιακών προγραμμάτων, με τις παρεχόμενες εξειδικεύσεις και
τα τμήματα και ιδρύματα προέλευσής τους.  

Πίνακας 4.12. Τίτλοι, εξειδικεύσεις, τμήματα και ιδρύματα προέλευσης 
 νεοσύστατων προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών στις ΤΠΕ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΜΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑ ΙΔΡΥΜΑ
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ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

1. Συστήματα Υπολογιστών
2. Επιχειρηματική Πληροφορική 

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & 
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

1. Ηλεκτρονική Μάθηση
2. Ψηφιακές Επικοινωνίες & Δίκτυα
3. Δικτυοκεντρικά Συστήματα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ &

ΨΗΦΙΑΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΤΗΛΕΠΙ-
ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ,
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩ-

ΝΙΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ. 

ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 
& ΔΙΟΙΚΗΣΗ

1. Πληροφοριακά Συστήματα
2. Επιστήμη της Διοίκησης ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΕ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

1. Ψηφιακά Μέσα
2. Επικοινωνιακά Συστήματα και 
    Τεχνολογία
3. Πληροφοριακά Συστήματα
4. Τεχνολογία Πληροφορίας και 
    Επικοινωνία στην Εκπαίδευση

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1. Τεχνολογία Ενσωματωμένων 
    Υπολογιστικών Συστημάτων
2. Δικτυοκεντρικά Πληροφοριακά 
    Συστήματα
3. Ευφυείς Τεχνολογίες
Επικοινωνίας
    Ανθρώπου – Υπολογιστή
4. Συστήματα Υποστήριξης 
    Αποφάσεων

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΗΜΑΤΩΝ & ΕΙΚΟΝΩΝ:
ΘΕΩΡΙΑ, ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ,
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ 
&

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΠΑΤΡΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΖΩΗΣ

1. Βιοπληροφορική
2. Ιατρική
3. Πληροφορική
4. Νευροπληροφορική

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ 
&

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΠΑΤΡΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΛΙΚΟΥ 
& ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ 
&

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΠΑΤΡΩΝ

Η μέσα λιγότερο από ενάμιση έτος  ίδρυση και  λειτουργία 10 νέων ΠΜΣ στα
πανεπιστημιακά ιδρύματα της Ελλάδας σηματοδοτεί την πλήρη αλλαγή του τοπίου
των προσφερόμενων μεταπτυχιακών σπουδών στις ΤΠΕ. Παρατηρούνται μεταβολές
σε όλα σχεδόν τα επίπεδα:
α) Σχεδόν διπλασιασμός τόσο του συνολικού αριθμού των ΠΜΣ, όσο και των 

παρεχόμενων εξειδικεύσεων,  με  αποτέλεσμα να λειτουργούν σήμερα (Μάρτιος
2005)  21  μεταπτυχιακά  προγράμματα  που  προσφέρουν  51  διαφορετικές
εξειδικεύσεις σχετικές με τις ΤΠΕ.

β) Ο ετήσιος αριθμός εισακτέων έχει επίσης διπλασιασθεί. Οι πτυχιούχοι που έχουν
εγγραφεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005 σε μεταπτυχιακά προγράμματα των
ΤΠΕ υπερβαίνουν τους 700.

γ) Οι προσφερόμενες εξειδικεύσεις παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλία. Τα αντικείμενα
εξειδίκευσης εστιάζονται κυρίως στις εφαρμογές των ΤΠΕ σε άλλες επιστήμες (οι
κλάδοι της επιστήμης της διοίκησης συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον),
στις τηλεπικοινωνίες και στα πληροφοριακά συστήματα.
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δ) Όσον  αφορά  στη  γεωγραφική  διασπορά  των  ΠΜΣ,  υπάρχει  πλέον  σχετική
ισορροπία μεταξύ των τριών κύριων περιοχών (Αττική, Θεσσαλονίκη, επαρχία).
Στην Αττική λειτουργούν επτά ΠΜΣ, στη Θεσσαλονίκη τέσσερα, ενώ 10 ακόμη
μεταπτυχιακά  προγράμματα  προσφέρονται  σε  άλλες  επτά  πόλεις  (Βόλος,
Ηράκλειο, Ιωάννινα. Ξάνθη, Πάτρα, Σάμος, Χανιά).
Από την ανάλυση που παρουσιάσθηκε σε αυτό το κεφάλαιο είναι φανερό ότι η

ραγδαία  εξέλιξη  των ΠΜΣ που  προσφέρονται  από τα  ελληνικά πανεπιστήμια  και
πολυτεχνεία  αντικατοπτρίζει  τις  ανάγκες  εξειδίκευσης  του  ανθρώπινου  δυναμικού
του  κλάδου  των  ΤΠΕ.  Οι  ανάγκες  αυτές  μαζί  με  τα  διατεθέντα  κονδύλια
χρηματοδότησης  αποτελούν  τις  κυριότερες  αιτίες  της  εκρηκτικής  ανάπτυξης  των
ΠΜΣ, η οποία ακολούθησε - με υστέρηση λίγων μόνο ετών - και συμβαδίζει πλέον με
την αντίστοιχη αύξηση του αριθμού των προγραμμάτων προπτυχιακών σπουδών.

Η συνέχιση της χρηματοδότησης ή/και η εύρεση πόρων από τα λειτουργούντα
ΠΜΣ, η υλοποίηση  και  οι  προτεραιότητες  του  Δ’  Κοινοτικού  Πλαισίου  Στήριξης
μετά  το  τέλος  του  2006  καθώς  και  η  ζήτηση  των  αποφοίτων  αυτών  των
προγραμμάτων  από  την  αγορά  εργασίας  και  η  ανταπόκρισή  τους  στις  ολοένα
αυξημένες  απαιτήσεις  της  θα  αποτελέσουν  τους  κύριους  παράγοντες  που  θα
διαμορφώσουν τη μελλοντική κατάσταση. Είναι  πάντως βέβαιο ότι το ενδιαφέρον
των αποφοίτων της προπτυχιακής εκπαίδευσης για μεταπτυχιακές σπουδές στις ΤΠΕ
θα εξακολουθήσει να είναι μεγάλο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Το  κεφάλαιο  αυτό  αποτελεί  την  εισαγωγή  του  τμήματος  της  διατριβής  που
επικεντρώνεται  στη  διερεύνηση  των  ζητημάτων  που  σχετίζονται  άμεσα  με  την
απασχόληση των πτυχιούχων ΤΠΕ στις επιχειρήσεις του κλάδου.   

Στην πρώτη ενότητα αιτιολογείται η πραγματοποίηση της προπαρασκευαστικής
έρευνας  πριν  από  την  έρευνα  πεδίου  της  αγοράς  εργασίας  και  περιγράφονται
συνοπτικά αυτά τα δύο στάδια διερεύνησης. Η επόμενη ενότητα έχει αφιερωθεί στην
ανάλυση  των  ερευνητικών  στόχων  που  αφορούν  στην  απασχόληση  του
εξειδικευμένου  ανθρώπινου  δυναμικού.  Στην  τελευταία  ενότητα  διατυπώνονται  οι
ερευνητικές  υποθέσεις  που  στοχεύουν  στην  εξέταση  των  επιδράσεων  των
χαρακτηριστικών  των  επιχειρήσεων  στις  μεταβλητές  που  σκιαγραφούν  την
απασχόληση των ειδικοτήτων ΤΠΕ στην αγορά εργασίας. 

5.1  Τα στάδια διερεύνησης 

Όπως  αναφέρθηκε  στο  εισαγωγικό  κεφάλαιο,  για  τη  διερεύνηση  του  κύριου
ζητήματος που πραγματεύεται αυτή η διατριβή, της απασχόλησης των ειδικοτήτων
ΤΠΕ  στην  αγορά  εργασίας,  επιλέχθηκε  η  διεξαγωγή  έρευνας  πεδίου  σε  εθνικό
επίπεδο  με  χρήση  ερωτηματολογίου.  Από  την  ανασκόπηση  της  βιβλιογραφίας
διαπιστώθηκε ότι η απασχόληση των πτυχιούχων του κλάδου σχετίζεται με πολλές
παραμέτρους, οι οποίες θα έπρεπε να εξετασθούν μία προς μία. Ορισμένες μάλιστα
από  αυτές  συνίστανται  από  πολυάριθμα  επιμέρους  στοιχεία,  το  πλήθος  και  οι
ονομασίες των οποίων εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τον τόπο (χώρα), το χρόνο
(χρονική περίοδο) καθώς και από το στόχο για την υλοποίηση του οποίου επιχειρείται
ο προσδιορισμός της σύστασής τους. Για τους λόγους αυτούς κρίθηκε απαραίτητο να
προκαθορισθεί η σύσταση αυτών των παραμέτρων πριν κληθούν να απαντήσουν στα
σχετικά ερωτήματα οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων. 

Κατά συνέπεια η διερεύνηση της απασχόλησης του ανθρώπινου δυναμικού των
ΤΠΕ απαρτίζεται από δύο διαδοχικά στάδια. Στο πρώτο από αυτά προσδιορίζεται η
ακριβής  σύσταση  τριών  συγκεκριμένων  παραμέτρων  της  αγοράς  εργασίας  που
παρουσιάζουν  τα  παραπάνω  χαρακτηριστικά:  των  περιοχών  απασχόλησης  των
επιχειρήσεων, των τομέων εξειδίκευσης των επαγγελματιών και των επαγγελμάτων,
τα οποία ασκούν. Το στάδιο αυτό ονομάσθηκε ‘προπαρασκευαστική έρευνα’, επειδή
τα αποτελέσματά του χρησιμοποιούνται ως δεδομένα για την υλοποίηση της έρευνας
πεδίου.  Για  την  υλοποίησή  της  εισάγεται  και  εφαρμόζεται  μία  πρωτότυπη
μεθοδολογία,  η  οποία  στηρίζεται  στη  συλλογική  επιλογή  εικοσαμελούς  ομάδας
έμπειρων επιστημόνων του κλάδου που προέρχονται από την ακαδημαϊκή κοινότητα
και από την αγορά εργασίας. Η ανάλυση των τριών παραμέτρων της απασχόλησης, η
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μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε και τα αποτελέσματα της προπαρασκευαστικής
έρευνας περιγράφονται εκτενώς στο έκτο κεφάλαιο.

Το δεύτερο στάδιο διερεύνησης της απασχόλησης των ειδικοτήτων ΤΠΕ αποτελεί
την κύρια έρευνα της διατριβής. Ως ερευνητικό εργαλείο επιλέχθηκε ένα δομημένο
ερωτηματολόγιο αυτοσυμπλήρωσης, το οποίο αποστάλθηκε σε όλες τις επιχειρήσεις
ΤΠΕ  που  εδρεύουν  στην  Ελλάδα.  Μέσω  των  ερωτήσεων  που  τίθενται  στους
εκπροσώπους  των εταιρειών,  εξετάζονται  όλα τα ζητήματα που σχετίζονται  με  το
αντικείμενο  και  τα  πεδία  έρευνας  της  διατριβής.  Επίσης  μέσω  του  στατιστικού
ελέγχου  10  κατάλληλων  ερευνητικών  υποθέσεων  εξετάζονται  οι  επιδράσεις  των
χαρακτηριστικών  του  προφίλ  των  εταιρειών  στις  πολιτικές  και  πρακτικές  που
υιοθετούν.  Οι  φάσεις  της  μεθοδολογίας  της  έρευνας  πεδίου  περιγράφονται  στο
έβδομο  κεφάλαιο  της  διατριβής,  ενώ  το  όγδοο  κεφάλαιο  έχει  αφιερωθεί  στη
λεπτομερή παρουσίαση και ανάλυση των αποτελεσμάτων. 

5.2  Ανάλυση των ερευνητικών στόχων 

Από τη μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας προκύπτει ότι η κατάσταση της αγοράς
εργασίας των ΤΠΕ καθορίζεται από ένα μεγάλο σύνολο μεταβλητών και επηρεάζεται
από  ένα  πλήθος  παραγόντων.  Το  πλήθος  αυτών  των  μεταβλητών  μαρτυρεί  την
πολυπλοκότητα του όλου προβλήματος  και  την ανάγκη εστίασης  μίας  έρευνας  σε
συγκεκριμένα ζητήματα.  

Το  μέρος  της  έρευνας  που  αφορά  άμεσα  στην  αγορά  εργασίας  των  ΤΠΕ
επικεντρώνεται  στη  διερεύνηση  της  διοίκησης  του  ‘ψηφιακού’  ανθρώπινου
δυναμικού από τις επιχειρήσεις του κλάδου και στην απασχόληση των εκροών του
ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Οι  ερευνητικοί  στόχοι,  οι  οποίοι  διατυπώνονται  σε  αυτή  την  ενότητα,
διακρίνονται  σε  δύο  κατηγορίες.  Η  πρώτη  από  αυτές  αποσκοπεί  στη  γενικότερη
διερεύνηση της αγοράς εργασίας εξετάζοντας θέματα που σχετίζονται με την εξέλιξή
της καθώς και με τους τομείς εξειδίκευσης των επαγγελματιών και τα επαγγέλματα
του κλάδου. Η δεύτερη κατηγορία στόχων επιχειρεί να διερευνήσει ορισμένες σχέσεις
της  αγοράς  εργασίας  του  κλάδου  με  τις  εκροές  του  εκπαιδευτικού  συστήματος
εξετάζοντας ζητήματα όπως οι πολιτικές  και πρακτικές  που ακολουθούνται  για τη
διοίκηση  των  ανθρώπινων  πόρων,  η  απασχόληση  των  πτυχιούχων  και  ο  βαθμός
ικανοποίησης των εργοδοτών από την ανταπόκρισή τους στις ανάγκες και απαιτήσεις
των  επιχειρήσεων.  Στην  πρώτη  κατηγορία  περιλαμβάνονται  οι  δύο  πρώτοι
ερευνητικοί  στόχοι,  ενώ  στη  δεύτερη  οι  τρεις  επόμενοι.  Συγκεκριμένα,  οι  κύριοι
ερευνητικοί στόχοι που αφορούν στη διερεύνηση της απασχόλησης των ειδικοτήτων
ΤΠΕ στην αγορά εργασίας είναι οι εξής:

1. Η διερεύνηση της δυναμικής της ελληνικής αγοράς εργασίας των ΤΠΕ.
Η εξακρίβωση αυτής της δυναμικής περιλαμβάνει:
• Την εξέταση της πρόσφατης εξελικτικής πορείας των επιχειρήσεων ΤΠΕ. 
• Την αποτύπωση της παρούσας κατάστασης,  με την εξέταση του προφίλ
και των τομέων δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων.
• Την ανάλυση των εκτιμήσεων της αγοράς εργασίας για τις διαγραφόμενες 

προοπτικές της σε ζητήματα απασχόλησης, ανεργίας και εξειδίκευσης σε
τρία 
      επίπεδα: ενδο-επιχειρησιακά - σε όλο τον κλάδο των ΤΠΕ - σε ολόκληρη την 
      ελληνική αγορά εργασίας.
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2. Η διερεύνηση και εξακρίβωση της δυναμικής των τομέων εξειδίκευσης και των
επαγγελμάτων του κλάδου των ΤΠΕ.
Η εξέταση της δυναμικής των επαγγελμάτων συνίσταται στον προσδιορισμό της 

      διασποράς τους στην αγορά εργασίας καθώς και του εκτιμώμενου βαθμού 
      ευκολίας ή δυσκολίας εξεύρεσης για πρόσληψη αντίστοιχου εξειδικευμένου 
      προσωπικού. Για τους τομείς εξειδίκευσης των επαγγελματιών εξετάζονται οι 
      προβλεπόμενες μεταβολές της ζήτησής τους. 

3. Η  διαπίστωση  των  πολιτικών  και  των  πρακτικών  που  υιοθετούνται  από  τις
εταιρείες για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού τους.
Οι πολιτικές διοίκησης των ανθρώπινων πόρων περιλαμβάνουν ζητήματα, όπως 

      τα κανάλια αναζήτησης και οι μέθοδοι επιλογής προσωπικού, οι πρώτες 
      προτιμήσεις για πρόσληψη, η επιμόρφωση και η επαγγελματική κατάρτιση, η 
      αξιολόγηση της απόδοσης και η απασχόληση διαφόρων κατηγοριών προσωπικού.

4. Η διερεύνηση  της  απασχόλησης  των  πτυχιούχων  ΤΠΕ και  η  εξακρίβωση  των
διαφοροποιήσεων των επαγγελματικών τους προοπτικών ανάλογα με τη βαθμίδα
εκπαίδευσης και την ειδικότητά τους.  

      Η εξέταση της απασχόλησης καλύπτει θέματα διασποράς και δυνατοτήτων 
      απασχόλησης, προτιμήσεων για πρόσληψη εκ μέρους των επιχειρήσεων του 
      κλάδου καθώς και αναγκαιότητας περαιτέρω εξειδίκευσης.

5. Η διαπίστωση του βαθμού ικανοποίησης των επιχειρήσεων από την ανταπόκριση
των πτυχιούχων ΤΠΕ στις ανάγκες και απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.

      Ο προσδιορισμός του βαθμού ικανοποίησης της αγοράς εργασίας από την 
      ανταπόκριση των πτυχιούχων πρέπει να πραγματοποιηθεί σε τρία επίπεδα:

• Ανά  βαθμίδα  εκπαίδευσης  (δευτεροβάθμια  -  μετα-δευτεροβάθμια  -
ανώτατη).
• Ανά τύπο εκπαιδευτικού ιδρύματος.
• Ανά τμήμα αποφοίτησης των πτυχιούχων.

Από τους παραπάνω στόχους διερεύνησης της αγοράς εργασίας των ΤΠΕ και την
ανάγκη  εξέτασης  των  επιδράσεων,  τις  οποίες  υφίστανται  οι  σημαντικότερες
μεταβλητές απορρέουν οι ερευνητικές υποθέσεις που διατυπώνονται και αναλύονται
στην επόμενη ενότητα. 

5.3  Διατύπωση των ερευνητικών υποθέσεων 

Για την από στατιστικής πλευράς τεκμηρίωση της έρευνας και την επιστημονική της
πρωτοτυπία διατυπώνονται δέκα ερευνητικές υποθέσεις, με τις οποίες ελέγχονται οι
εξαρτήσεις  των  κύριων  μεταβλητών  που  περιγράφουν  την  απασχόληση  των
ειδικοτήτων ΤΠΕ στην αγορά εργασίας.   

Στόχος της διατύπωσης των ερευνητικών υποθέσεων και του στατιστικού ελέγχου
για  την  υιοθέτηση  ή  την  απόρριψή  τους  είναι  η  εξέταση  των  επιδράσεων  που
υφίστανται  οι  μεταβλητές  που  σχετίζονται  με  την  απασχόληση  του  ανθρώπινου
δυναμικού  (εξαρτημένες  μεταβλητές)  από  τα  χαρακτηριστικά  των  επιχειρήσεων
(ανεξάρτητες μεταβλητές).

Ως  ανεξάρτητες  μεταβλητές  του  προβλήματος  θεωρούνται  τα  ακόλουθα  πέντε
κύρια χαρακτηριστικά στοιχεία που σκιαγραφούν το προφίλ των επιχειρήσεων ΤΠΕ
(για κάθε μεταβλητή παρατίθενται οι ορισθείσες επιμέρους τιμές ή διαστήματα): 

101



Κεφάλαιο 5: Ερευνητικοί στόχοι και υποθέσεις

1)  Έδρα επιχείρησης
     (Αττική - Θεσσαλονίκη - επαρχία)
2)  Ηλικία επιχείρησης
     (έως και 3 έτη - 4 έως 8 έτη - 9 έως 13 έτη - περισσότερα από 13 έτη λειτουργίας)
3)  Αριθμός εργαζομένων επιχείρησης
     (1 έως 10 - 11 έως 20 - 21 έως 50 - 51 έως 100 - 101 έως 250 - περισσότεροι από
     250 εργαζόμενοι)
4)  Γεωγραφική εμβέλεια δραστηριοποίησης
     (τοπική - περιφερειακή - πανελλήνια - διεθνής)
5)  Περιοχές απασχόλησης / δραστηριοποίησης
     (ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων - εκπαίδευση & επιμόρφωση - έρευνα 
     - παροχή υπηρεσιών - πωλήσεις, προμήθειες και έρευνα αγοράς - τεχνική 
     υποστήριξη - υποστήριξη και συντήρηση πληροφοριακών συστημάτων)  

Για τα τέσσερα πρώτα από τα παραπάνω χαρακτηριστικά εξετάζεται ο βαθμός
επίδρασής τους σε όλες τις εξαρτημένες μεταβλητές του προβλήματος, ενώ για τις
περιοχές  απασχόλησης  /  δραστηριοποίησης  των  επιχειρήσεων  σε  όσες  από  τις
μεταβλητές κρίθηκε χρήσιμο.   

Οι υποθέσεις της έρευνας καλύπτουν όλες τις πτυχές της αγοράς εργασίας που
διερευνώνται σε αυτή τη διατριβή. Ανάλογα με το ζήτημα με το οποίο ασχολούνται,
μπορούν να ομαδοποιηθούν σε τέσσερις ομάδες: 
α) Οι τέσσερις πρώτες ερευνητικές υποθέσεις επικεντρώνονται στις πολιτικές 
      και πρακτικές διοίκησης των ανθρώπινων πόρων που υιοθετούνται από τις 
      ελληνικές επιχειρήσεις ΤΠΕ. 
β)  Η πέμπτη υπόθεση της διατριβής σχετίζεται με τη δυναμική του κλάδου των ΤΠΕ:

     την πρόσφατη εξελικτική του πορεία καθώς και τις διαγραφόμενες προοπτικές. 
γ)  Οι τρεις επόμενες υποθέσεις (από την έκτη έως και την όγδοη) ασχολούνται με τις 
     εξειδικεύσεις των εργαζομένων σε επίπεδα τομέα και επαγγέλματος.
δ) Οι δύο τελευταίες ερευνητικές υποθέσεις (η ένατη και η δέκατη) συνδέονται 
     άμεσα με τη συσχέτιση της αγοράς εργασίας με τις εκροές του ελληνικού 
     εκπαιδευτικού συστήματος, δηλαδή τους πτυχιούχους ΤΠΕ των κυριότερων 
     τμημάτων εξειδίκευσης όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης.

Όλες οι υποθέσεις της έρευνας είναι ‘σύνθετου τύπου’, καθότι ελέγχουν το βαθμό
εξάρτησης  ενός  συνόλου  ‘συγγενών’  μεταξύ  τους  εξαρτημένων  μεταβλητών  από
τέσσερις ή πέντε ανεξάρτητες μεταβλητές. Η διατύπωσή τους γίνεται με τη μορφή
μηδενικής υπόθεσης (null hypothesis). Οι ερευνητικές υποθέσεις, η ισχύς των οποίων
ελέγχεται  με  την  εφαρμογή  των  κατάλληλων  στατιστικών  τεχνικών  (βλ.  ενότητα
7.6.2), είναι οι ακόλουθες:

1. Η χρήση και η ιεράρχηση όλων των υιοθετούμενων μεθόδων επιλογής 
      προσωπικού ΤΠΕ είναι ανεξάρτητες των χαρακτηριστικών των επιχειρήσεων. Η 
      προσωπική συνέντευξη και η αξιολόγηση του βιογραφικού σημειώματος  
      αποτελούν τις δύο δημοφιλέστερες μεθόδους.

Εξετάζεται  η  συσχέτιση  των  χρησιμοποιούμενων  μεθόδων  πρόσληψης
προσωπικού (συνολικά 10 μεταβλητές) με όλα τα χαρακτηριστικά του προφίλ των
επιχειρήσεων. Διερευνώνται με ξεχωριστούς στατιστικούς ελέγχους τόσο η χρήση,
όσο και η ιεράρχηση των μεθόδων επιλογής προσωπικού.
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2. Οι συστάσεις από συναδέλφους ή γνωστούς και οι αγγελίες σε εφημερίδες 
αποτελούν τα σημαντικότερα κανάλια πρόσληψης προσωπικού ΤΠΕ. Η χρήση και
η ιεράρχηση όλων των τρόπων αναζήτησης προσωπικού ΤΠΕ είναι ανεξάρτητες
των χαρακτηριστικών του προφίλ των επιχειρήσεων.
Η υπόθεση αυτή μελετά τη συσχέτιση των υιοθετούμενων τρόπων αναζήτησης

προσωπικού τόσο σε επίπεδο χρήσης, όσο και ιεράρχησης (συνολικά 14 εξαρτημένες
μεταβλητές) με τα χαρακτηριστικά του προφίλ των επιχειρήσεων (πέντε ανεξάρτητες
μεταβλητές).

3.  Οι  προτιμήσεις  των  επιχειρήσεων  για  την  πρόσληψη  όλων  των  κατηγοριών
εξειδικευμένου προσωπικού στις ΤΠΕ είναι ανεξάρτητες των χαρακτηριστικών 
του προφίλ τους.
Εξετάζονται  πέντε  ευδιάκριτες  κατηγορίες  εξειδικευμένου  (μέσω  σπουδών  ή

επαγγελματικής εμπειρίας) προσωπικού και διερευνάται η συσχέτισή τους με όλες τις
ανεξάρτητες μεταβλητές, οι οποίες σκιαγραφούν το προφίλ των επιχειρήσεων.

4. Η επιμόρφωση και η επαγγελματική κατάρτιση του νεοπροσλαμβανόμενου 
προσωπικού καθώς και η αξιολόγηση της απόδοσης όλου του προσωπικού ΤΠΕ 
αποτελούν πρακτικές, οι οποίες υιοθετούνται από τη μεγάλη πλειοψηφία των 
επιχειρήσεων ανεξάρτητα από τα χαρακτηριστικά του προφίλ τους. 
Διερευνάται ο βαθμός συσχέτισης των τριών μεταβλητών, οι οποίες περιγράφουν

τη συχνότητα και  τον τόπο πραγματοποίησης  της  επαγγελματικής  κατάρτισης  του
προσωπικού ΤΠΕ καθώς και  την έκταση της  αξιολόγησής  του με  καθένα από τα
κύρια χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων.

5.  Η εξελικτική πορεία των επιχειρήσεων ΤΠΕ κατά την τελευταία τριετία καθώς και
οι εκτιμήσεις τους για τις διαγραφόμενες προοπτικές κατά την επόμενη πενταετία 
δεν εξαρτώνται από τα κύρια χαρακτηριστικά του προφίλ τους.
Με την υπόθεση αυτή εξετάζονται οι συσχετίσεις 17 εξαρτημένων μεταβλητών 

(οι  πέντε  πρώτες  περιγράφουν  την  εξελικτική  πορεία  και  οι  12  επόμενες  με  τις
διαγραφόμενες  προοπτικές),  οι  οποίες  αντιστοιχούν  σε  ισάριθμες  ερωτήσεις
γεγονότων με όλα τα χαρακτηριστικά του προφίλ των επιχειρήσεων.

6. Η ζήτηση όλων των κύριων τομέων εξειδίκευσης των επαγγελματιών ΤΠΕ από
την αγορά εργασίας του κλάδου πρόκειται να αυξηθεί. Οι εκτιμήσεις των 
επιχειρήσεων για την αύξηση της ζήτησης των τομέων είναι ομοιόμορφες και δε 
διαφοροποιούνται από τα κύρια χαρακτηριστικά του προφίλ τους.

      Εξετάζεται ο βαθμός διαφοροποίησης της προβλεπόμενης μεταβολής της τιμής
επτά εξαρτημένων μεταβλητών,  οι  οποίες  αντιστοιχούν  στους  τομείς  εξειδίκευσης
των επαγγελματιών του κλάδου.

7.  Ο  βαθμός  ύπαρξης  των  30  σημαντικότερων  επαγγελμάτων  ΤΠΕ  στην  αγορά
εργασίας του κλάδου είναι διαφορετικός. Η διασπορά των επαγγελμάτων στις 
επιχειρήσεις ΤΠΕ δεν εξαρτάται από τα κύρια χαρακτηριστικά του προφίλ τους.

      Διερευνάται ο βαθμός διαφοροποίησης και η εξάρτησή τους από το προφίλ των
επιχειρήσεων 30 μεταβλητών, οι οποίες αντιστοιχούν στη διασπορά των ισάριθμων
σημαντικότερων επαγγελμάτων ΤΠΕ στην αγορά εργασίας του κλάδου.

103



Κεφάλαιο 5: Ερευνητικοί στόχοι και υποθέσεις

8.  Ο βαθμός ευκολίας ή δυσκολίας εύρεσης εξειδικευμένου προσωπικού σε καθένα 
από τα σημαντικότερα επαγγέλματα ΤΠΕ της ελληνικής αγοράς εργασίας είναι 
διαφορετικός. Οι δυνατότητες εύρεσης προσωπικού δεν εξαρτώνται από τα 
χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων, οι οποίες αναζητούν εξειδικευμένο ανθρώπινο

δυναμικό.
      Αποτελεί τη δεύτερη ερευνητική υπόθεση που αφορά στα επαγγέλματα ΤΠΕ.
Εξετάζεται η ομοιομορφία και η εξάρτηση 30 μεταβλητών, οι οποίες ‘μετρούν’ το
βαθμό ευκολίας ή δυσκολίας εύρεσης για πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού που
ασκεί το καθένα από ισάριθμα επαγγέλματα ΤΠΕ. 

9. Οι πολιτικές πρόσληψης (απασχόληση και προτίμηση για πρόσληψη) των 
πτυχιούχων ΤΠΕ όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης δε διαφοροποιούνται σε 
σχέση με τα χαρακτηριστικά του προφίλ των επιχειρήσεων.

      Εξετάζονται  οι  μεταβλητές  που  περιγράφουν  τις  υιοθετούμενες  πολιτικές
πρόσληψης του προσωπικού ΤΠΕ (συνολικά 12 μεταβλητές, έξι για την απασχόληση
και άλλες έξι για την προτίμηση για πρόσληψη) και διερευνάται η συσχέτισή τους με
όλες τις ανεξάρτητες μεταβλητές που σκιαγραφούν το προφίλ των επιχειρήσεων. 

10. Η διασπορά των πτυχιούχων ΤΠΕ των κύριων τμημάτων εξειδίκευσης όλων των
βαθμίδων εκπαίδευσης είναι ομοιόμορφη και δεν εξαρτάται από τα 
χαρακτηριστικά των εταιρειών. Ο βαθμός ικανοποίησης της αγοράς εργασίας από 
την ανταπόκριση των πτυχιούχων ΤΠΕ όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης είναι 
θετικός ή πολύ θετικός για το σύνολο των κύριων προσφερόμενων ειδικοτήτων 
και δε διαφοροποιείται από το προφίλ των εταιρειών, στις οποίες απασχολούνται. 

      Διερευνώνται οι υφιστάμενες διαφοροποιήσεις τόσο στην αναλυτική διασπορά
των πτυχιούχων (15 εξαρτημένες μεταβλητές), όσο και στο βαθμό ικανοποίησης της
αγοράς  εργασίας  από την ανταπόκρισή τους  στις  απαιτήσεις  της  (15 εξαρτημένες
μεταβλητές, ανάλογα με τα τέσσερα κύρια χαρακτηριστικά του προφίλ των εταιρειών
του κλάδου. 

Οι στατιστικές μέθοδοι και τεχνικές που χρησιμοποιούνται  για τον έλεγχο των
παραπάνω  υποθέσεων  περιγράφονται  στην  ενότητα  7.6.2.  Για  την  πληρότητα  της
ανάλυσης και για την επιβεβαίωση των σχετικών ευρημάτων χρησιμοποιούνται για
τον  έλεγχο  της  κάθε  ερευνητικής  υπόθεσης  περισσότερες  της  μίας  κατάλληλες
στατιστικές τεχνικές. Τα αποτελέσματα των στατιστικών ελέγχων παρουσιάζονται και
σχολιάζονται στο όγδοο κεφάλαιο της διατριβής.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Η ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Στο  κεφάλαιο  αυτό  περιγράφεται  το  πρώτο  από  τα  δύο  στάδια  διερεύνησης  της
απασχόλησης  στον  κλάδο  των  ΤΠΕ,  η  ‘προπαρασκευαστική’  έρευνα.  Αρχικά
αιτιολογείται η αναγκαιότητά της για την κυρίως διερεύνηση της απασχόλησης των
ειδικοτήτων ΤΠΕ. Στη συνέχεια προσδιορίζονται και αναλύονται οι παράμετροι της
αγοράς  εργασίας  που  εξετάζονται  (ενότητα  6.2).  Ακολουθεί  η  τεκμηρίωση  και
περιγραφή  της  μεθοδολογίας  που  χρησιμοποιείται  για  τον  προσδιορισμό  της
σύστασης των παραμέτρων (ενότητα 6.3). Τέλος, παρατίθενται τα αποτελέσματα της
εφαρμογής της έρευνας και διατυπώνονται συμπεράσματα. 

6.1   Αιτιολόγηση και στόχοι  

Η  αγορά  εργασίας  ενός  επαγγελματικού  κλάδου  με  μεγάλο  εύρος  και  ραγδαία
εξέλιξη,  όπως  είναι  το  ‘πλέγμα’  των  τεχνολογιών  της  πληροφορικής  και  των
επικοινωνιών,  περιλαμβάνει  ένα  μεγάλο  σύνολο  παραμέτρων,  οι  οποίες  την
καθορίζουν και τη χαρακτηρίζουν. Κατά συνέπεια ακόμη και μία εκτενής διερεύνηση
της αγοράς εργασίας δεν είναι δυνατό να εξετάσει όλες τις παραμέτρους λόγω του
μεγάλου αριθμού και της διαφορετικότητάς τους. Για το λόγο αυτό η επιχειρούμενη
διερεύνηση επικεντρώνεται σε μία συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή με παραπλήσια
κοινωνικο-οικονομικά  χαρακτηριστικά  στην  επικράτειά  της  (Ελλάδα)  και  εξετάζει
συγκεκριμένα  θέματα  της  αγοράς  εργασίας,  τα  οποία  σχετίζονται  άμεσα  με  τους
επαγγελματίες του κλάδου που αποτελούν τις εκροές του εκπαιδευτικού συστήματος. 

Οι  περιοχές  απασχόλησης  των  επιχειρήσεων,  οι  τομείς  εξειδίκευσης  των
επαγγελματιών και  τα επαγγέλματα που ασκούν αυτοί  αποτελούν τρία από τα πιο
σημαντικά ζητήματα, για τα οποία ερωτώνται οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων (βλ.
ενότητα  7.3.2).  Η  βιβλιογραφική  ανασκόπηση  για  το  ακριβές  περιεχόμενό  τους
οδήγησε  σε  δύο  σημαντικές  διαπιστώσεις:  α)  παρουσιάζεται  μεγάλη  ποικιλία  και
ανομοιογένεια  τόσο στη  σύσταση,  όσο  και  στον αριθμό  των επιμέρους  στοιχείων
(τίτλων) που τις απαρτίζουν και β) η σύστασή τους εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό
από παράγοντες όπως ο χρόνος, ο τόπος και οι ερευνητικοί στόχοι. 

Για τις παραπάνω αιτίες κρίθηκε απαραίτητο, πριν από τη διεξαγωγή της έρευνας
πεδίου,  να  εξετασθεί  η  υπάρχουσα  κατάσταση  και  να  καταβληθεί  προσπάθεια
λεπτομερούς  προσδιορισμού  αυτών  των  παραμέτρων  στην  Ελλάδα.  Αυτή  η
προπαρασκευαστική διερεύνηση έχει διττό στόχο: 
1) τον προσδιορισμό της σύστασης βασικών παραμέτρων της ελληνικής αγοράς 
      εργασίας των ΤΠΕ και 
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2) τη δημιουργία - μέσω των αποτελεσμάτων της - ενός βοηθητικού ερευνητικού 
     εργαλείου για την πιο αποτελεσματική ‘εξόρυξη’ πληροφοριών που αφορούν στη 
     δράση των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών του κλάδου.

Για  την  υλοποίηση  αυτών  των  στόχων  επινοήθηκε  ένα  μοντέλο  επιλογής  της
σύστασης  των παραμέτρων της αγοράς  εργασίας.  Η διαδικασία που εφαρμόσθηκε
συνίσταται από τα ακόλουθα βήματα:
• Ορισμός  των  τριών  παραμέτρων  της  αγοράς  εργασίας,  βασισμένος  σε

βιβλιογραφική έρευνα.
• Διερεύνηση της υπάρχουσας σχετικής κατάστασης σε διεθνές επίπεδο 

(Ευρώπη - ΗΠΑ - Ελλάδα).
• Επεξεργασία και στατιστική ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθηκαν.
• Εφαρμογή  μεθοδολογίας  επιλογής  για  τον  καθορισμό  της  σύστασης  των

παραμέτρων.
• Επεξεργασία αποτελεσμάτων και συναγωγή συμπερασμάτων.

6.2   Τα στοιχεία της ανάλυσης

Όπως προαναφέρθηκε, η διερεύνηση της αγοράς εργασίας που επιχειρείται σε αυτή
τη διατριβή επικεντρώνεται στην ‘επαγγελματική’ της έκφανση, εφόσον ασχολείται
κατά κύριο λόγο με ζητήματα που αφορούν στην απασχόληση των ειδικοτήτων ΤΠΕ
στις  επιχειρήσεις  του  κλάδου.  Στην  ενότητα  αυτή  αναλύονται  οι  παράμετροι  που
εξετάζονται από την προπαρασκευαστική έρευνα. 

6.2.1 Περιοχές απασχόλησης

Ο όρος ‘περιοχή απασχόλησης’ που εισάγεται και χρησιμοποιείται στα πλαίσια αυτής
της  έρευνας  αναφέρεται  στις  επαγγελματικές  κατευθύνσεις  των  επιχειρήσεων που
ανήκουν στον κλάδο των ΤΠΕ καθώς και των τμημάτων πληροφορικής εταιρειών με
άλλο κύριο αντικείμενο απασχόλησης.

Πολύ  λίγες  ερευνητικές  προσπάθειες  έχουν  πραγματοποιηθεί  έως  σήμερα  σε
ευρωπαϊκό  επίπεδο,  όσον  αφορά  στον  καθορισμό  των  πιο  σημαντικών  περιοχών
απασχόλησης  των  επιχειρήσεων.  Οι  πιθανοί  λόγοι  για  την  έλλειψη  αυτή  είναι  η
διαφοροποίησή τους μεταξύ των χωρών καθώς και  η εξάρτησή τους τόσο από το
χρόνο,  όσο  και  από  το  βαθμό  εισδοχής  των  νέων  τεχνολογιών  στην  παραγωγική
διαδικασία (Siskos et al., 2003).

Το  Συμβούλιο  των  Ευρωπαϊκών  Επαγγελματικών  Ενώσεων  Πληροφορικής
(CEPIS)  πραγματοποίησε  την  πρώτη  σημαντική  ερευνητική  προσπάθεια.  Ομάδα
εργασίας  αποτελούμενη  από  αντιπροσώπους  των  12  εταιρειών-μελών  του
συγκρότησε  ένα  νέο  μοντέλο,  την  Ευρωπαϊκή  Δομή  Ικανοτήτων  Πληροφορικής
(ΕΔΙΠ). Η δομή αυτή βασίζεται στην πρωτότυπη εργασία της Βρετανικής Εταιρείας
Πληροφορικής για τη δημιουργία ενός μοντέλου βιομηχανικής δομής ως μέρος του
σχεδίου  της  εταιρείας  για  την  επαγγελματική  εξέλιξη  των  μελών  της  (British
Computer Society,  1990).  Η  ΕΔΙΠ  είναι  ένα  σύνολο  πρότυπων  δηλώσεων  των
χαρακτηριστικών  και  των  ικανοτήτων  των  επαγγελματιών  της  πληροφορικής,  το
οποίο καλύπτει τις κύριες λειτουργικές περιοχές του έργου που εκτελείται στις ΤΠΕ.
Το συμβούλιο  δημοσιοποίησε ευρέως την ΕΔΙΠ σε όλη την Ευρώπη με σκοπό την
εφαρμογή και τη χρήση της σε οργανισμούς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα
που  ασχολούνται  με  τις  ΤΠΕ.  Σύμφωνα  με  αυτήν  καθορίζονται  11  ανεξάρτητες
επαγγελματικές κατευθύνσεις που εμπεριέχουν 35 διαφορετικές ειδικότητες (Council

106



Κεφάλαιο 6: Η προπαρασκευαστική έρευνα

of European Professional Informatics Societies,  1994).  Οι  κατευθύνσεις  αυτές
προτείνονται για χρήση από τα μέλη του CEPIS, αφού ληφθούν υπόψη τα κοινωνικο-
οικονομικά χαρακτηριστικά κάθε  χώρας.  Επιπλέον καθορίζονται  δέκα επίπεδα (με
κωδικούς  από  μηδέν  έως  εννέα),  τα  οποία  αντιστοιχούν  στις  κλιμακούμενες
ικανότητες των επαγγελματιών του κλάδου από τον αρχάριο (επίπεδο μηδέν) έως το
ανώτερο στέλεχος/διευθυντή (επίπεδο εννέα). 

Η  ΕΠΥ  όρισε  ομάδα  εργασίας  ειδικών,  προκειμένου  να  επεξεργαστεί  την
πρόταση του CEPIS και να την προσαρμόσει στην τρέχουσα κατάσταση και ανάγκες
του  δημόσιου  τομέα  και  της  ελληνικής  κοινωνίας.  Η  ομάδα  αυτή  εκπόνησε  μία
ογκώδη  μελέτη,  τμήμα  της  οποίας  αποτελεί  ο  καθορισμός  και  περιγραφή  ενός
υποσυνόλου του προτύπου του CEPIS. Σύμφωνα την πρόταση της ΕΠΥ ορίζονται και
περιγράφονται  επτά  περιοχές  απασχόλησης.  Αυτές  προέρχονται  από  επιλεκτική
αποδοχή  του  προτύπου  της  ΕΔΙΠ  με  αντιστοιχία  του  τύπου  ‘πολλές  προς  μία’,
διατηρώντας  την  ευρωπαϊκή  λογική  και  πραγματοποιώντας  ταυτόχρονα  μία
ουσιαστική  προσαρμογή  στην  ελληνική  πραγματικότητα.  Στις  επιλεγείσες
επαγγελματικές κατευθύνσεις κατανέμονται συγκεκριμένες ειδικότητες ΤΠΕ. Επίσης
προτείνονται - ενοποιώντας ανά δύο τα αντίστοιχα επίπεδα της ΕΔΙΠ - πέντε επίπεδα
επαγγελματικής εξέλιξης (ΕΠΥ, 1996).  

Οι άλλες σχετικές ελληνικές μελέτες δεν επικεντρώνονται στις ΤΠΕ ούτε ορίζουν
γι’  αυτές  ξεχωριστές  επαγγελματικές  κατευθύνσεις,  αλλά  απλώς  χρησιμοποιούν
ορισμένα  επιμέρους  επαγγέλματα  του  κλάδου  σε  τοπικό  ή  εθνικό  επίπεδο.  Ο
Κατσανέβας (1998) εισάγει τον όρο ‘ισοζύγιο προσφοράς - ζήτησης’ και επιχειρεί τη
μέτρησή  του  για  545  διαφορετικά  επαγγέλματα  της  αγοράς  εργασίας.  Ο  ίδιος
ερευνητής  κατηγοριοποιεί  αργότερα τα επαγγέλματα ΤΠΕ σε  δύο  κύριες  περιοχές
απασχόλησης:  ‘υλισμικό’  (hardware)  και  ‘λογισμικό’  (software),  στις  οποίες
κατανέμονται 14 και 24 επαγγέλματα αντίστοιχα (Κατσανέβας, 2002). Αυτή είναι μία
ικανοποιητική  προσέγγιση  για  την  εξέταση της  συνολικής  αγοράς  εργασίας,  αλλά
ανεπαρκής για μία βαθύτερη ανάλυση του συγκεκριμένου κλάδου. 

Ως εκ τούτου η μελέτη της ΕΠΥ μπορεί να θεωρηθεί ως η μοναδική ως τώρα
ελληνική  ολοκληρωμένη  προσέγγιση  καθορισμού  και  ανάλυσης  των  περιοχών
απασχόλησης στις ΤΠΕ. Υπάρχουν ωστόσο ορισμένοι λόγοι, για τους οποίους δεν
είναι σκόπιμη η υιοθέτηση της πρότασης της ΕΠΥ χωρίς περαιτέρω επεξεργασία: α)
η μη ανανέωσή της κατά τη διάρκεια των τελευταίων οκτώ ετών, β) η επικέντρωσή
της  στο δημόσιο  τομέα και  γ)  η εν τω μεταξύ  πιθανή δημιουργία νέων περιοχών
απασχόλησης λόγω της ραγδαίας εξέλιξης των σχετικών με τις ΤΠΕ επιστημών.

Από την παραπάνω ανάλυση προκύπτει  η  ανάγκη επανεξέτασης των περιοχών
απασχόλησης για τον πιθανό εντοπισμό νέων ή την κατάργηση άλλων παλαιότερων,
προκειμένου να αντικατοπτρίζονται με μεγαλύτερη ακρίβεια οι σημερινές τάσεις.  
 
6.2.2  Τομείς εξειδίκευσης

Αυτή η έννοια αναφέρεται στην ατομική απασχόληση, δηλαδή στους επαγγελματίες
του  κλάδου  των  ΤΠΕ.  Κατά  συνέπεια  σχετίζεται  με  τα  επαγγέλματα  της
πληροφορικής  πολύ  περισσότερο  απ’  ότι  οι  περιοχές  απασχόλησης,  οι  οποίες
αφορούν σε συλλογική δραστηριοποίηση. Για το λόγο αυτό οι τομείς εξειδίκευσης
αναφέρονται συχνά στη βιβλιογραφία ως ‘κατηγορίες’ ή ‘ομάδες’ επαγγελμάτων. 

Η έρευνα που έχει πραγματοποιηθεί ως σήμερα για τον προσδιορισμό των τομέων
εξειδίκευσης των επαγγελματιών είναι λίγη. Εντοπίζεται κυρίως στις ΗΠΑ, εξ αιτίας
του γεγονότος ότι η αγορά εργασίας τους είναι πολύ περισσότερο προσανατολισμένη
προς τα επαγγέλματα του κλάδου (job-oriented) από την ευρωπαϊκή (Aoyama και
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Castells, 2002). Το Βορειοδυτικό Κέντρο των ΗΠΑ για τις αναδυόμενες τεχνολογίες
προτείνει  οκτώ  ομάδες  επαγγελμάτων  πληροφορικής,  η  κάθε  μία  από  τις  οποίες
αναλύεται σε επιμέρους  ειδικότητες/επαγγέλματα.  Η ομαδοποίηση που προτείνεται
ανταποκρίνεται στην τρέχουσα οργάνωση της εργασίας, αλλά και στις συγκεκριμένες
κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες αυτής της χώρας (Northwest Center for Emerging
Technologies, 1999). Η πολυεθνική εταιρεία εκπαίδευσης και επιμόρφωσης στις ΤΠΕ
New Horizons σε μία πρόσφατη μελέτη περιγραφής των προφίλ των επαγγελμάτων
του  κλάδου,  προσδιορίζει  την  ταυτότητα  έξι  τομέων  εξειδίκευσης,  οι  οποίοι
υποδιαιρούνται  σε  επιμέρους  επαγγέλματα  (New Horizons,  2002).  Διάφοροι
επαγγελματικοί  φορείς  και  εκπαιδευτικά  ιδρύματα  αναφέρουν  επίσης  τομείς
εξειδίκευσης  στις  ΤΠΕ,  συνήθως  με  την  έννοια  ομάδων  επαγγελμάτων  ή  τίτλων
προσφερόμενων σειρών μαθημάτων αντίστοιχα.

Διαπιστώνεται  ότι  οι  ασυμφωνίες  στη  σύσταση  και  στο  πλήθος  των  τομέων
εξειδίκευσης  οφείλονται  σε  παράγοντες  όπως  η  γεωγραφική  περιοχή,  η  χρονική
περίοδος  αναζήτησης και  ο φορέας που προσεγγίζει  το θέμα.  Είναι  ως  εκ τούτου
απαραίτητη  η  προσαρμογή  τους  στις  επικρατούσες  συνθήκες  κάθε  χώρας.  Μία
εικοσαμελής ομάδα επιστημόνων επέλεξε τους κύριους τομείς εξειδίκευσης των ΤΠΕ
που  υφίστανται  σήμερα  στην  Ελλάδα.  Τα  σχετικά  αποτελέσματα  παρουσιάζονται
στην ενότητα 6.4.

6.2.3   Επαγγέλματα   

Σε αντίθεση με τις  προηγούμενες  δύο έννοιες,  τα επαγγέλματα της  πληροφορικής
αποτέλεσαν  αντικείμενο  διερεύνησης  ή  απλής  χρήσης  από  πολλούς  φορείς  και
ερευνητές.  Η  ερμηνεία  αυτού  του  γεγονότος  είναι  προφανής:  Τα  επιμέρους
επαγγέλματα κάθε κλάδου ‘καθρεφτίζουν’ πιο άμεσα την τρέχουσα κατάσταση της
αντίστοιχης αγοράς εργασίας. Ιδιαίτερα στο ραγδαία εξελισσόμενο τοπίο των ΤΠΕ οι
σημαντικές διαφοροποιήσεις ανάμεσα στις διάφορες χώρες αποκαλύπτουν τις μεταξύ
τους διαφορές στο βαθμό και στην ταχύτητα ένταξης αυτών των τεχνολογιών στην
κοινωνία και στην παραγωγή (Siskos et al., 2003). Ο λεπτομερής προσδιορισμός των
επαγγελμάτων  είναι  επίσης  απαραίτητος  για  τον  υπολογισμό  του  ισοζυγίου
προσφοράς και ζήτησης του καθενός,  ενός σημαντικού κριτηρίου για την επιλογή
επαγγέλματος (Field, 1996 και Κατσανέβας, 1998).

Πριν από την εφαρμογή της μεθοδολογίας επιλογής των επαγγελμάτων ΤΠΕ στην
Ελλάδα (βλ.  ενότητα 6.3)  πραγματοποιήθηκε εκτενής  βιβλιογραφική  ανασκόπηση.
Τα σημαντικότερα σχετικά ευρήματα περιγράφονται στις επόμενες παραγράφους.

Η  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  πραγματοποίησε  μία  από  τις  πρώτες  σχετικές
προσπάθειες,  με  την  κατάρτιση  του  πίνακα  NACE (Nomenclature Générale des
Activités Economiques dans les Communautés Européennes) που περιλαμβάνει την
ονοματολογία όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων (Communautés Européennes,
1990). Η προσαρμογή του στα ελληνικά δεδομένα αποτελεί τον αντίστοιχο πίνακα
της εθνικής ονοματολογίας των κλάδων οικονομικών δραστηριοτήτων. Στον πίνακα
αυτό  αναφέρονται  επτά  ‘τάξεις’  και  12  ‘κατηγορίες’,  οι  οποίες  περιέχουν  31
επαγγελματικές  δραστηριότητες  που  αφορούν  άμεσα  (ή  είναι  συναφείς)  με  την
πληροφορική, χωρίς πάντως να περιγράφεται το περιεχόμενό τους. 

Όπως  και  με  τις  προηγούμενες  παραμέτρους  της  αγοράς  εργασίας  των  ΤΠΕ,
αμερικανικοί  φορείς  και  ερευνητές  διερεύνησαν  τα  επαγγέλματα  του  κλάδου
εκτενέστερα.  Το  NWCET σε  έρευνά  του  για  τον  καθορισμό  των  απαιτούμενων
δεξιοτήτων για τις τεχνολογίες πληροφορικής προτείνει 128 επαγγέλματα, τα οποία
υφίστανται  στις  ΗΠΑ  (Northwest Center for Emerging Technologies,  1999).
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Το  Υπουργείο  Εργασίας  της  ίδιας  χώρας  στηρίζεται  μεθοδολογικά  για  την
ταξινόμηση των επαγγελμάτων στο Λεξικό Επαγγελματικών Τίτλων (Dictionary of
Occupational Titles)  του  Επαγγελματικού  Δικτύου  Πληροφόρησης  (Occupational
Information Network – O*NET). Σε αυτό προτείνονται 17 ειδικότητες-επαγγέλματα,
η  περιγραφή  των  οποίων  αποτυπώνει  το  περιεχόμενο  των  θέσεων  εργασίας  του
ενεργού πληθυσμού της χώρας που σχετίζεται εργασιακά με τις νέες τεχνολογίες (US
Ministry of Labor,  1998).  Η  εταιρεία  New Horizons επιχειρεί  τη  λεπτομερή
περιγραφή  (προφίλ,  χαρακτηριστικά,  δραστηριότητες,  ευθύνες)  15  κύριων
επαγγελμάτων  ΤΠΕ  (New Horizons,  2002).  Ανεξάρτητοι  ερευνητές  ασχολούνται
επίσης  με  τα  επαγγέλματα  της  πληροφορικής  σε  δημοσιευμένες  εργασίες  τους,
χρησιμοποιώντας  πάντως συνήθως μικρά υποσύνολά τους.  Εκτενής έρευνα πεδίου
σχετικά  με  την  απασχόληση  σε  συστήματα  CAD χρησιμοποιεί  επτά  διευθυντικά
επαγγέλματα (Vazzana και Bachmann, 1995). Οι Farr και Ludden (1999) στο βιβλίο
τους  για  τα  καλύτερα  επαγγέλματα  του  21ου  αιώνα  εξετάζουν  το  προφίλ  11
επαγγελμάτων  ΤΠΕ,  για  την  πλειοψηφία  των  οποίων  διαφαίνεται  πολύ  υψηλός
ετήσιος  ρυθμός  αύξησης  των  προσδοκώμενων  θέσεων  εργασίας.  Μία  πρόσφατη
έρευνα  πεδίου  για  τις  ηθικές  στάσεις  των  επαγγελματιών  ΤΠΕ  διερευνά  επτά
επαγγέλματα (Prior et al., 2002). 

Επαγγέλματα  πληροφορικής  προσδιορίσθηκαν  ή  χρησιμοποιήθηκαν  και  από
αρκετές ελληνικές μελέτες. Στον πρώτο ελληνικό δημοσιευμένο οδηγό επαγγελμάτων
περιγράφεται  η φύση  της  εργασίας  επτά επαγγελμάτων πληροφορικής  (Υπουργείο
Εθνικής  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων  και  Υπουργείο  Εργασίας,  1984).  Αργότερα,
σύμφωνα  με  την  πρώτη  δημοσιευμένη  Στατιστική  Ταξινόμηση  Επαγγελμάτων
(ΣΤΕΠ)  βασισμένη  σε  δεδομένα  του  έτους  1992  αποδίδονται  μόλις  έξι
τεταρτοβάθμιοι κωδικοί στα επαγγέλματα πληροφορικής, χωρίς να προσδιορίζεται το
περιεχόμενο της εργασίας τους (Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, 1995). Η
πρώτη ολοκληρωμένη μελέτη από επίσημο επιστημονικό φορέα πραγματοποιήθηκε
από την ΕΠΥ για τον προσδιορισμό των αναγκών του δημόσιου τομέα. Με βάση τo
αντίστοιχο μοντέλο του  CEPIS προτείνονται 46 επιμέρους επαγγέλματα-ειδικεύσεις
πληροφορικής  (ΕΠΥ,  1996).  Οι  υπόλοιπες  σχετικές  έρευνες  επικεντρώνονται  σε
προβλέψεις των προοπτικών διαφόρων επαγγελμάτων και ‘αντλούν’ τα επαγγέλματα
πληροφορικής που χρησιμοποιούν από τα σχετικά τμήματα των πανεπιστημίων και
των ΤΕΙ ή από τους τίτλους σπουδών που απονέμονται από το εκπαιδευτικό σύστημα.
Για τον υπολογισμό των ισοζυγίων προσφοράς-ζήτησης ο Κατσανέβας προσδιορίζει
αρχικά  (1998)  34  και  πιο  πρόσφατα  (2002)  38  σχετικά  επαγγέλματα,  τα  οποία
συσχετίζει με την αντίστοιχη απαιτούμενη βαθμίδα εκπαίδευσης. Σε μία διερεύνηση
της αγοράς εργασίας που μελετά δεδομένα που αφορούν σε ανάγκες ειδικοτήτων των
πανεπιστημίων και των ΤΕΙ χρησιμοποιούνται 16 επαγγέλματα πληροφορικής, άμεσα
συσχετισμένα με τίτλους σπουδών (Κλημόπουλος κ.α., 1999). Ταυτόχρονα η Αρχή
Βιομηχανικής Καταρτίσεως Κύπρου στην ετήσια έκθεσή της (1999) δημοσιεύει τα
υπολογισμένα ισοζύγια δέκα σχετικών επαγγελμάτων. Επίσης ο Κωστόπουλος (2003)
επιχειρώντας - μέσω του υπολογισμού των ισοζυγίων προσφοράς και ζήτησης - την
εκτίμηση  των  προοπτικών  διαφόρων  επαγγελμάτων  σε  συγκεκριμένη  γεωγραφική
περιοχή χρησιμοποιεί εννέα επαγγέλματα πληροφορικής. 

Η  βιβλιογραφική  έρευνα  των  επαγγελμάτων  ΤΠΕ  οδηγεί  σε  ορισμένες
αξιομνημόνευτες  διαπιστώσεις.  Παρά  το  ότι  αποτελούν  πολύ  πιο  συγκεκριμένη
έννοια  από  τις  δύο  προηγούμενες,  παρατηρούνται  μεγάλες  διαφοροποιήσεις  τόσο
στους χρησιμοποιούμενους τίτλους, όσο και στον αριθμό τους. Οι κύριοι παράγοντες
που επιδρούν είναι ο τόπος εφαρμογής, ο χρόνος αναζήτησής τους και - κυρίως ίσως -
ο σκοπός για τον οποίο υλοποιείται η κάθε σχετική μελέτη. 
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Οι διαπιστώσεις  αυτές  οδηγούν σε  τρία συμπεράσματα.  Ο προσδιορισμός  των
επαγγελμάτων ΤΠΕ θα πρέπει: α) να επικεντρώνεται σε συγκεκριμένη γεωγραφική
περιοχή με κοινά κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά, β) να επαναλαμβάνεται σε
τακτά  χρονικά  διαστήματα,  προκειμένου  να  ανταποκρίνεται  στην  τρέχουσα
κατάσταση  και  γ)  να  χρησιμοποιεί  δεδομένα  και  από  τους  δύο  πόλους   του
συστήματος της απασχόλησης, την αγορά εργασίας και το εκπαιδευτικό σύστημα. Για
τους  λόγους  αυτούς  τόσο  η  μεθοδολογία  επιλογής  των  επαγγελμάτων  ΤΠΕ  (βλ.
ενότητα 6.3),  όσο και  η διερεύνηση της  αγοράς  εργασίας (βλ.  κεφάλαια 7 και  8)
δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στον προσδιορισμό και στις προοπτικές τους στην Ελλάδα
αντίστοιχα. 

6.3   Μεθοδολογία επιλογής

Η προηγούμενη ανάλυση έδειξε ότι για τη χρήση ή την περαιτέρω διερεύνηση των
τριών παραμέτρων της αγοράς εργασίας των ΤΠΕ είναι απαραίτητο η σύστασή τους
να  είναι  ‘χρονικά’  και  ‘γεωγραφικά’  έγκυρη.  Για  το  σκοπό  αυτό  υιοθετείται  μία
μεθοδολογία  τριών  φάσεων,  οι  δύο  πρώτες  από  τις  οποίες  αποτελούν  την
προπαρασκευαστική έρευνα. 

Η  πρώτη  φάση  (βλ.  ενότητα  6.2)  συνίσταται  από  εκτενή  βιβλιογραφική
ανασκόπηση,  προκειμένου  οι  κύριες  μεταβλητές  να  ορισθούν  θεωρητικά  και  να
διερευνηθεί η υπάρχουσα κατάσταση τόσο σε διεθνές, όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Η δεύτερη φάση της μεθοδολογίας στηρίζεται στην παραδοχή ότι οποιαδήποτε
σχετική επιλογή από ένα μόνο άτομο, ακόμη και αν αυτό είναι  εξειδικευμένο και
έμπειρο, βασίζεται στην προσωπική του άποψη και κατά συνέπεια είναι σε μεγάλο
βαθμό  αυθαίρετη  και  ίσως  ριψοκίνδυνη.  Η  προσέγγιση  που  εισάγεται  για  την
παράκαμψη αυτού του μειονεκτήματος συνίσταται στη υιοθέτηση μίας συλλογικής
επιλογής.  Για το σκοπό αυτό δημιουργήθηκε μία ομάδα 20 επιστημόνων ΤΠΕ, οι
οποίοι αποτελούν μέλη των ακαδημαϊκών κοινοτήτων των δύο πανεπιστημίων και του
ΤΕΙ  της  Θεσσαλονίκης.  Απαραίτητα  κριτήρια  συμμετοχής  τους  στην  ομάδα
αποτέλεσαν  η  ύπαρξη  σχετικής  επαγγελματικής  εμπειρίας  τουλάχιστον  15  ετών
καθώς και η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου στις ΤΠΕ (μάλιστα το 80% των μελών της
ομάδας είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος στην πληροφορική). 

Τα μέλη της ομάδας ερωτήθηκαν ένα προς ένα μέσω προσωπικής συνέντευξης,
χωρίς  να  γνωρίζουν  ποιοι  είναι  οι  υπόλοιποι  συμμετέχοντες.  Οι  συνεντεύξεις
πραγματοποιήθηκαν τον Δεκέμβριο του έτους 2002. Σε κάθε ειδικό παραδόθηκαν τα
ακόλουθα: α) ταξινομημένοι πίνακες όλων των δεδομένων που συλλέχθηκαν από τη
βιβλιογραφική έρευνα, σχετικά με τη σύσταση των τριών παραμέτρων, β) οδηγίες για
τον  τρόπο  επιλογής  και  συμπλήρωσης  των  απαντήσεων  και  γ)  τέσσερις  γραπτές
ερωτήσεις.  Οι τρεις  πρώτες  ερωτήσεις  ζητούν την προσωπική γνώμη για το ποιες
είναι  οι  σημερινές  περιοχές  απασχόλησης των επιχειρήσεων ΤΠΕ, ποιοι  οι  τομείς
εξειδίκευσης των επαγγελματιών και ποια τα επαγγέλματα που παρουσιάζονται στην
ελληνική αγορά εργασίας αντίστοιχα. Η τέταρτη ερώτηση ζητά την κατανομή των
επαγγελμάτων που επέλεξε το κάθε μέλος της ομάδας στους τομείς εξειδίκευσης.

Η επεξεργασία  των 20  ομάδων  απαντήσεων  πραγματοποιήθηκε  στο  λογιστικό
φύλλο  MS-Excel και υπολογίσθηκαν τα κατάλληλα στατιστικά μέτρα. Ένα από τα
σημαντικά  σημεία  αυτής  της  διαδικασίας  υπήρξε  ο  καθορισμός  των  κριτηρίων
εισαγωγής  ενός  επιλεγμένου  τίτλου  στον  αντίστοιχο  τελικό  κατάλογο.  Ως  κύριο
κριτήριο επιλογής θεωρήθηκε η σχετική συχνότητα του κάθε προτεινόμενου τίτλου,
δηλαδή  το  ποσοστό  των  αντίστοιχων  θετικών  απαντήσεων  από  τα  μέλη  της
επιστημονικής ομάδας. Επιπλέον αναγνωρίσθηκε η ανάγκη θέσπισης ενός κατώτερου
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αποδεκτού ορίου, προκειμένου να συμπεριληφθεί ένας τίτλος στο σχετικό κατάλογο.
Θεωρήθηκε ότι όλοι οι τίτλοι που θα περιλαμβάνονται στους τελικούς καταλόγους θα
πρέπει  να  έχουν  προταθεί  τουλάχιστον  από  το  ένα  τρίτο  των  μελών  της  ομάδας
επιλογής. Συνεπώς το ελάχιστο όριο αποδοχής που τέθηκε είναι τιμή της σχετικής
συχνότητας μεγαλύτερη του 33% (Kostoglou και Paparrizos, 2003).  

Τα αποτελέσματα της παραπάνω μεθοδολογίας  χρησιμοποιήθηκαν ως εργαλείο
την ανάλυση της απασχόλησης των ειδικοτήτων ΤΠΕ. Η ανάλυση αυτή αποτελεί την
τρίτη  και  κύρια  φάση  διερεύνησης,  την  εθνική  έρευνα  πεδίου,  η  μεθοδολογία
διεξαγωγής και τα αποτελέσματα της οποίας περιγράφονται εκτενώς στο έβδομο και
στο όγδοο κεφάλαιο της διατριβής αντίστοιχα.  

6.4   Αποτελέσματα

Οι  τέσσερις  πίνακες  που  παρατίθενται  σε  αυτή  την  ενότητα  περιλαμβάνουν  τα
αποτελέσματα  που  προέκυψαν  από  την  εφαρμογή  της  μεθοδολογίας  επιλογής.
Κρίνεται ωστόσο απαραίτητο να αναφερθούν προηγουμένως ορισμένες λεπτομέρειες
που αφορούν στη διαδικασία κατάρτισης των πινάκων.

Όλα  τα  μέλη  της  επιστημονικής  ομάδας  έλαβαν  ένα  μεγάλο  αριθμό  τίτλων,
περίπου 250 συνολικά. Η πλειοψηφία των τίτλων επιλέχθηκε έστω και από λίγους
ειδικούς.  Το  γεγονός  αυτό  δημιούργησε  την  ανάγκη  θέσπισης  κριτηρίων  για  την
εισαγωγή ενός επιλεχθέντος τίτλου στους τελικούς πίνακες. Κατά την επεξεργασία
των αποτελεσμάτων παρουσιάσθηκαν δύο ακόμη προβλήματα, τα οποία εξετάσθηκαν
με προσοχή. Το πρώτο από αυτά αφορά στον αριθμό των τίτλων που θα έπρεπε να
περιλαμβάνει ο καθένας από τους τρεις καταλόγους. Το δεύτερο σχετίζεται με την
ύπαρξη αρκετών τίτλων με πολύ παρόμοια σημασία, οι οποίοι χρησιμοποιούνται με
διαφορετικές ονομασίες από τις βιβλιογραφικές πηγές. Για την αντιμετώπιση αυτών
των προβλημάτων πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες ενέργειες: α) υπολογισμοί των
βασικών στατιστικών μέτρων των τίτλων της βιβλιογραφίας και των επιλογών των
μελών της ομάδας, β) μετάφραση των ξένων όρων με χρήση λεξικών πληροφορικής
και γ) προσεκτική ενοποίηση συνώνυμων ή πολύ παρεμφερών τίτλων. 

Όσον αφορά στις περιοχές απασχόλησης των επιχειρήσεων, δόθηκαν στα μέλη
της ομάδας συνολικά 15 τίτλοι, προερχόμενοι από τέσσερις βιβλιογραφικές πηγές. Το
όριο αποδοχής που τέθηκε (σχετική συχνότητα τουλάχιστον 33%) και τα στατιστικά
μέτρα των επιλογών (μέσος αριθμός: 5,85 - τυπική απόκλιση: 2,17) οδήγησαν στην
τελική επιλογή επτά περιοχών απασχόλησης. Ο πίνακας 6.1 περιλαμβάνει (κατά σειρά
επιλογής) τους τίτλους τους και τις αντίστοιχες σχετικές συχνότητες. 

Πίνακας 6.1. Περιοχές απασχόλησης ΤΠΕ και σχετικές συχνότητες επιλογής  

α/α Περιοχές απασχόλησης Συχνότητα επιλογής
(%)

1  Τεχνική Υποστήριξη 90
2  Παροχή Υπηρεσιών 65
3  Πωλήσεις, Προμήθειες και Έρευνα Αγοράς 55
4  Ανάπτυξη Συστημάτων 50
5  Εκπαίδευση – Επιμόρφωση 50
6  Έρευνα 50
7  Υποστήριξη και Συντήρηση Πληροφοριακών Συστημάτων 40
Από  τους  συνολικά  17  σχετικούς  τίτλους  των  βιβλιογραφικών  αναφορών

επιλέχθηκαν  επτά  τομείς  εξειδίκευσης,  οι  οποίοι  κατά  τη  γνώμη  των  ειδικών
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υπάρχουν στην ελληνική αγορά εργασίας των ΤΠΕ (μέσος αριθμός επιλογών ίσος με
7,3 και τυπική απόκλιση 3,21, που φανερώνει διάσταση απόψεων,  όσον αφορά το
καταλληλότερο  πλήθος  τους).  Οι  τομείς  εξειδίκευσης  που  συνιστούν  τον  τελικό
κατάλογο παρουσιάζονται - κατά σειρά επιλογής - στον πίνακα 6.2. 

Πίνακας 6.2. Τομείς εξειδίκευσης ΤΠΕ και σχετικές συχνότητες επιλογής 

α/α Τομείς εξειδίκευσης Συχνότητα επιλογής
(%)

1  Τεχνική Υποστήριξη 90
2  Σχεδίαση και Διαχείριση Δικτύων 90
3  Ανάπτυξη και Διαχείριση στον Παγκόσμιο Ιστό 90
4  Ανάπτυξη και Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων 85
5  Ανάλυση και Ολοκλήρωση Συστημάτων Επιχειρήσεων 45
6  Τεχνολογία Λογισμικού 35
7  Πολυμέσα 35

Η διαδικασία σχηματισμού του τελικού πίνακα των επαγγελμάτων παρουσίασε
περισσότερες δυσκολίες εξ αιτίας των εξής λόγων: α) ο μεγάλος αριθμός τίτλων (217)
που δόθηκε στα μέλη της ομάδας, β) οι σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των 14
σχετικών βιβλιογραφικών πηγών, όσον αφορά τίτλους και αριθμούς επαγγελμάτων,
και  γ)  η  παρουσία  αρκετών  σχεδόν  συνώνυμων  τίτλων.  Ένα  επιπλέον  ζήτημα
σχετίζεται με τον αριθμό των επαγγελμάτων που θα έπρεπε να συμπεριληφθούν στο
σχετικό κατάλογο. Τα παραπάνω προβλήματα αντιμετωπίσθηκαν με την εφαρμογή
κατάλληλων  διαδικασιών.  Για  την  αποφυγή  της  επιλογής  τίτλων  με  ίδιο  ή  πολύ
παρόμοιο περιεχόμενο έγιναν προσεκτικές ενοποιήσεις των επαγγελμάτων με υψηλές
συχνότητες επιλογής από την ομάδα των ειδικών μετά από μελέτη των προφίλ τους
(US Ministry of Labor,  1998  και  New Horizons,  2002).  Όσον  αφορά στο  πλέον
κατάλληλο μέγεθος του τελικού πίνακα των επαγγελμάτων, αποφασίσθηκε - πέραν
του  κατώτερου  ορίου  αποδοχής  που  θεσπίστηκε  -  η  δημιουργία  ενός  ‘ευέλικτου’
πίνακα με  30 τίτλους.  Στην απόφαση αυτή συνέτεινε  και  η  περαιτέρω χρήση του
πίνακα αυτού στο επόμενο στάδιο της μεθοδολογίας, ως εργαλείου διερεύνησης της
απασχόλησης  στην  αγορά  εργασίας  των  ΤΠΕ  μέσω  της  διεξαγωγής  της  έρευνας
πεδίου.  Επιπλέον ο αριθμός  του τελικού καταλόγου δεν απέχει  κατά πολύ από το
μέσο αριθμό (25 τίτλοι) που ορίσθηκε ή χρησιμοποιήθηκε από τις  βιβλιογραφικές
αναφορές.  Το κατώτερο όριο αποδοχής  εφαρμόσθηκε σε όλες  τις  περιπτώσεις,  με
μόνη εξαίρεση τα τρία τελευταία επαγγέλματα του πίνακα. Αυτά συμπεριλήφθηκαν
τόσο  επειδή  θεωρήθηκε  ότι  πράγματι  υφίστανται  στην  ελληνική  αγορά  εργασίας
(γεγονός που επιβεβαιώθηκε αργότερα από τα αποτελέσματα της έρευνας πεδίου),
όσο και για τη συμπλήρωση τριακονταμελούς λίστας. Ο πίνακας 6.3 περιλαμβάνει τα
30 πρώτα επαγγέλματα με βάση τη συχνότητα επιλογής τους από την επιστημονική
ομάδα.

Η στενή  σχέση μεταξύ  των τομέων  εξειδίκευσης  και  των επαγγελμάτων ΤΠΕ
οδηγεί  σε  μία  ακόμη  ανάλυση.  Αυτή  είναι  η  κατανομή  των  επαγγελμάτων  στις
κατηγορίες  τους,  δηλαδή  στους  τομείς  στους  οποίους  εξειδικεύονται  οι
επαγγελματίες. Η χρησιμότητα μίας τέτοιας κατανομής είναι έκδηλη: η δημοτικότητα
ενός επαγγέλματος στην αγορά εργασίας - που εκφράζεται από το βαθμό ζήτησής του
από τις επιχειρήσεις - αντανακλά άμεσα στον τομέα εξειδίκευσης στον οποίο ανήκει.
Από την άλλη πλευρά οι εξειδικεύσεις των επαγγελματιών στις ΤΠΕ παρέχονται από
το  αντίστοιχο  εκπαιδευτικό  σύστημα.  Για  το  λόγο  αυτό  είναι  φανερό  ότι  μία
αμφίπλευρη  περαιτέρω  διερεύνηση  αυτών  των  δύο  μεταβλητών,  μπορεί  να
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αποκαλύψει  σημαντικές  πτυχές  της  υπάρχουσας  συσχέτισης  μεταξύ  της  αγοράς
εργασίας και της παρεχόμενης εκπαίδευσης στις ΤΠΕ. 

Πίνακας 6.3. Τα 30 πρώτα επαγγέλματα ΤΠΕ και σχετικές συχνότητες επιλογής   

α/α Επαγγέλματα Συχνότητα επιλογής
(%)

1  Διαχειριστής Βάσεων Δεδομένων 95
2  Αναλυτής Συστημάτων 90
3  Τεχνικός Δικτύων 80
4  Ειδικός Συστημάτων και Εφαρμογών Παγκόσμιου Ιστού (Webmaster) 70
5  Αναλυτής Βάσεων Δεδομένων 70
6  Προγραμματιστής 70
7  Διαχειριστής Δικτύων και Συστημάτων 65
8  Καθηγητής / Εκπαιδευτής 65
9  Μηχανικός Η/Υ 65

10  Υπεύθυνος Έργων Πληροφορικής 65
11  Εδικός Ανάπτυξης Περιοχών Παγκόσμιου Ιστού (Web Producer) 60
12  Ειδικός Ασφάλειας Υπολογιστών και Δικτύων 60
13  Μηχανικός Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων 60
14  Προγραμματιστής Βάσεων Δεδομένων 60
15  Αναλυτής Δικτύων 55
16  Τεχνικός Η/Υ 55
17  Υπεύθυνος Τεχνικής Υποστήριξης 55
18  Εδικός Ασφάλειας Βάσεων Δεδομένων 50
19  Αναλυτής Εφαρμογών 45
20  Ειδικός Πολυμέσων (Multimedia Specialist) 45
21  Ειδικός στις Εφαρμογές Ηλεκτρονικού Εμπορίου (e – business) 45
22  Ειδικός στις Ηλεκτρονικές Εκδόσεις 45
23  Προγραμματιστής Συστημάτων 45
24  Χειριστής Εξοπλισμού Η/Υ 45
25  Αντιπρόσωπος Υποστήριξης Πελατών 40
26  Διευθυντής Υπηρεσιών Η/Υ 40
27  Ειδικός Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (GIS) 35
28  Αναλυτής Επιχειρήσεων (Business Analyst) 30
29  Σχεδιαστής Πληροφοριακών Συστημάτων 25
30  Προγραμματιστής / Αναλυτής Λειτουργικών Συστημάτων 20

Η κατανομή που παριστάνεται στον πίνακα 6.4 βασίζεται τόσο στις γνώμες των
ειδικών που συμμετείχαν σε αυτή την έρευνα, όσο και στα προφίλ των επαγγελμάτων
του  πίνακα.  Αξίζει  να  σημειωθεί  ότι  ένα  σημαντικό  ποσοστό  των  επιλεχθέντων
επαγγελμάτων  (σχεδόν  40%)  κατανέμονται  σε  περισσότερους  από  έναν  τομείς
εξειδίκευσης. Κατά συνέπεια τα αποτελέσματα αποκαλύπτουν ορισμένες υπάρχουσες
επικαλύψεις μεταξύ των κατηγοριών των επαγγελμάτων.

Πίνακας 6.4. Κατανομή των επαγγελμάτων ΤΠΕ στους τομείς εξειδίκευσης  
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1  Διαχειριστής Βάσεων Δεδομένων 
2  Αναλυτής Συστημάτων    
3  Τεχνικός Δικτύων   
4  Ειδικός Συστημάτων και Εφαρμογών 

 Παγκόσμιου Ιστού (Webmaster) 

5  Αναλυτής Βάσεων Δεδομένων 
6  Προγραμματιστής 
7  Διαχειριστής Δικτύων και Συστημάτων  
8  Καθηγητής / Εκπαιδευτής
9  Μηχανικός Η/Υ    
10  Υπεύθυνος Έργων Πληροφορικής  
11  Εδικός Ανάπτυξης Περιοχών Παγκόσμιου   

 Ιστού (Web Producer) 

12  Ειδικός Ασφάλειας Υπολογιστών και 
 Δικτύων    

13  Μηχανικός Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων 
14  Προγραμματιστής Βάσεων Δεδομένων  
15  Αναλυτής Δικτύων 
16  Τεχνικός Η/Υ 
17  Υπεύθυνος Τεχνικής Υποστήριξης 
18  Εδικός Ασφάλειας Βάσεων Δεδομένων  
19  Αναλυτής Εφαρμογών     
20  Ειδικός Πολυμέσων (Multimedia Specialist) 
21  Ειδικός στις Εφαρμογές Ηλεκτρονικού 

 Εμπορίου (e - business)   

22  Ειδικός στις Ηλεκτρονικές Εκδόσεις 
23  Προγραμματιστής Συστημάτων  
24  Χειριστής Εξοπλισμού Η/Υ 
25  Αντιπρόσωπος Υποστήριξης Πελατών 
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26  Διευθυντής Υπηρεσιών Η/Υ 
27  Ειδικός Γεωγραφικών Πληροφοριακών 

 Συστημάτων (GIS) 

28  Αναλυτής Επιχειρήσεων (Business Analyst) 
29  Σχεδιαστής Πληροφοριακών Συστημάτων 
30  Προγραμματιστής / Αναλυτής Λειτουργικών

 Συστημάτων  

Αριθμός επαγγελμάτων ανά τομέα εξειδίκευσης 8 8 6 8 13 7 2
6.5   Συμπεράσματα και περαιτέρω έρευνα 

Οι  προηγούμενες  ενότητες  αφιερώθηκαν  στην  εκτενή  περιγραφή  των  βασικών
στοιχείων της προπαρασκευαστικής έρευνας: της αιτιολόγησης και των στόχων της,
της  βιβλιογραφικής  ανασκόπησης,  της  μεθοδολογίας  που  επινοήθηκε  για  τον
προσδιορισμό της σύστασης των τριών παραμέτρων της αγοράς εργασίας και των
αποτελεσμάτων  της  εφαρμογής  της.  Εδώ παρατίθενται  ορισμένα  συμπερασματικά
σχόλια για το κυριότερο στάδιο αυτής της  διαδικασίας,  τη  μεθοδολογία επιλογής.
Πέρα από τη άμεση χρήση των τεσσάρων πινάκων που καταρτίσθηκαν στην έρευνα
πεδίου  της  αγοράς  εργασίας  των  ΤΠΕ,  αναφέρονται  ορισμένα  επιπλέον  σημεία
‘προέκτασης’ αυτής της μεθοδολογίας,.

Το κύριο πλεονέκτημα της νέας μεθοδολογίας επιλογής είναι η ανεξαρτησία της
από το χρόνο και τον τόπο διεξαγωγής  της,  δύο σημαντικές  παραμέτρους  για  τον
κλάδο  των  ΤΠΕ  που  απαιτεί  χρονικά  διαρκή  και  γεωγραφικά  επικεντρωμένη
παρακολούθηση.  Μπορεί  να  εφαρμοσθεί  με  πανομοιότυπο  τρόπο  οποιαδήποτε
χρονική στιγμή και για οποιαδήποτε χώρα ή περιοχή. 

Η  χρησιμότητα  της  μεθοδολογίας  έγκειται  στη  δημιουργία  ενός  αξιόπιστου
εργαλείου για την περαιτέρω διερεύνηση της αγοράς εργασίας που επιχειρείται σε
αυτή  τη  διατριβή.  Οι  παραπάνω  πίνακες  αποτελεσμάτων  αποτελούν  τον  πυρήνα
βασικών θεμάτων, για τα οποία ζητείται από τους εκπροσώπους των επιχειρήσεων
του κλάδου η καταγραφή της ισχύουσας κατάστασης ή η προσωπική τους γνώμη (βλ.
ενότητα 7.3.2).  Με τον τρόπο αυτό ‘διασταυρώνεται’  η σύσταση των μεταβλητών
από δύο πλευρές, την εκπαίδευση (μέσω της ομάδας των 20 ακαδημαϊκών) και την
αγορά εργασίας (μέσω μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων). 

Ο αριθμός των μελών της ομάδας που συμμετείχε στη διαδικασία της επιλογής
κρίνεται ως επαρκής. Η κάθε επιλογή ενός μέλους της ομάδας αντιστοιχεί στο σχεδόν
αμελητέο  5%  επί  του  συνόλου.  Ακόμη  και  μερικές  ‘άστοχες’  επιλογές  δεν
επηρεάζουν ουσιαστικά την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων για τους  εξής  λόγους:
α) έχει τεθεί κατώτερο όριο αποδοχής, η υπέρβαση του οποίου απαιτεί τουλάχιστον
επτά ‘λανθασμένες’ απαντήσεις και β) ο αριθμός των τίτλων κάθε λίστας δεν είναι
προκαθορισμένος,  αλλά  ανοικτός  για  κάθε  τίτλο  με  υψηλό  ποσοστό  επιλογής.
Επομένως η σύσταση μίας μεγαλύτερης ομάδας ειδικών δεν επρόκειτο να μεταβάλλει
τα τελικά αποτελέσματα.  Επιπλέον η αγορά εργασίας  των ΤΠΕ είναι  αναμφίβολα
δυναμική, μεταβαλλόμενη διαρκώς εφόσον ακολουθεί την εξέλιξη της επιστήμης και
της τεχνολογίας. Κατά συνέπεια το περιεχόμενο των παραμέτρων της αποτελεί ένα
ζήτημα με προσωρινή απάντηση που δεν πρέπει να θεωρηθεί ως αμετάβλητη. 

Τέλος, η ανάλυση που χρησιμοποιείται σε αυτή την προπαρασκευαστική έρευνα
αποτελεί μία διαδικασία που μπορεί να επαναλαμβάνεται σε τακτά διαστήματα για
τον εντοπισμό τυχόν αλλαγών στη σύσταση των παραμέτρων της αγοράς εργασίας.
Το χρονικό διάστημα ανάμεσα σε δύο διαδοχικές αναλύσεις δε θα έπρεπε να ξεπερνά
τα τρία έτη. Όσον αφορά άλλες χρήσεις της μεθοδολογίας επιλογής, θα ήταν χρήσιμη
και  ενδιαφέρουσα  μία  συγκριτική  μελέτη  της  σύστασης  των τριών  μεταβλητών  -
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ιδιαίτερα των επαγγελμάτων - μεταξύ μίας ομάδας χωρών με κοινά χαρακτηριστικά
οικονομικής ή γεωγραφικής φύσης. Αντίστοιχα ενδεικτικά παραδείγματα αποτελούν
τα κράτη που απαρτίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση ή οι Βαλκανικές χώρες (Kostoglou
και Paparrizos, 2003). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ

Η  διερεύνηση  της  απασχόλησης  των  αποφοίτων  ΤΠΕ  στηρίζεται  στα  δεδομένα
εθνικής  έρευνας  πεδίου.  Ως  ερευνητικό  εργαλείο  χρησιμοποιείται  ένα  δομημένο
ερωτηματολόγιο αυτοσυμπλήρωσης που απευθύνθηκε στο σύνολο των επιχειρήσεων
ΤΠΕ που εδρεύουν στην Ελλάδα.  

Στο  κεφάλαιο  αυτό  περιγράφεται  λεπτομερώς  η  μεθοδολογία  διεξαγωγής  της
έρευνας.  Αναλύονται  όλα  τα  στάδια  της  μεθοδολογίας  που  υιοθετήθηκε,  από  την
προετοιμασία  της  δειγματοληψίας  έως  και  την  επιλογή  των στατιστικών  μεθόδων
ανάλυσης  των συγκεντρωθέντων δεδομένων.  Δίνεται  έμφαση στην περιγραφή των
τεχνικών που εφαρμόσθηκαν στις κύριες φάσεις της έρευνας, προκειμένου να αυξηθεί
ο  αριθμός  και  η  αξιοπιστία  των  απαντήσεων:  στη  συνολική  οργάνωση  και
προετοιμασία της έρευνας, στο σχεδιασμό του ερευνητικού εργαλείου, στις μεθόδους
προσέγγισης των ερωτώμενων καθώς και στη διαδικασία συλλογής των απαντήσεων.

7.1   Ο τρόπος διεξαγωγής της έρευνας

Η συνεχής ανάπτυξη των τεχνολογιών της πληροφορικής και η ευρύτητα χρήσης της
επέδρασαν σε όλα τα χαρακτηριστικά της αντίστοιχης αγοράς εργασίας: προσφορά,
ζήτηση, απασχόληση, εξειδίκευση και κυρίως στα σημεία εφαρμογής των ΤΠΕ, τα
οποία αυξάνονται θεαματικά. Κρίθηκε ωστόσο αναγκαία η επικέντρωση της έρευνας
στην  εξέταση  ενός  σαφώς  οριοθετημένου  και  αντιπροσωπευτικού  της  αγοράς
εργασίας πληθυσμού, προκειμένου να αναλυθούν δεδομένα κοινής προέλευσης και να
εξαχθούν αξιόπιστα συμπεράσματα. 

Ως, η υπό διερεύνηση, αγορά εργασίας του κλάδου των ΤΠΕ ορίσθηκε το σύνολο
των  ελληνικών  επιχειρήσεων  πληροφορικής  και  επικοινωνιών.  Θεωρήθηκε  ότι  ο
πληθυσμός  αυτός  αντιπροσωπεύει  -  λόγω  εξειδίκευσης,  αλλά  και  σημαντικού
μεγέθους  -  σε  ικανοποιητικό  βαθμό  τη  συνολική  αγορά  εργασίας  του  κλάδου.
Επιπλέον εμπεριέχει όλες εκείνες τις χαρακτηριστικές μεταβλητές και παραμέτρους,
τις οποίες στοχεύει να διερευνήσει αυτή η διατριβή. 

Η συνολική διαδικασία από την αρχική οριοθέτηση και οργάνωση της έρευνας
έως τη συναγωγή των συμπερασμάτων διήρκεσε 18 μήνες (Ιούνιος 2002 – Νοέμβριος
2003).  Παρατίθενται  οι  σημαντικότερες  φάσεις  της  διερεύνησης  με  συνοπτικά
σχόλια. Η ανάλυση των φάσεων περιγράφεται εκτενώς στις επόμενες ενότητες, ενώ
το  όγδοο  κεφάλαιο  επικεντρώνεται  στην  παρουσίαση  και  ερμηνεία  των
αποτελεσμάτων. 

● Χρονοδιάγραμμα και προετοιμασία της έρευνας 
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Κατέστη από την αρχή σαφές ότι η διαδικασία πραγματοποίησης της έρευνας θα
είναι  σύνθετη και  χρονοβόρα.  Επιπρόσθετα θεωρήθηκε απαραίτητο να τηρηθεί  το
χρονοδιάγραμμα που σχεδιάσθηκε για την αξιοπιστία του ερευνητή απέναντι στους
δυνητικούς  ‘πληροφοριοδότες’  (ερωτώμενους),  με  στόχο  τη  μεγιστοποίηση  του
αριθμού των απαντήσεων. Ένας ακόμη σημαντικός σχετικός παράγοντας υπήρξε η
ανάγκη επικαιρότητας των αποτελεσμάτων της έρευνας για τη δημοσίευση σχετικών
επιστημονικών εργασιών (βλ. εισαγωγική ενότητα: «Οι εργασίες της διατριβής»). Η
έρευνα πεδίου θεωρήθηκε ως έργο, το οποίο χρήζει λεπτομερούς προγραμματισμού.
Εφαρμόσθηκαν κλασικές μέθοδοι δικτυωτής ανάλυσης - χρονικός προγραμματισμός
και  τεχνική  PERT -  και  χρησιμοποιήθηκε σχετικό λογισμικό (Κώστογλου,  2002α,
Attaran,  1992).  Το  αρχικό  χρονοδιάγραμμα  τηρήθηκε  σχολαστικά,  με  μοναδική
παρέκκλιση τη δεκαήμερη επιπλέον αναμονή των τελευταίων απαντήσεων. Δόθηκε
επίσης έμφαση στη συνολική προετοιμασία της έρευνας πεδίου,  η οποία διήρκεσε
από τον Ιούνιο έως το Νοέμβριο του 2002.
● Καθορισμός των κύριων συνιστωσών της έρευνας

Αποτέλεσε την πρώτη φάση της όλης διαδικασίας. Ως ‘πληθυσμός’ της έρευνας
ορίσθηκε  το  σύνολο  των  επιχειρήσεων  ΤΠΕ  της  Ελλάδας,  οι  οποίες  παρέλαβαν
ταχυδρομικά  και  μέσω  του  διαδικτύου  το  ερωτηματολόγιο.  Ως  ‘μονάδα
δειγματοληψίας’  (στατιστική  μονάδα)  θεωρήθηκε  η  κάθε  μία  επιχείρηση  ΤΠΕ
(Παπαδημητρίου,  2001),  ενώ  ως  ‘μονάδα  έρευνας’  ο  εξουσιοδοτημένος  από  τη
διοίκηση της κάθε εταιρείας εκπρόσωπός της, ο οποίος ανέλαβε τη συμπλήρωση του
ερωτηματολογίου (Σαρμανιώτης, 1991). 
● Επιλογή μεθόδου συλλογής δεδομένων

Εξετάσθηκε  η  πιθανότητα  χρησιμοποίησης  κάθε  μίας  από  τις  συχνότερα
χρησιμοποιούμενες  μεθόδους  διεξαγωγής  ερευνών  πεδίου,  θέτοντας  ως  κριτήρια
επιλογής την αξιοπιστία της και την αύξηση του πλήθους των απαντήσεων (Dillman
et al.,  1974,  Ayidiya και  McClenton,  1990).  Επιπλέον κριτήρια επιλογής  υπήρξαν
επίσης η μείωση του συνολικού κόστους και η έλλειψη βοηθητικού προσωπικού για
τις  χρονοβόρες  διαδικασίες  της  προσέγγισης  των  ερωτώμενων  καθώς  και  της
συλλογής και κωδικοποίησης των απαντήσεων (Yu και Cooper, 1983).

Η  διεξαγωγή  προσωπικών  συνεντεύξεων  με  το  σύνολο  του  πληθυσμού
αποκλείσθηκε εξ αρχής λόγω της μεγάλης γεωγραφικής διασποράς του, αλλά και του
υπερβολικού  κόστους  που  συνεπάγεται  η  χρησιμοποίηση  των  απαιτούμενων
ερευνητών σε πανελλήνιο επίπεδο. 

Η χρήση τηλεφωνικών συνεντεύξεων δεν υιοθετήθηκε για τους εξής λόγους: α) το
μεγάλο  μέγεθος  του  πληθυσμού  (θα  απαιτούνταν  τουλάχιστον  1500  τηλεφωνικές
συνδιαλέξεις,  ακόμη και αν οι πληροφοριοδότες απαντούσαν άμεσα), β) η έλλειψη
βοηθητικού  ερευνητικού  προσωπικού,  γ)  η  ευρύτητα  και  πολυπλοκότητα  των
θεμάτων διερεύνησης, η εξέταση των οποίων θα απαιτούσε υπερβολικό τηλεφωνικό
χρόνο (οι σχετικές  δοκιμές  που πραγματοποιήθηκαν διήρκεσαν κατά μέσο όρο 25
λεπτά) και δ) ο πιθανολογούμενος μικρός αριθμός απαντήσεων συγκριτικά με άλλες
μεθόδους (Bishop et al., 1988).

Εξετάσθηκε  επίσης  η  διεξαγωγή  επιλεγμένων  προσωπικών  συνεντεύξεων  σε
συγκεκριμένο δείγμα του πληθυσμού.  Η χρήση αυτής  της  μεθόδου αποκλείσθηκε,
επειδή  δε  διαθέτει  την  ευελιξία  εξέτασης  μεγάλου  δείγματος.  Επιπλέον  το  δείγμα
αυτό,  λόγω  και  του  σχεδόν  υποχρεωτικού  περιορισμού  του  στην  περιοχή  της
Θεσσαλονίκης,  δε  θα  αντιπροσώπευε  επαρκώς  το  συνολικό  πληθυσμό  και  κατά
συνέπεια δε θα παρείχε καθολικά ισχύοντα αποτελέσματα.

Η μέθοδος δειγματοληψίας που προκρίθηκε για την υλοποίηση της έρευνας ήταν
η  σύνταξη  ενός  δομημένου  ερωτηματολογίου  αυτοσυμπλήρωσης,  το  οποίο
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αποστάλθηκε  προς  όλες  τις  επιχειρήσεις  ΤΠΕ.  Παράλληλα  δόθηκε  έμφαση  στη
βελτίωση  της  ποιότητας  της  έρευνας,  λαμβάνοντας  υπόψη  ότι  η  προσέγγιση  των
ερωτώμενων  πρόκειται  να  πραγματοποιηθεί  με  την  αποστολή  ταχυδρομικής
επιστολής (Mangione, 1995).  
● Πηγές άντλησης στοιχείων ταυτότητας των επιχειρήσεων 

Για την εξασφάλιση της εγκυρότητας των πληροφοριών και για τη διασταύρωση
των  στοιχείων  επικοινωνίας  των  επιχειρήσεων  ΤΠΕ  δόθηκε  επίσης  έμφαση  στη
συλλογή και χρήση αξιόπιστων πηγών (Childers και  Skinner,  1985).  Η διαδικασία
συλλογής των στοιχείων των επιχειρήσεων περιγράφεται στην ενότητα 7.2.  
● Σχεδιασμός ερωτηματολογίου

Ο  σχεδιασμός  και  η  σύνταξη  του  δομημένου  σπονδυλωτού  ερωτηματολογίου
υπήρξε η πιο σημαντική φάση της όλης διαδικασίας. Στην ενότητα 7.3 περιγράφονται
οι  σχετικές  ενέργειες  καθώς  και  τα  περιεχόμενα  των  τεσσάρων  τμημάτων  του
ερωτηματολογίου.
● Αποστολή ερωτηματολογίων

Ο τρόπος  προσέγγισης  των  πληροφοριοδοτών  αποτελεί  ανέκαθεν  καθοριστικό
παράγοντα για  την επιτυχή έκβαση μίας  δειγματοληψίας  (Franzen and Lazersfeld,
1958,  Bishop et al., 1988). Ο συνολικός αριθμός των απαντήσεων εξαρτάται άμεσα
από το πλήθος των πληροφοριοδοτών, στους οποίους θα φθάσει το ερωτηματολόγιο
και από την ένταση της προσέγγισής τους (Watson, 1965). Για τους λόγους αυτούς το
ερωτηματολόγιο  αποστάλθηκε  στις  επιχειρήσεις  που  δεν  απάντησαν  αρχικά
περισσότερες της μίας φορές. Η διαδικασία προσέγγισης των ερωτώμενων, η οποία
απαρτίζεται από τέσσερις διαδοχικές φάσεις, παρουσιάζεται στην ενότητα 7.4.
● Συλλογή απαντήσεων

Για  τη  διευκόλυνσή  τους  –  στοχεύοντας  στην  ελαχιστοποίηση  των  απωλειών
συμπληρωμένων  ερωτηματολογίων  -  οι  πληροφοριοδότες  είχαν  στη  διάθεσή  τους
τρεις  διαφορετικούς  τρόπους  επιστροφής των απαντήσεών τους.  Στην ενότητα 7.5
περιγράφεται η διαδικασία συλλογής των απαντήσεων. 
● Αρχειοθέτηση και κωδικοποίηση απαντήσεων

Ο έλεγχος των συμπληρωμένων εντύπων είναι ουσιαστικός για την ανταπόκριση
των αποτελεσμάτων της στατιστικής επεξεργασίας στα περιεχόμενα των απαντήσεων.
Επίσης  η  λογικά  και  στατιστικά  ορθή  κωδικοποίηση  των  απαντήσεων  αποτελεί
απαραίτητο βήμα που πρέπει να προηγηθεί της επεξεργασίας τους. Οι ενέργειες αυτές
περιγράφονται στο πρώτο μέρος της έκτης ενότητας αυτού του κεφαλαίου.
●    Στατιστική ανάλυση

Αποτελεί  το  δεύτερο  μέρος  της  επεξεργασίας  των  δεδομένων  της  έρευνας.  Η
στατιστική  ανάλυση  πραγματοποιήθηκε  στο  στατιστικό  πακέτο  SPSS (Statistical
Package for the Social Sciences).  Οι  στατιστικές  μέθοδοι  που  χρησιμοποιούνται
περιγράφονται στο δεύτερο μέρος της έκτης ενότητας.  
● Ανάλυση και ερμηνεία αποτελεσμάτων 

Το όγδοο κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στα συνολικά αποτελέσματα της έρευνας
της αγοράς εργασίας του κλάδου των ΤΠΕ. Αναλύονται και ερμηνεύονται  όλα τα
αποτελέσματα που αφορούν τις κύριες μεταβλητές που διερευνώνται.
● Συναγωγή συμπερασμάτων

Τα συμπεράσματα της έρευνας πεδίου παρατίθενται σε δύο επίπεδα: στην κάθε
ενότητα  του  όγδοου  κεφαλαίου  ακολουθούν  την  ανάλυση  των  αντίστοιχων
αποτελεσμάτων,  ενώ  στο  τελευταίο  κεφάλαιο  περιγράφονται  και  συζητούνται  σε
δομημένη μορφή τα κυριότερα συμπεράσματα της διατριβής.
7.2   Οι πηγές άντλησης των δεδομένων 
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Η κύρια πηγή συλλογής των στοιχείων των επιχειρήσεων ΤΠΕ υπήρξε ο ελληνικός
οικονομικός  οδηγός  της  ICAP,  όπως  αυτός  συντάχθηκε για  το  έτος  2003  (ICAP,
2003). Σύμφωνα με τον οδηγό υπάρχουν τρεις κύριοι τομείς δραστηριοποίησης: α)
βιομηχανία, β) εμπόριο και γ) υπηρεσίες. Επιπλέον οι εταιρείες ταξινομούνται σε 25
κατηγορίες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησής τους. Η κατηγοριοποίηση των
επιχειρήσεων  ΤΠΕ παρουσιάζεται  στον  πίνακα  7.1.  Σύμφωνα  με  τα  στοιχεία  του
πίνακα  οι  περισσότερες  επιχειρήσεις  ασχολούνται  με  το  εμπόριο  υλικού  και
λογισμικού,  ενώ  το  δεύτερο  δημοφιλές  πεδίο  δραστηριοποίησης  είναι  αυτός  των
υπηρεσιών. Όπως είναι φυσικό, πολλές εταιρείες ασχολούνται με αρκετά αντικείμενα
απασχόλησης και συνεπώς συμπεριλαμβάνονται σε όλες τις αντίστοιχες κατηγορίες.

Πίνακας 7.1. Κατηγορίες επιχειρήσεων ΤΠΕ σύμφωνα με τον οδηγό της ICAP

Κατηγορία δραστηριοποίησης Τομέα
ς

Αριθμός
επιχειρήσεων

 Προγραμμάτων Η/Υ ανάπτυξη ΥΠΗ 363
 Προγράμματα Η/Υ ΕΜΠ 379
 Μηχανών γραφείου & Η/Υ αξεσουάρ ΕΜΠ   21
 Η/Υ υλικό επικοινωνίας ΕΜΠ 140
 Η/Υ περιφερειακά ΕΜΠ 390
 Η/Υ περιφερειακά ΒΙΟ     3
 Η/Υ αναλώσιμα ΕΜΠ 267
 Η/Υ ΕΜΠ 429
 Η/Υ ΒΙΟ  65
 Η/Y ταινίες, δίσκοι και δισκέτες ΒΙΟ    1
 Internet - ηλεκτρονικό εμπόριο ΥΠΗ  50
 Internet - ανάπτυξη σελίδας ΥΠΗ 125
 Internet - δικτυακές πύλες ΥΠΗ  10
 Internet - εφαρμογές ΥΠΗ  69
 Internet - σεμινάρια και συσκέψεις ΥΠΗ  14
 Internet - συνδέσεις ΥΠΗ  71
 Internet - φιλοξενία ΥΠΗ  69
 Bar code εκχώρηση ΥΠΗ    1
 Bar code πρότυπες διαφάνειες ΒΙΟ    3
 Bar code συστήματα ΒΙΟ    1
 Bar code συστήματα ΕΜΠ  32
 Data entry ΥΠΗ    9
 Data mining ΥΠΗ    1
 Modems ΒΙΟ    3
 Telex, telefax και e-mail υπηρεσίες ΥΠΗ    2

                      [ΒΙΟ: βιομηχανία, ΕΜΠ: εμπόριο, ΥΠΗ: υπηρεσίες]

Σημαντικές  πηγές  συλλογής  δεδομένων  που  αφορούν  στις  επιχειρήσεις  ΤΠΕ
υπήρξαν επίσης οι δύο επαγγελματικοί τους σύνδεσμοι, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων
Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ) και ο  Σύνδεσμος Επιχειρήσεων
Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ). Πέρα από την υπόλοιπη συνεργασία στην
έρευνα (βλ. ενότητες 7.3 και 7.4), παρείχαν τα στοιχεία επικοινωνίας των μελών τους
μέσω των περιοδικών τους εντύπων (ΣΕΠΕ, 2002 και 2003, ΣΕΠΒΕ, 2003). Επιπλέον
πηγές άντλησης δεδομένων αποτέλεσαν το περιοδικό RAM και ο ετήσιος οδηγός της
ελληνικής αγοράς πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (Περιοδικό RAM, 2002, Greek
ICT Market, 2001).

Το τελικό αρχείο που δημιουργήθηκε περιλαμβάνει 1468 επιχειρήσεις ΤΠΕ με τα
πλήρη στοιχεία επικοινωνίας τους, (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου και
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φαξ, ηλεκτρονική διεύθυνση περίπου του 78% και ονοματεπώνυμα υπευθύνων του
40% των επιχειρήσεων), τα οποία είναι απαραίτητα για την ασφαλή προσέγγισή τους. 

7.3   Ο σχεδιασμός του ερωτηματολογίου

Το ερωτηματολόγιο που συντάχθηκε και αποστάλθηκε στις επιχειρήσεις αποτελεί το
εργαλείο διερεύνησης της αγοράς εργασίας των ΤΠΕ. Για το λόγο αυτό προηγήθηκε
του σχεδιασμού του εκτενής μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας και δόθηκε ιδιαίτερη
προσοχή στις ακόλουθες ερευνητικές απαιτήσεις:
α)  Η ανάγκη κάλυψης όλων των ζητημάτων, στα οποία επικεντρώνεται η διατριβή.
β) Η πληρότητα της δομής και η ορθότητα της διατύπωσης των ερωτήσεων 
      προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το φαινόμενο της απώλειας πληροφοριών (loss 
      of information) λόγω αδυναμίας ή άρνησης των ερωτώμενων να απαντήσουν 
      (Schuman και Presser, 1981, Converse και Presser, 1986).
γ)  Η ανταπόκρισή του στις απαιτήσεις της στατιστικής ανάλυσης των απαντήσεων, 

για τη συναγωγή αξιόπιστων συμπερασμάτων.
Κατά τη διαδικασία του σχεδιασμού της δομής του εντύπου και της σύνταξης των

κειμένων των ερωτήσεων χρησιμοποιήθηκαν οι τεχνικές που υιοθετούνται  για την
υλοποίηση ερευνών πεδίου με χρήση ερωτηματολογίων (Scott, 1961,  Fowler, 1993,
Javeau, 2000). Επιπλέον, επειδή μεγάλο μέρος του ερωτηματολογίου περιλαμβάνει τη
μέτρηση  και  ανάλυση  των  απόψεων  και  των  στάσεων  των  πληροφοριοδοτών,
υιοθετήθηκαν οι υποδείξεις και προτάσεις του συγγράμματος του Oppenheim (1966)
με τίτλο «Questionnaire design and attitude measurement».

Τα δύο κύρια χαρακτηριστικά της έρευνας είναι ο κλάδος που διερευνάται καθώς
και το γεγονός ότι συλλέγει και διερευνά δεδομένα και γνώμες επιχειρήσεων για την
αγορά εργασίας του κλάδου, στον οποίο ανήκουν. Ως εκ τούτου κρίθηκε απαραίτητη
η  αναζήτηση  και  μελέτη  δημοσιευμένων  ερωτηματολογίων,  τα  οποία  διαθέτουν
τουλάχιστον ένα από τα δύο αυτά χαρακτηριστικά (Vazzana, 1994, Καρασαββίδου
και συνεργάτες, 1998,  Prior, 2001,  Siakas, 2002, Κατσανέβας, 2002, Εθνικό Δίκτυο
Έρευνας  και  Τεχνολογίας,  2002,  Salampasis et al.,  2003).  Επιπλέον  μελετήθηκαν
έρευνες  δειγματοληψίας  με  χρήση  ερωτηματολογίων  που  ασχολούνται  είτε  με  τη
συσχέτιση του εκπαιδευτικού συστήματος με την αγορά εργασίας (Δημητρόπουλος,
1991, Παλαιοπάνου, 1996), είτε με τη διερεύνηση των απόψεων και στάσεων των
ερωτώμενων (Σαρμανιώτης, 1991).

7.3.1   Δομή και τεχνικά χαρακτηριστικά του εντύπου

Για  τη  ευκολότερη  συμπλήρωση  του  εντύπου  και  την  πληρέστερη  στατιστική
ανάλυση  των  απαντήσεων  αποφασίσθηκε  ο  σχεδιασμός  ενός  σπονδυλωτού
ερωτηματολογίου αυτοσυμπλήρωσης. 

Κρίθηκε σκόπιμη η γνωστοποίηση προς τους ερωτώμενους όλων των στοιχείων
προέλευσης της έρευνας, διότι έχει αποδειχθεί ότι συμβάλλει τόσο στην αξιοπιστία
της απέναντί τους, όσο και στην αύξηση του αριθμού των απαντήσεων (Houston και
Nevin, 1977). 

Οι δύο αρχικές σελίδες του εντύπου αποτελούν το εισαγωγικό μέρος. Στην πρώτη
σελίδα  αποτυπώνεται  η  ταυτότητα  της  έρευνας.  Περιλαμβάνονται  ο  τίτλος  της
έρευνας, το εκπαιδευτικό ίδρυμα προέλευσής της,  οι συνεργαζόμενοι φορείς  και η
ταυτότητα του ερευνητή. Η δεύτερη σελίδα περιλαμβάνει τις εξής πληροφορίες,  οι
οποίες στοχεύουν στην καθοδήγηση και διευκόλυνση των απαντώντων:
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α) Οδηγίες συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου
Είναι λιτές προκειμένου να μη κουράζουν τους πληροφοριοδότες. Η διαδικασία
συμπλήρωσης  της  μεγάλης  πλειοψηφίας  των  ερωτήσεων  είναι  πανομοιότυπη:
συμπλήρωση (τσεκάρισμα)  του  συμβόλου  ‘Χ’  στο  τετράγωνο  που  αντιστοιχεί
στην απάντηση που επιλέγεται. Αναφέρεται επίσης η δυνατότητα χειρόγραφης ή
ηλεκτρονικής συμπλήρωσης των απαντήσεων.

β) Οδηγίες επιστροφής των ερωτηματολογίων
Περιλαμβάνουν  τα  στοιχεία  επικοινωνίας  καθενός  από τους  τρεις  διαθέσιμους
τρόπους επιστροφής του συμπληρωμένου εντύπου.  

γ) Πολιτική απορρήτου
Περιλαμβάνει τη ρητή διαβεβαίωση του ερευνητή περί τήρησης της ανωνυμίας
των απαντώντων τόσο σε επίπεδο επιχείρησης, όσο και σε ατομικό. 

δ) Οδηγίες για ερωτήματα ή διευκρινήσεις  
Παρέχουν  τα  στοιχεία  ηλεκτρονικής  και  τηλεφωνικής  επικοινωνίας  με  τον
ερευνητή, προκειμένου να απαντηθούν ερωτήματα και να δοθούν διευκρινήσεις
που αφορούν στην απάντηση των ερωτήσεων ή σε τυχόν τεχνικά προβλήματα
κατά την ηλεκτρονική συμπλήρωση. 
Το κυρίως μέρος του εντύπου, το οποίο περιλαμβάνει τις ερωτήσεις, εκτείνεται σε

επτά σελίδες και διαιρείται σε τέσσερα τμήματα. Το πρώτο από αυτά ασχολείται με
την ανάλυση του προφίλ και των τομέων δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων ΤΠΕ.
Το  δεύτερο  τμήμα  στοχεύει  στη  διερεύνηση  της  διαχείρισης  του  εξειδικευμένου
ανθρώπινου δυναμικού και της απασχόλησης των ειδικοτήτων ΤΠΕ στις επιχειρήσεις.
Στο  τρίτο  τμήμα  ζητούνται  οι  εκτιμήσεις  και  γνώμες  των  επιχειρήσεων  για  τη
σημερινή κατάσταση και τις διαγραφόμενες προοπτικές της αγοράς εργασίας καθώς
και  σχετικά  με  τους  τομείς  εξειδίκευσης  των  επαγγελματιών  και  τα  επιμέρους
επαγγέλματα του κλάδου. Στην τελευταία σελίδα του εντύπου ζητείται η ανώνυμη
συμπλήρωση ορισμένων ατομικών στοιχείων των απαντώντων. 

Όσον  αφορά  στα  τεχνικά  χαρακτηριστικά  του  εντύπου,  αυτά  επικεντρώθηκαν
στην επίτευξη τριών στόχων: 1) στη παρότρυνση των πληροφοριοδοτών προκειμένου
να απαντήσουν, 2) στη διευκόλυνσή τους για να παράσχουν ακριβείς πληροφορίες
και  ειλικρινές  γνώμες  και  3)  στην  εξαγωγή  αξιόπιστων  αποτελεσμάτων  και
συμπερασμάτων τόσο με την κάλυψη όλων των υπό διερεύνηση θεμάτων, όσο και με
τη γλωσσική σαφήνεια των ερωτήσεων (Linsky, 1975, Fowler, 1995).

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εντύπου, τα οποία σύμφωνα με τη σχετική διεθνή
βιβλιογραφία συνέβαλαν ουσιαστικά στην επίτευξη των παραπάνω στόχων είναι:
1) Η  συνολική  εμφάνιση  του  εντύπου,  η  λειτουργικότητα  και  καλαισθησία  της

οποίας επηρεάζει θετικά το ποσοστό απόκρισης (Ford, 1968, Blumberg, 1973).
2)  Η ύπαρξη συνοδευτικής επιστολής, η οποία στοχεύει στην ενημέρωση και στην

παρότρυνση των πληροφοριοδοτών για ενεργό συμμετοχή (βλ. ενότητα 7.4). 
3) Η  γραπτή  διαβεβαίωση  προς  τους  παραλήπτες  ότι  οι  απαντήσεις  τους  είναι

ανώνυμες και απόλυτα εμπιστευτικές. Αυτή η πολιτική απορρήτου τηρήθηκε σε
όλη τις φάσεις της έρευνας και συνετέλεσε ουσιαστικά στην αύξηση του αριθμού
των συμπληρωθέντων ερωτηματολογίων,  όπως  έχει  αποδειχθεί  διαχρονικά από
την πλειοψηφία πολυάριθμων σχετικών μελετών (Mitchell, 1939, Weilbacher και
Walsh,  1952,  Mason,  1961,  Andreason,  1970,  Carpenter,  1975,  Houston και
Jefferson, 1975, Kerin και Peterson, 1977, Wildman, 1977, McDaniel και Jackson,
1981, Rucker et al., 1984, Childers και Skinner, 1985).

4) Η παροχή  της  δυνατότητας  συμπλήρωσης  του  εντύπου  με  δύο  διαφορετικούς
εναλλακτικούς τρόπους (ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα). Ιδιαίτερα για τη δυνατότητα
ηλεκτρονικής  συμπλήρωσης  και  αποστολής  εκφράσθηκαν  ευμενή  σχόλια  από
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αρκετές επιχειρήσεις, διότι - πέρα από το μηδενικό της κόστος - είναι σύμφωνη με
τη φιλοσοφία του κλάδου.   

5) Οι  τρεις  διαθέσιμοι  τρόποι  επιστροφής  των  απαντηθέντων  ερωτηματολογίων
(ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου - ταχυδρομικά - με φαξ), στοχεύοντας στην
καλύτερη δυνατή διευκόλυνση των πληροφοριοδοτών. 

6) Η παροχή της δυνατότητας επικοινωνίας των πληροφοριοδοτών με τον ερευνητή
για την επίλυση αποριών ή προβλημάτων που θα μπορούσαν να παρουσιασθούν
κατά τη συμπλήρωση ή κατά την επιστροφή του απαντημένου ερωτηματολογίου.

7) Η δυνατότητα παραλαβής των αποτελεσμάτων της έρευνας, εφόσον το επιθυμεί ο
πληροφοριοδότης,  απαντώντας  καταφατικά  στη  σχετική  ερώτηση  και
σημειώνοντας τη διεύθυνση παραλαβής τους. Η τεχνική αυτή χρησιμοποιήθηκε
ως  κίνητρο  προς  τις  συμμετέχουσες  επιχειρήσεις  και  στην  πράξη λειτούργησε
αποτελεσματικά (βλ.  ενότητα 8.2).  Συνέβαλε θετικά στην αύξηση του αριθμού
των απαντήσεων και παράλληλα ‘φωτογράφισε’ την ταυτότητα της πλειοψηφίας
των επιχειρήσεων (Watruba, 1966, Bachman, 1987, Church, 1993).

7.3.2   Δομή και περιγραφή των ερωτήσεων

Οι επιμέρους  ερωτήσεις του εντύπου του ερωτηματολογίου αποτελούν ουσιαστικά
τον πυρήνα της έρευνας πεδίου. Η ανάλυση των θεμάτων που διερευνώνται αποτελεί
το βασικό περιεχόμενο αυτής της ενότητας. Στις επόμενες παραγράφους παρατίθενται
ορισμένα  χαρακτηριστικά  στοιχεία  και  τεχνικές  λεπτομέρειες  της  δομής  των
ερωτήσεων. Ακολουθεί η λεπτομερής περιγραφή τους.
Η δομή των ερωτήσεων

Το καθένα από τα τέσσερα τμήματα του ερωτηματολογίου έχει έναν τίτλο που
εκφράζει  το  αντίστοιχο  θέμα  που  διερευνάται.  Ο  τίτλος  συνοδεύεται  από  μία
συνοπτική περιγραφή των περιεχομένων του για την εξοικείωση των απαντώντων. 

Η  δομή  των  ερωτήσεων  σχεδιάσθηκε  με  γνώμονα  τη  διευκόλυνση  και  την
οικονομία χρόνου των απαντώντων, λόγω του γεγονότος ότι τα ερωτηματολόγια θα
συμπληρωνόταν πιθανώς κατά τη διάρκεια της εργασίας τους (Berdie, 1973, Childers
και Ferrell, 1979, Burchell και Marsh, 1992). Η μεγάλη πλειοψηφία των ερωτήσεων
είναι  ‘κλειστού  τύπου’,  κυρίως  πολλαπλής  επιλογής  ή  (σε  μερικές  περιπτώσεις)
διαζευκτικές.  Οι  κλειστές  ερωτήσεις  προτιμήθηκαν  ως  πιο  κατάλληλες  για  τη
διερεύνηση των  συσχετίσεων  μεταξύ  των  μεταβλητών,  αλλά και  επειδή  απαιτούν
πολύ  λιγότερο  χρόνο  για  την  απάντησή  τους.  Επιπλέον  διευκολύνουν  τους
ερωτώμενους,  επειδή χρειάζεται μόνο ένα απλό ‘τσεκάρισμα’ του τετραγώνου της
απάντησης  που  επιλέγεται.  Οι  ‘ανοικτές  ερωτήσεις’  που  χρησιμοποιούνται  είναι
ελάχιστες και ζητούν τη συμπλήρωση λίγων μόνο λέξεων σε ειδικές περιπτώσεις, στις
οποίες ζητείται η αναφορά κάποιας επιπλέον χρησιμοποιούμενης μεθόδου.  

Καταβλήθηκε  επίσης  προσπάθεια  ύπαρξης  ομοιομορφίας  τόσο  στην  εμφάνιση
των κειμένων των ερωτήσεων, όσο και στον τρόπο συμπλήρωσης των απαντήσεων
(Schuman et al.,  1983).  Σε  όλες  τις  ερωτήσεις  χρησιμοποιούνται  ‘τετράγωνα
απαντήσεων’, στα οποία σημειώνεται με ‘Χ’ η επιλεγείσα απάντηση ή (σε ορισμένες
περιπτώσεις) ιεραρχούνται αριθμητικά οι υιοθετούμενες πολιτικές.  Για τη μέτρηση
των στάσεων (attitude measurement) των ερωτώμενων χρησιμοποιούνται οι γνωστές
τεχνικές του Likert (1932), σε τριβάθμιες ή πενταβάθμιες κλίμακες.
Η περιγραφή των ερωτήσεων

Η επιλογή των ερωτήσεων και η διατύπωσή τους αποτελούν τις σπουδαιότερες
ενέργειες του σχεδιασμού του ερωτηματολογίου. Για το λόγο αυτό πέρα από εκτενή
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βιβλιογραφική ανασκόπηση (βλ.  εισαγωγή ενότητας 7.3) καταβλήθηκε προσπάθεια
δημιουργίας ενός χρήσιμου και αξιόπιστου ερευνητικού εργαλείου. 

Το πρώτο τμήμα του ερωτηματολογίου αναφέρεται στα χαρακτηριστικά στοιχεία
και στην εξέλιξη των επιχειρήσεων ΤΠΕ και περιλαμβάνει οκτώ ερωτήσεις. Για την
ανάλυση του προφίλ τους χρησιμοποιούνται έξι (πέντε ‘κλειστές’ και μία ‘ανοικτή’)
ερωτήσεις γεγονότων. Με αυτές προσδιορίζονται οι μεταβλητές που συνθέτουν την
εικόνα των εταιρειών του κλάδου (παρατίθενται επίσης ο χαρακτηρισμός του τύπου
και οι επιμέρους επιλογές απάντησης της κάθε ερώτησης): 
• Νομική μορφή 
      [Κλειστού τύπου με επιλογές: ατομική, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., άλλου τύπου]
• Νομός έδρας 

[Ανοικτού  τύπου:  ο  απαντών συμπληρώνει  το  νομό,  στον  οποίο  εδρεύουν  τα
κεντρικά γραφεία της επιχείρησης]

• Έτος ίδρυσης
[Κλειστού τύπου με επιλογές: μετά το 1999, μεταξύ 1995 και 1999, μεταξύ 1990
και 1994, πριν το 1990]

• Συνολικός αριθμός εργαζομένων
[Κλειστού τύπου με επιλογές: 1-10, 11-20, 21-50, 51-100, 101-250, περισσότεροι
από 250]

• Γεωγραφική εμβέλεια δραστηριοποίησης 
[Κλειστού τύπου με επιλογές: τοπική, περιφερειακή, πανελλήνια, διεθνής]

• Περιοχές απασχόλησης / δραστηριοποίησης
[Εξετάζονται  οι  επτά κύριες  περιοχές  απασχόλησης των επιχειρήσεων ΤΠΕ, οι
οποίες  προέκυψαν  από  τη  διεξαγωγή  της  προπαρασκευαστικής  έρευνας  (βλ.
ενότητα 6.5 και  Kostoglou και  Paparrizos,  2003).  Αποτελεί  ερώτηση κλειστού
τύπου  με  επιλογές:  Ανάπτυξη  Πληροφοριακών Συστημάτων -  Εκπαίδευση και
Επιμόρφωση - Έρευνα - Παροχή Υπηρεσιών - Πωλήσεις, Προμήθειες και Έρευνα
Αγοράς  -  Τεχνική  Υποστήριξη  -  Υποστήριξη  και  Συντήρηση Πληροφοριακών
Συστημάτων]
Για τη διερεύνηση της εξέλιξης και των προοπτικών χρησιμοποιούνται εδώ δύο

σύνθετες ερωτήσεις κλειστού τύπου. Η πρώτη είναι ‘ερώτηση γεγονότος’, η οποία
αναφέρεται  στην εξέλιξη  τεσσάρων χαρακτηριστικών στοιχείων των επιχειρήσεων
(μέγεθος  -  περιοχές  απασχόλησης  -  κύκλος  εργασιών  -  ανταγωνισμός)  κατά  το
πρόσφατο παρελθόν. Η δεύτερη είναι ‘ερώτηση γνώμης’ και αφορά στην εκτίμηση
των προοπτικών για το προσεχές μέλλον, εξετάζοντας τέσσερις ακόμη μεταβλητές.

Το δεύτερο τμήμα του ερωτηματολογίου επικεντρώνεται στο εξειδικευμένο στις
ΤΠΕ ανθρώπινο δυναμικό και διερευνά κύρια ζητήματα της διαχείρισής του από τις
εταιρείες  του  κλάδου  και  της  απασχόλησής  του  σε  αυτές.  Περιλαμβάνει  οκτώ
κλειστές και δύο ‘μικτές’ (συνδυασμός κλειστού και ανοικτού τύπου) ερωτήσεις, οι
περισσότερες από τις οποίες είναι σύνθετες, πολλαπλής επιλογής ή ιεράρχησης. Τα
επιμέρους θέματα που διερευνώνται είναι τα ακόλουθα:
• Η αναζήτηση και πρόσληψη προσωπικού κατά το πρόσφατο παρελθόν

[Εξετάζονται τρεις σχετικές παράμετροι] 

• Οι τρόποι αναζήτησης προσωπικού
[Διερευνώνται  ο  βαθμοί  χρήσης  τους  και  η  μεταξύ  των  χρησιμοποιούμενων
τρόπων ιεράρχηση] 

• Οι μέθοδοι επιλογής προσωπικού για πρόσληψη
[Διερευνώνται ο βαθμός χρήσης και η ιεράρχηση των μεθόδων] 
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• Η  απασχόληση  και  η  προτίμηση  για  πρόσληψη  των  πτυχιούχων  ΤΠΕ  των
διαφόρων βαθμίδων του εκπαιδευτικού συστήματος

• Οι πρώτες προτιμήσεις των επιχειρήσεων για πρόσληψη
• Η επιμόρφωση και η επαγγελματική κατάρτιση του προσωπικού

[Εξετάζονται τόσο η συχνότητα ύπαρξης, όσο και οι τρόποι παροχής τους]
• Η απασχόληση ειδικών κατηγοριών προσωπικού
• Η απασχόληση των πτυχιούχων ΤΠΕ στις επιχειρήσεις του κλάδου

[Διερευνώνται  οι  15  κυριότερες  ειδικότητες  ΤΠΕ  όλων  των  βαθμίδων  του
ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος]

• Ο βαθμός ικανοποίησης των επιχειρήσεων από την ανταπόκριση των πτυχιούχων
ΤΠΕ στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας
[Αναφέρεται στους πτυχιούχους των 15 παραπάνω ειδικοτήτων]
Στο τρίτο τμήμα εξετάζονται οι κύριες παράμετροι της αγοράς εργασίας των ΤΠΕ

μέσω  της  διερεύνησης  των  γνωμών  των  πληροφοριοδοτών.  Χρησιμοποιούνται
σύνθετες  ερωτήσεις  κλειστού  τύπου  για  τη  σύγκριση  μεταβλητών,  για  τον
προσδιορισμό των μεταβολών τους και για το βαθμό δυσκολίας ή ευκολίας εξεύρεσης
προσωπικού που ασκεί τα διάφορα επαγγέλματα του κλάδου. Τα ζητήματα, για τα
οποία ζητείται η άποψη των εκπροσώπων των εταιρειών είναι τα εξής:
• Η σημερινή κατάσταση της αγοράς εργασίας 

[Εξετάζονται συγκριτικά τρεις σχετικές παράμετροι] 
• Οι προοπτικές της αγοράς εργασίας 

[Εξετάζεται η προβλεπόμενη εξέλιξη οκτώ παραμέτρων]
• Ο βαθμός της επικείμενης ζήτησης των σημαντικότερων τομέων εξειδίκευσης

[Εξετάζονται οι επτά τομείς εξειδίκευσης των επαγγελματιών που προέκυψαν από
την προπαρασκευαστική έρευνα (βλ. ενότητες 6.2.2 και 6.4)] 

• Η ύπαρξη των επαγγελμάτων ΤΠΕ στις  επιχειρήσεις  του κλάδου καθώς και  ο
βαθμός  δυσκολίας  ή  ευκολίας  εξεύρεσης  για  πρόσληψη  των  αντίστοιχων
εξειδικευμένων ατόμων

      [Εξετάζονται τα 30 σημαντικότερα επαγγέλματα σύμφωνα με την προηγηθείσα
προπαρασκευαστική έρευνα (βλ. ενότητες 6.2.3 και 6.4)] 
Στο  τέταρτο  τμήμα  του  εντύπου  εξετάζονται  ορισμένα  ατομικά  στοιχεία  των

απαντώντων για τον προσδιορισμό της ταυτότητας του δείγματος, διατηρώντας στο
ακέραιο την αρχική δέσμευση περί απόλυτης ανωνυμίας των απαντώντων. Όλες οι
σχετικές  ερωτήσεις,  πλην της  πρώτης,  είναι  κλειστού  τύπου  και  διαζευκτικές.  Τα
στοιχεία που καλούνται να απαντήσουν οι ερωτώμενοι είναι:
• Η θέση στην επιχείρηση

[Ανοικτού τύπου με προαιρετική συμπλήρωση.]
• Το φύλο
• Η ηλικιακή ομάδα 
• Το επίπεδο μόρφωσης
• Η συνολική προϋπηρεσία

Η τελευταία  ερώτηση  του  εντύπου  αναφέρεται  στην  ενδεχόμενη  επιθυμία  του
πληροφοριοδότη να λάβει έκθεση των αποτελεσμάτων της έρευνας.

7.3.3   Προέρευνα 

Η σημασία του ελέγχου του εργαλείου μίας έρευνας πεδίου μέσω της πιλοτικής του
χρήσης  έχει  ανέκαθεν  τονισθεί  στη  σχετική  βιβλιογραφία  (Scott,  1961  και
Oppenheim,  1966).  Αντικείμενο  της  προέρευνας  αποτέλεσε  η  αρχική  μορφή  του
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ερωτηματολογίου,  το  περιεχόμενο  της  οποίας  προήλθε  από  την  ανάλυση  της
προηγούμενης ενότητας και μετά από συζητήσεις με τον επιβλέποντα καθηγητή. Το
πρώτο σχέδιο του εντύπου επιδόθηκε μαζί με τη συνοδευτική του επιστολή σε 12
μέλη των ακαδημαϊκών κοινοτήτων των τριών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
της Θεσσαλονίκης.  Η επιλογή τους  έγινε με  κριτήρια την αποδεδειγμένη εμπειρία
τους  στη  διεξαγωγή ερευνών  με  χρήση ερωτηματολογίων ή/και  την  επιστημονική
τους σχέση με τον κλάδο των ΤΠΕ. Τα περισσότερα από αυτά τα άτομα προέβησαν
σε  (γενικά  όχι  πολλές)  παρατηρήσεις,  αρκετές  από  τις  οποίες  λήφθηκαν  σοβαρά
υπόψη.  Οι  αλλαγές  που  προέκυψαν  αφορούσαν  κυρίως:  α)  στην  πιο  προσεκτική
διατύπωση και ερμηνεία τεχνικών όρων ή οδηγιών σε ορισμένες ερωτήσεις για την
άρση  ορισμένων  αμφιβολιών  που  δημιουργήθηκαν,  β)  στη  διόρθωση  μικρών
λεκτικών ή συντακτικών λαθών που παρατηρήθηκαν και γ) στη δραστική μείωση των
οδηγιών προς τους απαντώντες και του μεγέθους της συνοδευτικής επιστολής.

Τα έντυπα (ερωτηματολόγιο και  επιστολή) που προέκυψαν από την παραπάνω
διαδικασία διανεμήθηκαν σε οκτώ επιστήμονες πληροφορικής, στελέχη ή ιδιοκτήτες
επιχειρήσεων ΤΠΕ στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Τα σχόλιά τους υπήρξαν ευμενή
και οι ελάχιστες παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν αφορούσαν κυρίως σε προτάσεις
αύξησης των ερωτήσεων ανοικτού τύπου, στην περαιτέρω ελάττωση του μεγέθους
της  συνοδευτικής  επιστολής  καθώς  και  στην  προσθήκη  ή  διαγραφή  μερικών
επιμέρους υποερωρήσεων. Η δεύτερη αυτή πιλοτική χρήση επέφερε ακόμη μερικές
μικρές βελτιώσεις στο ερωτηματολόγιο.

Η δισταδιακή πιλοτική χρήση του ερευνητικού εργαλείου οδήγησε στην οριστική
μορφή και περιεχόμενο των δύο εγγράφων (ερωτηματολόγιο - συνοδευτική επιστολή)
που  αποστάλθηκαν  προς  τις  επιχειρήσεις.  Το  τελικό  ερωτηματολόγιο  που
χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα βρίσκεται στο παράρτημα Ε της διατριβής.  

Για  την  ηλεκτρονική  αποστολή  των  ερωτηματολογίων  δημιουργήθηκαν
κατάλογοι  ηλεκτρονικών  διευθύνσεων,  ανά  50  παραλήπτες.  Η  ‘διάσπαση’  αυτή
επιλέχθηκε προκειμένου να καταστεί ασφαλέστερη η αποστολή μέσω του διαδικτύου
και να αντιμετωπισθούν οι υπάρχοντες περιορισμοί στο μέγιστο επιτρεπτό όγκο της
συνολικής μεταφερόμενης πληροφορίας. 

7.4   Η προσέγγιση των πληροφοριοδοτών

Σύμφωνα  με  τη  διεθνή  βιβλιογραφία,  η  προσέγγιση  των  δυνητικών  απαντώντων
αποτελούσε ανέκαθεν καθοριστικό παράγοντα για τη μεγιστοποίηση του αριθμού των
απαντήσεων στις  έρευνες  ταχυδρόμησης  ερωτηματολογίων (mail surveys)  (Frazier
και Bird, 1958, Levine και Gordon, 1959, Kimball, 1961, Mason et al., 1961).

Για την προσέγγιση των επιχειρήσεων ΤΠΕ λήφθηκε υπόψη η εξοικείωσή τους με
τη  σύγχρονη  τεχνολογία  των  επικοινωνιών.  Για  το  λόγο  αυτό  υιοθετήθηκε
συνδυασμός δύο τρόπων αποστολής των ερωτηματολογίων: ταχυδρομικά μέσω των
ΕΛΤΑ  και  ηλεκτρονικά  μέσω  του  παγκόσμιου  διαδικτύου  (για  όσες  επιχειρήσεις
υπήρχαν  διαθέσιμες  οι  ηλεκτρονικές  τους  διευθύνσεις).  Ο  σχεδιασμός  και  χρήση
ανεξάρτητου  δικτυακού  τόπου,  τον  οποίο  θα  επισκεπτόταν  οι  εκπρόσωποι  των
επιχειρήσεων προκειμένου να συμπληρώσουν άμεσα (on line) το ερωτηματολόγιο, αν
και ήταν τεχνολογικά εφικτός, δεν προτιμήθηκε για συγκεκριμένους λόγους όπως: ο
μεγάλος  αριθμός  των  εισαγόμενων  δεδομένων,  η  αποφυγή  εισόδου  ή  ακόμη  και
χρήσης από μη εξουσιοδοτημένους χρήστες καθώς και η διαρρέουσα αντίληψη ότι θα
λειτουργούσε αποτρεπτικά σε αρκετούς πληροφοριοδότες και πιθανώς θα συντελούσε
αρνητικά στη συλλογή επαρκούς αριθμού απαντήσεων.
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Η συνολική διαδικασία προσέγγισης των επιχειρήσεων απαρτίσθηκε από τέσσερις
διαδοχικές φάσεις:
α) Προειδοποίηση
      Έχει επανειλημμένα διαπιστωθεί ότι  η προειδοποίηση των πληροφοριοδοτών
επηρεάζει  σχεδόν  πάντοτε  θετικά  το  ποσοστό  της  τελικής  τους  απόκρισης  και
παρουσιάζει  ως  μοναδικό  μειονέκτημα  την  αύξηση  του  κόστους  της  έρευνας
(Heaton, 1965,  Stafford, 1966,  Myers και  Haug, 1969,  Parsons και  Medford, 1972,
Walker και Burdick, 1977, Schegelmilch και Diamantopoulos, 1991). 

Επιλέχθηκε η αποστολή μίας προειδοποιητικής επιστολής μέσω του διαδικτύου
(για  την  άρση  του  παραπάνω  μειονεκτήματος  με  τον  ουσιαστικό  μηδενισμό  του
σχετικού κόστους) προς όλες τις επιχειρήσεις ΤΠΕ, των οποίων ήταν διαθέσιμες οι
ηλεκτρονικές τους διευθύνσεις. Η επιστολή αυτή αποστάλθηκε 10 μέρες πριν από την
ταχυδρομική αποστολή.  Εξηγούνται  περιληπτικά το αντικείμενο και  οι  στόχοι  της
έρευνας, αναφέρονται οι συνεργαζόμενοι φορείς και προειδοποιούνται οι παραλήπτες
της για την επικείμενη αποστολή του εντύπου, ενώ παράλληλα προτρέπονται για τη
συμμετοχή τους. Προειδοποιήθηκε το 77,2% του συνόλου των επιχειρήσεων. 
β) Κύρια αποστολή των ερωτηματολογίων
      Προγραμματίσθηκε η περίπου ταυτόχρονη ταχυδρομική (μέσω των ΕΛΤΑ) και
ηλεκτρονική (μέσω του διαδικτύου) άφιξη του ερωτηματολογίου στις επιχειρήσεις,
προκειμένου  να  αυξηθεί  η  ‘πίεση’  για  απάντηση.  Η  ταχυδρομική  αποστολή
πραγματοποιήθηκε  στις  19  Φεβρουαρίου  2003  προς  όλες  τις  επιχειρήσεις  ΤΠΕ.
Ακολούθησε  τέσσερις  μέρες  μετά  η  ηλεκτρονική  τους  αποστολή  προς  τις
επιχειρήσεις, των οποίων ήταν γνωστές οι σχετικές διευθύνσεις (e-mails). 

Δόθηκε έμφαση τόσο στην τήρηση του παραπάνω χρονοδιαγράμματος, όσο και
στο περιεχόμενο της συνοδευτικής επιστολής, η οποία έχει αποδειχθεί ότι επηρεάζει
θετικά το ποσοστό απαντήσεων των πληροφοριοδοτών (Weilbacher και Walsh, 1952,
Mangione, 1995). Η επιστολή που συνόδευε το ερωτηματολόγιο αποτέλεσε μαζί του
αντικείμενο  της  διεξαχθείσας  προέρευνας  (βλ.  ενότητα  7.3.3).  Περιλαμβάνει  την
ταυτότητα του ερευνητή και των συνεργαζόμενων φορέων, το αντικείμενο και τους
στόχους  της  έρευνας  καθώς  και  τις  ωφέλειες  που  θα  προκύψουν  για  τις
συμμετέχουσες  εταιρείες  και  ολόκληρο  τον  κλάδο  των  ΤΠΕ.  Τονίζεται  επίσης  η
ευκολία συμπλήρωσης των απαντήσεων και ο συνολικά μικρός απαιτούμενος χρόνος.
γ) Πρώτη υπενθύμιση
      Η αποστολή δεύτερης επιστολής (follow-up) προς τους πληροφοριοδότες που δεν
ανταποκρίθηκαν αρχικά θεωρείται  ανέκαθεν ως εποικοδομητική ενέργεια,  η οποία
στοχεύει  στην προτροπή τους  να απαντήσουν (Gullahorn και  Gullahorn,  1959 και
1963,  Blumberg et al., 1974). Έχει επίσης επανειλημμένα διαπιστωθεί ότι συντελεί
καθοριστικά  στην  αύξηση  του  ποσοστού  απόκρισης  (Slocum,  1956,  Nichels και
Meyer, 1966, Hochstim και Athanasopoulos, 1970, Pacel, 1971). 
      Η πρώτη υπενθύμιση περιλάμβανε το ερωτηματολόγιο και  σύντομη σχετική
επιστολή. Πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονικά (μέσω του διαδικτύου) 15 μέρες μετά την
παραλαβή των αρχικών επιστολών και απευθύνθηκε μόνο προς όσες επιχειρήσεις δεν
είχαν  απαντήσει  κατά  την  πρώτη  αποστολή  (nonrespondents).  Yπήρξε  ιδιαίτερα
αποτελεσματική, όσον αφορά στη συλλογή επιπλέον απαντήσεων (βλ. ενότητα 8.1).

δ) Δεύτερη υπενθύμιση
Παρά  τη  συλλογή  αρκετά  μεγάλου  αριθμού  απαντήσεων  αποφασίσθηκε  η

αποστολή  δεύτερης  υπενθυμητικής  επιστολής  προς  όσες  επιχειρήσεις  δεν  είχαν
απαντήσει. Η δεύτερη υπενθύμιση ήταν επίσης ηλεκτρονική και πραγματοποιήθηκε
15 μέρες μετά την πρώτη. Συνοδεύτηκε από τηλεφωνική επικοινωνία του ερευνητή με
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επιχειρήσεις, στις οποίες εργάζονται γνωστά του άτομα. Αποδείχθηκε έμπρακτα ότι η
φάση αυτή της  προσέγγισης  των πληροφοριοδοτών υπήρξε  πολύ  αποδοτική,  διότι
επιβεβαιώνοντας  σχετικά  ευρήματα  (Jolson,  1977)  απέφερε  μεγάλο  αριθμό  νέων
συμπληρωμένων ερωτηματολογίων (βλ. ενότητα 8.1). 

Η συνολική διαδικασία των τεσσάρων παραπάνω φάσεων διήρκεσε περίπου 45
μέρες (από 9/2/2003 έως 27/3/2003).

7.5   Η συλλογή των απαντήσεων 

Κύριοι στόχοι της μεθοδολογίας που εφαρμόσθηκε για τη συλλογή των απαντήσεων
υπήρξαν η μέγιστη δυνατή διευκόλυνση των πληροφοριοδοτών και η εξασφάλιση της
ασφαλούς άφιξης των συμπληρωμένων εντύπων. 

Οι  εκπρόσωποι  των  επιχειρήσεων μπορούσαν να  επιλέξουν  οποιονδήποτε  από
τους ακόλουθους τρεις διαθέσιμους τρόπους επιστροφής των απαντήσεών τους:  α)
μέσω  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου,  με  αποστολή  σε  συγκεκριμένη  ‘ασφαλή’
ηλεκτρονική διεύθυνση, β) ταχυδρομικά, με αποστολή σε ταχυδρομική θυρίδα που
χρησιμοποιήθηκε  για  το  σκοπό  αυτό  και  γ)  με  φαξ.  Για  το  δεύτερο  από  τους
παραπάνω  τρόπους  επισυνάφθηκε,  όπως  προτείνεται  από  τα  αποτελέσματα
προηγούμενων  ερευνών,  απαντητικός  φάκελος  με  προτυπωμένη  σε  ετικέτα  τη
διεύθυνση του παραλήπτη (Price, 1950, Harris και Guffey, 1978, Armstrong και Luck,
1987). Δεν επικολλήθηκαν γραμματόσημα στους εσώκλειστους φακέλους επιστροφής
των απαντήσεων λόγω του υψηλού  κόστους.  Επιπλέον θεωρήθηκε ότι  το σχετικό
κόστος αποτελεί μηδαμινή δαπάνη για μία επιχείρηση. 

Κατά  τη  δισταδιακή  διαδικασία  των  υπενθυμητικών  επιστολών  (follow-up)
χρησιμοποιήθηκε μία ακόμη μέθοδος συλλογής απαντήσεων: η προσωπική παραλαβή
των απαντηθέντων ερωτηματολογίων από τις έδρες των εταιρειών. Η μέθοδος αυτή
συνέβαλε  καθοριστικά  στην  περαιτέρω  αύξηση  του  αριθμού  των  απαντήσεων,
επιβεβαιώνοντας ανάλογα ευρήματα (Furse et al., 1981, Denton et al., 1988). Σε κάθε
περίπτωση διατηρήθηκε η πολιτική απορρήτου της έρευνας: οι απαντώντες δεν είχαν
την υποχρέωση γνωστοποίησης της εταιρικής ή προσωπικής τους αυτότητας. Επίσης
δεν τέθηκε συγκεκριμένη προθεσμία επιστροφής των συμπληρωμένων εντύπων για
να μην εκληφθεί ως περαιτέρω πίεση προς τους ερωτώμενους και διότι διαπιστώθηκε
ότι δε συμβάλλει θετικά στο βαθμό απόκρισης (Henley, 1976). Το χρονικό διάστημα
που απαιτήθηκε για τη συλλογή των συνολικά 343 έγκυρων ερωτηματολογίων ήταν
75 μέρες (25/2/2003 έως 9/5/2003).  

Ένα  τελευταίο  στάδιο  της  διαδικασίας  αποτέλεσε  η  αποστολή  ευχαριστήριας
επιστολής προς τις εταιρείες που συμμετείχαν στην έρευνα (στη μεγάλη πλειοψηφία
τους που επέλεξε εκούσια τη γνωστοποίηση της ταυτότητάς τους). 

7.6   Η επεξεργασία των δεδομένων

Η συνολική επεξεργασία των απαντήσεων αποτελεί το τελευταίο κύριο στάδιο της
μεθοδολογίας διεξαγωγής της έρευνας. Συνίσταται από τρεις διαδοχικές φάσεις: τον
έλεγχο και αρχειοθέτηση των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων, την κωδικοποίηση
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των απαντήσεων και τη στατιστική ανάλυση και επεξεργασία τους. Στις δύο επόμενες
ενότητες αναλύονται οι παραπάνω διαδικασίες.

7.6.1   Έλεγχος και κωδικοποίηση των απαντήσεων 

Η πρώτη ενέργεια μετά τη συλλογή των απαντήσεων υπήρξε ο έλεγχος όλων των
παραληφθέντων ερωτηματολογίων. Αρχειοθετήθηκαν και κωδικοποιήθηκαν όλα όσα
θεωρήθηκαν έγκυρα. Οι διαδικασίες αυτές πραγματοποιήθηκαν με σχολαστικότητα,
επειδή αποτελούν παράγοντες, οι οποίοι συμβάλλουν ουσιαστικά στην τεκμηρίωση
και αξιοπιστία κάθε έρευνας πεδίου. 

Τα παραληφθέντα  ερωτηματολόγια  ελέγχθηκαν  ένα  προς  ένα,  προκειμένου  να
διαπιστωθεί  η  πληρότητα και  εγκυρότητά  τους.  Από τα 358 ερωτηματολόγια  που
συγκεντρώθηκαν αποκλείσθηκαν τα 15 για έναν τουλάχιστον από τους ακόλουθους
λόγους: α) αποστολή περισσότερων του ενός συμπληρωμένου ερωτηματολογίου από
την  ίδια  επιχείρηση  (εφόσον  δεν  παραλήφθηκε  σχετική  διορθωτική  επιστολή,
επιλέχθηκε για επεξεργασία η χρονικά πρώτη απάντηση), β) ύπαρξη ελάχιστων ή/και
σαφώς αντικρουόμενων απαντήσεων (οι περιπτώσεις αυτές μειώθηκαν στο ελάχιστο
λόγω της άμεσης επικοινωνίας του ερευνητή με τον αποστολέα, εφόσον αυτός είχε
γνωστοποιήσει  την  ταυτότητά  του)  και  γ)  άφιξη  απαντήσεων  μετά  την  τελευταία
προθεσμία  παραλαβών  που  ορίσθηκε  (απορρίφθηκαν  πέντε  ερωτηματολόγια,  τα
οποία παραλήφθηκαν μετά από αυτήν). 

Για  την  αρχειοθέτηση  των  343  έγκυρων  ερωτηματολογίων  επινοήθηκε  ένα
σύστημα καταγραφής όλων των πληροφοριών που θεωρήθηκαν απαραίτητες για τον
καθορισμό  της  ταυτότητας  του  κάθε  εντύπου.  Χρησιμοποιήθηκε  μία  ειδικά
κατασκευασμένη παραλληλόγραμμη σφραγίδα με τη μορφή πίνακα με τρεις γραμμές
και  τρεις  στήλες.  Στο  σχήμα  7.1  παρουσιάζεται  η  σφραγίδα  αρχειοθέτησης  και
ελέγχου που τοποθετήθηκε στην πρώτη σελίδα του κάθε έγκυρου ερωτηματολογίου
και παρατίθενται οι σχετικές πληροφορίες με την κωδικοποίηση καταγραφής τους.
Με το σύστημα αυτό προσδιορίζεται η πλήρης ταυτότητα του κάθε ερωτηματολογίου,
εξασφαλίζεται ο έλεγχος της αρχειοθέτησης και κωδικοποίησης και απλοποιείται ο
υπολογισμός των βασικών δεδομένων προέλευσης και παραλαβής του κάθε εντύπου.

Η  μέθοδος  κωδικοποίησης  των  απαντήσεων  προσδιορίσθηκε  από  την  αρχή,
αμέσως μετά την οριστικοποίηση των ερωτήσεων και πραγματοποιήθηκε με  βάση
συγκεκριμένο σχέδιο (coding plan). Όλες οι πιθανές απαντήσεις κάθε ερώτησης (ή
τμήματος ερώτησης, το οποίο θεωρήθηκε για τις ανάγκες της στατιστικής ανάλυσης
ως  ανεξάρτητη  ερώτηση)  κωδικοποιήθηκαν  με  αριθμητικά  ψηφία.  Συνολικά
κωδικοποιήθηκαν οι τιμές 198 μεταβλητών, κάθε μία από τις οποίες προκύπτει με
μονοσήμαντη αντιστοιχία από κάθε ερώτηση (ή τμήμα ερώτησης) του εντύπου του
ερωτηματολογίου.  Η  κατανομή  των  μεταβλητών  (στατιστικών  πεδίων)  που
προέκυψαν από καθένα από τα τέσσερα τμήματα του ερωτηματολογίου είναι η εξής:
1ο τμήμα  20 μεταβλητές, 2ο τμήμα  88 μεταβλητές, 3ο τμήμα  78 μεταβλητές
και  4ο τμήμα   6  μεταβλητές.  Δημιουργήθηκαν  τέλος  έξι  ακόμη  μεταβλητές,  οι
οποίες σχετίζονται με ‘περιφερειακά’ στατιστικά μεγέθη της έρευνας (προειδοποίηση,
υπενθυμίσεις, τρόπος επιστροφής, επιθυμία κοινοποίησης αποτελεσμάτων κλπ).  

Ο κωδικός αριθμός της πρώτης (κατά σειρά ανάγνωσης) πιθανής απάντησης κάθε
ερώτησης  τέθηκε  ίσος  με  τη  μονάδα,  ενώ οι  κωδικοί  των  επόμενων  απαντήσεων
αυξάνονται  διαδοχικά  ανά  μία  μονάδα.  Ειδικά  για  τις  ερωτήσεις  με  δύο  μόνο
εναλλακτικές απαντήσεις, η απάντηση «όχι» κωδικοποιήθηκε με τον αριθμό μηδέν,
ενώ το «ναι» με τη μονάδα. Στις επιμέρους ερωτήσεις, στις οποίες δε δόθηκε καμία
απάντηση, ο αντίστοιχος κωδικός που δόθηκε ήταν το μηδέν. Η μοναδική ερώτηση, η
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οποία κωδικοποιήθηκε ‘αλφαριθμητικά’ (δηλ. εισάγοντας τη λέξη που συμπλήρωσε ο
πληροφοριοδότης), είναι η πρώτη ερώτηση του τέταρτου τμήματος που αναφέρεται
στην περιγραφή της θέσης που κατέχει ο απαντών στην επιχείρηση.

                      Τρόπος                                                     
         παραλαβής                   
        Ταχυδρομικά  [1]
          Ηλεκτρονικά  [2]             Ονομασία                     Έλεγχος           
          Μέσω φαξ      [3]             επιχείρησης     αρχειοθέτησης
          Προσωπικά    [4]                                                [ΟΚ αν έγινε]

Ημερομηνία         Μέλος         Έλεγχος
παραλαβής                   συνδέσμου                      κωδικοποίησης 
[χχ-ψψ-ζζ]         μέλος ΣΕΠΕ    [1]          [ΟΚ εάν έγινε]

                                        μέλος ΣΕΠΒΕ  [2]
                                        δεν ανήκει        [3]

Σχήμα 7.1. Σφραγίδα αρχειοθέτησης και ελέγχου των παραληφθέντων ερωτηματολογίων.

Οι  κωδικοποιημένες  απαντήσεις  πληκτρολογήθηκαν  σε  αρχείο  που
δημιουργήθηκε  στο  λογιστικό  φύλλο  MS-Excel.  Η εισαγωγή  των  δεδομένων  στο
αρχείο πραγματοποιήθηκε ανά εγγραφή (γραμμή) και ελέγχθηκε δύο φορές για την
αποφυγή τυχόν λαθών.

7.6.2   Στατιστική επεξεργασία 

Η στατιστική επεξεργασία των κωδικοποιημένων απαντήσεων πραγματοποιήθηκε με
τη  χρήση  του  στατιστικού  πακέτου  για  τις  κοινωνικές  επιστήμες  SPSS.  Για  την
υλοποίηση της ανάλυσης μελετήθηκαν οι στατιστικοί αλγόριθμοι και το εγχειρίδιο
χρήσης  του πακέτου (SPSS Inc.,  1985 και  2003)  καθώς και  εφαρμογές  ανάλυσης
δεδομένων (Τσάντας κ. α., 1999, Χάλκος, 2000). 

Για  την  επεξεργασία  των  δεδομένων  χρησιμοποιήθηκαν  τεχνικές  στατιστικής
ανάλυσης που επιλέχθηκαν ανάλογα με τη φύση των επιζητούμενων πληροφοριών, το
είδος των μεταβλητών καθώς και τις κλίμακες μέτρησής τους. Στην πλειοψηφία των
περιπτώσεων δεν προτιμήθηκε η χρήση των συνήθων ‘παραμετρικών ελέγχων’, διότι
δε  θεωρούνται  κατάλληλοι  για  τα είδη των μεταβλητών (διχοτομικές  ή διακριτές:
ονομαστικές ή διάταξης) που χρησιμοποιούνται στην παρούσα έρευνα (βλ. ενότητα
7.3.2 και παράρτημα Ε). Επιπλέον τα παραπάνω είδη μεταβλητών δεν επιδέχονται
παραμετρικούς ελέγχους, διότι αυτοί προϋποθέτουν συνεχείς μεταβλητές, οι οποίες
μάλιστα συνήθως ακολουθούν την κανονική κατανομή. Όταν δεν μπορεί να υποτεθεί
η ύπαρξη κανονικής κατανομής στα δεδομένα ή όταν οι μεταβλητές είναι διακριτές,
ονομαστικές ή διάταξης, τότε οι μη παραμετρικοί έλεγχοι είναι οι πλέον κατάλληλοι
(Siegel και Castellan, 1988, McCall, 1990, Κιοσέογλου, 1998, Ψάλτη, 2000).   

Για τους λόγους αυτούς χρησιμοποιούνται κυρίως μη παραμετρικοί έλεγχοι,  οι
οποίοι δεν επηρεάζονται από το είδος της κατανομής των μεταβλητών (distribution
free tests).  Οι  έλεγχοι  αυτοί,  παρά  το  γεγονός  ότι  παρουσιάζουν  μικρότερη  ισχύ
(power efficiency) και είναι πιο συντηρητικοί, χρησιμοποιούνται σε μεγάλα, αλλά και
σε μικρότερα δείγματα με επιτυχία. Επίσης δεν προϋποθέτουν την ύπαρξη κανονικής
κατανομής στα δεδομένα. 
       Στα  πλαίσια  της  επεξεργασίας  των  απαντήσεων  των  επιχειρήσεων  ΤΠΕ
χρησιμοποιούνται μέθοδοι και τεχνικές τόσο περιγραφικής στατιστικής (Κάτος, 1984,
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Παπαδημητρίου,  2001),  όσο  και  αναλυτικής  στατιστικής  -  διμεταβλητής  ή
πολυδιάστατης  -  για  τον  έλεγχο  των  ερευνητικών  υποθέσεων  και  την  περαιτέρω
ανάλυση  των  δεδομένων  (Tabachnick και  Fidell,  1989,  Μπεχράκης,  1999).  Πιο
συγκεκριμένα εφαρμόσθηκαν οι ακόλουθες στατιστικές τεχνικές:
1.   Σχετικές συχνότητες (  relative     frequencies  ) και ποσοστά  .

Χρησιμοποιήθηκαν  για  την  περιγραφική  στατιστική  ανάλυση  ορισμένων
εξαρτημένων  μεταβλητών  του  προβλήματος.  Η  χρήση  τους  προτιμήθηκε  για
μεταβλητές με αρκετές κατηγορίες. 
2.   Κυκλικά και ραβδοειδή διαγράμματα  

Κυκλικά διαγράμματα χρησιμοποιήθηκαν για  την περιγραφή των ανεξάρτητων
μεταβλητών που συνθέτουν  το προφίλ  των επιχειρήσεων ΤΠΕ καθώς και  για  την
παρουσίαση της σύστασης των απαντώντων.

Η  χρήση  απλών  ραβδοειδών  διαγραμμάτων  προτιμήθηκε  για  την  εποπτική
γραφική απεικόνιση ορισμένων εξαρτημένων μεταβλητών, ενώ σύνθετα ραβδοειδή 
διαγράμματα  χρησιμοποιήθηκαν  για  τη  σύγκριση  ή  ιεράρχηση  γνωμών  ή  των
υιοθετούμενων από τις εταιρείες πολιτικών διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού. 
3.   Έλεγχος   X  2  

Ο έλεγχος αυτός αφορά στη διαπίστωση της ύπαρξης στατιστικής εξάρτησης ή
ανεξαρτησίας  μεταξύ δύο διακριτών μεταβλητών,  από τις  οποίες  η μία μπορεί  να
θεωρηθεί ως ανεξάρτητη και η άλλη ως εξαρτημένη. Κατασκευάζεται ένας πίνακας
συνάφειας των δύο μεταβλητών, οι γραμμές και οι στήλες του οποίου δημιουργούνται
από  τις  κατηγορίες  των  μεταβλητών  αυτών.  Τα  κελιά  του  πίνακα  περιέχουν  τις
αντίστοιχες συχνότητες.

Κατά την εφαρμογή του στην παρούσα έρευνα ελέγχεται κάθε φορά η μηδενική
υπόθεση (στατιστική ανεξαρτησία μεταξύ δύο μεταβλητών) έναντι της εναλλακτικής
(στατιστικά εξαρτημένες  μεταβλητές).  Σε κάθε έλεγχο υπολογίζονται  η στατιστική
τιμή X2, οι βαθμοί ελευθερίας  df και η στάθμη σημαντικότητας p. Ορίζεται επίπεδο
σημαντικότητας  95%  και  η  μηδενική  υπόθεση  απορρίπτεται,  όταν  η  στάθμη
σημαντικότητας είναι μικρότερη της τιμής 0,05.    

Επειδή το τεστ X2  είναι κατάλληλο για ονομαστικές και διχοτομικές μεταβλητές,
χρησιμοποιήθηκε για τον έλεγχο της πλειοψηφίας των ερευνητικών υποθέσεων που
διατυπώθηκαν. 
4.   Συντελεστές συσχέτισης του   Spearman  

Αποτελούν μη παραμετρικούς συντελεστές,  οι  οποίοι  είναι κατάλληλοι για τον
έλεγχο της συσχέτισης δύο μεταβλητών διάταξης ή διχοτομικών. Η χρήση τους στην
παρούσα  έρευνα  υιοθετήθηκε  για  δύο  λόγους:  α)  παρουσία  πολλών  μεταβλητών
διάταξης  και  β)  δυνατότητα  άμεσου  προσδιορισμού  των  τάσεων  που  υπάρχουν
μεταξύ των υπό εξέταση μεταβλητών (με απλή ανάγνωση του στατιστικά σημαντικού
συντελεστή ps).

Ο υπολογισμός των συντελεστών Spearman πραγματοποιήθηκε στον έλεγχο του
συνόλου  των  ερευνητικών  υποθέσεων  ως  συμπληρωματική  τεχνική  του  εκάστοτε
χρησιμοποιούμενου κύριου στατιστικού ελέγχου. 
5.   Έλεγχος ανάλυσης της διασποράς (  ANOVA  )  

Ο έλεγχος αυτός εφαρμόζεται κυρίως σε ποσοτικές μεταβλητές, χρησιμοποιείται
δε για τη διαπίστωση της ύπαρξης στατιστικά σημαντικών διαφορών μεταξύ ομάδων.
Για  τη  χρήση  του  πρέπει  να  υπάρχει  μία  μεταβλητή  ομάδων  και  μία  μεταβλητή
διάταξης. Μπορεί να εφαρμοσθεί και όταν αντί της ποσοτικής υπάρχει μία μεταβλητή
διάταξης με αρκετές κατηγορίες.  

Κατά την εφαρμογή του ελέγχου ανάλυσης της διασποράς στην παρούσα έρευνα
ελέγχεται  κάθε  φορά  η  μηδενική  υπόθεση,  ότι  δηλαδή  δεν  υπάρχουν  στατιστικά
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σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων. Υπολογίζονται οι μέσοι όροι και οι τυπικές
αποκλίσεις για κάθε επιμέρους τιμή της μεταβλητής και παράγεται το στατιστικό F,
το οποίο συνοδεύεται από την αντίστοιχη στάθμη σημαντικότητας p. Κατά σύμβαση
εάν  η  τιμή  του  p είναι  μικρότερη της  τιμής  0,05  (επίπεδο  σημαντικότητας  95%)
συμπεραίνεται ότι οι ομάδες διαφοροποιούνται στατιστικά.

Η ανάλυση διασποράς χρησιμοποιήθηκε για το στατιστικό έλεγχο της ιεράρχησης
των υιοθετούμενων πολιτικών από τις επιχειρήσεις, του βαθμού ικανοποίησής τους
από  την  ανταπόκριση  των  πτυχιούχων  ΤΠΕ  καθώς  και  της  ομοιομορφίας  της
ζήτησης των κύριων τομέων εξειδίκευσης.
6.   Ανάλυση σε κύριες συνιστώσες (  principal     component     analysis  )  

Η ανάλυση σε κύριες συνιστώσες αποτελεί μία παραγοντική στατιστική τεχνική, η
οποία εφαρμόζεται  σε  μία  ομάδα μεταβλητών,  προκειμένου να εντοπισθούν  ποιες
μεταβλητές της ομάδας συνδέονται μεταξύ τους ώστε να σχηματίσουν υποομάδες, οι
οποίες  είναι  σχετικά ανεξάρτητες  η  μία  από την  άλλη (Escofier και  Pages,  1988,
Dunteman, 1989). Οι μεταβλητές που συσχετίζονται μεταξύ τους, παραμένοντας σε
μεγάλο  βαθμό  ανεξάρτητες  από  τις  άλλες  υποομάδες  μεταβλητών,  συγκροτούν
συνιστώσες,  οι  οποίες  αναπαριστούν  με  ακρίβεια  τις  αρχικές  μεταβλητές.  Με  τη
σειρά τους οι συνιστώσες αυτές ‘καθρεφτίζουν’ υπάρχουσες κρυμμένες διαδικασίες,
οι  οποίες  δημιούργησαν τις  μεταξύ  των μεταβλητών συσχετίσεις  (Tabachnick και
Fidell, 1989).  

Η πολυδιάστατη αυτή ανάλυση χρησιμοποιήθηκε -  συνοδευμένη  από  Varimax
περιστροφή  των  αξόνων  -  για  την  ελάττωση  του  αριθμού  των  μεταβλητών  που
παριστάνουν  τα  πολυάριθμα  τμήματα  εξειδίκευσης  στις  ΤΠΕ,  προκειμένου  να
εξαχθούν συμπεράσματα που αφορούν στην κατηγοριοποίηση της απασχόλησης των
αντίστοιχων πτυχιούχων.
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει τα κύρια αποτελέσματα της εθνικής έρευνας πεδίου
που  πραγματοποιήθηκε  στα  πλαίσια  εκπόνησης  της  διατριβής.  Η  παράθεση  των
αποτελεσμάτων  δεν  περιορίζεται  στην  απλή  παρουσίασή  τους.  Τα  ευρήματα  που
αναφέρονται σε καθένα από τα ζητήματα που διερευνήθηκε περιγράφονται εκτενώς
και σε πολλές περιπτώσεις παριστάνονται γραφικά με κατάλληλα διαγράμματα. 

Όσον αφορά στη δομή του κεφαλαίου υιοθετήθηκε η ακόλουθη σειρά. Αρχικά
περιγράφονται τα γενικά στατιστικά στοιχεία της έρευνας. Οι δύο επόμενες ενότητες
είναι αφιερωμένες στην ανάλυση των ατομικών στοιχείων των απαντώντων και του
προφίλ  των  επιχειρήσεων  που  συμμετείχαν  στην  έρευνα.  Οι  επόμενες  τέσσερις
ενότητες  αναφέρονται  στα  ισάριθμα  κύρια  ζητήματα  που  διερευνώνται:  α)  στη
διοίκηση  των  ανθρώπινων  πόρων,  β)  στη  δυναμική  της  αγοράς  εργασίας,  γ)  στα
επαγγέλματα του  κλάδου  και  δ)  στη  απασχόληση των εκροών  του  εκπαιδευτικού
συστήματος  στην  αγορά  εργασίας.  Παράλληλα  με  την  περιγραφική  στατιστική
ανάλυση  των  ευρημάτων  ελέγχονται  όλες  οι  τεθείσες  ερευνητικές  υποθέσεις  και
συζητείται  για  κάθε  μία  ξεχωριστά  τα  στατιστικά  αποτελέσματα  που  προέκυψαν.
Κάθε  ομάδα  αποτελεσμάτων  συνοδεύεται  από  σχολιασμό  τους  και  συναγωγή
αντίστοιχων συμπερασμάτων.  

8.1   Γενικά στατιστικά στοιχεία

Η εισαγωγική αυτή ενότητα περιλαμβάνει ορισμένα γενικά στατιστικά στοιχεία και
σχόλια που αναφέρονται  στην έρευνα πεδίου που πραγματοποιήθηκε.  Συζητούνται
ζητήματα όπως το ποσοστό απόκρισης (response rate) των επιχειρήσεων, η απόδοση
των επαναληπτικών προσεγγίσεών τους και των διαθέσιμων τρόπων επιστροφής των
απαντήσεων  καθώς  και  η  επίδραση  της  συνεργασίας  με  τους  συνδέσμους  των
επιχειρήσεων πληροφορικής στον αριθμό των απαντήσεων που συλλέχθηκαν.

Ποσοστό απόκρισης 
Από τις πηγές άντλησης δεδομένων (βλ. ενότητα 7.2) συλλέχθηκαν οι ονομασίες

και  τα στοιχεία επικοινωνίας 1468 επιχειρήσεων ΤΠΕ. Κατά την ταχυδρομική και
ηλεκτρονική αποστολή των εντύπων διαπιστώθηκε - από τις επιστροφές των φακέλων
και τα μηνύματα του διαδικτύου - ότι ο αριθμός των επιχειρήσεων, στις οποίες τελικά
έφθασε το ερωτηματολόγιο ήταν αρκετά μικρότερος. Οι συνηθέστερες αιτίες αυτών
των ‘απωλειών’ υπήρξαν η μη ενημερωμένη καταγραφή των στοιχείων επικοινωνίας
στις πηγές των σχετικών δεδομένων, οι  αλλαγές της έδρας λειτουργίας ορισμένων
εταιρειών και - κυρίως - η διακοπή της δραστηριοποίησης αρκετών επιχειρήσεων. 
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Ο τελικός αριθμός  των ενεργών επιχειρήσεων ΤΠΕ, οι  οποίες προσεγγίσθηκαν
από την παρούσα έρευνα είναι 1134. Από τις επιχειρήσεις αυτές συλλέχθηκαν 343
έγκυρα ερωτηματολόγια (βλ. ενότητα 7.5). Το ποσοστό απόκρισης των επιχειρήσεων
είναι  30,2%, το οποίο θεωρείται  από ευρεία συγκριτική βιβλιογραφική έρευνα ως
ιδιαίτερα  ικανοποιητικό  και  επαρκές  για  τη  συναγωγή  αντιπροσωπευτικών  του
συνολικού πληθυσμού συμπερασμάτων (Linsky, 1975).

Η συνεισφορά των φάσεων προσέγγισης των ερωτώμενων
Η πρώτη προσέγγιση των επιχειρήσεων ΤΠΕ απέφερε 190 έγκυρα συμπληρωμένα

ερωτηματολόγια, ήτοι ποσοστό 55,4% επί του συνολικού αριθμού που συλλέχθηκε
τελικά. Ανταποκρίθηκε δηλαδή άμεσα το 16,8% του ενεργού πληθυσμού τους.

Στην  πρώτη  υπενθύμιση  ανταποκρίθηκαν  60  επιπλέον  επιχειρήσεις  (ποσοστό
17,5%  επί  του  συνόλου  των  απαντήσεων),  με  τις  οποίες  ο  αριθμός  των
συμπληρωμένων εντύπων που συλλέχθηκαν έφθασε τα 254. 

Η  δεύτερη  υπενθύμιση  αποτέλεσε  ‘μίγμα’  ηλεκτρονικής  αποστολής  προς  τις
επιχειρήσεις  που  δεν  απάντησαν  (nonrespondents)  καθώς  και  τηλεφωνικής  ή
προσωπικής  επαφής  με  ορισμένες  εταιρείες.  Ο  συνδυασμός  αυτός  απέφερε  93
επιπλέον συμπληρωμένα έντυπα, δηλαδή ποσοστό 27,1% επί του τελικού δείγματος.

      Συμπερασματικά  οι  δύο  υπενθυμίσεις  σχεδόν  διπλασίασαν  τον  αριθμό  των
απαντήσεων (αύξηση κατά 80,5%), γεγονός το οποίο απέδειξε έμπρακτα τη μεγάλη
συνεισφορά της επαναληπτικής προσέγγισης των επιχειρήσεων (Jolson, 1977).

Η απόδοση των διαθέσιμων τρόπων επιστροφής
Αν και δεν αποτέλεσε κύριο ερευνητικό ερώτημα, η διερεύνηση της σύστασης

των απαντήσεων όσον αφορά στον τρόπο επιστροφής των συμπληρωμένων εντύπων
παρουσιάζει  ενδιαφέρον:  η  απόδοση  κάθε  χρησιμοποιούμενου  τρόπου  αποτελεί
σημαντικό  κριτήριο  για  τη  χρήση  του  σε  μελλοντική  έρευνα.  Ο  πίνακας  8.1
περιλαμβάνει τους αριθμούς και τα ποσοστά των απαντήσεων που απέφερε ο καθένας
από τους τέσσερις διαθέσιμους τρόπους επιστροφής των ερωτηματολογίων.

         Πίνακας 8.1. Απόδοση των διαθέσιμων τρόπων επιστροφής των απαντήσεων 

Τρόπος επιστροφής Αριθμός
απαντήσεων

Ποσοστό
(%)

 Ταχυδρομικά        168         49
 Ηλεκτρονικά (μέσω του διαδικτύου) 86 25,1
 Μέσω τηλεoμοιότυπου (fax) 34   9,9
 Προσωπικά στον ερευνητή 55         16

Διαπιστώνεται ότι ο πιο δημοφιλής τρόπος επιστροφής των απαντήσεων είναι η
παραδοσιακή ταχυδρομική  τους  αποστολή που  προτιμήθηκε  σχεδόν από τις  μισές
επιχειρήσεις.  Το αποτέλεσμα αυτό ανέδειξε  και  τη  χρησιμότητα του  εσώκλειστου
απαντητικού  φακέλου,  ο  οποίος  χρησιμοποιήθηκε  στο  75%  των  αντίστοιχων
περιπτώσεων.  Οι  υπόλοιποι  απαντώντες  (25%)  που  επέλεξαν  αυτόν  τον  τρόπο
προτίμησαν να εσωκλείσουν την απάντησή τους σε φάκελο της εταιρείας τους. 

Η επιστροφή μέσω του διαδικτύου αποδείχθηκε οπωσδήποτε  χρήσιμη,  εφόσον
προτιμήθηκε από το ένα τέταρτο των απαντώντων. Ωστόσο το ποσοστό αυτό υπήρξε
μικρότερο του αναμενόμενου, λόγω του κλάδου των εταιρειών. Τα αποτελέσματα του
παραπάνω  πίνακα  ανέδειξαν  επίσης  τη  σημαντική  συνεισφορά  της  προσωπικής
προσέγγισης των εταιρειών, η οποία απέφερε 55 επιπλέον απαντήσεις.
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Η επίδραση της συνεργασίας με τους συνδέσμους των επιχειρήσεων ΤΠΕ
Η επιδίωξη  και  επίτευξη  συνεργασίας  με  τους  δύο  συνδέσμους  επιχειρήσεων

πληροφορικής ΣΕΠΕ και ΣΕΠΒΕ συνέβαλε θετικά στη βελτίωση του ΄προσώπου’ της
έρευνας απέναντι στους υποψήφιους πληροφοριοδότες (βλ. ενότητες 7.2, 7.3 και 7.4).
Ένας δεύτερος λόγος,  για τον οποίο επιδιώχθηκαν αυτές οι  συνεργασίες υπήρξε η
πιθανολογούμενη συνεισφορά τους στην αύξηση του αριθμού των απαντήσεων. Τα
αποτελέσματα του πίνακα 8.2 καταδεικνύουν ότι η συνεισφορά αυτή υπήρξε θετική.

Πίνακας 8.2. Επίδραση της συνεργασίας με τους συνδέσμους επιχειρήσεων ΤΠΕ
στο ποσοστό απόκρισης 

Σύνθεση των επιχειρήσεων ΤΠΕ Αριθμός
απαντήσεων

Ποσοστό
απόκρισης

(%)
 Μέλη ΣΕΠΕ         92         40,5
 Μέλη ΣΕΠΒΕ         70 46,1
 Δεν αποτελούν μέλη συνδέσμων       181 23,9

Η  ανταπόκριση  των  μελών  των  δύο  συνδέσμων  υπήρξε  περίπου  κατά  20%
μεγαλύτερη από αυτή των ‘μεμονωμένων’ εταιρειών. Απέφερε συνολικά 72 επιπλέον
συμπληρωμένα ερωτηματολόγια (αύξηση 26% επί του ‘αναμενόμενου’ αριθμού τους
χωρίς τη συνεργασία με τους συνδέσμους). Η αυξημένη συμμετοχή των μελών του
ΣΕΠΒΕ οφείλεται στην εγγύτητα της έδρας τους με αυτήν του ερευνητή. 

8.2   Η ταυτότητα των απαντώντων

Τα ατομικά στοιχεία των εκπροσώπων των επιχειρήσεων που εξουσιοδοτήθηκαν για
τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου δε συνιστούν ένα από τα ζητήματα, στα οποία
επικεντρώνεται  αυτή  η  έρευνα.  Αποτελούν  ωστόσο  αναπόσπαστο  τμήμα  της
ταυτότητας,  αλλά και  της  αξιοπιστίας  της.  Για  το λόγο αυτό αφιερώθηκε για την
καταγραφή  τους  το  τελευταίο  τμήμα  του  ερωτηματολογίου.  Στην  ενότητα  αυτή
αναλύονται  οι  ατομικές  πληροφορίες,  τις  οποίες  κλήθηκαν  να  συμπληρώσουν  οι
απαντώντες (βλ. ενότητα 7.3.2 και παράρτημα Ε).

Φύλο
Στο σχήμα 8.1 παρουσιάζεται η ποσοστιαία κατανομή των απαντώντων ως προς

το φύλο. Προκύπτει ότι η πλειοψηφία των εκπροσώπων που εξουσιοδοτήθηκαν από
τις επιχειρήσεις για  να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο είναι  άνδρες,  οι  οποίοι
αποτελούν το 77,9% του δείγματος των απαντώντων.

Ηλικία
Από την κατανομή των ηλικιακών ομάδων των απαντώντων που παρουσιάζεται

στο  σχήμα  8.2  προκύπτει  ότι  το  ερωτηματολόγιο  συμπληρώθηκε  κυρίως  από
‘ώριμους’  εκπροσώπους  των  επιχειρήσεων,  εφόσον πάνω από το  80% τους  είναι
μεγαλύτεροι  των  30  ετών.  Αναλυτικά  οι  ηλικιακές  ομάδες  των  απαντώντων
κατανέμονται ως εξής: έως και 30 ετών  19,4%, 31-40 ετών  44,2%, 41-50 ετών
 25,7% και άνω των 50 ετών  10,7%.  
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22,1% άνδρας
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Σχήμα 8.1. Φύλο απαντώντων. 
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Σχήμα 8.2. Ηλικιακές ομάδες απαντώντων.

Επίπεδο εκπαίδευσης 
Το επίπεδο μόρφωσης των πληροφοριοδοτών ‘φωτογραφίζει’ σε αρκετό βαθμό το

κύρος  και  την  αξιοπιστία  των  απαντήσεων.  Από  την  ποσοστιαία  κατανομή  του
σχήματος 8.3 φαίνεται το υψηλό μέσο επίπεδο μόρφωσης των απαντώντων: σχεδόν
το 90% είναι πτυχιούχοι ανώτατης εκπαίδευσης, οι μισοί περίπου από τους οποίους
(43,7%) είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει
τη σημασία που δόθηκε από τις εταιρείες στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου.  

Σχήμα 8.3. Μορφωτικό επίπεδο απαντώντων
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Επαγγελματική προϋπηρεσία
Τα  σχετικά  αποτελέσματα  του  σχήματος  8.4  αποδεικνύουν  την  ανάθεση

συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου  σε  έμπειρο προσωπικό με  μέση προϋπηρεσία
περίπου 14 ετών. Η επαγγελματική εμπειρία των πληροφοριοδοτών αποτελεί ισχυρή
ένδειξη της αξιοπιστίας των απαντήσεων, ιδιαίτερα αυτών που σχετίζονται με γνώμες,
προβλέψεις ή εκτιμήσεις για το διαγραφόμενο μέλλον. 
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Σχήμα 8.4. Έτη επαγγελματικής προϋπηρεσίας απαντώντων.

Θέση στην επιχείρηση
Η αντίστοιχη - ανοικτού τύπου - ερώτηση είναι η μοναδική σε όλο το έντυπο με

προαιρετική συμπλήρωση. Ωστόσο οι ερωτώμενοι την υποδέχθηκαν θετικά και στην
πλειοψηφία  τους  (79%)  την  απάντησαν.  Όπως  αναμενόταν,  περιέγραψαν  με
διαφορετικούς  τρόπους  (ορισμούς)  την  επαγγελματική  τους  θέση.  Οι  απαντήσεις
καταγράφηκαν  μία  προς  μία  και  ομαδοποιήθηκαν με  προσοχή  σε  έξι  ευδιάκριτες
κατηγορίες. Τα σχετικά στοιχεία παρουσιάζονται στο σχήμα 8.5. 

           Σχήμα 8.5. Επαγγελματικές θέσεις απαντώντων στις επιχειρήσεις ΤΠΕ.
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Η επαγγελματική θέση των απαντώντων - σε συνδυασμό με το επίπεδο μόρφωσης
και την προϋπηρεσία τους - αποδεικνύει τη σοβαρότητα, με την οποία αντιμετώπισε
την έρευνα η μεγάλη πλειοψηφία  των επιχειρήσεων.  Σχεδόν οι  εννέα στους  δέκα
ερωτώμενους (88%) κατέχουν υψηλές διευθυντικές θέσεις. 

Επιθυμία παραλαβής αποτελεσμάτων
Η σχετική ερώτηση χρησιμοποιήθηκε ως επιπλέον κίνητρο προς τους υποψήφιους

πληροφοριοδότες, με στόχο την αύξηση του αριθμού των απαντήσεων (βλ. ενότητα
7.3.1). Τα σχετικά αποτελέσματα επιβεβαίωσαν το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων για
την πληροφόρησή τους για τα αποτελέσματα της διερεύνησης της αγοράς εργασίας
και της απασχόλησης των ειδικοτήτων ΤΠΕ. Το 87,5% των ερωτώμενων απάντησε
καταφατικά. Η κοινοποίηση των πρώτων αποτελεσμάτων μετά τη δημοσίευσή τους
έγινε δεκτή με πολυάριθμα ευχαριστήρια μηνύματα και θετικά σχόλια (Κώστογλου
κ.α., 2003α). Μία δεύτερη, σημαντικότερη ίσως, χρησιμότητα αυτής της ερώτησης
υπήρξε  η  συνδρομή  της  στην  αποκάλυψη  της  ταυτότητας  της  πλειοψηφίας  των
επιχειρήσεων  που  συμμετείχαν  στην  έρευνα.  Το  παράρτημα  ΣΤ  περιλαμβάνει  τις
επωνυμίες των εταιρειών που αποκάλυψαν οικειοθελώς την ταυτότητά τους.

8.3   Το προφίλ των επιχειρήσεων ΤΠΕ

Οι επιχειρήσεις που εξειδικεύονται στις τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών
εκπροσωπούν σε μεγάλο βαθμό ολόκληρο τον αντίστοιχο κλάδο.  Ως εκ τούτου η
ανάλυση των χαρακτηριστικών που σχηματίζουν το προφίλ τους αποτελεί έναν από
τους σημαντικούς παράγοντες διερεύνησης της αγοράς εργασίας των ΤΠΕ. Η ενότητα
αυτή περιλαμβάνει την ανάλυση και το σχολιασμό των αποτελεσμάτων για κάθε μία
από τις έξι μεταβλητές, οι οποίες επελέγησαν για τη σκιαγράφηση του προφίλ των
επιχειρήσεων  (βλ.  ενότητα  7.3.2  και  παράρτημα  Ε).  Στο  τελευταίο  τμήμα  της
ενότητας διατυπώνονται συγκεντρωτικά οι διαπιστώσεις που προέκυψαν.

8.3.1  Νομική μορφή

Η  πλειοψηφία  των  εταιρειών  (59,4%)  που  συμμετείχαν  στην  έρευνα  αποτελούν
ανώνυμες  εταιρείες.  Περίπου  δύο  στις  δέκα  (19%)  είναι  εταιρείες  περιορισμένης
ευθύνης  (Ε.Π.Ε.).  Οι  επιχειρήσεις  που έχουν  επιλέξει  άλλες  νομικές  μορφές  είναι
σαφώς λιγότερες (Ο.Ε.  7,3%, Ε.Ε.  1,2%, άλλου τύπου  3,5%). Εξακολουθούν
πάντως να  δραστηριοποιούνται  αρκετές  ατομικές  επιχειρήσεις  (9,6%).  Τα σχετικά
αποτελέσματα παρουσιάζονται στο σχήμα 8.6. 

Συμπερασματικά οι επιχειρήσεις ΤΠΕ της Ελλάδας επιλέγουν τις πιο ευέλικτες
εταιρικές μορφές, γεγονός που αποτελεί ένδειξη ωρίμανσης του κλάδου.
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 Σχήμα 8.6. Νομική μορφή επιχειρήσεων ΤΠΕ.

8.3.2  Έδρα 

Κρίθηκε σκόπιμη η ανάλυση της έδρας των επιχειρήσεων σε τρεις κύριες κατηγορίες:
Αττική - Θεσσαλονίκη - επαρχία. Η υιοθέτησης αυτής της προσέγγισης οφείλεται στο
μέγεθος του δείγματος. Οι 343 επιχειρήσεις που συμμετείχαν επαρκούν μεν σαφώς
για τη συναγωγή συμπερασμάτων για τη συνολική αγορά εργασίας του κλάδου, όχι
όμως και για ανάλυση ανά νομό.  

   

Σχήμα 8.7. Έδρα επιχειρήσεων ΤΠΕ.
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Από  τα  αποτελέσματα  της  ανάλυσης  προκύπτει  ότι  η  πλειοψηφία  των
επιχειρήσεων ΤΠΕ (55,1%) του δείγματος εδρεύει στο νομό Αττικής. Επίσης αρκετά
μεγάλο ποσοστό επιχειρήσεων (27,1%) έχει την έδρα του στο νομό Θεσσαλονίκης
(σχήμα  8.7).  Αντίθετα  στους  υπόλοιπους  νομούς  της  χώρας  εδρεύουν  λιγότερες
επιχειρήσεις  (17,8%).  Η αυξημένη  συγκέντρωση στην  περιοχή  της  Θεσσαλονίκης
οφείλεται στην εγγύτητά τους με την έδρα της έρευνας καθώς και στη συνεργασία με
τον ΣΕΠΒΕ, ο οποίος εδρεύει σε αυτή την πόλη.   

Ωστόσο,  η  ούτως  ή  άλλως  σημαντική  συγκέντρωση  των  εταιρειών  στα  δύο
μεγάλα  αστικά  κέντρα  οδηγεί  σε  δύο  διαπιστώσεις:  α)  οι  εταιρίες  του  κλάδου
επιδιώκουν την εγγύτητά τους στις μεγάλες εγχώριες αγορές (Αθήνα - Θεσσαλονίκη)
και  β)  υπάρχει  ισχυρή  ένδειξη  ανισομερούς  επιχειρηματικής  ανάπτυξης  στις  ΤΠΕ
στον ελλαδικό χώρο.

8.3.3  Ηλικία

Η ηλικία των επιχειρήσεων ΤΠΕ εξετάσθηκε ζητώντας  στη σχετική ερώτηση από
τους  απαντώντες  να  σημειώσουν  τη  χρονική  περίοδο,  στην  οποία  ανήκει  το  έτος
ίδρυσης της εταιρείας τους. Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων (βλ. σχήμα 8.8)
προκύπτουν ενδιαφέρουσες διαπιστώσεις. 

Περισσότερες  από  μία  στις  τρεις  ενεργές  επιχειρήσεις  του  κλάδου  (36,5%)
ιδρύθηκαν κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’80 ή και νωρίτερα. Παρουσιάζεται
επίσης έξαρση τόσο κατά το πρώτο ήμισυ της δεκαετίας του ’90 με την ίδρυση του
21,6% των επιχειρήσεων, όσο και - ακόμη περισσότερο - κατά το δεύτερο της ήμισυ
οπότε ιδρύθηκε σχεδόν το 30% τους. Αντίθετα από το έτος 2000 έως τη διεξαγωγή
της  έρευνας  (άνοιξη  2003)  ιδρύθηκε  μόλις  το  12,3% των  εταιρειών  του  κλάδου,
γεγονός που δηλώνει κορεσμό της αγοράς.

12,3%

29,5%

21,6%

36,5%

μετά το 1999

μεταξύ 1995-1999

μεταξύ 1990-1994

πριν το 1990

Σχήμα 8.8. Ηλικία επιχειρήσεων ΤΠΕ.
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8.3.4  Μέγεθος

Ως μέγεθος επιχείρησης θεωρήθηκε ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων της. Για
την ανάλυσή του χρησιμοποιούνται έξι κατηγορίες (βλ. ενότητα 7.3.2 και παράρτημα
Ε), οι σχετικές συχνότητες των οποίων παρουσιάζονται στο σχήμα 8.9. Διαπιστώνεται
η λειτουργία μεγάλου αριθμού (40,2%) μικρών εταιρειών που απασχολούν έως 10
άτομα.  Μάλιστα  σχεδόν  το  63%  των  εταιρειών  του  κλάδου  απασχολεί  έως  20
εργαζομένους.  Παράλληλα όμως  δραστηριοποιούνται  πολλές  μεγάλες  επιχειρήσεις
(σχεδόν το 10%) με περισσότερους από 100 εργαζομένους. 

Τα  παραπάνω  αποτελέσματα  δείχνουν  ότι  το  μέγεθος  των  επιχειρήσεων  ΤΠΕ
συμβαδίζει σε μεγάλο βαθμό με αυτό της πλειοψηφίας των εταιρειών που υπάγονται
σε άλλους κλάδους. Ωστόσο η λειτουργία περισσότερων των 100 μεγάλων εταιρειών
ΤΠΕ στην Ελλάδα αποτελεί ένδειξη ύπαρξης προοπτικών περαιτέρω ανάπτυξης.

40,2%

22,7%

19,8%

7,6%

5,8%

3,8% 1-10

11-20

21-50

51-100

101-250

περισσότεροι
από 250

Σχήμα 8.9. Μέγεθος επιχειρήσεων ΤΠΕ.

8.3.5   Γεωγραφική εμβέλεια δραστηριοποίησης

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης της γεωγραφικής εμβέλειας δραστηριοποίησης των
επιχειρήσεων που παρουσιάζονται στο σχήμα 8.10 είναι αποκαλυπτικά. Λιγότερο από
το ένα  δέκατο  των  επιχειρήσεων  του  κλάδου  (8,5%) ‘περιορίζεται’  στα  όρια  του
νομού  της  έδρας  του.  Αντίθετα,  μεγάλο  ποσοστό  (41,7%)  δραστηριοποιείται  σε
πανελλήνιο επίπεδο, ενώ το ένα τρίτο του συνόλου (33,2%) έχει στραφεί  και στις
αγορές του εξωτερικού.     

Από τα παραπάνω επιβεβαιώνεται η αναμφισβήτητη ανάπτυξη του κλάδου, αλλά
διαφαίνεται επίσης και ο σε κάποιο βαθμό κορεσμός της τοπικής αγοράς. Η μεγάλη
γεωγραφική  διασπορά  της  δράσης  των  επιχειρήσεων  δηλώνει  επίσης  την  ύπαρξη
μεγάλου ανταγωνισμού που οδηγεί στην ανάγκη διεύρυνσης του πελατολογίου τους
όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό.
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Σχήμα 8.10. Μέγεθος επιχειρήσεων ΤΠΕ

8.3.6  Περιοχές απασχόλησης

Στο σχήμα 8.11 παρουσιάζονται οι  σχετικές συχνότητες των επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται  σε  κάθε  μία  από  τις  κύριες  περιοχές  απασχόλησης  που
προέκυψαν από την προπαρασκευαστική έρευνα (βλ. πίνακα 6.1 και  Kostoglou και
Paparrizos, 2003). Τα αποτελέσματα δείχνουν έντονο πλουραλισμό στις κατευθύνσεις
των  εταιρειών.  Οι  πέντε  πρώτες  περιοχές  απασχόλησης  αποτελούν  αντικείμενο
δραστηριοποίησης της πλειοψηφίας των επιχειρήσεων (τουλάχιστον το 57% τους).
Ιδιαίτερα στην ‘παροχή υπηρεσιών’ στρέφονται  τα τρία τέταρτα των εταιρειών.  Η
‘εκπαίδευση-επιμόρφωση’ και η ‘έρευνα’ αποτελούν τις μόνες περιοχές, με τις στις
οποίες ασχολούνται λιγότερες εταιρείες.  Πάντως τα αντίστοιχα οσοστά (25,4% και
23%) κρίνονται ως αρκετά υψηλά, ιδιαίτερα αυτό που αντιστοιχεί στην ερευνητική
δράση. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει  και η μελέτη του πλήθους  των περιοχών,  στις  οποίες
δραστηριοποιείται  η  κάθε  επιχείρηση.  Από  τα  αποτελέσματα  του  σχήματος  8.12
διαπιστώνεται η ‘πολυαπασχόληση’ της πλειοψηφίας των εταιρειών. Λίγες εταιρείες
δραστηριοποιούνται  σε  μία  μόνο  περιοχή  (15%).  Οι  περισσότερες  στρέφονται  σε
τρεις,  τέσσερις  ή και  πέντε περιοχές  ταυτόχρονα (57%).  Ο συνολικός μέσος  όρος
προσεγγίζει τις τέσσερις περιοχές απασχόλησης (3,7) ανά επιχείρηση.

Τα σχετικά με τις περιοχές απασχόλησης ευρήματα καταδεικνύουν και πάλι την
ύπαρξη σημαντικού ανταγωνισμού, για την αντιμετώπιση του οποίου οι επιχειρήσεις
αποφασίζουν τη διεύρυνση των υπηρεσιών που παρέχουν τόσο γεωγραφικά, όσο και
αριθμητικά.

 Σχήμα 8.11. Περιοχές απασχόλησης: Ποσοστά επιχειρήσεων ανά περιοχή.
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Σχήμα 8.12. Περιοχές απασχόλησης: Ποσοστά επιχειρήσεων ανά αριθμό περιοχών.

8.3.7 Διαπιστώσεις

Η  ανάλυση  των  παραπάνω  χαρακτηριστικών  των  επιχειρήσεων  ΤΠΕ  οδηγεί  στις
ακόλουθες διαπιστώσεις:
●  Οι επιχειρήσεις επιλέγουν στην πλειονότητά τους ευέλικτες νομικές μορφές
       λειτουργίας. Το 80% είναι ανώνυμες ή περιορισμένης ευθύνης εταιρείες. 
●    Παρατηρείται συσσώρευση εταιρειών στο λεκανοπέδιο της Αττικής (κατά κύριο 
       λόγο) καθώς και στο νομό Θεσσαλονίκης. Οι δύο αυτές περιοχές συγκεντρώνουν 
       αθροιστικά πάνω από το 80% του συνόλου των εταιρειών.
●    Η προηγούμενη δεκαετία υπήρξε ιδιαίτερα παραγωγική, όσον αφορά στην ίδρυση

       νέων επιχειρήσεων. Κατά τη διάρκειά της ιδρύθηκαν πάνω από τις μισές
       εταιρείες που δραστηριοποιούνται σήμερα. Παράλληλα διαφαίνεται κορεσμός 
       της αγοράς λόγω της σημαντικής μείωσης του ρυθμού ίδρυσης νέων εταιρειών 
       κατά την τρέχουσα δεκαετία.  
●  Η ύπαρξη πολλών μικρών επιχειρήσεων προδίδει ότι ο κλάδος των ΤΠΕ 
       συμβαδίζει σε μεγάλο βαθμό με την ελληνική πραγματικότητα. Παρουσιάζει 
       ωστόσο αρκετή δυναμική που στηρίζεται από την παρουσία 100 και πλέον 
       μεγάλων σε αριθμό εργαζομένων επιχειρήσεων.
●  Ο ανταγωνισμός για την αύξηση του μεριδίου της αγοράς είναι έντονος, 
       γεγονός το οποίο αναγκάζει τις περισσότερες επιχειρήσεις στη διεύρυνση της 
       δράσης τους σε πανελλήνιο ή και διεθνές επίπεδο καθώς και στην επέκταση του 
       φάσματος των υπηρεσιών που παρέχουν. 
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8.4   Η διοίκηση των ανθρώπινων πόρων 

Η ανάλυση των πολιτικών διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού,  ιδιαίτερα αυτών
που αφορούν σε θέματα πρόσληψης και απασχόλησης,  αποτελεί ένα από τα κύρια
ζητήματα που διερευνά αυτή η διατριβή. Η κάθε μία από τις επτά υποενότητες 8.4.2.1
έως  8.4.2.7  είναι  αφιερωμένη  στην  ανάλυση  μίας  εξαρτημένης  μεταβλητής.  Τα
αποτελέσματα περιγράφονται σε διαγραμματική μορφή και κατόπιν σχολιάζονται και
ερμηνεύονται.  Η  ενότητα  8.4.3  αναφέρεται  στις  επιδράσεις  των  ανεξάρτητων
μεταβλητών,  οι  οποίες  μελετούνται  μέσω  στατιστικού  ελέγχου  των  τεσσάρων
ερευνητικών υποθέσεων που αφορούν στη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων. Στην
τελευταία ενότητα καταγράφονται οι σχετικές διαπιστώσεις και συμπεράσματα.

8.4.1   Τα θέματα διερεύνησης 

Η διοίκηση των ανθρώπινων πόρων περιλαμβάνει μία μεγάλη σειρά ζητημάτων, η
κάλυψη  του  συνόλου  των  οποίων  απαιτεί  τη  διεξαγωγή  επάλληλων  ερευνών.  Οι
μεταβλητές που επιλέχθηκαν για να αναλυθούν διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:      α)
αυτές  που αναφέρονται στις  διαδικασίες αναζήτησης,  πρόσληψης και εκπαίδευσης
του  εξειδικευμένου  στις  ΤΠΕ  δυναμικού  (οι  οποίες  εξετάζονται  στην  παρούσα
ενότητα) και β) αυτές που σχετίζονται άμεσα με την απασχόληση των εκροών του
εκπαιδευτικού συστήματος (η ανάλυσή τους παρουσιάζεται στην ενότητα 8.7).

Οι εξαρτημένες μεταβλητές που διερευνώνται σε αυτή την ενότητα τόσο μέσω
περιγραφικής, όσο και μέσω αναλυτικής στατιστικής (με τη μελέτη των επιδράσεων
των ανεξάρτητων μεταβλητών του προβλήματος) είναι οι ακόλουθες:
α)   οι τρόποι αναζήτησης προσωπικού ΤΠΕ
β)   οι μέθοδοι επιλογής προσωπικού ΤΠΕ
γ)   οι προτιμήσεις των επιχειρήσεων ΤΠΕ για πρόσληψη
δ)   η επιμόρφωση και επαγγελματική κατάρτιση του νέου προσωπικού ΤΠΕ
ε)   η αξιολόγηση της απόδοσης του προσωπικού ΤΠΕ
στ) οι κατηγορίες προσωπικού ΤΠΕ
ζ)   η πρόσφατη εξέλιξη της αναζήτησης και πρόσληψης προσωπικού ΤΠΕ

Όλα  τα  αποτελέσματα  προέκυψαν  αποκλειστικά  από  τις  απαντήσεις  των
επιχειρήσεων  που  συμμετείχαν  στην  έρευνα  (βλ.  παράρτημα  Ε).  Ορισμένα  άλλα
εξίσου σημαντικά ζητήματα όπως οι πολιτικές πρόσληψης των πτυχιούχων ΤΠΕ, η
αναλυτική  τους  απασχόληση  ανά  βαθμίδα  εκπαιδευτικού  ιδρύματος  και  τίτλο
σπουδών και ο βαθμός ανταπόκρισής τους στις υπάρχουσες απαιτήσεις θεωρήθηκε
ότι υπάγονται περισσότερο στην απασχόληση των ειδικοτήτων ΤΠΕ και για το λόγο
αυτό αναπτύσσονται στην ενότητα 8.7.

8.4.2   Ανάλυση των εξαρτημένων μεταβλητών

8.4.2.1   Τρόποι αναζήτησης προσωπικού

Οι τρόποι αναζήτησης αποτελούν τα ‘κανάλια’ που χρησιμοποιούν οι εταιρείες ΤΠΕ
προκειμένου  να  εξεύρουν  εξειδικευμένο  προσωπικό  για  τη  στελέχωσή  τους.
Μελετάται τόσο ο βαθμός χρήσης του κάθε τρόπου, όσο και η μεταξύ τους ιεράρχηση
(δηλαδή η σειρά προτεραιότητας) για τις επιχειρήσεις που υιοθετούν περισσότερους
από έναν τρόπους για την αναζήτηση προσωπικού.
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Η χρήση του κάθε καναλιού εκφράζεται ως το ποσοστό των εταιρειών ΤΠΕ που
το χρησιμοποιούν. Τα αποτελέσματα του σχήματος 8.13 φανερώνουν την ταυτόχρονη
χρήση αρκετών τρόπων αναζήτησης προσωπικού από τις περισσότερες εταιρείες. Οι
δύο δημοφιλέστεροι τρόποι είναι οι συστάσεις από γνωστούς ή συναδέλφους και οι
αγγελίες  σε  εφημερίδες  που  χρησιμοποιούνται  από  το  81,3%  και  το  70%  των
εταιρειών  αντίστοιχα.  Η  ‘πολυφωνία’  των  προσπαθειών  του  κλάδου  για  την
αναζήτηση νέων στελεχών αποδεικνύεται από τη σε σημαντικό βαθμό χρήση και των
υπόλοιπων  διαθέσιμων  καναλιών:  σχεδόν  οι  μισές  επιχειρήσεις  (45,5%)
χρησιμοποιούν  το  διαδίκτυο,  ενώ  ιδιαίτερα  χρήσιμη  λύση  αποδεικνύονται  και  τα
γραφεία διασύνδεσης των πανεπιστημίων και των ΤΕΙ, όπου αποτείνεται τουλάχιστον
το  ένα  τρίτο  των  επιχειρήσεων  του  κλάδου  (35%).  Ακολουθούν  ο  ΟΑΕΔ  όπου
απευθύνονται το 32,1% των εταιρειών, η δημοσίευση αγγελιών σε κλαδικά περιοδικά
ή  έντυπα  (21,3%)  και  τέλος  τα  ιδιωτικά  γραφεία  εύρεσης  εργασίας  (15,7%).  Το
σύνολο των υπόλοιπων καναλιών συγκέντρωσε πολύ μικρή προτίμηση, μόλις 3,5%.
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Σχήμα 8.13. Κανάλια αναζήτησης προσωπικού ΤΠΕ: Χρήση.  

Η  ιεράρχηση  των  καναλιών  αναζήτησης  προσωπικού  μετράται  με  τη  σειρά
προτεραιότητας που δίνουν οι επιχειρήσεις ΤΠΕ στον κάθε τρόπο που χρησιμοποιούν
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και  εκφράζεται  από  την  αντίστοιχη  σχετική  συχνότητα.  Τα  αποτελέσματα  του
σχήματος 8.14 συμβολίζουν ποσοστά εταιρειών και αναφέρονται σε όσες από αυτές
χρησιμοποιούν  το  συγκεκριμένο  τρόπο  (σημειώνονται  μόνον  οι  τέσσερις  πρώτες
προτεραιότητες, επειδή οι υπόλοιπες παρουσιάζουν αμελητέες συχνότητες).
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Σχήμα 8.14. Κανάλια αναζήτησης προσωπικού ΤΠΕ: Ιεράρχηση.

Η ανάλυση της ιεράρχησης των καναλιών αναζήτησης προσωπικού επιβεβαιώνει
τα ευρήματα που αφορούν στη χρήση τους. Η πρώτη και η δεύτερη προτεραιότητα
των επιχειρήσεων συμβαδίζουν σε μεγάλο βαθμό με το βαθμό χρήσης των καναλιών:
(βλ. και σχήμα 8.13):  οι δημοφιλέστεροι τρόποι παρουσιάζουν και τις υψηλότερες
ιεραρχήσεις.  Σημειώνεται  η  υψηλή  προτίμηση  που  δίδεται  στη  συνεργασία  με
ιδιωτικά γραφεία (αθροιστικά 55,9% ως πρώτη ή δεύτερη προτεραιότητα) από τις
έστω λίγες επιχειρήσεις (15,7%) που χρησιμοποιούν αυτό το κανάλι.

Η  σημαντικότερη  πάντως  διαπίστωση  που  σχετίζεται  με  την  αναζήτηση
εξειδικευμένου προσωπικού είναι η μεγάλη συχνότητα με την οποία αποτείνονται οι
αρμόδιοι  των επιχειρήσεων του κλάδου στις γνώμες και υποδείξεις  συναδέλφων ή
γνωστών τους προκειμένου να αναζητήσουν προσωπικό ΤΠΕ.

8.4.2.2   Μέθοδοι επιλογής προσωπικού  
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Η επιλογή εξειδικευμένου προσωπικού αποτελεί έναν από τους κύριους παράγοντες
της διοίκησης των ανθρώπινων πόρων. Αναλύονται διαδοχικά η χρήση και η σειρά
προτεραιότητας όλων των χρησιμοποιούμενων μεθόδων.

Από  τα  αποτελέσματα  του  σχήματος  8.15  προκύπτει  ότι  οι  μέθοδοι  επιλογής
προσωπικού  ΤΠΕ  διακρίνονται  -  ανάλογα  με  το  βαθμό  χρήσης  τους  -  σε  τρεις
κατηγορίες. Οι δύο μέθοδοι που χρησιμοποιούνται από τη συντριπτική πλειοψηφία
των επιχειρήσεων είναι η προσωπική συνέντευξη και η αξιολόγηση του βιογραφικού
σημειώματος (93,3% και 86% αντίστοιχα). Στη δεύτερη κατηγορία, που υιοθετείται
τουλάχιστον  από  τις  μισές  εταιρείες,  ανήκουν  η  δοκιμαστική  εργασία  για  κάποιο
περιορισμένο διάστημα (τη χρησιμοποιεί το 59,8% των επιχειρήσεων) και η επιλογή
με βάση συστάσεις (51,3%). Σε αρκετά μικρότερο βαθμό χρησιμοποιούνται τα τεστς
αξιολόγησης της προσωπικότητας και των δεξιοτήτων των υποψηφίων (28,3%).
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Σχήμα 8.15. Μέθοδοι επιλογής προσωπικού ΤΠΕ: Χρήση.

Οι προτεραιότητες που δίνουν οι εταιρείες στις μεθόδους επιλογής προσωπικού
αντικατοπτρίζουν το βαθμό χρήσης τους. Η διαπίστωση αυτή επιβεβαιώνεται από τα
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ευρήματα που αφορούν στην ιεράρχηση των μεθόδων (βλ. σχήμα 8.16). Ειδικότερα η
προσωπική συνέντευξη αποτελεί την κύρια διαδικασία επιλογής προσωπικού ΤΠΕ,
εφόσον  την  εμπιστεύεται  ως  πρώτη  ή  δεύτερη  μέθοδο  σχεδόν  το  σύνολο  των
εταιρειών του κλάδου (93,8%). 
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Σχήμα 8.16. Μέθοδοι επιλογής προσωπικού ΤΠΕ: Ιεράρχηση.

Τα ποσοστά προτίμησης που συγκεντρώνουν όλες οι μέθοδοι τόσο στη χρήση,
όσο και στην ιεράρχησή τους αποδεικνύουν ότι οι εταιρείες του κλάδου ΄φιλτράρουν’
πολύ  καλά  τα  υποψήφια  στελέχη  τους  πριν  αποφασίσουν  την  πρόσληψή  τους.
Μάλιστα  τα  αποτελέσματα  που  αφορούν  στην  επιλογή  προσωπικού  με  βάση  τις
συστάσεις δείχνουν ότι ο χρήση και ιεράρχηση αυτής της μεθόδου (κατέχει και στις
δύο περιπτώσεις την τέταρτη θέση) υστερεί σημαντικά του βαθμού χρήσης της ως
τρόπου  αναζήτησης  προσωπικού.  Φανερά οι  επιχειρήσεις  απαιτούν τη  δημιουργία
ιδίας  γνώμης  για  τα  ουσιαστικά  προσόντα  των  μελλοντικών  στελεχών  τους.  Το
γεγονός αυτό καταδεικνύεται και από την ευρεία χρήση και αρκετά υψηλή ιεράρχηση
της δοκιμαστικής εργασίας για κάποιο χρονικό διάστημα.

8.4.2.3   Οι προτιμήσεις των επιχειρήσεων ΤΠΕ για πρόσληψη   
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Οι προτιμήσεις  των εργοδοτών για την πρόσληψη προσωπικού ΤΠΕ επηρεάζονται
από παραμέτρους όπως η εξειδίκευση, η εμπειρία και το κόστος. Τα αποτελέσματα
των  απαντήσεων  στη  σχετική  ερώτηση  (στην  οποία  οι  απαντώντες  είχαν  τη
δυνατότητα επιλογής έως και δύο απαντήσεων) παρουσιάζονται στο σχήμα 8.17. 
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 Σχήμα 8.17. Προτιμήσεις επιχειρήσεων ΤΠΕ για πρόσληψη προσωπικού.

Οι πτυχιούχοι ειδικοτήτων ΤΠΕ με προϋπηρεσία είναι η κατηγορία με την πιο
μεγάλη ζήτηση για πρόσληψη από τις επιχειρήσεις, συγκεντρώνοντας το 72,9% των
απαντήσεών  τους.  Δεύτεροι  στη  σειρά  προτίμησης  είναι  οι  νέοι  πτυχιούχοι  του
κλάδου χωρίς προϋπηρεσία (42,6% των επιχειρήσεων). Στη συνέχεια, με σχεδόν το
μισό βαθμό προτίμησης,  βρίσκονται  οι  πτυχιούχοι  άλλων ειδικοτήτων με εμπειρία
στις ΤΠΕ, οι τελειόφοιτοι ειδικοτήτων ΤΠΕ στα πλαίσια της πρακτικής τους άσκησης
και το επιδοτούμενο προσωπικό με ποσοστά 24,5%, 21,6% και 21% αντίστοιχα. 

Οι  μεγάλες  διαφορές  στις  προτιμήσεις  των  εταιρειών  αποτελούν  ακόμη  μία
ένδειξη ωρίμανσης της αγοράς εργασίας του κλάδου. Οι επιχειρήσεις απαιτούν πλέον
εξειδικευμένες γνώσεις, οι οποίες παρέχονται μόνο μέσω των κατάλληλων σπουδών.
Οι δύο τελευταίες,  αλλά όχι ευκαταφρόνητες σε συχνότητα, επιλογές ερμηνεύονται
ως προσπάθεια συμπίεσης του κόστους λειτουργίας των επιχειρήσεων. 

8.4.2.4   Επιμόρφωση και επαγγελματική κατάρτιση

Στα πλαίσια της διερεύνησης της επιμόρφωσης και επαγγελματικής κατάρτισης του
προσωπικού ΤΠΕ εξετάζονται δύο συναφή ζητήματα: 
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α) Η απαίτηση από τις επιχειρήσεις του κλάδου για εκπαίδευση - με την έννοια της 
     προετοιμασίας - του νέου προσωπικού κατά την πρόσληψή του (σχήμα 8.18).
β) Ο φορέας που παρέχει αυτή την εκπαίδευση, το κατά πόσο δηλαδή διεξάγεται 
     μέσα στην ίδια την επιχείρηση ή από εξωτερικούς εκπαιδευτές ή ακόμη αν 
     υιοθετείται συνδυασμός τους (σχήμα 8.19).
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Σχήμα 8.18. Επιμόρφωση και επαγγελματική κατάρτιση νέου προσωπικού ΤΠΕ.

Διαπιστώνεται ότι η μεγάλη πλειοψηφία των επιχειρήσεων ΤΠΕ επιμορφώνει το
προσωπικό  κατά  την  πρόσληψή  του.  Περισσότερες  από  τις  μισές  (57,2%)
επιμορφώνουν το προσωπικό τους σε κάθε περίπτωση, ενώ περίπου το ένα τρίτο τους
(32,4%) το επιμορφώνει συνήθως. Οι εταιρείες που πιστεύουν ότι μία τέτοια πολιτική
δεν είναι απαραίτητη είναι πολύ λίγες.
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 Σχήμα 8.19. Φορέας επιμόρφωσης και επαγγελματικής κατάρτισης.

Η επιμόρφωση του προσωπικού διεξάγεται συνήθως από τις  ίδιες  τις  εταιρείες
είτε  κατά  κύριο  λόγο  (68,4%)  είτε  αποκλειστικά  (19,9%).  Ελάχιστες  εταιρείες
προτιμούν την ανάθεση της κατάρτισης των στελεχών τους σε εξωτερικούς φορείς. 
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8.4.2.5   Αξιολόγηση της απόδοσης

Τα αποτελέσματα του  σχήματος  8.20  οδηγούν  σε  μία σημαντική  διαπίστωση που
χαρακτηρίζει τον κλάδο των ΤΠΕ. Σχεδόν το 90% των επιχειρήσεων αξιολογεί την
απόδοση  των  εργαζομένων  τους,  οι  περισσότερες  από  τις  οποίες  (65,2% επί  του
συνόλου)  συστηματικά  και  για  όλες  τις  θέσεις  εργασίας.  Συμπεραίνεται  ότι  η
επιμόρφωση, η επαγγελματική κατάρτιση και η αξιολόγηση αποτελούν αναπόσπαστο
μέρος της διοίκησης των ανθρώπινων πόρων από τις επιχειρήσεις ΤΠΕ. 
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 Σχήμα 8.20. Αξιολόγηση της απόδοσης του προσωπικού ΤΠΕ.

8.4.2.6   Κατηγορίες προσωπικού ΤΠΕ 

Από την ανάλυση του βαθμού απασχόλησης των διαφόρων κατηγοριών προσωπικού
διαπιστώνεται  ότι  οι  εταιρείες ΤΠΕ χρησιμοποιούν σε πολύ μεγάλο βαθμό ειδικές
κατηγορίες συνεργατών πέραν των μόνιμων πλήρους απασχόλησης στελεχών τους.
Τα αποτελέσματα του  σχήματος  8.21  αποδεικνύουν  ότι  οι  εξωτερικοί  συνεργάτες
αποτελούν την κυριότερη ειδική κατηγορία προσωπικού, αφού χρησιμοποιούνται από
την  πλειοψηφία  των εταιρειών (68,8%).  Τελειόφοιτοι  ΤΕΙ και  πανεπιστημίων  στα
πλαίσια εκπόνησης της πρακτικής τους άσκησης απασχολούνται σχεδόν στις μισές
επιχειρήσεις (47,5%). Αρκετά υψηλά ποσοστά παρουσιάζουν επίσης το προσωπικό
που επιδοτείται από διάφορους φορείς ή προγράμματα (ΟΑΕΔ, Υπουργείο Εργασίας,
Stage κλπ) καθώς και αυτό με μερική απασχόληση (36,2% και 23,3% αντίστοιχα).
Εποχικό προσωπικό απασχολεί πολύ μικρό ποσοστό εταιρειών (7,6%), γεγονός που
δηλώνει έλλειψη εποχικότητας στον κύκλο εργασιών τους.
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Σχήμα 8.21. Απασχόληση ειδικών κατηγοριών προσωπικού.

Η ευρεία χρήση των παραπάνω κατηγοριών προσωπικού οδηγεί στη διαπίστωση
ότι οι επιχειρήσεις του κλάδου καταφεύγουν σε λύσεις που σηματοδοτούν μείωση του
κόστους εργασίας με τη χρήση φθηνότερου εργατικού δυναμικού τόσο όσον αφορά
στην καθαρή αμοιβή του, όσο και στις δαπάνες ασφάλισής του.

8.4.2.7   Η εξέλιξη της αναζήτησης και πρόσληψης προσωπικού 

Η πρόσφατη εξέλιξη της αναζήτησης και πρόσληψης προσωπικού διερευνάται από τις
απαντήσεις  των  εκπροσώπων  των  επιχειρήσεων  σε  τρεις  σχετικές  ερωτήσεις.  Τα
σχετικά αποτελέσματα αποκαλύπτουν την κινητικότητα του κλάδου στην αναζήτηση
και πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού. 

Περισσότερες  από  οκτώ  στις  δέκα  επιχειρήσεις  (83,8%)  χρειάστηκε  να
αναζητήσουν  για  τη  στελέχωσή  τους  νέο  προσωπικό  ΤΠΕ κατά  τη  διάρκεια  της
τελευταίας τριετίας (σχήμα 8.22). 
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15,9%

83,8%

Ναι

Όχι

Σχήμα 8.22. Ανάγκη αναζήτησης νέου προσωπικού ΤΠΕ.

Η μεγάλη πλειοψηφία των επιχειρήσεων ΤΠΕ (91,5% επί αυτών που αναζήτησαν
εξειδικευμένο προσωπικό, 76,7% επί του συνολικού τους αριθμού) τελικά προσέλαβε
νέο προσωπικό (σχήμα 8.23). 

76,7%

22,7%

Ναι

Όχι

Σχήμα 8.23. Πρόσληψη νέου προσωπικού ΤΠΕ. 

Το προσωπικό ΤΠΕ σχεδόν των δύο τρίτων των επιχειρήσεων (62,5%) αυξήθηκε
κατά την τελευταία τριετία (σχήμα 8.24). Το αποτέλεσμα αυτό επιβεβαιώνεται και
από τα ευρήματα άλλων σχετικών ερωτήσεων που αναφέρονται στη μεταβολή του
ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται στις ΤΠΕ (βλ. ενότητα 8.5.2).
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62,5%

36,3%

Ναι

Όχι

Σχήμα 8.24. Αύξηση προσωπικού ΤΠΕ.

8.4.3   Οι επιδράσεις των ανεξάρτητων μεταβλητών   

Οι  επιδράσεις  των  χαρακτηριστικών  του  προφίλ  των  επιχειρήσεων  ΤΠΕ  στις
πολιτικές που υιοθετούν για τη διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού τους μελετώνται
με  το  στατιστικό  έλεγχο  των  τεσσάρων  πρώτων  ερευνητικών  υποθέσεων  που
διατυπώθηκαν στην ενότητα 5.3. 

Για  τη  διερεύνηση  της  χρήσης  και  της  ιεράρχησης  των  χρησιμοποιούμενων
μεθόδων  εφαρμόζονται  αντίστοιχα  ο  έλεγχος  Χ2  και  ο  έλεγχος  ανάλυσης  της
διασποράς (ANOVA) με επίπεδο σημαντικότητας 95%. Οι υφιστάμενες τάσεις στη
χρήση και στην προτεραιότητα που δίνεται στις μεθόδους επιλογής προσδιορίζονται
με τον υπολογισμό των συντελεστών συσχέτισης του Spearman. 

Για  την  άμεση  ερμηνεία  των  τάσεων  παρατίθεται  η  ποσοτικοποίηση  των
ανεξάρτητων μεταβλητών. Η κωδικοποίηση των τιμών που χρησιμοποιήθηκε κατά
την εισαγωγή των απαντήσεων σε ηλεκτρονικό υπολογιστή είναι η ακόλουθη:
• Έδρα επιχείρησης: Αττική → 1, Θεσσαλονίκη → 2 , επαρχία → 3.
• Μέγεθος επιχείρησης (αριθμός εργαζομένων): 1 έως 10 → 1, 11 έως 20 → 2,

21 έως 50 → 3, 51 έως 100 → 4, 101 έως 250 → 5, περισσότεροι από 250 → 6.
• Ηλικία επιχείρησης: έως και 3 έτη → 1, 4 έως 8 έτη → 2, 9 έως 13 έτη → 3,

περισσότερα από 13 έτη λειτουργίας → 4.
•  Γεωγραφική εμβέλεια δραστηριοποίησης: τοπική → 1, περιφερειακή → 2, 
      πανελλήνια → 3, διεθνής → 4.
•   Περιοχές απασχόλησης / δραστηριοποίησης: Η κάθε περιοχή παριστάνεται από

διχοτομική μεταβλητή με τιμές ένα ή μηδέν ανάλογα με τη δραστηριοποίηση ή
όχι της κάθε επιχείρησης αντίστοιχα. 

Στατιστικός έλεγχος 1ης ερευνητικής υπόθεσης
Η πρώτη ερευνητική υπόθεση διατυπώθηκε ως εξής: «Η χρήση και η ιεράρχηση

όλων των υιοθετούμενων μεθόδων επιλογής προσωπικού ΤΠΕ είναι ανεξάρτητες των
χαρακτηριστικών των επιχειρήσεων. Η προσωπική συνέντευξη και η αξιολόγηση του
βιογραφικού σημειώματος αποτελούν τις δύο δημοφιλέστερες μεθόδους».
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Έλεγχος των επιδράσεων στη χρήση των μεθόδων επιλογής προσωπικού
Από  τη  στατιστική  ανάλυση  που  πραγματοποιήθηκε  (βλ.  ενότητα  8.4.2.2  και

σχήμα 8.15) προκύπτει ότι πράγματι η προσωπική συνέντευξη και η αξιολόγηση του
βιογραφικού σημειώματος αποτελούν, με μεγάλη διαφορά από όλες τις υπόλοιπες, τις
συχνότερα χρησιμοποιούμενες μεθόδους επιλογής προσωπικού των επιχειρήσεων.

Για  τη  διερεύνηση  των  επιδράσεων  των  χαρακτηριστικών  των  επιχειρήσεων
χρησιμοποιήθηκε  ο  έλεγχος  Χ2.  Ο  πίνακας  8.3  περιλαμβάνει  όλα  τα  ευρεθέντα
στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα. 

Πίνακας 8.3. Η επίδραση των ανεξάρτητων μεταβλητών στη χρήση
των μεθόδων επιλογής προσωπικού ΤΠΕ (έλεγχος Χ2)

Αξιολόγηση
βιογραφικού
σημειώματος

Έδρα Ναι
(%)

Όχι
(%)

Χ2 df p

Αττική 79,6 20,4
Θεσσαλονίκη 83,3 16,7
Επαρχία 86,3 13,7

6,779 2 0,034

Αριθμός
εργαζομένων 

Προσωπική
συνέντευξη

 
Ναι
(%)

Όχι
(%)

Χ2 df p

1 – 10 89,1% 10,9%
11 – 20 92,3% 7,7%
21 – 50 98,5% 1,5%
51 – 100 100,0% 0,0%
101 - 250 100,0% 0,0%
Πάνω από 250 100,0% 0,0%

11,686 5 0,039

Αριθμός
εργαζομένων

Αξιολόγηση
βιογραφικού
σημειώματος

 
Ναι
(%)

Όχι
(%)

Χ2 df p

1 – 10 78,8 21,2
11 – 20 85,9 14,1
21 – 50 91,2   8,8
51 – 100   100,0   0,0
101 - 250 95,0   5,0
Πάνω από 250   100,0   0,0

15,272 5 0,009

Αριθμός
εργαζομένων

Επιλογή 
βάσει συστάσεων

 
Ναι
(%)

Όχι
(%)

Χ2 df p

1 – 10 52,6 47,4
11 – 20 47,4 52,6
21 – 50 51,5 48,5
51 – 100     38,5 61,5
101 - 250 85,0 15,0
Πάνω από 250     38,5 61,5

12,217 5 0,032
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Αριθμός
εργαζομένων

Επιλογή μετά
από δοκιμαστική

εργασία

 
Ναι
(%)

Όχι (%)
Χ2 df p

1 – 10 67,2 32,8
11 – 20 61,5 38,5
21 – 50 63,2 36,8
51 – 100     38,5 61,5
101 - 250 35,0 65,0
Πάνω από 250     38,5 65,0

16,033 5 0,007

Γεωγραφική
εμβέλεια

δραστηριοτήτων 

Προσωπική
συνέντευξη

 
Ναι
(%)

Όχι
(%)

Χ2 df p

Τοπική 82,8 17,2
Περιφερειακή 87,7 12,3
Πανελλήνια 95,8   4,2
Διεθνής 96,5   3,5

11,636 3 0,009

Γεωγραφική
εμβέλεια

δραστηριοτήτων 

Αξιολόγηση
βιογραφικού
σημειώματος

 
Ναι
(%)

Όχι
(%)

Χ2 df p

Τοπική 90,5   9,5
Περιφερειακή 79,6 20,4
Πανελλήνια 83,3 16,7
Διεθνής 86,3 13,7

6,779 2 0,034

       df: βαθμοί ελευθερίας - p: στάθμη σημαντικότητας

Για την επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων του ελέγχου Χ2  και τον προσδιορισμό
των υφιστάμενων τάσεων υπολογίσθηκαν για όλους τους συνδυασμούς και για δύο
διαφορετικές στάθμες σημαντικότητας (95% και 99%) οι συντελεστές  Spearman. Ο
πίνακας 8.4 περιλαμβάνει όλα τα σχετικά αποτελέσματα.

.
Πίνακας 8.4. Η επίδραση των ανεξάρτητων μεταβλητών στη χρήση

των μεθόδων επιλογής προσωπικού ΤΠΕ (συντελεστές συσχέτισης του Spearman)

Μέθοδοι επιλογής προσωπικού
Επιλογή από
επιχειρήσεις

(%)

Χαρακτηριστικά επιχειρήσεων ΤΠΕ

Έδρα Ηλικία Μέγεθος
Γεωγραφική

εμβέλεια
 δρασ/τήτων

Αριθμός
περιοχών

απασχόλησης
Προσωπική συνέντευξη 93,3 -0,124*  0,087  0,188**  0,153** 0,062
Αξιολόγηση βιογραφικού σημ/τος 86,0 -0,130*  0,023  0,213**  0,164**  0,122*
Δοκιμαστική εργασία 59,8   0,083 -0,078 -0,168** -0,080    0,171**
Επιλογή με βάση συστάσεις 51,3   0,027 -0,013 0,011 -0,069 -0,001
Τεστς αξιολόγησης 28,3   0,050 -0,096 0,007  0,081  0,069

*: p<0,05 - **:  p<0,01

Τα στατιστικά  σημαντικά  αποτελέσματα των  δύο ελέγχων που  εφαρμόσθηκαν
αποδεικνύουν με πανομοιότυπο σχεδόν τρόπο την ύπαρξη των εξής επιδράσεων των
χαρακτηριστικών των εταιρειών στη χρήση των μεθόδων πρόσληψης προσωπικού: 
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1) Η  προσωπική  συνέντευξη  αποτελεί  τη  συνηθέστερη,  σχεδόν  καθολικά
χρησιμοποιούμενη  μέθοδο  επιλογής  προσωπικού.  Υιοθετείται  σε  ακόμη  πιο
μεγάλο  βαθμό  από  τις  μεγάλες  και  με  ευρεία  γεωγραφική  εμβέλεια  δράσης
επιχειρήσεις.  Διαφαίνεται επίσης η τάση των επιχειρήσεων που εδρεύουν στην
Αττική να τη χρησιμοποιούν περισσότερο από τις εταιρείες της επαρχίας. 

2) Η αξιολόγηση του βιογραφικού σημειώματος αποτελεί επίσης πολύ δημοφιλή 
      μέθοδο επιλογής που χρησιμοποιείται ιδιαίτερα από τις μεγάλες εταιρείες, από 
      αυτές που εδρεύουν στην περιφέρεια καθώς και από όσες δραστηριοποιούνται σε 
      ευρεία γεωγραφική κλίμακα. Χρησιμοποιείται επίσης περισσότερο από εταιρείες 
      με πολλές περιοχές απασχόλησης.
3) Η δοκιμαστική εργασία για περιορισμένο διάστημα προτιμάται ως μέθοδος 
      επιλογής προσωπικού από τις μικρότερες εταιρείες, αλλά και από αυτές που 
      δραστηριοποιούνται σε πολλούς τομείς.

Από την παραπάνω ανάλυση προκύπτει ότι όσον αφορά στη χρήση των μεθόδων,
η υπόθεση γίνεται καθολικά αποδεκτή για την ηλικία των επιχειρήσεων, η οποία δεν
επηρεάζει  καθόλου  την  πολιτική  επιλογής  του  προσωπικού  τους.  Η  υπόθεση
απορρίπτεται σχεδόν συνολικά για το μέγεθος και σε μεγάλο βαθμό για την έδρα, τη
γεωγραφική  εμβέλεια  δράσης  και  τον  αριθμό  των  περιοχών  απασχόλησης  των
εταιρειών. Συμπερασματικά ο βαθμός χρήσης των δύο κυριότερων μεθόδων επιλογής
προσωπικού - της συνέντευξης και του βιογραφικού σημειώματος - επηρεάζεται από
όλα τα χαρακτηριστικά του προφίλ τους εκτός από την ηλικία τους. 

Έλεγχος των επιδράσεων στην ιεράρχηση των μεθόδων επιλογής προσωπικού
      Τα αποτελέσματα του υπολογισμού των συντελεστών Spearman παρουσιάζονται
στον  πίνακα  8.5.  (Σημειώνεται  ότι  θετικό  πρόσημο  του  συντελεστή  σημαίνει  ότι
αύξηση της τιμής της ανεξάρτητης μεταβλητής συνοδεύεται από αύξηση της τιμής
της αντίστοιχης εξαρτημένης μεταβλητής, ενώ το αρνητικό πρόσημο δηλώνει ότι η
αύξηση της τιμής της πρώτης συνοδεύεται από μείωση της τιμής της δεύτερης). 

Πίνακας 8.5. Η επίδραση των ανεξάρτητων μεταβλητών στην ιεράρχηση
των μεθόδων επιλογής προσωπικού ΤΠΕ (συντελεστές συσχέτισης του Spearman)

Μέθοδοι επιλογής προσωπικού
Χαρακτηριστικά επιχειρήσεων ΤΠΕ

Έδρα Ηλικία Μέγεθος
Γεωγραφική 

εμβέλεια
 δρασ/τήτων

Προσωπική συνέντευξη -0,059  0,018 0,126*       0,088
Αξιολόγηση βιογραφικού σημ/τος  0,059 -0.043   -0,210** -0,137*
Δοκιμαστική εργασία -0,121 -0,058    0,209**        0,198**
Επιλογή με βάση συστάσεις  0,005  0,007       0,154**    0,052
Τεστς αξιολόγησης -0,036  0,170  0,191    0,101

            *: p<0,05 - **:  p<0,01

Από τις τιμές των συντελεστών προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα: 
1)  Η σχεδόν καθολική επίδραση του μεγέθους των επιχειρήσεων στην ιεράρχηση 
       όλων των μεθόδων εκτός των τεστς αξιολόγησης των υποψηφίων (μάλιστα οι 
       μεγαλύτερες εταιρείες δίνουν υψηλότερη προτεραιότητα στην αξιολόγηση του 
       βιογραφικού σημειώματος και χαμηλότερη στις υπόλοιπες μεθόδους) και 
2)  Η θετική επίδραση της εκτεταμένης γεωγραφικής εμβέλειας δραστηριοποίησης 
       στην ιεράρχηση της αξιολόγησης του βιογραφικού σημειώματος και η αρνητική 
       της σε αυτήν της δοκιμαστικής εργασίας για περιορισμένο χρονικό διάστημα.
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      Από την εφαρμογή του ελέγχου  ANOVA (με στάθμη σημαντικότητας 95%)
προκύπτουν  παρόμοια  στατιστικά  σημαντικά  αποτελέσματα:  α)  το  μέγεθος  των
επιχειρήσεων επιδρά στην ιεράρχηση της αξιολόγησης του βιογραφικού σημειώματος
(F = 3,500 - p = 0,004) και της δοκιμαστικής εργασίας (F = 3,500 - p = 0,046) και    β)
η γεωγραφική εμβέλεια δράσης των επιχειρήσεων επιδρά στην ιεράρχηση των ίδιων
μεθόδων (F = 2,667 -  p = 0,048 και F = 3,277 - p = 0,022 αντίστοιχα).

Από τους στατιστικούς ελέγχους της προτεραιότητας που δίνουν οι εταιρείες ΤΠΕ
στις μεθόδους επιλογής του προσωπικού τους συμπεραίνεται ότι η υπόθεση γίνεται
καθολικά  αποδεκτή  για  την  έδρα  και  την  ηλικία  των  επιχειρήσεων.  Η  υπόθεση
απορρίπτεται για το μέγεθος και την εμβέλεια δράσης των επιχειρήσεων. Αυτές οι
δύο  παράμετροι  επηρεάζουν  αρνητικά  την  προτεραιότητα  που  δίνεται  στη
δοκιμαστική εργασία και θετικά αυτήν που δίνεται στο βιογραφικό σημείωμα. 

Στατιστικός έλεγχος 2ης ερευνητικής υπόθεσης
Η  δεύτερη  ερευνητική  υπόθεση  διατυπώθηκε  ως  εξής:  «Οι  συστάσεις  από

συναδέλφους ή γνωστούς και οι αγγελίες σε εφημερίδες αποτελούν τα σημαντικότερα
κανάλια πρόσληψης προσωπικού ΤΠΕ. Η χρήση και η ιεράρχηση όλων των τρόπων
αναζήτησης προσωπικού ΤΠΕ είναι ανεξάρτητες των χαρακτηριστικών του προφίλ
των επιχειρήσεων».

Έλεγχος των επιδράσεων στη χρήση των καναλιών αναζήτησης προσωπικού
Από την αρχική ανάλυση της χρήσης των μεθόδων (βλ. ενότητα 8.4.2.1 και σχήμα

8.13) αποδεικνύεται η ευρύτητα χρησιμοποίησης των συστάσεων και των αγγελιών
στον ημερήσιο τύπο για  την πρόσληψη προσωπικού ΤΠΕ. Αποτελούν,  με  μεγάλη
διαφορά, τα δύο σημαντικότερα κανάλια αναζήτησης νέων στελεχών.

Ο πίνακας  8.6  περιλαμβάνει  όλα  τα  στατιστικά  σημαντικά  αποτελέσματα  που
προέκυψαν από την εφαρμογή του ελέγχου Χ2. Διαφαίνεται η έντονη επίδραση της
έδρας, του μεγέθους και της εμβέλειας δράσης των εταιρειών στη χρήση αγγελιών
μέσω διαδικτύου καθώς και του ΟΑΕΔ. Εντοπίζονται επίσης μεμονωμένες επιδράσεις
των  παραπάνω  χαρακτηριστικών  σε  ορισμένα  από  τα  άλλα  κανάλια  αναζήτησης
προσωπικού  (μέγεθος  → αγγελίες  στις  εφημερίδες  και  ιδιωτικά  γραφεία  εύρεσης
εργασίας, γεωγραφική εμβέλεια → αγγελίες σε ειδικά περιοδικά ή έντυπα). 

Πίνακας 8.6. Η επίδραση των ανεξάρτητων μεταβλητών στη χρήση
των καναλιών αναζήτησης προσωπικού ΤΠΕ (έλεγχος Χ2)

ΟΑΕΔ

Έδρα Ναι
(%)

Όχι
(%)

Χ2 df p

Αττική 25,9 74,1
Θεσσαλονίκη 30,1 69,9
Επαρχία 54,1 45,9

17,027 2 0,000

Αγγελία μέσω
δικτυακού τόπου

Έδρα Ναι
(%)

Όχι
(%)

Χ2 df p
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Αττική 55,6 44,4
Θεσσαλονίκη 32,3 67,7
Επαρχία 34,4 65,6

17,301 2 0,000

Αριθμός
εργαζομένων

Αγγελία σε
εφημερίδες

 
Ναι
(%)

Όχι
(%)

Χ2 df P

1 – 10 65,2 34,8
11 – 20 61,5 38,5
21 – 50 73,5 26,5
51 – 100     88,5 11,5
101 - 250 85,0 15,0
Πάνω από 250     92,3   7,7

14,001 5 0,016

Αριθμός
εργαζομένων

ΟΑΕΔ

 
Ναι
(%)

Όχι
(%)

Χ2 df P

1 – 10 42,8 57,2
11 – 20 32,1 67,9
21 – 50 27,9 72,1
51 – 100     15,4 84,6
101 - 250 10,0 90,0
Πάνω από 250       7,7 92,3

19,103 5 0,002

Αριθμός
εργαζομένων

Ιδιωτικά γραφεία
εύρεσης εργασίας

 
Ναι
(%)

Όχι
(%)

Χ2 df P

1 – 10 10,9 89,1
11 – 20 9,0 91,0
21 – 50 20,6 79,4
51 – 100     30,8 69,2
101 - 250 20,0 80,0
Πάνω από 250     46,2 53,8

20,131 5 0,001

Αριθμός
εργαζομένων

Αγγελία μέσω
δικτυακού τόπου 

 
Ναι
(%)

Όχι
(%)

Χ2 df P

1 – 10 27,5 72,5
11 – 20 46,2 53,8
21 – 50 51,5 48,5
51 – 100     65,4 34,6
101 - 250 90,0 10,0
Πάνω από 250     92,3   7,3

50,556 5 0,000

Γεωγραφική
εμβέλεια

δραστηριοτήτων 

Αγγελία σε 
ειδικά περιοδικά

ή έντυπα

 
Ναι
(%)

Όχι
(%)

Χ2 df P
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Τοπική 10,3 89,7
Περιφερειακή 14,0 86,0
Πανελλήνια 19,6 80,4
Διεθνής 29,8 70,2

9,070 3 0,028

Γεωγραφική
εμβέλεια

δραστηριοτήτων 

ΟΑΕΔ

 
Ναι
(%)

Όχι
(%)

Χ2 df P

Τοπική 41,4 58,6
Περιφερειακή 52,6 47,4
Πανελλήνια 29,4 78,6
Διεθνής 22,8 77,2

17,184 3 0,001

Γεωγραφική
εμβέλεια

δραστηριοτήτων 

Αγγελία μέσω
δικτυακού τόπου

 
Ναι
(%)

Όχι
(%)

Χ2 df P

Τοπική 31,0 69,0
Περιφερειακή 26,3 73,7
Πανελλήνια 42,7 57,3
Διεθνής 62,3 37,7

24,320 3 0,000

             df: βαθμοί ελευθερίας - p: στάθμη σημαντικότητας

Από τον υπολογισμό των συντελεστών Spearman (πίνακας 8.7) προκύπτουν όσον
αφορά  στις  υπάρχουσες  επιδράσεις  ακριβώς  οι  ίδιες  διαπιστώσεις.  Διαφαίνεται
επιπλέον η θετική επίδραση του πλήθους των περιοχών απασχόλησης των εταιρειών
στο βαθμό χρήσης των γραφείων διασύνδεσης και του ΟΑΕΔ.

Πίνακας 8.7. Η επίδραση των ανεξάρτητων μεταβλητών στη χρήση
των καναλιών αναζήτησης προσωπικού ΤΠΕ (συντελεστές συσχέτισης του Spearman)

Κανάλια αναζήτησης προσωπικού
Επιλογή

από
επιχειρήσεις

(%)

Χαρακτηριστικά επιχειρήσεων ΤΠΕ

Έδρα Ηλικία Μέγεθος
Γεωγραφική 

εμβέλεια
 δρασ/τήτων

Αριθμός
περιοχών

απασχόλησης
Συστάσεις από συναδέλφους ή γνωστούς   81.3 -0.056 -0.032 0.043 -0.044       0.061
Αγγελία σε εφημερίδες   70.0 -0.082 0.086 0.158** 0.096       0.043
Internet (αγγελία μέσω δικτυακού τόπου)   45.5 -0.211** 0.038 0.361**      0.261**       0.018
Γραφεία Διασύνδεσης πανεπ/μίων – ΤΕΙ   35.0  0.008 0.079 0.077 0.078       0.123*
ΟΑΕΔ   32.1  0.188** -0.075  -0.228**    -0.195**       0.155**
Αγγελία σε ειδικά περιοδικά ή έντυπα   21.3 -0.048 0.041 0.064     0.162**0.0       0.032
Ιδιωτικά γραφεία εύρεσης εργασίας   15.7 -0.027 0.093 0.185** -0.005 0.0       0.066

*: p<0,05 - **:  p<0,01

Από την εφαρμογή των στατιστικών ελέγχων προκύπτουν οι εξής επιδράσεις του
προφίλ των εταιρειών στη χρήση των τρόπων αναζήτησης προσωπικού ΤΠΕ:
1) Η χρήση των αγγελιών μέσω του διαδικτύου επηρεάζεται θετικά από το μέγεθος,

την εμβέλεια δράσης και την έδρα των επιχειρήσεων. Αυτές που εδρεύουν στην
περιοχή της πρωτεύουσας τις χρησιμοποιούν πολύ περισσότερο.

2) Από τα ίδια χαρακτηριστικά των εταιρειών επηρεάζεται και ο βαθμός χρήσης του
ΟΑΕΔ, αλλά με αντίστροφο τρόπο: προτιμάται από τις μικρές, τις επαρχιακές και
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με τοπική δράση εταιρείες. Επιπλέον χρησιμοποιείται πιο πολύ από επιχειρήσεις
με πολλά αντικείμενα απασχόλησης.  

3) Οι μεγάλες επιχειρήσεις δημοσιεύουν περισσότερο αγγελίες στις εφημερίδες και
απευθύνονται πιο τακτικά σε ιδιωτικά γραφεία εύρεσης εργασίας προκειμένου να
αναζητήσουν νέο εξειδικευμένο προσωπικό.
Συμπερασματικά  η  ερευνητική  υπόθεση  που  αφορά  στη  διερεύνηση  των

επιδράσεων στη χρήση των καναλιών αναζήτησης προσωπικού απορρίπτεται σχεδόν
συνολικά για το μέγεθος και σε μεγάλο βαθμό για τη γεωγραφική εμβέλεια δράσης
των εταιρειών του κλάδου. Οι επιδράσεις της έδρας και του αριθμού των περιοχών
απασχόλησης είναι μικρότερες. Αντίθετα η περίοδος ίδρυσης των επιχειρήσεων δεν
επιδρά σε  κανένα κανάλι  αναζήτησης.  Από την πλευρά των μεθόδων αναζήτησης
ανθρώπινου δυναμικού, αυτές που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη ανομοιογένεια στο
βαθμό χρήσης τους είναι ο ΟΑΕΔ και η χρήση του διαδικτύου.

Έλεγχος των επιδράσεων στην ιεράρχηση των καναλιών αναζήτησης προσωπικού
Ο υπολογισμός των συντελεστών Spearman (πίνακας 8.8) φανερώνει τις ισχυρές

επιδράσεις της έδρας, του μεγέθους και της εμβέλειας δράσης των επιχειρήσεων ΤΠΕ
στις προτεραιότητες που δίνουν σε πολλά από τα κανάλια αναζήτησης προσωπικού
που χρησιμοποιούν. Αντίθετα, η ηλικία των επιχειρήσεων δεν ασκεί καμία επίδραση. 

Πίνακας 8.8. Η επίδραση των ανεξάρτητων μεταβλητών στην ιεράρχηση
των καναλιών αναζήτησης προσωπικού ΤΠΕ (συντελεστές συσχέτισης του Spearman)

Κανάλια αναζήτησης προσωπικού
Χαρακτηριστικά επιχειρήσεων ΤΠΕ

Έδρα Ηλικία Μέγεθος
Γεωγραφική 

εμβέλεια
 δρασ/τήτων

Συστάσεις από συναδέλφους ή γνωστούς  -0,083  -0.007 0,210** 0,132*
Αγγελία σε εφημερίδες  -0,041 0,031  0,031      0,039
Internet (αγγελία μέσω δικτυακού τόπου) -0,211** 0,038  0,361**   0,261**
Γραφεία Διασύνδεσης πανεπ/μίων - ΤΕΙ -0,194**  -0,088  0,220*      0,066
ΟΑΕΔ -0,270**  -0,011  0,226*   0,299**
Αγγελία σε ειδικά περιοδικά ή έντυπα   0,272*  -0,184  0,006     -0,160
Ιδιωτικά γραφεία εύρεσης εργασίας  -0,054   0,037  0,063       -0.095

       *: p<0,05 - **:  p<0,01

Από τα αποτελέσματα του πίνακα 8.8 προκύπτουν οι εξής διαπιστώσεις:
1) Οι εταιρείες που εδρεύουν στην Αττική δίνουν χαμηλότερη προτεραιότητα για την

αναζήτηση  προσωπικού  στις  αγγελίες  μέσω  διαδικτύου,  τον  ΟΑΕΔ  και  στα
γραφεία διασύνδεσης και μεγαλύτερη στις αγγελίες σε ειδικά περιοδικά. 

2)  Οι μεγάλες επιχειρήσεις δίνουν χαμηλότερη προτεραιότητα από τις μικρότερες
στις συστάσεις, στο διαδίκτυο, στα Γραφεία Διασύνδεσης και στον ΟΑΕΔ. 

3)  Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε διεθνές ή πανελλήνιο επίπεδο θέτουν 
      σε χαμηλότερη προτεραιότητα τις συστάσεις, το διαδίκτυο και τον ΟΑΕΔ.

Τα κανάλια αναζήτησης, η ιεράρχηση των οποίων παραμένει περίπου σταθερή σε
όλες τις εταιρείες, είναι οι αγγελίες στον ημερήσιο τύπο και η συνεργασία με ιδιωτικά
γραφεία εύρεσης εργασίας.

Ο έλεγχος  ανάλυσης  της  διασποράς  έδωσε  λιγότερα,  αλλά πάντως  σε  μεγάλο
βαθμό κοινά στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα. Προκύπτει η επίδραση της έδρας
των επιχειρήσεων στην ιεράρχηση που δίνεται στη χρήση του ΟΑΕΔ (F = 4,676 -
p = 0,011) και των γραφείων διασύνδεσης (F = 4,112 -  p = 0,019). Το μέγεθος των
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εταιρειών επηρεάζει την προτεραιότητα που δίνουν στις αγγελίες σε ειδικά περιοδικά
(F = 2,511 - p = 0,039), στον ΟΑΕΔ ((F = 2,939 - p = 0,046) και κυρίως στην επιλογή
με  βάση  συστάσεις  (F =  3,966  -  p =  0,002).  Τέλος,  η  γεωγραφική  εμβέλεια
δραστηριοποίησής τους  επιδρά σημαντικά στην προτεραιότητα χρήσης  του ΟΑΕΔ
(F = 3,954 - p = 0,010) και του διαδικτύου (F = 3,616 - p = 0,015).   

Όσον  αφορά  στον  έλεγχο  της  διατυπωθείσας  ερευνητικής  υπόθεσης  για  τις
προτεραιότητες που δίνουν οι επιχειρήσεις ΤΠΕ στη χρήση των τρόπων αναζήτησης
του νέου προσωπικού τους, γίνεται αποδεκτή μόνο για την ηλικία των επιχειρήσεων.
Η έδρα, το μέγεθος και η εμβέλεια δράσης τους επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τις
προτεραιότητες που δίνουν στην πλειοψηφία των καναλιών που χρησιμοποιούν για να
βρουν το προσωπικό που χρειάζονται. Ο ημερήσιος τύπος και τα ιδιωτικά γραφεία
εύρεσης προσωπικού αποτελούν τα μόνα κανάλια που χρησιμοποιούνται ιεραρχικά με
τον ίδιο τρόπο από όλες τις εταιρείες. 

Στατιστικός έλεγχος 3ης ερευνητικής υπόθεσης
Η διατύπωση της τρίτης ερευνητικής υπόθεσης  που σχετίζεται με  τη διοίκηση

του ανθρώπινου δυναμικού από τις επιχειρήσεις ΤΠΕ είναι η εξής: «Οι προτιμήσεις
των  επιχειρήσεων  για  την  πρόσληψη  όλων  των  κατηγοριών  εξειδικευμένου
προσωπικού στις ΤΠΕ είναι ανεξάρτητες των χαρακτηριστικών του προφίλ τους».

Η αρχική ανάλυση (βλ. ενότητα 8.4.2.3 και σχήμα 8.17) έδειξε σαφή προτίμηση
των  επιχειρήσεων  του  κλάδου  στους  πτυχιούχους  ΤΠΕ,  κυρίως  σε  όσους  έχουν
προϋπηρεσία (72,9%) και κατά δεύτερο λόγο στους νέους πτυχιούχους (42,6%). 

Για  τον  έλεγχο  αυτής  της  ερευνητικής  υπόθεσης  χρησιμοποιήθηκαν  δύο
στατιστικοί έλεγχοι:  οι  συντελεστές  συσχέτισης του  Spearman και  το τεστ Χ2.  Τα
στατιστικά σημαντικά τους αποτελέσματα (βλ. πίνακες 8.9 και 8.10 αντίστοιχα) είναι
σχεδόν πανομοιότυπα και επιβεβαιώνουν σε μεγάλο βαθμό τα σχετικά ευρήματα. 

Πίνακας 8.9. Η επίδραση των ανεξάρτητων μεταβλητών στις προτιμήσεις των
επιχειρήσεων ΤΠΕ για πρόσληψη προσωπικού (συντελεστές συσχέτισης του Spearman)

Προτιμήσεις των επιχειρήσεων
για πρόσληψη

Επιλογή
από

εταιρείες
(%)

Χαρακτηριστικά επιχειρήσεων ΤΠΕ

Έδρα Ηλικία Μέγεθος
Γεωγραφική 

εμβέλεια
 δρασ/τήτων

Αριθμός
περιοχών

απασχ/σης 
Πτυχιούχοι ΤΠΕ με προϋπηρεσία 72,9 -0,123* 0,038 0,234**      0,162** 0,031
Νέοι πτυχιούχοι ΤΠΕ χωρίς προϋπηρεσία 42,6 -0,147** 0,023  0,037 -0,001 0,052
Άλλοι πτυχιούχοι με προϋπηρεσία ΤΠΕ  24,5 -0,010  -0,001  0,081  0,050 0,003
Τελειόφοιτοι ΤΠΕ για πρακτική άσκηση 21,6  0,098  -0,057 -0,109* -0,063 0,068

Επιδοτούμενο προσωπικό 21,0  0,189**  -0,031    -0,235*
*  -0,120* 0,014

*: p<0,05 - **:  p<0,01

Πίνακας 8.10. Η επίδραση των ανεξάρτητων μεταβλητών στις προτιμήσεις των
επιχειρήσεων ΤΠΕ για πρόσληψη προσωπικού (έλεγχος Χ2)

Ανεξάρτητη μεταβλητή Εξαρτημένη μεταβλητή Χ2 d
f p

Έδρα Νέοι πτυχιούχοι ΤΠΕ χωρίς προϋπηρεσία   9,07
0 2 0,011

Έδρα Πτυχιούχοι ΤΠΕ με προϋπηρεσία   7,42
4

2 0,024

Έδρα Άλλοι πτυχιούχοι με προϋπηρεσία ΤΠΕ    7,14
3

2 0,028
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Έδρα Τελειόφοιτοι ΤΠΕ για πρακτική άσκηση   7,48
5

2 0,024

Έδρα Επιδοτούμενο προσωπικό 13,10
3

2 0,001

Μέγεθος Πτυχιούχοι ΤΠΕ με προϋπηρεσία 19,02
9

5 0,002

Μέγεθος Επιδοτούμενο προσωπικό 21,18
5

5 0,001

Γεωγραφική εμβέλεια δράσης Πτυχιούχοι ΤΠΕ με προϋπηρεσία   9,20
3

3 0,027

 df: βαθμοί ελευθερίας - p: στάθμη σημαντικότητας

Τα  συμπεράσματα  που  αφορούν  στις  διαφοροποιήσεις  των  προτιμήσεων  των
εταιρειών ΤΠΕ ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του προφίλ τους είναι τα εξής:
1) Οι πτυχιούχοι ΤΠΕ με προϋπηρεσία προτιμώνται περισσότερο από τις μεγάλες

επιχειρήσεις,  από  αυτές  που  βρίσκονται  στην  Αττική  καθώς  και  από  όσες
δραστηριοποιούνται σε διεθνές ή σε πανελλήνιο επίπεδο.

2) Οι προτιμήσεις  των εταιρειών  για  πρόσληψη επιδοτούμενου προσωπικού είναι
ακριβώς οι αντίθετες:  το προσωπικό αυτό προτιμάται περισσότερο από μικρές,
επαρχιακές και τοπικά δραστηριοποιούμενες εταιρείες.   

3) Οι προτιμήσεις των επιχειρήσεων για τις τρεις υπόλοιπες κατηγορίες προσωπικού
ΤΠΕ επηρεάζονται από την έδρα τους. Δε διαγράφονται συγκεκριμένες τάσεις, με
εξαίρεση της εταιρείες της πρωτεύουσας, οι οποίες στρέφονται περισσότερο από
τις επαρχιακές προς τους νέους πτυχιούχους του κλάδου.
Η  ερευνητική  υπόθεση  γίνεται  αποδεκτή  για  την  ηλικία  και  τον  αριθμό  των

περιοχών απασχόλησης των εταιρειών. Αντίθετα απορρίπτεται συνολικά για την έδρα
(επηρεάζει τις προτιμήσεις για όλες τις κατηγορίες προσωπικού ΤΠΕ) και σε αρκετό
βαθμό  για  το  μέγεθος  και  την  εμβέλεια  δράσης  των  εταιρειών  (επηρεάζουν  τις
προτιμήσεις για πτυχιούχους ΤΠΕ με προϋπηρεσία και για επιδοτούμενο προσωπικό).

Στατιστικός έλεγχος 4ης ερευνητικής υπόθεσης
Η  τελευταία  υπόθεση  που  αφορά  στη  διοίκηση  του  ανθρώπινου  δυναμικού

διατυπώθηκε  ως  εξής:  «Η  επιμόρφωση  και  η  επαγγελματική  κατάρτιση  του
νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού καθώς και η αξιολόγηση της απόδοσης όλου του
προσωπικού  ΤΠΕ  αποτελούν  πρακτικές,  οι  οποίες  υιοθετούνται  από  τη  μεγάλη
πλειοψηφία των επιχειρήσεων ανεξάρτητα από τα χαρακτηριστικά του προφίλ τους». 

Όσον αφορά στο πρώτο σκέλος της υπόθεσης, από την ανάλυση των απαντήσεων
των επιχειρήσεων αποδεικνύεται η σχεδόν καθολική υιοθέτηση της επιμόρφωσης του
προσωπικού ΤΠΕ και της αξιολόγησης της απόδοσής του (βλ. υποενότητα 8.4.2.4).  

Από την εφαρμογή του ελέγχου Χ2  για τη διερεύνηση επιδράσεων προέκυψαν
μόνο τρία στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα (πίνακας 8.11). Εντοπίσθηκαν επίσης
μερικοί στατιστικά σημαντικοί συντελεστές Spearman (πίνακας 8.12). 

Πίνακας 8.11. Η επίδραση των ανεξάρτητων μεταβλητών στην επιμόρφωση,
επαγγελματική κατάρτιση και αξιολόγηση του προσωπικού ΤΠΕ (έλεγχος Χ2)

Ανεξάρτητη μεταβλητή Εξαρτημένη μεταβλητή Χ2 df P
Μέγεθος Φορέας επιμόρφωσης και κατάρτισης 37,047 20 0,012
Γεωγραφική εμβέλεια Φορέας επιμόρφωσης και κατάρτισης 27,189 12 0,007
Γεωγραφική εμβέλεια Αξιολόγηση της απόδοσης 14,788 6 0,022

Πίνακας 8.12. Η επίδραση των ανεξάρτητων μεταβλητών στην επιμόρφωση,
κατάρτιση και αξιολόγηση του προσωπικού ΤΠΕ (συντελεστές συσχέτισης του

Spearman)
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Κανάλια αναζήτησης προσωπικού
Χαρακτηριστικά επιχειρήσεων ΤΠΕ

Έδρα Ηλικία Μέγεθος
Γεωγραφική 

εμβέλεια
 δρασ/τήτων

Απαίτηση επιμόρφωσης και κατάρτισης    -0,109*    0,007    0,064 0,105
Φορέας επιμόρφωσης και κατάρτισης -0,100 0,059    0,250** 0,041
Αξιολόγηση της απόδοσης    -0.066 -0,017  0,114*    0,137*
 
Από την εφαρμογή των δύο στατιστικών ελέγχων προκύπτει ότι οι επιδράσεις του

προφίλ των επιχειρήσεων ΤΠΕ στην επιμόρφωση και αξιολόγηση του εξειδικευμένου
προσωπικού τους είναι πολύ μικρές. Πιο συγκεκριμένα, διαπιστώνονται τα ακόλουθα:
1)  Η απαίτηση επιμόρφωσης και επαγγελματικής κατάρτισης του νέου προσωπικού 
      ΤΠΕ είναι σχεδόν καθολική και δεν επηρεάζεται από τα χαρακτηριστικά των  
      εταιρειών. Διαφαίνεται τάση περαιτέρω αύξησης αυτής της απαίτησης από τις 
      επιχειρήσεις που εδρεύουν στην πρωτεύουσα.
2)   Η αύξηση του μεγέθους και της εμβέλειας δράσης των επιχειρήσεων επιδρά στην 
      επιλογή του φορέα, στον οποίο ανατίθεται η επιμόρφωση και κατάρτιση του 
      προσωπικού ΤΠΕ. Οι μεγάλες εταιρείες συνεργάζονται πολύ περισσότερο με 
      εξωτερικούς φορείς, οι οποίοι αναλαμβάνουν το έργο της επιμόρφωσης.
3)  Τα ίδια χαρακτηριστικά (μέγεθος και εμβέλεια δράσης) επιδρούν θετικά στην 
      έμφαση που δίδεται στην αξιολόγηση της απόδοσης του προσωπικού ΤΠΕ.

Συνολικά  αποδεικνύεται  ότι  η  αναγκαιότητα  για  επιμόρφωση,  κατάρτιση  και
συνεχή  αξιολόγηση  της  απόδοσης  του  προσωπικού  ΤΠΕ  αναγνωρίζεται  από  τη
μεγάλη πλειοψηφία των επιχειρήσεων - ιδιαίτερα των μεγάλων - και αποτελεί ένα από
τα κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα του κλάδου.

8.4.4    Συμπεράσματα και διαπιστώσεις

Στην ενότητα αυτή εξετάσθηκαν οι μεταβλητές της διοίκησης των ανθρώπινων πόρων
που  σχετίζονται  με  τις  υιοθετούμενες  πολιτικές  αναζήτησης,  πρόσληψης  και
διαχείρισης του εξειδικευμένου δυναμικού καθώς και οι επιδράσεις που υφίστανται οι
μεταβλητές αυτές από τα κύρια χαρακτηριστικά του προφίλ των επιχειρήσεων. Από
τη στατιστική ανάλυση και την ερμηνεία των αποτελεσμάτων προκύπτουν τα εξής
συμπεράσματα:
● Τρόποι αναζήτησης προσωπικού

Οι  εταιρείες  του  κλάδου  χρησιμοποιούν  πολλά  κανάλια  για  την  αναζήτηση
κατάλληλου  δυναμικού  για  τη  στελέχωσή  της.  Τους  δύο  δημοφιλέστερους
τρόπους αναζήτησης τόσο στη χρήση, όσο και στην προτεραιότητα που δίνουν οι
επιχειρήσεις  αποτελούν  οι  συστάσεις  γνωστών  ή  συναδέλφων  και  οι  αγγελίες
στον ημερήσιο τύπο. Τα κανάλια αυτά χρησιμοποιούνται με ομοιόμορφο τρόπο
από  όλες  τις  κατηγορίες  των  επιχειρήσεων.  Ο  βαθμός  χρήσης  των  άλλων
καναλιών  αναζήτησης  προσωπικού  είναι  επίσης  αρκετά  μεγάλος,  αλλά
επηρεάζεται κυρίως από το μέγεθος και σε μικρότερο βαθμό από την έδρα και την
εμβέλεια δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων.

● Μέθοδοι επιλογής προσωπικού
Η  προσωπική  συνέντευξη  και  η  αξιολόγηση  του  βιογραφικού  σημειώματος
χρησιμοποιούνται  ως  εργαλεία  πρόσληψης  προσωπικού  ΤΠΕ  από  τη  μεγάλη
πλειοψηφία των επιχειρήσεων και  αποτελούν κατά σειρά τις  δύο  πρώτες  τους
επιλογές.  Ο βαθμός χρήσης τους είναι πιο έντονος από τις μεγάλες, αυτές που
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εδρεύουν  στην  πρωτεύουσα  και  τις  διεθνώς  δραστηριοποιούμενες  εταιρείες.
Αρκετά μεγάλο τμήμα της αγοράς εργασίας χρησιμοποιεί για την επιλογή νέου
προσωπικού  τις  συστάσεις  και  τη  δοκιμαστική  εργασία.  Στις  λύσεις  αυτές
καταφεύγουν περισσότερο οι μικρότερες εταιρείες. 

● Προτιμήσεις για πρόσληψη
      Η αγορά εργασίας του κλάδου δείχνει σαφή προτίμηση προς το εξειδικευμένο και

έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό. Το προτιμούν ακόμη περισσότερο οι κεντρικές, οι
μεγάλες και οι με μεγάλη γεωγραφική εμβέλεια δράσης επιχειρήσεις. Οι εταιρείες
με το ακριβώς αντίθετο προφίλ στρέφονται στην πιο οικονομική λύση πρόσληψης
επιδοτούμενου προσωπικού μέσω εθνικών ή ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

● Επιμόρφωση, κατάρτιση και αξιολόγηση της απόδοσης του προσωπικού
Η επαγγελματική  κατάρτιση  και  η  διαρκής  αξιολόγηση  του  προσωπικού  ΤΠΕ
αποτελούν  ‘εκ  των  ων  ουκ  άνευ’  λειτουργίες  των  εταιρειών  του  κλάδου  και
υιοθετούνται σχεδόν ομοιόμορφα από τη μεγάλη πλειοψηφία τους. Η παρεχόμενη
κατάρτιση πραγματοποιείται συνήθως (για οικονομικούς προφανώς λόγους) ενδο-
επιχειρησιακά. Οι μεγάλες και εύρωστες επιχειρήσεις απευθύνονται συχνότερα σε
εξωτερικούς φορείς επαγγελματικής επιμόρφωσης.

 ● Απασχόληση διαφόρων κατηγοριών προσωπικού
Οι επιχειρήσεις ΤΠΕ μιμούνται πρακτικές άλλων παραδοσιακών κλάδων (όπως ο
οικοδομικός, η παροχή υπηρεσιών, ο κατασκευαστικός κ.α.) με στόχο τη μείωση
του εργασιακού κόστους και την αποφυγή των υψηλών ασφαλιστικών εισφορών.
Εξωτερικοί συνεργάτες και επιδοτούμενο προσωπικό (μέσω των εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων ή μέσω προγραμμάτων) αποτελούν συνήθεις λύσεις επάνδρωσης των
εταιρειών.

● Εξέλιξη της αναζήτησης και πρόσληψης προσωπικού
Η αναζήτηση και πρόσληψη προσωπικού παρουσίασε ένταση κατά τη διάρκεια
της τελευταίας τριετίας. Τουλάχιστον τα τρία τέταρτα των εταιρειών του κλάδου
προσέλαβε  νέο  προσωπικό  με  αποτέλεσμα  την  αύξηση  του  μεγέθους  της
πλειοψηφίας τους. 
Η κύρια διαπίστωση που προκύπτει από την πρώτη αυτή ανάλυση της διαχείρισης

των ανθρώπινων πόρων από τις επιχειρήσεις ΤΠΕ είναι ότι η αγορά εργασίας αυτού
του κλάδου αποτελεί έναν ανταγωνιστικό και απαιτητικό εργασιακό στίβο. 

Η δεύτερη διαπίστωση αφορά στις επιδράσεις των χαρακτηριστικών του προφίλ
των επιχειρήσεων στις υιοθετούμενες πολιτικές και πρακτικές. Κατά κύριο λόγο το
μέγεθος και η θέση των εταιρειών του κλάδου (κυρίως σε σχέση με την περιοχή της
πρωτεύουσας και κατά δεύτερο λόγο με τη Θεσσαλονίκη) διαδραματίζουν σημαντικό
ρόλο  στο  βαθμό  έντασης  των  πρακτικών  που  χρησιμοποιούνται.  Η  γεωγραφική
εμβέλεια  δράσης  και  η  ποικιλία  των  αντικειμένων  απασχόλησης  ασκούν  επίσης
ορισμένες  μικρότερες  πάντως  επιδράσεις.  Οι  μηδενικές  επιδράσεις  της  ηλικίας
(περιόδου ίδρυσης)  των εταιρειών σε συνδυασμό με τη σαφή προτίμηση τους για
εξειδικευμένο μέσω σπουδών ανθρώπινο δυναμικό αποτελούν σαφή ένδειξη της σε
μεγάλο βαθμό ωρίμανσης του κλάδου. 
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8.5   Η δυναμική της αγοράς εργασίας 

Στην ενότητα αυτή περιγράφεται  η ανάλυση μίας  σειράς  παραμέτρων της  αγοράς
εργασίας που σχετίζονται με την απασχόληση των επιχειρήσεων και του ανθρώπινου
δυναμικού τόσο σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν, όσο και με τις διαγραφόμενες
προοπτικές. Αυτή η επιχειρούμενη διερεύνηση της δυναμικής της αγοράς εργασίας
βασίζεται στις γνώμες των επιχειρήσεων ΤΠΕ που συμμετείχαν στην έρευνα πεδίου. 

Όσον  αφορά  στη  μέθοδο  που  επιλέχθηκε,  μπορεί  ίσως  να  διατυπωθεί  ο
ισχυρισμός  ότι  οι  προοπτικές  ενός  κλάδου μπορούν  να  προβλεφθούν  με  ακρίβεια
μόνο με στατιστικές προβλέψεις που βασίζονται σε ιστορικά ποσοτικά δεδομένα ή
σχετικούς  δείκτες.  Ωστόσο,  όπως αποδείχθηκε από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση
δεν έχουν δημοσιευθεί σχετικά στοιχεία για την Ελλάδα (βλ. ενότητα 2.1). Επιπλέον,
τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των απαντώντων (βλ. ενότητα 8.2) αποτελούν εχέγγυο
για την εγκυρότητα των απόψεών τους, γεγονός το οποίο σε συνδυασμό με το μεγάλο
αριθμό των απαντήσεων που καταγράφηκαν προσδίδει αξιοπιστία στα αποτελέσματα.

Οι  τρεις  επόμενες  υποενότητες  είναι  αφιερωμένες  στην ανάλυση της  εξέλιξης
κατά  την  τελευταία  τριετία,  της  παρούσας  κατάστασης  και  των  προοπτικών  του
κλάδου κατά την επόμενη πενταετία αντίστοιχα. Τα αποτελέσματα προέρχονται από
τις απαντήσεις των εκπροσώπων των εταιρειών σε 19 σχετικές ‘ερωτήσεις γνωμών’
(βλ. παράρτημα Ε). Στην τέταρτη υποενότητα εξετάζονται οι επιδράσεις του προφίλ
των  εταιρειών  μέσω  του  στατιστικού  ελέγχου  αντίστοιχης  ερευνητικής  υπόθεσης.
Τέλος,  σχολιάζονται  τα  αποτελέσματα  και  διατυπώνονται  εκτιμήσεις  για  τις
προοπτικές του κλάδου.

8.5.1  Μέχρι σήμερα εξέλιξη

Για τη διερεύνηση της εξελικτικής πορείας των επιχειρήσεων ΤΠΕ κατά τη διάρκεια
της τελευταίας τριετίας εξετάζεται η μεταβολή των τιμών (μείωση - σταθερότητα -
αύξηση)  τεσσάρων  παραμέτρων  που  σχετίζονται  με  τη  δραστηριοποίησή  τους.
Σύμφωνα με τα αντίστοιχα αποτελέσματα (βλ. σχήματα 8.28 έως και 8.31) όλα τα
μεγέθη παρουσιάζουν αύξηση.

Αριθμός εργαζομένων 
Περισσότερες από έξι στις 10 επιχειρήσεις ΤΠΕ (62,5%) προέβησαν σε αύξηση

του αριθμού των εργαζομένων τους κατά την τελευταία τριετία,  ενώ μειώθηκε το
μέγεθος μόλις του 16,7% των εταιρειών του κλάδου (σχήμα 8.25).  

16,7%

21,1%

62,3%

μειώθηκε

παρέμεινε σταθερός

αυξήθηκε

Σχήμα 8.25. Μεταβολή αριθμού εργαζομένων επιχείρησης κατά την τελευταία τριετία.
Περιοχές απασχόλησης / δραστηριοποίησης 
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Περίπου τα δύο τρίτα των επιχειρήσεων (65,9%) έχουν αυξήσει τον αριθμό των
επαγγελματικών κατευθύνσεων, στις οποίες δραστηριοποιούνται. Ελάχιστες εταιρείες
επικεντρώνονται σε λιγότερες περιοχές απασχόλησης (3,1%), ενώ περίπου οι τρεις
στις δέκα (31%) διατηρούν αμετάβλητο τον αριθμό των περιοχών απασχόλησής τους
(σχήμα 8.26).

3,1%

31,0%

65,9%

μειώθηκε
παρέμεινε σταθερός
αυξήθηκε

Σχήμα 8.26. Μεταβολή του αριθμού των περιοχών απασχόλησης / δραστηριοποίησης.

Κύκλος εργασιών 
Η εξέλιξη του κύκλου εργασιών των εταιρειών του κλάδου ακολουθεί παράλληλη

πορεία με τα προηγούμενα μεγέθη (βλ. σχήμα 8.27). Το 71,3% των επιχειρήσεων του
κλάδου πέτυχε την αύξηση των ετήσιων εσόδων τους. Πτωτική υπήρξε η πορεία του
10,9%, ενώ στο 17,2% των επιχειρήσεων ΤΠΕ διατηρήθηκε σταθερός ο κύκλος των
εργασιών τους. 

10,9%

17,2%

71,3%

μειώθηκε
παρέμεινε σταθερός
αυξήθηκε

Σχήμα 8.27. Μεταβολή του κύκλου εργασιών.

Ανταγωνισμός 
Όπως  παριστάνεται  στο  σχήμα 8.28,  η πλειοψηφία  των επιχειρήσεων (61,4%)

διαπιστώνει  αύξηση  του  ανταγωνισμού  με  τις  άλλες  εταιρείες  του  κλάδου.  Οι
εταιρείες που δηλώνουν ότι ‘απολαμβάνουν’ μείωση του ανταγωνισμού σε σχέση με
το πρόσφατο παρελθόν είναι πολύ λίγες (7%).
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61,4%

26,9%

7,0%

αυξήθηκε

παρέμεινε σταθερός
μειώθηκε

Σχήμα 8.28. Μεταβολή ανταγωνισμού με τις άλλες εταιρείες του κλάδου.

Η ταυτόχρονη  και  σχεδόν  ισόρροπη αύξηση  των  τιμών  των παραμέτρων  που
σχετίζονται με την απασχόληση των επιχειρήσεων ΤΠΕ δεν είναι συμπτωματική. Οι
παράμετροι αυτές συνδέονται άμεσα μεταξύ τους και μάλιστα με τη σχέση ‘αιτίας –
αποτελέσματος’. Η αύξηση του ανταγωνισμού οδήγησε στην ανάγκη διεύρυνσης των
περιοχών  δραστηριοποίησης  των  εταιρειών.  Η  διεύρυνση  αυτή  συνοδεύτηκε  από
αύξηση του μεγέθους που οδήγησε με τη σειρά του σε αυξημένο κύκλο εργασιών.  

Οι αυξήσεις  των τιμών των παραμέτρων απασχόλησης των επιχειρήσεων ΤΠΕ
σηματοδοτούν τις σημαντικές αλλαγές που επήλθαν στον κλάδο κατά τη διάρκεια της
τελευταίας τριετίας. Οι εταιρείες αναγκάζονται από τον ανταγωνισμό να διευρύνουν
τις υπηρεσίες που παρέχουν, στρεφόμενες σε νέα πρόσφορα πεδία δραστηριοποίησης.
Προβαίνουν  σε  αύξηση  του  μεγέθους  τους  με  την  πρόσληψη  εξειδικευμένου
προσωπικού,  το  οποίο  θα  υλοποιήσει  τις  νέες  επαγγελματικές  κατευθύνσεις  στις
οποίες προσφεύγουν οι εργοδότες του.

8.5.2   Παρούσα κατάσταση

Τα τρία ζητήματα που διερευνήθηκαν σχετίζονται  άμεσα με  την απασχόληση του
ανθρώπινου  δυναμικού.  Όσον  αφορά  στη  σύγκριση  του  ποσοστού  ανεργίας  των
πτυχιούχων ΤΠΕ με  το  μέσο  ποσοστό  ανεργίας  των  πτυχιούχων  στην  Ελλάδα,  η
άποψη της αγοράς εργασίας επιβεβαιώνει σε μεγάλο βαθμό μία από τις κύριες αιτίες
του  έντονου  ενδιαφέροντος  των  νέων  για  σπουδές  στις  τεχνολογίες  της
πληροφορικής.  Το  75,8%  των  εκπροσώπων  της  αγοράς  εργασίας  πιστεύει  ότι  οι
πτυχιούχοι ΤΠΕ αντιμετωπίζουν σε μικρότερο βαθμό την απειλή της ανεργίας από
τους αποφοίτους των άλλων κλάδων, ενώ μόλις το 6,8% θεωρεί ότι βρίσκονται σε
χειρότερη θέση (βλ. σχήμα 8.29). 

Η άποψη της αγοράς εργασίας  σχετικά με  το ‘ισοζύγιο’  (αριθμητική διαφορά:
«ζήτηση - προσφορά») του κλάδου είναι σε γενικές γραμμές σύμφωνη με σχετικά
ευρήματα άλλων ερευνών (Εθνικό Παρατηρητήριο Απασχόλησης, 1996 και 1999 και
Κατσανέβας, 1998 και 2002). Το 42,9% πιστεύει ότι το ισοζύγιο είναι θετικό, δηλαδή
η ζήτηση από πλευράς επιχειρήσεων είναι μεγαλύτερη της προσφοράς εργασίας από
τους εργαζόμενους, ενώ το 27,9% έχει την αντίθετη άποψη (βλ. σχήμα 8.30). Ωστόσο
η σχετικά μικρή διαφορά των παραπάνω απόψεων καθώς και το μεγάλο ποσοστό
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(29,2%),  το  οποίο  θεωρεί  ότι  το  ισοζύγιο  είναι  περίπου  μηδενικό  δείχνουν  ότι  η
αγορά εργασίας δεν έχει διαμορφώσει ομοιόμορφη γνώμη.

75,8%

6,8%

17,4%

μεγαλύτερη
περίπου ίση

μικρότερη

Σχήμα 8.29. Ανεργία (σε ποσοστό %) των πτυχιούχων ΤΠΕ συγκριτικά 
με το μέσο ποσοστό ανεργίας πτυχιούχων στην Ελλάδα.

42,9%

29,2%

27,9%

μεγαλύτερη
περίπου ίση

μικρότερη

Σχήμα 8.30. Ζήτηση προσωπικού ΤΠΕ συγκριτικά με την προσφορά εργασίας.

87,7%

8,6%
3,7%

μεγαλύτερη
περίπου ίση

μικρότερη

Σχήμα 8.31. Ανάγκη εξειδίκευσης εργαζομένων στις ΤΠΕ συγκριτικά με το παρελθόν.

170



Κεφάλαιο 8: Ανάλυση των αποτελεσμάτων 

Σύμφωνα με  τα αποτελέσματα του σχήματος  8.31,  οι  εκπρόσωποι  της  αγοράς
εργασίας πιστεύουν σχεδόν ομόφωνα (το 87,7% των απαντώντων, έναντι μόλις του
3,7% που έχει  αντίθετη άποψη) ότι  η ανάγκη εξειδίκευσης  των εργαζομένων στις
ΤΠΕ είναι σήμερα μεγαλύτερη συγκριτικά με το πρόσφατο παρελθόν. 

8.5.3   Προοπτικές

Οι προοπτικές του κλάδου των ΤΠΕ διερευνώνται μέσω της ανάλυσης των απόψεων
των επιχειρήσεων για τις  προβλεπόμενες μεταβολές των τιμών 12 μεταβλητών σε
τριετή ή πενταετή χρονικό ορίζοντα. Οι μεταβλητές που εξετάζονται χωρίσθηκαν σε
δύο  ομάδες.  Η  πρώτη  από  αυτές  σχετίζεται  με  τις  προοπτικές  απασχόλησης  και
εξειδίκευσης  του  ανθρώπινου  δυναμικού,  ενώ  η  δεύτερη  με  τις  επιχειρήσεις  και
ολόκληρο  τον  κλάδο.  Οι  γνώμες  των  επιχειρήσεων  για  τις  μεταβολές  των  οκτώ
μεταβλητών της πρώτης ομάδας παριστάνονται γραφικά στο συγκεντρωτικό σχήμα
8.32. Ακολουθεί η αναλυτική καταγραφή και σχολιασμός των εκτιμήσεων σχετικά με
τις προοπτικές που διαγράφονται για την επόμενη πενταετία.

Ποσοστό ανεργίας πτυχιούχων πανεπιστημίων στις ΤΠΕ
Καταγράφεται  πολύ  συγκρατημένη  αισιοδοξία  για  επικείμενη  μείωση  του

ποσοστού  ανεργίας  των  πτυχιούχων  ΤΠΕ  των  πανεπιστημίων.  Το  38,2%  των
απαντώντων είναι αισιόδοξο έναντι του 30,9% που έχει  τη γνώμη ότι το ποσοστό
ανεργίας θα αυξηθεί. Ακριβώς ίσο ποσοστό (30,9%) έχει την άποψη ότι η ανεργία
αυτών των πτυχιούχων θα διατηρηθεί κατά την επόμενη πενταετία στα ίδια επίπεδα.

 
Ποσοστό ανεργίας πτυχιούχων ΤΕΙ στις ΤΠΕ

Η αγορά εργασίας παρουσιάζεται πιο αισιόδοξη για την εύρεση απασχόλησης από
τους  πτυχιούχους  ΤΠΕ των ΤΕΙ. Το 44% του δείγματος  πιστεύει  ότι  το ποσοστό
ανεργίας τους θα ελαττωθεί,  ενώ απαισιόδοξο δηλώνει το 26,4%. Πολλοί (29,6%)
είναι αυτοί που πιστεύουν στη διατήρηση της σημερινής κατάστασης.

Ποσοστό ανεργίας αποφοίτων ΤΕΕ και ΙΕΚ στις ΤΠΕ
Οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων δεν παρουσιάζονται αισιόδοξοι για την εξέλιξη

της απασχόλησης των εξειδικευμένων αποφοίτων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
και  των  ινστιτούτων  επαγγελματικής  κατάρτισης.  Τα  αντίστοιχα  ποσοστά  είναι
περίπου αντίστροφα αυτών που αφορούν στους πτυχιούχους των ΤΕΙ: το 44% των
απαντώντων  εκτιμά  αύξηση  της  ανεργίας  αυτών  των  αποφοίτων,  ενώ  το  28,6%
αναμένει τη μείωσή της και περίπου ίσο ποσοστό (27,2%) προβλέπει σταθεροποίηση
της σημερινής κατάστασης.

Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στις ΤΠΕ
Η αγορά εργασίας προσδοκά στην πλειοψηφία της (58,2% των απαντώντων) ότι ο

συνολικός αριθμός των εργαζομένων στον κλάδο θα αυξηθεί. Σχετικά λίγοι (17,1%)
έχουν  την  αντίθετη  άποψη,  ενώ  το  ένα  τέταρτο  των  απαντώντων  (24,7%)  δεν
αναμένει αξιοσημείωτες μεταβολές. 

Ζήτηση εξειδικευμένου προσωπικού στις ΤΠΕ
Καταγράφεται  σε  μεγάλο  βαθμό  βεβαιότητα  για  την  επικείμενη  αύξηση  της

ζήτησης εξειδικευμένου προσωπικού ΤΠΕ από την αγορά εργασίας. Τα τρία τέταρτα
των  απαντώντων  (74,8%)  προσδοκούν  αύξηση  της  ζήτησης,  ενώ  μόλις  το  8,5%
προβλέπει τη μείωσή της. 
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Αριθμός πτυχιούχων με εξειδίκευση στις ΤΠΕ
Η αγορά εργασίας προσδοκά στην πλειοψηφία της (80,1%) αύξηση του αριθμού

των πτυχιούχων  ΤΠΕ κατά  την  επόμενη πενταετία.  Τη  μείωση του  αριθμού  τους
εκτιμά  μόλις  το  5%,  ενώ σταθερότητα  προβλέπει  το  14,9% των  απαντώντων.  Οι
εκτιμήσεις αυτές συμβαδίζουν τόσο με τις προβλέψεις που επιχειρήθηκαν κατά την
ανάλυση  των  ΠΠΣ της  ανώτατης  εκπαίδευσης  στις  ΤΠΕ σύμφωνα  με  τις  οποίες
προβλέπεται  ετήσιος  ρυθμός  αύξησης  μεγαλύτερος  του  7%,  όσο  και  με  την
αποτύπωση των τελευταίων εξελίξεων (βλ. ενότητες 3.4 και 3.5 αντίστοιχα). 
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Σχήμα 8.32. Εκτιμήσεις προοπτικών της αγοράς εργασίας ΤΠΕ για την επόμενη
πενταετία

Βαθμός εξειδίκευσης του προσωπικού στις ΤΠΕ
Κατά την άποψη των επιχειρήσεων η επικείμενη αύξηση της ζήτησης και του

αριθμού των πτυχιούχων ΤΠΕ θα έχει ως άμεσο αποτέλεσμα την αύξηση του βαθμού

172



Κεφάλαιο 8: Ανάλυση των αποτελεσμάτων 

εξειδίκευσής  τους.  Αυτό  προκύπτει  από  τα  σχεδόν  πανομοιότυπα  ποσοστά  των
εκτιμήσεών  τους:  το  78,2%  προσδοκά  αύξηση  του  βαθμού  εξειδίκευσης  του
προσωπικού ΤΠΕ, το 17,4% σταθερότητα και μόλις το 4,4% μείωση.

Μέσο ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα     
Αντίθετα με τις παραπάνω αισιόδοξες εκτιμήσεις για τις γενικές προοπτικές της

απασχόλησης στον κλάδο των ΤΠΕ, οι εκπρόσωποι της αγοράς εργασίας δεν είναι
αισιόδοξοι για τη συνολική διαγραφόμενη κατάσταση σε εθνικό επίπεδο. Το 59,9%
των ερωτώμενων πιστεύει ότι το μέσο ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα θα αυξηθεί.
Αισιόδοξο για μείωση παρουσιάζεται μόνο το 10,9%, ενώ σταθερότητα προβλέπει το
29,2% των εκπροσώπων των επιχειρήσεων ΤΠΕ.
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 Σχήμα 8.33. Εκτιμήσεις προοπτικών για την επόμενη τριετία.
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Οι εκτιμήσεις των εκπροσώπων της αγοράς εργασίας για την πορεία της εταιρείας
τους,  του  κλάδου  των ΤΠΕ και  όλης  της  ελληνικής  οικονομίας  για  την  επόμενη
τριετία (2004 – 2006) παρουσιάζονται στο σχήμα 8.33. Στις επόμενες παραγράφους
σχολιάζονται τα αναλυτικά αποτελέσματα για τις εκτιμώμενες προοπτικές.  

Προοπτικές επιχείρησης
Οι  εταιρείες  του  κλάδου  αισιοδοξούν  σε  μεγάλο  βαθμό  για  το  μέλλον  τους.

Τουλάχιστον τα δύο τρίτα των επιχειρήσεων (67,9%) εκτιμούν ότι οι προοπτικές τους
για την ερχόμενη τριετία είναι αισιόδοξες. Μέτριες προοπτικές εκτιμά το 27,6% των
απαντώντων, ενώ απαισιοδοξία για το προσεχές μέλλον δηλώνει μόνο το 4,4%.  

Προοπτικές του κλάδου των ΤΠΕ
Οι  εκτιμήσεις  για  τις  συνολικές  προοπτικές  του  κλάδου  είναι  πολύ  πιο

συγκρατημένες.  Το ένα τρίτο των απαντώντων (33,1%) δηλώνει  αισιόδοξο, ενώ η
πλειοψηφία  τους  (57,1%)  εκτιμά  μέτριες  προοπτικές.  Σχεδόν  το  ένα  δέκατο  του
δείγματος (9,3%) αναμένει ύφεση. 

Προοπτικές ελληνικής οικονομίας
Οι εκτιμώμενες προοπτικές για την ελληνική οικονομία δεν είναι αισιόδοξες. Οι

εκτιμήσεις  είναι σχεδόν αντίστροφες αυτών που διατυπώνονται για τον κλάδο των
ΤΠΕ. Αισιοδοξία εκφράζει μόλις το 11,7% των απαντώντων, ενώ απαισιόδοξο είναι
σχεδόν  το  ένα  τρίτο  τους  (30,4%).  Στάσιμη  κατάσταση  προβλέπεται  από  τους
περισσότερους εκπροσώπους της αγοράς εργασίας (57,8%). 

Δυνατότητες εξεύρεσης εξειδικευμένου προσωπικού
Οι  επιχειρήσεις  του  κλάδου  διαπιστώνουν  στην  πλειοψηφία  τους  την  ανάγκη

εξειδίκευσης  των  εργαζομένων  (βλ.  σχήμα  8.33),  αναγνωρίζοντας  παράλληλα  τις
προσπάθειες των εργαζομένων και του εκπαιδευτικού συστήματος για εξειδίκευση.
Απαισιοδοξία  για  δυνατότητα  εύρεσης  για  πρόσληψη εξειδικευμένου  προσωπικού
εκφράζει μόνο το 14,6% των απαντώντων. Μέτριες προοπτικές εκτιμά το 48,6%, ενώ
αισιόδοξες δηλώνουν περισσότερες του ενός τρίτου των εταιρειών (36,8%).

8.5.4 Οι επιδράσεις των ανεξάρτητων μεταβλητών   

Με την ανάλυση της έως σήμερα εξελικτικής πορείας, της παρούσας κατάστασης και
των εκτιμώμενων  προοπτικών που αναπτύχθηκε επιχειρήθηκε η σκιαγράφηση της
δυναμικής  της  αγοράς εργασίας του κλάδου.  Πρόσθετο ενδιαφέρον παρουσιάζει  η
μελέτη των συσχετίσεων των εξαρτημένων μεταβλητών από τα χαρακτηριστικά των
επιχειρήσεων. Για το σκοπό αυτό διατυπώθηκε η πέμπτη ερευνητική υπόθεση της
διατριβής (βλ. ενότητα 5.4) για το στατιστικό έλεγχο της οποίας εφαρμόζονται κατά
κύριο λόγο ο έλεγχος Χ2 και συμπληρωματικά ο έλεγχος ανάλυσης της διασποράς.
Για τον προσδιορισμό των υφιστάμενων τάσεων υπολογίζονται επίσης οι συντελεστές
συσχέτισης του Spearman. 

Στατιστικός έλεγχος 5ης ερευνητικής υπόθεσης
Η πέμπτη ερευνητική υπόθεση διατυπώθηκε ως εξής: «Η εξελικτική πορεία των

επιχειρήσεων ΤΠΕ κατά την τελευταία τριετία καθώς και οι εκτιμήσεις τους για τις
διαγραφόμενες προοπτικές κατά την επόμενη πενταετία δεν εξαρτώνται από τα κύρια
χαρακτηριστικά του προφίλ τους».
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Έλεγχος των επιδράσεων στη μέχρι σήμερα εξελικτική πορεία των επιχειρήσεων 
Οι στατιστικοί έλεγχοι εφαρμόσθηκαν για όλες τις δυνατές περιπτώσεις (πέντε

ανεξάρτητες και τέσσερις εξαρτημένες μεταβλητές). Ο πίνακας 8.13 περιλαμβάνει τα
ευρεθέντα στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα από την εφαρμογή του ελέγχου Χ2

καθώς και τους αντίστοιχους συντελεστές συσχέτισης ps του Spearman.  

Πίνακας 8.13. Η επίδραση των ανεξάρτητων μεταβλητών στην εξελικτική πορεία
 των επιχειρήσεων ΤΠΕ (έλεγχος Χ2 και συντελεστές συσχέτισης του Spearman)

Έλεγχος Χ2
Συντελεστέ

ς
Spearman

Ανεξάρτητη μεταβλητή Εξαρτημένη μεταβλητή Χ2 df p ps
Έδρα Αριθμός εργαζομένων 13,19

6
4 0,01

0      0,002

Μέγεθος Αριθμός εργαζομένων 32,23
9

10 0,00
0 0.229**

Μέγεθος Περιοχές απασχόλησης 22,66
7

10 0,01
2 0,211**

Μέγεθος Κύκλος εργασιών 33,31
1

15 0,00
4 0,237**

Εμβέλεια δράσης Περιοχές απασχόλησης 17,24
7

6 0,00
8 0,208**

df: βαθμοί ελευθερίας - p: στάθμη σημαντικότητας ελέγχου Χ2 - *: ps < 0,05 - **: ps < 0,01

Τα  αποτελέσματα  των  δύο  ελέγχων  επιβεβαιώνουν  σχεδόν  πανομοιότυπα  την
ύπαρξη των ακόλουθων επιδράσεων των χαρακτηριστικών των επιχειρήσεων στην
εξελικτική τους πορεία κατά την τελευταία τριετία:
1) Η πολιτική αύξησης του αριθμού των εργαζομένων, την οποία υιοθέτησε η 
      πλειοψηφία των επιχειρήσεων ΤΠΕ διαφοροποιείται τόσο από την έδρα τους 
      (χωρίς όμως κάποια διαφαινόμενη τάση), όσο και από το μέγεθός τους. Οι 
      μεγάλες εταιρείες προέβησαν σε μεγαλύτερο βαθμό από τις μικρότερες σε 
      περαιτέρω αύξηση του προσωπικού τους.
2) Οι μεγαλύτερες και με ευρύτερη γεωγραφική εμβέλεια δραστηριοποίησης 
      εταιρείες διεύρυναν σε μεγαλύτερο βαθμό από τις υπόλοιπες τον αριθμό των 
      περιοχών απασχόλησής τους.
3) Ο κύκλος εργασιών της πλειοψηφίας των εταιρειών έχει αυξηθεί κατά την 
      τελευταία τριετία, ιδιαίτερα όμως των μεγαλύτερων επιχειρήσεων του κλάδου. 

Συμπερασματικά, το τμήμα της ερευνητικής υπόθεσης που αφορά στην εξάρτηση
των παραμέτρων της μέχρι σήμερα εξέλιξη των εταιρειών του κλάδου από το προφίλ
τους απορρίπτεται για το μέγεθος των επιχειρήσεων, ενώ γίνεται καθολικά αποδεκτή
για την ηλικία και για τις περιοχές απασχόλησής τους. Οι επιδράσεις της έδρας και
της εμβέλειας δράσης των επιχειρήσεων είναι πολύ μικρές.

Έλεγχος των επιδράσεων στις προοπτικές της αγοράς εργασίας 
Οι επιδράσεις των χαρακτηριστικών των επιχειρήσεων στις 12 μεταβλητές που

σκιαγραφούν  τις  διαγραφόμενες  προοπτικές  μελετώνται  με  τη  χρήση  τριών
στατιστικών ελέγχων. Όλα τα στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα του ελέγχου Χ2

και της ανάλυσης κατά Spearman παρουσιάζονται στον πίνακα 8.14. 
Ο έλεγχος  ανάλυσης  της  διασποράς (ANOVA) οδηγεί  στις  ίδιες  διαπιστώσεις.

Επιβεβαιώνεται  η  επίδραση  της  έδρας  των  επιχειρήσεων  τόσο  στις  εκτιμώμενες
προοπτικές τους (F = 5,266 -  p = 0,006), όσο και στις δυνατότητες εξεύρεσης για
πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού (F = 5,929 - p = 0,003). Αποδεικνύεται επίσης
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η  επίδραση  του  μεγέθους  των  εταιρειών  ΤΠΕ  στις  εκτιμήσεις  τους  για  τις
διαγραφόμενες  προοπτικές  τους  (F =  3,370  -  p =  0,006),  για  τις  προοπτικές  της
ελληνικής  οικονομίας  (F =  3,587  -  p =  0,004)  καθώς  και  για  προβλεπόμενες
δυνατότητες εύρεσης εξειδικευμένου δυναμικού στις ΤΠΕ (F = 4,501 - p = 0,001).

Πίνακας 8.14. Η επίδραση των ανεξάρτητων μεταβλητών στις προοπτικές της
αγοράς εργασίας κατά την επόμενη πενταετία (έλεγχος Χ2 και συντελεστές συσχέτισης

Spearman)

Έλεγχος Χ2
Συντελεστέ

ς
Spearman

Ανεξάρτητη
μεταβλητή Εξαρτημένη μεταβλητή Χ2 df P ps

Έδρα Προοπτικές επιχείρησης 10,31
6

4 0,03
5

      0,000

Έδρα Δυνατότητες εξεύρεσης εξειδικευμένου προσωπικού 11,64
2

4 0,02
0

-0,131*

Μέγεθος Προοπτικές επιχείρησης 21,86
8

10 0,01
6

   0,198**

Μέγεθος Προοπτικές ελληνικής οικονομίας 21,58
0

10 0,01
7

   0,206**

Μέγεθος Δυνατότητες εξεύρεσης εξειδικευμένου προσωπικού 23,82
0

10 0,00
8

   0,237**

Μέγεθος Ποσοστό ανεργίας αποφοίτων ΤΕΕ και ΙΕΚ 18,89
8

10 0,04
2

   0,192**

Μέγεθος Ζήτηση εξειδικευμένου προσωπικού 21,73
2

10 0,01
7

      0,097

Εμβέλεια δράσης Δυνατότητες εξεύρεσης εξειδικευμένου προσωπικού 17,79
4

6 0,00
7

 0,109*

Εμβέλεια δράσης Ποσοστό ανεργίας πτυχιούχων ΤΕΙ 14,45
5

6 0,02
5

      0,018

df: βαθμοί ελευθερίας - p: στάθμη σημαντικότητας ελέγχου Χ2 - *: ps < 0,05 - **: ps < 0,01

Οι διαπιστώσεις που προκύπτουν από την παραπάνω ανάλυση είναι οι εξής:
1)  Οι μεγαλύτερες σε μέγεθος εταιρείες, αυτές που εδρεύουν στην Αττική καθώς και 
      όσες δραστηριοποιούνται σε διεθνές ή πανελλήνιο επίπεδο θα έχουν καλύτερες 
      προοπτικές εύρεσης για πρόσληψη εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού.
2)  Οι προβλεπόμενες προοπτικές των μεγάλων και κεντρικών επιχειρήσεων για την 
      επόμενη τριετία είναι πολύ πιο αισιόδοξες από αυτές των μικρότερων εταιρειών.  
3)  Το μέγεθος των επιχειρήσεων επιδρά σημαντικά στις προβλέψεις τους για τις εξής

      παραμέτρους:
      -  οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας (θετική επίδραση του μεγέθους)
      -  το ποσοστό ανεργίας των αποφοίτων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και των

          ΙΕΚ (αρνητική επίδραση του μεγέθους)
      -  η ζήτηση εξειδικευμένου προσωπικού στις ΤΠΕ

Από την παραπάνω ανάλυση διαπιστώνεται  η μικρή επίδραση του προφίλ των
επιχειρήσεων  στις  εκτιμήσεις  τους  για  τις  διαγραφόμενες  προοπτικές.  Το σχετικό
τμήμα της ερευνητικής υπόθεσης απορρίπτεται μόνο για το μέγεθος των εταιρειών
ΤΠΕ. Η έδρα και η εμβέλεια δράσης τους διαδραματίζουν πολύ μικρό ρόλο, ενώ η
υπόθεση γίνεται αποδεκτή για την ηλικία και τον αριθμό των περιοχών απασχόλησης.

8.5.4 Συμπεράσματα 
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Η ανάλυση αυτής της ενότητας βασίσθηκε στη στατιστική επεξεργασία και ερμηνεία
των  απόψεων  των  εκπροσώπων  343  εταιρειών  ΤΠΕ.  Η  κύρια  διαπίστωση  που
προκύπτει είναι η έντονη δυναμική της αγοράς εργασίας του κλάδου των ΤΠΕ τόσο
σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν, όσο και για το διαγραφόμενο μέλλον. 

Όσον αφορά στη μέχρι τώρα εξέλιξη του κλάδου παρατηρείται λογική συσχέτιση
με τη μορφή ‘αιτίας - αποτελέσματος’ και αύξηση των τιμών όλων των παραμέτρων:
αύξηση  ανταγωνισμού  ==>  διεύρυνση  των  επαγγελματικών  κατευθύνσεων  των
επιχειρήσεων ==> αύξηση του αριθμού των εργαζομένων ==> αύξηση του κύκλου
εργασιών.  Η αύξηση  των παραπάνω μεγεθών παρατηρείται  στην  πλειοψηφία  των
επιχειρήσεων  (υποστηρίζεται  από το  60% -  70% των  απαντώντων)  και  ισχύει  σε
ακόμη μεγαλύτερο βαθμό για τις μεγάλου μεγέθους εταιρείες του κλάδου.

Οι απόψεις των επιχειρήσεων για τη σημερινή κατάσταση της αγοράς εργασίας
του  κλάδου  είναι  γενικά  θετικές:  1)  υπάρχει  έντονη  ανάγκη  εξειδίκευσης  των
εργαζομένων  στις  ΤΠΕ  συγκριτικά  με  το  πρόσφατο  παρελθόν,  2)  το  ποσοστό
ανεργίας των πτυχιούχων στις ΤΠΕ είναι μικρότερο από το αντίστοιχο μέσο ποσοστό
των  πτυχιούχων  άλλων  κλάδων  και  3)  διαφαίνεται  ότι  το  ισοζύγιο  ζήτησης  -
προσφοράς εργασίας του κλάδου των ΤΠΕ είναι θετικό. 

Οι προοπτικές που διαγράφονται για τους δύο πόλους της αγοράς εργασίας του
κλάδου, εργαζομένους και επιχειρήσεις, είναι - με λίγες μόνο εξαιρέσεις - ευοίωνες.

Όσον αφορά στους εργαζομένους προβλέπονται:
1)  Πιθανή μείωση του ποσοστού ανεργίας των πτυχιούχων ανώτατης εκπαίδευσης 
      στις ΤΠΕ, ιδιαίτερα αυτών των ΤΕΙ. Αντίθετα, η αγορά εργασίας δεν είναι 
      αισιόδοξη για τη διατήρηση του βαθμού απασχόλησης των αποφοίτων της 
      δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και των ΙΕΚ.
2)  Βέβαιη αύξηση του αριθμού των πτυχιούχων στις ΤΠΕ, του απαιτούμενου βαθμού

     εξειδίκευσης των εργαζομένων, αλλά και της ζήτησης εξειδικευμένου ανθρώπινου

     δυναμικού. Προβλέπεται επίσης η αύξηση του συνολικού αριθμού εργαζομένων 
     στον κλάδο.

Σχετικά με τις γενικότερες προοπτικές καταγράφεται η μεγάλη αισιοδοξία των
εργαζομένων για τη μελλοντική πορεία των εταιρειών στις οποίες απασχολούνται και
- σε μικρότερο βαθμό - για όλο τον κλάδο των ΤΠΕ. Αντίθετα, οι εκπρόσωποι της
αγοράς εργασίας δεν αισιοδοξούν για τη μελλοντική πορεία της ελληνικής οικονομίας
ούτε για τη μείωση του μέσου ποσοστού ανεργίας του ανθρώπινου δυναμικού.

Τέλος, σύμφωνα με τις απόψεις των εκπροσώπων της αγοράς εργασίας, κυρίως οι
μεγάλες  επιχειρήσεις  και  κατά  δεύτερο  αυτές  που  εδρεύουν  στην  Αττική  έχουν
καλύτερες προοπτικές και αντιμετωπίζουν το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία.

8.6   Οι τομείς εξειδίκευσης και τα επαγγέλματα ΤΠΕ 

Η ενότητα αυτή ασχολείται  με  τη διερεύνηση της επαγγελματικής ειδίκευσης  των
εργαζομένων στις ΤΠΕ τόσο όσον αφορά στο γενικότερο τομέα εξειδίκευσής τους,
όσο και στα συγκεκριμένα επαγγέλματα που ασκούν. 

Αρχικά μελετάται η επικείμενη μεταβολή της ζήτησης των κυριότερων τομέων
εξειδίκευσης,  μέσω των εκτιμήσεων των εταιρειών που συμμετείχαν στην έρευνα.
Το κύριο μέρος  της  ανάλυσης  αναφέρεται  στη διασπορά των επαγγελμάτων ΤΠΕ
στην  αγορά  εργασίας  και  στις  δυνατότητες  εύρεσης  εξειδικευμένου  προσωπικού.
Μελετώνται επίσης οι επιδράσεις των χαρακτηριστικών των επιχειρήσεων μέσω του
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ελέγχου  τριών  ερευνητικών  υποθέσεων.  Καταρτίζονται  πίνακες  κατηγοριοποίησης
επαγγελμάτων  ανάλογα  με  τη  διασπορά  τους  στην  αγορά  εργασίας  καθώς  και
σύμφωνα με τις επιδράσεις που υφίσταται ο βαθμός χρήσης τους από το προφίλ των
επιχειρήσεων. Τέλος,  συζητείται η χρησιμότητα της ανάλυσης για τον ορθολογικό
επαγγελματικό προσανατολισμό των εργαζομένων του κλάδου.

8.6.1 Διερεύνηση της ζήτησης των τομέων εξειδίκευσης 

Στα πλαίσια αυτής της ανάλυσης μελετάται η εκτιμώμενη ζήτηση των κύριων τομέων
εξειδίκευσης  των  επαγγελματιών  ΤΠΕ στην  Ελλάδα.  Εξετάζονται  οι  επτά  ομάδες
επαγγελμάτων, οι οποίες συγκέντρωσαν τις ισάριθμες πρώτες επιλογές της κατά τη
διεξαγωγή της προπαρασκευαστικής έρευνας (βλ. πίνακα 6.2, ενότητα 6.4). 

Για τη διερεύνηση του προβλεπόμενου βαθμού μεταβολής της ζήτησης κατά την
επόμενη πενταετία χρησιμοποιήθηκε μία ερώτηση κλειστού τύπου με πενταβάθμια
κλίμακα  Likert (βλ. παράρτημα Ε). Ο πίνακας 8.15 περιλαμβάνει τα αποτελέσματα
που προέκυψαν από την ανάλυση. Οι τομείς εξειδίκευσης έχουν ταξινομηθεί ως προς
τη σχετική συχνότητα των εταιρειών που προβλέπουν μεγάλη ή μικρή αύξηση. 

.
Πίνακας 8.15. Ταξινόμηση των κύριων τομέων εξειδίκευσης

 σύμφωνα με την επικείμενη αύξηση της ζήτησής τους

Τομέας εξειδίκευσης

Μεγάλ
η

αύξηση
(%)1

Μικρή
αύξησ

η
(%)1

Περίπου
σταθερή

(%)1

Μικρή
μείωση

(%)1

Μεγάλη
μείωση

(%)1

Ανάπτυξη και Διαχείριση στον Παγκόσμιο Ιστό 47,0 36,0 13,0 3,0 1,0
Ανάπτυξη και Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων 35,4 43,7 18,2 2,6 -
Ανάλυση και Ολοκλήρωση Συστημάτων Επιχειρήσεων 31,4 43,6 17,2 2,6 0,6
Τεχνική Υποστήριξη 38,3 35,7 24,0 1,6 0,3
Σχεδίαση και Διαχείριση Δικτύων 35,3 38,7 23,3 2,3 0,3
Τεχνολογία Λογισμικού 33,1 36,5 23,6 5,7 1,0
Πολυμέσα 25,1 41,6 25,8 6,8 0,7

1: Ποσοστό (%) επιχειρήσεων που προβλέπει την αντίστοιχη επικείμενη μεταβολή 
   της ζήτησης του κάθε κύριου τομέα εξειδίκευσης των επαγγελματιών ΤΠΕ

Τα  αποτελέσματα  είναι  σύμφωνα  με  προηγούμενα  ευρήματα  για  επικείμενη
αύξηση της ζήτησης εξειδικευμένου προσωπικού (βλ. σχήμα 8.32) και επιβεβαιώνουν
την απαίτηση της αγοράς εργασίας για περαιτέρω εξειδίκευση των εργαζομένων.  

Σύμφωνα με την άποψη της πλειοψηφίας των εταιρειών προβλέπεται αύξηση της
ζήτησης όλων ανεξαιρέτως των τομέων εξειδίκευσης. Ο βαθμός βεβαιότητας για την
επικείμενη αύξηση είναι διαφορετικός. Η «ανάπτυξη και διαχείριση στον παγκόσμιο
ιστό» αποτελεί την κατηγορία επαγγελμάτων, για την οποία προβλέπεται αύξηση της
ζήτησης με τη μεγαλύτερη βεβαιότητα (το 83% των απαντώντων προβλέπει μικρή ή
μεγάλη  αύξηση).  Ακολουθούν  η  «ανάπτυξη  και  διαχείριση  βάσεων  δεδομένων»
(79,1%)  και  η  «ανάλυση και  ολοκλήρωση  συστημάτων  επιχειρήσεων» (75%).  Οι
προβλέψεις για αύξηση της ζήτησης των υπόλοιπων τομέων είναι παρεμφερείς,  με
εξαίρεση τα «πολυμέσα», για τα οποία παρουσιάζεται μικρότερη αισιοδοξία: τα δύο
τρίτα των απαντώντων (67,4%) προβλέπει μικρή αύξηση ή σταθερότητα της ζήτησης
των σχετικών επαγγελμάτων.  Συμπερασματικά,  τα μηνύματα της αγοράς εργασίας
που αναφέρονται στην εξειδίκευση των επαγγελματιών του κλάδου είναι σαφή: 
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1)  Οι προοπτικές αύξησης της ζήτησης όλων των τομέων εξειδίκευσης είναι θετικές. 
      Τη μεγαλύτερη αύξηση αναμένεται να έχουν επαγγέλματα που σχετίζονται με το 
      διαδίκτυο, τις βάσεις δεδομένων και τα συστήματα των επιχειρήσεων.
2)  Οι πτυχιούχοι ΤΠΕ θα πρέπει να εξειδικευθούν προκειμένου να απολαμβάνουν 
      μεγαλύτερη ζήτηση από την αγορά εργασίας του κλάδου. 

Η  μελέτη  της  συσχέτισης  των  προβλέψεων  που  αφορούν  στη  μεταβολή  της
ζήτησης των τομέων εξειδίκευσης με το προφίλ των επιχειρήσεων πραγματοποιείται
με το στατιστικό έλεγχο της έκτης ερευνητικής υπόθεσης (βλ. ενότητα 8.6.3).

8.6.2  Διερεύνηση των επαγγελμάτων ΤΠΕ

Τα επαγγέλματα των ΤΠΕ αντικατοπτρίζουν σε μεγάλο βαθμό την κατάσταση της
αγοράς  εργασίας  του  κλάδου  (Siskos et al.,  2003).  Παράλληλα  η  ανάλυση  της
ζήτησης και των προοπτικών τους μπορεί να οδηγήσει τις νέες και τους νέους σε μία
πιο  ορθολογική  επιλογή  για  τη  σταδιοδρομία  τους  (Κατσανέβας  2002).  Για  τους
λόγους αυτούς η διερεύνηση των επαγγελμάτων ΤΠΕ που επιχειρείται σε αυτή την
ενότητα σε  συνδυασμό με αυτή της  απασχόλησης  των εκροών του εκπαιδευτικού
συστήματος (βλ. ενότητα 8.7) αποκτούν ιδιαίτερη σημασία.

Αντικείμενα της ανάλυσης αποτελούν τα 30 επαγγέλματα ΤΠΕ που προέκυψαν
από την προπαρασκευαστική έρευνα (βλ. πίνακα 6.3). Εξετάζονται δύο παράμετροι:
α) η απασχόληση προσωπικού ΤΠΕ ανά επάγγελμα, η οποία ‘φωτογραφίζει’ το βαθμό
διασποράς του στην αγορά εργασίας και β) οι εκτιμήσεις της αγοράς για το βαθμό
ευκολίας ή δυσκολίας εξεύρεσης ειδικευμένου προσωπικού ανά επάγγελμα.

Πίνακας 8.16. Ταξινόμηση επαγγελμάτων ΤΠΕ
ανάλογα με το βαθμό ύπαρξής τους στις επιχειρήσεις ΤΠΕ 

α/α Επάγγελμα ΤΠΕ Ποσοστό
επιχειρήσεων1 

  1 Τεχνικός Η/Υ 54,2
  2 Τεχνικός Δικτύων 47,8
  3 Προγραμματιστής 47,2
  4 Υπεύθυνος Τεχνικής Υποστήριξης 47,2
  5 Μηχανικός Η/Υ 40,5
  6 Διαχειριστής Δικτύων και Συστημάτων 37,6
  7 Αναλυτής Βάσεων Δεδομένων 37,3
  8 Προγραμματιστής Βάσεων Δεδομένων 37,3
  9 Χειριστής Εξοπλισμού Η/Υ 37,0
 10 Υπεύθυνος Έργων Πληροφορικής 34,4
 11 Αντιπρόσωπος Υποστήριξης Πελατών 32,9
 12 Αναλυτής Εφαρμογών 31,8
 13 Διαχειριστής Βάσεων Δεδομένων 29,2
 14 Αναλυτής Συστημάτων 27,1
 15 Μηχανικός Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων 26,8
 16 Αναλυτής Δικτύων 25,7
 17 Ειδικός Ανάπτυξης Περιοχών Παγκοσμίου Ιστού (Web Producer) 25,7
 18 Προγραμματιστής/ Αναλυτής Λειτουργικών Συστημάτων 25,7
 19 Προγραμματιστής Συστημάτων 22,2
 20 Ειδικός Ασφάλειας Υπολογιστών και Δικτύων 21,3
 21 Διευθυντής Υπηρεσιών Η/Υ 21,0
 22 Αναλυτής Επιχειρήσεων (Business Analyst) 19,5
 23 Σχεδιαστής Πληροφοριακών Συστημάτων 19,0
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 24 Ειδικός στις Εφαρμογές Ηλεκτρονικού Εμπορίου (e-business) 18,4
 25 Ειδικός Συστημάτων και Εφαρμογών Παγκοσμίου Ιστού (Webmaster) 17,5
 26 Ειδικός Ασφάλειας Βάσεων Δεδομένων 15,7
 27 Εκπαιδευτής/ Καθηγητής 14,3
 28 Ειδικός Πολυμέσων (Multimedia Specialist) 12,2
 29 Ειδικός στις Ηλεκτρονικές Εκδόσεις   6,1
 30 Ειδικός Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (GIS)  5,0

1: Ποσοστό (%) επιχειρήσεων ΤΠΕ, οι οποίες απασχολούν προσωπικό που ασκεί το  
   συγκεκριμένο επάγγελμα 

8.6.2.1  Η διασπορά των επαγγελμάτων στην αγορά εργασίας       

Ως  μέτρο  διασποράς  ενός  επαγγέλματος  στην  αγορά  εργασίας  θεωρείται  η
απασχόληση προσωπικού που ασκεί αυτό το επάγγελμα στις επιχειρήσεις ΤΠΕ. Για
την ανάλυση χρησιμοποιήθηκε μία ‘διχοτομική’ ερώτηση γεγονότος κλειστού τύπου.
Οι εκπρόσωποι ερωτήθηκαν για το εάν απασχολείται στην εταιρεία τους προσωπικό
που ασκεί το καθένα από 30 συγκεκριμένα επαγγέλματα ΤΠΕ1 (βλ. παράρτημα Ε). 

Ο πίνακας 8.16 περιλαμβάνει την ταξινόμηση 30 επαγγελμάτων ΤΠΕ ανάλογα με
το βαθμό χρήσης τους στις εταιρείες του κλάδου. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η
διασπορά των επαγγελμάτων είναι πολύ διαφορετική,  σε βαθμό που επιτρέπει  την
ταξινόμησή τους σε επιμέρους κατηγορίες (βλ. υποενότητα 8.6.4).

Πίνακας 8.17. Βαθμός ευκολίας ή δυσκολίας εύρεσης προσωπικού ανά επάγγελμα

α/α Επάγγελμα ΤΠΕ

Εκτίμηση αγοράς εργασίας

Εύκολη
εύρεση

(%)1

Ούτε εύκολη
ούτε δύσκολη

εύρεση
(%)1

Δύσκολη
εύρεση

(%)1

  1 Αναλυτής Βάσεων Δεδομένων      8,0 46,7 45,3
  2 Αναλυτής Δικτύων 20,2 48,2 31,6
  3 Αναλυτής Επιχειρήσεων 17,9 34,7 47,4
  4 Αναλυτής Εφαρμογών 11,9 47,6 40,5
  5 Αναλυτής Συστημάτων    14,0 45,8 40,2
  6 Αντιπρόσωπος Υποστήριξης Πελατών 26,2 42,9      31,0
  7 Διαχειριστής Βάσεων Δεδομένων 20,2 52,9 26,9
  8 Διαχειριστής Δικτύων και Συστημάτων 20,8 52,3 26,9
  9 Διευθυντής Υπηρεσιών Η/Υ 20,4 45,2 34,4
 10 Ειδικός Ανάπτυξης Περιοχών Παγκοσμίου Ιστού  37,3 44,9 17,8
 11 Ειδικός Ασφάλειας Βάσεων Δεδομένων   4,7 35,3      60,0
 12 Ειδικός Ασφάλειας Υπολογιστών και Δικτύων   7,2 38,1 54,6
 13 Ειδικός Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων   2,0 27,5 70,6
 14 Ειδικός Πολυμέσων 31,6 49,4      19,0
 15 Ειδικός στις Εφαρμογές Ηλεκτρονικού Εμπορίου 25,8         43,0 31,2
 16 Ειδικός στις Ηλεκτρονικές Εκδόσεις 16,7 46,3      37,0
 17 Ειδικός Συστημάτων και Εφαρμογών Παγκοσμίου Ιστού 30,7 45,5 23,9
 18 Εκπαιδευτής / Καθηγητής 42,7 40,2 17,1
 19 Μηχανικός Η/Υ 40,5 42,6 16,9
 20 Μηχανικός Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων 27,8 46,1 26,1

1 Δε ζητήθηκε η συμπλήρωση του ακριβούς αριθμού απασχολούμενων ατόμων ανά επάγγελμα, διότι η 
   σχετική απάντηση απαιτεί - ιδιαίτερα στις μεγάλες εταιρείες - πολύ χρόνο για τη συμπλήρωσή της, 
   εφόσον είναι απαραίτητη η συλλογή στοιχείων από τα αρχεία της επιχείρησης. Επιπλέον ενέχει τον 
   κίνδυνο παροχής ανακριβών πληροφοριών. 
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 21 Προγραμματιστής 37,9         42,0 20,1

 22 Προγραμματιστής / Αναλυτής Λειτουργικών
Συστημάτων

23,4 46,7 29,9

 23 Προγραμματιστής Βάσεων Δεδομένων 23,6 47,9 28,6
 24 Προγραμματιστής Συστημάτων 19,4 52,7      28,0
 25 Σχεδιαστής Πληροφοριακών Συστημάτων      9,0 51,7 38,3
 26 Τεχνικός Δικτύων    40,0 45,3 14,7
 27 Τεχνικός Η/Υ 58,7 29,9 11,4
 28 Υπεύθυνος Έργων Πληροφορικής 13,8         40,0 46,2
 29 Υπεύθυνος Τεχνικής Υποστήριξης 28,9 48,8 22,3
 30 Χειριστής Εξοπλισμού Η/Υ 72,3 20,4   7,3

1: Ποσοστό (%) επιχειρήσεων ΤΠΕ που εκτιμά το συγκεκριμένο βαθμό ευκολίας / δυσκολίας

    για εύρεση εξειδικευμένου προσωπικού στο κάθε επάγγελμα.

8.6.2.2  Οι δυνατότητες εύρεσης προσωπικού ανά επάγγελμα

Ο βαθμός  της  ευκολίας  ή  δυσκολίας  εύρεσης  εξειδικευμένου  προσωπικού σε ένα
επάγγελμα  αποτελεί  -  μαζί  με  το  βαθμό  διασποράς  του  -  ένα  από  τα  σημαντικά
κριτήρια για  την αξιολόγηση του επαγγέλματος,  όσον  αφορά στις  επαγγελματικές
προοπτικές  των  πτυχιούχων  ΤΠΕ  που  αποφάσισαν  να  το  ακολουθήσουν.  Για  τη
διερεύνηση αυτής της παραμέτρου χρησιμοποιήθηκε μία ‘ερώτηση γνώμης’ κλειστού
τύπου με  τριβάθμια κλίμακα.  Ο πίνακας 8.17 περιλαμβάνει  τα αποτελέσματα που
προέκυψαν από την ανάλυση των απαντήσεων των επιχειρήσεων ΤΠΕ. 

Το επόμενο στάδιο της ανάλυσης συνίσταται στην ταξινόμηση των επαγγελμάτων
ΤΠΕ ως προς το βαθμό ευκολίας ή δυσκολίας εύρεσης αντίστοιχου εξειδικευμένου
προσωπικού. Για το σκοπό αυτό καταρτίσθηκαν οι πίνακες 8.18 και 8.19, οι οποίοι
περιλαμβάνουν  τα  10  ‘ευκολότερα’  και  ‘δυσκολότερα’  στην  εύρεση  αντίστοιχου
προσωπικού επαγγέλματα ΤΠΕ αντίστοιχα.

Πίνακας 8.18. Τα 10 πιο εύκολα1 στην εύρεση επαγγέλματα ΤΠΕ στην Ελλάδα

α/α Επάγγελμα ΤΠΕ Εκτίμηση 
αγοράς εργασίας2

Ποσοστό
εταιρειών3

  1 Χειριστής Εξοπλισμού Η/Υ            72,3         37,0
  2 Τεχνικός Η/Υ            58,7         54,2
  3 Εκπαιδευτής/ Καθηγητής            42,7         14,3
  4 Μηχανικός Η/Υ            40,5         40,5
  5 Τεχνικός Δικτύων              40,0           47,8
  6 Προγραμματιστής            37,9         47,2
  7 Ειδικός Ανάπτυξης Περιοχών Παγκοσμίου Ιστού            37,3         25,7
  8 Ειδικός Πολυμέσων            31,6         12,2
  9 Ειδικός Συστημάτων και Εφαρμογών Παγκοσμίου

Ιστού            30,7         17,5

10 Υπεύθυνος Τεχνικής Υποστήριξης            28,9         47,2
1: Σύμφωνα με το βαθμό ευκολίας εξεύρεσης αντίστοιχου επαγγελματία
2: Ποσοστό (%) εταιρειών ΤΠΕ που εκτιμά ότι είναι εύκολο να βρεθεί αντίστοιχος
επαγγελματίας
3: Ποσοστό (%) εταιρειών ΤΠΕ, οι οποίες χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο επάγγελμα
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Η μεγάλη ευκολία εύρεσης προσωπικού σε ένα επάγγελμα αποτελεί κατ’ αρχήν
αποτρεπτικό παράγοντα για την επιλογή του. Αντίθετα,  η μεγάλη χρήση του στην
αγορά εργασίας αποτελεί ισχυρή αιτία στροφής προς αυτό. Με αυτό το σκεπτικό από
τα  επαγγέλματα  του  πίνακα  8.18  τα  δύο  πλέον  ‘δελεαστικά’  είναι  ο  «υπεύθυνος
τεχνικής υποστήριξης» και ο «τεχνικός δικτύων» επειδή παρουσιάζουν πολύ μεγάλη
διασπορά  στις  επιχειρήσεις  του  κλάδου,  ενώ  παράλληλα  δε  θεωρείται  ιδιαίτερα
εύκολη η εύρεση αντίστοιχου εξειδικευμένου προσωπικού.

Ο μεγάλος βαθμός δυσκολίας εύρεσης κατάλληλου προσωπικού αποτελεί δέλεαρ
για την επιλογή ενός επαγγέλματος, ιδιαίτερα εάν συνοδεύεται από σχετικά υψηλή
διασπορά στην αγορά εργασίας. Τα δύο πλέον ελκυστικά επαγγέλματα του πίνακα
8.19 είναι ο «αναλυτής βάσεων δεδομένων» και ο «υπεύθυνος έργων πληροφορικής».
Παρουσιάζουν μεγάλη χρήση (απαντώνται  σε περισσότερες  από το ένα τρίτο των
επιχειρήσεων ΤΠΕ) και παράλληλα υψηλό βαθμό δυσκολίας. Πολύ καλές επιλογές
συνιστούν επίσης τα επαγγέλματα που σχετίζονται με την ασφάλεια λογισμικού ή
συστημάτων  («ειδικός  ασφάλειας  βάσεων  δεδομένων»  και  «ειδικός  ασφάλειας
υπολογιστών και δικτύων»), για τα οποία δηλώνεται πολύ υψηλός βαθμός δυσκολίας, ενώ
η ραγδαία εξέλιξη των ΤΠΕ προδιαγράφει θεαματική αύξηση των σχετικών αναγκών.

Πίνακας 8.19. Τα 10 πιο δύσκολα1 στην εύρεση επαγγέλματα ΤΠΕ στην Ελλάδα

α/α Επάγγελμα ΤΠΕ Εκτίμηση αγοράς
εργασίας2 

Ποσοστό
εταιρειών 3

  1 Ειδικός Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων 70,6          5,0
  2 Ειδικός Ασφάλειας Βάσεων Δεδομένων              60,0 15,7
  3 Ειδικός Ασφάλειας Υπολογιστών και Δικτύων 54,6 21,3
  4 Αναλυτής Επιχειρήσεων (Business Analyst) 47,4 19,5
  5 Υπεύθυνος Έργων Πληροφορικής 46,2 34,4
  6 Αναλυτής Βάσεων Δεδομένων 45,3 37,3
  7 Αναλυτής Εφαρμογών 40,5 31,8
  8 Αναλυτής Συστημάτων 40,2 27,3
  9 Σχεδιαστής Πληροφοριακών Συστημάτων 39,3        19,0
10 Ειδικός στις Ηλεκτρονικές Εκδόσεις              37,0   6,1

1: Σύμφωνα με το βαθμό δυσκολίας εξεύρεσης αντίστοιχου επαγγελματία
2: Ποσοστό (%) εταιρειών ΤΠΕ που εκτιμά ότι είναι δύσκολο να βρεθεί αντίστοιχος επαγγελματίας
3: Ποσοστό (%) εταιρειών ΤΠΕ, οι οποίες χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο επάγγελμα

8.6.3   Οι επιδράσεις των ανεξάρτητων μεταβλητών 

Για την πληρέστερη ανάλυση και ερμηνεία των παραπάνω αποτελεσμάτων κρίνεται
σκόπιμη η διερεύνηση των επιδράσεων των τεσσάρων ανεξάρτητων μεταβλητών του
προβλήματος (έδρα - ηλικία - μέγεθος - γεωγραφική εμβέλεια δράσης των εταιρειών).
Ελέγχεται η ισχύς τριών σχετικών ερευνητικών υποθέσεων. Η πρώτη από αυτές (έκτη
υπόθεση της διατριβής) ελέγχει την ομοιομορφία των εκτιμήσεων για τις επικείμενες
μεταβολές  της  ζήτησης  των  τομέων  εξειδίκευσης.  Οι  δύο  επόμενες  αναφέρονται
αντίστοιχα σε ισάριθμα χαρακτηριστικά στοιχεία των επαγγελμάτων: στη διασπορά
τους στην αγορά εργασίας και στις δυνατότητες εύρεσης εξειδικευμένου προσωπικού.
Για την υλοποίηση των ελέγχων χρησιμοποιούνται παράλληλα δύο - κατάλληλες για
την  εκάστοτε  περίπτωση  -  στατιστικές  μέθοδοι:  ο  έλεγχος  Χ2  ή  η  ανάλυση  της
διασποράς καθώς και οι συντελεστές συσχέτισης του Spearman.

Στατιστικός έλεγχος 6ης ερευνητικής υπόθεσης

182



Κεφάλαιο 8: Ανάλυση των αποτελεσμάτων 

Η έκτη  ερευνητική  υπόθεση  αναφέρεται  στην  επικείμενη  ζήτηση  των  τομέων
εξειδίκευσης των επαγγελματιών στις  ΤΠΕ. Η υπόθεση διατυπώθηκε ως εξής (βλ.
ενότητα 5.3): «Η ζήτηση όλων των κύριων τομέων εξειδίκευσης των επαγγελματιών
ΤΠΕ από την αγορά εργασίας του κλάδου πρόκειται να αυξηθεί. Οι εκτιμήσεις των
επιχειρήσεων για  την  αύξηση της  ζήτησης  των τομέων  είναι  ομοιόμορφες  και  δε
διαφοροποιούνται από τα κύρια χαρακτηριστικά του προφίλ τους».

Αύξηση της ζήτησης των τομέων εξειδίκευσης
Το πρώτο μέρος της υπόθεσης επαληθεύεται απόλυτα από τα αποτελέσματα της

αρχικής  ανάλυσης  (βλ.  πίνακα 8.13).  Παρά το  ότι  ο  βαθμός  βεβαιότητας  για  την
επικείμενη αύξηση των επιμέρους τομέων παρουσιάζεται διαφορετικός, τουλάχιστον
τα δύο τρίτα των επιχειρήσεων αναμένουν μικρή ή μεγάλη αύξηση της ζήτησης όλων
ανεξαιρέτως των κύριων τομέων εξειδίκευσης των επαγγελματιών ΤΠΕ. Εκτιμάται
μάλιστα ότι εξειδικεύσεις που σχετίζονται με το διαδίκτυο, τις βάσεις δεδομένων και
την ανάλυση και υλοποίηση συστημάτων επιχειρήσεων θα γνωρίσουν τη μεγαλύτερη
ζήτηση στο προσεχές μέλλον.
Έλεγχος των επιδράσεων στις εκτιμήσεις μεταβολής της ζήτησης 

Επειδή υπάρχει  μία μεταβλητή διάταξης  και  μία  μεταβλητή ομάδων ως κύρια
στατιστική μέθοδος χρησιμοποιείται ο έλεγχος ανάλυσης της διασποράς (ANOVA),
ενώ για τον προσδιορισμό των υφιστάμενων τάσεων υπολογίζονται οι συντελεστές
συσχέτισης του  Spearman. Ο πίνακας 8.20 περιλαμβάνει  τα στατιστικά σημαντικά
αποτελέσματα από την εφαρμογή των δύο μεθόδων.

Πίνακας 8.20. Η επίδραση των ανεξάρτητων μεταβλητών στις εκτιμήσεις
 για τη μεταβολή της ζήτησης των τομέων εξειδίκευσης 

(έλεγχος ANOVA και συντελεστές συσχέτισης του Spearman)

Έλεγχος ANOVA Συντελεστές
Spearman

Ανεξάρτητη μεταβλητή Εξαρτημένη μεταβλητή F p ps

Έδρα

Ανάπτυξη και Διαχείριση
στον Παγκόσμιο Ιστό 4,917 0,008 -0,135**

Σχεδίαση και Διαχείριση
Δικτύων 4,783 0,009 -0,169**

Μέγεθος Τεχνική Υποστήριξη 3,751 0,003  0,220**

Εμβέλεια δράσης

Ανάπτυξη και Διαχείριση
Βάσεων Δεδομένων 3,324 0,020  0,150**

Σχεδίαση και Διαχείριση
Δικτύων 4,341 0,005  0,185**

Τεχνική Υποστήριξη 5,579 0,001  0,209**

  p: στάθμη σημαντικότητας ελέγχου ANOVA - *: ps < 0,05 - **: ps < 0,01

Το χαμηλό ποσοστό των στατιστικά σημαντικών συντελεστών (μόνο έξι από τους
συνολικά 28 δυνατούς συνδυασμούς) αποδεικνύει ότι οι επιδράσεις των ανεξάρτητων
μεταβλητών είναι μικρές. Οι μοναδικές άξιες λόγου επιδράσεις που επιβεβαιώνονται
και από τους δύο στατιστικούς ελέγχους είναι οι ακόλουθες:
1)  Οι επιχειρήσεις που εδρεύουν στην επαρχία εκτιμούν μεγαλύτερο βαθμό αύξησης 
      της ζήτησης των τομέων εξειδίκευσης που σχετίζονται με τον παγκόσμιο ιστό και 
      με τη σχεδίαση και διαχείριση δικτύων απ’ ότι αυτές που εδρεύουν στην Αττική.
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2) Οι μεγάλες και οι διεθνώς δραστηριοποιούμενες επιχειρήσεις ΤΠΕ προβλέπουν 
     μικρότερη αύξηση της ζήτησης των επαγγελμάτων που σχετίζονται με την τεχνική 
     υποστήριξη απ’ ότι οι μικρές και με τοπική εμβέλεια δράσης εταιρείες αντίστοιχα. 
3) Οι εκτιμήσεις των εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε διεθνές ή σε εθνικό
     επίπεδο για το βαθμό αύξησης των τομέων που σχετίζονται με τις βάσεις 
     δεδομένων και με τα δίκτυα είναι πιο μετριοπαθείς από αυτές των εταιρειών με 
     τοπική εμβέλεια δράσης.

Όσον αφορά στον έλεγχο της ομοιομορφίας των εκτιμήσεων για την επικείμενη
μεταβολή  της  ζήτησης  των  τομέων  εξειδίκευσης,  η  ερευνητική  υπόθεση  γίνεται
αποδεκτή.  Οι  μικρές  διαφοροποιήσεις  που  παρατηρούνται  ερμηνεύονται  ως
επιδράσεις στις απόψεις των επιχειρήσεων από τις ιδιαίτερες ανάγκες και προοπτικές
τους. Τα μόνα χαρακτηριστικά που επιδρούν σε μικρό βαθμό στις προβλέψεις των
επιχειρήσεων είναι η θέση (έδρα) και η γεωγραφική εμβέλεια δράσης. 

Στατιστικός έλεγχος 7ης ερευνητικής υπόθεσης
Η  έβδομη  ερευνητική  υπόθεση  της  διατριβής  αναφέρεται  στον  έλεγχο  της

διασποράς των επαγγελμάτων ΤΠΕ στην αγορά εργασίας. Η διατύπωσή της είναι η
ακόλουθη:  «Ο βαθμός ύπαρξης  των 30 σημαντικότερων επαγγελμάτων ΤΠΕ στην
αγορά εργασίας του κλάδου είναι διαφορετικός. Η διασπορά των επαγγελμάτων στις
επιχειρήσεις ΤΠΕ δεν εξαρτάται από τα κύρια χαρακτηριστικά του προφίλ τους».

Βαθμός ύπαρξης των επαγγελμάτων
Τα αποτελέσματα της προηγούμενης ανάλυσης (βλ. πίνακα 8.16) επαληθεύουν το

πρώτο μέρος της υπόθεσης: ο βαθμός ύπαρξης των επαγγελμάτων ΤΠΕ στις εταιρείες
είναι  πολύ  διαφορετικός  και  κυμαίνεται  από  μόλις  5%  (ειδικός  γεωγραφικών
πληροφοριακών συστημάτων) έως 54% (τεχνικός Η/Υ). Ως εκ τούτου δεν απαιτείται
η διεξαγωγή στατιστικού ελέγχου. Μάλιστα, ανάλογα με το βαθμό χρήσης τους τα
επαγγέλματα ΤΠΕ διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες (βλ. ενότητα 8.6.4).

Έλεγχος των επιδράσεων στη διασπορά των επαγγελμάτων
Χρησιμοποιήθηκαν  για  όλες  τις  δυνατές  περιπτώσεις  (120  συνδυασμοί)  δύο

στατιστικές  μέθοδοι:  ο  έλεγχος  Χ2 και  οι  συντελεστές  συσχέτισης  του  Spearman.
Στον πίνακα 8.21 καταγράφονται  όλα τα στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα (το
κάθε κενό κελί δηλώνει μη στατιστικά σημαντικό συντελεστή, ενώ με έντονη γραφή
σημειώνονται οι εξαρτήσεις που επιβεβαιώνονται και από τους δύο ελέγχους). Στα
επτά  επαγγέλματα  που  δεν  περιλαμβάνονται  στον  πίνακα  (ποσοστό  23%  επί  του
συνόλου) δεν παρατηρήθηκε καμία εξάρτηση από το προφίλ των εταιρειών ΤΠΕ.

Όσον αφορά στις επιδράσεις που υφίσταται η διασπορά των επαγγελμάτων ΤΠΕ
συνάγονται τα εξής συμπεράσματα (σχολιάζονται μόνο οι περιπτώσεις, στις οποίες το
στατιστικά σημαντικό αποτέλεσμα συνοδεύεται από συγκεκριμένη τάση):
1)  Η επίδραση του μεγέθους των επιχειρήσεων είναι καταλυτική. Ο βαθμός ύπαρξης 
     της πλειοψηφίας των επαγγελμάτων (22 από τα 30: ποσοστό 73%) αυξάνεται στις 
     εταιρείες με μεγαλύτερο αριθμό εργαζομένων.
2)  Η έδρα των εταιρειών δε διαδραματίζει σημαντικό ρόλο. Μόλις δύο επαγγέλματα

     («ειδικός πολυμέσων» και «ειδικός στις ηλεκτρονικές εκδόσεις») παρουσιάζουν 
     μεγαλύτερη χρήση στις επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Αττική.
3) Η επίδραση της ηλικίας των εταιρειών είναι μικρή. Μόνο τέσσερα επαγγέλματα 
     («υπεύθυνος τεχνικής υποστήριξης», «εκπαιδευτής/καθηγητής», «ειδικός στις 
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     ηλεκτρονικές εκδόσεις» και «ειδικός πολυμέσων») παρουσιάζουν αυξημένη χρήση

     στις παλαιότερες εταιρείες, ενώ σε άλλα τέσσερα διαφαίνονται παρόμοιες τάσεις. 
4) Η γεωγραφική εμβέλεια δράσης των επιχειρήσεων επιδρά στο βαθμό ύπαρξης 
     οκτώ επαγγελμάτων. Η χρήση των επτά εξ αυτών αυξάνεται στις εταιρείες που  
     δραστηριοποιούνται σε διεθνές ή σε εθνικό επίπεδο (βλ. πίνακα 8.21), ενώ το 
     επάγγελμα του «εκπαιδευτή / καθηγητή» συναντάται περισσότερο σε εταιρείες με 
     τοπική εμβέλεια δράσης.

Από την παραπάνω ανάλυση προκύπτουν όσον αφορά στην αποδοχή ή απόρριψη
αυτής της ερευνητικής υπόθεσης οι εξής διαπιστώσεις:
α) Η υπόθεση απορρίπτεται για το μέγεθος των επιχειρήσεων του κλάδου, το οποίο 
     επιδρά θετικά στο βαθμό ύπαρξης σχεδόν των τριών τετάρτων των επαγγελμάτων.
β) Η υπόθεση γίνεται αποδεκτή για την ηλικία και την έδρα των επιχειρήσεων, οι 
     επιδράσεις των οποίων στη διασπορά των επαγγελμάτων είναι αμελητέες.
γ) Η υπόθεση απορρίπτεται εν μέρει για τη γεωγραφική εμβέλεια δραστηριοποίησης 
     των επιχειρήσεων, η ευρύτητα της οποίας επιδρά θετικά (πλην μίας περίπτωσης) 
     σε περισσότερα του ενός τρίτου των επαγγελμάτων.
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Πίνακας 8.21. Η επίδραση των ανεξάρτητων μεταβλητών στη διασπορά των επαγγελμάτων ΤΠΕ
(έλεγχος Χ2 και συντελεστές συσχέτισης του Spearman)

Ανεξάρτητες μεταβλητές 
Έδρα Ηλικία Μέγεθος Εμβέλεια δράσης

Έλεγχο
ς Χ2

Συντ/στές
Spearman

Έλεγχο
ς

Χ2 

Συντ/στές
Spearman

Έλεγχο
ς

Χ2 

Συντ/στές
Spearman

Έλεγχο
ς

Χ2 

Συντ/στές
Spearman

α/α Επάγγελμα ΤΠΕ p ps p ps p ps p ps

   1 Τεχνικός Η/Υ   0,120* 0,001   0,238** 0,019   0,118*
   2 Τεχνικός Δικτύων 0,010 0,000   0,270**
   3 Υπεύθυνος Τεχνικής Υποστήριξης 0,032   0,130*   0,176* 0,046   0,137*
   4 Μηχανικός Η/Υ 0,001   0,232**   0,118*
   5 Διαχειριστής Δικτύων και Συστημάτων 0,004   0,175*
   6 Αναλυτής Βάσεων Δεδομένων 0,000   0,256*
   7 Προγραμματιστής Βάσεων Δεδομένων 0,000   0,391**
   8 Χειριστής Εξοπλισμού Η/Υ 0,000   0,335**
   9 Αντιπρόσωπος Υποστήριξης Πελατών   -0,117* 0,001   0,221**   0,108*
 10 Αναλυτής Εφαρμογών   0,142** 0,000   0,336**   0,116*
 11 Μηχανικός Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων   -0,114* 0,007 0,008   0,107* 0,003   0,179**
 12 Προγραμματιστής Συστημάτων 0,027   0,170** 0,000   0,285**
 13 Ειδικός Ασφάλειας Υπολογιστών και Δικτύων 0,000   0,371**   0,115*
 14 Διευθυντής Υπηρεσιών Η/Υ 0,000   0,291**   0,111*
 15 Αναλυτής Επιχειρήσεων 0,000   0,285** 0,041   0,117*
 16 Σχεδιαστής Πληροφοριακών Συστημάτων 0,003   0,219** 0,001   0,166*
 17 Ειδικός στις Εφαρμογές Ηλεκτρονικού Εμπορίου 0,000   0,296**   0,111*
 18 Ειδικός Συστημάτων και Εφαρμογών Παγκοσμίου Ιστού 0,000   0,252** 0,044   0,153**
 19 Ειδικός Ασφάλειας Βάσεων Δεδομένων   0,107* 0,000   0,345**
 20 Εκπαιδευτής/ Καθηγητής 0,028 0,015   0,173** 0,000   0,192** 0,019  -0,149**
 21 Ειδικός Πολυμέσων 0,002   -0,167** 0,014   0,172** 0,000   0,410** 0,015   0,170**
 22 Ειδικός στις Ηλεκτρονικές Εκδόσεις 0,047   -0,109* 0,002   0,206** 0,000   0,307**
 23 Ειδικός Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων 0,014   0,107*

p: στάθμη σημαντικότητας ελέγχου Χ2 - *: ps < 0,05 - **: ps < 0,01
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Στατιστικός έλεγχος 8ης ερευνητικής υπόθεσης
Αποτελεί  τη δεύτερη ερευνητική υπόθεση που αναφέρεται  στα επαγγέλματα ΤΠΕ και

συγκεκριμένα στις δυνατότητες εύρεσης αντίστοιχου εξειδικευμένου προσωπικού. Η όγδοη
ερευνητική  υπόθεση  της  διατριβής  (βλ.  ενότητα  5.3)  διατυπώθηκε  ως  εξής:  «Ο βαθμός
ευκολίας  ή  δυσκολίας  εύρεσης  εξειδικευμένου  προσωπικού  σε  καθένα  από  τα  30
σημαντικότερα επαγγέλματα  ΤΠΕ της  ελληνικής  αγοράς  εργασίας  είναι  διαφορετικός.  Οι
δυνατότητες εύρεσης προσωπικού δεν εξαρτώνται από τα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων,
οι οποίες αναζητούν εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό».

Βαθμός ευκολίας ή δυσκολίας εύρεσης εξειδικευμένου προσωπικού ανά επάγγελμα
Όπως αποδεικνύουν τα αποτελέσματα της προηγούμενης ανάλυσης, το πρώτο μέρος της

υπόθεσης επαληθεύεται σε πολύ μεγάλο βαθμό: Οι εκτιμήσεις των εταιρειών για το βαθμό
ευκολίας  ή  δυσκολίας  εξεύρεσης  εξειδικευμένου  προσωπικού  για  πρόσληψη  ποικίλλουν
σημαντικά ανάλογα με το ζητούμενο επάγγελμα ΤΠΕ (βλ. πίνακα 8.17). Οι παρατηρούμενες
διαφορές  επιτρέπουν  τη  δημιουργία  δύο  κατηγοριών  επαγγελμάτων  όσον  αφορά  στις
δυνατότητες εξεύρεσης αντίστοιχου προσωπικού: α) μεγάλης ευκολίας (βλ. πίνακα 8.18) και
β) μεγάλης δυσκολίας (βλ. πίνακα 8.19).

Έλεγχος των επιδράσεων στις δυνατότητες εύρεσης εξειδικευμένου προσωπικού
Για  τον  έλεγχο  του  δεύτερου  μέρους  της  υπόθεσης  υιοθετήθηκε  η  ίδια  ανάλυση:

εφαρμογή  του  ελέγχου  Χ2 και  υπολογισμός  των  συντελεστών  συσχέτισης  του  Spearman.
Όπως δείχνουν τα συγκεντρωτικά ευρήματα των δύο ελέγχων (βλ. πίνακα 8.22), βρέθηκαν
ελάχιστα  στατιστικά  σημαντικά  αποτελέσματα.  Μόλις  επτά  (από  τις  120  συνολικά)
περιπτώσεις  έδωσαν τιμή  μικρότερη του 0,05 κατά τον έλεγχο Χ2,  ενώ βρέθηκαν και  13
‘διεσπαρμένοι’ στατιστικά σημαντικοί συντελεστές Spearman. Οι μοναδικές εξαρτήσεις που
επιβεβαιώνονται από τις δύο μεθόδους που εφαρμόσθηκαν είναι οι εξής: 
1)  Οι μικρότερες σε μέγεθος επιχειρήσεις ΤΠΕ καθώς και αυτές που εδρεύουν στην επαρχία 
     αντιμετωπίζουν περισσότερες δυσκολίες από τις μεγάλες και τις κεντρικές αντίστοιχα 
     στην εύρεση «υπευθύνων τεχνικής υποστήριξης». 
2) Οι μικρές επιχειρήσεις δυσκολεύονται περισσότερο από τις μεγάλες στην εύρεση 
     «αντιπροσώπων υποστήριξης πελατών» και «τεχνικών Η/Υ»

Επιπλέον,  σε  επαγγέλματα  ΤΠΕ  που  σχετίζονται  με  τον  προγραμματισμό  και  την
εκπαίδευση,  διαφαίνονται  τάσεις  μείωσης  του  βαθμού  δυσκολίας  εύρεσης  εξειδικευμένου
προσωπικού στις μεγαλύτερες σε μέγεθος εταιρείες (βλ. πίνακα 8.22). Οι ελάχιστοι υπόλοιποι
στατιστικά  σημαντικοί  συντελεστές  είναι  μεμονωμένοι  και  δεν  τεκμηριώνουν  κάποια
επίδραση. 

Συμπερασματικά  η  ερευνητική  υπόθεση  γίνεται  στο  σύνολό  της  αποδεκτή,  με  την
επισήμανση  ότι  το  μέγεθος  των  επιχειρήσεων  διευκολύνει  την  εύρεση  εξειδικευμένου
προσωπικού σε ορισμένα - όχι πάντως ευάριθμα - επαγγέλματα.
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Πίνακας 8.22. Η επίδραση των ανεξάρτητων μεταβλητών στο βαθμό διασποράς των επαγγελμάτων ΤΠΕ
(έλεγχος Χ2 και συντελεστές συσχέτισης του Spearman)

Ανεξάρτητες μεταβλητές 
Έδρα Ηλικία Μέγεθος Εμβέλεια δράσης

Έλεγχο
ς Χ2

Συντ/στές
Spearman

Έλεγχο
ς

Χ2 

Συντ/στές
Spearman

Έλεγχο
ς

Χ2 

Συντ/στές
Spearman

Έλεγχο
ς

Χ2 

Συντ/στές
Spearman

α/α Επάγγελμα ΤΠΕ p ps p ps p ps p ps

1 Αναλυτής Επιχειρήσεων   0,037
2 Αναλυτής Εφαρμογών   -0,202*
3 Αντιπρόσωπος Υποστήριξης Πελατών   0,003   -0,344**
4 Αναλυτής Συστημάτων   -0,293**
5 Εκπαιδευτής/ Καθηγητής   -0,240*
6 Μηχανικός Η/Υ   -0,174*
7 Μηχανικός Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων   0,042
8 Προγραμματιστής   -0,179*

  9 Προγραμματιστής Βάσεων Δεδομένων   -0,189*
10 Προγραμματιστής Συστημάτων   -0,236*
11 Τεχνικός Δικτύων   -0,172*
12 Τεχνικός Η/Υ   0,044   -0,246**
13 Υπεύθυνος Έργων Πληροφορικής   0,036
14 Υπεύθυνος Τεχνικής Υποστήριξης   0,039   0,194*   0,039   -0,187*   -0,153*

p: στάθμη σημαντικότητας ελέγχου Χ2 - *: ps < 0,05 - **: ps < 0,01
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8.6.4   Κατηγοριοποιήσεις των επαγγελμάτων 

Η ανάλυση της διασποράς των επαγγελμάτων και τα αποτελέσματα των στατιστικών
ελέγχων (βλ.  υποενότητα 8.6.3) καθιστούν εφικτή την ομαδοποίηση τους.  Μπορεί
κατά συνέπεια  να θεωρηθεί  ότι  τα επαγγέλματα ΤΠΕ διακρίνονται  σε κατηγορίες
ανάλογα είτε με τη διασπορά τους στην αγορά εργασίας, είτε με την ταυτότητα και το
πλήθος των χαρακτηριστικών των εταιρειών που επιδρούν στο βαθμό διάχυσής τους. 

Με βάση τη διασπορά τους στις επιχειρήσεις του κλάδου, τα επαγγέλματα ΤΠΕ
διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες:
1)  Επαγγέλματα υψηλής διασποράς 
     Είναι αυτά που συναντώνται τουλάχιστον στο 40% των επιχειρήσεων ΤΠΕ.   
     Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα πέντε πρώτα επαγγέλματα του πίνακα 8.16.
2)  Επαγγέλματα μεσαίας διασποράς 
      Συχνότητα ύπαρξης στις επιχειρήσεις του κλάδου μεταξύ 20% και 40%
      Μεσαία διασπορά παρουσιάζουν 16 επαγγέλματα (τα με αύξοντα αριθμό 6 έως 
      και 21 του πίνακα 8.16)
3)  Επαγγέλματα χαμηλής διασποράς 
     Συναντώνται σε λιγότερο από το 20% των επιχειρήσεων ΤΠΕ.
     Μικρή διασπορά παρουσιάζουν τα εννέα τελευταία επαγγέλματα του πίνακα 8.16.

Ανάλογα με τον αριθμό των ανεξάρτητων μεταβλητών που επιδρούν στατιστικά
σημαντικά  στο  βαθμό  ύπαρξής  τους  στην  αγορά  εργασίας,  τα  επαγγέλματα  ΤΠΕ
ταξινομούνται στις ακόλουθες κατηγορίες:
1  η   κατηγορία επαγγελμάτων ΤΠΕ (επτά επαγγέλματα):  

Δεν  επηρεάζονται  από  καμία  ανεξάρτητη  μεταβλητή.  Η  διασπορά  τους  στις
επιχειρήσεις ΤΠΕ είναι ομοιόμορφη (πίνακας 8.23).

Πίνακας 8.23. Επαγγέλματα ΤΠΕ με ομοιόμορφη διασπορά στην αγορά εργασίας

α/α Επάγγελμα ΤΠΕ
1 Αναλυτής Δικτύων 
2 Αναλυτής Συστημάτων
3 Διαχειριστής Βάσεων Δεδομένων
4 Ειδικός Ανάπτυξης Περιοχών Παγκοσμίου Ιστού
5 Προγραμματιστής
6 Προγραμματιστής/ Αναλυτής Λειτουργικών Συστημάτων
7 Υπεύθυνος Έργων Πληροφορικής

2  η   κατηγορία επαγγελμάτων ΤΠΕ (13 επαγγέλματα):  
Επηρεάζονται  μόνο από το μέγεθος των επιχειρήσεων.  Ο βαθμός  χρήσης τους

αυξάνεται στις εταιρείες με μεγάλο αριθμό εργαζομένων (βλ. πίνακα 8.24).
3  η   κατηγορία επαγγελμάτων ΤΠΕ (7 επαγγέλματα)  

Ο βαθμός χρήσης τους στην αγορά εργασίας επηρεάζονται από δύο ανεξάρτητες
μεταβλητές: το μέγεθος των επιχειρήσεων και την ηλικία (τα δύο πρώτα επαγγέλματα
του πίνακα 8.25) ή τη γεωγραφική εμβέλεια δραστηριοποίησής τους (τα υπόλοιπα
πέντε επαγγέλματα του ίδιου πίνακα).

Πίνακας 8.24. Επαγγέλματα ΤΠΕ με ευρύτερη χρήση στις μεγάλες επιχειρήσεις 
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α/α Επάγγελμα ΤΠΕ
   1 Αναλυτής Βάσεων Δεδομένων
   2 Αναλυτής Εφαρμογών
   3 Αντιπρόσωπος Υποστήριξης Πελατών
   4 Διαχειριστής Δικτύων και Συστημάτων
   5 Διευθυντής Υπηρεσιών Η/Υ
   6 Ειδικός Ασφάλειας Βάσεων Δεδομένων
   7 Ειδικός Ασφάλειας Υπολογιστών και Δικτύων
   8 Ειδικός Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων
   9 Ειδικός στις Εφαρμογές Ηλεκτρονικού Εμπορίου
 10 Μηχανικός Η/Υ
 11 Προγραμματιστής Βάσεων Δεδομένων
 12 Τεχνικός Δικτύων
 13 Χειριστής Εξοπλισμού Η/Υ

Πίνακας 8.25. Επαγγέλματα ΤΠΕ με ευρύτερη χρήση στις μεγάλες 
και στις παλαιές1 ή στις γεωγραφικά ευρέως δραστηριοποιούμενες2 επιχειρήσεις

α/α Επάγγελμα ΤΠΕ
1 Προγραμματιστής Συστημάτων1

2 Υπεύθυνος Τεχνικής Υποστήριξης1

3 Αναλυτής Επιχειρήσεων2

4 Ειδικός Συστημάτων και Εφαρμογών Παγκοσμίου Ιστού2 

5 Μηχανικός Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων2

6 Σχεδιαστής Πληροφοριακών Συστημάτων2

7 Τεχνικός Η/Υ2

                          1: Ευρύτερη χρήση στις μεγαλύτερες και παλαιότερες εταιρείες 
2: Ευρύτερη χρήση στις μεγαλύτερες και στις διεθνώς δραστηριοποιούμενες 
   εταιρείες 

4  η   ομάδα επαγγελμάτων ΤΠΕ (2 επαγγέλματα)  
Ο βαθμός χρήσης τους επηρεάζεται από τρία χαρακτηριστικά των εταιρειών:

1) «εκπαιδευτής / καθηγητής»: χρησιμοποιείται περισσότερο στις παλαιότερες, 
      μεγαλύτερες και με τοπική εμβέλεια δράσης επιχειρήσεις. 
2)  «ειδικός στις ηλεκτρονικές εκδόσεις»: χρησιμοποιείται πιο πολύ στις κεντρικές 
      (αυτές που εδρεύουν στην Αττική), παλαιές και μεγάλες επιχειρήσεις.
5  η   ομάδα επαγγελμάτων ΤΠΕ (1 επάγγελμα)  

Στη διασπορά του επιδρούν όλα τα κύρια χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων του
κλάδου.  Περισσότεροι  «ειδικοί  πολυμέσων» χρησιμοποιούνται  από  τις  κεντρικές,
παλαιές, μεγάλες και με ευρεία γεωγραφική εμβέλεια δράσης επιχειρήσεις.

8.6.5 Διαπιστώσεις και συνεισφορά της ανάλυσης    

Στην ενότητα αυτή αναλύθηκαν δύο σημαντικές παράμετροι που σχετίζονται με τις
επαγγελματικές  εξειδικεύσεις  του  ανθρώπινου  δυναμικού  που  απασχολείται  στην
αγορά εργασίας: οι τομείς εξειδίκευσης των επαγγελματιών και τα επαγγέλματα που
απαντώνται στις επιχειρήσεις του κλάδου. 

Η  πρώτη  διαπίστωση  που  προκύπτει  είναι  η  επιβεβαίωση  της  ανάγκης
εξειδίκευσης  του  ανθρώπινου  δυναμικού,  προκειμένου  να  βελτιώσει  τις
επαγγελματικές του προοπτικές. Τομείς που σχετίζονται με τον παγκόσμιο ιστό, την
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ανάπτυξη-διαχείριση βάσεων δεδομένων  και την ανάλυση-ολοκλήρωση συστημάτων
επιχειρήσεων  αποτελούν  τις  καλύτερες  επιλογές  καθώς  αναμένεται  να  έχουν  τη
μεγαλύτερη αύξηση ζήτησης στο προσεχές μέλλον.

Τα  δεδομένα  της  ανάλυσης  της  διασποράς  και  των  δυνατοτήτων  εύρεσης
εξειδικευμένου προσωπικού ανά ειδικότητα αποτελούν χρήσιμο εργαλείο για μια πιο
ορθολογική επιλογή επαγγέλματος από το νεοεισερχόμενο δυναμικό του κλάδου. Η
ευρεία  διασπορά και  ο  σχετικά  υψηλός  βαθμός  δυσκολίας  εξεύρεσης  αντίστοιχου
προσωπικού συνιστούν δύο αξιόπιστα κριτήρια επιλογής.  Τα χαρακτηριστικά αυτά
συγκεντρώνουν  επαγγέλματα  όπως  «τεχνικός  δικτύων»,  «υπεύθυνος  τεχνικής
υποστήριξης»,  «αναλυτής  βάσεων  δεδομένων»,  «υπεύθυνος  έργων  πληροφορικής»
και «ειδικός ασφάλειας (υπολογιστών και δικτύων ή βάσεων δεδομένων», τα οποία
αποτελούν κατά συνέπεια τις καλύτερες σχετικά επιλογές.

Τα ευρήματα του ελέγχου των ερευνητικών υποθέσεων και οι κατηγοριοποιήσεις
των επαγγελμάτων ΤΠΕ που προέκυψαν από αυτά (βλ. υποενότητα 8.6.4) αποτελούν
χρήσιμο  βοήθημα  για  πιο  αποτελεσματική  ‘πλοήγηση’  στην  αγορά  εργασίας  των
παλαιότερων επαγγελματιών, οι οποίοι έχουν ήδη εξειδικευθεί σε κάποιο επάγγελμα. 

191



Κεφάλαιο 8: Ανάλυση των αποτελεσμάτων

8.7 Η απασχόληση των εκροών του εκπαιδευτικού συστήματος

Οι εκροές του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος των ΤΠΕ, δηλαδή οι πτυχιούχοι
των τμημάτων εξειδίκευσης όλων των βαθμίδων αποτελούν το σημαντικότερο πόλο
συσχέτισης της παρεχόμενης εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Στοχεύοντας στη
διερεύνηση  ορισμένων  παραμέτρων  της  απασχόλησης  των  ειδικοτήτων  ΤΠΕ,  η
ανάλυση επικεντρώνεται σε τρεις τομείς: 
α) Στην απασχόληση των πτυχιούχων ανά βαθμίδα εκπαίδευσης. 
    Διερευνάται η διασπορά τους στην αγορά εργασίας και οι προτιμήσεις των 
    επιχειρήσεων κατά την πρόσληψη νέου προσωπικού.  
β) Στην αναλυτική τους διασπορά στην αγορά εργασίας.
    Εξετάζεται η απασχόληση των πτυχιούχων του καθενός από τα 15 κύρια τμήματα 
    εξειδίκευσης όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης). 
γ) Στην αξιολόγηση της ανταπόκρισης των πτυχιούχων στις απαιτήσεις των εταιρειών

    του κλάδου.
Μελετώνται επίσης οι διαφοροποιήσεις που υφίστανται οι παραπάνω μεταβλητές

από τις επιδράσεις των χαρακτηριστικών του προφίλ των εταιρειών με το στατιστικό
έλεγχο  δύο  ερευνητικών  υποθέσεων.  Τέλος,  καταγράφονται  οι  διαπιστώσεις  που
προέκυψαν και συνάγονται συμπεράσματα.

8.7.1 Η απασχόληση των πτυχιούχων ΤΠΕ

Η ανάλυση  εστιάζεται  στις  παραμέτρους  που  σκιαγραφούν  την  απασχόληση  των
πτυχιούχων ανάλογα με τη βαθμίδα εκπαίδευσης  και την ειδικότητά τους.  Αρχικά
μελετάται  η  διασπορά  των  πτυχιούχων  στις  εταιρείες  του  κλάδου  (υποενότητα
8.7.1.1). Κατόπιν εξετάζεται η ιεράρχηση που θέτουν οι εταιρείες κατά την πρόσληψη
πτυχιούχων για την πλήρωση νέων ή κενών θέσεων εργασίας (υποενότητα 8.7.1.2).
Διερευνάται  επίσης  η  αναλυτική  απασχόληση  των  πτυχιούχων  ανά  βαθμίδα
εκπαίδευσης για όλα τα κύρια τμήματα εξειδίκευσης που λειτουργούν στο ελληνικό
εκπαιδευτικό  σύστημα  και  έχουν  ήδη  ‘αποδώσει’  αποφοίτους  τους  στην  αγορά
εργασίας (υποενότητα 8.7.1.3).

8.7.1.1  Η διασπορά των πτυχιούχων στην αγορά εργασίας   

Ως διασπορά των πτυχιούχων ΤΠΕ στην αγορά εργασίας του κλάδου θεωρείται ο
βαθμός  απασχόλησής  τους  στις  εταιρείες  που  συμμετείχαν  στην  έρευνα.  Τα
αποτελέσματα του σχήματος 8.34 αποτελούν ‘προϊόν’ της στατιστικής ανάλυσης των
απαντήσεων στο πρώτο μέρος της σχετικής σύνθετης ερώτησης που αναφέρεται στην
απασχόληση των πτυχιούχων ανά βαθμίδα εκπαίδευσης στις εταιρείες του κλάδου.

Οι πτυχιούχοι ΤΠΕ διακρίνονται ανάλογα με τη διασπορά τους στις επιχειρήσεις
του κλάδου τους; σε τρεις κατηγορίες: α) οι πτυχιούχοι του πανεπιστημιακού και του
τεχνολογικού  κλάδου  της  ανώτατης  εκπαίδευσης,  οι  οποίοι  απασχολούνται  σε
τουλάχιστον τρία τέταρτα των εταιρειών (76,4% και 76,7% αντίστοιχα), β) οι κάτοχοι
μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών και οι απόφοιτοι των ΙΕΚ που εργάζονται στο 40%
έως 50% των επιχειρήσεων (42,9% και 47,8% αντίστοιχα) και γ) οι εξειδικευμένοι
στις  ΤΠΕ  απόφοιτοι  της  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  καθώς  και  αυτοί  των
εργαστηρίων  ελευθέρων  σπουδών  που  ‘απαντώνται’  σχεδόν  στο  ένα  τρίτο  των
εταιρειών του κλάδου (33,5% και 28% αντίστοιχα).

Επισημαίνεται ο μεγάλος βαθμός διασποράς των πτυχιούχων ΤΠΕ των ΤΕΙ (ίσος
με  αυτόν  των  κατόχων  πανεπιστημιακού  τίτλου  σπουδών)  καθώς  και  αυτών  με
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μεταπτυχιακό  ή  διδακτορικό  δίπλωμα,  παρά  το  μικρό  αριθμό  εισακτέων  στα
προγράμματα  μεταπτυχιακών  σπουδών  (βλ.  ενότητα  4.3).  Στην  ευρεία  διασπορά
αυτών των πτυχιούχων στην αγορά εργασίας συντελεί προφανώς η ύπαρξη μεγάλου
αριθμού αποφοίτων με σπουδές σε πανεπιστημιακά ιδρύματα της αλλοδαπής.
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Σχήμα 8.34. Διασπορά πτυχιούχων ΤΠΕ ανά βαθμίδα εκπαίδευσης.

8.7.1.2  Οι προτιμήσεις των επιχειρήσεων στην πρόσληψη πτυχιούχων 

Οι  προτιμήσεις  των  εργοδοτών  στην  πρόσληψη  πτυχιούχων  ΤΠΕ  αναλύονται
ποσοτικά με τη σειρά ιεράρχησης που δίνουν οι επιχειρήσεις στους πτυχιούχους της
κάθε βαθμίδας εκπαίδευσης,  όταν προβαίνουν σε πρόσληψη νέου προσωπικού. Τα
αποτελέσματα του σχήματος 8.35 προέρχονται από τις απαντήσεις στο δεύτερο μέρος
της  αντίστοιχης  σπονδυλωτής  ερώτησης  (βλ.  Παράρτημα  Ε).  Αποτελούν  σχετικές
συχνότητες επιχειρήσεων και αντιστοιχούν στις πέντε πρώτες προτεραιότητές τους. 

Από τα παραπάνω αποτελέσματα προκύπτει ότι οι προτιμήσεις των επιχειρήσεων
στην πρόσληψη εξειδικευμένου δυναμικού δεν ακολουθούν το βαθμό διασποράς των
πτυχιούχων στην αγορά εργασίας. Οι διαπιστώσεις που αφορούν στις προτεραιότητες
πρόσληψης πτυχιούχων ΤΠΕ είναι οι εξής:
1) Οι πτυχιούχοι πανεπιστημίων και οι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών 
     αποτελούν κατά σειρά τις δύο πρώτες επιλογές, καθότι προτιμώνται (ως πρώτες 
     επιλογές) από τις μισές περίπου εταιρείες. Ειδικότερα οι απόφοιτοι του 
     πανεπιστημιακού κλάδου αποτελούν την πρώτη ή δεύτερη επιλογή της 
     συντριπτικής πλειοψηφίας (95%) των επιχειρήσεων ΤΠΕ.
2) Οι πτυχιούχοι ΤΠΕ των ΤΕΙ αποτελούν την αμέσως επόμενη επιλογή πρόσληψης 
     εκ μέρους των επιχειρήσεων που τους απασχολούν (για το 40,5% των εταιρειών 
     είναι η πρώτη επιλογή, για το 32,4% η δεύτερη και για το 25,9% η τρίτη).
3) Οι απόφοιτοι των χαμηλότερων βαθμίδων εκπαίδευσης αποτελούν - με διαφορά - 
     χαμηλότερες επιλογές για πρόσληψη από την αγορά εργασίας (συνήθως την τρίτη,
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     τέταρτη ή πέμπτη επιλογή των επιχειρήσεων).
 Οι διαπιστώσεις αυτές οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η αγορά εργασίας προτιμά

σαφώς για πρόσληψη πτυχιούχους  ΤΠΕ της ανώτατης εκπαίδευσης,  ιδιαίτερα του
πανεπιστημιακού  τομέα.  Οι  κάτοχοι  μεταπτυχιακών  τίτλων  σπουδών,  παρά  την
ευρεία διασπορά τους  στην αγορά εργασίας  και  τη διαπιστωμένη  μεγάλη ζήτηση
εξειδικευμένου  προσωπικού,  δεν αποτελούν την πρώτη επιλογή των επιχειρήσεων
προφανώς λόγω του αυξημένου κόστους που συνεπάγεται η πρόσληψή τους.
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 Σχήμα 8.35. Προτιμήσεις στην πρόσληψη πτυχιούχων ΤΠΕ.
            

8.7.1.3 Η απασχόληση ανά τμήμα ειδίκευσης

Η  μελέτη  της  αναλυτικής  απασχόλησης  των  πτυχιούχων  συνίσταται  από  τη
διερεύνηση της διασποράς τους στην αγορά εργασίας ανά τμήμα ειδίκευσής τους.
Πέραν  της  περιγραφικής  στατιστικής  χρησιμοποιούνται  μέθοδοι  της  αναλυτικής
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στατιστικής  για  την  ομαδοποίηση  των  αρχικών  μεταβλητών  (ανάλυση  σε  κύριες
συνιστώσες)  καθώς  και  για  τη μελέτη των επιδράσεων των χαρακτηριστικών των
επιχειρήσεων σε αυτές (ανάλυση κατά Spearman). 

Η διασπορά των πτυχιούχων
Για  την  αναλυτική  διερεύνηση  της  απασχόλησης  των  πτυχιούχων  ΤΠΕ

μελετήθηκε  η  διασπορά  τους  στην  αγορά  εργασίας  ανάλογα  με  τη  βαθμίδα
εκπαίδευσης  και  την  ειδικότητά  τους.  Για  το  σκοπό  αυτό  επιλέχθηκαν  όλα  τα
τμήματα  της  ανώτατης  εκπαίδευσης  που  έχουν  ‘παράγει’  πτυχιούχους  έως  το
ακαδημαϊκό έτος  2002-2003 (συγχωνεύοντας  τα ομότιτλα τμήματα)  καθώς  και  τα
κυριότερα τμήματα των ΙΕΚ (με βάση τον αριθμό των τμημάτων και των αποφοίτων
τους).  Όλες  οι  ειδικότητες  ΤΠΕ της  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  (των ΤΕΛ,  των
ΤΕΕ και του ΟΑΕΔ) θεωρήθηκαν ως μία ξεχωριστή κατηγορία. Η ίδια προσέγγιση
υιοθετήθηκε και για τις ειδικότητες ΤΠΕ των εργαστηρίων ελευθέρων σπουδών.  

Ο πίνακας 8.26 περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της ανάλυσης των απαντήσεων
των εταιρειών για τις 15 κυριότερες ειδικότητες ΤΠΕ του εκπαιδευτικού συστήματος.
Ο βαθμός διασποράς της κάθε ειδικότητας εκφράζεται ως το ποσοστό των εταιρειών,
οι οποίες απασχολούν αντίστοιχους πτυχιούχους.

Πίνακας 8.26. Απασχόληση πτυχιούχων ΤΠΕ ανά τμήμα εξειδίκευσης.

α/α Εκπαιδευτικό ίδρυμα Ονομασία τμήματος Ποσοστό
εταιρειών1

  1 ΤΕΙ Πληροφορικής 42,6
  2 Πανεπιστήμιο Πληροφορικής 39,9
  3 Πανεπιστήμιο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ 37,9
  4 Πανεπιστήμιο Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής 31,5
  5 ΙΕΚ Τεχνικός Δικτύου 30,3
  6 Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών Διάφορες Ειδικότητες ΤΠΕ 26,5
  7 ΤΕΙ Ηλεκτρονικών Πληροφορικών Συστημάτων 21,6
  8 ΙΕΚ Ειδικός Εφαρμογών Πληροφορικής 19,5
  9 Πανεπιστήμιο Επιστήμης Η/Υ 17,2
10 Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 16,0
11 Πανεπιστήμιο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 15,5
12 ΤΕΙ Αυτοματισμού 14,6
13 ΙΕΚ Ειδικός Εφαρμογών Πληροφορικής με Πολυμέσα 14,6
14 Δευτεροβάθμια εκπαίδευση  Υποστήριξης Συστημάτων Η/Υ 13,7
15 ΙΕΚ Άλλες ειδικότητες ΤΠΕ 12,0

1: Ποσοστό (%) εταιρειών ΤΠΕ, οι οποίες απασχολούν πτυχιούχους των αντίστοιχων τμημάτων

Οι απόφοιτοι των τμημάτων πληροφορικής των ΤΕΙ και των πανεπιστημίων (βλ.
ενότητα 3.1.1) παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη διασπορά, εφόσον απασχολούνται από
το 40% περίπου των εταιρειών.  Ακολουθούν  οι  δύο κύριες  ειδικότητες  ΤΠΕ που
προέρχονται  από τις  πολυτεχνικές  σχολές  (ηλεκτρολόγοι  μηχανικοί  και  μηχανικοί
Η/Υ  καθώς  και  μηχανικοί  Η/Υ  και  πληροφορικής),  οι  πτυχιούχοι  των  οποίων
απασχολούνται στο 37,9% και 31,5% των εταιρειών. Στην πέμπτη θέση με βάση τη
διασπορά τους (30,5%) βρίσκονται οι τεχνικοί δικτύων, οι οποίοι προέρχονται από 19
αντίστοιχα  τμήματα  των  ΙΕΚ  (Οργανισμός  Επαγγελματικής  Εκπαίδευσης  και
Κατάρτισης, 2002 και Κώστογλου, 2002β).  Ακολουθούν με διασπορά μεταξύ 15%
και  30%  οι  ειδικότητες  πληροφορικής  των  εργαστηρίων  ελευθέρων  σπουδών,  οι
ειδικοί  εφαρμογών  πληροφορικής  και  διάφορες  άλλες  ειδικότητες  ΤΠΕ  των
πανεπιστημίων και των ΤΕΙ. Διασπορά κάτω του 15% συγκεντρώνουν οι υπόλοιπες
ειδικότητες των ΙΕΚ και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  
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Η αναλυτική διασπορά των πτυχιούχων ΤΠΕ στην αγορά εργασίας αποτελεί μεν
μία από τις σημαντικές παραμέτρους της απασχόλησής τους, δεν οδηγεί πάντως σε
συμπεράσματα  για  την  απασχολησιμότητά  των  επιμέρους  ειδικοτήτων,  λόγω  των
υφιστάμενων μεγάλων διαφορών στους αριθμούς των ομότιτλων τμημάτων και στο
πλήθος των αποφοίτων τους.  

Ανάλυση σε κύριες συνιστώσες
Για  την  ελάττωση  του  αριθμού  των  μεταβλητών,  οι  οποίες  παριστάνουν  τα

κυριότερα σύγχρονα τμήματα εξειδίκευσης στις ΤΠΕ χρησιμοποιήθηκε ανάλυση σε
κύριες  συνιστώσες  (principal component analysis)  που  συνοδεύτηκε  από  Varimax
περιστροφή των αξόνων (Tabachnick και Fidell, 1989).  

Στον πίνακα 8.27 παρουσιάζεται  ο σχηματισμός  τριών κύριων συνιστωσών με
ιδιοτιμές μεγαλύτερες της μονάδας. Οι συνιστώσες αποδίδουν συνολικά το 95% της
διασποράς των 15 αρχικών μεταβλητών, τις αναπαριστούν δηλαδή με αρκετά μεγάλη
ακρίβεια.  Για  κάθε μία  από τις  αρχικές  μεταβλητές  υπολογίζονται  οι  συντελεστές
συσχέτισής  τους  με  τις  τρεις  συνιστώσες  (factor loadings).  Κατά  σύμβαση
θεωρούνται ως σημαντικοί οι συντελεστές συσχέτισης με τιμή μεγαλύτερη του 0,50,
η οποία θεωρείται σημαντική σε εφαρμογές της ανάλυσης σε κύριες συνιστώσες1. 

Πίνακας 8.27. Συντελεστές συσχέτισης των αρχικών μεταβλητών με τις κύριες
συνιστώσες για την απασχόληση των πτυχιούχων ΤΠΕ μετά από Varimax περιστροφή

των αξόνων 

Συνιστώσα 1

«Πανεπιστήμιο
ΤΠΕ και ΤΕΙ

Πληροφορικής

   Συνιστώσα 2

«κύριες ειδικ/τες
ΙΕΚ και ΤΕΕ»

Συνιστώσα 3

«λοιπές ειδικ/τες
ΤΕΙ και ΙΕΚ»

 Ποσοστά ερμηνευμένης διασποράς 68% 17% 10%
 Πανεπιστήμιο – Πληροφορικής  0,7271 0,029        - 0,057
 Πανεπιστήμιο - Επιστήμης Η/Υ 0,702 0,208        - 0,077
 Πανεπιστήμιο - Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής 0,662 0,129 0,111
 Πανεπιστήμιο - Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 0,604 0,017 0,349
 Πανεπιστήμιο - Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ 0,591        - 0,047 0,182
 Πανεπιστήμιο - Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 0,566 0,056 0,232
 ΤΕΙ – Πληροφορικής 0,502 0,287        - 0,046
 ΤΕΙ – Αυτοματισμού 0,142 0,656 0,116
 ΤΕΙ - Ηλεκτρονικών Πληροφορικών Συστημάτων       - 0,058 0,636 0,108
 ΙΕΚ - Τεχνικός Δικτύων 0,126 0,607 0,117
 ΙΕΚ - Ειδικός Εφαρμογών Πληροφορικής με Πολυμέσα 0,244 0,550        - 0,106
 ΙΕΚ - Ειδικός Εφαρμογών Πληροφορικής 0,006 0,410 0,278
 ΙΕΚ - Άλλες σχετικές ειδικότητες 0,175 0,258 0,657
 Δευτεροβάθμια εκπαίδευση - Υποστήριξης  Συστημάτων Υπολογιστών 0,274        - 0,099 0,637
 Εργαστ. Ελευθέρων Σπουδών - Διάφορες ειδικότητες Πληροφορικής       - 0,105 0,319 0,587

1: Στατιστικά σημαντικοί θεωρήθηκαν οι συντελεστές συσχέτισης με τιμή μεγαλύτερη από 0,50.

Κάθε συνιστώσα που συσχετίζεται σε σημαντικό βαθμό με μία ομάδα αρχικών
μεταβλητών, περιγράφει αυτή την ομάδα σε ικανοποιητικό βαθμό και κατά συνέπεια

1 Αν και θα μπορούσε να ειπωθεί ότι πρέπει να χρησιμοποιηθούν συντελεστές συσχέτισης με 
  τιμές μεγαλύτερες του 0,60 (δεδομένου ότι στην περίπτωση αυτή η συνιστώσα ερμηνεύει   
  τουλάχιστον το 36% της κάθε μεταβλητής), θεωρείται χρήσιμη η μείωση του ορίου του 
  συντελεστή στην τιμή 0,50, προκειμένου να αποκαλυφθούν και άλλες προσδιοριστικές 
  μεταβλητές για την καλύτερη κατανόηση της σημασίας του εκάστοτε παράγοντα.  
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μπορεί να την εκπροσωπήσει στην περαιτέρω ανάλυση. Στον πίνακα 8.27 διακρίνεται
καθαρά  ότι  για  κάθε  κύρια  συνιστώσα  προσδιορίζεται  σαφώς  η  ομάδα  των
μεταβλητών  με  τις  υψηλότερες  τιμές  συντελεστών  συσχέτισης,  ενώ  για  όλες  τις
υπόλοιπες μεταβλητές καταγράφονται σχεδόν μηδενικές τιμές. 

Η πρώτη συνιστώσα αναπαριστά την ενδεχόμενη απασχόληση των πτυχιούχων
όλων των ειδικοτήτων ΤΠΕ των πανεπιστημιακών τμημάτων και των πτυχιούχων των
τμημάτων πληροφορικής των ΤΕΙ, ερμηνεύει δε το 68% της συνολικής διασποράς. Η
δεύτερη συνιστώσα, η οποία ερμηνεύει το 17% της συνολικής διασποράς, περιγράφει
τις ειδικότητες «αυτοματισμού» και «ηλεκτρονικών πληροφορικών συστημάτων» των
ΤΕΙ καθώς  και  τις  δύο  κύριες  ειδικότητες  που  προσφέρονται  στα  ΙΕΚ:  «τεχνικός
δικτύων»  και  «ειδικός  εφαρμογών  πληροφορικής  με  πολυμέσα».  Η  τρίτη  κύρια
συνιστώσα περιλαμβάνει τις υπόλοιπες ειδικότητες ΤΠΕ των ΙΕΚ καθώς και αυτές
της  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  και  των  Εργαστηρίων  Ελευθέρων  Σπουδών.
Ερμηνεύει το 10% της συνολικής διασποράς.

Οι συντελεστές συσχέτισης όλων των κύριων συνιστωσών είναι θετικοί, γεγονός
το οποίο σημαίνει ότι οποιαδήποτε αύξηση της τιμής κάθε συνιστώσας συνοδεύεται
από  αύξηση  των τιμών  των  αντίστοιχων  αρχικών μεταβλητών.  Κατά συνέπεια  οι
συμμετέχουσες  στην  έρευνα επιχειρήσεις  ΤΠΕ πράγματι  απασχολούν  πτυχιούχους
των αντίστοιχων κατηγοριών. 

Οι επιδράσεις των χαρακτηριστικών της αγοράς εργασίας στις κύριες συνιστώσες
Για  τη  μελέτη  των  επιδράσεων  του  χαρακτηριστικών  των  επιχειρήσεων  στις

κύριες συνιστώσες που απαρτίζουν οι πτυχιούχοι ΤΠΕ υπολογίσθηκαν οι συντελεστές
συσχέτισης του  Spearman για όλες τις δυνατές περιπτώσεις (πέντε ανεξάρτητες και
τρεις εξαρτημένες μεταβλητές). Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον πίνακα 8.28
(τα στατιστικά σημαντικά ευρήματα σημειώνονται με έντονα γράμματα).

Πίνακας 8.28. Η επίδραση των ανεξάρτητων μεταβλητών στις τρεις κύριες συνιστώσες
(συντελεστές συσχέτισης του Spearman) 

    Χαρακτηριστικά επιχειρήσεων

Έδρα Ηλικία Μέγεθος Εμβέλεια
δράσης

Περιοχές
απασχόλησης

Συνιστώσα 1
«Πανεπιστήμιο
ΤΠΕ και ΤΕΙ

Πληροφορικής»

 -0,058    0,101  0,417** 0,264** 0,173**

     Συνιστώσα 2
«Κύριες ειδικότητες

ΙΕΚ και λοιπές
ΤΕΙ»

 -0,012 0,117* 0,149**   -0,093  0,141**

Συνιστώσα 3
«Ειδικότητες ΤΕΕ
και εργ/ρίων  ελευ-
θέρων σπουδών»

 -0,043 0,113* 0,191**    0,009        0,052

        *:  p<0,05 - **:  p<0,01

Οι στατιστικά σημαντικοί συντελεστές συσχέτισης των τριών κύριων συνιστωσών
και του προφίλ των επιχειρήσεων οδηγούν σε ενδιαφέρουσες διαπιστώσεις: 
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1) Οι πτυχιούχοι ΤΠΕ των πανεπιστημιακών τμημάτων και των τμημάτων 
      πληροφορικής των ΤΕΙ απασχολούνται πολύ περισσότερο σε μεγάλες, σε ευρέως 
      δραστηριοποιούμενες και με πολλές περιοχές απασχόλησης επιχειρήσεις. 
2)  Οι παλαιότερες και οι μεγαλύτερες εταιρείες χρησιμοποιούν περισσότερο από τις 
      υπόλοιπες αποφοίτους που προέρχονται από τμήματα που απαρτίζουν τη δεύτερη 
      και τρίτη κύρια συνιστώσα (λοιπές ειδικότητες ΤΠΕ των ΤΕΙ καθώς και όλες οι 
      ειδικότητες των ΙΕΚ, των ΤΕΕ και των εργαστηρίων ελευθέρων σπουδών).

Οι συντελεστές συσχέτισης όλων των κύριων συνιστωσών είναι θετικοί, γεγονός
το οποίο σημαίνει ότι οποιαδήποτε αύξηση της τιμής κάθε συνιστώσας συνοδεύεται
από  αύξηση  των τιμών  των  αντίστοιχων  αρχικών μεταβλητών.  Κατά συνέπεια  οι
συμμετέχουσες  στην  έρευνα επιχειρήσεις  ΤΠΕ πράγματι  απασχολούν  πτυχιούχους
των αντίστοιχων κατηγοριών.

8.7.2 Η ανταπόκριση των πτυχιούχων στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας 

Ως μέτρο  εκτίμησης της  ανταπόκρισης  των πτυχιούχων ΤΠΕ στις  απαιτήσεις  της
αγοράς  εργασίας  θεωρήθηκε  ο  βαθμός  ικανοποίησης  των  επιχειρήσεων.  Για  τη
διερεύνηση αυτής της παραμέτρου χρησιμοποιήθηκε μία ‘ερώτηση γνώμης’ κλειστού
τύπου με  πενταβάθμια  κλίμακα  Likert (βλ.  Παράρτημα Ε).  Τα αποτελέσματα της
ανάλυσης των απαντήσεων παρουσιάζονται στον πίνακα 8.29. Περιλαμβάνονται οι
βαθμοί  ικανοποίησης  των  εκπροσώπων  της  αγοράς  εργασίας  (εκφρασμένοι  ως
ποσοστά εταιρειών)  από τους  πτυχιούχους  των 15  κύριων ειδικοτήτων όλων των
βαθμίδων εκπαίδευσης. 

Για την ανάλυση του βαθμού ικανοποίησης των επιχειρήσεων και την εξαγωγή
ακριβέστερων συμπερασμάτων υπολογίσθηκαν τα βασικά στατιστικά του μέτρα. Ο
πίνακας 8.30 περιλαμβάνει τα 15 κύρια τμήματα εξειδίκευσης, ταξινομημένα κατά
φθίνουσα σειρά ανάλογα με το βαθμό ικανοποίησης της αγοράς εργασίας από την
ανταπόκριση των αποφοίτων τους στις απαιτήσεις της. 

Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τη μελέτη των μέσων τιμών των βαθμών
ικανοποίησης της αγοράς εργασίας από την ανταπόκριση των εξειδικευμένων στις
ΤΠΕ αποφοίτων είναι αποκαλυπτικά:
1)  Οι πτυχιούχοι ΤΠΕ των πανεπιστημιακών τμημάτων και - με ελάχιστη διαφορά - 
     αυτοί των δύο τμημάτων πληροφορικής των ΤΕΙ ‘απολαμβάνουν’ πολύ υψηλά 
     επίπεδα ικανοποίησης εκ μέρους των επιχειρήσεων, τα οποία εκφράζονται με 
     πολύ θετικούς έως θετικούς βαθμούς ικανοποίησης (από 1,51 έως 1,92). 
2) Κατά σειρά οι απόφοιτοι των τμημάτων Αυτοματισμού των ΤΕΙ, των ΙΕΚ (τρεις 
     κύριες ειδικότητες και όλες οι υπόλοιπες), της μέσης εκπαίδευσης (υποστήριξης 
     συστημάτων υπολογιστών) και των εργαστηρίων ελευθέρων σπουδών ικανοποι-
     ούν την αγορά εργασίας σε λίγο μικρότερο βαθμό (από 1,97 έως 2,34).
     Από τη μέση τιμή του βαθμού ικανοποίησης ακόμη και της χαμηλότερης στην
σχετική σειρά ειδικότητας (2,34) προκύπτει το σημαντικό συμπέρασμα ότι κατά τη
γνώμη των εκπροσώπων της αγοράς εργασίας οι πτυχιούχοι ΤΠΕ ανταποκρίνονται σε
μεγάλο βαθμό στις σημερινές ανάγκες και απαιτήσεις της (Kostoglou et al., 2004). 
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Πίνακας 8.29. Βαθμός ικανοποίησης επιχειρήσεων από την ανταπόκριση των πτυχιούχων ΤΠΕ ανά βαθμίδα εκπαίδευσης και τμήμα εξειδίκευσης 

α/α Βαθμίδα εκπαίδευσης Ονομασία τμήματος
Βαθμός ικανοποίησης 

Πολύ
θετικός Θετικός Ουδέτερος Αρνητικός Πολύ

αρνητικός
1 Πανεπιστήμιο  Πληροφορικής 39,81 51,4 6,9 2,1 -
2 Πανεπιστήμιο  Επιστήμης Η/Υ 37,5 43,8 17,2 1,6 -
3 Πανεπιστήμιο  Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής 47,3 43,8 8,0 0,9 -
4 Πανεπιστήμιο  Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 30,4 62,5 7,1 - -
5 Πανεπιστήμιο  Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ 54,7 38,3 7,0 - -
6 Πανεπιστήμιο  Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 30,5 50,8 15,3 3,4 -
7 ΤΕΙ  Πληροφορικής 38,0 51,3 10,0 0,7 -
8 ΤΕΙ  Αυτοματισμού 21,1 54,4 22,8 1,8 -
9 ΤΕΙ  Ηλεκτρονικών Πληροφορικών Συστημάτων 32,9 54,4 12,7 - -

10 ΙΕΚ  Τεχνικός Δικτύων 23,7 58,8 14,0 3,5 -
11 ΙΕΚ  Ειδικός Εφαρμογών Πληροφορικής με Πολυμέσα 24,6 43,9 21,1 8,8 1,8

12 ΙΕΚ  Ειδικός Εφαρμογών Πληροφορικής 17,3 52,0 18,7 10,7 1,3
13 ΙΕΚ  Άλλες ειδικότητες ΤΠΕ 26,7 37,8 33,3 2,2 -

14 ΤΕΕ (μέση εκπαίδευση)  Υποστήριξης  Συστημάτων Υπολογιστών 14,8 53,7 25,9 3,7 1,9

15 Εργ. Ελευθέρων Σπουδών  Διάφορες ειδικότητες ΤΠΕ 14,3 43,9 36,7 3,1 2,0
                1: Τα αποτελέσματα αποτελούν αντίστοιχα ποσοστά (%) επιχειρήσεων ΤΠΕ.
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Πίνακας 8.30. Ανάλυση του βαθμού ικανοποίησης της αγοράς εργασίας από τους πτυχιούχους ΤΠΕ

α/α Βαθμίδα εκπαίδευσης Ονομασία τμήματος Συχνότητα1 Μέση τιμή2 Τυπική απόκλιση

1 Πανεπιστήμιο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ 128 1,52 0,62
2 Πανεπιστήμιο Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής 112 1,62 0,67
3 Πανεπιστήμιο Πληροφορικής 144 1,71 0,68
4 ΤΕΙ Πληροφορικής 150 1,73 0,66
5 Πανεπιστήμιο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών   56 1,76 0,57
6 ΤΕΙ Ηλεκτρονικών Πληροφορικών Συστημάτων   79 1,79 0,64
7 Πανεπιστήμιο Επιστήμης Η/Υ   64 1,82 0,76
8 Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής   59 1,91 0,77
9 ΙΕΚ Τεχνικός δικτύων 114 1,97 0,72

10 ΤΕΙ Αυτοματισμού   57 2,05 0,71
11 ΙΕΚ Άλλες ειδικότητες ΤΠΕ   45 2,11 0,83
12 ΙΕΚ Ειδικός Εφαρμογών Πληροφορικής με Πολυμέσα   57 2,19 0,97
13 ΤΕΕ (μέση εκπαίδευση) Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών  54 2,24 0,82
14 ΙΕΚ Ειδικός Εφαρμογών Πληροφορικής  75 2,26 0,92
15 Εργ. Ελευθέρων Σπουδών Διάφορες ειδικότητες ΤΠΕ  98 2,34 0.83

             1: Αριθμός επιχειρήσεων ΤΠΕ
             2: 1 = πολύ θετικός, 2 = θετικός, 3 = ουδέτερος, 4 = αρνητικός, 5 = πολύ αρνητικός
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8.7.3 Οι επιδράσεις των ανεξάρτητων μεταβλητών

Για  την  πληρέστερη  ανάλυση  της  απασχόλησης  των  εκροών  του  εκπαιδευτικού
συστήματος  διερευνάται  με  χρήση  αναλυτικής  στατιστικής  η  επίδραση  των
χαρακτηριστικών των εταιρειών του κλάδου στις κύριες παραμέτρους απασχόλησης
των πτυχιούχων ΤΠΕ: α) στις πολιτικές πρόσληψής τους (απασχόληση και προτίμηση
για  πρόσληψη),  β)  στη  διασπορά  τους  στις  επιχειρήσεις  ΤΠΕ  και  γ)  στο  βαθμό
ικανοποίησης των εργοδοτών από την ανταπόκρισή τους στις απαιτήσεις τους.

Για το σκοπό αυτό ελέγχεται η ισχύς δύο σύνθετων ερευνητικών υποθέσεων. Η
πρώτη από αυτές εξετάζει τις επιδράσεις των ανεξάρτητων μεταβλητών στις πολιτικές
πρόσληψης  των  επιχειρήσεων,  ενώ  η  δεύτερη  στην  αναλυτική  απασχόληση  των
πτυχιούχων καθώς και στο βαθμό ικανοποίησης της αγοράς εργασίας από αυτούς.

Στατιστικός έλεγχος 9ης ερευνητικής υπόθεσης
Η ένατη ερευνητική υπόθεση της διατριβής διατυπώθηκε ως εξής (βλ. ενότητα

5.3):  «Οι  πολιτικές  πρόσληψης  (απασχόληση  και  προτίμηση  για  πρόσληψη)  των
πτυχιούχων ΤΠΕ όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης δε διαφοροποιούνται σε σχέση
με τα χαρακτηριστικά του προφίλ των επιχειρήσεων».

Έλεγχος των επιδράσεων στην απασχόληση των πτυχιούχων ΤΠΕ
Από την αρχική ανάλυση της απασχόλησης των πτυχιούχων ΤΠΕ ανά βαθμίδα

εκπαίδευσης προέκυψε ότι η διασπορά τους στις επιχειρήσεις του κλάδου ποικίλλει
σε αρκετά μεγάλο βαθμό (βλ. σχήμα 8.34).

Για τη διερεύνηση των διαφοροποιήσεων της διασποράς των πτυχιούχων ανάλογα
με  τα  χαρακτηριστικά  των  εταιρειών  που  τους  απασχολούν  χρησιμοποιήθηκε  ο
έλεγχος  Χ2,  ενώ για την εξακρίβωση των υφιστάμενων τάσεων υπολογίσθηκαν οι
συντελεστές συσχέτισης του Spearman. Τα στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα που
προέκυψαν από την εφαρμογή των δύο μεθόδων παρουσιάζονται στους πίνακες 8.31
και 8.32 αντίστοιχα.

Πίνακας 8.31. Η επίδραση των ανεξάρτητων μεταβλητών
 στην απασχόληση των πτυχιούχων ΤΠΕ (έλεγχος Χ2) 

Εξαρτημένη μεταβλητή
(πτυχιούχοι ΤΠΕ) 

Ανεξάρτητη
μεταβλητή Χ2 df P

Κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος Μέγεθος 51,090 5 0,000
Εμβέλεια δράσης 19,965 3 0,000

Πτυχιούχοι πανεπιστημίων
Ηλικία   9,505 3 0,023
Μέγεθος 26,826 5 0,000
Εμβέλεια δράσης 12,209 3 0,007

Πτυχιούχοι ΤΕΙ Ηλικία 12,570 3 0,006
Μέγεθος 39,212 5 0,000

Απόφοιτοι ΙΕΚ Μέγεθος 15,298 5 0,009
Εμβέλεια δράσης 10,824 3 0,013

Απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Εμβέλεια δράσης   7,873 3 0,049
Απόφοιτοι εργαστηρίων ελευθέρων σπουδών Μέγεθος 16,616 5 0,005

  df: βαθμοί ελευθερίας - p: στάθμη σημαντικότητας
 

Πίνακας 8.32. Η επίδραση των ανεξάρτητων μεταβλητών
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 στην απασχόληση των πτυχιούχων ΤΠΕ (συντελεστές συσχέτισης του Spearman)  

Εξαρτημένη μεταβλητή
(πτυχιούχοι ΤΠΕ)

Χαρακτηριστικά επιχειρήσεων ΤΠΕ

Έδρα Ηλικία Μέγεθος Εμβέλεια
δράσης

Αριθμός
περιοχών
απασχ/σης

Κάτοχοι μεταπτυχιακού ή
διδακτορικού διπλώματος   -0.124* -0.021   0.383**    0.239**   0.119*

Πτυχιούχοι πανεπιστημίων  -0.098  0.070   0.277**    0.148**   0.166**

Πτυχιούχοι ΤΕΙ  -0.084  0.154**   0.335**       0.042   0.154**

Απόφοιτοι ΙΕΚ  -0.043  0.022   0.206**  -0.137*   0.164**

Απόφοιτοι δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης   0.058  0.068      0.081   -0.062   0.130*

Απόφοιτοι εργαστηρίων
ελευθέρων σπουδών  -0.021  0.065   0.199**   -0.034     -0.001

Τα ευρήματα που επιβεβαιώνονται από τις δύο στατιστικές μεθόδους είναι τα εξής:
1) Οι κάτοχοι πανεπιστημιακού ή ανώτερου (μεταπτυχιακού ή διδακτορικού) τίτλου 
     σπουδών στις ΤΠΕ απασχολούνται περισσότερο στις μεγάλες και στις γεωγραφικά

     ευρέως δραστηριοποιούμενες επιχειρήσεις.
2) Οι πτυχιούχοι ΤΠΕ των ΤΕΙ προσλαμβάνονται σε μεγαλύτερο βαθμό από τις 
     μεγαλύτερες και παλαιότερες εταιρείες του κλάδου.
3) Οι απόφοιτοι των ΙΕΚ προσλαμβάνονται περισσότερο από τις μεγάλες και από τις 
     τοπικά (σε επίπεδο νομού ή περιφέρειας) δραστηριοποιούμενες εταιρείες. 
4) Οι μεγάλες εταιρείες απασχολούν αναλογικά περισσότερους ειδικούς στις ΤΠΕ, οι 
     οποίοι έχουν αποφοιτήσει από εργαστήρια ελευθέρων σπουδών.
5) Οι εταιρείες με μεγάλο αριθμό περιοχών απασχόλησης προσλαμβάνουν σε 
     μεγαλύτερο βαθμό όλες τις κατηγορίες των πτυχιούχων ΤΠΕ, με εξαίρεση τους 
     αποφοίτους των εργαστηρίων ελευθέρων σπουδών.

Οι  παραπάνω  διαπιστώσεις  οδηγούν  στην  αποδοχή  του  πρώτου  μέρους  της
ερευνητικής υπόθεσης όσον αφορά στην επίδραση της έδρας των επιχειρήσεων που
δεν επηρεάζει καθόλου το βαθμό διασποράς των πτυχιούχων καθώς και της ηλικίας
τους,  η  επίδραση  της  οποίας  είναι  πολύ  μικρή.  Αντίθετα,  το  πρώτο  μέρος  της
υπόθεσης  απορρίπτεται  σχεδόν  στο  σύνολό  του  για  το  μέγεθος,  τη  γεωγραφική
εμβέλεια δράσης και τον αριθμό των περιοχών απασχόλησης των εταιρειών ΤΠΕ.

 
Έλεγχος των επιδράσεων στις προτιμήσεις των επιχειρήσεων για πρόσληψη πτυχιούχων

Η ανάλυση των προτιμήσεων των επιχειρήσεων απέδειξε ότι οι πρώτες επιλογές
για πρόσληψη της αγοράς εργασίας του κλάδου είναι κατά σειρά οι πτυχιούχοι ΤΠΕ
των πανεπιστημίων και οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (βλ. σχήμα 8.35).

Για  τη  μελέτη  των  επιδράσεων  στις  πολιτικές  προτίμησης  των  επιχειρήσεων
χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος ανάλυσης της διασποράς. Παράλληλα υπολογίσθηκαν οι
συντελεστές συσχέτισης του Spearman. Ο πίνακας 8.33 περιλαμβάνει τα στατιστικά
σημαντικά ευρήματα που επιβεβαιώνονται και από τους δύο στατιστικούς ελέγχους.

 

Πίνακας 8.33. Η επίδραση των ανεξάρτητων μεταβλητών 
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στις προτιμήσεις των επιχειρήσεων για πρόσληψη πτυχιούχων ΤΠΕ  
(έλεγχος ANOVA και συντελεστές συσχέτισης του Spearman)

Έλεγχος ANOVA
Συντελεστέ

ς
Spearman

Εξαρτημένη μεταβλητή Ανεξάρτητη μεταβλητή F p ps

Κάτοχοι μεταπτυχιακού ή
διδακτορικού διπλώματος Εμβέλεια δράσης 3,263 0,024 0,246**

Πτυχιούχοι ΤΕΙ
Μέγεθος 8,760 0,000 0,367**

Εμβέλεια δράσης 7,254 0,000 0,274**

Απόφοιτοι ΙΕΚ
Μέγεθος 4,919 0,000 0,349**

Εμβέλεια δράσης 4,629 0,004 0,294**

   p: στάθμη σημαντικότητας ελέγχου ANOVA - *: ps < 0,05 - **: ps < 0,01

Από τα παραπάνω στατιστικά αποτελέσματα διαπιστώνεται ότι οι επιδράσεις των
χαρακτηριστικών των επιχειρήσεων είναι μικρές:
1)  Η ευρύτητα της γεωγραφικής εμβέλειας δράσης των εταιρειών επιδρά θετικά στις 
      προτιμήσεις τους για πρόσληψη στελεχών με μεταπτυχιακές σπουδές, πτυχιούχων

      ΤΕΙ και αποφοίτων ΙΕΚ.
2) Οι μεγάλες σε μέγεθος επιχειρήσεις προτιμούν να προσλαμβάνουν περισσότερο  
     από τις μικρότερες αποφοίτους των ΤΕΙ και των ΙΕΚ.

Κατά συνέπεια το δεύτερο μέρος της ερευνητικής υπόθεσης που αναφέρεται στις
επιδράσεις των ανεξάρτητων μεταβλητών στις προτιμήσεις της αγοράς εργασίας για
πρόσληψη πτυχιούχων ΤΠΕ γίνεται γενικά αποδεκτό, με την εξαίρεση της ευρύτητας
της εμβέλειας δράσης και του μεγέθους των εταιρειών, τα οποία επηρεάζουν θετικά
τις  προτιμήσεις  τους  για  πρόσληψη  πτυχιούχων  ΤΕΙ  και  ΙΕΚ.  Η  ιεράρχηση  που
τίθεται από την αγορά εργασίας στην πρόσληψη των πτυχιούχων των πανεπιστημίων
και των αποφοίτων της μέσης και της ιδιωτικής εκπαίδευσης είναι ομοιόμορφη. 

Στατιστικός έλεγχος 10ης ερευνητικής υπόθεσης
Η τελευταία αυτή ερευνητική υπόθεση αναφέρεται στον έλεγχο των επιδράσεων

των ανεξάρτητων μεταβλητών τόσο στη διασπορά των πτυχιούχων ΤΠΕ ανά τμήμα
εξειδίκευσής τους, όσο και στο βαθμό ικανοποίησης της αγοράς εργασίας από την
ανταπόκρισή τους στις απαιτήσεις της. Η υπόθεση διατυπώθηκε ως εξής (βλ. ενότητα
5.3): «Η διασπορά των πτυχιούχων ΤΠΕ των κύριων τμημάτων εξειδίκευσης όλων
των  βαθμίδων  εκπαίδευσης  είναι  ομοιόμορφη  και  δεν  εξαρτάται  από  τα
χαρακτηριστικά των εταιρειών. Ο βαθμός ικανοποίησης της αγοράς εργασίας από την
ανταπόκριση των πτυχιούχων ΤΠΕ όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης είναι θετικός ή
πολύ  θετικός  για  το  σύνολο  των  κύριων  προσφερόμενων  ειδικοτήτων  και  δε
διαφοροποιείται από το προφίλ των επιχειρήσεων, στις οποίες απασχολούνται». 
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Έλεγχος των επιδράσεων στη διασπορά των πτυχιούχων ανά βαθμίδα εκπαίδευσης
και τμήμα εξειδίκευσης

Η μελέτη της  απασχόλησης  των πτυχιούχων των 15 κύριων ειδικοτήτων ΤΠΕ
όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης έδειξε ότι η διασπορά τους στην αγορά εργασίας
ποικίλλει σε μεγάλο βαθμό (βλ. πίνακα 8.26).

Για το στατιστικό έλεγχο της  ομοιομορφίας  της απασχόλησης  των πτυχιούχων
χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος Χ2 και υπολογίσθηκαν οι συντελεστές συσχέτισης του
Spearman. Στον πίνακα 8.34 καταγράφονται όλα τα ευρεθέντα στατιστικά σημαντικά
αποτελέσματα (τα κενά κελιά δηλώνουν μη στατιστικά σημαντικό συντελεστή p ή ps,
ενώ με έντονη γραφή δηλώνεται η επιβεβαιωμένη από τις δύο μεθόδους εξάρτηση). 

Οι επιδράσεις που επαληθεύονται από τους δύο στατιστικούς ελέγχους είναι οι
ακόλουθες: 

1)  Το μέγεθος των επιχειρήσεων επιδρά θετικά στην απασχόληση των αποφοίτων της

     μεγάλης πλειοψηφίας των τμημάτων. Η διασπορά των πτυχιούχων του 80% των 
     κύριων ειδικοτήτων ΤΠΕ αυξάνεται στις εταιρείες με μεγαλύτερο αριθμό 
     εργαζομένων (εξαιρούνται μόνον οι απόφοιτοι της δευτεροβάθμιας και ιδιωτικής 
     εκπαίδευσης καθώς και αυτοί ορισμένων ειδικοτήτων των ΙΕΚ)
2) Οι πτυχιούχοι των πανεπιστημιακών τμημάτων απασχολούνται σε μεγαλύτερο 
     βαθμό από τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε γεωγραφικά ευρεία κλίμακα.
3)  Η ηλικία των επιχειρήσεων επηρεάζει το βαθμό απασχόλησης των αποφοίτων των 
     χρονολογικά παλαιότερων τμημάτων (των με α/α 3, 4, 5, 7, 9 και 15 του πίνακα 
     8.34 - βλ. και πίνακα 3.1).
4) Η διασπορά των πτυχιούχων όλων των τμημάτων είναι ομοιόμορφη σε όλη την 
     επικράτεια, με μόνη εξαίρεση τους αποφοίτους των εργαστηρίων ελευθέρων 
     σπουδών, οι οποίοι απασχολούνται περισσότερο στις εταιρείες της Αττικής.

Οι  παραπάνω  διαπιστώσεις  επαναεπιβεβαιώνουν  τα  ευρήματα  που  προέκυψαν
από  το  στατιστικό  έλεγχο  της  απασχόλησης  των  πτυχιούχων  ανά  βαθμίδα
εκπαίδευσης (βλ. πίνακα 8.32). 

Συμπερασματικά, το πρώτο μέρος της υπόθεσης που αναφέρεται στην αναλυτική
διασπορά των πτυχιούχων ΤΠΕ απορρίπτεται καθολικά για το μέγεθος και σε αρκετό
βαθμό για την ηλικία και  τη γεωγραφική εμβέλεια  δράσης  των επιχειρήσεων του
κλάδου. Αντίθετα, η υπόθεση γίνεται αποδεκτή για την έδρα των εταιρειών, η οποία
επιδρά μόνο στην απασχόληση των αποφοίτων της ιδιωτικής εκπαίδευσης.  

Έλεγχος των επιδράσεων στο βαθμό ικανοποίησης της αγοράς εργασίας από τους
πτυχιούχους ΤΠΕ ανά βαθμίδα εκπαίδευσης και τμήμα εξειδίκευσης

Από  τη  στατιστική  ανάλυση  των  απαντήσεων  διαπιστώθηκε  ότι  -  παρά  την
ύπαρξη ορισμένων διαφοροποιήσεων - ο βαθμός ικανοποίησης των επιχειρήσεων από
την ανταπόκριση των πτυχιούχων όλων των τμημάτων εξειδίκευσης στις απαιτήσεις
της αγοράς εργασίας είναι θετικός ή πολύ θετικός (βλ. πίνακες 8.29 και 8.30). 

Για  τον  έλεγχο  των  διαφοροποιήσεων  του  βαθμού  ικανοποίησης  από  τους
πτυχιούχους  ΤΠΕ  σε  σχέση  με  το  προφίλ  των  εταιρειών  που  τους  απασχολούν
χρησιμοποιήθηκαν  οι  κατάλληλες  στατιστικές  μέθοδοι  (έλεγχος  Χ2,  ANOVA και
συντελεστές  συσχέτισης  του  Spearman).  Ο  πίνακας  8.35  περιλαμβάνει  όλα  τους
στατιστικά  σημαντικούς  συντελεστές  (με  έντονη  γραφή  σημειώνονται  τα
αποτελέσματα που επιβεβαιώνονται από δύο τουλάχιστον ελέγχους). 
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Πίνακας 8.34. Η επίδραση των ανεξάρτητων μεταβλητών στην απασχόληση πτυχιούχων ΤΠΕ ανά τμήμα εξειδίκευσης
(έλεγχος Χ2 και συντελεστές συσχέτισης του Spearman)

Ανεξάρτητες μεταβλητές 
Έδρα Ηλικία Μέγεθος Εμβέλεια δράσης

Έλεγχο
ς Χ2

Συντ/στές
Spearman

Έλεγχο
ς

Χ2 

Συντ/στές
Spearman

Έλεγχο
ς

Χ2 

Συντ/στές
Spearman

Έλεγχο
ς

Χ2 

Συντ/στές
Spearman

α/α Εκπαιδευτικό ίδρυμα – Ονομασία τμήματος p ps p ps p ps p ps

   1 Πανεπιστήμιο - Πληροφορικής 0,029 0,000 0,381** 0,013 0,171**
   2 Πανεπιστήμιο - Επιστήμης Η/Υ 0,036 0,000 0,356** 0,014 0,171**
   3 Πανεπιστήμιο - Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής 0,017 0,157** 0,000 0,318** 0,000 0,235**
   4 Πανεπιστήμιο - Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 0,041   0,134* 0,000 0,383** 0,010 0,180**
   5 Πανεπιστήμιο - Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ 0,014 0,145** 0,000 0,340** 0,000 0,229**
   6 Πανεπιστήμιο - Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 0,000 0,272**
   7 ΤΕΙ - Πληροφορικής 0,009 0,128* 0,000 0,269**
   8 ΤΕΙ - Αυτοματισμού 0,000 0,216**
   9 ΤΕΙ - Ηλεκτρονικών Πληροφορικών Συστημάτων 0,040 0,153** 0,000 0,315**
 10 ΙΕΚ - Τεχνικός Δικτύων 0,000 0,265**
 11 ΙΕΚ - Ειδικός Εφαρμογών Πληροφορικής με Πολυμέσα 0,000   0,138*
 12 ΙΕΚ - Ειδικός Εφαρμογών Πληροφορικής 0,000   0,127* 0,000 0,207**
 13 ΙΕΚ - Άλλες σχετικές ειδικότητες   0,133*
 14 Δευτεροβάθμια εκπαίδευση - Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών   0,115*
 15 Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών - Διάφορες ειδικότητες Πληροφορικής 0,001    -0,114* 0,033   0,119*   0,142**

p: στάθμη σημαντικότητας ελέγχου Χ2 - *: ps < 0,05 - **: ps < 0,01
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Πίνακας 8.35. Η επίδραση των ανεξάρτητων μεταβλητών στo βαθμό ικανοποίησης 
της αγοράς εργασίας από τους πτυχιούχους ΤΠΕ ανά τμήμα εξειδίκευσης

                                                                         (έλεγχοι ANOVA, Χ2  και συντελεστές συσχέτισης του Spearman)

Ανεξάρτητες μεταβλητές
Έδρα Ηλικία Μέγεθος

Έλεγχοι
ANOVA

και Χ2

Συντ/στές
συσχέτισης
Spearman

Έλεγχοι
ANOVA

και Χ2

Συντ/στές
συσχέτισης
Spearman

Έλεγχοι
ANOVA

και Χ2

Συντ/στές
συσχέτισης
Spearman

Εκπαιδευτικό ίδρυμα - Ονομασία τμήματος P ps p ps p ps

Πανεπιστήμιο – Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο - Επιστήμης Η/Υ 0,0012

Πανεπιστήμιο - Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής 0,0271

Πανεπιστήμιο - Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 0,0492 0,266**
Πανεπιστήμιο - Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ
Πανεπιστήμιο - Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
ΤΕΙ – Πληροφορικής
ΤΕΙ – Αυτοματισμού
ΤΕΙ - Ηλεκτρονικών Πληροφορικών Συστημάτων
ΙΕΚ - Τεχνικός Δικτύων
ΙΕΚ - Ειδικός Εφαρμογών Πληροφορικής με Πολυμέσα 0,008 0,270*
ΙΕΚ - Ειδικός Εφαρμογών Πληροφορικής
ΙΕΚ - Άλλες σχετικές ειδικότητες 0,0382

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση - Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών 0,0321

Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών - Διάφορες ειδικότητες Πληροφορικής
            1: στατιστικά σημαντικό αποτέλεσμα ελέγχου ANOVA
            2: στατιστικά σημαντικό αποτέλεσμα ελέγχου Χ2

            *: ps < 0,05 - **: ps < 0,01
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Τα αποτελέσματα του πίνακα 8.35 οδηγούν στο σημαντικό συμπέρασμα ότι οι
διαφοροποιήσεις που παρατηρούνται στο βαθμό ικανοποίησης από τους πτυχιούχους
είναι αμελητέες. Μόλις δύο από τις συνολικά 60 περιπτώσεις (4 ανεξάρτητες και 15
εξαρτημένες μεταβλητές) παρουσιάζουν από μία στατιστικά σημαντική εξάρτηση.  .  

Κατά  συνέπεια  το  δεύτερο  μέρος  της  υπόθεσης,  το  οποίο  αναφέρεται  στις
επιδράσεις  των  ανεξάρτητων  μεταβλητών  στο  βαθμό  ικανοποίησης  της  αγοράς
εργασίας από τους πτυχιούχους ΤΠΕ γίνεται στο σύνολό του αποδεκτό. Οι γνώμες
των  εκπροσώπων  της  αγοράς  εργασίας  για  την  ανταπόκριση  των  εκροών  του
εκπαιδευτικού  συστήματος  είναι  ομοιόμορφες  και  δεν  παρουσιάζουν  μεταξύ  τους
στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις. 

8.7.4    Διαπιστώσεις και συμπεράσματα 

Η  μελέτη  των  ζητημάτων  που  σχετίζονται  με  την  απασχόληση  των  εκροών  του
εκπαιδευτικού συστήματος στην αγορά εργασίας του κλάδου των ΤΠΕ αποτελεί ένα
από τα πιο σημαντικά πεδία που διερευνά η διατριβή. Από την στατιστική ανάλυση
των δεδομένων που συλλέχθηκαν και  την ερμηνεία των σχετικών αποτελεσμάτων
προκύπτουν οι ακόλουθες διαπιστώσεις: 
● Τα ελληνικά πανεπιστήμια και ΤΕΙ αποτελούν την κύρια πηγή άντλησης 
     εξειδικευμένου προσωπικού στις ΤΠΕ από την αγορά εργασίας του κλάδου. 
     Περισσότερες από το 85% των επιχειρήσεων απασχολούν πτυχιούχους των 
     εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της ανώτατης εκπαίδευσης. 
● Οι πτυχιούχοι της ανώτατης εκπαίδευσης, κυρίως του πανεπιστημιακού τομέα, 
     αποτελούν την πρώτη επιλογή της αγοράς εργασίας στην πρόσληψη νέου 
     προσωπικού. Η προτίμηση αυτή εκφράζεται με ομοιόμορφο τρόπο από τις 
     επιχειρήσεις του κλάδου.
● Τη μεγαλύτερη διασπορά στις επιχειρήσεις παρουσιάζουν οι πτυχιούχοι των 
     παλαιότερων σε ηλικία τμημάτων ΤΠΕ των πανεπιστημίων και των ΤΕΙ, ήτοι των 
     επτά τμημάτων πληροφορικής και των έξι τμημάτων των πολυτεχνικών σχολών.
● Διαπιστώνεται σαφής ομαδοποίηση της απασχόλησης των πτυχιούχων ΤΠΕ σε 
     τρεις ευδιάκριτες κατηγορίες. Κυριαρχεί - ερμηνεύοντας το 68% της συνολικής 
     διασποράς - η πρώτη κατηγορία, η οποία περιλαμβάνει τους αποφοίτους όλων των 
     ειδικοτήτων ΤΠΕ των πανεπιστημιακών τμημάτων και των δύο τμημάτων 
     πληροφορικής των ΤΕΙ.
● Η αγορά εργασίας του κλάδου καταθέτει με ομοιόμορφο τρόπο και σχεδόν 
     ομόφωνα την ικανοποίησή της από την ανταπόκριση των πτυχιούχων ΤΠΕ όλων 
     των βαθμίδων εκπαίδευσης στις απαιτήσεις της. Ο βαθμός ικανοποίησής της είναι 
     πολύ θετικός για τους αποφοίτους που συνιστούν την πρώτη κατηγορία και 
     θετικός για αυτούς των δύο άλλων κατηγοριών. 
●  Η διασπορά της πλειοψηφίας των πτυχιούχων ΤΠΕ τόσο ανά βαθμίδα εκπαίδευσης

     όσο και αναλυτικά ανά ειδικότητα επηρεάζεται θετικά από το μέγεθος, τη 
     γεωγραφική εμβέλεια δράσης και τον αριθμό των επαγγελματικών κατευθύνσεων 
     των επιχειρήσεων του κλάδου.

Το  κυριότερο συμπέρασμα που  συνάγεται  από  τη  μελέτη  της  συσχέτισης  της
αγοράς εργασίας με τις εκροές του εκπαιδευτικού συστήματος είναι η διαφαινόμενη
μείωση του υπάρχοντος χάσματος μεταξύ των δεξιοτήτων του εξειδικευμένου στις
ΤΠΕ ανθρώπινου δυναμικού και των αναγκών και απαιτήσεων των επιχειρήσεων.   
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Η παρούσα διατριβή επικεντρώθηκε στην απασχόληση του ‘ψηφιακού’ ανθρώπινου
δυναμικού στην αγορά εργασίας  των τεχνολογιών πληροφορίας  και  επικοινωνιών.
Διερευνήθηκαν  οι  σημαντικότερες  παράμετροι  της  απασχόλησης  των  εκροών  του
εκπαιδευτικού  συστήματος  καθώς  και  οι  επιδράσεις  που  υφίστανται  από  τα
χαρακτηριστικά που σκιαγραφούν το προφίλ των επιχειρήσεων ΤΠΕ. Κατά δεύτερο
λόγο μελετήθηκε η προπτυχιακή και μεταπτυχιακή εκπαίδευση που παρέχεται από τα
τμήματα ΤΠΕ της ανώτατης εκπαίδευσης.  

Για την προσέγγιση του προβλήματος εφαρμόσθηκε ένα ερευνητικό μοντέλο, το
οποίο συνίσταται από τρία διαδοχικά στάδια. Το πρώτο από αυτά είναι ‘ποσοτική’
έρευνα της προσφερόμενης ανώτατης εκπαίδευσης, ενώ το δεύτερο αποτελεί προπα-
ρασκευαστική έρευνα για τον προσδιορισμό της σύστασης των κύριων παραμέτρων
απασχόλησης  των  επιχειρήσεων  και  του  ανθρώπινου  δυναμικού  που  δραστηριο-
ποιείται στον κλάδο των ΤΠΕ. Το τρίτο - και σημαντικότερο - στάδιο αποτελεί εθνική
έρευνα πεδίου, η οποία εφαρμόσθηκε με χρήση ερωτηματολογίου στις επιχειρήσεις
ΤΠΕ που εδρεύουν στην Ελλάδα. Στην έρευνα πεδίου συμμετείχαν 343 εταιρείες,
ήτοι ποσοστό 30,2% επί του συνολικού αριθμού τους.

Στην πρώτη ενότητα αυτού του κεφαλαίου  ανακεφαλαιώνονται  -  σε  δομημένη
μορφή ανά πεδίο έρευνας - τα κυριότερα ευρήματα και συμπεράσματα της διατριβής,
επιχειρώντας  να δοθούν  απαντήσεις  στα τεθέντα ερωτήματα  (βλ.  ενότητα  1.2).  Η
δεύτερη ενότητα αναφέρεται στη χρησιμότητα της έρευνας για τους φορείς  και τα
άτομα που σχετίζονται με τις  ΤΠΕ. Κατόπιν περιγράφονται  οι  περιορισμοί,  στους
οποίους  υπόκειται  η  έρευνα  πεδίου,  ενώ  η  τελευταία  ενότητα  απευθύνεται  προς
άλλους ερευνητές καταθέτοντας προτάσεις για μελλοντική έρευνα. 

9.1  Κύριες διαπιστώσεις και συμπεράσματα  

Κατά το σχεδιασμό της δομής της διατριβής και τη συγγραφή των κεφαλαίων που
περιλαμβάνουν τα αποτελέσματα των τριών σταδίων της έρευνας (3ου - 4ου, 6ου και 8ου

αντίστοιχα), επιλέχθηκε η αφιέρωση ξεχωριστών ενοτήτων για το συμπερασματικό
σχολιασμό όλων των ευρημάτων. Κατά συνέπεια αυτή η ενότητα αποτελεί σύνοψη
των κύριων διαπιστώσεων και συμπερασμάτων της διατριβής, τα οποία κατατίθενται
σε  σπονδυλωτή  μορφή  ανά  ερευνητικό  πεδίο.  Στην  τελευταία  υποενότητα  (9.1.5)
περιγράφονται  τα  συμπεράσματα  που  προέκυψαν  από  το  στατιστικό  έλεγχο  των
ερευνητικών  υποθέσεων  για  τη  διερεύνηση  των  επιδράσεων  του  προφίλ  των
επιχειρήσεων  ΤΠΕ  στις  κύριες  παραμέτρους  της  απασχόλησης  του  ανθρώπινου
δυναμικού του κλάδου.
 9.1.1  Η παρεχόμενη προπτυχιακή και μεταπτυχιακή εκπαίδευση 
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Οι κυριότερες διαπιστώσεις που προκύπτουν από την ανάλυση των προσφερόμενων
προγραμμάτων  προπτυχιακών  σπουδών  από  τα  τμήματα  ΤΠΕ  της  ανώτατης
εκπαίδευσης είναι οι ακόλουθες: 
● Ο αριθμός των τμημάτων ΤΠΕ αυξάνεται αδιάλειπτα καθ’ όλη τη διάρκεια της

τελευταίας εικοσαετίας. Ο ρυθμός αύξησής τους κορυφώθηκε κατά τις περιόδους
1992-1994,  1998-2000  και  2003-2004,  οι  οποίες  συμπίπτουν  χρονικά  με  την
υλοποίηση του Α’, Β’ και Γ’ ΚΠΣ αντίστοιχα.  

● Σήμερα  λειτουργούν  42  τμήματα  ΤΠΕ,  ισομερώς  κατανεμημένα  μεταξύ
πανεπιστημίων και ΤΕΙ. Τα περισσότερα ΠΠΣ (70%) ανήκουν στην κατηγορία
πληροφορικής  και  επιστήμης  υπολογιστών,  η  επιστημονική  κατεύθυνση  της
πλειοψηφίας  των  οποίων  εστιάζεται  στις  εφαρμογές  της  πληροφορικής  σε
διάφορα  πεδία.  Λειτουργούν  επίσης  εννέα  τμήματα  μηχανικών  Η/Υ  σε
πολυτεχνεία και τρία τμήματα αυτοματισμού στα ΤΕΙ. 

● Έχει επιτευχθεί η γεωγραφική αποκέντρωση των τμημάτων ΤΠΕ. Το 70% εδρεύει
σε  22  διαφορετικές  πόλεις  (μη  συμπεριλαμβανομένων  της  Αττικής  και  της
Θεσσαλονίκης), καλύπτοντας όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας.  

● Ο  μέσος  αριθμός  των  προσφερόμενων  μαθημάτων  από  τα  πανεπιστημιακά
τμήματα  ΤΠΕ  είναι  πολύ  μεγαλύτερος  (κατά  σχεδόν  50%)  από  αυτόν  των
τμημάτων των ΤΕΙ, γεγονός το οποίο οφείλεται στην προσφορά υπερδιπλάσιου
αριθμού μαθημάτων επιλογής. Ωστόσο, ο συνολικός αριθμός των απαιτούμενων
μαθημάτων για τη λήψη πτυχίου δεν παρουσιάζει αξιοσημείωτες διαφορές. 

● Οι  προτεραιότητες  που  δίδονται  στις  επιμέρους  κατηγορίες  μαθημάτων
ποικίλλουν  ανάλογα με  την  επιστημονική  κατεύθυνση  των ΠΠΣ.  Οι  «γνώσεις
υποδομής»,  ο  «αυτόματος  έλεγχος  -  ρομποτική  -  συστήματα  γνώσης»  και  η
«τεχνολογία  υλικού» αποτελούν  κατά  σειρά  τις  κατηγορίες  με  το  μεγαλύτερο
μέσο αριθμό προσφερόμενων μαθημάτων.

● Παρουσιάζονται μεγάλες ελλείψεις  μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού σε όλα
σχεδόν τα τμήματα ΤΠΕ των ΤΕΙ που εδρεύουν στην επαρχία, γεγονός το οποίο
σε συνδυασμό με τις αυξημένες ανάγκες υποδομής λόγω των μεγάλων αριθμών
εισακτέων δημιουργεί ερωτηματικά για την εύρυθμη λειτουργία τους.

● Η διαχρονική εξέλιξη του συνολικού ετήσιου αριθμού εισακτέων στα ΠΠΣ των
ΤΠΕ  είναι  εντυπωσιακή.  Η  μέση  ετήσια  αύξησή  τους  κατά  τη  διάρκεια  της
τελευταίας  δωδεκαετίας  υπερβαίνει  το  15%.  Ο  ετήσιος  αριθμός  υπερβαίνει
σήμερα  τα  7500  άτομα  με  ‘υπερφόρτωση’  των  εισακτέων  στα  ΤΕΙ  τόσο  ανά
τμήμα, όσο και συνολικά. Εκτιμάται ότι, αν συνεχισθούν παραπλήσιοι αυξητικοί
ρυθμοί, ο αριθμός εισακτέων του έτους 2007 θα ξεπεράσει τους 8500.  

● Ο αριθμός  των εγγεγραμμένων  φοιτητών στα  ΠΠΣ των ελληνικών ιδρυμάτων
πλησιάζει σήμερα τους 30000. Από τις αρχές της δεκαετίας του ’80 έως το 2002
έχουν ‘αποδοθεί’ στην αγορά εργασίας περισσότεροι από 33000 απόφοιτοι, ενώ
εκτιμάται ο αριθμός αυτός θα προσεγγίσει τους 70000 το έτος 2007. 
Από  τη  διερεύνηση  της  προπτυχιακής  εκπαίδευσης  στις  ΤΠΕ  προκύπτουν

ορισμένα συμπεράσματα που σχετίζονται με την απασχόληση των εκροών της στην
αγορά  εργασίας.  Οι  μεγάλοι,  για  τα  ελληνικά  δεδομένα,  αριθμοί  εισακτέων  και
αποφοίτων στα ΠΠΣ των ΤΠΕ αποτελεί το πρώτο ζήτημα, το οποίο θα πρέπει να
εξετασθεί  με  προσοχή  από  την  πολιτεία.  Ένα  ακόμη  άξιο  λόγου  ζήτημα  είναι  η
ομοιομορφία  των  παρεχόμενων  γνώσεων  που  προκύπτει  από  την  ανάλυση  των
προγραμμάτων σπουδών. Είναι παράλληλα βέβαιος ο κορεσμός στο προσεχές μέλλον
της  κυριότερης  -  από  πλευράς  θέσεων  εργασίας  -  επαγγελματικής  διεξόδου  των
πτυχιούχων, της πρόσληψής τους ως καθηγητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
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Τα ζητήματα αυτά πρέπει  να βρεθούν στο επίκεντρο των πολιτικών που αφορούν
στην εκπαίδευση του ‘ψηφιακού’ ανθρώπινου δυναμικού και στην απορρόφησή του
από την αγορά εργασίας,  προκειμένου να  αποτραπούν δυσάρεστα φαινόμενα στις
προοπτικές απασχόλησής του. 

Η  κύρια  διαπίστωση  που  προκύπτει  από  τη  διερεύνηση  των  προγραμμάτων
μεταπτυχιακών σπουδών στις ΤΠΕ είναι η πέρα από κάθε πρόβλεψη ανάπτυξή τους
σε  διάστημα  μόλις  12  ετών  από  τη  λειτουργία  του  παλαιότερου.  Σήμερα
(Φεβρουάριος  2005)  λειτουργούν  21  ΠΜΣ,  τα  οποία  συνολικά  προσφέρουν  51
εξειδικεύσεις. Ορισμένα ακόμη ενδιαφέροντα ευρήματα είναι τα ακόλουθα:
● Η  επίδραση  των  δύο  τελευταίων  ΚΠΣ  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  υπήρξε

καταλυτική, καθότι η ίδρυση και λειτουργία της μεγάλης πλειοψηφίας των ΠΜΣ
χρηματοδοτήθηκε  από  κοινοτικά  κονδύλια.  Κύρια  αιτία  της  στροφής  προς  τη
μεταπτυχιακή εκπαίδευση στις  ΤΠΕ πολλών πανεπιστημιακών τμημάτων, αλλά
και  των  αποφοίτων  διαφόρων  κλάδων  αποτέλεσε  η  ανάγκη  εξειδίκευσης  των
επαγγελματιών που επιτάσσεται από την αγορά εργασίας,.  

● Η γεωγραφική διασπορά των ΠΜΣ είναι πλέον ευρεία: μεταπτυχιακές σπουδές
στις  ΤΠΕ  παρέχονται  σε  πανεπιστημιακά  ιδρύματα  που  εδρεύουν  σε  εννέα
διαφορετικές πόλεις, καλύπτοντας μεγάλο τμήμα της χώρας. 

● Τα προγράμματα σπουδών επικεντρώνονται σε λιγότερες κατηγορίες μαθημάτων,
δίνοντας  έμφαση  στην  παροχή  γνώσεων  τεχνολογικού  περιεχομένου.  Οι
προσφερόμενες εξειδικεύσεις παρουσιάζουν ποικιλία, η πλειοψηφία τους πάντως
εστιάζεται  στις  εφαρμογές  της  πληροφορικής  σε  διάφορα  επιστημονικά  πεδία
(πληροφοριακά  συστήματα,  διοίκηση,  επικοινωνίες,  εκπαίδευση  και  ιατρική
συνιστούν τις πρώτες επιλογές). 

● Σε αντίθεση με τα ΠΠΣ, ο αριθμός του εκπαιδευτικού προσωπικού είναι επαρκής
με μέση αναλογία διδασκόντων / εισακτέων 1:0.9 (δεδομένα έτους 2003).

● Ο ετήσιος αριθμός  εισακτέων στα ΠΜΣ έχει διπλασιασθεί  κατά την τελευταία
διετία,  υπερβαίνοντας  σήμερα  τους  700,  αριθμός  που  πλησιάζει  το  10%  των
εισακτέων για προπτυχιακές σπουδές. 
Είναι βέβαιο ότι η εικόνα των προσφερόμενων ΠΜΣ στις ΤΠΕ δεν έχει ακόμη

σταθεροποιηθεί,  αλλά βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη αντικατοπτρίζοντας την ανάγκη
εξειδίκευσης του ανθρώπινου δυναμικού του κλάδου. Οι μελλοντικές  εξελίξεις  θα
εξαρτηθούν από το βαθμό απορρόφησης των αποφοίτων τους στην αγορά εργασίας
και από την ανταπόκρισή τους στις απαιτήσεις της. 

9.1.2  Η διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού

Από  την  ανάλυση  των  υιοθετούμενων  πολιτικών  και  πρακτικών  διοίκησης  του
ανθρώπινου δυναμικού ΤΠΕ που εξετάσθηκαν συνάγονται τα εξής συμπεράσματα:
● Οι εταιρείες ΤΠΕ χρησιμοποιούν επτά διαφορετικά κανάλια για την αναζήτηση

εξειδικευμένου  προσωπικού  για  τη  στελέχωσή  τους.  Τα  δύο  κανάλια  που
χρησιμοποιούνται και προτιμώνται περισσότερο είναι οι συστάσεις (γνωστών ή
συναδέλφων) και οι αγγελίες σε εφημερίδες. 

● Χρησιμοποιούνται πέντε κύριες μέθοδοι για την επιλογή νέου προσωπικού ΤΠΕ.
Η  προσωπική  συνέντευξη  και  η  αξιολόγηση  του  βιογραφικού  σημειώματος
αποτελούν τα εργαλεία αξιολόγησης που υιοθετεί η συντριπτική πλειοψηφία των
εταιρειών. Τουλάχιστον οι μισές επιχειρήσεις καταφεύγουν συμπληρωματικά στη
δοκιμαστική εργασία και στην επιλογή με βάση συστάσεις.    

● Κατά την πρόσληψη νέου προσωπικού η πλειοψηφία των επιχειρήσεων στρέφεται
σε εξειδικευμένο μέσω ανώτατης εκπαίδευσης ανθρώπινο δυναμικό, προτιμώντας
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άτομα με επαγγελματική εμπειρία. Ένα τμήμα της αγοράς εργασίας (της τάξης
του 20%) προτιμά επίσης τελειόφοιτους ΤΠΕ των ΤΕΙ και των πανεπιστημίων στα
πλαίσια  της  πρακτικής  τους  άσκησης  καθώς  και  προσωπικό,  του  οποίου  η
πρόσληψη επιδοτείται από διάφορα προγράμματα.    

● Η προσπάθεια  μείωσης  του  συνολικού  κόστους  εργασίας  οδηγεί  τις  εταιρείες
στην  ευρεία  χρήση  και  άλλων  κατηγοριών  προσωπικού  πέραν  του  μόνιμου
πλήρους απασχόλησης. Κυριαρχούν οι εξωτερικοί συνεργάτες, χρησιμοποιούνται
όμως επίσης ευρέως ασκούμενοι τελειόφοιτοι και επιδοτούμενο προσωπικό.

● Η  επιμόρφωση  και  επαγγελματική  κατάρτιση  του  προσωπικού  καθώς  και  η
αξιολόγηση  όλων  των  θέσεων  εργασίας  αποτελούν  αναπόσπαστο  τμήμα  της
διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων από τη μεγάλη πλειοψηφία των εταιρειών.   Η
επαγγελματική εκπαίδευση παρέχεται κατά κύριο λόγο ενδο-επιχειρησιακά.

● Κατά την τριετία  2001-2003 παρουσιάσθηκε αρκετά μεγάλη κινητικότητα στις
προσλήψεις νέου προσωπικού ΤΠΕ. Τα τρία τέταρτα των εταιρειών του κλάδου
προχώρησε  σε  νέες  προσλήψεις,  γεγονός  το  οποίο  οδήγησε  στην  αύξηση  του
ανθρώπινου δυναμικού της πλειοψηφίας τους (62% επί του συνόλου).

9.1.3  Η εξέλιξη της αγοράς εργασίας και οι προοπτικές απασχόλησης

Από την εξελικτική πορεία της πλειοψηφίας των εταιρειών ΤΠΕ κατά το πρόσφατο
παρελθόν (τριετία 2001-2003) προκύπτει η ισόρροπη αύξηση των τιμών τεσσάρων
βασικών παραμέτρων που σχετίζονται  με τη δραστηριοποίησή τους.  Οι μεταβολές
των τιμών τους παρουσιάζουν λογική συσχέτιση με τη μορφή αιτίας-αποτελέσματος:
αύξηση ανταγωνισμού ==> διεύρυνση επαγγελματικών κατευθύνσεων ==> αύξηση
αριθμού εργαζομένων ==> αύξηση κύκλου εργασιών.

Κατά την άποψη των εκπροσώπων της αγοράς εργασίας το τρέχον (Μάιος 2003)
ισοζύγιο ζήτησης - προσφοράς του κλάδου είναι θετικό. Το ποσοστό ανεργίας των
πτυχιούχων  ΤΠΕ  είναι  μικρότερο  του  αντίστοιχου  μέσου  εθνικού  ποσοστού.
Διαπιστώνεται παράλληλα πολύ μεγαλύτερη ανάγκη εξειδίκευσης των εργαζομένων
σε σχέση με το παρελθόν.

Οι εκτιμήσεις των επιχειρήσεων για τις διαγραφόμενες προοπτικές απασχόλησης
είναι γενικά ευοίωνες. Παρά τη μεγάλη αύξηση του αριθμού των πτυχιούχων ΤΠΕ
και της απαιτούμενης εξειδίκευσης αναμένεται αύξηση της συνολικής ζήτησης και
του αριθμού των εργαζομένων στον κλάδο. Εκτιμάται μείωση του ποσοστού ανεργίας
των πτυχιούχων ΤΠΕ της ανώτατης εκπαίδευσης, ιδιαίτερα αυτών του τεχνολογικού
τομέα. Αντίθετα, καταγράφεται απαισιοδοξία για τις επαγγελματικές προοπτικές των
αποφοίτων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και των ΙΕΚ.

Οι  εκπρόσωποι  της  αγοράς  εργασίας  παρουσιάζονται  σε  γενικές  γραμμές
αισιόδοξοι για τον κλάδο των ΤΠΕ και ακόμη περισσότερο για τις προοπτικές της
επιχείρησης, στην οποία απασχολούνται. Έχουν όμως αντίθετη άποψη για την πορεία
της εθνικής οικονομίας και για τη μείωση του συνολικού ποσοστού ανεργίας.

9.1.4  Τα επαγγέλματα ΤΠΕ και η απασχόληση των πτυχιούχων

Το κύριο συμπέρασμα που συνάγεται από τη διερεύνηση των τομέων εξειδίκευσης
των επαγγελματιών του κλάδου και των επαγγελμάτων ΤΠΕ είναι η αδήριτη ανάγκη
εξειδίκευσης των εργαζομένων, προκειμένου να βελτιώσουν τις επαγγελματικές τους
προοπτικές.

Οι διαδικτυακές εφαρμογές, η ανάπτυξη και διαχείριση βάσεων δεδομένων καθώς
και η ανάλυση και ολοκλήρωση συστημάτων επιχειρήσεων συνιστούν τις συγκριτικά
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καλύτερες επιλογές, καθώς εκτιμάται ότι θα παρουσιάσουν τη μεγαλύτερη αύξηση
ζήτησης στα αμέσως επόμενα έτη.

Ο βαθμός ύπαρξης των επαγγελμάτων ΤΠΕ στις εταιρείες του κλάδου ποικίλλει
σε μεγάλο βαθμό. Διακρίνονται σε τρεις σχετικές κατηγορίες: α) υψηλής διασποράς
(ανήκει το 17% των επαγγελμάτων καθένα από τα οποία ‘απαντάται’ σε περισσότερες
του 40% των εταιρειών ΤΠΕ), β) μεσαίας διασποράς (53% των επαγγελμάτων με
διασπορά από 20% έως 40%) και γ) χαμηλής διασποράς (30% επί του συνόλου με
διασπορά μικρότερη του 20%).

Θεωρώντας ως κύριες παραμέτρους επιλογής ενός επαγγέλματος ΤΠΕ το βαθμό
διασποράς του στην αγορά εργασίας και τις εκτιμήσεις των εταιρειών για το βαθμό
δυσκολίας  εξεύρεσης  για  πρόσληψη  αντίστοιχου  εξειδικευμένου  προσωπικού  οι
καλύτερες  επιλογές  είναι:  «αναλυτής  βάσεων  δεδομένων»,  «υπεύθυνος  έργων
πληροφορικής»,  «ειδικός  ασφάλειας»  (υπολογιστών  και  δικτύων  ή  βάσεων
δεδομένων), «υπεύθυνος τεχνικής υποστήριξης» και «τεχνικός δικτύων». 

Τα κύρια συμπεράσματα που συνάγονται από την ανάλυση της απασχόλησης των
ειδικοτήτων ΤΠΕ στις επιχειρήσεις του κλάδου είναι τα εξής:
● Οι πτυχιούχοι ΤΠΕ της ανώτατης εκπαίδευσης (πανεπιστημιακού και τεχνολογι-

κού τομέα με ίση διασπορά της τάξης του 76%) αποτελούν την πολυπληθέστερη
και πιο σημαντική κατηγορία εργαζομένων. 

● Οι απόφοιτοι των προπτυχιακών και των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών
των πανεπιστημιακών τμημάτων αποτελούν κατά σειρά τις δύο πρώτες επιλογές
για πρόσληψη προσωπικού. Ακολουθούν οι απόφοιτοι ΤΕΙ.

● Οι  πτυχιούχοι  των  ‘καθαρών’  τμημάτων  πληροφορικής  των  ΤΕΙ  και  των
πανεπιστημίων αποτελούν κατά σειρά τις δύο ειδικότητες που χρησιμοποιούνται
από τις περισσότερες εταιρείες. Ακολουθούν - σε απόσταση - οι διπλωματούχοι
των πολυτεχνικών σχολών (ΗΜΜΥ και μηχανικοί Η/Υ και πληροφορικής) και οι
τεχνικοί δικτύων των ΙΕΚ.

● Διαπιστώνεται σαφής ομαδοποίηση της απασχόλησης των ειδικοτήτων ΤΠΕ σε
τρεις κατηγορίες. Στη σημαντικότερη από αυτές ανήκουν όλες οι ειδικότητες του
πανεπιστημιακού τομέα καθώς και οι απόφοιτοι των δύο τμημάτων πληροφορικής
των ΤΕΙ. Στη δεύτερη κατηγορία εντάσσονται οι υπόλοιπες ειδικότητες ΤΠΕ των
ΤΕΙ  (αυτοματισμού  και  ηλεκτρονικών  πληροφοριακών  συστημάτων)  και  δύο
ειδικότητες των ΙΕΚ (τεχνικοί δικτύων και ειδικοί εφαρμογών με πολυμέσα), ενώ
στην τρίτη οι υπόλοιπες ειδικότητες των ΙΕΚ καθώς και αυτές των ΤΕΕ και των
εργαστηρίων ελευθέρων σπουδών.  

● Οι επιχειρήσεις καταθέτουν με ομοιόμορφο τρόπο και ομόφωνα την ικανοποίησή
τους από την ανταπόκριση των αποφοίτων ΤΠΕ όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης
στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Ο βαθμός ικανοποίησης είναι πολύ θετικός
έως θετικός για τις ειδικότητες της πρώτης κατηγορίας,  θετικός γι’ αυτούς της
δεύτερης  και  κατά  τι  λιγότερο  θετικός  για  τους  αποφοίτους  της  μέσης
εκπαίδευσης και των εργαστηρίων ελευθέρων σπουδών. Οι διπλωματούχοι ΤΠΕ
των  πολυτεχνείων  ‘απολαμβάνουν’  τη  μεγαλύτερη  εκτίμηση  εκ  μέρους  της
εταιρειών του κλάδου. 

9.1.5  Οι επιδράσεις των χαρακτηριστικών των επιχειρήσεων 

Από την ανάλυση των χαρακτηριστικών που σκιαγραφούν το προφίλ των εταιρειών
ΤΠΕ συνάγονται τα εξής:
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Νομική  μορφή:  Η  πλειοψηφία  (80%)  των  εταιρειών  επιλέγει  ευέλικτες  νομικές
μορφές λειτουργίας (Α.Ε. ή Ε.Π.Ε.). 
Έδρα:  Παρουσιάζεται  έντονη  συσσώρευση  εταιρειών  ΤΠΕ  στο  λεκανοπέδιο  της
Αττικής και στη Θεσσαλονίκη.
Ηλικία:  Μετά την έντονη κινητικότητα  της  προηγούμενης  δεκαετίας,  από το έτος
2000 παρουσιάζεται κορεσμός στην αγορά του κλάδου που αποδεικνύεται από την
ίδρυση σχετικά μικρού αριθμού νέων επιχειρήσεων.
Μέγεθος  (αριθμός  εργαζομένων):  Χαρακτηρίζεται  από  την  ύπαρξη  πολυάριθμων
μικρών επιχειρήσεων (40% απασχολούν έως 10 εργαζόμενους και 23% από 11 έως
20). Λειτουργούν ωστόσο και τουλάχιστον 110 μεγάλες για τα ελληνικά δεδομένα
εταιρείες.  
Γεωγραφική εμβέλεια δράσης και περιοχές απασχόλησης: Οι περισσότερες εταιρείες ΤΠΕ,
επιχειρώντας  να  αντεπεξέλθουν  στον  ανταγωνισμό  και  να  διευρύνουν  τον  κύκλο
εργασιών τους, επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο και
δραστηριοποιούνται ταυτόχρονα σε αρκετές διαφορετικές (κατά μέσο όρο τέσσερις)
επαγγελματικές κατευθύνσεις.

Η αναλυτική μελέτη των επιδράσεων των χαρακτηριστικών των εταιρειών στις
μεταβλητές που σχετίζονται με την απασχόληση των ειδικοτήτων ΤΠΕ στην αγορά
εργασίας αποτέλεσε ένα από τα κυριότερα ζητήματα που διερεύνησε αυτή η διατριβή.
Συνιστά μία σημαντική της  επιστημονική συμβολή,  καθότι  επιχειρείται  για  πρώτη
φορά. Η εξέταση αυτών των επιδράσεων πραγματοποιήθηκε μέσω του στατιστικού
ελέγχου 10 ερευνητικών υποθέσεων. 

Η  απόρριψη  της  πλειοψηφίας  των  υποθέσεων  αποδεικνύει  την  ύπαρξη
πολυάριθμων  επιδράσεων.  Ο  πίνακας  9.1  περιλαμβάνει  τα  στατιστικά  σημαντικά
ευρήματα που επιβεβαιώνονται  από τους  στατιστικούς  έλέγχους  που διεξάχθηκαν.
[Τα σύμβολα ↑ ή ↓ δηλώνουν αντίστοιχα αύξηση ή μείωση της τιμής (ή του βαθμού
χρήσης)  της  εξαρτημένης  μεταβλητής  όταν  αυξάνεται  η  τιμή  της  ανεξάρτητης
μεταβλητής  (σύμφωνα  με  την  κωδικοποίηση  που  περιγράφεται  στην  υποενότητα
8.4.3), ενώ τα κενά ‘κελιά’ δηλώνουν ότι δεν υπάρχει στατιστική εξάρτηση.]

Το κύριο συμπέρασμα που συνάγεται είναι οι σημαντικές επιδράσεις του προφίλ
των επιχειρήσεων στην πλειοψηφία των μεταβλητών που περιγράφουν τη διοίκηση
του  ανθρώπινου  δυναμικού  και  την  απασχόληση  των  ειδικοτήτων  ΤΠΕ.  Τα
χαρακτηριστικά των εταιρειών επηρεάζουν και διαφοροποιούν τόσο τις πολιτικές και
πρακτικές  που  υιοθετούνται,  όσο  και  το  βαθμό  απασχόλησης  των  αποφοίτων.
Ωστόσο, ο βαθμός επίδρασής τους είναι πολύ διαφορετικός.

Το μέγεθος των εταιρειών - εκφρασμένο ως ο αριθμός των εργαζομένων τους -
αποτελεί  κυρίαρχο  παράγοντα,  ο  οποίος  επιδρά  στις  περισσότερες  μεταβλητές.  Η
επίδρασή  του  είναι  συνήθως  θετική  (αυξητική)  με  τέσσερις  μόνο  εξαιρέσεις  που
αναφέρονται σε συγκεκριμένες μεθόδους επιλογής και πρόσληψης προσωπικού ΤΠΕ
(δοκιμαστική  εργασία,  ΟΑΕΔ,  τελειόφοιτοι  στα  πλαίσια  πρακτικής  άσκησης  και
επιδοτούμενο προσωπικό), η χρήση των οποίων παρουσιάζει συγκριτικά μειωμένες
τιμές. Όσον αφορά στις εκτιμώμενες προοπτικές των εταιρειών κατέστη φανερό ότι
το μεγαλύτερο μέγεθος εμπνέει περισσότερη σιγουριά και αισιοδοξία. 
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Πίνακας 9.1. Οι επιδράσεις των χαρακτηριστικών των επιχειρήσεων ΤΠΕ

Χαρακτηριστικά επιχειρήσεων ΤΠΕ

Εξαρτημένες μεταβλητές Έδρα Ηλικία Μέγεθος Γεωγραφική
εμβέλεια δράσης

Αριθμός
περιοχών

απασχόλησης
Χρήση μεθόδων επιλογής προσωπικού  
Προσωπική συνέντευξη ↑1 ↑ ↑
Αξιολόγηση βιογραφικού σημειώματος ↓1 ↑ ↑ ↑
Δοκιμαστική εργασία ↓ ↑
Επιλογή με βάση συστάσεις
Τεστς αξιολόγησης προσωπικότητας - δεξιοτήτων
Χρήση καναλιών πρόσληψης προσωπικού
Συστάσεις από συναδέλφους ή γνωστούς
Αγγελία σε εφημερίδες ↑
Internet (αγγελία μέσω δικτυακού τόπου) ↑1 ↑ ↑
Γραφεία Διασύνδεσης πανεπιστημίων και ΤΕΙ ↑
ΟΑΕΔ ↓1 ↓ ↓ ↑
Αγγελία σε ειδικά περιοδικά ή έντυπα ↑
Ιδιωτικά γραφεία εύρεσης εργασίας ↑
Προτιμήσεις για πρόσληψη
Πτυχιούχοι ΤΠΕ με προϋπηρεσία ↑1 ↑ ↑
Νέοι πτυχιούχοι ΤΠΕ χωρίς προϋπηρεσία ↑1

Άλλοι πτυχιούχοι με προϋπηρεσία ΤΠΕ  
Τελειόφοιτοι ΤΠΕ για πρακτική άσκηση ↓
Επιδοτούμενο προσωπικό ↓1 ↓ ↓
Επιμόρφωση-κατάρτιση και αξιολόγηση
Απαίτηση επιμόρφωσης και κατάρτισης ↑1

Φορέας επιμόρφωσης και κατάρτισης ↑2

Αξιολόγηση της απόδοσης ↑ ↑

Έδρα Ηλικία Μέγεθος Γεωγραφική
εμβέλεια δράσης

Αριθμός
περιοχών

απασχόλησης
Εξελικτική πορεία εταιρειών (2001-2003) 
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Αύξηση αριθμού εργαζομένων ↑
Αύξηση περιοχών απασχόλησης ↑ ↑
Αύξηση κύκλου εργασιών ↑
Εκτιμώμενες προοπτικές
Δυνατότητες εύρεσης εξειδικευμένου προσωπικού  ↑1 ↑ ↑
Προοπτικές επιχείρησης ↑
Αύξηση ποσοστού ανεργίας αποφοίτων ΤΕΕ & ΙΕΚ ↑
Επαγγέλματα ΤΠΕ

Διασπορά (βαθμός ύπαρξης) επαγγελμάτων ↑1

(σε 2 από 30 επαγ/τα)
↑

(σε 4 από 30 επαγ/τα)
↑

(σε 29 από 30 επαγ/τα)
↑

(σε 8 από 30 επαγ/τα)

Βαθμός ευκολίας εύρεσης αντίστοιχου επαγγελματία ↑1

(σε 1 από 30 επαγ/τα)
↑

(σε 3 από 30 επαγ/τα)
Απασχόληση πτυχιούχων 
ανά βαθμίδα εκπαίδευσης 
Κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος ↑1 ↑ ↑ ↑
Πτυχιούχοι πανεπιστημίων ↑ ↑ ↑ ↑
Πτυχιούχοι ΤΕΙ ↑ ↑ ↑
Απόφοιτοι ΙΕΚ ↑ ↓ ↑
Απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ↑
Απόφοιτοι εργαστηρίων ελευθέρων σπουδών ↑
Προτιμήσεις επιχειρήσεων για πρόσληψη
πτυχιούχων ανά βαθμίδα εκπαίδευσης
Κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος ↑
Πτυχιούχοι ΤΕΙ ↑ ↑
Απόφοιτοι ΙΕΚ ↑ ↑
Απασχόληση πτυχιούχων 
ανά τμήμα ειδίκευσης 

↓1

(Εργ. Ελευθ. Σπουδών)
↑

(σε 6 από 15 ειδικ/τες)
↑

(σε 12 από 15 ειδικ/τες)
↑

(σε 5 από 15 ειδικ/τες)
Βαθμός ικανοποίησης επιχειρήσεων

1 ↓ (↑)  μικρότερη (μεγαλύτερη) χρήση στις επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Αττική 
2 ↑       μεγαλύτερη χρήση ‘εξω-επιχειρησιακής’ επιμόρφωσης και επαγγελματικής κατάρτισης
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Διαπιστώθηκε  η σημαντική  επίδραση της  έδρας  των επιχειρήσεων.  Αυτές  που
εδρεύουν  στην  Αττική  (και  κατά  δεύτερο  λόγο  αυτές  της  Θεσσαλονίκης)
‘συμπεριφέρονται’  διαφορετικά  από  εκείνες  των  άλλων  πόλεων.  Η  επίδραση  του
επιχειρησιακού περιβάλλοντος της πρωτεύουσας είναι γενικά αυξητική, με λίγες μόνο
εξαιρέσεις (βλ. πίνακα 9.1). 

Η γεωγραφική εμβέλεια δραστηριοποίησης των εταιρειών επηρεάζει - συγκριτικά
με τον αριθμό των εργαζομένων - τις  τιμές  λιγότερων μεταβλητών. Οι επιδράσεις
αυτές έχουν συνήθως κοινή, αυξητική τάση. Αυτό οφείλεται πιθανώς στο γεγονός ότι
οι  εταιρείες  που δραστηριοποιούνται σε διεθνές  (ή δευτερευόντως σε πανελλήνιο)
επίπεδο είναι ως επί το πλείστον μεγάλες.

Οι επιδράσεις του αριθμού των επαγγελματικών κατευθύνσεων των επιχειρήσεων
είναι μικρές. Η ύπαρξη πολυφωνίας στις περιοχές απασχόλησης μίας εταιρείας επιδρά
αυξητικά σε ορισμένες  μεθόδους  επιλογής και πρόσληψης προσωπικού καθώς και
στο βαθμό διασποράς των πτυχιούχων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης πλην των
αποφοίτων των εργαστηρίων ελευθέρων σπουδών.

Η περίοδος  ίδρυσης  των επιχειρήσεων δε διαφοροποιεί  καθόλου τις  πρακτικές
που υιοθετούν για τη διοίκηση και την απασχόληση των ειδικοτήτων ΤΠΕ. Συνεπώς η
ηλικία  των  εταιρειών  δε  διαδραματίζει  κάποιο  ρόλο:  οι  νεοσύστατες  εταιρείες
ακολουθούν πιστά ήδη δοκιμασμένες και αποδεκτές στάσεις προς τους αποφοίτους
ΤΠΕ. Επίσης, η ανάλυση της συσχέτισης του συνόλου των εξαρτημένων μεταβλητών
με τη νομική μορφή των επιχειρήσεων δεν απέφερε στατιστικά σημαντικά ευρήματα.

Συμπερασματικά, διαπιστώνεται ότι η αγορά εργασίας του κλάδου των ΤΠΕ έχει
πλέον ωριμάσει, αποτελώντας έναν ανταγωνιστικό και απαιτητικό εργασιακό στίβο
και έχοντας αναπτύξει τις δικές της στάσεις στη διοίκηση και στην απασχόληση του
εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού της.  Οι στάσεις  αυτές διαφοροποιούνται σε
αρκετό βαθμό από το μέγεθος των επιχειρήσεων και σε μικρότερο από την έδρα και
τη  γεωγραφική  εμβέλεια  δράσης  τους.  Η  σχεδόν  καθολική  ικανοποίηση  των
εργοδοτών από την ανταπόκριση των αποφοίτων ΤΠΕ στις  απαιτήσεις  της αγοράς
εργασίας αποτελεί ισχυρή ένδειξη της μείωσης του χάσματος δεξιοτήτων στον κλάδο.

9.2   Η χρησιμότητα της έρευνας 

Η χρησιμότητα  της  διατριβής  είναι  διττή:  επιστημονική  και  πρακτική.  Συμβάλλει
στην  επιστημονική  γνώση,  συνεισφέροντας  στην  κάλυψη  ενός  σημαντικού
ερευνητικού κενού, της διερεύνησης της απασχόλησης των ειδικοτήτων ΤΠΕ καθώς
και  των  επιδράσεων  των  χαρακτηριστικών  των  επιχειρήσεων  σε  αυτήν,  ενός
ζητήματος το οποίο δεν είχε μελετηθεί έως τώρα. Επίσης τα αποτελέσματα και τα
συμπεράσματα της διατριβής μπορούν, εφόσον χρησιμοποιηθούν σωστά, να φανούν
χρήσιμα τόσο για τους φορείς που λαμβάνουν αποφάσεις, όσο και για τα άτομα που
ενδιαφέρονται  άμεσα  για  την  παρεχόμενη  ανώτατη  εκπαίδευση  και  την  αγορά
εργασίας  του  κλάδου  των  τεχνολογιών  πληροφορίας  και  επικοινωνιών.  Από  τα
ευρήματα της παρούσας έρευνας μπορούν να επωφεληθούν: 
● Η πολιτεία 

Οι σημερινοί υψηλοί, για τα ελληνικά δεδομένα, ετήσιοι αριθμοί εισακτέων στα
ΠΠΣ  του  πανεπιστημιακού  και  του  τεχνολογικού  τομέα  σε  συνδυασμό  με  τις
ελλείψεις  σε  εκπαιδευτικό  προσωπικό  (ιδιαίτερα  στα  τμήματα  των  ΤΕΙ),  την
ομοιομορφία των παρεχόμενων γνώσεων και την ‘ανώμαλη’ γεωγραφική διασπορά
των  νεοσύστατων  τμημάτων  πρέπει  να  βρεθούν  στο  επίκεντρο  της  προσοχής  του
ΥΠΕΠΘ και των ιδρυμάτων της ανώτατης εκπαίδευσης.
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Η  ύπαρξη  κοινοτικών  κονδυλίων  χρηματοδότησης  δεν  πρέπει  να  αποτελέσει
παγίδα ίδρυσης ‘θνησιγενών’ τμημάτων ΤΠΕ και αλόγιστης αύξησης του ανθρώπινου
δυναμικού  που  πολύ  σύντομα  θα  αναζητήσει  επαγγελματική  διέξοδο  στην  αγορά
εργασίας. Ο σημερινός ετήσιος αριθμός των 7500 εισακτέων και τα 42 λειτουργούντα
τμήματα ΤΠΕ είναι ήδη υπεραρκετά. Δε θα έπρεπε να δημιουργηθούν και άλλα, πριν
διαπιστωθεί  η  συνεχής  ύπαρξη  θετικού  ισοζυγίου  ζήτησης-προσφοράς,  ώστε  να
εξασφαλισθεί η ομαλή απορρόφηση των αποφοίτων τους. 

Οι επισημάνσεις αυτές επιβεβαιώνονται από τη διαπίστωση μείωσης των θέσεων
εργασίας στον κλάδο των ΤΠΕ έως και 30% κατά την τελευταία διετία. Περισσότερο
έχουν πληγεί οι μικρού και μεσαίου μεγέθους εταιρείες (εφημερίδα «ΗΜΕΡΗΣΙΑ»,
2005).  Ως  κύριοι  λόγοι  του  δυσάρεστου  αυτού  φαινομένου  καταγράφονται  η
οικονομική ύφεση, η καθυστέρηση στην υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμμα-
τος «Κοινωνία της Πληροφορίας», η χαμηλή διείσδυση του διαδικτύου,  οι  συγχω-
νεύσεις εταιρειών αλλά και η υπερπαραγωγή στελεχών εξ αιτίας του πολλαπλασια-
σμού των τμημάτων ΤΠΕ στην ανώτατη εκπαίδευση και σε μία σειρά σχολών του
ιδιωτικού τομέα. Μάλιστα, η παρουσία αντίρροπων τάσεων δεν είναι βέβαιο ότι θα
αναπληρώσει τις χαμένες θέσεις εργασίας (εφημερίδα «ΕΞΠΡΕΣ», 2005).  

Συμπληρωματικά, οι φορείς που παρέχουν εκπαίδευση μπορούν να επωφεληθούν
από την παρούσα έρευνα προσανατολίζοντας σημαντικό μέρος των προγραμμάτων
σπουδών τους σε γνώσεις που απαιτούνται για την άσκηση επαγγελμάτων ΤΠΕ που
διαπιστώθηκε  από  την  παρούσα  έρευνα  ότι  παρουσιάζουν  υψηλή  διασπορά  ή/και
δυσκολία εξεύρεσης αντίστοιχου εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού εκ μέρους
της αγοράς εργασίας.
● Οι επιχειρήσεις ΤΠΕ

Η χρησιμότητα των πορισμάτων της έρευνας για την πλευρά της εργοδοσίας είναι
διττή.  Η  ενημέρωση  για  τις  πρακτικές  που  υιοθετούνται  για  τη  διοίκηση  του
προσωπικού ΤΠΕ, το προφίλ των εταιρειών του κλάδου και η εκτιμώμενη δυναμική
του  συνιστούν  τον  πρώτο  πόλο  ενδιαφέροντος  που  αφορά  άμεσα  στην  αγορά
εργασίας.  Ένα  δεύτερο  πεδίο  ενδιαφέροντος  σχετίζεται  με  τις  υπάρχουσες
κατευθύνσεις  των  τμημάτων  ΤΠΕ,  τις  ειδικότητες  των  αποφοίτων  τους  και  τις  -
τουλάχιστον σε επίπεδο προσφερόμενων μαθημάτων - γνώσεις που τους παρέχει το
εκπαιδευτικό σύστημα σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. 
● Οι φοιτητές και οι απόφοιτοι των ΤΠΕ

Οι  νέοι  πτυχιούχοι  ΤΠΕ καθώς  και  οι  σημερινοί  και  οι  μελλοντικοί  φοιτητές
αποτελούν  τις  ομάδες  ατόμων  που  μπορούν  να  επωφεληθούν  πολλαπλά  από  τα
ευρήματα αυτής της έρευνας.  

Οι δυνητικοί μελλοντικοί επαγγελματίες του κλάδου, δηλαδή οι τελειόφοιτοι των
λυκείων, μπορούν να πληροφορηθούν εκτενώς για τα τμήματα ΤΠΕ της ανώτατης
εκπαίδευσης:  τις  κατηγορίες και  επιστημονικές  τους  κατευθύνσεις,  τη  γεωγραφική
τους διασπορά, τα προσφερόμενα ΠΠΣ, αλλά και τη διασπορά και ανταπόκριση των
ειδικοτήτων  όλων  των  βαθμίδων  στις  απαιτήσεις  της  αγοράς  εργασίας.  Μπορούν
επίσης να ωφεληθούν, με στόχο μία ορθολογική επαγγελματική επιλογή, μαθαίνοντας
για τις προοπτικές των τομέων εξειδίκευσης και των επαγγελμάτων ΤΠΕ.

Τα ευρήματα της έρευνας μπορούν να χρησιμεύσουν άμεσα στους  σημερινούς
φοιτητές  και  στους  νέους  πτυχιούχους  του  κλάδου.  Η  γνώση  του  προφίλ  μίας
σημαντικής κατηγορίας δυνητικών τους εργοδοτών (των επιχειρήσεων ΤΠΕ) και των
πρακτικών που υιοθετούνται για την αναζήτηση, επιλογή, πρόσληψη και εκπαίδευσή
τους αποτελεί χρήσιμο εφόδιο για την αρχή της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας.
Η ανάλυση των τομέων εξειδίκευσης και των επαγγελμάτων ΤΠΕ έχει επίσης άμεση
πρακτική  χρησιμότητα.  Οι  νέοι  επαγγελματίες  ενδείκνυται  να  στραφούν  σε
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εξειδικεύσεις,  για  τις  οποίες  εκτιμάται  ότι  θα  παρουσιασθεί  μεγαλύτερη  αύξηση
ζήτησης  στα  επόμενα  έτη  και  -  κυρίως  -  να  επιλέξουν  επαγγέλματα  που  τους
προσφέρουν  ευοίωνες  προοπτικές:  σχετικά  μεγάλη  διασπορά  στις  εταιρείες  και
ταυτόχρονα  υψηλό  βαθμό  δυσκολίας  στην  εξεύρεση  αντίστοιχου  εξειδικευμένου
προσωπικού. 

9.3  Περιορισμοί της έρευνας

Η  παρούσα  έρευνα,  όπως  σχεδόν  κάθε  έρευνα  που  βασίζεται  στη  συλλογή  και
ανάλυση πρωτογενών δεδομένων, υπόκειται σε ορισμένους περιορισμούς. 

΄Το πρώτο σχετικό ζήτημα αφορά στη χρήση ερωτηματολογίου ως ερευνητικού
εργαλείου συλλογής δεδομένων. Παρ’ όλη την προσοχή που δόθηκε στο σχεδιασμό
του και τη δισταδιακή προέρευνα που ακολούθησε (βλ. ενότητα 7.3), είναι πιθανό να
επηρέασε τη σε βάθος μελέτη του θέματος και τις απαντήσεις των εκπροσώπων των
επιχειρήσεων.  Είναι  γεγονός  ότι  με  το  ερωτηματολόγιο  χάνεται  η  δυνατότητα
επεξηγήσεων στις ερωτήσεις που παρουσιάζουν δυσκολίες καθώς και η αμεσότητα
και ο πλούτος των πληροφοριών που μπορούν να αντληθούν από τους ερωτώμενους
(Oppenheim,  1966 και  Fowler,  1995).  Ωστόσο,  για  μία  εθνικής  εμβέλειας  έρευνα
πεδίου όπως η συγκεκριμένη, η χρήση ερωτηματολογίου κρίθηκε ως η πιο δόκιμη
μέθοδος για τους λόγους που αναφέρονται στην ενότητα 7.1.

Το  ερωτηματολόγιο  της  έρευνας  αποστάλθηκε  ταχυδρομικά  και  μέσω  του
διαδικτύου προς το σύνολο των επιχειρήσεων ΤΠΕ που εδρεύουν στην Ελλάδα χωρίς
καμία απολύτως διάκριση. Από την ανάλυση της έδρας των 343 εταιρειών που τελικά
συμμετείχαν  προέκυψε  ότι  η  έδρα  του  ερευνητή  καθώς  και  η  συνεργασία  με  το
Σύνδεσμο  Επιχειρήσεων  Πληροφορικής  Βορείου  Ελλάδος  αποτέλεσαν  τις  αιτίες
συγκέντρωσης  μεγάλου  αριθμού  απαντήσεων  από  εταιρείες  που  εδρεύουν  στην
περιοχή της Θεσσαλονίκης (93 συμπληρωμένα ερωτηματολόγια, ήτοι 27% επί του
συνόλου).  Οπωσδήποτε  το  ποσοστό  αυτό  είναι  μεγαλύτερο  από  το  πραγματικό
ποσοστό των επιχειρήσεων ΤΠΕ που εδρεύουν σε αυτή την πόλη. Η συγκέντρωση
αυτή  επηρέασε  πιθανώς  κατά  τι  τα  αποτελέσματα της  έρευνας,  δίνοντάς  τους  σε
κάποιο  μικρό  βαθμό  τοπικό  χαρακτήρα.  Κρίνεται  ωστόσο  ότι  η  επίδραση  είναι
συνολικά μικρή, λόγω και του μεγάλου αριθμού των απαντήσεων που συλλέχθηκαν
συνολικά. Η στρωματοποιημένη δειγματοληψία που θα μπορούσε να δώσει λύση στο
παραπάνω πρόβλημα δεν υιοθετήθηκε, επειδή ο αριθμός των απαντήσεων, παρ’ ότι
είναι  ικανοποιητικός  για  ανάλυση  σε  εθνικό  επίπεδο,  δεν  επαρκεί  για  στατιστικά
αξιόπιστα αποτελέσματα σε επίπεδο νομού ή έστω περιφέρειας. 

Η  διατριβή  αυτή  εξέτασε  κατά  κύριο  λόγο  την  απασχόληση  του  ανθρώπινου
δυναμικού  ΤΠΕ στην  ελληνική αγορά εργασίας  του  κλάδου.  Όπως  είναι  γνωστό,
εξειδικευμένο στις ΤΠΕ προσωπικό απασχολείται σχεδόν παντού: σε πάρα πολλούς
εργασιακούς χώρους και σχεδόν σε όλους τους φορείς του ευρύτερου δημόσιου και
του  ιδιωτικού  τομέα.  Η  έρευνα  πεδίου  εστιάσθηκε  -  προκειμένου  να  αναλυθούν
δεδομένα  κοινής  προέλευσης  και  να  εξαχθούν αξιόπιστα  συμπεράσματα -  σε  ένα
συγκεκριμένο τμήμα της συνολικής αγοράς εργασίας, τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού
τομέα  που  ασχολούνται  αποκλειστικά  με  τις  τεχνολογίες  πληροφορίας  και
επικοινωνιών.  Κατά  συνέπεια  τα  αποτελέσματα  και  συμπεράσματα  της  διατριβής
αναφέρονται  μόνο  στην  απασχόληση  του  ανθρώπινου  δυναμικού  σε  αυτές  τις
επιχειρήσεις. Κρίνεται ωστόσο ότι οι εταιρείες του κλάδου αντιπροσωπεύουν, λόγω
της εξειδίκευσης αλλά και του σημαντικού αριθμού τους, σε ικανοποιητικό βαθμό τη
συνολική αγορά εργασίας.  Περιέχουν επιπλέον όλες  τις  μεταβλητές,  τις  τιμές  και
σχέσεις των οποίων διερευνά η παρούσα διατριβή.
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Μία προέκταση του παραπάνω περιορισμού αποτελεί  το γεγονός ότι η έρευνα
ασχολήθηκε μόνο με τον ιδιωτικό τομέα και όχι με το δημόσιο, στον οποίο η εισδοχή
της πληροφορικής είναι ολοένα αυξανόμενη. Είναι λοιπόν εύλογο ότι πολλά από τα
συμπεράσματα που συνάχθηκαν δεν ισχύουν για το ανθρώπινο δυναμικό του κλάδου
που εργάζεται στο δημόσιο τομέα, λόγω των ιδιαιτεροτήτων του και των σημαντικών
του διαφορών από τον ιδιωτικό. Η διερεύνηση της απασχόλησης των ειδικοτήτων
ΤΠΕ στον ευρύτερο δημόσιο τομέα αποτελεί μία ξεχωριστή έρευνα, τα αποτελέσματα
της οποίας παρουσιάζουν ενδιαφέρον τόσο αυτά καθαυτά, όσο και συγκριτικά με τα
ευρήματα αυτής της διατριβής. 

Όπως φάνηκε από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση και την ανάλυση της παρούσας
έρευνας,  τα  ζητήματα που  σχετίζονται  με  την  απασχόληση των ειδικοτήτων ΤΠΕ
είναι τόσα πολλά, ώστε είναι πρακτικά αδύνατο να καλυφθούν στο σύνολό τους από
μία διατριβή. Κατά συνέπεια, αρκετές σημαντικές μεταβλητές που αφορούν άμεσα
στην  απασχόληση  του  προσωπικού  του  κλάδου  (οι  περισσότερες  ελλείψεις
εντοπίζονται  στη  διερεύνηση  της  διοίκησης  του  ανθρώπινου  δυναμικού)  δεν
εξετάσθηκαν  από  αυτή  την  έρευνα  και  θα  έπρεπε  να  αποτελέσουν  αντικείμενο
εστίασης μελλοντικών ερευνητικών προσπαθειών.  

Τέλος,  επειδή η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε τυχαίο δείγμα του εξετασθέντος
πληθυσμού (το οποίο μάλιστα επέλεξε τη συμμετοχή του σε αυτήν) τα συμπεράσματα
που αφορούν στις επιδράσεις των χαρακτηριστικών των επιχειρήσεων θα πρέπει να
γίνουν  δεκτά  με  τους  περιορισμούς  της  στατιστικής  βεβαιότητας  (95%,  αφού  το
επιλεγέν επίπεδο σημαντικότητας είναι 5%).

9.4  Προτάσεις για μελλοντική έρευνα
Όπως διαπιστώθηκε από τη μελέτη τη σχετικής βιβλιογραφίας υπάρχει στην Ελλάδα
σχεδόν  παντελής  έλλειψη  επιστημονικής  έρευνας  σε  ζητήματα  διερεύνησης  της
αγοράς  εργασίας  και  απασχόλησης  του  ανθρώπινου  δυναμικού  των  ΤΠΕ.  Είναι
επομένως ευνόητο ότι κάθε μελλοντική ερευνητική προσπάθεια σε αυτό το πεδίο θα
είναι χρήσιμη.

Με  βάση  την  εμπειρία  που  αποκομίσθηκε  από  την  εκπόνηση  αυτής  της
διδακτορικής  έρευνας  και  τις  ελλείψεις  που  διαπιστώθηκαν,  προτείνονται  στους
μελλοντικούς  ερευνητές  ορισμένα  ερευνητικά  εγχειρήματα  που  πιστεύεται  ότι  θα
συμβάλλουν θετικά προς τη σωστή κατεύθυνση: τη διερεύνηση των παραμέτρων της
απασχόλησης, στοχεύοντας μεταξύ άλλων στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ της
εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας όχι μόνο στον κλάδο των ΤΠΕ, αλλά και σε
άλλους με παρόμοια χαρακτηριστικά. 
1) Παρά το ότι το μοντέλο διερεύνησης τριών σταδίων που υιοθετήθηκε μπορεί να

εφαρμοσθεί  για  οποιονδήποτε  κλάδο  και  σε  οποιαδήποτε  χώρα,  η  παρούσα
έρευνα  ασχολήθηκε  αποκλειστικά  με  την  απασχόληση  στην  ελληνική  αγορά
εργασίας των ΤΠΕ. Η διεξαγωγή μίας μελλοντικής έρευνας σε διεθνές επίπεδο,
δίνοντας έμφαση στη σύγκριση των αποτελεσμάτων χωρών με κοινά οικονομικά
χαρακτηριστικά ή γεωγραφική εγγύτητα θα παρουσίαζε σημαντικό ενδιαφέρον.
Οι χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι Βαλκανικές χώρες αποτελούν δύο
κατάλληλα αντίστοιχα πεδία εφαρμογής. 

2) Ένας από τους περιορισμούς της έρευνας πεδίου είναι η επικέντρωσή της στις
επιχειρήσεις  ΤΠΕ  του  ιδιωτικού  τομέα.  Η  απασχόληση  στο  δημόσιο  τομέα,
συγκρίνοντας μάλιστα τα σχετικά της ευρήματα με αυτά της παρούσας έρευνας ή
ακόμη με αντίστοιχα αποτελέσματά που αφορούν σε άλλες χώρες αποτελεί ένα
ενδιαφέρον ερευνητικό ζήτημα. 
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3) Μία από τις σπουδαιότερες παραμέτρους της απασχόλησης, η ζήτηση εκ μέρους
της  αγοράς  εργασίας,  δεν  εξετάσθηκε  επαρκώς  από την  παρούσα διατριβή.  Η
δημιουργία και εφαρμογή ενός μοντέλου μέτρησης και ανάλυσής της αποτελεί
ένα ελκυστικό ερευνητικό πεδίο.  Μία απόλυτα εφικτή και συνάμα ‘αποδοτική’
ερευνητική  προσπάθεια  θα  μπορούσε  να  εστιασθεί  στις  αγγελίες  αναζήτησης
προσωπικού  που  δημοσιεύονται  στα  (έντυπα  και  ηλεκτρονικά)  μέσα  μαζικής
ενημέρωσης,  επιχειρώντας  την  ποσοτικοποίηση της  ζήτησης  κατά  τη  διάρκεια
μίας χρονικής περιόδου και την ανάλυση των χαρακτηριστικών της. 

4) Το υπάρχον χάσμα δεξιοτήτων στον κλάδο των ΤΠΕ αποτελεί ένα ακόμη ζήτημα
διαρκούς ερευνητικού ενδιαφέροντος. Ο σχεδιασμός και εφαρμογή ενός μοντέλου
διερεύνησης της ζήτησης γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων από το ανθρώπινο
δυναμικό, αλλά και των αντίστοιχων στάσεων και συμπεριφορών εκ μέρους της
αγοράς  εργασίας  συνιστά  ένα  χρήσιμο  ερευνητικό  εγχείρημα,  ιδιαίτερα  αν
συνοδεύεται από προτάσεις προς τους φορείς που παρέχουν εκπαίδευση.

5) Σχετικά  με  την  πραγματοποιηθείσα  προκαταρκτική  έρευνα,  ο  καθορισμός  της
σύστασης των κύριων παραμέτρων της αγοράς εργασίας αποτελεί μία δυναμική
διαδικασία που θα έπρεπε να επαναλαμβάνεται σε τακτά διαστήματα.

6) Όσον αφορά στη μεθοδολογία μίας μελλοντικής έρευνας πεδίου, θα παρουσίαζε
ενδιαφέρον η χρήση διαφορετικών μεθόδων πέραν των ποσοτικών, όπως είναι το
ερωτηματολόγιο.  Η  χρήση  προσωπικών  συνεντεύξεων  με  εργοδότες  ή/και
εργαζομένους, παρά την εγγενή αδυναμία εξέτασης μεγάλου αριθμού ατόμων, θα
επέτρεπαν τη διερεύνηση περισσότερων διαστάσεων του πολυσύνθετου θέματος
της απασχόλησης.  
Χωρίς αμφιβολία η εύρεση απασχόλησης αποτελεί πλέον την πρώτη προτεραιό-

τητα σε ατομικό, εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο, τα δε ζητήματά της βρίσκονται
σήμερα στην πρώτη γραμμή του ευρωπαϊκού προσανατολισμού. Το γεγονός αυτό, σε
συνδυασμό  με  την  διαπιστωθείσα  έλλειψη  επιστημονικής  έρευνας  σε  θέματα
απασχόλησης στον κλάδο των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών καθιστούν
αναγκαία  την  εκπόνηση  και  άλλων  ερευνών,  προκειμένου  όχι  μόνο  να  κριθεί  η
εγκυρότητα των ευρημάτων της παρούσας, αλλά και να διερευνηθεί το πρόβλημα σε
όλες του τις διαστάσεις.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΘΕΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ο πίνακας Α.1 περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν για τα προγράμματα
προπτυχιακών σπουδών που προσφέρονται από τα τμήματα ΤΠΕ του πανεπιστημιακού και
του τεχνολογικού τομέα. 

Οι  αύξοντες  αριθμοί  των τμημάτων των πανεπιστημίων  και  των ΤΕΙ αντιστοιχούν σε
αυτούς του πίνακα 3.1. Οι επεξηγήσεις των συμβόλων παρατίθενται σε υπόμνημα μετά το
τέλος του πίνακα Α.1. 
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Παράρτημα Α

Πίνακας Α.1. Συγκεντρωθέντα στοιχεία για τα προγράμματα προπτυχιακών σπουδών

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΘΕΝΤΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

α/α τμήματος ΤΠΕ
Τμήματα πανεπιστημίων Τμήματα ΤΕΙ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
 Τίτλος Χ Χ X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
 Τομείς / ομάδες μαθημάτων - - X - X X X X X X - - X - - - - - - - X - - - - X - - - - X X -
 Ίδρυμα και σχολή προέλευσης Χ Χ X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
 Έτος ίδρυσης X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Χ X X X X X X X
 Μέλη ΔΕΠ / ΕΠ Χ Χ Χ X X X X X X X X X Χ Χ X X Χ X Χ Χ Χ X X X X Χ
 Αριθμοί εισακτέων X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
 Ύπαρξη κατευθύνσεων - - - - - - - - X X - X X X - X - - - - - - - - - - - - - -
 Διάρκεια σε εξάμηνα X X X X X X X X X Χ X X Χ X X X X X X X X X X X X X X X X X X
 Τίτλοι μαθημάτων X X Χ X X X X X X X X X Χ X X X X X X X X X X X X X X X X X X
 Διδακτικές μονάδες X X Χ X X X X X X X X X Χ Χ X X X X Χ X X X X Χ Χ X X X X X X
 Κατανομή μαθημάτων / εξάμηνο X X Χ X X X X X Χ X X X Χ X X X X X X X X X X X X X X X X X X
 Κατηγοριοποίηση μαθημάτων X X Χ X X X X X Χ X X X Χ X X X X X X Χ X X X Χ Χ X X X X X X
 Ύπαρξη πτυχιακής εργασίας X - X X X X X X X - X - - X - - - Χ Χ Χ X Χ Χ Χ X X X X X X X
 Ύπαρξη πρακτικής άσκησης - - - - - - - - - - - - - - - - Χ Χ X X X Χ Χ X X X X X X X
  Άντληση στοιχείων W W W W E W E W W E W E E W W E E W W W E W W W W W W W E W W

   Επεξηγήσεις συμβόλων

Χ  Συλλέχθηκαν πλήρη στοιχεία
-  Δε διατίθεται από το τμήμα
E  Άντληση στοιχείων από έντυπο οδηγό σπουδών
W  Άντληση στοιχείων από ενημερωμένο δικτυακό τόπο

Κενό   Έλλειψη στοιχείων (δεν κατέστη δυνατή η εύρεσή τους)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  

Ο πίνακας Β.1 περιλαμβάνει την αναλυτική κατανομή όλων των προπτυχιακών μαθημάτων,
τα οποία προσφέρονται από τα λειτουργούντα  τμήματα ΤΠΕ (δεδομένα ακαδημαϊκού έτους
2002-2003) σε κάθε μία από τις 16 επιμέρους κατηγορίες, όπως αυτές έχουν ορισθεί στον
πίνακα 3.6.

Πίνακας Β.1. Κατηγοριοποίηση μαθημάτων των ΠΠΣ στις ΤΠΕ

1. ΓΝΩΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

         (19 ΜΑΘΉΜΑΤΑ)

Αγγλικά (Ξένη Γλώσσα)
Αλγεβρικοί Αλγόριθμοι
Απειροστικός Λογισμός
Αριθμητική Ανάλυση
Γεωμετρία Υπολογιστική
Γραμμική Άλγεβρα
Διακριτά Μαθηματικά 
Διαφορικές Εξισώσεις
Μαθηματικά Γενικά
Μαθηματικά Ειδικευμένα
Μαθηματικά Εφαρμοσμένα
Μαθηματική Λογική
Μαθηματικός Προγραμματισμός
Μηχανική - Μηχανολογία
Στατιστική - Θεωρία Πιθανοτήτων
Στατιστική Εφαρμοσμένη 
Υπολογιστικές Μέθοδοι
Φυσική
Φυσική Ημιαγωγών  
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   2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ   
       ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ     
       ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

       (15 ΜΑΘΉΜΑΤΑ)

Ανάλυση Υπολογιστικών Συστημάτων
Αρχιτεκτονική Υπολογιστικών Συστημάτων 
Δυναμικά Συστήματα
Κανονιστικά Συστήματα
Κατανεμημένα Συστήματα
Λειτουργικά Συστήματα 
Οργάνωση Υπολογιστών (Συστημάτων)
Παράλληλη Επεξεργασία
Παράλληλος Προγραμματισμός 
Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών
Συστήματα Αναμονής
Συστήματα Διακριτού Χρόνου - Χρονικές Σειρές
Συστήματα Ελέγχου
Συστήματα πραγματικού Χρόνου
Σχεδιασμός Υπολογιστικών Συστημάτων και Λογισμικού

3. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

       (17 ΜΑΘΉΜΑΤΑ)

Αλγόριθμοι Γράφων 
Αλγορίθμων Θεωρία - Ανάλυση
Γλώσσες Προγραμματισμού
Γλώσσες Προδιαγραφής
Δομημένος Προγραμματισμός
Επιστημονικός Προγραμματισμός
Κωδικοποίηση και διόρθωση Σφαλμάτων
Λογικός Προγραμματισμός
Λογισμικό - Σχεδιασμός - Ανάπτυξη - Αξιολόγηση
Προγραμματισμός Αντικειμενοστραφής
Προγραμματισμός Δικτυακός
Προγραμματισμός Η/Υ
Προγραμματισμός Οντοκεντρικός
Προγραμματισμός Συναρτησιακός
Προγραμματισμός Συστημάτων
Προγραμματιστικές Τεχνικές
Τεχνολογία Λογισμικού
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   4. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΟΥ

       (21 ΜΑΘΉΜΑΤΑ)

Αναλογικά Κυκλώματα
Γραμμικά Κυκλώματα - Φίλτρα
Διαμόρφωση (Συστήματα - Μετάδοση)
Ενσωματωμένοι Επεξεργαστές - Μικροεπεξεργαστές
Ηλεκτρονικά - Ηλεκτρικά Κυκλώματα - VLSI
Ηλεκτρονική
Ηλεκτροτεχνικά - Ηλεκτρολογικά Υλικά
Θεωρία Κυκλωμάτων
Λογικά Κυκλώματα
Μετρολογία
Μικροελεγκτές
Μικροηλεκτρονική
Μικροϋπολογιστές
Ολοκληρωμένα Κυκλώματα
Συντήρηση - Βλάβες
Ψηφιακά Κυκλώματα και Συστήματα
Ψηφιακά Συστήματα
Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνων 
Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων 
Ψηφιακή Επικοινωνία
Ψηφιακή Σχεδίαση 

5. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

     (10 ΜΑΘΉΜΑΤΑ)

Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα
Εισαγωγή στην Επιστήμη Υπολογιστών / Πληροφορική
Εισαγωγή στη Χαοτική Θεωρία
Θεμελιώσεις Επιστήμης Η/Υ
Θεωρητική Πληροφορική
Θεωρία Γραφημάτων
Θεωρία Πληροφορίας και Κωδικοποίησης 
Θεωρία Υπολογισμών 
Μεταφραστές και Μεταγλωττιστές
Συστημική Θεωρία

  
  6. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ    
      ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

      (9 ΜΑΘΉΜΑΤΑ)

Βάσεις Δεδομένων (Γενικές Αρχές)
Βάσεις Δεδομένων Ανάπτυξη - Σχεδίαση
Δεδομένων Ανάλυση 
Δομές αρχείων
Δομές Δεδομένων 
Ηλεκτρονικά Συστήματα Συλλογής Δεδομένων
Λογική - Λογική Σχεδίαση
Συμπίεση Δεδομένων
Σχεδιασμός Αρχείων
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  7. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ    
      ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

      (9 ΜΑΘΉΜΑΤΑ)

Αυτοματισμός γραφείου
Διαχείριση Έργων
Διαχείριση Πληροφορίας
Μοντελοποίηση Πληροφοριών και Υπολ/κών Συστημάτων
Οργάνωση Συστημάτων
Πληροφοριακά Συστήματα - Γενικά - Ανάλυση - Σχεδίαση
Πληροφοριακά Συστήματα (Εφαρμογές)
Πληροφοριακά Συστήματα Μάρκετινγκ 
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης

  
  8. ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ 
      ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

      (13 ΜΑΘΉΜΑΤΑ)

Ασύρματη Επικοινωνία - Ραδιοεπικοινωνία – Ασύρμ. Ζεύξεις
Δίκτυα Σχεδίαση - Ανάπτυξη - Προγραμματισμός
Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών
Δίκτυα Υπολογιστών (Γενικά)
Επικοινωνιακά Συστήματα - Διαχείριση
Επικοινωνίες Δορυφορικές - Οπτικές
Επικοινωνίες και Στοχαστικά Συστήματα
Μικροκύματα
Οπτικές Ίνες
Πρωτόκολλα
Συστήματα Επικοινωνιών
Τηλεπικοινωνίες
Τηλεπληροφορική - Τηλεματική

 
  9. ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

      (9 ΜΑΘΉΜΑΤΑ)

Γραφικά
Γραφικά - Κίνηση
Διαδίκτυο 
Επικοινωνία - Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Μηχανής 
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες 
Ηλεκτρονικό Εμπόριο
Πολυμέσα - Εικονική Πραγματικότητα
Προγραμματισμός Διαδικτύου
Τεχνολογίες Διαδικτυακών Υπηρεσιών και Συναλλαγών
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  10. ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ -  
        ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ – 
        ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΝΩΣΗΣ

        (22 ΜΑΘΉΜΑΤΑ)

Αναγνώριση Προτύπων 
Ασαφή Συστήματα
Αυτοματική
Αυτόματος Έλεγχος
Βελτιστοποίηση Συστημάτων 
Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί
Δίκτυα Νευρομορφικά 
Έλεγχος Κίνησης
Έμπειρα Συστήματα
Επεξεργασία Ήχου και Εικόνας
Ευφυής Έλεγχος
Μοντέλα Υπολογιστών - Αυτοματισμός
Όραση - Οπτική Η/Υ - Οπτοηλεκτρονική
Ρομποτική
Σήματα και Γραμμικά Συστήματα
Στοχαστικό Σήμα - Στοχαστικές Διεργασίες
Συστήματα CAD, CAM, CAE
Σχεδιασμός Συστημάτων Ελέγχου με Η/Υ
Τεχνητή Νοημοσύνη - Ευφυή Δίκτυα και Συστήματα
Τεχνικές Προσομοίωσης
Τεχνολογία Ομιλίας
Τεχνολογία Φυσικής γλώσσας

 
  11. ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ -   
        ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΠΟΙΟΤΗΤΑ

        (5 ΜΑΘΗΜΑΤΑ)

Αξιοπιστία και Έλεγχος Ποιότητας Συστημάτων
Ασφάλεια Υπολ/κών Συστημάτων - Προστασία Δεδομένων
Επίδοση - Αποτελεσματικότητα Υπολογιστικών

Συστημάτων
Κρυπτογραφία
Ποιοτικός Έλεγχος

 
  12. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ   
        ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

        (7 ΜΑΘΗΜΑΤΑ)

Βιομηχανική Ηλεκτρονική
Βιομηχανική Πληροφορική
Βιοφυσική και Βιοϊατρική
Γεωγραφικά Συστήματα
Εφαρμογές Πληροφορικής
Μηχανοργάνωση Λογιστηρίου
Σχεδιασμός Εγκαταστάσεων με Η/Υ
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  13. ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - 
        ΔΙΚΑΙΟ

        (28 ΜΑΘΉΜΑΤΑ)

Αγορά χρήματος
Αποφάσεις - Λήψη - Ανάλυση - Στήριξη
Διαχείριση Έργων
Διεθνές Εμπόριο - Ευρωπαϊκή Ένωση
Διεθνή Οικονομικά
Δίκαιο Πληροφορικής
Δίκαιο - Τεχνική Νομοθεσία - Νομικά θέματα
Διοίκηση Επιχειρήσεων
Διοίκηση Παραγωγής
Διοίκηση Πληροφ/κών. Συστημάτων και Νέων Τεχνολογιών
Επιχειρησιακή Έρευνα
Ευρωπαϊκά Θέματα
Κοστολόγηση
Λογιστική
Μακροοικονομική Ανάλυση (Μοντέλα - Πολιτικές)
Μάρκετινγκ
Οικονομετρία
Μικροοικονομική Ανάλυση
Οικονομία της Κοινωνίας των Πληροφοριών
Οικονομικά της Τεχνολογίας 
Οικονομική (Βασικές Αρχές)
Οικονομική Εφαρμοσμένη
Ολοκληρωμένα Συστήματα Παραγωγής
Πολιτική Οικονομία
Στρατηγική - Επενδύσεις
Συστήματα Παραγωγής
Φορολογικά Θέματα
Χρηματοοικονομική

  
  14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ      
        ΚΟΙΝΩΝΙΑ

        (8 ΜΑΘΉΜΑΤΑ)

Επιδράσεις Διάδοσης Πληροφορικής
Επικοινωνία και Πληροφορική
Κοινωνία και Τεχνολογίες Πληροφοριών
Κοινωνιολογία - Κοινωνικές Επιστήμες
Πληροφορική - Το Μέλλον και η Ιστορία της
Τεχνική της Έκφρασης και Συγγραφής Εργασιών
Τεχνικές Προσέγγισης της Αγοράς Εργασίας
Τεχνολογία και Κοινωνία

  
  15. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 
        ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

        (3 ΜΑΘΉΜΑΤΑ)

Διδακτική της Πληροφορικής 

Παιδαγωγική

Πληροφορική και Εκπαίδευση
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  16.  ΑΛΛΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

          (11 ΜΑΘΉΜΑΤΑ)

Ενεργειακή Τεχνολογία
Ηλεκτρικές - Ηλεκτρονικές Μετρήσεις
Ηλεκτρική Ενέργεια - Ηλεκτρικές Μηχανές
Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία
Θερμοδυναμική
Πυρηνική Τεχνολογία
Σχέδιο Τεχνικό - Μηχανολογικό - Ηλεκτρολογικό
Τεχνική Μηχανική
Φιλοσοφία
Χημεία - Ηλεκτροχημεία
Ψυχολογία
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΘΕΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ο  πίνακας  Γ.1  περιλαμβάνει  όλες  τις  πληροφορίες  που  συγκεντρώθηκαν  για  τα
προσφερόμενα  από  τα  τμήματα  των  πανεπιστημίων  και  πολυτεχνείων  προγράμματα
μεταπτυχιακών σπουδών που σχετίζονται με τις τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών.
Η διαθεσιμότητα των πληροφοριών παριστάνεται με σύμβολα, τα οποία ερμηνεύονται στο
τέλος  του  πίνακα.  Οι  αύξοντες  αριθμοί  των πανεπιστημιακών τμημάτων  αντιστοιχούν  σε
αυτούς του πίνακα 4.1.

Πίνακας Γ.1. Συγκεντρωθέντα στοιχεία για τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών

 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΘΕΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ α/α  ΠΜΣ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 Τίτλος X Χ X X X X Χ X X Χ X
 Ίδρυμα και τμήμα προέλευσης X Χ X X X X Χ X X Χ X
 Ύπαρξη ειδικεύσεων Χ Χ X Χ Χ - - - - Χ -
 Έτος ίδρυσης Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ
 Μέλη ΔΕΠ Χ Χ X Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ
 Διάρκεια σε εξάμηνα Χ Χ X Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ
 Τίτλοι μαθημάτων Χ Χ X Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ
 Γνωστικό περιεχόμενο μαθημάτων Χ Χ X Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ
 Κατανομή μαθημάτων ανά εξάμηνο Χ Χ X Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ
 Υποχρεώσεις λήψης πτυχίου Χ Χ X Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ
 Αριθμοί εισακτέων Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ
 Άντληση στοιχείων Ε W W W Ε W W W W W W

          Επεξηγήσεις συμβόλων

Χ  Συλλέχθηκαν πλήρη στοιχεία
-  Δε διατίθεται από το τμήμα
E  Άντληση στοιχείων από έντυπο οδηγό σπουδών
W  Άντληση στοιχείων από ενημερωμένο δικτυακό τόπο
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  

Ο  πίνακας  Δ.1  περιλαμβάνει  την  κατανομή  ανά  κατηγορία  όλων  των  μεταπτυχιακών
μαθημάτων, τα οποία διδάσκονται στις συνολικά 28 εξειδικεύσεις που προσφέρονται από τα
11  λειτουργούντα  ΠΜΣ  που  σχετίζονται  με  τις  ΤΠΕ  (ακαδημαϊκό  έτος  2002-2003).  Τα
μαθήματα  αναγράφονται  με  τον  τίτλο  που  περιγράφεται  στα  δημοσιευμένα  προγράμματα
σπουδών των μεταπτυχιακών τμημάτων. Χρησιμοποιούνται οι κατηγορίες  μαθημάτων που
ορίσθηκαν στον πίνακα 4.6.  

Πίνακας Δ.1. Κατηγοριοποίηση μαθημάτων των ΠΜΣ στις ΤΠΕ

1. ΓΝΩΣΕΙΣ 
      ΥΠΟΔΟΜΗΣ

(17 ΜΑΘΗΜΑΤΑ)

Αλγόριθμοι
Αριθμητική Ανάλυση
Αριθμητική Βελτιστοποίηση
Αριθμητική Επίλυση Διαφορικών Εξισώσεων
Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
Θεωρία Πιθανοτήτων και Τυχαίων ∆ιαδικασιών
Μαθηματική Λογική
Μεθοδολογία έρευνας και Στατιστική
Μη Γραμμικές Διαφορικές Εξισώσεις και Δυναμικά Συστήματα
Μηχανική Μάθηση και Εξόρυξη Πληροφορίας
Μηχανική Όραση
Παραλληλία Αριθμητικών Μεθόδων
Στατιστικές μέθοδοι και εκπαιδευτική έρευνα
Υπολογιστικά Μαθηματικά
Υπολογιστικές Μέθοδοι στις Επιστήμες
Υπολογιστική Γεωμετρία
Υπολογιστική Άλγεβρα
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2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  
      ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕ- 
      ΚΤΟΝΙΚΗ    
     ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

  (27 ΜΑΘΗΜΑΤΑ)

 (27 ΜΑΘΗΜΑΤΑ)

Αρχές Κατανεµηµένων Συστηµάτων Λογισµικού 
Αρχιτεκτονική Παράλληλων και Κατανεµηµένων Υπολογιστών 
Αναλυτικές Μέθοδοι
Αρχιτεκτονική Παράλληλων Υπολογιστών
Αρχιτεκτονική Προηγμένων Υπολογιστικών Συστημάτων 
Αρχιτεκτονική Συστημάτων Υπολογιστών Υψηλής Απόδοσης
Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 
Αρχιτεκτονική Υπολογιστών και Παράλληλη Επεξεργασία
Κατανεμημένα Συστήματα
Λειτουργικά Συστήματα
Παράλληλα Λειτουργικά Συστήματα
Παράλληλα Συστήματα
Παράλληλα Συστήματα και Grids
Παράλληλοι Υπολογισμοί
Παράλληλος Υπολογισμός Ανάλυση και Απόδοση
Προηγμένα Λειτουργικά Συστήματα
Προηγμένες Αρχιτεκτονικές Υπολογιστών
Προηγμένες Υπολογιστικές Μέθοδοι 
Προχωρημένη Αρχιτεκτονική Επεξεργαστών
Συστήματα Πραγματικού Χρόνου
Συστήματα Υψηλών Επιδόσεων
Σχεδιασµός Υπολογιστικών Συστηµάτων
Σχεδίαση Εξειδικευµένων Αρχιτεκτονικών Υπολογιστών 
Σχεδίαση Παράλληλων Υπολογιστικών Συστημάτων
Σχεδιασμός και Εφαρμογές Παράλληλων Αρχιτεκτονικών
Τεχνολογία Παράλληλων Υπολογιστικών Συστημάτων
Υπολογιστικά Συστήματα Υψηλής Αξιοπιστίας

3. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  
   ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

(20 ΜΑΘΗΜΑΤΑ)

Αλγοριθμική Θεωρία Γραφημάτων
Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα
Αλγόριθμοι Μάθησης
Αλγόριθμοι Σχεδίασης με Υπολογιστές
Αναδιατασσόµενη Λογική
Αναδρομικοί Αλγόριθμοι Επεξεργασίας Σημάτων: 
Θεωρία & Εφαρμογές
Ανάπτυξη Λογισµικού
Γλώσσες Προγραμματισμού
Επιστημονικοί Υπολογισμοί
Λογισµικό Συστηµάτων
Λογισμικό Εγκαταστάσεων
Λογισμικό Επικοινωνιακών Δικτύων 
Μηχανική Ανάπτυξης Συστηµάτων Λογισµικού 
Προγραμματισμός Παραγωγής   
Προγραμματισμός στο Διαδίκτυο (INTERNET)
Σημασιολογία Γλωσσών Προγραμματισμού 
Σύγχρονες Μέθοδοι Προγραμματισμού
Σχεδίαση και Ανάπτυξη Λογισµικού
Τεχνολογία Λογισμικού
Τεχνολογίες Πληροφορικής Σχεδίαση και Ανάπτυξη Λογισµικού
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4. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
      ΥΛΙΚΟΥ

  (33 ΜΑΘΗΜΑΤΑ)

Αυτοπροσαρµοζόµενα Φίλτρα και Εφαρµογές 
Γραµµικά Συστήματα
Διασφάλιση Ποιότητας και Διαχείριση Υλικών
Δοκιμές στα Συστήματα VLSI & ULSI
Εισαγωγή στον Σχεδιασµό Συστηµάτων VLSI
Ενσωματωμένα Υπολογιστικά Συστήματα 
Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Ισχύος στην Ηλεκτρική Έλξη
Ηλεκτρονικά Στοιχεία Ημιαγωγών Προτυποποίηση και
Προσομοίωση
Μεθοδολογίες Σχεδιασμού Συστημάτων VLSI & ULSI
Μετρήσεις και Έλεγχος Μικροκυματικών Διατάξεων
Μετρήσεις, Αισθητήρες και Μικροσυστήματα
Μηχανοτρονική
Μικροηλεκτρονική
Μονωτικά Υλικά
Νανοηλεκτρονική
Νέες Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Ισχύος για Τροφοδοσία Φορτίων
Μεγάλης Ισχύος και Μεγάλης Συχνότητας
Οργανολογία
Προηγμένη Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων 
Σύνθεση και Βελτιστοποίηση Ψηφιακών κυκλωμάτων και
συστημάτων
Σχεδίαση Συστηµάτων VLSI 
Σχεδιασμός Μικροκυματικών Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων
Σχεδιασμός Ολοκληρωμένων Συστημάτων για Χαμηλή
Κατανάλωση Ισχύος
Τεχνικές και Αλγόριθμοι Συμπίεσης Εικόνας
Τεχνολογία Συγκολλήσεων, Κοστολόγηση και Έλεγχος Υλικών
Υλοποίηση Ενσωµατωµένων Μικροηλεκτρονικών Συστηµάτων 
Υλοποίηση Μικροηλεκτρονικών Συστηµάτων 
Ψηφιακά Συστήματα Ελέγχου
Ψηφιακά Συστήματα Επικοινωνιών: Προχωρημένα Θέματα
Ψηφιακές Επικοινωνίες
Ψηφιακές Επικοινωνίες για Δίκτυα Ευρείας Ζώνης
Ψηφιακές τεχνολογίες πληροφόρησης και εκπαιδευτικές εφαρμογές 
Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος - Εικόνας
Ψηφιακός Έλεγχο Βασισµένος σε Digital Signal Processors 

5. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ  
    ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

  (15 ΜΑΘΗΜΑΤΑ)

Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα
Θέματα Σχεδίασης Αλγορίθμων
Θεμελιώσεις της Επιστήμης των Υπολογιστών
Θεμελίωση Βάσεων Δεδομένων 
Θεωρητικά Θέµατα Βάσεων ∆εδοµένων 
Θεωρία Αποτελεσματικών Προσεγγιστικών Αλγορίθμων 
Θεωρία Βασικών Δομών Δεδομένων
Θεωρία Δικτύων Υψηλών Επιδόσεων
Θεωρία Εκτίµησης και Ανίχνευσης 
Θεωρία και Εφαρμογές των Κυψελιδωτών Αυτομάτων
Θεωρία και Σχεδιασμός Πρωτοκόλλων 
Θεωρία Κωδικοποίησης 
Θεωρία Πληροφορίας και Κωδίκων
Θεωρία Πολυπλοκότητας

Μεταφραστές
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6. ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
      ΑΝΑΛΥΣΗ 
      ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 (14 ΜΑΘΗΜΑΤΑ)

Ανάκτηση Πληροφορίας και Δεδομένων
Βάσεις Δεδομένων
Διαχείριση Σύνθετων Αντικειμένων Πολλαπλών-Μέσων σε Β.Δ.
Δομές Δεδομένων
Εξόρυξη Δεδομένων
Εφαρμογές Βάσεων Δεδομένων
Θέματα Χωρικών και Χρονικών Βάσεων Δεδομένων
Θεωρία Βάσεων Δεδομένων
Πολυμεσικές Βάσεις Δεδομένων
Συμπίεση Δεδομένων
Συστήματα Ανάκτησης Πληροφορίας
Συστήματα Βάσεων Δεδομένων
Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων
Σχεδιασμός και Διαχείριση Πληροφορίας

7.  ΠΛΗΡΟΦΟ-
       ΡΙΑΚΑ   
       ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

  (12 ΜΑΘΗΜΑΤΑ)

Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων
Ανάπτυξη Εφαρµογών Πληροφοριακών Συστηµάτων στο ∆ιαδίκτυο
Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων
Διαχείριση Έργων 
Πληροφοριακά Συστήµατα για Μάρκετινγκ και ∆ηµοσκοπήσεις
Πληροφοριακά Συστήματα
Πληροφοριακά Συστήματα Marketing 
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων 
Πληροφοριακά Συστήματα Εφοδιαστικής 
Πληροφοριακά Συστήματα και Συστήματα Αποφάσεων
Πληροφοριακά Συστήματα Οικονομικής Διαχείρισης 
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8. ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ 
      ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

   (31 ΜΑΘΗΜΑΤΑ)

Αλγόριθμοι Επικοινωνιών και Δικτύων
Αρχιτεκτονικές Επεξεργαστών Επικοινωνιών και ∆ικτύων 
Αρχιτεκτονική Μεταγωγέων Πακέτων
Ασύρματα Δίκτυα 
Ασύρματες Επικοινωνίες 
Δίκτυα
Δίκτυα Ασύγχρονης Ψηφιακής Μετάδοσης 
Δίκτυα Επικοινωνιών 
Δίκτυα Ευρείας Ζώνης 
Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών 
Δίκτυα Οπτικών Επικοινωνιών
Δίκτυα Υπολογιστών
Δίκτυα Υψηλών Επιδόσεων
Δορυφορικές Τηλεπικοινωνίες
Επικοινωνίες Κινητών 
Μοντελοποίηση και Ανάλυση Απόδοσης Δικτύων 
Οπτικά Επικοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα 
Προηγμένες Δικτυακές Τεχνολογίες 
Προσαρμοστικά Συστήματα για Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα 
Πρωτόκολλα ∆ικτύων Επικοινωνιών 
Ρυθμιστική Πολιτική και Τηλεπικοινωνίες
Στατιστική Επεξεργασία Σήµατος για Τηλεπικοινωνίες 
Σχεδιασμός Επικοινωνιακών Ζεύξεων
Σχεδιασμός και Αρχιτεκτονικές Δικτύων 
Τεχνολογία και Προγραμματισμός Δικτύων
Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα - Μετάδοση, Μεταγωγή, Πρόσβαση 
Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα Υψηλών ταχυτήτων
Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα
Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα
Τηλεπισκόπηση-Συστήματα GIS

9. ΠΟΛΥΜΕΣΑ   
     ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

  (19 ΜΑΘΗΜΑΤΑ)

Standards και Εφαρµογές Video 
Βάσεις Πολυµέσων
Γραφικά
Γραφικά, Οπτικοποίηση, Μορφοκλάσματα
Γραφική 
Διαδίκτυο, Τηλεκπαίδευση και μάθηση από απόσταση
Διαχείριση Δεδομένων στον Παγκόσμιο Ιστό
Εικονική Αναπαράσταση και Εικονική Πραγµατικότητα
Ενοποίηση Πληροφορίας και Υπηρεσιών στο ∆ιαδίκτυο 
Επικοινωνία Ανθρώπων και Υπολογιστών 
Επικοινωνίας Ανθρώπου-Μηχανής
Εφαρμογές Διαδικτύου 
Ηλεκτρονικό Εμπόριο
Ηλεκτρονικό Επιχειρείν 
Θέματα Συστημάτων Πολυμέσων
Μέθοδοι ∆ιαχείρισης Πολυµέσων 
Συστήµατα Πολυµέσων
Τεχνολογίες και Συστήματα για το Διαδίκτυο
Υπολογισµός µε Πράκτορες στο ∆ιαδίκτυο 
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10. ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ  
        ΕΛΕΓΧΟΣ - 
        ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ -
        ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
        ΓΝΩΣΗΣ

(43 ΜΑΘΗΜΑΤΑ)

Αναγνώριση Πρότυπων 
Ανάλυση Εικόνας και Τεχνητή Όραση 
Ανάπτυξη Εργαλείων CAD για Σχεδίαση Ολοκληρωμένων
Κυκλωµάτων 
Ασαφής Λογική
Αυτοµατισµοί
Αυτοπροσαρµοζόµενος Έλεγχος 
Βελτιστοποίηση
Βελτιστοποίηση και Μηχανική Μάθηση 
Βελτιστοποίηση Συστημάτων
Βελτιστοποίηση Συστημάτων Μεγάλης Κλίμακας 
Βιοµηχανικά Συστήµατα Αυτοµάτου Ελέγχου 
Γενικευμένα Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου
Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας 
Επεξεργαστές Ψηφιακών Σημάτων 
Εργαστήριο Ρομποτικής Πλοήγησης
Εργαστήριο Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου
Ευφυείς Πράκτορες 
Ευφυή Συστήµατα
Ευφυή Συστήματα Ελέγχου και Ρομποτικής
Κβαντικοί Υπολογιστές
Κβαντομηχανική
Μέθοδοι Πολυδιάστατης και Στοχαστικής Βελτιστοποίησης 
Μη Γραµµικά Συστήµατα 
Νευρωνικά Δίκτυα και Ασαφής Λογική
Νευρωνικά Δίκτυα στα Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου
Οπτική Επεξεργασία Σήματος 
Οπτοηλεκτρονική 
Παράλληλη Υπολογιστική Όραση
Προγραµµατισµός και Αυτόµατος Έλεγχος Συστηµάτων
Παραγωγής 
Προσομοίωση
Ροµποτική
Ρομποτικά Συστήματα Ελέγχου
Στοχαστικά Μοντέλα και Βέλτιστη Επεξεργασία
Στοχαστικά Μοντέλα Χρονοσειρών και Πρακτικές Εφαρμογές τους
Στοχαστική Ανάλυση του Χάους
Στοχαστικός Έλεγχος 
Σύγχρονα Θέματα Ρομποτικής
Σύγχρονα Θέματα Υπολογιστικής Αντίληψης 
Συνδυαστική Βελτιστοποίηση
Συστήματα CAD-CAE
Τεχνητή Νοηµοσύνη
Τεχνολογίες Φωνής 
Υβριδικά Συστήματα Ηλεκτροπαραγωγής
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  11. ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ -
        ΑΣΦΑΛΕΙΑ - 
        ΠΟΙΟΤΗΤΑ

  (18 ΜΑΘΗΜΑΤΑ)

Ανάλυση Επιδόσεων Συστημάτων και Δικτύων
Ανάλυση της Απόδοσης Πληροφοριακών Συστημάτων
Αξιοπιστία Τεχνολογικών Συστηµάτων και Εφαρµογές 
Αποτίμηση και Πρόβλεψη Απόδοσης Συστημάτων Υπολογιστών
Ασφάλεια Δικτύων 
Ασφάλεια Εργασίας και Διαχείρισή της 
Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων 
Ασφάλεια Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων 
Ασφάλεια της Εργασίας και Διαχείρισή της  
Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων
Ασφαλή Συστήματα
Διαχείριση Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων
Εκτίμηση Επίδοσης Συστημάτων 
Ελεγκτική ΠΕΣ 
Έλεγχος και Αξιοπιστία Λογισμικού
Έλεγχος Ποιότητας σε Συστήµατα Παραγωγής σε Πραγµατικό 
Χρόνο 
Πολυμεταβλητά Συστήματα Ελέγχου
Προτυποποίηση, Πιστοποίηση, Αξιολόγηση 

 
  12. ΕΙΔΙΚΕΣ  
        ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  (11 ΜΑΘΗΜΑΤΑ)

Αρχές Συσκευών Βιοϊατρικής 
Βιοϊατρικά Συστήµατα
Βιοϊατρική Ηλεκτρονική 
Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις
Επισκόπηση Ιατρικής Πληροφορικής και Βιοϊατρικής Τεχνολογίας
Επιστημολογία και Γνωσιοθεωρία
Εφαρμογές Διαστημικής
Εφαρμογές Πληροφορικής
Ιατρική Πληροφορική
Οπτοηλεκτρονική Βιοϊατρική Τεχνολογία
Πυρηνική Τεχνολογία
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  13. ΔΙΟΙΚΗΣΗ -    
        ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ -
        ΔΙΚΑΙΟ

  (22 ΜΑΘΗΜΑΤΑ)

Ανάλυση Επιχειρησιακών Δεδομένων 
Αποθήκευση και Συστήματα Χειρισμού Προϊόντων
Δίκαιο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Διοίκηση Αποθεμάτων
Διοίκηση Επιχειρήσεων 
Διοίκηση Προμηθειών
Διοίκηση Συμβάσεων
Διοίκηση Τεχνολογίας 
Διοίκηση Τεχνολογικών Έργων
Διοικητική των Πληροφοριακών Συστημάτων
Οικονομία της Κοινωνίας των Πληροφοριών
Οικονομικά Βέλτιστος Σχεδιασμός Συστημάτων 
Ηλεκτρικής Ενέργειας
Οικονομικά Δικτύων Επικοινωνιών
Πληροφορική Τεχνολογία και Στρατηγικό Μάνατζµεντ
Στρατηγικές για την Πληροφορική και Τηλεµατική
Στρατηγική Ανάπτυξης ΤΠΕ 
Στρατηγική και Οικονομική των Πληροφοριακών Συστημάτων
Συστήµατα Υποστήριξης Αποφάσεων
Τεχνολογία Διοίκησης Επιχειρησιακών Διαδικασιών
Τεχνολογία Ηλεκτρονικού Εμπορίου 
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Οργάνωση και 
Διοίκηση των Επιχειρήσεων
Το Μάνατζμεντ της Γνώσης

  14. ΠΛΗΡΟΦΟ- 
        ΡΙΚΗ ΚΑΙ 
        ΚΟΙΝΩΝΙΑ

    (4 ΜΑΘΗΜΑΤΑ)

Κοινωνία και Τεχνολογίες Πληροφοριών 
Κοινωνικά και Ηθικά Ζητήματα 
Κοινωνικο-οικονοµικές Επιπτώσεις της Πληροφορικής και των
Τηλεπικοινωνιών 

Ποσοτικές μέθοδοι στις κοινωνικές και Οικονοµικές Επιστήµες

  15. ΠΛΗΡΟΦΟ-
        ΡΙΚΗ ΚΑΙ
        ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

    (6 ΜΑΘΗΜΑΤΑ)

Ανάπτυξη και σχεδιασμός εκπαιδευτικού λογισμικού
Εκπαίδευση από Απόσταση
Εφαρμογές Η/Υ στην Εκπαίδευση
Συστήματα βάσεων δεδομένων και Εκπαίδευση
Σχεδίαση Εκπαιδευτικού Λογισμικού
Χρήση και αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού

 
  16. ΑΛΛΕΣ 
        ΓΝΩΣΕΙΣ

  (9 ΜΑΘΗΜΑΤΑ)

Διεργασίες και Τεχνικές Αντιρύπανσης
Ενεργειακά Ηλεκτρικά Συστήµατα
Ενεργειακή Οικονομία
Εφαρμογές Αριθμητικών Μεθόδων στον Ηλεκτρομαγνητισμό
Εφαρμοσμένη Κρυπτογραφία
Ηλεκτρικές Μετρήσεις και Αισθητήρια 
Ιονίζουσες Ακτινοβολίες και Θωράκιση
Κεραίες
Κρυπτογραφία
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε

ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Ε Ρ Ε Υ Ν Α 

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

       __________________________
Ε Ρ Ω Τ Η Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι   O  

            
Υπεύθυνος έρευνας: Βασίλειος Κώστογλου

Συνεργασία - Υποστήριξη:

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ

ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
Η επιτυχία  και  η  χρησιμότητα  αυτής  της  έρευνας  εξαρτάται  κατά  κύριο  λόγο  από  τη
συμμετοχή σας. Για το λόγο αυτό, σας παρακαλούμε να απαντήσετε σε όλες τις προτάσεις
του ερωτηματολογίου. 
Η  παράλειψη  απάντησης  σε  κάποια  διατύπωση  δημιουργεί  σοβαρό  πρόβλημα  στη
στατιστική ανάλυση.

Η διαδικασία συμπλήρωσης δεν είναι δύσκολη:
 “  Tσεκάρετε” με Χ   σε κάθε τετράγωνο που αντιστοιχεί σε απάντηση που επιλέξατε. Στις
ελάχιστες ερωτήσεις που ζητούν συμπλήρωση κειμένου, γράψτε την απάντησή σας.

Μπορείτε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο με οποιονδήποτε από τους εξής τρόπους
επιθυμείτε:
α) Χρησιμοποιείστε τον υπολογιστή σας, πληκτρολογώντας μέσα στο παρόν αρχείο 
    Word με όνομα ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ή
β) Απαντήστε χειρόγραφα, αφού εκτυπώσετε το παραπάνω αρχείο.  

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
Για την επιστροφή του συμπληρωμένου ερωτηματολογίου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
οποιονδήποτε από τους ακόλουθους τρόπους επιθυμείτε:

   Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (  e  -  mail  ) στη διεύθυνση   bas  @  it  .  teithe  .  gr     
     του συμπληρωμένου αρχείου ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
ή
   Ταχυδρομικά στη διεύθυνση:
     ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
     Γραφείο Διασύνδεσης
     (υπόψη κ. Β. Κώστογλου)
     Τ.Θ. 14561 54101 Θεσσαλονίκη
     (Το ερωτηματολόγιο σας έχει αποσταλεί και ταχυδρομικά. Μαζί του έχει επισυναφθεί 
     απαντητικός φάκελος με την παραπάνω διεύθυνση.)
ή
   Με φαξ στον αριθμό   2310.791482  

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
Κύρια προτεραιότητα της έρευνας αποτελεί η ανωνυμία των απαντήσεων τόσο σε επίπεδο
επιχείρησης,  όσο και ατομικό.  Όλες  οι  απαντήσεις  είναι  απόλυτα εμπιστευτικές  και θα
χρησιμοποιηθούν μόνο στα πλαίσια της συνολικής στατιστικής επεξεργασίας.  

 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ
Για οποιαδήποτε διευκρίνηση επιθυμείτε όσον αφορά στην έρευνα ή στις απαντήσεις των
ερωτήσεων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο της έρευνας:
1) στην ηλεκτρονική διεύθυνση bas@it.teithe.gr ή career@admin.teithe.gr  
2) στον τηλεφωνικό αριθμό 2310.791294.
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Α. ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Οι πληροφορίες αυτής της ενότητας θα μας βοηθήσουν να αποκτήσουμε μία συνοπτική

εικόνα της επιχείρησής σας και των τομέων δραστηριοποίησής της.

1.  Νομική μορφή:                                                     
                                                            

    

2.  Νομός στον οποίο εδρεύει η επιχείρηση:

3. Έτος ίδρυσης της επιχείρησης:                                          

4. Συνολικός αριθμός εργαζομένων στην επιχείρηση:
 1 – 10
 11 – 20
 21 – 50
 51 - 100
 101 - 250
 Περισσότεροι από 250

5. Γεωγραφική εμβέλεια δραστηριοποίησης της επιχείρησής σας:

6. Περιοχές απασχόλησης / δραστηριοποίησης της επιχείρησής σας:
    (μπορείτε να σημειώσετε περισσότερες από μία περιοχές)

               

 Ατομική
 Ο.Ε.
 Ε.Ε.
 Ε.Π.Ε.
 Α.Ε.
 Άλλου τύπου

 Μετά το 1999
 Μεταξύ 1995 και 1999
 Μεταξύ 1990 και 1994
 Πριν το 1990

 Τοπική (μέσα στο Νομό της έδρας της)
 Περιφερειακή (Νομός έδρας και γειτονικοί Νομοί)     
 Πανελλήνια 
 Διεθνής
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7. Στην επιχείρησή σας κατά την τελευταία τριετία (2000 – 2002):

8. Εκτίμηση των προοπτικών για την επόμενη τριετία (2003 – 2005):

Απαισιόδοξες Μέτριες Αισιόδοξες
 Για την επιχείρησή σας
 Για όλο τον κλάδο των ΤΠΕ  
 Για όλη την ελληνική οικονομία
 Για τις δυνατότητες εξεύρεσης για πρόσληψη   
 εξειδικευμένου προσωπικού στις ΤΠΕ

  

B. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΠΕ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Οι πληροφορίες που σας παρακαλούμε να δώσετε σ’ αυτή την ενότητα στοχεύουν στη διερεύνηση των σημερινών

τάσεων σε θέματα αναζήτησης, επιλογής και απασχόλησης εξειδικευμένου προσωπικού
στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

1. Αναζήτηση και πρόσληψη προσωπικού ΤΠΕ κατά την τελευταία τριετία (2000 – 2002):

Ναι Όχι Δεν γνωρίζω
 Η επιχείρησή σας χρειάστηκε να αναζητήσει νέο προσωπικό ΤΠΕ;
 Η επιχείρησή σας προσέλαβε νέο προσωπικό ΤΠΕ;
 Το προσωπικό ΤΠΕ της επιχείρησής σας αυξήθηκε;

  
2. Τρόποι αναζήτησης προσωπικού ΤΠΕ που χρησιμοποιεί η επιχείρησή σας:
    (επειδή ενδέχεται να χρησιμοποιούνται περισσότεροι του ενός τρόποι, αφού “τσεκάρετε” με X στην πρώτη στήλη,   

 Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων
 Εκπαίδευση – Επιμόρφωση
 Έρευνα
 Παροχή Υπηρεσιών
 Πωλήσεις, Προμήθειες και Έρευνα Αγοράς
 Τεχνική Υποστήριξη
 Υποστήριξη και Συντήρηση Πληροφοριακών Συστημάτων   

Μειώθηκε Παρέμεινε
σταθερός

Αυξήθηκε Δεν
γνωρίζω

 Ο αριθμός των εργαζομένων
 Οι περιοχές απασχόλησης / δραστηριοποίησης  

 Ο κύκλος εργασιών
 Ο ανταγωνισμός με τις άλλες εταιρίες του κλάδου
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     ιεραρχήστε τους στη δεύτερη στήλη κατά σειρά προτεραιότητας με 1, 2 κλπ) 

                                                         
                     
                              

3. Μέθοδοι επιλογής του προσωπικού ΤΠΕ που προσλαμβάνει η επιχείρησή σας:
    (επειδή ενδέχεται να χρησιμοποιούνται περισσότεροι της μίας μέθοδοι, αφού “τσεκάρετε” με Χ στην πρώτη στήλη,      
    ιεραρχήστε τις στη δεύτερη στήλη κατά σειρά προτεραιότητας με 1, 2 κλπ)                             

                                                  
    

4. Πολιτική προσλήψεων προσωπικού ΤΠΕ από την επιχείρησή σας:
     α) Απασχολούνται σήμερα πτυχιούχοι ΤΠΕ των παρακάτω σχολών (“τσεκάρετε” με Χ στην πρώτη στήλη)
     β) Προτιμώνται για πρόσληψη πτυχιούχοι ΤΠΕ των παρακάτω σχολών (ιεραρχήστε στη δεύτερη στήλη τις     
          απαντήσεις που ήδη δώσατε κατά σειρά προτεραιότητας με 1, 2 κλπ) 
        

Χρήση Ιεράρχηση
 Αγγελία σε εφημερίδες
 Αγγελία σε ειδικά περιοδικά ή έντυπα
 ΟΑΕΔ 
 Ιδιωτικά γραφεία εύρεσης εργασίας
 Συστάσεις από συναδέλφους ή γνωστούς
 Internet (αγγελία μέσω site )
 Γραφεία διασύνδεσης ΑΕΙ/ΤΕΙ
 Άλλος τρόπος  
 (παρακαλούμε προσδιορίστε αυτό τον τρόπο)   

Χρήση Ιεράρχηση
 Αξιολόγηση βιογραφικού σημειώματος
 Προσωπική συνέντευξη
  Τεστ αξιολόγησης προσωπικότητας και δεξιοτήτων    
 Επιλογή με βάση συστάσεις
 Δοκιμαστική εργασία για περιορισμένο διάστημα
 Άλλη μέθοδος
 (παρακαλούμε προσδιορίστε αυτή τη μέθοδο)   
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 5. Οι πρώτες προτιμήσεις της επιχείρησής σας για πρόσληψη είναι:
      (παρακαλούμε, επιλέξτε έως δύο απαντήσεις)

   

6. Επιμόρφωση και επαγγελματική κατάρτιση προσωπικού ΤΠΕ στην επιχείρησή σας
    Η πρόσληψη νέου προσωπικού ΤΠΕ απαιτεί κάποια μορφή εκπαίδευσης (δηλαδή προετοιμασίας):

                                         
7. Η επιμόρφωση και επαγγελματική κατάρτιση του προσωπικού ΤΠΕ της επιχείρησής σας είναι:      

8. Η επιχείρησή σας αξιολογεί την απόδοση του προσωπικού ΤΠΕ:

Απασχόληση Προτίμηση
 ΤΕΛ ή ΤΕΕ ή ΟΑΕΔ (δευτεροβάθμια εκπαίδευση)
 ΙΕΚ
 Εργαστηρίων Ελευθέρων Σπουδών
 ΤΕΙ
 ΑΕΙ
 Κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος

 Νέοι πτυχιούχοι ειδικότητας ΤΠΕ χωρίς προϋπηρεσία
 Πτυχιούχοι ειδικότητας ΤΠΕ με προϋπηρεσία
  Πτυχιούχοι άλλων ειδικοτήτων με προϋπηρεσία στις ΤΠΕ    
 Τελειόφοιτοι ειδικοτήτων ΤΠΕ στα πλαίσια της Πρακτικής τους Άσκησης
  Επιδοτούμενο προσωπικό (από ΟΑΕΔ , Stage κλπ)

 Πάντοτε
 Συνήθως
 Μόνο περιστασιακά
 Σχεδόν ποτέ    

 Μόνο ενδο-επιχειρησιακή
 Κυρίως ενδο-επιχειρησιακή
 Κυρίως εξω-επιχειρησιακή
 Μόνο εξω-επιχειρησιακή
 Δεν υφίσταται καθόλου

258



Παράρτημα Ε

9. Εκτός από μόνιμο προσωπικό ΤΠΕ πλήρους απασχόλησης, η επιχείρησή σας απασχολεί επίσης τις          
    ακόλουθε
ς κατηγορίες
προσωπικού
ΤΠΕ:

10. Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει τα κυριότερα σημερινά τμήματα εξειδίκευσης στις ΤΠΕ σε όλες τις     
      βαθμίδες του εκπαιδευτικού συστήματος. 
      Θα σας παρακαλούσαμε να σημειώσετε τα ακόλουθα (“τσεκάροντας” με Χ):
      Στήλη (1):           Εάν απασχολούνται πτυχιούχοι του αντίστοιχου τμήματος στην επιχείρησή σας 
      Στήλες (2) – (6): Tο βαθμό ικανοποίησής σας (για όσα τμήματα έχετε διαμορφώσει προσωπική γνώμη) από    
                                   την ανταπόκριση των πτυχιούχων τους στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας των ΤΠΕ.

Εκπαιδευτικό
ίδρυμα

Ονομασία τμήματος

Απ
ασ
χό
λη
ση
πτ
υχι
ού
χω
ν

στ
ην
επι
χεί
ρη
σή
σα
ς

Βαθμός Ικανοποίησης

Πολύ
θετικός Θετικός Ουδέτερος Αρνητικός

Πολύ
αρνητικός

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
 ΑΕΙ  Πληροφορικής
 ΑΕΙ  Επιστήμης Η/Υ
 ΑΕΙ  Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής
 ΑΕΙ  Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

 ΑΕΙ  Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και   
 Μηχανικών Η/Υ

 ΑΕΙ  Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

 Ποτέ ή πολύ σπάνια
 Για ορισμένες μόνο θέσεις εργασίας
 Συστηματικά, για όλες τις θέσεις εργασίας

Ναι Όχι
 Προσωπικό μερικής απασχόλησης    
 Φοιτητές ΑΕΙ ή ΤΕΙ για Πρακτική Άσκηση
 Εποχικό προσωπικό
 Εξωτερικούς συνεργάτες
 Επιδοτούμενο προσωπικό ( π.χ. από τον ΟΑΕΔ)

Μ
εγ
αλ
ύτ
ερ
η

Πε
ρί
πο
υ
ίσ
η

Μ
ικ
ρό
τε
ρη

Δε
ν
γν
ω
ρί
ζω

 Το ποσοστό ανεργίας των πτυχιούχων στις ΤΠΕ συγκριτικά
 με το μέσο ποσοστό ανεργίας των πτυχιούχων στην Ελλάδα είναι
 Η ζήτηση προσωπικού ΤΠΕ από τις επιχειρήσεις συγκριτικά
 με την προσφορά εργασίας από τους εργαζομένους είναι σήμερα
 Η ανάγκη εξειδίκευσης των εργαζομένων στις ΤΠΕ συγκριτικά 
 με πριν από πέντε χρόνια (1998) είναι σήμερα
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 ΤΕΙ  Πληροφορικής
 ΤΕΙ  Αυτοματισμού

 ΤΕΙ  Ηλεκτρονικών Πληροφορικών   
 Συστημάτων

 ΙΕΚ  Τεχνικός Δικτύων

 ΙΕΚ  Ειδικός Εφαρμογών Πληροφορικής    
 με Πολυμέσα

 ΙΕΚ  Ειδικός Εφαρμογών Πληροφορικής
 ΙΕΚ  Άλλες σχετικές ειδικότητες
 ΤΕΕ (μέση  
 εκπαίδευση)

 Υποστήριξης  Συστημάτων   
 Υπολογιστών

 Εργαστήρια   
 Ελευθέρων  
 Σπουδών

 Διάφορες ειδικότητες Πληροφορικής

Γ. ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΠΕ
Στη τελευταία αυτή ενότητα θα σας παρακαλούσαμε να σημειώσετε τη προσωπική σας γνώμη για τη σημερινή κατάσταση

και         
τις διαγραφόμενες προοπτικές της αγοράς εργασίας των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Ελλάδα..
1.   Η γνώμη σας για τη σημερινή κατάσταση της αγοράς εργασίας των ΤΠΕ. 
     Πιστεύετε ότι σήμερα:
    

2. Η γνώμη σας για τις προοπτικές της αγοράς εργασίας των ΤΠΕ.
    Πιστεύετε ότι κατά την επόμενη πενταετία (2003 - 2007):
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3.   Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει τους σημαντικότερους τομείς εξειδίκευσης των επαγγελματιών
     των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην ελληνική αγορά εργασίας.

Για όσους από τους τομείς αυτούς έχετε προσωπική γνώμη, θα σας παρακαλούσαμε να σημειώσετε την
πρόβλεψή σας για την επικείμενη μεταβολή της ζήτησής τους (δηλαδή της χρήσης τους στην αγορά          
εργασίας) σε σύγκριση με τη σημερινή κατάσταση.

4. Ο τελευταίος αυτός πίνακας περιλαμβάνει τα 30 σημαντικότερα σημερινά επαγγέλματα (ειδικότητες) της   
    ελληνικής αγοράς εργασίας των ΤΠΕ. Η επιλογή τους στηρίχθηκε σε εκτενή βιβλιογραφική αναζήτηση         
    και στις γνώμες 20 έγκριτων επιστημόνων της Πληροφορικής.
    Θα σας παρακαλούσαμε να σημειώσετε τα ακόλουθα (“τσεκάροντας” με Χ):   
    Στήλη (1):           Eάν απασχολείτε στην επιχείρησή σας προσωπικό που ασκεί αυτό το επάγγελμα/ειδικότητα.
    Στήλες (2) – (4): Για όσα από τα επαγγέλματα αυτά έχετε προσωπική γνώμη, την εκτίμησή σας για το βαθμό
                                 ευκολίας ή δυσκολίας εύρεσης εξειδικευμένου προσωπικού στο συγκεκριμένο επάγγελμα.

Επάγγελμα / Ειδικότητα

Ύπαρξη του
επαγγέλματος στην

επιχείρησή σας

Ευκολία / Δυσκολία εύρεσης

Εύκολα Ούτε εύκολα
ούτε δύσκολα Δύσκολα

(1) (2) (3) (4)

 Αναλυτής Βάσεων Δεδομένων
 Αναλυτής Δικτύων
 Αναλυτής Επιχειρήσεων (Business Αnalyst) 
 Αναλυτής Εφαρμογών
 Αναλυτής Συστημάτων
 Αντιπρόσωπος Υποστήριξης Πελατών
 Διαχειριστής Βάσεων Δεδομένων

Θ
α
με
ιω
θε
ί

Θ
α
με
ίνε
ι

στ

Θ
α

αυ
ξη
θε
ί

Δε
ν
γν
ωρ
ίζ
ω Το ποσοστό ανεργίας των πτυχιούχων ΑΕΙ στις ΤΠΕ

 Το ποσοστό ανεργίας των πτυχιούχων ΤΕΙ στις ΤΠΕ
 Το ποσοστό ανεργίας των αποφοίτων ΤΕΕ και ΙΕΚ στις ΤΠΕ 
 Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στις ΤΠΕ
 Η ζήτηση εξειδικευμένου προσωπικού στις ΤΠΕ
 Ο αριθμός των πτυχιούχων με εξειδίκευση στις ΤΠΕ
 Ο βαθμός εξειδίκευσης του προσωπικού στις ΤΠΕ
 Το μέσο ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα

Tομέας  εξειδίκευσης Πρόβλεψη  ζήτησης
κατά την επόμενη πενταετία (2003 – 2007)

Μεγάλη
αύξηση

Μικρή
αύξηση

Περίπου
σταθερή

Μικρή
μείωση

Μεγάλη
μείωση

 Ανάλυση και Ολοκλήρωση Συστημάτων Επιχειρήσεων
 Ανάπτυξη και Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων
 Ανάπτυξη και Διαχείριση στον Παγκόσμιο Ιστό (Web)
 Πολυμέσα
 Σχεδίαση και Διαχείριση Δικτύων
 Τεχνική Υποστήριξη
 Τεχνολογία Λογισμικού
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 Διαχειριστής Δικτύων και Συστημάτων 
 Διευθυντής Υπηρεσιών Η/Υ
 Ειδικός Ανάπτυξης Περιοχών  
 Παγκοσμίου Ιστού (Web Producer) 
 Ειδικός Ασφάλειας Βάσεων Δεδομένων
 Ειδικός Ασφάλειας Υπολογιστών και Δικτύων
 Ειδικός Γεωγραφικών Πληροφοριακών  
 Συστημάτων (GIS)
 Ειδικός Πολυμέσων (Multimedia Specialist)
 Ειδικός στις Εφαρμογές Ηλεκτρονικού  
 Εμπορίου (e – business)
 Ειδικός στις Ηλεκτρονικές Εκδόσεις
 Ειδικός Συστημάτων και Εφαρμογών  
 Παγκοσμίου Ιστού (Webmaster)
 Εκπαιδευτής / Καθηγητής
 Μηχανικός Η/Υ
 Μηχανικός Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων
 Προγραμματιστής
 Προγραμματιστής / Αναλυτής Λειτουργικών  
 Συστημάτων
 Προγραμματιστής Βάσεων Δεδομένων
 Προγραμματιστής Συστημάτων
 Σχεδιαστής Πληροφοριακών Συστημάτων
 Τεχνικός Δικτύων
 Τεχνικός Η/Υ
 Υπεύθυνος Έργων Πληροφορικής
 Υπεύθυνος Τεχνικής Υποστήριξης
 Χειριστής Εξοπλισμού Η/Υ

Δ. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΝΤΩΝΤΟΣ
Τέλος,, θα σας παρακαλούσαμε να μας δώσετε λίγα στοιχεία για εσάς.

Θα χρησιμοποιηθούν μόνο στα πλαίσια της συνολικής στατιστικής επεξεργασίας των προηγούμενων ερωτήσεων .

                         Θέση στην επιχείρηση
             (προαιρετική

συμπλήρωση)      

                            Φύλο          

                   
                         Ομάδα ηλικίας που ανήκετε

 Άνδρας
 Γυναίκα

Έως και 30         
 31 – 40
 41 – 50
 Πάνω από 50
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                            Επίπεδο μόρφωσης  

            

           
             

                             
                                                         

                             Συνολική προϋπηρεσία (σε έτη)
                             

 

Σας  ευχαριστούμε  θερμά  για  τη  συνεργασία 
 και  το  χρόνο  που  διαθέσατε  για  την  έρευνά  μας . 

Επιθυμείτε να λάβετε την έκθεση αποτελεσμάτων αυτής της έρευνας;

Εάν απαντήσατε “Ναι”, σημειώστε στο παρακάτω πλαίσιο την ηλεκτρονική διεύθυνση,
στην οποία επιθυμείτε να σας αποστείλουμε τα αποτελέσματα της έρευνας:

    

 Απόφοιτος Λυκείου  
 Απόφοιτος ΙΕΚ  
 Πτυχιούχος ΤΕΙ
 Πτυχιούχος ΑΕΙ
 Μεταπτυχιακές Σπουδές
 Άλλο
 (προσδιορίστε)

Έως και 3    
 4 – 6
 7 – 10
 11 - 20
 Πάνω από 20

Ναι Όχι

263



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ

ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ  

Ο πίνακας  ΣΤ.1  περιλαμβάνει  τις  επωνυμίες  και  τις  έδρες  (δήμους,  στους  οποίους  βρίσκονται  τα
κεντρικά τους γραφεία) των επιχειρήσεων ΤΠΕ, οι οποίες συμμετείχαν στην έρευνα και κοινοποίησαν
την  ταυτότητά  τους  κατά  την  αποστολή  των  απαντήσεών  τους.  Ο πίνακας  περιέχει  τα  παραπάνω
στοιχεία 324 επιχειρήσεων. 

Έγκυρα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια απέστειλαν ακόμη 19 επιχειρήσεις, οι οποίες προτίμησαν
να διατηρήσουν την ανωνυμία τους. Συνολικά συμμετείχαν στην έρευνα 343 επιχειρήσεις ΤΠΕ. 

Πίνακας ΣΤ.1. Επωνυμίες και έδρες επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα

α/α Επωνυμία επιχείρησης Έδρα
1 01 Πληροφορική Α.Ε. Αθήνα
2 3Π Α.Β.Ε.Τ.Ε. Μαρούσι
3 4Μ Προηγμένα συστήματα τεχνικού λογισμικού Α.Ε. Χαλάνδρι
4 Α & Ν Computers E.Π.Ε. Κερατσίνι
5 A. C. & E. HELLAS A.E. Αγία Παρασκευή
6 ACE Ηλεκτρικά Ισχύος Ε.Π.Ε. Άγιος Δημήτριος
7 ACE Προηγμένες Εφαρμογές A.E. Μαρούσι
8 ACIS Θεσσαλονίκη
9 Active Computer Systems Ε.Π.Ε. Αγία Παρασκευή

10 Ad Hoc Applied Informatics Ε.Π.Ε. Θεσσαλονίκη
11 ADD Ανάπτυξης Συστημάτων Πληροφορικής Μαρούσι
12 Advanced Business Solutions Καλλιθέα
13 Advanced Information Services A.E. Αθήνα
14 Advanced Software Technologies Θεσσαλονίκη
15 Albio Data A.E. Λάρισα
16 Alfa Engineering Νάουσα 
17 Alfacom Ltd Καλλιθέα
18 Alfaware Pliroforiki A.E. Αθήνα 
19 Algosystems A.E. Καλλιθέα
20 Allweb Solutions A.E. Χαλκίδα
21 Alman Hellas S.A. Κηφισιά
22 Alpha Motion Αθήνα
23 Alpha Πληροφορική Α.Ε. Αλεξανδρούπολη
24 Altec A.B.E.E. Θεσσαλονίκη
25 Anaco K.Αναγνώστου Ε.Π.Ε. Γλυφάδα
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26 Anco A.E. Αθήνα
27 ANiMA Τεχνική Εμπορική Ε.Π.Ε. Γουδί
28 Applied Science E.Π.Ε. Αθήνα
29 ARC Engineering LTD Θεσσαλονίκη
30 ASR A.E. Αργυρούπολη
31 Atmel Hellas A.B.E.E. Πάτρα
32 B.A. Consultansy A.E. Θεσσαλονίκη
33 Bak - Stp A.E. Αθήνα
34 Basis Ε.Π.Ε. Αμπελόκηποι
35 B-Logica SOFT Θεσσαλονίκη
36 Β-Logica SOFT Αθήνα
37 Broker Systems A.E. Αθήνα
38 Business Solutions A.E. Ηράκλειο 
39 Byte Computer A.B.E.E. Αθήνα
40 C.M.R E.Π.Ε. Αθήνα
41 C.P.I. A.E. Αγία Παρασκευή
42 C.P.S. E.Π.Ε. Μαρούσι
43 C.S.D Computer & Software Development E.Π.Ε. Αθήνα
44 Cardel A.E. Εφαρμογών Υψηλής Τεχνολογίας Χολαργός
45 CG SOFT Αθήνα
46 Compucon Εφαρμογές Υπολογιστών Α.Β.Ε.Ε Θέρμη
47 Computer Bank Networking Μαρούσι
48 Computer Conrol Systems Engineering Research & Design A.E. Μαρούσι
49 Computer Data Βέροια
50 Computer International Franchise E.Π.Ε. Γλυφάδα
51 Computer Life A.B.&E.E. Θεσσαλονίκη
52 Computer Life (Ν. Ημαθίας) Νάουσα 
53 Computer Program - ΠΕΤΚΟΓΛΟΥ Σέρρες
54 Computer Solutions A.B.E.E. Αθήνα
55 Comway Αντώνιος Κοροπούλης Αθήνα
56 Control System E.Π.Ε. Θεσσαλονίκη
57 Copiers Service A. Δρόσος & ΣΙΑ Ο.Ε. Θεσσαλονίκη
58 CPI A.E Θεσσαλονίκη
59 Creative Marketing A.E. Παιανία
60 CRS A.E. Αθήνα
61 Cybersoft Θεσσαλονίκη
62 D.D Synergy Hellas A.E.E. Χαλάνδρι
63 Data Concept - Enginnering Applications Μελίσσια
64 Data Power A.E. Αθήνα
65 Datagraf Πλροφορική A.E. Καλλιθέα
66 Datamed Α.Ε. Μαρούσι
67 Dataworks Computers Θεσσαλονίκη
68 Datelec Ελλας Ε.Π.Ε. Καλλιθέα
69 DCS Πληροφορική Ε.Π.Ε. Μαρούσι
70 Digital Image Systems E.Π.Ε. Αθήνα
71 Discover A.E. Πάτρα
72 Dx. Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε Θεσσαλονίκη
73 Dynacom E.Π.Ε. Καλλιθέα
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74 Dynacomp A.E.&B.E. Πάτρα
75 Elecomp A.E Θεσσαλονίκη
76 Elite Computer Systems A.E.&B.E. Θεσσαλονίκη
77 Eniac Consultants Δημήτριος Τσαμπουνιάρης Κορυδαλλός
78 Enter Code E.Π.Ε. Θεσσαλονίκη
79 e-On  Integration A.E. Αγία Παρασκευή
80 EPLAN Hellas CAD/GAE Software Θεσσαλονίκη
81 Escape O.E Θεσσαλονίκη
82 Eurisco A.E.E.Π.Υ.Π.Τ. Αθήνα
83 Euromach A.E. Άλιμος
84 Evresis Software Θεσσαλονίκη
85 ExpertNet A.E. Χαλάνδρι
86 ExtraNet Θεσσαλονίκη
87 Fit A.E. Νέο Ψυχικό
88 Futuregate Σύμβουλοι Διαδικτύου Ε.Π.Ε. Καλλιθέα
89 Gelco Group A.E Θεσσαλονίκη
90 Group 3 A.E. Θεσσαλονίκη
91 Gruyeres International E.Π.Ε. Θεσσαλονίκη
92 Hellas Πληροφορική Θεσσαλονίκη
93 Hipac A.E.B.E Ν. Σμύρνη
94 Home Net Hellas S.A. Αθήνα
95 Hypersoft A.E. Θεσσαλονίκη
96 I.M.F. Αμπελόκηποι
97 IGD Group A.E. Χαλάνδρι
98 Info A.E. Ν. Αλικαρνασσός
99 Info Quest A.E.B.E. Καλλιθέα
100 Infomap A.E. Αθήνα
101 INFO-QUEST A.E.B.E. Αθήνα
102 Information Technology Services E.Π.Ε. Πειραιάς
103 Informer A.E.B.E. Καλλιθέα
104 Infosystems Ε.Π.Ε. Αθήνα
105 Infosupport A.E.E. Αθήνα
106 Infowood Technologies Θεσσαλονίκη
107 Innovatia ΕΠΕ Θεσσαλονίκη
108 Instore A.E. Νεο Ψυχικό
109 Inte Learn Καλλιθέα
110 Intel Ελλας Α.Ε. Νεο Ψυχικό
111 Interdata A.E. Μαρούσι
112 Intracom A.E. Παιανία
113 IQ Systems A.E. Θεσσαλονίκη
114 Karma-Oktabit A.E. Θεσσαλονίκη
115 Kis I.Λασκαρης & Σια Ο.Ε. Καλαμάτα
116 Kisware A.E.B.E. Θεσσαλονίκη
117 Lavisoft A.E. Παιανία
118 Logic Data A.E. Άγιος Δημήτριος
119 Logic DIS A.E. Θεσσαλονίκη
120 Logicom A.E.& B.E. Σταυρός
121 Login Ε.Π.Ε. Αγία Παρασκευή
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122 Logismos Μηχανολογιστική Α.E. Θεσσαλονίκη
123 Logodata-Pcs A.E. Θεσσαλονίκη
124 M.L.S. Πληροφορική Α.Ε. Θεσσαλονίκη
125 Magnet - Δ. Λαμπαδάς & ΣΙΑ Ο.Ε. Θεσσαλονίκη
126 Master Computers Ε.Π.Ε. Θεσσαλονίκη
127 Max Hellas A.B.E.E. Ζωγράφου
128 MBYTES Καλλιθέα
129 Medex Hellas A.E.B.E. Χαλάνδρι
130 Mediawise International E.Π.Ε. Θεσσαλονίκη
131 Mediterranean Advanced Systems A.E. Καλλιθέα
132 Memonet-O.E. Θεσσαλονίκη
133 Metrak A.E. Αθήνα
134 Metron Analysis A.E. Αθήνα
135 Microland computers A.E. & B.E. Αθήνα
136 Micrologic Αθήνα
137 Microtec A.E. Άγιοι Ανάργυροι
138 Momentous Ε.Π.Ε. Θεσσαλονίκη
139 MTI Ηλιούπολη
140 Multirama A.B.E.E. Άγιος Στέφανος
141 Netsmart A.E. Αθήνα
142 New Logic A.E. Θεσσαλονίκη
143 Nigico A.E.B.E. Άλιμος
144 One World A.E. Μαρούσι
145 OpenTec A.B.E.E. Μαρούσι
146 Optimum A.E. Αθήνα
147 Optronics E.Y.T. Παλαιό Φάληρο
148 ΟR-CO O.E. Θεσσαλονίκη
149 Oracle Ελλας Α.Ε.Ε. Νέο Ψυχικό
150 Orbis Software A.E. Θεσσαλονίκη
151 Ots Υπηρεσίες Ανοικτής Τεχνολογίας Α.Ε. Θεσσαλονίκη
152 Otenet Θεσσαλονίκη
153 PC Center LTD Περιστέρι
154 PC Services Αθήνα
155 PC Systems A.E. Θεσσαλονίκη
156 Planet Ernst & Young A.E. Αθήνα
157 Planning A.E. Μαρούσι
158 Precicom A.E. Χαλάνδρι
159 Printec A.E. Καλλιθέα
160 Prolink Ε.Π.Ε. Καισαριανή
161 Protasys A.E. Θεσσαλονίκη
162 Protech Συστήματα Πληροφορικής Α.Ε. Καλλιθέα
163 Q-Systems A.E. Νέα Φιλαδέλφεια
164 Quest Θεσσαλονίκης Α.Β.Ε.Ε. Θεσσαλονίκη
165 Rainbow Computer A.E. Αθήνα
166 S.N.T Τηλεπικοινωνίες & Τεχνολογίες Πληροφορικής Α.Ε. Μεταμόρφωση
167 Scan Group A.E.B.E. Αθήνα
168 ScriptSoft Αθήνα 
169 Sigmanet Θεσσαλονίκη
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170 Smdata A.E. Θεσσαλονίκη
171 Softecon A.B.&E.E. Αθήνα
172 Space Hellas A.E. Άγια Παρασκευή
173 SpaceNet Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες A.E. Χολαργός
174 Supervisor A.E.E. Μαρούσι
175 SyNET A.E.B.E. Μαρούσι
176 Syscom A.E. Πειραιάς
177 Techneco Hellas A.E. Θεσσαλονίκη
178 Technet Ελλας Ε.Π.Ε. Πειραιάς
179 Technoplus Ε.Π.Ε. Παλαιό Φάληρο
180 Telcom-Hellas E.Π.Ε. Αθήνα
181 Teledata Ελλας Μονοπρόσωπη Χολαργός
182 Telenavis Hellas A.E. Μαρούσι
183 Tessera Θεσσαλονίκη
184 Topnet Computers E.Π.Ε. Αγία Παρασκευή
185 Total Control Θεσσαλονίκη
186 Tree Company Co. A.E.B.E. Παλαιό Φάληρο
187 U.T.N. A.E. Θεσσαλονίκη
188 Unisystems A.E. Αθήνα
189 Vivodi Telecom A.E. Αθήνα
190 Yellow Net Road A.E. Κηφισιά
191 Zero One A.B.E.E. Θεσσαλονίκη
192 Α.Μ.Υ. Α.Ε. Βριλλήσια
193 Αrtaxia A.E. Αθήνα
194 Άβαλον Ε.Π.Ε. Χαλάνδρι
195 Αλγόριθμος Κοζάνη
196 Ανάλυσις Ε.Π.Ε Νέα Σμύρνη
197 Αρχέτυπον Α.Ε. Εφαρμογές Πληροφορικής Καλλιθέα
198 ΑΣΕΤ Κομπιούτερ Σόφτγουερ Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε Καλλιθέα
199 Ασπιώτη Εκτυπωτική Α.Ε. Άλιμος
200 ΑΣΥΚ Α.Ε. Αθήνα
201 Ατκοσοφτ Α.Ε. Χαλάνδρι
202 Ατλαντίς Ε.Ε. Θεσσαλονίκη
203 ΒΑΑΝ Ανατολικής Ευρώπης "ΒΕELC" A.E. Αθήνα
204 Βασιλάκης Ν. Δ. Α.Ε. Θεσσαλονίκη
205 Βελισσάριος Σ. Σταματίου & ΣΙΑ Ο.Ε. Παλαιό Φάληρο
206 Βλαχόπουλος Κ.. Α.Ε. Μεταμόρφωση
207 Γερμανός Α.Β.Ε.Ε. Άγιος Στέφανος
208 Γερωνυμάκης Σ. GAS Hellas E.Π.Ε. Θεσσαλονίκη
209 Γνώμων Ο.Ε. Θεσσαλονίκη
210 Γραμμή Υπολογιστές Α.Ε.Β.Ε. Αθήνα
211 Γραφηλεκτρονική Α.Ε. Αθήνα
212 Δέλτα Σύστεμς Α.Ε. Καβάλα
213 Δημητριάδης Α.Ε. Θεσσαλονίκη
214 Διαδικασία Α.Ε. Χαλάνδρι
215 Διαδικασία Βορείου Ελλάδος Α.E Θεσσαλονίκη
216 Δίκτυο Θεσσαλονίκη
217 Δόσχορης Ν. Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε Αθήνα
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218 Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας Α.Ε. Αθήνα
219 ΕΛ.ΚΕ.ΣΗ.Π ΕΑΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Κηφισιά
220 Ελκον Γραφικές Α.Ε.Β.Ε. Θεσσαλονίκη
221 ΕΛΛΑΣ ΝΕΤ Α.Ε. Καλλιθέα
222 ΕΜ-ΠΑ Α.Β.Ε.Ε. Θεσσαλονίκη
223 Έμφασις Συστήματα Πληροφορικής Α.Ε. Άλιμος
224 Ένταση Θεσσαλονίκη
225 Έπαφος Ε.Π.Ε Αθήνα
226 Επέκτασις Ε.Π.Ε. Θεσσαλονίκη
227 Επικοινωνία Ε.Π.Ε-ΗΡΚΟΣ Α.Ε. Σκιάθος
228 Ζυγουράκης Ν.,Α.Ε. Αθήνα
229 Ηλεκτρονικές Πραγματοποιήσεις Α.Ε.(ΗΛΠΡΑ) Θεσσαλονίκη
230 Θάνος Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. Λάρισα
231 Θεοδώρου Αυτοματισμοί Α.Β.Ε.T.E. Γέρακας
232 Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων "IN.BI.Σ" Πάτρα
233 Ιντρεόπτικς Α.Ε.Ε. Αθήνα
234 Ιντερσέτ Α.Ε.Ε.Β.Ε. Αθήνα
235 Ινφρατεκ Α.Ε. Χαλάνδρι
236 Καραγιάννη Μ. & ΣΙΑ O.E. "EDA SOFTWARE" Αθήνα
237 ΚΑΤΙΚΑΣ, ΧΑΡΡΥ Α.Ε.Β.Ε. Αθήνα
238 Κεστρέλ Πληροφοριακά Συστήματα Α.Ε. Νέο Ψυχικό
239 Κ-ΝΕΤ Α.Ε. Αθήνα
240 Κόμβος ΝΕΤ Α.Ε. Μαρούσι
241 ΚΟΜΕΛ Α.Ε. Βόλος
242 Κόμπακτ Κομπιούτιγκ Α.Ε.Ε. Άγιος Δημήτριος
243 Κόπυ Γκραφ Α.Ε. Θεσσαλονίκη
244 Λαμός Ε.Π.Ε. Αθήνα
245 Μάρακ Ηλεκτρονική Α.Β.& Ε.Ε. Πέραμα
246 Μάριντερ Α.Ε. Πειραιάς
247 Ματζαρίδη Αφοί Α.Β.Ε.Τ.Ε. Θεσσαλονίκη
248 Μεγαμπίτ Α.Ε. Αθήνα
249 Μέθοδος Τεχνική Α.Ε. Σύμβουλοι Μηχανικοί Αθήνα
250 Μέντωρ Ε.Π.Ε. Θεσσαλονίκη
251 Μέντωρ Ελλάς Μονοπρόσωπη E.Π.Ε. Παλλήνη
252 Μετρόπολις Πληροφορική Α.Ε. Θεσσαλονίκη
253 Μηνακάκης Δ. & Χ. Ο.Ε. Αιγάλεω
254 Μηχανογραφική Ε.Π.Ε. Θεσσαλονίκη
255 Μηχανοδομή Ε.Π.Ε Νίκαια
256 ΜΙΚ 3 Α.Ε. Θεσσαλονίκη
257 Μπουρέλας – Γκατζάρας Ε.Π.Ε. Βόλος
258 Νετκοννέκτ Α.Ε. Θεσσαλονίκη
259 Νιτζίκο Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. Άλιμος
260 Νόσης Κυρ. Σωτήριος & Σία Ο.Ε. Μαρούσι
261 Ντάϊκος Νικόλαος Νέα Πέραμος
262 Ντάκος Α.Ε. Θεσσαλονίκη
263 Ντεσπέκ Πολυμέσα - Συστήματα A.E. Μοσχάτο
264 On Line Ν LINE Data Ε.Π.Ε. Νέα Σμύρνη
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265 Όνομα Α. Χατζηθεοδώρου Α.Ε. Μαρούσι
266 ΟΤΕ Consulting A.E. Μαρούσι
267 Παπασάββας Μ. Α.Ε.Β.Ε. Καλλιθέα
268 Πλαίσιο Computers A.E.B.E. Θεσσαλονίκη
269 Πληροφορική Εργασίας Α.Ε.Β.Ε. Καλλιθέα
270 Πολυμορφικό Κέντρο Πληροφορικής Σέρρες
271 Πολύτροπον Ε.Π.Ε. Θεσσαλονίκη
272 Πουλιάδης & Συνεργάτες Θεσσαλονίκη
273 Πράξις Κομπιούτερ Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. Θεσσαλονίκη
274 Πρίσμα Ηλεκτρονικά Α.Β.Ε.Ε. Αλεξανδρούπολη
275 Πρόγραμμα Α.Ε.Β.Ε. Καλλιθέα
276 Πυλώνες Ελλάς Α.Ε. Αθήνα
277 Ρ.Κ. ΝΕΤ Πληροφορική Ε.Π.Ε. Αθήνα
278 Ρομπης Ι.-Ζορμπιδης Ι. Ο.Ε. Κοζάνη
279 Σαλούστρος Β. Α.Ε.&Τ.Ε. Ηράκλειο 
280 Σέμητρον Α.Ε. Σίνδος
281 ΣΙΕΜ Ε.Π.Ε. Αθήνα
282 Σμάρτνετ Ε.Π.Ε. Άγιος Δημήτριος
283 Σσυστήματα Πληροφορικής Α.Ε. Χαλκίδα
284 ΤΑΝ Α.Ε. Καλλιθέα
285 Τέκνοκομ Ε.Π.Ε. Νέα Ιωνία
286 Τεκόρ Α.Ε. Γαλάτσι
287 Τέλενορμ Ε.Π.Ε. Περιστέρι
288 Τζερτζεβέλης Ι. Σ. Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. Άλιμος
289 Χημειοχάρτ Α.Ε.&Β.Ε. Αθήνα
290 Χρόνος – Γενική Εμπορική & Τεχνική Συστημάτων Πληροφορικής Θεσσαλονίκη
291 Cyberce S.A. Αθήνα
292 Atio LTD Αθήνα
293 Isol Internet Solutions Ltd. Αθήνα
294 Synthesis Interactive Θεσσαλονίκη
295 Dot Com Θεσσαλονίκη
296 E-Πληροφορική Θεσσαλονίκη
297 Hp Invent Αττική
298 Imaging Arts Θεσσαλονίκη
299 Infocenters Λάρισα
300 IRC Help Forward Θεσσαλονίκη
301 Mellon Web Θεσσαλονίκη
302 Multirama ------------
303 Netfiles Θεσσαλονίκη
304 PC Support Θεσσαλονίκη
305 Sdnet Θεσσαλονίκη
306 Siemens Αττική
307 Skywalker ------------
308 Soft & Hard Κοζάνη
309 SRG Θεσσαλονίκη
310 Telestet Αττική
311 Αλεξανδρίδης-Κοκοβίδου Φλώρινα
312 Βοϊτσόπουλος Θεσσαλονίκη
313 Δεσποτάκης-Αριστίδου Φλώρινα

13



Παράρτημα ΣΤ

314 Μαλάμας Νικόλαος Φλώρινα
315 Axis Group Αττική
316 Ανδρέας Μιτάλας Χαλκιδική
317 Compel Κοζάνη
318 Data Team Θεσσαλονίκη
319 Datashop ------------
320 Dipylon Θεσσαλονίκη
321 ICBS Θεσσαλονίκη
322 Micro ------------
323 Computer XPRESS Θεσσαλονίκη
324 Cybernet Καβάλα
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