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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις της εποχής μας και τα αλματώδη βήματα στην 

επιστήμη της πληροφορικής διαμορφώνουν καθοριστικά όλη την οικονομική 

κατάσταση της χώρας και επηρεάζουν τόσο τις επιχειρήσεις όσο και τους 

εργαζομένους που απασχολούνται σε αυτές. Η εισαγωγή νέων τεχνολογιών στις 

ιδιωτικές επιχειρήσεις αποτελεί πλέον βασική προϋπόθεση για την επιβίωσή τους  και 

θεωρείται πλέον βασικό μέσο ανταγωνισμού. Όμως αυτή η εισαγωγή νέων 

τεχνολογιών στον εργασιακό χώρο δημιουργεί εκτός από  πολλές θετικές συνέπειες 

και πολλές αντιδράσεις και προβληματισμούς, τους οποίους εκφράζουν τόσο οι 

υπάλληλοι όσο και τα διευθυντικά στελέχη.   

 Η παρούσα εργασία χωρίζεται σε δύο βασικά μέρη. Στο πρώτο μέρος γίνεται 

μια βιβλιογραφική έρευνα που στόχο έχει να διερευνήσει τη διαφοροποίηση των 

αναστολών και της αποδοχής που παρουσιάζονται εξαιτίας της εισαγωγής νέων 

τεχνολογιών στον εργασιακό χώρο των ιδιωτικών επιχειρήσεων. Στο πρώτο κεφάλαιο 

παρουσιάζονται κάποια γενικά στοιχεία για τις νέες τεχνολογίες στον ιδιωτικό τομέα 

(σημασία, θετικές-αρνητικές επιδράσεις). Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφονται οι 

υπάρχουσες συνθήκες αναφορικά με τις νέες τεχνολογίες στον ιδιωτικό τομέα, τόσο 

στην Ευρώπη και διεθνώς όσο και στην Ελλάδα. Στο τρίτο κεφάλαιο εξετάζονται οι 

μεταβολές που επήλθαν στο εργασιακό περιβάλλον από την εισαγωγή νέων 

τεχνολογιών, ενώ το τέταρτο κεφάλαιο σχετίζεται με το πώς αντιμετωπίζουν αυτές τις 

αλλαγές οι εργαζόμενοι και οι επιχειρήσεις. Στο πέμπτο κεφάλαιο εξετάζονται οι 

μελλοντικές εξελίξεις στη σχέση νέας τεχνολογίας και εργαζομένων και στο τελευταίο 

κεφάλαιο καταλήγουμε σε ορισμένα συμπεράσματα και προτάσεις.    

Το δεύτερο μέρος της εργασίας αυτής αφορά μια εμπειρική έρευνα. Σκοπός αυτής της 

έρευνας, που διενεργήθηκε με τη μέθοδο συμπλήρωσης ερωτηματολογίων από 

εργαζόμενους σε διάφορες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα στη γεωγραφική περιοχή 

του νομού Θεσσαλονίκης είναι να ερευνηθούν οι στάσεις των στελεχών και των 

υπαλλήλων του ιδιωτικού τομέα απέναντι στις νέες τεχνολογίες, στην περιοχή 

μείζονος Θεσσαλονίκης. Η έρευνα έχει ως στόχο  να καταδείξει ποια είναι η σημερινή 

κατάσταση που επικρατεί σε σχέση με το βαθμό στον οποίο διευθυντικά στελέχη και 

υπάλληλοι του ιδιωτικού τομέα αποδέχονται ή έχουν αναστολές στα δεδομένα των 

νέων τεχνολογιών. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η τεχνολογία γενικά και οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις της εποχής μας 

ειδικότερα αποτελούν αναμφίβολα έναν καθοριστικό παράγοντα της οικονομικής 

ανάπτυξης και της αναδιάρθρωσης της παραγωγής τόσο σε κοινωνικό ή εθνικό 

επίπεδο, όσο και σε επίπεδο επιμέρους επιχειρήσεων. Η τεχνολογική πρόοδος και 

καινοτομία, καθορίζοντας σε σημαντικό βαθμό την αναπτυξιακή δυναμική, αποτελούν 

στην εποχή μας βασικό μέσο ανταγωνισμού και αναπόσπαστο στοιχείο της 

αναπτυξιακής στρατηγικής σε εθνικό αλλά και σε επιχειρησιακό επίπεδο. 

Ταυτόχρονα, και πέρα από τις θετικές οικονομικές επιπτώσεις και τις δυνατότητες 

που δημιουργεί, η τεχνολογία έχει επίσης σημαντικές εργασιακές, κοινωνικές, πολιτι-

σμικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις, μερικές από τις οποίες μπορεί να θεωρηθούν 

από αρνητικές μέχρι επικίνδυνες.  

Το πρόβλημα της τεχνολογικής ανάπτυξης και του εκσυγχρονισμού για τις 

λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, όπως η Ελλάδα, παρουσιάζεται περισσότερο οξυμένο 

και προσδιορίζεται, όπως είναι γνωστό, από τα κοινωνικά τους χαρακτηριστικά και τις 

δυνατότητες της οικονομικής τους ανάπτυξης, καθώς και από τον τρόπο ένταξής 

τους στην παγκόσμια οικονομία. Για την Ελλάδα οι δυνατότητες τεχνολογικού 

εκσυγχρονισμού και οι προοπτικές ενδογενούς (εγχώριας) τεχνολογικής ανάπτυξης 

καθορίζονται επιπρόσθετα από τις απαιτήσεις, τις αναγκαίες προσαρμογές και τις 

επιπτώσεις της ένταξης στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά. [1]  

  Η ελληνική οικονομία ως ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ενιαίας ευρωπαϊκής 

αγοράς επηρεάζεται από τις σημαντικές αλλαγές που γνωρίζουν κατά την τρέχουσα 

περίοδο τα παραγωγικά συστήματα διεθνώς. Οι κινητήριες δυνάμεις αυτών των 

αλλαγών είναι :  

• η δυνατότητα εισαγωγής της τεχνολογίας της πληροφορίας και των 

επικοινωνιών στην παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών,  

• η αναδιάρθρωση στη δομή της οικονομίας λόγω των διαδικασιών της 

παγκοσμιοποίησης,  

• αλλά και η εξέλιξη των αναγκών των καταναλωτών και των πολιτών, που 

επηρεάζεται από τη διεύρυνση των γνώσεων τους, από τις αυξημένες 

απαιτήσεις τους σε επίπεδο ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών και από τις 

αυξημένες απαιτήσεις τους σε σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος. 

  Η εισαγωγή της νέας τεχνολογίας στην παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών δεν 

επηρεάζει μόνο αποφασιστικά την παραγωγικότητα των οικονομικών 
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δραστηριοτήτων, αλλά διευκολύνει και επιταχύνει την κυκλοφορία πληροφοριών και 

γνώσεων σε ότι αφορά τα παραγωγικά συστήματα και τις σχέσεις παραγωγής και 

κατανάλωσης αγαθών και υπηρεσιών. Η καινοτομία στο επίπεδο των παραγωγικών 

συστημάτων, τροφοδοτείται τόσο από τις μεταβολές που επιτρέπει η νέα τεχνολογία, 

όσο και από τη δυνατότητα ταχείας διάδοσης των νέων παραγωγικών δυνατοτήτων 

από τον ένα κλάδο στον άλλο, και από τη μια γεωγραφική περιοχή στην άλλη. Η 

οικονομία της γνώσης δε χαρακτηρίζεται μόνο από την αύξηση του συνολικού 

επιπέδου των γνώσεων που ενσωματώνεται στην παραγωγή αγαθών και 

υπηρεσιών, αλλά και από το γεγονός ότι η παραγωγική δραστηριότητα 

χαρακτηρίζεται κατά τη σημερινή ιστορική περίοδο από τη συνεχή ανανέωση των 

γνώσεων σχετικά με αυτή τη δραστηριότητα.[2] 

 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

 
ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ 
 
 

ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ 
 

Η σημασία των νέων τεχνολογιών στην ανάπτυξη της οικονομίας, 

αποδεικνύεται καθημερινά σε όλο τον κόσμο : 

• Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περισσότερο από το 40% 

της αύξησης της παραγωγικότητας στην Ευρώπη τα τελευταία 3 έτη 

προέρχεται από τις τεχνολογίες πληροφορικής. 

• Στις ΗΠΑ, στο χρονικό διάστημα από το 1993 ως το 2000 η βελτίωση των 

ρυθμών παραγωγικότητας οφείλεται άμεσα κατά 36% στους κλάδους των 

τεχνολογιών πληροφορικής, και έμμεσα κατά 40% σε κλάδους όπως το 

λιανικό εμπόριο και το χονδρεμπόριο, που βελτίωσαν την ανταγωνιστικότητά 

τους αξιοποιώντας τις νέες δυνατότητες που τους προσφέρει η τεχνολογία. 

• Όλα τα διεθνή παραδείγματα συντείνουν στο ότι οι τεχνολογίες 

πληροφορικής έχουν καταλυτική επίδραση στην παραγωγικότητα της 
οικονομίας, σε όλους  τους κλάδους της.  

 

Οι νέες τεχνολογίες, ιδιαίτερα σε οικονομίες που βασίζονται σε υπηρεσίες 

όπως είναι η ελληνική, αποτελούν πολύ σημαντική παράμετρο για : 

1. την υιοθέτηση από τις επιχειρήσεις περισσότερο αποδοτικών και πιο 

αποτελεσματικών διαδικασιών, 
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2. την επέκταση των επιχειρήσεων σε νέες αγορές με πολύ χαμηλό κόστος, 

αξιοποιώντας νέα «ηλεκτρονικά κανάλια» διάθεσης προϊόντων, και βεβαίως, 

3. τη συνεχή βελτίωση των δεξιοτήτων των εργαζομένων. [3] 

 
Η τεχνολογία των πληροφοριών, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και γενικά οι 

νέες τεχνολογίες έχουν διαδοθεί σε όλους τους τομείς της κοινωνίας μας. Η σημασία 

των κοινωνικών και οργανωτικών μεταβολών από την εφαρμογή των νέων 

τεχνολογιών και οι επιπτώσεις τους στην απασχόληση συνειδητοποιούνται όλο και 

περισσότερο. Συνεπώς, θα ήταν χρήσιμο να εξετάσουμε σε αυτό το σημείο τις θετικές 

και τις αρνητικές επιδράσεις που έχουν οι νέες  τεχνολογίες στην παραγωγή, στην 

απασχόληση και ειδικότερα στον ιδιωτικό τομέα.[4] 

 

 
ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ  

 
Η επιτάχυνση της τεχνολογικής εξέλιξης, ήρθε να αναζωπυρώσει το 

ενδιαφέρον για τις επιπτώσεις που έχει η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στην 

παραγωγική διαδικασία και ιδιαίτερα στην απασχόληση. 

 
Το μεγάλο πλεονέκτημα των νέων τεχνολογιών είναι ότι βελτιώνουν:  

• τη συνολική παραγωγικότητα,  

• την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων,  

• την ποιότητα των προϊόντων  

• και  τέλος μειώνουν το κόστος παραγωγής.  
 

Με τη χρησιμοποίηση νέων τεχνολογιών στην παραγωγική διαδικασία, που 

αποτελεί το πιο ισχυρό μέσο για την αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας 

περιορίζεται ο αναγκαίος χρόνος για την παραγωγή εμπορευμάτων. Με τις νέες 
τεχνολογίες επιτυγχάνεται μεγαλύτερη παραγωγή με χαμηλότερο κόστος σε σχέση 

με αυτό που μπορεί να πετύχει η φθηνή εργασία, ενώ και η ποιότητα των 

παραγόμενων προϊόντων είναι βελτιωμένη λόγω της έλλειψης των λαθών που 

προκαλούνται από τον ανθρώπινο παράγοντα. Όταν εφαρμόζουμε νέα τεχνολογία 
κατά κανόνα εξοικονομούμε εργασία, δηλαδή με τη νέα τεχνολογία μπορούμε να 

παράγουμε τα ίδια προϊόντα με λιγότερη εργασία. Επιπλέον ένα ακόμα πλεονέκτημα 

της τεχνολογίας του ευέλικτου αυτοματισμού (Η/Υ, ρομπότ κ.α.), είναι ότι υποκαθιστά 

τα επαναληπτικά εργασιακά καθήκοντα από αυτοματοποιημένες μηχανικές 
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λειτουργίες ενώ παράλληλα δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας σε νέα αντικείμενα και 

τομείς. [4] 
 

   Επιπρόσθετα, η διάχυση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών 

(ΤΠΕ) στην οικονομία συνοδεύεται με την τάση αύξησης της απασχόλησης σε 

κλάδους υψηλής τεχνολογικής έντασης σε σύγκριση με πιο παραδοσιακούς κλάδους.  

Έτσι οι σύγχρονες οικονομίες μετασχηματίζονται δυναμικά προς δομές βασισμένες 

περισσότερο σε νέες τεχνολογίες.  Ένα άλλο πολύ σημαντικό φαινόμενο είναι ότι η 

επένδυση σε ΤΠΕ οδηγεί σε ζήτηση υψηλά εκπαιδευμένων εργατών με ιδιαίτερες 

δεξιότητες στην αφομοίωση και παραγωγή γνώσης.  Οι  εργασιακές  θέσεις που 

χάνονται από τους φθίνοντες κλάδους της οικονομίας (όπως η γεωργία) 

αντικαθίστανται με άλλες  υψηλότερης ειδίκευσης και δεξιότητας.  Η καθαρή αύξηση 
της απασχόλησης είναι υψηλότερη σε χώρες που έχουν επενδύσει στη 
διάδοση των ΤΠΕ και στην ανάπτυξη ανθρωπίνου κεφαλαίου.  Μία παράλληλη 

επίδραση είναι ότι οι σχετικοί μισθοί των υψηλά ειδικευμένων εργατών έχουν αυξηθεί. 

[6] 

 
 

ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
 

Η τάση για αύξηση της ανταγωνιστικότητας, που μπορεί κυρίως να επιτευχθεί 

μέσα από τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό, συνεπάγεται την αύξηση της οργανικής 

σύνθεσης του κεφαλαίου, δηλαδή την αύξηση των μηχανών σε σχέση με τους  εργάτες. 

Αυτό οδηγεί στην επιβράδυνση της ζήτησης εργατικής δύναμης από το κεφάλαιο 

και, εάν η προσφορά της εργατικής δύναμης δεν επιβραδύνεται κι αυτή και με 

δεδομένο το επίπεδο της συσσώρευσης κεφαλαίου, τότε δημιουργείται ανεργία.[4] 

Συνήθως λοιπόν, η εισαγωγή νέας τεχνολογίας συνδέεται με 
υποκατάσταση ανθρώπινης εργασίας. Και αυτό συμβαίνει γιατί οι νέες 

τεχνολογίες πετυχαίνουν μεγαλύτερη παραγωγή με χαμηλότερο κόστος. Έτσι, οι 

επιχειρούμενες αναδιαρθρώσεις στην παραγωγή σε όλα τα επίπεδα, οι οποίες 

συντελούνται με γρήγορο ρυθμό κάτω από την επίδραση των νέων τεχνολογιών, 

οδηγούν στην αύξηση της διαρθρωτικής ανεργίας. Η εφαρμογή αυτόματων 

συστημάτων στο βιομηχανικό τομέα και κυρίως στις διαδικασίες παραγωγής έχει 

λοιπόν προκαλέσει μακροπρόθεσμα σημαντική μείωση των θέσεων εργασίας σε 

χώρες που δεν έχουν κάνει τις απαραίτητες ενέργειες προσαρμογής στις νέες 

κοινωνικό-οικονομικές συνθήκες.  [5] 
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Κάτω από την επίδραση των νέων τεχνολογιών μεταμορφώνεται και η 

διάρθρωση του εργατικού δυναμικού. Καταργούνται ορισμένα πατροπαράδοτα 

επαγγέλματα που σχετίζονται με τη χειρονακτική εργασία ή μειώνεται το ειδικό 

βάρος τους, ενώ ταυτόχρονα είτε δημιουργούνται νέα επαγγέλματα είτε 

αποκτούν νέο περιεχόμενο παλαιά επαγγέλματα. Οι μέρες που μια εταιρεία 

προσλάμβανε κάποιο νέο είκοσι ετών, του μάθαινε τη δουλειά και τον κρατούσε για 

τα επόμενα σαράντα χρόνια έχουν, μάλλον, περάσει. Ο ΟΟΣΑ εκτιμά ότι οι σημερινοί 

απόφοιτοι σχολείων αναμένεται να αλλάξουν καριέρα έξι φορές μέχρι να 

συνταξιοδοτήθουν. [4] 

 
Επιπλέον, λόγω του ότι οι μηχανές χάνουν σε ανταλλακτική αξία πολύ 

γρήγορα γιατί συνεχώς  έρχονται να τις ανταγωνιστούν τελειότερες οδηγεί τους   

επιχειρηματίες να χρησιμοποιήσουν με πιο εντατικούς ρυθμούς τον υπάρχοντα 

μηχανολογικό εξοπλισμό, ο οποίος εγκυμονεί κινδύνους για τις συνθήκες εργασίας. 
Η ανάγκη για εντατικοποίηση του ρυθμού αξιοποίησης του μηχανολογικού εξο-

πλισμού οδηγεί στην εντατικοποίηση της εργασίας και στην παράταση της 
εργάσιμης μέρας, καθιερώνοντας σε πολλές περιπτώσεις τη νυχτερινή εργασία και 

το σύστημα της βάρδιας, ώστε η δουλειά να συνεχίζεται χωρίς διακοπή όλο το 

24ωρο. [4] 
 
Οι τεχνολογικές καινοτομίες προκαλούν σοβαρές επιδράσεις στις συνθήκες εργασίας. 

Η δυσαρέσκεια από τις επιπτώσεις των νέων τεχνολογιών στην ποιότητα της 

εργασιακής ζωής δεν πρέπει να υποτιμηθεί. Αν και η επίδραση από την εισαγωγή 

των νέων τεχνολογιών στην παραγωγή έχει και θετικά στοιχεία, όσον αφορά τις 

συνθήκες εργασίας (ελάττωση ή εξάλειψη της σωματικής εργασίας και ιδιαίτερα της 

βαριάς εργασίας, αύξηση των δυνατοτήτων για πολύπλευρη ανάπτυξη των 

ανθρωπίνων ικανοτήτων, αυξημένη ασφάλεια εργασίας, βελτίωση των μέσων 

φωτισμού, επιτυχημένη σε ορισμένες περιπτώσεις εξάλειψη του θορύβου κτλ.), 

ταυτόχρονα όμως παρουσιάζεται και μια σειρά αρνητικών συνεπειών. 

 

Είναι ανάγκη να λάβουμε σοβαρά υπόψη τις επιπτώσεις από την τεχνολογική 

αλλαγή πάνω στην υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. 

 

•  Στην αυτοματοποιημένη εργασία μεγαλώνει η νευρική ένταση, γιατί οι 

εργάτες πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή επιφυλακή και να επεμβαίνουν 

ανά πάσα στιγμή. Η επιτάχυνση και η παρακολούθηση από τον εργάτη 
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πολλών αυτοματοποιημένων διαδικασιών (δεικτών, οργάνων ακριβείας κτλ.), 

η παρακολούθηση, επεξεργασία και ταξινόμηση πολλών πληροφοριών 

(δείκτες, σήματα κτλ.), απαιτούν αυξημένη πνευματική επαγρύπνηση. Έτσι, 

στην Ιαπωνία, η υπερβολική εργασία έχει γίνει ένα κοινωνικό πρόβλημα, γιατί 

έχει ως αποτέλεσμα, πολλές φορές, τον... θάνατο. 

 

• Στις χαμηλότερες βαθμίδες αυτοματοποίησης μεγαλώνουν οι απαιτήσεις 

που αξιώνουμε από την όραση. Αυτό δημιουργεί τέτοια υπερένταση που 

μπορεί να προκαλέσει αύξηση του κινδύνου ατυχημάτων. Επιπλέον, ορι-

σμένα στοιχεία των μηχανών αυξάνουν τον θόρυβο και τη θερμοκρασία. 

 

• Μια επιπλέον επίπτωση στην υγεία προέρχεται από τις οθόνες με 

πληκτρολόγια ειδικά για τους χειριστές τέτοιων μηχανών. Η 

παρατεταμένη χρήση τους μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικά προβλήματα, 

όπως π.χ. κόπωση ματιών, πονοκεφάλους, πόνους στην πλάτη και έκθεση 

σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. [4] 
 
Τέλος, οι εφαρμογές της σύγχρονης εποχής και οι νέες τεχνολογίες αν δεν 

συνοδευτούν από τις κατάλληλες ρυθμιστικές παρεμβάσεις, μπορεί να οδηγήσουν 

στη δημιουργία νέων μορφών διακρίσεων και ενός νέου κοινωνικού διχασμού και να 
οδηγήσουν στην περιθωριοποίηση κοινωνικών ομάδων και εργαζομένων. Ένα 

νέο «ψηφιακό χάσμα» θα οδηγήσει στο διαχωρισμό της κοινωνίας ανάμεσα στους 

έχοντες και τους µη έχοντες (μια νέα μορφή αλφαβητισμού) τις γνωστικές 
δεξιότητες για την αξιοποίηση του νέου τεχνολογικού περιβάλλοντος. Έτσι για να 

αξιοποιηθούν οι δυνατότητες της ψηφιακής οικονομίας και να μετατραπούν οι 

κίνδυνοι της τεχνολογικής ανεργίας και του «ψηφιακού χάσματος»  σε ευκαιρίες για 

πλήρη απασχόληση και ευημερία για όλους, χρειάζονται λοιπόν οι ανάλογες  

παρεμβάσεις από τη πολιτεία και δράση από τον ιδιωτικό τοµέα. [7],[8] 

 
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ –ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
 

Από τη μέχρι σήμερα εμπειρία φαίνεται ότι οι επιδράσεις από την εισαγωγή 

νέας τεχνολογίας έχουν περισσότερο ποιοτικό παρά ποσοτικό χαρακτήρα, αφορούν 
δηλαδή κυρίως την επαγγελματική δομή και το επίπεδο εκπαίδευσης και σε 
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μικρότερο βαθμό το μέγεθος της απασχόλησης. Σε ότι αφορά τις ποσοτικές 

επιπτώσεις μπορούν να διατυπωθούν ορισμένα βασικά συμπεράσματα: 

 

1. Οι επιπτώσεις της νέας τεχνολογίας στη συνολική απασχόληση είναι γενικά 

μικρότερες απ' όσο αρχικά αναμενόταν. 

2. Οι ευνοϊκότερες συνέπειες στην απασχόληση παρατηρούνται σε επιχειρήσεις/ 

κλάδους που καινοτομούν όχι μόνο σε διαδικασίες παραγωγής, αλλά κυρίως σε 

προϊόντα, διότι η καινοτομική δραστηριότητα συνοδεύεται από ταυτόχρονη 

μεγέθυνση. 

3. Οι δυσμενέστερες επιπτώσεις στην απασχόληση παρατηρούνται σε 

επιχειρήσεις/ κλάδους που δεν εισάγουν νέες τεχνολογίες με συνέπεια τη μείωση της 

ανταγωνιστικότητας και του μεριδίου της αγοράς. 

 

Από ποιοτική άποψη η εισαγωγή νέας τεχνολογίας συνδέεται με απαιτήσεις 
για υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης. Η γενική τάση είναι μια μετατόπιση της 

απασχόλησης από τα χειρωνακτικά προς τα επαγγέλματα υψηλής εξειδίκευσης. 

Ειδικότητες που έχουν σχέση με τις εφαρμογές της πληροφορικής, τεχνικοί, 

διοικητικά στελέχη και ειδικοί σύμβουλοι είναι τα επαγγέλματα όπου σημειώνεται 

αύξηση της απασχόλησης. Παράλληλα δημιουργούνται νέες εργασιακές δομές 

χωρίς αυστηρή ιεραρχία που απαιτούν διευρυμένο φάσμα δεξιοτήτων και ικανότητα 

ευελιξίας από τους εργαζόμενους. 

Οι επιπτώσεις από την εισαγωγή νέας τεχνολογίας διαφοροποιούνται 

σημαντικά ανάλογα με τον τομέα εφαρμογής της τεχνολογίας, το μορφωτικό επίπεδο 

των εργαζομένων αλλά και τις μεθόδους οργάνωσης της εργασίας. Ανεξάρτητα από 

το είδος τους, οι νέες τεχνολογίες έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά που 

συνεπάγονται θετικές ή αρνητικές επιδράσεις στην απασχόληση. 

Έτσι με την εισαγωγή νέας τεχνολογίας αυξάνεται: 

•    η εξάρτηση από την τεχνική υποδομή 

•    ο όγκος και η πολυπλοκότητα των εργασιών 

•    οι ανάγκες σε διοικητικό συντονισμό και οργάνωση 

•  οι ανάγκες σε εκπαίδευση/ επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού με θετικές 

επιπτώσεις στη ζήτηση τεχνικών κυρίως επαγγελμάτων, στελεχών διοίκησης, ειδικών 

συμβούλων και εκπαιδευτών. 

Τέλος οι αρνητικές επιπτώσεις από την εισαγωγή νέας τεχνολογίας οφείλονται 

μεταξύ των άλλων σε: 
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•   υποκατάσταση ανθρώπινης εργασίας με μηχανική 

•   απλούστευση/ κατάργηση εργασιών/ σταδίων παραγωγής (ορθολογικοποίηση) 

•   βελτίωση ποιότητας προϊόντων (μείωση ανάγκης επισκευών) και αφορούν κυρίως 

τους εργαζόμενους με χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης. [5] 

 
ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ 
 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΣ  
 

 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

 Η έναρξη εφαρμογής συμπαγούς και καθολικής ευρωπαϊκής πολιτικής στο πεδίο της 

κοινωνίας της πληροφορίας συντελέστηκε το 1994, στα βήματα της Λευκής Βίβλου 

της Επιτροπής για την "Ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση" που 

είχε δημοσιευθεί το 1993. Στη Λευκή Βίβλο υπογραμμιζόταν η σημασία που έχει η 

κοινωνία της πληροφορίας αποτελώντας στοιχείο καίριας σημασίας για τη μελλοντική 

οικονομική ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη 

βελτίωση της ποιότητας της ζωής για όλους τους Ευρωπαίους. Την έμπρακτη 

συνέχεια της Λευκής Βίβλου αποτέλεσε η έκθεση με τίτλο "Η Ευρώπη και η 
κοινωνία της πληροφορίας σε παγκόσμια κλίμακα", η οποία εκπονήθηκε από 

την ομάδα ανωτάτου επιπέδου που ήταν επιφορτισμένη με τα θέματα της κοινωνίας 

της πληροφορίας. Το 1996 εγκρίθηκε το αναθεωρημένο κείμενο του προγράμματος 

δράσης. Παρά την επιτυχία αυτής της αρχικής φάσης, το 1999 είχε γίνει σαφές ότι 

χρειαζόταν να δοθεί νέα ώθηση στην πολιτική που εφάρμοζε η Ε.Ε. στα θέματα της 

κοινωνίας της πληροφορίας, ενώ χρειαζόταν επίσης ένα νέο όραμα που να 

αντικατοπτρίζει τις νέες συνθήκες. Για το λόγο αυτό αναπτύχθηκε η ευρωπαϊκή 

στρατηγική για την Κοινωνία της Πληροφορίας, η οποία εντάσσεται στο νέο 

στρατηγικό στόχο που έθεσε η Σύνοδος Κορυφής της Λισσαβόνας το Μάρτιο του 
2000 να καταστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση η ανταγωνιστικότερη και δυναμικότερη 

οικονομία της γνώσης ανά την υφήλιο, ικανή για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, με 

περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και με μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή. Η 

επίτευξη του στόχου αυτού μέχρι το 2010 απαιτεί μία συνολική στρατηγική που  

στοχεύει, μεταξύ άλλων, στην προετοιμασία της μετάβασης σε μία οικονομία 

βασισμένη στη γνώση, μέσω καλύτερων πολιτικών για μία κοινωνία της 

πληροφορίας ανοιχτή σε όλους.[17] 
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Επιπλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση, με βάση αυτήν την στρατηγική, θέσπισε µια σειρά 

οδηγιών1 µε στόχο την ανάπτυξη µιας σφαιρικής πολιτικής σε ζητήματα ηλεκτρονικού 

επιχειρείν2. Μερικά από τα επιτεύγματα ήταν η καθιέρωση εσωτερικής αγοράς για 

υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας, η προώθηση της αυτορρύθµισης στο 

πεδίο της ηλεκτρονικής εμπιστοσύνης, η προσαρμογή και απλούστευση του 

φορολογικού περιβάλλοντος του ηλεκτρονικού επιχειρείν, η ηλεκτρονική επίλυση 

διαφορών (ODR) και η δρομολόγηση της πρωτοβουλίας ‘Go Digital’ που θέτει ως 

στόχο την καλύτερη αξιοποίηση του ηλεκτρονικού επιχειρείν από τα ΜΜΕ. Με βάση 

την ευρωπαϊκή έκθεση για την ανταγωνιστικότητα3, η Επιτροπή συνεργάζεται µε τα 

κράτη – µέλη για την υποστήριξη του ηλεκτρονικού επιχειρείν στην Ευρώπη. Στόχο 

αποτελεί η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, της 

παραγωγικότητας και της οικονομικής μεγέθυνσης µέσω επενδύσεων σε τεχνολογίες 

πληροφοριών και επικοινωνιών, ανθρώπινων πόρων και νέων επιχειρηματικών 

μοντέλων, µε παράλληλη εξασφάλιση της ιδιωτικής ζωής.  

 Η συνολική στρατηγική για μια οικονομία γνώσης αναλύεται ειδικότερα σε πιο 

συγκεκριμένους στόχους, από τους οποίους ενδεικτικά αναφέρουμε τους εξής: 

• Οι επιχειρήσεις και οι πολίτες πρέπει να έχουν πρόσβαση σε φθηνή, 

παγκόσμιας κλάσης υποδομή επικοινωνιών και σε ευρύ φάσμα υπηρεσιών. 

Κάθε πολίτης πρέπει να διαθέτει τις δεξιότητες που απαιτούνται για τη ζωή 

και την εργασία σε αυτήν τη νέα κοινωνία της πληροφορίας. Διάφοροι τρόποι 

πρόσβασης θα πρέπει να προλαμβάνουν τον αποκλεισμό από την 

πληροφορία. Πρέπει να ενισχυθεί η καταπολέμηση του αναλφαβητισμού. 

Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα άτομα με αναπηρία. 

• Τα κράτη μέλη θα έπρεπε να εξασφαλίσουν ότι όλα τα σχολεία της Ένωσης 

έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο και σε πολυμέσα μέχρι το τέλος του 2001 και 

ότι όλο το απαιτούμενο διδακτικό προσωπικό είναι εξοικειωμένο με τη χρήση 

του Διαδικτύου και των πολυμέσων μέχρι τα τέλη του 2002. 

 

1 Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για το ηλεκτρονικό εμπόριο, COM(1997)τελικό, 16.4.1997 αλλά και 
μεταγενέστερες οδηγίες 1999/93/ΕΚ, 2000/31/ΕΚ, 2001/29/ΕΚ κ.α.  
 
2 Το ηλεκτρονικό επιχειρείν περιλαμβάνει το ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce, ηλεκτρονικές αγορές 
και πωλήσεις) και την αναδιάρθρωση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων µε την χρήση ψηφιακών 
τεχνολογιών.  
 
3 Έκθεση για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα 2001, SEC(2001) 1705. 
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• Η κοινότητα και τα κράτη μέλη, με την υποστήριξη της ΕΤΕΠ, οφείλουν να 

ενθαρρύνουν σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες τη δημιουργία φθηνών, 

διασυνδεδεμένων δικτύων υψηλής ταχύτητας για την πρόσβαση στο 

Διαδίκτυο και να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της πλέον εξελιγμένης 

τεχνολογίας της πληροφορίας και των τηλεπικοινωνιακών δικτύων, καθώς και 

το περιεχόμενο αυτών των δικτύων. 

Σε συνέχεια της Συνόδου αυτής, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Φέϊρε (Ιούνιος 

2000) ενέκρινε το Σχέδιο Δράσης eEurope 2002 , με τους παρακάτω στόχος 

κλειδιά:  

• Ομότιμη σύνδεση και εισαγωγή στην ψηφιακή εποχή κάθε Ευρωπαίου 

πολίτη, οικίας ή σχολείου, καθώς και κάθε επιχείρησης ή δημοσίου 

οργανισμού. 

• Δημιουργία μίας "ψηφιακά εγγράμματης" Ευρώπης, υποστηριζόμενης από 

μία επιχειρηματική κουλτούρα ικανή να χρηματοδοτεί και να αναπτύσσει νέες 

ιδέες και θέση σε ισχύ μίας διαδικασίας κοινωνικά ευρύτατης και περιεκτικής 

που οικοδομεί εμπιστοσύνη και ενισχύει την κοινωνική συνεκτικότητα 

δεδομένου. 

Στη συνέχεια ενέκρινε ένα νέο Σχέδιο Δράσης για την ηλεκτρονική Ευρώπη: 

«eEurope 2005»: μια “Κοινωνία της Πληροφορίας για όλους" , βασικές αρχές και 

κατευθύνσεις του οποίου αποτελούσαν η ενθάρρυνση ασφαλών υπηρεσιών, 

εφαρμογών και περιεχομένου που βασίζονται σε ευρέως διαθέσιμες ευζωνικές 

υποδομές. Ενώ το Σχέδιο Δράσης 2002 έθετε το διαδίκτυο στην κορυφή της 

ευρωπαϊκής στρατηγικής, το Σχέδιο Δράσης του 2005 επικεντρώθηκε στο 
χρήστη, αναζητώντας μία αποτελεσματική πρόσβαση και χρήση, ηλεκτρονική 

ενσωμάτωση και ηλεκτρονική προσβασιμότητα για τους ανθρώπους με 

αναπηρία. 

• Η κοινωνία της πληροφορίας αποτελεί πλέον βασική κατευθυντηρία γραμμή 

της στρατηγικής της Λισσαβόνας και διακριτό μέρος του σχεδίου 

«Jobs&Growth» του προέδρου Barrosso. Η νέα πολιτική της Ε.Ε «i2010» για 

την κοινωνία της πληροφορίας , υποκαθιστά το eEurope 2005 και αποτελεί 

μια οριζόντια παρέμβαση. Το πρόθεμα “i” στη στρατηγική «i2010» αφορά 

στα: 

•   Εσωτερική αγορά για υπηρεσίες πληροφόρησης, 
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•   επενδύσεις σε ICT καινοτομίες για ανταγωνιστικότητα, 

•   E-inclusion (καταπολέμηση του ηλεκτρονικού κοινωνικού 

αποκλεισμού) και καλύτερη ποιότητα ζωής. [25] 

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
 
Η Ευρώπη λοιπόν οφείλει να περάσει στην εποχή της ηλεκτρονικής και της 

οικονομίας που βασίζεται στις γνώσεις. Η ποιότητα ζωής και οι συνθήκες εργασίας 

των ευρωπαίων πολιτών καθώς και η ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών 

επιχειρήσεων και υπηρεσιών θα εξαρτηθούν από τον τρόπο με τον οποίο θα πετύχει 

η Ευρωπαϊκή Ένωση το πέρασμα στη νέα εποχή. Η πρωτοβουλία eEurope και η 

στρατηγική της σε θέματα εκπαίδευσης αποτελούν την κινητήρια δύναμη για να 

υλοποιήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση το στόχο της να γίνει, έως το 2010, η 

ανταγωνιστικότερη στον κόσμο οικονομία που βασίζεται στη γνώση. 

 

Ενδεικτικά είναι τα παρακάτω στοιχεία (2002) που προκύπτουν από την 

πρωτοβουλία eEurope : 

 

• Έως τα μέσα του 2002, 40 % των νοικοκυριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

είχαν πρόσβαση στο Διαδίκτυο, σύμφωνα με την έκθεση συγκριτικής 

αξιολόγησης της προόδου της πρωτοβουλίας eEurope για το 2002, σε 

σύγκριση με 18 % τον Μάρτιο 2000. Αυτή η τεράστια πρόοδος σημαίνει ότι 

υπάρχουν περίπου 150 εκατ. χρήστες του Διαδικτύου στην Ευρώπη — 

δηλαδή τόσοι όσοι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο αριθμός των χρηστών του 

Διαδικτύου παγκοσμίως ήταν 404 εκατ., και αυτός ο αριθμός το 2005  έχει 

αυξηθεί σε 550 εκατ. 

• Το κόστος πρόσβασης στο Διαδίκτυο μειώνεται συνεχώς. Μια έρευνα της 

Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο 2001 έδειξε ότι το μηνιαίο 

κόστος πρόσβασης ενός μέσου ιδιώτη χρήστη (π.χ. 20 ώρες χρήσης εκτός 

των περιόδων αιχμής), μαζί με τα τηλεφωνικά τέλη, κυμαίνεται μεταξύ 10 και 

20 ευρώ, για τη φθηνότερη προσφορά στα περισσότερα κράτη μέλη. 

• Ο αρχικός στόχος ήταν, έως τα τέλη 2001, να έχουν όλα τα σχολεία στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση πρόσβαση στο Διαδίκτυο και στα πολυμέσα. Η Ένωση 

είχε  πετύχει 93 % πρόσβαση στο Διαδίκτυο για τα σχολεία το 2002 σε 

σύγκριση με 89 % το 2001. Από αυτά, 64 % έχουν σύνδεση ISDN, ενώ 19 % 

έχουν πρόσβαση ευρείας ζώνης μέσω της τεχνολογίας ADSL. Υπάρχουν 
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ακόμη σοβαρές διαφορές μεταξύ κρατών μελών, αλλά σταδιακά μειώνονται. 

Το 2001 υπήρχε κατά μέσο όρο ένας υπολογιστής συνδεδεμένος στο 

Διαδίκτυο ανά 25 σπουδαστές. Το 2002 η αναλογία αυτή μειώθηκε σε έναν 

υπολογιστή ανά 17 σπουδαστές και το 2003 ανά 15 σπουδαστές.  

• Στο χώρο εργασίας, στόχος είναι να εξασφαλιστεί ότι οι πολίτες της Ευρώπης 

έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν —σε οποιαδήποτε στιγμή της ζωής 

τους— νέες γνώσεις και δεξιότητες που να τους εξασφαλίζουν τα απαραίτητα 

προσόντα για να μπορούν να εργάζονται και στο μέλλον. Αυτός ο στόχος 

είναι καθοριστικός σε κοινωνικούς όρους προκειμένου να αντιμετωπιστεί 

αποτελεσματικά ο αποκλεισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση, της οποίας 150 

εκατ. κάτοικοι έχουν ολοκληρώσει μόνο τις γυμνασιακές σπουδές. Είναι 

επομένως καθοριστικής σημασίας, για να διατηρηθεί το ευρωπαϊκό κοινωνικό 

μοντέλο, να εξασφαλιστεί η επιμόρφωση καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής, ώστε να 

είναι δυνατή η συμμετοχή όλων στην ψηφιακή εποχή. 

• Έως το 2002, περισσότεροι από τους μισούς εργαζόμενους στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση χρησιμοποιούσαν υπολογιστές στη δουλειά τους, και το ποσοστό 

αυτό έχει αυξηθεί κατά ένα πέμπτο από το 2001. Τρεις στους τέσσερις 

υπαλλήλους γραφείου χρησιμοποιούν υπολογιστές. Ωστόσο δεν λαμβάνουν 

όλοι την απαραίτητη εκπαίδευση: το ένα τρίτο μόνο από αυτούς έχει 

παρακολουθήσει κάποια εκπαίδευση στην πληροφορική. Αυτή η κατάσταση 

πρέπει να βελτιωθεί γιατί οι γνώσεις πληροφορικής είναι απαραίτητες για να 

μπορεί κάποιος να εργαστεί σε οποιοδήποτε κλάδο. 

• Η διείσδυση του Διαδικτύου είναι πολύ μεγαλύτερη στις επιχειρήσεις από ό,τι 

στα νοικοκυριά. Έρευνα του ευρωβαρομέτρου έδειξε ότι σχεδόν 90 % των 

επιχειρήσεων με περισσότερους από δέκα υπαλλήλους έχουν σύνδεση στο 

Διαδίκτυο και περισσότερες από 60% έχουν δικό τους δικτυακό τόπο. 

Αξιοσημείωτη εξαίρεση είναι η Πορτογαλία όπου μόνο ένα τρίτο όλων των 

επιχειρήσεων έχουν σύνδεση στο Διαδίκτυο και μόνο το ένα τρίτο περίπου 

αυτών έχουν δικό τους δικτυακό τόπο. 

• Το 2002 περισσότεροι από τους µισούς Ευρωπαίους εργαζομένους 

χρησιμοποιούσαν υπολογιστή στο χώρο εργασίας τους. Οι ψηφιακές 

ικανότητες είναι ουσιώδεις για την απασχολησιµότητα των εργαζομένων όλων 

των κατηγοριών. Ωστόσο, είναι διαπιστωμένο ότι δε λαμβάνουν την αναγκαία 

σχετική εκπαίδευση και µόνο το ένα τρίτο της ευρωπαϊκής εργατικής δύναμης 

έχει εκπαιδευτεί στη χρήση Η/Υ. Επίσης, το 5,6% των εργαζομένων 
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χρησιμοποιεί τηλε-εργασία4, παρόλο που υπάρχουν σημαντικές διαφορές 

μεταξύ των κρατών µελών. Η Δανία προηγείται πολύ όλων των υπολοίπων 

µε ποσοστό 17,6% των εργαζομένων της να απασχολούνται µέσω τηλε-

εργασίας.  

• Κατά μέσο όρο, περίπου 20% των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων εκτελούν 

αγοραπωλησίες στο Διαδίκτυο, με τη Γερμανία, την Ιρλανδία και το Ηνωμένο 

Βασίλειο να εμφανίζουν ισχυρό το τμήμα των πωλήσεων, ενώ η Δανία και η 

Φινλανδία εμφανίζονται ισχυρότερες στις αγορές. Σε έξι κράτη μέλη, 

περισσότερο από το 30% όλων των εταιρειών αγοράζουν μερικές ή όλες τις 

προμήθειές τους μέσω του Διαδικτύου και στη Φινλανδία και τη Δανία το 

ποσοστό αυτό υπερβαίνει το 40%. Στην άλλη άκρη της κλίμακας, μόνο 5% 

των πορτογαλικών και 10% των γαλλικών επιχειρήσεων αγοράζουν τις 

προμήθειές τους μέσω Διαδικτύου. [31] 
 
 
Τα παραπάνω στοιχεία αφορούσαν όπως είδαμε κυρίως τα έτη 2000 έως 2002. Το 

2004 διενεργήθηκε μια ακόμα  πολύ χρήσιμη έρευνα σχετικά με το e-επιχειρείν και τις 

νέες τεχνολογίες. Έτσι σύμφωνα με την έρευνα του eBusiness Watch το 2004, η 

κατάσταση σε ότι αφορά την υποδομή πληροφορικής στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις 

είναι γενικά καλή σε όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας. Το e-επιχειρείν 

σταδιακά ενηλικιώνεται και ξεπερνά τις "παιδικές ασθένειες" που σημάδεψαν τα 

πρώτα χρόνια της ανάπτυξής του. Από το ένα άκρο της υπεραισιοδοξίας για τις 

δυνατότητες του Διαδικτύου και του η-επιχειρείν, τα πρώτα χρόνια της ανάπτυξής 

τους, περάσαμε στο άλλο άκρο, της απαξίωσης της επιχειρηματικής αξίας των νέων 

μέσων όταν οι επιχειρήσεις της Νέας Οικονομίας άρχισαν να καταρρέουν η μία μετά 

την άλλη. Έχοντας ζήσει αυτά τα δύο άκρα, μπορούμε πλέον να πούμε πως μια 

περισσότερο ρεαλιστική και ψύχραιμη αποτίμηση του e-επιχειρείν έχει σταδιακά 

επικρατήσει. 

Το 2004 το 95% του συνόλου των εργαζομένων απασχολούνταν σε 

επιχειρήσεις που χρησιμοποιούσαν ηλεκτρονικούς υπολογιστές και το 88% σε 

εταιρίες με πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Έτσι, συνολικά το 90% περίπου της 

 
4 Σε μια έρευνα που παρουσιάστηκε στο “Benchmarking Report following-up the Strategies for Jobs in 
the Information Society», 7.2.2001, SEC(2001)222 υπογραμμίζεται ότι οι τεχνολογίες πληροφορικής 
βοηθούν ένα μεγάλο μέρος των χρηστών να εργάζονται πιο παραγωγικά, συνδυάζοντας καλύτερα 
δουλειά και προσωπική ζωή. Όλη η ανάλυση βρίσκεται στο site:  
http://europa.eu.int/comm./employment_social/soc-dial/info_soc/esdis/index.htm  
 

http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/ebusiness/specials/article.html?article_id=949
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οικονομικής δραστηριότητας βασίζεται στην ψηφιακή ανταλλαγή και επεξεργασία της 

πληροφορίας. 

Επιπλέον παρατηρήθηκε στην έρευνα  ότι οι μεγάλες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις έχουν 

υιοθετήσει σε μεγαλύτερο βαθμό το e-επιχειρείν, από όλες τις άλλες κατηγορίες 

επιχειρήσεων (μεσαίες, μικρομεσαίες, μικρές), με  δείκτη 100 από τα 120, ενώ 

ακολουθούν οι μεσαίες με δείκτη 77, οι μικρομεσαίες με δείκτη 58 και τέλος οι μικρές 

με δείκτη 35. 

 

 

 
 

 

Ήδη από το 2003 είχε διαφανεί η τάση για ανάπτυξη της διείσδυσης των 
ευρυζωνικών συνδέσεων. Η τάση αυτή επιβεβαιώθηκε και με τα αποτελέσματα της 

έρευνας του 2004(βλέπε το παρακάτω διάγραμμα). Σύμφωνα λοιπόν με τα τελευταία 

διαθέσιμα στοιχεία, φαίνεται πως, ενώ η διείσδυση του Διαδικτύου σε πολλούς τομείς 

έχει φτάσει στο ανώτατο όριο και δεν αυξάνεται περαιτέρω, η ανάπτυξη των 

ευρυζωνικών συνδέσεων συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό σε όλους τους τομείς της 

οικονομικής δραστηριότητας και σε όλα τα μεγέθη επιχειρήσεων. 

 

http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/ebusiness/specials/article.html?article_id=475
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Η χρήση του η-επιχειρείν προκειμένου να μειωθεί το κόστος προμηθειών και να 

γίνουν οι σχετικές διαδικασίες περισσότερο αποδοτικές, αποτελεί ίσως ένα από τα 

σημαντικότερα πλεονεκτήματά του, ιδίως για κάποιους τομείς οικονομικής 

δραστηριότητας, όπως π.χ. η μεταποίηση. Αυτός ο τομέας, καθώς και ο τομέας των 

επιχειρήσεων πληροφορικής, προηγούνται με διαφορά στην υιοθέτηση του η-

επιχειρείν για τη διαδικασία προμηθειών. Ακολουθούν οι τομείς του τουρισμού και 

του εμπορίου. Και εδώ, αρκετά πίσω βρίσκεται η κλωστοϋφαντουργία. 

 

Περίπου το 31% του συνόλου των επιχειρήσεων πραγματοποίησε ηλεκτρονικές 

προμήθειες τη χρονική περίοδο που καλύπτει η έρευνα. Χαρακτηριστικό είναι πως οι 

ΜΜΕ σε αυτό τον τομέα του η-επιχειρείν δεν υστερούν σε σχέση με μεγαλύτερες 

επιχειρήσεις, και μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις προηγούνται, καθώς οι 

ηλεκτρονικές προμήθειες συχνά εξασφαλίζουν μείωση κόστους για τις ΜΜΕ, που στη 

δική τους περίπτωση αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την επιβίωσή τους. 

 

Σε ότι αφορά τον όγκο των αγορών, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, κατά 

μέσο όρο οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις πραγματοποιούν το 6% του συνολικού 

όγκου των προμηθειών τους ηλεκτρονικά. Σε κάποιους τομείς -όπως η πληροφορική- 

το ποσοστό είναι αρκετά μεγαλύτερο. 

http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/ebusiness/specials/article.html?article_id=771
http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/ebusiness/specials/article.html?article_id=755
http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/ebusiness/specials/article.html?article_id=813
http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/ebusiness/specials/article.html?article_id=771
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Το ποσοστό των επιχειρήσεων που πωλούν προϊόντα τους ηλεκτρονικά φαίνεται 

πως παραμένει στάσιμο, αν και θετικό είναι πως και εδώ οι ΜΜΕ, εκτιμώντας τα 

πλεονεκτήματα των online πωλήσεων, δεν υστερούν σε σχέση με τις μεγαλύτερες 

επιχειρήσεις, καθώς το ποσοστό των ΜΜΕ που πωλούν προϊόντα τους ηλεκτρονικά 

είναι 17%, των δε μεγαλύτερων επιχειρήσεων 19%. Να επισημανθεί εδώ ότι τα 

ποσοστά είναι παρόμοια με το 2002. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει  ο τομέας του 

τουρισμού. Ήδη στις ΗΠΑ το ένα τρίτο των κρατήσεων ξενοδοχείων 

πραγματοποιείται ηλεκτρονικά. Οι ΜΜΕ του χώρου (ξενοδοχειακές μονάδες, γραφεία 

ενοικίασης αυτοκινήτων, μικρά εξειδικευμένα ή πλήρως ηλεκτρονικά πρακτορεία) 

μπορούν να προσεγγίσουν το καταναλωτικό κοινό χωρίς μεσάζοντες, απευθείας. Στο 

χώρο του τουρισμού -και αντίστοιχα του εμπορίου- συντελείται ηλεκτρονική 

κοσμογονία, καθώς εκτιμάται πως μέσα στην επόμενη πενταετία το 80% των 

κρατήσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά. 

 

Σε ότι αφορά τους δικτυακούς τόπους των διαφόρων επιχειρήσεων των  ευρωπαϊκών 

χώρων, περίπου το 80% των μεσαίων και το 90% των μεγάλων επιχειρήσεων 

διαθέτουν site. Οι μικρές επιχειρήσεις βρίσκονται ακόμη αρκετά πίσω.  

Ωστόσο, το ποσοστό των επιχειρήσεων που παρέχουν τη δυνατότητα στους 

επισκέπτες του δικτυακού τους τόπου να παραγγείλουν προϊόντα ηλεκτρονικά είναι 

http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/ebusiness/specials/article.html?article_id=755
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μόλις 10%, ενώ 5% είναι το ποσοστό των επιχειρήσεων που επιτρέπει στους 

επισκέπτες να πραγματοποιούν online πληρωμές. Εδώ το γενικό μέσο όρο ελαττώνει 

η πολύ μεγάλη καθυστέρηση των μικρών επιχειρήσεων να υιοθετήσουν πρωτόκολλα 

ασφαλείας για τους δικτυακούς τους τόπους, προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα 

online συνδρομών. Αν αφαιρεθούν τα ποσοστά τους, η εικόνα δείχνει καλύτερη, με το 

17% των ΜΜΕ και το 19% των μεγαλύτερων επιχειρήσεων να δίνουν τη δυνατότητα 

online πληρωμών. Και εδώ όμως, και ιδίως στη χρήση τεχνολογιών για ασφάλεια 

στις online πωλήσεων, η καθυστέρηση των ΜΜΕ είναι σημαντική. 

 

Το ποσοστό των online πωλήσεων επί του συνόλου των πωλήσεων που δηλώνουν 

οι εταιρίες είναι χαμηλό και βρίσκεται στο 2% του συνολικού όγκου των πωλήσεων 

που πραγματοποιούν. Το ποσοστό αυτό είναι σημαντικά υψηλότερο σε τομείς όπως 

ο τουρισμός και ο μεταφορικός εξοπλισμός (5-8%). Έκπληξη αποτελεί το πολύ 

χαμηλό ποσοστό του τομέα του εμπορίου: κάτω από το 2%. [33] 
Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat (2004) παρακάτω παραθέτουμε δύο πίνακες που 

δείχνουν ο πρώτος την πρόσβαση των νοικοκυριών στο διαδίκτυο και ο δεύτερος το 

ποσοστό του πληθυσμού που χρησιμοποιεί το διαδίκτυο τουλάχιστον μια φορά την 

εβδομάδα, για τα έτη 2002, 2003 και 2004. [32] 
 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
(%) 2004 2003 2002 

Ε.Ε.-15 (μέσος όρος)  45 43 39 

Ε.Ε.-25 (μέσος όρος)  42 - - 

Δανία  69 64 56 

Γερμανία  60 64 56 

Νορβηγία  60 60 - 

Ολλανδία  - 59 58 

Λουξεμβούργο  59 45 40 

Ηνωμένο Βασίλειο  56 55 50 

Κύπρος  53 - - 

Φινλανδία  51 47 44 

Σλοβενία  47 - - 

Αυστρία  45 37 33 

Ιρλανδία  40 36 - 

Ισπανία  34 28 - 

Γαλλία  34 31 23 

Ιταλία  34 32 34 

Εσθονία  31 - - 

Πολωνία  26 - - 

Πορτογαλία  26 22 - 

Ελλάδα  17 16 12 

Πηγή: Eurostat βλέπε βιβλιογραφία [32] 
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ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ  
(% πληθυσμού που χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο τουλάχιστον 

μία φορά την εβδομάδα)  
 2004 2003 

Ε.Ε.-15 (μέσος όρος)  41 38 
Ε.Ε.-25 (μέσος όρος)  38 - 
Σουηδία  75 69 
Δανία  70 64 
Νορβηγία  68 66 
Φινλανδία  63 58 
Λουξεμβούργο  59 48 
Γερμανία  50 44 
Ηνωμένο Βασίλειο  49 46 
Αυστρία  46 36 
Εσθονία  45 - 
Σλοβενία  33 - 
Ισπανία  31 29 
Κύπρος  28 - 
Ιρλανδία  27 25 
Λεττονία  27 - 
Ιταλία  26 25 
Λιθουανία  26 20 
Πορτογαλία  25 22 
Πολωνία  22 - 
Ουγγαρία  21 - 
Ελλάδα  17 14 

Πηγή: Eurostat βλέπε βιβλιογραφία [32] 
 

Ενδεικτικά αναφέρουμε πως και στους δυο πίνακες η Ελλάδα κατέχει την τελευταία 

θέση έναντι των υπολοίπων χωρών της Ευρωπαϊκής ένωσης και μάλιστα τα νούμερα 

είναι πολύ κατώτερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. 

 

Τέλος να επισημάνουμε πως ενδιαφέροντα είναι και τα αποτελέσματα της έρευνας 

του eBusiness Watch για το τι θεωρούν οι ίδιες οι επιχειρήσεις ως σημαντική 

τεχνολογική εξέλιξη που θα επηρεάσει τη λειτουργία τους στο μέλλον. Σύμφωνα με 

τα σχετικά αποτελέσματα, οι επιχειρήσεις εκτιμούν πως οι παρακάτω θα 

αποτελέσουν τις σημαντικότερες τεχνολογικές εξελίξεις: 

• Mobile λύσεις για τη σύνδεση των εργαζομένων που βρίσκονται εκτός 

επιχείρησης με τα κεντρικά γραφεία.  

• Ενσωμάτωση υπηρεσιών και εργαλείων πληροφορικής στο Διαδίκτυο  

• Νέα πρότυπα XML (όπως π.χ. η UBL)  

• Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα για την ασφαλή πρόσβαση των επιχειρήσεων στο 

Διαδίκτυο 

http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/ebusiness/specials/article.html?article_id=391
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Αρνητικό είναι το γεγονός ότι σε πολλούς τομείς οι ΜΜΕ δε θεωρούν σημαντικές 

τις τεχνολογικές εξελίξεις, ή τουλάχιστον τις θεωρούν λιγότερο σημαντικές σε 

σχέση με τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις. [33] 

  

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ 
 

Η πανευρωπαϊκή έρευνα της εταιρίας Grant Thornton (2001) παρουσίασε 

σημαντικά συμπεράσματα για τη διείσδυση των νέων τεχνολογιών/ διοικητικών 

τάσεων στο μεγαλύτερο επιχειρηματικό κομμάτι της Ευρώπης. Σύμφωνα με τις 

γενικότερες ευρωπαϊκές προδιαγραφές, όπως αυτές ορίζουν τη μικρομεσαία 

επιχείρηση ανά χώρα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν το 90% του 

συνόλου της ευρωπαϊκής αγοράς. Τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή του 2002, ο 

«τυπικός» Έλληνας μικρομεσαίος επιχειρηματίας βρίσκεται σε κατάσταση 

σύγχυσης όσον αφορά την εικόνα που έχει στο μυαλό του για όρους όπως 

«ηλεκτρονικό εμπόριο» και «νέες τεχνολογίες». Παράγοντες όπως η οικονομική 

ύφεση, οι αβέβαιες παγκόσμιες οικονομικές εξελίξεις, ο βομβαρδισμός του από την 

τεχνολογική επανάσταση, η όξυνση του ανταγωνισμού, η εισαγωγή του ευρώ, η 

παραδοσιακή φοβία για τις τεχνολογίες και το οικογενειακό καθεστώς της 

συντριπτικής πλειοψηφίας των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, 

διαμορφώνουν δυσνόητες συνθήκες οι οποίες αφήνουν λιγοστά περιθώρια για 

εκτίμηση των μελλοντικών εξελίξεων και προσαρμογή σε αυτές από τους 

μικρομεσαίους Έλληνες επιχειρηματίες. [26] 

Ενδεικτικές άλλωστε της κατάστασης που επικρατούσε αλλά και που εξακολουθεί να 

επικρατεί στη χώρα μας είναι και οι έρευνες που έχουν διενεργηθεί τα τελευταία 

χρόνια και παρουσιάζουν με τον καλύτερο τρόπο την παρούσα κατάσταση στον 

ελλαδικό χώρο. Σύμφωνα λοιπόν, με έρευνα του Συνδέσμου Επιχειρήσεων 
Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΣΕΠΕ), που παρουσιάστηκε στις 25/01/05 η 

διείσδυση του Internet και των νέων τεχνολογιών φθάνει για τις επιχειρήσεις σε 

ποσοστό μόλις 20% και για τα νοικοκυριά  12% και έτσι η χώρα μας  καταλαμβάνει 

την τελευταία θέση στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι ο ΣΕΠΕ οριοθέτησε 

ορισμένες προτάσεις για τη βελτίωση της παρούσας κατάστασης. Το συνολικό 

κόστος του πλάνου ανέρχεται στην τριετία στα 86,36 εκατ. ευρώ, κόστος το οποίο ο 

ΣΕΠΕ προτείνει να καλυφθεί από διάφορους φορείς δίνοντας έμφαση σε κρατικούς 

φορείς όπως είναι τα υπουργεία και η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & 

Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ). Με τη στρατηγική και τις δράσεις ο ΣΕΠΕ εκτιμά πως με 
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βασικό δείκτη αξιολόγησης το ποσοστό διείσδυσης στον πληθυσμό ηλικίας 15 ετών 

και άνω η αποτελεσματικότητα του πλάνου στο τέλος της τριετίας θα κυμαίνεται, 

σύμφωνα με το πιο απαισιόδοξο σενάριο στο 35,3% και σύμφωνα με το πιο 

αισιόδοξο στο 47,2%. [28] 

Από την άλλη πλευρά σε έρευνα (28/10/05) που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία 

με την εταιρεία Opinion σε πανελλαδική έκταση, σε δείγμα μεγάλου μεγέθους( 8.331 

νοικοκυριά) τα στοιχεία ήταν πιο αισιόδοξα για τη χώρα μας. Στον επιχειρηματικό 

τομέα η έρευνα κάλυψε όλο το εύρος των ελληνικών επιχειρήσεων 

συμπεριλαμβανομένων και των μικρών με προσωπικό που δεν ξεπερνά τα 9 άτομα. 

Ενώ η πρόσβαση στο Διαδίκτυο στις επιχειρήσεις άνω των δέκα ατόμων είναι 
πολύ υψηλή, 92,8%, και η παρουσία τους με ιστοσελίδα φθάνει το 55,6% στις 
μικρές δεν ξεπερνά το 38% και το 10% αντίστοιχα. [29] 
 
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, παρότι η χρήση του Internet παραμένει χαμηλή 

συγκριτικά με την Ευρώπη, σχεδόν 1 στους 5 Έλληνες (ποσοστό 20,8%) 

χρησιμοποιεί πια το Διαδίκτυο, ενώ το 17,9% του πληθυσμού το χρησιμοποιεί 

τακτικά (τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα). Οι νεαρότερες ηλικιακά ομάδες 

(16-24: 42%, 25-34: 30%) και οι κάτοικοι αστικών κέντρων με ανώτερη και ανώτατη 

μόρφωση, αποτελούν με σημαντική διαφορά τις ομάδες πληθυσμού με την 

υψηλότερη πρόσβαση. Η διείσδυση του γρήγορου (ευρυζωνικού) Internet στον 

πληθυσμό βρίσκεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα (1%). Οι τιμές του γρήγορου Internet 

παραμένουν υψηλές συγκριτικά με την υπόλοιπη Ευρώπη, δυσχεραίνοντας την 

ταχύτερη εξάπλωσή του. Παρ’ όλα αυτά, στις προτιμήσεις των χρηστών Internet 

αποτυπώνεται ήδη το ενδιαφέρον και η ζήτηση που υπάρχει για ευρυζωνικές 

υπηρεσίες (ψυχαγωγία 60%, διάβασμα εφημερίδων/ περιοδικών online 42%, 

τουριστικές υπηρεσίες 41%, μεταφορά μουσικής 36% κ.λπ.). Στο συμπέρασμα αυτό 

συντείνει και το αξιοσημείωτο γεγονός ότι για πρώτη φορά καταγράφεται ένα 10% 

των χρηστών Internet που το αξιοποιούν για τη διεξαγωγή τηλεφωνικών 

κλήσεων μηδενικού κόστους (Voice-over-IP), ενώ το 24% των χρηστών Internet το 

χρησιμοποιεί για να ακούει ραδιόφωνο ή να βλέπει τηλεόραση.  

 

Παράλληλα, το Διαδίκτυο αναδεικνύεται πλέον και στην Ελλάδα ως χρήσιμο 
εργαλείο των πολιτών για την αναζήτηση πληροφοριών, τη σύγκριση 
προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και για την αγορά αγαθών με καλύτερους 

όρους. Το 84% των χρηστών Διαδικτύου αναζητούν τακτικά πληροφορίες για 
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προϊόντα και υπηρεσίες, ενώ έχει δημιουργηθεί μια κρίσιμη μάζα καταναλωτών (5% 

του πληθυσμού το τελευταίο τρίμηνο), οι οποίοι πραγματοποιούν παραγγελίες και 

αγοράζουν προϊόντα και υπηρεσίες για ιδιωτική χρήση μέσω του Internet.  

Ωστόσο, οι ελληνικές επιχειρήσεις δε δείχνουν να καρπώνονται το όφελος των 

ηλεκτρονικών αγορών, καθώς μόλις το 0,15% του κύκλου εργασιών τους 

προέρχεται από ηλεκτρονικό εμπόριο (επιχειρήσεις με 10+ άτομα προσωπικό). 

Στην ίδια κατηγορία, σε χαμηλά επίπεδα (7,6%) κινείται και το ποσοστό των 

επιχειρήσεων (επιχειρήσεις 10+) που έγιναν αποδέκτες ηλεκτρονικών παραγγελιών, 

οι οποίες ωστόσο ολοκληρώθηκαν με μη-ηλεκτρονικό τρόπο. Η χρήση του 

Διαδικτύου είναι διαδεδομένη στις επιχειρήσεις και στους εργαζόμενους, κυρίως για 

τη διεκπεραίωση των καθημερινών επιχειρηματικών λειτουργιών. Οι επιχειρήσεις με 

10+ άτομα προσωπικό που διαθέτουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο ανέρχονται στο 

πολύ υψηλό ποσοστό του 92,8%, ενώ για τις μικρές επιχειρήσεις (1 – 9 άτομα 

προσωπικό), το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται σε 38%. Παράλληλα με βάση τα 

στοιχεία της έρευνας εταιρική ιστοσελίδα διαθέτει το 55,6 % των επιχειρήσεων με 10+ 

άτομα προσωπικό αλλά μόλις το 10% των επιχειρήσεων με 1-9 άτομα προσωπικό. 

Αξίζει να αναφερθεί επίσης ότι το ποσοστό των εργαζομένων σε επιχειρήσεις που 

χρησιμοποιεί τακτικά το Internet, δε διαφοροποιείται σημαντικά ανάλογα με το 

μέγεθος της επιχείρησης (Επιχειρήσεις με 10+ άτομα προσωπικό: 27,7%, 

Επιχειρήσεις με 1-9 άτομα: 26,9%). Επιπλέον, παρά το γεγονός ότι το  

ποσοστό των βασικών δημόσιων υπηρεσιών που είναι πλήρως ηλεκτρονικά 

διαθέσιμες κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα (25%), περίπου 8 στις 10 επιχειρήσεις ( με 

10+ άτομα προσωπικό), εκτελούν συναλλαγές με φορείς του δημοσίου μέσω 

Internet. Η εικόνα είναι ωστόσο διαφορετική στις πολύ μικρές επιχειρήσεις, όπου 

μόνο 1 στις 9 συναλλάσσεται με το δημόσιο τομέα μέσω Internet. Ηλεκτρονικά 

συναλλάσσεται με το δημόσιο το 8% του πληθυσμού. [37]
 
Το μεγαλύτερο πρόβλημα για τη χώρα μας παραμένει η ευρυζωνικότητα καθώς 

η διείσδυση του γρήγορου Internet στον πληθυσμό βρίσκεται σε πολύ χαμηλά 

επίπεδα (1%). Οι επιχειρήσεις - με προσωπικό άνω των δέκα ατόμων - με 

ευρυζωνική πρόσβαση δεν ξεπερνούν το 36%. Oι ελληνικές επιχειρήσεις επίσης δε 

δείχνουν να καρπώνονται το όφελος των ηλεκτρονικών αγορών, καθώς μόλις το 

0,15% του κύκλου εργασιών τους προέρχεται από ηλεκτρονικό εμπόριο. Στην ίδια 

κατηγορία, σε χαμηλά επίπεδα (7,6%) κινείται και το ποσοστό των επιχειρήσεων που 

έγιναν αποδέκτες ηλεκτρονικών παραγγελιών οι οποίες ωστόσο ολοκληρώθηκαν με 

τον παραδοσιακό τρόπο. [29] 
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Τέλος από έρευνα που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του e-business forum 

(www.ebusinessforum.gr) και είχε  ως αντικείμενο τη διερεύνηση και καταγραφή της 

χρήσης των νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις 500 

μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις προέκυψαν ορισμένα πολύ χρήσιμα και ουσιώδη 

αποτελέσματα. Η έρευνα διενεργήθηκε από το Εργαστήριο Μάρκετινγκ του 

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (A.LA.R.M - The Athens Laboratory of 

Research in Marketing) για λογαριασμό του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και 

Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ Α.Ε. - www.grnet.gr) και δόθηκε  έμφαση στο βαθμό αξιοποίησης 

του Διαδικτύου και του ηλεκτρονικού επιχειρείν στις εμπορικές και οικονομικές τους 

δραστηριότητες.  

Σύμφωνα λοιπόν με την έρευνα αυτή, καθολική είναι η χρήση του Internet στις 500 

μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις, ενώ πολύ μεγάλη είναι η χρήση LAN, Website, 
και Intranet. Αντιθέτως, μικρή χρήση εμφανίζουν οι τεχνολογίες Wireless WAN, 

Extranet, και Videoconferencing. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας 7 στις 
10 επιχειρήσεις έχουν πλήρη διασύνδεση, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό των 

επιχειρήσεων χρησιμοποιεί το Internet σε καθημερινή βάση. Η αναζήτηση 

πληροφοριών και η ενημέρωση καθώς και οι συναλλαγές με Τράπεζες και το 

Δημόσιο αποτελούν τους βασικούς λόγους χρήσης του Internet. Τέλος, ιστοσελίδα 

στο Internet διαθέτει το 82,2% των επιχειρήσεων του δείγματος. Αναφορικά με τη 

χρήση του ηλεκτρονικού εμπορίου, από την έρευνα προέκυψε ότι περίπου 2 στις 
10 επιχειρήσεις συμμετέχουν σε e-marketplace ή ηλεκτρονικές δημοπρασίες και 

ένας ανάλογος αριθμός επιχειρήσεων διενεργεί online πωλήσεις. Η μεγάλη 

πλειοψηφία των online πωλήσεων γίνονται στην Ελλάδα, σε μεγαλύτερο ποσοστό 

προς καταναλωτές (πωλήσεις B2C) απ' ότι προς άλλες επιχειρήσεις (πωλήσεις B2B). 

Παράλληλα, σχεδόν οι μισές επιχειρήσεις του δείγματος διενεργούν online 

προμήθειες. Σε ότι αφορά μία σειρά ειδικών θεμάτων σχετικά με τις Τεχνολογίες 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών, 7 στις 10 επιχειρήσεις κάνουν σεμινάρια για τις 
νέες τεχνολογίες στο προσωπικό τους. Παράλληλα, η διείσδυση της τηλε-

εργασίας δεν είναι μεγάλη, αφού μόλις 2 στις 10 επιχειρήσεις την εφαρμόζουν, ενώ οι 

γνώμες των στελεχών για το μέλλον της τηλε-εργασίας διίστανται. Επιπλέον, 6 στις 

10 επιχειρήσεις γνωρίζουν το λογισμικό Open Source, κυρίως οι πολύ μεγάλες 

επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών. Από αυτές όμως μόλις 4 στις 10 το 

χρησιμοποιούν. Πάντως οι μισές από αυτές που δεν το χρησιμοποιούν, πιστεύουν 

ότι θα το κάνουν κατά την επόμενη 5ετία. [35], [36] 

http://www.ebusinessforum.gr/
http://www.grnet.gr/
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Παρακάτω παραθέτουμε συνοπτικά  πολύ χρήσιμα στοιχεία σχετικά με την πορεία 

της χώρας προς την ψηφιακή σύγκλιση τα οποία προέρχονται από έρευνες της 

VPRC-ΕΔΕΤ, 2002-2004 . [34] 

Η πορεία της χώρας προς την ψηφιακή σύγκλιση  
(%) 2002 2003 2004 

Κατοχή Η/Υ επί συνόλου νοικοκυριών  27,2 30,5 29,9 
Πρόθεση αγοράς Η/Υ  7,5 8,3 4,9 
Χρήση Η/Υ επί συνόλου πληθυσμού  25,8 27,1 25,9 
Χρήση Διαδικτύου επί συνόλου πληθυσμού  17,2 19,9 19,7 
Σύνδεση νοικοκυριών με το Διαδίκτυο  12,4 15,2 17,1 
Κατοχή προσωπικής συνδρομής στο Διαδίκτυο 7,8 9,1 9,5 
Πρόθεση συνδρομής στο Διαδίκτυο  7,6 8,6 4,3 
Κατοχή προσ.κωδικού ηλεκτρον. ταχυδρ. (e-
mail)  11,1 12,4 12,5 

Συνδεδεμένα νοικοκυριά στο Διαδίκτυο μέσω 
απλής τηλεφ. γραμμής  9,6 10,7 11,8 

Συνδεδεμένα νοικοκυριά στο Διαδίκτυο μέσω 
ISDN  2,4 4,1 4,6 

Συνδεδεμένα νοικοκυριά στο Διαδίκτυο μέσω 
ADSL  - 0,3 - 

Σύνολο συνδέσεων στο Διαδίκτυο*  394.000 561.000 638.000 
Όγκος dial-up κλήσεων στο Διαδίκτυο (δισεκ. 
λεπτά)*  5,6 6,9 7,2 

Συνδέσεις ISDN (βασική πρόσβαση)  349.751 448.542 486.508 
Συνδέσεις ADSL  - 8.588 46.547 
Κατοχή κινητού τηλεφώνου επί συνόλου 
πληθυσμού  58,5 64,7 69,4 

Εξέλιξη αριθμού sms (εκατ.)  3.858 3.958 4.496 
Χρήστες υπηρεσιών wap (επί συνόλου 
πληθυσμού)  1,2 2,3 2,9 

Συνδρομή ψηφιακής τηλεόρασης επί συνόλου 
νοικοκυριών  2,5 - 5,0 

Τηλεργασία επί συνόλου πληθυσμού (16-74 
ετών)  0,1 - - 

Καταχωρισμένα ονόματα με κατάληξη. gr  65.747 78.991 87.324 
Συνολικές συμβάσεις έργων ΕΠ ΚτΠ **  11,0 15,0 34,9 
Συνολικές δαπάνες έργων ΕΠ ΚτΠ **  3,4 9,7 16,7 
Ποσοστό πειρατείας λογισμικού  64 63 62 
Πωλήσεις Η/Υ (μονάδες)  - 308.397 349.220 
Διαδικτυακή διαφήμιση (ως % συνολικής 
διαφημιστικής δαπάνης)  0,3 0,4 - 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ * Τα στοιχεία 2004 αφορούν στο α' εξάμηνο ** Τα στοιχεία 2002 και 2003 
αντιστοιχούν στις 30/1/2003 και 14/1/2004 αντίστοιχα Πηγή: Ερευνες VPRC-ΕΔΕΤ, 2002-
2004, EETT, ΕΔΕΤ, ΕΓ ΚτΠ, Eurostat, IAB Hellas, BSA [34] 

  - 

 

 
Η ετήσια έκθεση του ΚΕΠΕ, που συμπεριλαμβάνεται στην ετήσια αναφορά 

ανταγωνιστικότητας του 2004, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα πρόσφατα από το 

Εθνικό Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης αναφέρει ότι τα τελευταία 

χρόνια η σχετικά χαμηλή εισροή άμεσων ξένων επενδύσεων συμβάλλει στο χαμηλό 
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επίπεδο της έρευνας και της ανάπτυξης τεχνολογίας του ιδιωτικού τομέα και πλήττει 

την ανταγωνιστικότητα της χώρας. Όπως αναφέρεται στην Έκθεση, το Συμβούλιο της 

Ε.Ε., εξειδικεύοντας τους στόχους της Στρατηγικής της Λισσαβόνας, έθεσε ως στόχο 

τη διάθεση του 3% του ΑΕΠ της Ε.Ε.-25 για έρευνα και ανάπτυξη μέχρι το 2010. Ως 

εκ τούτου, η χώρα μας θα επιδιώξει το διπλασιασμό της δαπάνης για ΕΤΑ έως το 

2010. Προς το παρόν, το ποσοστό δαπάνης της Ελλάδας σε ΕΤΑ είναι ιδιαίτερα 

χαμηλό, υπερβαίνοντας μόνο τα αντίστοιχα της Πολωνίας και της Σλοβακίας. 

Ωστόσο, παρουσιάζει το μεγαλύτερο ρυθμό ετήσιας ανάπτυξης. Η δραστική αύξηση 

δαπάνης για ΕΤΑ θα εξαρτηθεί άμεσα από τη διαθέσιμη δυναμικότητα και τις 

δυνατότητες ανάπτυξης του ανθρωπίνου κεφαλαίου και της υλικοτεχνικής υποδομής. 

Η Ελλάδα φιλοδοξεί να επιτύχει συμμετοχή των επιχειρήσεων στο 40% της 

συνολικής δαπάνης για ΕΤΑ το 2010. Η δυνατότητα ιδιωτικής χρηματοδότησης ΕΤΑ 

προϋποθέτει την ανάπτυξη της αγοράς κεφαλαίων επιχειρηματικής συμμετοχής 

(venture capitals). [27] 

 
 
Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε πως η συνεισφορά των ΤΠΕ στην 

αναπτυξιακή διαδικασία εξαρτάται από την εξέλιξη των ίδιων των κλάδων της 

πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών σε όλη την επικοινωνία. Μέχρι πρόσφατα η 

ελληνική οικονομία δεν παρουσίαζε ικανοποιητική εικόνα στον τομέα αυτό:  

• χαμηλό ποσοστό διάχυσης νέων τεχνολογιών,  

• μικρό μερίδιο ειδικευμένων στο σύνολο των εργαζόμενων,  

• υψηλό μη εργασιακό κόστος  

• και ελάχιστα παραδείγματα ανάπτυξης νέων μορφών εργασίας, όπως η τηλε-

εργασία, εξαγωγική εξειδίκευση σε προϊόντα ευάλωτα στον έντονο 

ανταγωνισμό.  
Σήμερα όμως η ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής παρουσιάζει την 

υψηλότερη ανάπτυξη από όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε, ενώ έχει αυξηθεί σημαντικά 

(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 Ε.Ε. ως προς τους δείκτες της καινοτομίας, γι' αυτό 

απαιτείται μεγιστοποίηση των προσπαθειών. [17] 

 
Η κατάσταση στην Ελλάδα σήμερα σε σχέση με τη διείσδυση των ΤΠΕ στις 

επιχειρήσεις χαρακτηρίζεται από δυϊσμό. Λίγες μεγάλες επιχειρήσεις έχουν 

κατανοήσει τα οφέλη της καλής διαχείρισης της πληροφορίας για την εσωτερική τους 
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οργάνωση και λειτουργία, ενώ η πλειοψηφία των ΜΜΕ βρίσκεται πίσω από τις 

εξελίξεις, χρησιμοποιώντας παραδοσιακές μεθόδους οργάνωσης και επικοινωνίας. 

Ειδικότερα για τις ΜΜΕ, η εισαγωγή νέων τεχνολογιών και η είσοδος στη "νέα 

οικονομία" είναι μία δύσκολη διαδικασία και επιχειρείται κατά κανόνα κάτω από την 

πίεση του ανταγωνισμού και όχι επιθετικά ως κρίσιμο ανταγωνιστικό όπλο. [17] 

 
 
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 
Η οργανωσιακή αλλαγή, όπως αυτή ορίστηκε από τους Bharmbri (1992), Jones 

(2003), και Paton και McCalman (2000) αναφέρεται στη  διαδικασία με την οποία οι 

επιχειρήσεις κινούνται από την παρούσα κατάστασή τους σε μια επιθυμητή 

μελλοντική κατάσταση, ώστε να αυξήσουν την αποτελεσματικότητά τους. Σύμφωνα 

με τον Kanter (1991), η αλλαγή αυτή μπορεί να αποδοθεί σε όρους μεταβολής στις 

δράσεις και στα έργα της επιχείρησης. Αυτές μπορεί να ποικίλουν από μικρές 

μεταβολές στις διαδικασίες και τα έργα, όπως είναι η γρήγορη εξάπλωση στις 

διεθνείς αγορές, οι συγχωνεύσεις, έως μεγάλες μεταβολές στην επιχείρηση. Πολλοί 

παράγοντες συνδέονται με τη μετάβαση της επιχείρησης από την παρούσα 

κατάσταση στη μελλοντική. Τέτοιοι παράγοντες είναι η θετική στάση απέναντι στην 

αλλαγή, το επίπεδο της υποστήριξης από το προσωπικό, η ευελιξία και η 

προσαρμοστικότητα, η αισιοδοξία, η συνεργασία, ο σχεδιασμός της αλλαγής και τα 

χαρακτηριστικά αυτής της αλλαγής. [9] 

 
 

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 

 
Ο χώρος εργασίας, τα γραφεία και οι επιχειρήσεις είναι κατά πάσα πιθανότητα οι 

χώροι όπου τα αποτελέσματα από τη χρήση των νέων τεχνολογιών και εφαρμογών 

που προσφέρει η πληροφορική και το e-επιχειρείν είναι περισσότερο εμφανή. Η 

χρήση υπολογιστών αλλά και διαδικτύου στις επιχειρήσεις, μικρές και μεγάλες, 

μοιάζει κάτι το εντελώς φυσικό και αυτονόητο σήμερα, μολονότι δεν έχουν περάσει 

πολλές δεκαετίες από την εποχή που στα γραφεία κυριαρχούσαν οι γραφομηχανές, 

τα παλιά αναλογικά τηλέφωνα και τα φαξ. Ωστόσο, η χρήση των ΤΠΕ δημιουργεί 
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νέες απαιτήσεις και προκλήσεις για τη διοίκηση της επιχείρησης, το 
προσωπικό και τους διαμορφωτές πολιτικής και οδηγεί στην αλλαγή- 
μεταβολή του τρόπου λειτουργίας της επιχείρησης(οργανωσιακή αλλαγή) .[14] 
Η αλλαγή εμφανίζεται ως επιτακτική ανάγκη πολλές φορές και σε ποικίλες φάσεις του 

κύκλου ζωής ενός οργανισμού ή μιας επιχείρησης. Ο ανταγωνισμός, οι απαιτήσεις 

του πελάτη που διαρκώς αυξάνονται ή διαφοροποιούνται, η παγκοσμιοποιημένη 

αγορά, η έναρξη μιας νέας επιχείρησης, η ανάπτυξη ή η επιβίωση μιας υφιστάμενης 

επιχείρησης, η πολιτική της συρρίκνωσης οποιασδήποτε μορφής κόστους είναι 

μερικές αιτίες που οδηγούν οργανισμούς και επιχειρήσεις στο να αναπτύσσουν την 

κουλτούρα της αλλαγής. 

Αναμφισβήτητα, ως μοναδική λύση αναδύεται η αλλαγή στην περίπτωση που η 

παροχή υπηρεσίας ή η παραγωγή ενός προϊόντος δεν είχε τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα. Μεγάλη απώλεια χρημάτων θα μπορούσε να ανακαλύψει ότι έχει 

ένας οργανισμός ή μια επιχείρηση παροχής υπηρεσίας αν εκτιμούσε το κόστος της 

περίπτωσης να μην πραγματοποιηθεί κάτι σωστά από την πρώτη φορά. Το κόστος 

αυτό είναι πραγματικό και συσχετίζεται με σπατάλη χρόνου και ενέργειας του 

ανθρώπινου δυναμικού.  

Η αφομοίωση της κουλτούρας της αλλαγής βοηθά την επιχείρηση (ή τον οργανισμό) 

να έχει ευελιξία, την οδηγεί σε γρήγορες και αποτελεσματικές αποφάσεις και της 

παρέχει τη δυνατότητα της γρήγορης ευθυγράμμισής της με το επιχειρηματικό 

περιβάλλον. Γιατί η διατήρηση ή βελτίωση της ευθυγράμμισης μιας επιχείρησης με το 

εξωτερικό περιβάλλον της ή γενικά με την αγορά καθορίζει την επιβίωση 

οποιασδήποτε στρατηγικής απόφασης. [12] 
 
Με την είσοδο λοιπόν της πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών στους 
χώρους εργασίας παρατηρούμε να επέρχεται και μια εσωτερική αλλαγή στη 
λειτουργία και οργάνωση των επιχειρήσεων. Σταδιακά εργαζόμενοι και 
διοικήσεις αποδέχονται νέους  ευέλικτους  τρόπους  εργασίας. 
Ο επαναπροσδιορισμός της σχέσης μεταξύ χώρου και χρόνου και της νέας 

οργάνωσης της επιχείρησης  είναι ένα από τα κυρίαρχα ζητήματα της κοινωνίας της 

πληροφορίας. Η ενίσχυση της ευελιξίας για την καλύτερη χρήση των ανθρώπινων 

πόρων, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν πιο παραγωγικά και αποδοτικά, είναι ένα 

από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών. 

Η ευελιξία επηρεάζει και τους εργαζομένους, ως άτομα, αλλά και τον τρόπο 

λειτουργίας των επιχειρήσεων. 
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Για τον εργαζόμενο, ευελιξία σημαίνει αλλαγή στη σχέση του με τον εργοδότη αλλά 

και με τους συναδέλφους. Για την επιχείρηση βασικοί στόχοι είναι φυσικά η άνοδος 

στην παραγωγικότητα, η αποτελεσματική αντιμετώπιση του ανταγωνισμού αλλά και η 

καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών. 

Χάρη στην πληροφορική, έχει επέλθει μια πολύ σημαντική εξέλιξη στον τρόπο με τον 

οποίο δουλεύουμε: η απόσταση, η φυσική παρουσία στο γραφείο έχει χάσει τη 

σημασία που είχε παλαιότερα. Τον κυρίαρχο ρόλο της φυσικής παρουσίας 

υποκαθιστά ήδη - και θα υποκαταστήσει ακόμα περισσότερο στο μέλλον - ο ρόλος 

της επικοινωνίας, και αυτή είναι μια εξέλιξη που καμία επιχείρηση, ακόμα και η πιο 

μικρή, δεν θα μπορέσει να αγνοήσει. 

Έτσι, για πολλές κατηγορίες επιχειρήσεων και επαγγελματιών σε όλους τους τομείς 

οικονομικής δραστηριότητας, η ανάγκη για ύπαρξη κεντρικών γραφείων και 

εγκαταστάσεων είτε θα μειωθεί σημαντικά είτε - σε κάποιες περιπτώσεις - θα 

εξαλειφθεί. [13] 
 

Μέσα από τον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η μεταβολή που επέρχεται 

γενικότερα στην οικονομία αλλά και στις επιχειρήσεις  εξαιτίας των νέων 

τεχνολογικών εξελίξεων. [26] 

 
Συγκριτικά Xαρακτηριστικά Παλαιάς και Νέας Οικονομίας  

Τομείς Παλαιά 
Οικονομία Νέα Οικονομία 

Οικονομία -Γενικά χαρακτηριστικά    
Αγορές  Σταθερές Δυναμικές 
Ανταγωνισμός  Εθνικός Παγκόσμιος 

Μορφή οργάνωσης  
Ιεραρχική, 
Γραφειοκρατική 

Δικτυωμένη 

Βιομηχανία    
Οργάνωση παραγωγής  Μαζική Ευέλικτη 

Κύριοι μοχλοί ανάπτυξης  
Κεφάλαιο / 
Εργασία 

Καινοτομία / Γνώση 

Κύριος τεχνολογικός μοχλός  Εκμηχάνιση Ψηφιοποίηση 
Πηγές Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος  Μείωση Κόστους Καινοτομία, Ποιότητα 
Σπουδαιότητα Ερευνας / Καινοτομίας  Χαμηλή / Μέτρια Υψηλή 

Σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων  
Αυτάρκεια, 
Αυτοδυναμία 

Συμμαχίες & 
Συνεργασίες 

Ανθρώπινο Δυναμικό    

Κύριος στόχος πολιτικής  
Πλήρης 
Απασχόληση 

Υψηλότερο επίπεδο 
πραγματικών μισθών 
και εισοδημάτων 

Ικανότητες  
Καλύπτουν τις 
ανάγκες της 
εργασίας 

Ευρύ φάσμα 
ικανοτήτων και 
σταυροειδής 
εκπαίδευση 

Απαιτούμενη εκπαίδευση  Μία ικανότητα ή Διά βίου εκπαίδευση 
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πτυχίο 
Σχέσεις διοίκησης - εργαζομένων  Σχέσεις αντίθεσης Σχέσεις συνεργασίας 

Φύση της εργασίας  Σταθερή 
Χαρακτηρίζεται από 
ρίσκο και ευκαιρίες 

Κυβέρνηση    

Σχέσεις επιχειρήσεων - κυβερνήσεων  
Επιβολή 
απαιτήσεων και 
προϋποθέσεων 

Ενθάρρυνση 
αναπτυξιακών 
ευκαιριών 

Ρύθμιση  
Εντολές και 
έλεγχος 

Χρήση εργαλείων της 
αγοράς, ευελιξία 

Πηγή: Atkinson, R.D. & Court, R.H. (1998) The New Economy Index, 
Progressive Policy Institute: Washington DC.   

 
 
 

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 
 
Όσο και αν φαίνεται παράξενο, οι άνθρωποι αν και φιλοπρόοδοι απεχθάνονται τις 

αλλαγές. Τις αλλαγές αυτές που θα τους αναγκάσουν να αλλάξουν τη ζωή και την 

καθημερινότητά τους, αλλά και την εργασιακή τους ζωή και τον τρόπο με τον οποίο  

συναλλάσσονται με τους άλλους. Είναι μικρό το ποσοστό των καινοτόμων, αυτών 

που χαιρετίζουν κάθε  αλλαγή  και την θεωρούν ως πρόκληση για να αλλάξουν τη 

ζωή τους και να προσαρμοσθούν σε νέα δεδομένα .   

Είναι λοιπόν είναι συνηθισμένο το φαινόμενο, οι υπάλληλοι μιας επιχείρησης, 
φοβούμενοι ότι η εισαγωγή Η/Υ και εφαρμογών πληροφορικής στην εργασία τους 

θα οδηγήσει σε μια μονότονη και επαναλαμβανόμενη καθημερινότητα αλλά και θα 

θέσει σε κίνδυνο τη δουλειά τους, να αντιδρούν στη χρήση των ηλεκτρονικών 
υπολογιστών. Ακόμα και η λάθος εργονομία μπορεί να οδηγήσει σε αυτήν την 

έντονη αντίδραση των εργαζομένων. Όλα αυτά τα ζητήματα μπορεί συχνά να 

μοιάζουν ασήμαντα, αλλά στην πραγματικότητα έχουν μεγάλη σημασία, καθώς 

επηρεάζουν την απόδοση του προσωπικού αλλά και τη διάθεσή του να 
υιοθετήσει νέους, ψηφιακούς τρόπους εργασίας. [14] 

Πρέπει ακόμα να επισημάνουμε ότι η κακή εργασιακή ψυχολογία έχει ως αποτέλεσμα 

την εκδήλωση αρνητισμού προς σημαντικές αλλαγές, όπως η ανάληψη νέων 

καθηκόντων και ευθυνών, η μεταβολή των εργασιακών συνηθειών και ρουτινών, η 

ανατροπή απηρχαιωμένων κεκτημένων που αποτελούν τροχοπέδη για τον 

εκσυγχρονισμό κ.λ.π. Η είσοδος της ψηφιακής τεχνολογίας και της κουλτούρας της 

νέας οικονομίας σε ένα απηρχαιωμένο περιβάλλον συχνά ερμηνεύεται από τους 

εργαζομένους ως ένα ακόμη βάρος το οποίο προστίθεται στην ήδη αυξημένη 

δυσαρέσκεια για τα ισχύοντα στο εργασιακό περιβάλλον. Υπό αυτό το πρίσμα, ο 

εκσυγχρονισμός των εργασιακών σχέσεων, η καθιέρωση ευέλικτων μηχανισμών 
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διοίκησης και οργάνωσης, η επανεκπαίδευση των υπαλλήλων στις νέες ψηφιακές 

μορφές παροχής υπηρεσιών δεν γίνεται αποδεκτός και δημιουργείται μεγάλη 

αντίδραση. [15] 

Από τη στιγμή που τα εργαλεία πληροφορικής εισάγονται στη λειτουργία της 

επιχείρησης με στόχο να αποτελέσουν κομμάτι της καθημερινής εργασίας, οι 

υπάλληλοι πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι ώστε να τα χρησιμοποιούν 

αποτελεσματικά, με στόχο να διευκολύνουν τη δουλειά τους. Η εισαγωγή 

εφαρμογών-εργαλείων πληροφορικής στην επιχείρηση πρέπει να πραγματοποιείται 

βήμα - βήμα και με την ενεργό συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων μερών και των 

εργαζομένων. Επιπλέον  πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην εκπαίδευση για 

την εκμάθηση αυτών των εφαρμογών-εργαλείων πληροφορικής. Τέλος,  καλό είναι οι 

νέες εφαρμογές να συνδυάζονται αρμονικά με την ήδη υπάρχουσα τεχνολογική 

υποδομή στην επιχείρηση. Σε αρκετές επιχειρήσεις συχνά δε δίνεται η απαιτούμενη 

προσοχή στη σωστή εκμάθηση των νέων συστημάτων από τους εργαζομένους. Το 

αποτέλεσμα είναι οι τελευταίοι να μην μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν 

ικανοποιητικά, να μη γνωρίζουν όλες τις δυνατότητες που αυτά τα εργαλεία 

παρέχουν, με συνέπεια η εφαρμογή τους να μην είναι αποτελεσματική, και η 

επιχείρηση να έχει πρόβλημα στην απόσβεση της επένδυσής της. [14] 

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

Τρία είναι τα πιο σημαντικά προβλήματα που προκύπτουν από την εισαγωγή 

νέων τεχνολογιών στο εργασιακό περιβάλλον και τα οποία θα αναλυθούν παρακάτω: 

• Η αδυναμία ευθυγράμμισης της εταιρικής κουλτούρας με την εισαγωγή νέων 

τεχνολογιών και νέων πληροφοριακών συστημάτων. 

• Η δυσκολία που παρουσιάζει η μεταβίβαση της απαιτούμενης νέας γνώσης 

στην επιχείρηση. 

• Η αντίδραση που προκαλείται από τους εργαζομένους της εταιρίας στις 

αλλαγές που προκύπτουν από την εισαγωγή νέων τεχνολογιών στην εργασία 

τους.  

Αυτό που στην ουσία αποτελεί το πραγματικό πρόβλημα στην μέση ελληνική 

επιχείρηση είναι η αδυναμία ευθυγράμμισης της εταιρικής κουλτούρας με την 
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εισαγωγή νέων τεχνολογιών και νέων πληροφοριακών συστημάτων. Εταιρική 

κουλτούρα είναι το σύνολο των κοινών αξιών και πεποιθήσεων που δημιουργούν 

κανόνες συμπεριφοράς που καθοδηγούν τις δραστηριότητες των μελών του 

οργανισμού, επηρεάζουν αποφάσεις στρατηγικής σημασίας και καθορίζουν στόχους. 

[10] 

Η εταιρική κουλτούρα περιλαμβάνει ένα σύνολο δυνάμεων, διαδικασιών και γνώσεων 

που προσδιορίζουν τη συμπεριφορά των στελεχών της επιχείρησης και κατ’ επέκταση 

τη συνολική αντίδρασή της σε εσωτερικά και εξωτερικά επιχειρησιακά ερεθίσματα και 

γεγονότα. Είναι επομένως σαφές, ότι και οι τεχνολογικές εξελίξεις εντός μίας 

επιχείρησης (όπως η υλοποίηση μίας εφαρμογής) πρέπει οπωσδήποτε να συνάδουν 

με τους περιορισμούς της εταιρικής κουλτούρας της.  

 

Η πρόκληση της υιοθέτησης, της προσέγγισης και της παράλληλης προσαρμογής των 

νέων τεχνολογιών και πληροφοριακών συστημάτων με την  εταιρική κουλτούρα 

αποτελεί ένα στοίχημα, το οποίο καλείται πάντα να αντιμετωπίσει το top management 

μίας επιχείρησης . Το ερώτημα επομένως που προκύπτει είναι: Πόσο έτοιμο και 

αποφασισμένο είναι αλλά και τι γνώσεις, εμπειρία και κυρίως χρόνο είναι έτοιμο να 

διαθέσει το top management μίας επιχείρησης προκειμένου να εξασφαλίσει τα 

αναγκαία χρονοδιαγράμματα, να επιλέξει το κατάλληλο σύστημα, να αναπροσαρμόσει 

εσωτερικές διαδικασίες και κυρίως να μετάσχει ενεργά στη μεταβολή της εταιρικής 

κουλτούρας με την κατάλληλη πάντα δοσοληψία; Στον συγκεκριμένο τομέα, η παροχή 

συμβουλευτικών υπηρεσιών έρχεται να αποτελέσει τον αναγκαίο συνδετικό κρίκο 

γνώσης, στρατηγικής, κατευθύνσεων αλλά και τακτικών ενεργειών, ώστε μία τέτοια 

αλλαγή  να συνοδευτεί από ικανοποίηση των εταιρικών προσδοκιών και τελικά από 

εντυπωσιακό Return On Investment και αύξηση της κερδοφορίας.[11] 
 

Επιπρόσθετα πρέπει να τονίσουμε ότι ο σημαντικότερος ανασταλτικός παράγοντας 

σε ότι αφορά τις καινοτομίες (νέες τεχνολογίες - πληροφορική) σε οργανωτικό 

επίπεδο, δεν είναι το κόστος των καινοτομιών αυτών, αλλά είναι κυρίως η δυσκολία 

που παρουσιάζει η μεταβίβαση της απαιτούμενης νέας γνώσης στην επιχείρηση, από 

τη στιγμή που αυτή η γνώση είναι ευρύτερα διαθέσιμη. [2] 
 
Τέλος ένας εξίσου σημαντικός παράγοντας με τα παραπάνω είναι η αντίδραση που 

προκαλείται από τους εργαζομένους της εταιρίας, οι οποίοι φοβούμενοι ότι η 

εισαγωγή ηλεκτρονικών υπολογιστών και εφαρμογών πληροφορικής στην εργασία 
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τους θα οδηγήσει σε μια μονότονη και επαναλαμβανόμενη καθημερινότητα, αλλά και 

θα θέσει σε κίνδυνο τη δουλειά τους, δεν επιθυμούν την εισαγωγή νέων τεχνολογιών 

ή νέων πληροφοριακών εφαρμογών. 

 
 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ 

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 
Η διαδικασία εισαγωγής νέων γνώσεων στις παραγωγικές μονάδες, οδηγεί 

αναπόφευκτα στην ανάγκη ύπαρξης ενός ανθρώπινου δυναμικού ικανού να 

απορροφήσει τις γνώσεις αυτές και να απορροφήσει τις καινοτομίες που στηρίζονται 

σε αυτές. Όπως προκύπτει από την έρευνα σε συγκεκριμένους κλάδους και 

επιχειρήσεις, η εξέλιξη αυτή απαιτεί αφενός μεν τη βελτίωση του επιπέδου των 

γνώσεων των εργαζομένων, αφετέρου δε του επιπέδου της εμπειρίας τους σε σχέση 

με την επιχείρηση στην οποία απασχολούνται. Οι μεταβολές αυτές εντείνουν τη 

σημασία της επαγγελματικής εκπαίδευσης στις σημαντικότερες ειδικότητες, όπως και 

τη σημασία της δια βίου μάθησης, της δυνατότητας των επιχειρήσεων να 

συμπληρώνουν και να ανανεώνουν τις γνώσεις των εργαζομένων. Παράλληλα, 

αποκτά ιδιαίτερη σημασία για πολλές ειδικότητες, και τις περισσότερες φορές ακόμη 

και για την ημιειδικευμένη εργασία, η σταθερότητα των σχέσεων εργασίας, που 

επιτρέπει τη καλύτερη αξιοποίηση της εμπειρίας των εργαζομένων. [2] 
 
Στην εποχή της κοινωνίας της πληροφορίας, συχνά το "να ξέρει ένας υπάλληλος από 

υπολογιστές" δεν είναι αρκετό. Συχνά απαιτείται από έναν εργαζόμενο να 

διαχειρίζεται μεγάλο όγκο πληροφορίας, να επικοινωνεί ηλεκτρονικά με 

συναδέλφους, πελάτες και συνεργάτες, να διαθέτει δηλ. ικανότητες που μέχρι 

πρότινος ήταν απαραίτητες μόνο στα διοικητικά στελέχη. Για μια πραγματική 

κοινωνία της πληροφορίας, είναι πλέον απαραίτητο όλοι οι εργαζόμενοι να έχουν 
"ψηφιακές" δεξιότητες. Αυτές δεν περιλαμβάνουν αποκλειστικά γνώσεις 

πληροφορικής, δηλ. αυστηρά τεχνική κατάρτιση, αλλά ενσωματώνουν ένα σύνολο 

δεξιοτήτων σε τομείς όπως η οργάνωση και η επικοινωνία, μια νέα αντίληψη για τη 

λειτουργία της επιχείρησης, της οποίας είναι πλέον αναπόσπαστο κομμάτι το 

ηλεκτρονικό επιχειρείν και οι νέες τεχνολογίες γενικότερα. [14] 
 

Για την επιτυχή προσαρμογή της επιχείρησης και των εργαζομένων στο νέο 

εργασιακό περιβάλλον  χρήσιμο είναι να ακολουθηθούν τα εξής : 
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• Είναι αποτελεσματικότερο πριν από την εισαγωγή εφαρμογών πληροφορικής, 

να επανασχεδιάζονται οι ροές και οι διαδικασίες της επιχείρησης, με στόχο 

την οικοδόμηση νέων, προκειμένου να αξιοποιούνται πλήρως οι δυνατότητες 

που παρέχει η πληροφορική. 

• Οι εφαρμογές πληροφορικής για να είναι αποτελεσματικές, πρέπει να 

χρησιμοποιούνται από όλους τους εργαζομένους και όχι μόνο από κάποιους. 

• Η εμπειρία έχει αποδείξει ότι η εισαγωγή εφαρμογών πληροφορικής στην 

επιχείρηση είναι αποτελεσματικότερη όταν πραγματοποιείται βήμα - βήμα και 

με την ενεργό συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων μερών και των 

εργαζομένων, ακόμα και στην επιλογή λογισμικού. Επίσης καλό είναι οι νέες 

εφαρμογές να συνδυάζονται αρμονικά με την ήδη υπάρχουσα τεχνολογική 

υποδομή στην επιχείρηση. 

• Η εφαρμογή εργαλείων πληροφορικής πρέπει να βασίζεται στις ήδη 
υπάρχουσες δομές της επιχείρησης σε ότι αφορά τη θέση και τους ρόλους 

των εργαζομένων.[14] 

• Και τέλος η πολύ καλή και συστηματική εκπαίδευση τόσο των υπαλλήλων 

όσο και των στελεχών πάνω στις τεχνολογικές αλλαγές και στις καινούργιες 

ηλεκτρονικές εφαρμογές, θα συμβάλλει στη γρήγορη προσαρμογή όλων στα 

νέα δεδομένα. 

 
Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι η εισαγωγή νέων τεχνολογιών και μεθόδων εργασίας στις 

σύγχρονες επιχειρήσεις είναι συνήθως μια χρονοβόρα διαδικασία, που απαιτεί 

εκτεταμένη εκπαίδευση των εργαζομένων και αποδοχή της νέας τεχνολογίας τόσο 

από τη διοίκηση όσο και από το ανθρώπινο δυναμικό. Αυτό θεωρείται σημαντικό 

εμπόδιο κυρίως από τις επιχειρήσεις :  

• που βρίσκονται ήδη πίσω σε ότι αφορά την υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών, 

έτσι απαιτείται ακόμη μεγαλύτερη προσπάθεια για την εκπαίδευση των 

εργαζομένων.  

• που δε διαθέτουν τους πόρους που διαθέτουν οι μεγάλες και  εύρωστες  

επιχειρήσεις για την εκπαίδευση του προσωπικού τους. Έτσι, χρειάζονται 

περισσότερες και καλύτερες εγκαταστάσεις και δυνατότητες εκπαίδευσης για 

τους υπαλλήλους καθώς και αλλαγή νοοτροπίας και προτεραιοτήτων της 

διοίκησης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, προτού κατορθώσουν να 

υιοθετήσουν με επιτυχία τις νέες τεχνολογίες και το ηλεκτρονικό επιχειρείν. 

[13] 

 

http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/ebusiness/specials/article.html?article_id=1420
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ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 
 
 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ 
ΣΤΕΛΕΧΩΝ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Έχει αποδειχθεί ότι σε μια εξελισσόμενη παγκοσμιοποιημένη οικονομία, η οποία 

χαρακτηρίζεται από το άνοιγμα των αγορών και τη συνεχή εισαγωγή νέων 

τεχνολογιών, οι επιχειρήσεις και τα διευθυντικά στελέχη πρέπει και έχουν τη 

δυνατότητα να προσαρμοστούν. Όμως, η διαδικασία των διαρθρωτικών αλλαγών αν 

και έχει συνολικά ευεργετικές επιδράσεις στην ανάπτυξη και στην απασχόληση, 

επιφέρει σοβαρές διαταραχές σε ορισμένες επιχειρήσεις και στους εργαζομένους 

τους.  

Οι επιχειρήσεις πρέπει να καταστούν περισσότερο ευέλικτες, ώστε να 

ανταποκρίνονται στις αιφνίδιες αλλαγές της ζήτησης των αγαθών και των υπηρεσιών 

τους, να προσαρμόζονται σε νέες τεχνολογίες και να μπορούν να καινοτομούν 

διαρκώς για να παραμείνουν ανταγωνιστικές. Σύγχρονες πρακτικές των 

επιχειρήσεων αναδεικνύουν την ανταπόκρισή τους για αυξανόμενη ζήτηση και 

ποιότητα στην απασχόληση, η οποία σχετίζεται με τις προσωπικές προτιμήσεις των 

εργαζομένων και τις οικογενειακές αλλαγές, και πρέπει να αντιμετωπίζουν τη 

γήρανση του εργατικού δυναμικού και τη μείωση της πρόσληψης νέων εργαζομένων. 

Ενώ για τις επιχειρήσεις οι εξελίξεις παρουσιάζουν έντονη κινητικότητα, το ίδιο 

μπορεί να ειπωθεί ότι ισχύει και για τους εργαζόμενους. [16] 

Θεωρείται σήμερα δεδομένο ότι η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών και της 

πληροφορικής στις διαδικασίες και στο περιβάλλον της παραγωγής, αναδιατάσσουν 

τα οργανωτικά σχήματα των επιχειρήσεων, τροποποιώντας τη σύνθεση και το 
περιεχόμενο των εργασιακών καθηκόντων, ενισχύοντας και εκσυγχρονίζοντας 
τον τομέα της υψηλής τεχνογνωσίας.  

Τα διευθυντικά στελέχη καλούνται να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της νέας 

εποχής και να χρησιμοποιήσουν θετικά την κοινωνία της πληροφορίας για να 

επεκτείνουν τις καινοτομίες και με τον τρόπο αυτό να βελτιώσουν την 

ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα της επιχείρησής τους. Τα διευθυντικά 

στελέχη επιβάλλεται να έχουν διευρυμένες γνώσεις τόσο στον τομέα ευθύνης στον 
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οποίο απασχολούνται, όσο και στην τεχνολογία  και την επικοινωνία, έτσι ώστε να 

μπορούν να παρακολουθήσουν τις αλλαγές που προκύπτουν στον εργασιακό χώρο 

από την εισαγωγή νέων τεχνολογιών και να δίνουν κάθε φορά τις καταλληλότερες για 

την επιχείρηση λύσεις.  

Για να μην αποξενωθούν οι εργαζόμενοι από τις νέες τεχνολογίες και για να 

αποκτήσουν τις δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να παραμείνουν στην 

παραγωγική διαδικασία, η δια βίου μάθηση καθίσταται αποφασιστικός 
παράγοντας προσαρμογής στις νέες τεχνολογίες. Στη διαδικασία αυτή, οι 

επιχειρήσεις έχουν να διαδραματίσουν έναν πολύ σημαντικό ρόλο, χρησιμοποιώντας 

είτε ενδοεπιχειρησιακά συστήματα εκπαίδευσης -κατάρτισης, είτε με τη συνεργασία 

Παν/μίων ή ιδιωτικών εκπαιδευτικών οργανισμών, είτε με συνδυασμό και των δύο 

μεθόδων, με στόχο την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού 

τους. Όπως είχε επισημάνει η ΟΚΕ σε παλαιότερη γνώμη της (17/1998) θα πρέπει 

να ενισχυθεί αφενός η συνεργασία των επιχειρήσεων με τα Παν/μια, αφετέρου ο 

αυτόνομος ρόλος των επιχειρήσεων στη μαθησιακή διαδικασία, οι οποίες καλούνται 

να μετατραπούν σε "οργανισμούς μάθησης". [17] 

Στο ταχύτατα εξελισσόμενο περιβάλλον της νέας οικονομίας και στο πλαίσιο του 

ευέλικτου μοντέλου παραγωγής, το ανθρώπινο δυναμικό (κυρίως τα διευθυντικά 

στελέχη) της επιχείρησης και συγκεκριμένα η ικανότητα του να ανταποκριθεί στις νέες 

απαιτήσεις του νέου πολυσύνθετου οικονομικού περιβάλλοντος αποκτά κεντρικό 

ρόλο. Πράγματι, το σημαντικότερο κεφάλαιο µιας επιχείρησης στην νέα 
οικονομία είναι η γνώση, και όχι τα φυσικά αγαθά και κεφάλαια που αυτή 
διαθέτει. 
Η εκπαίδευση του προσωπικού δεν πρέπει να θεωρείται πια ένα επιπλέον κόστος, 

αλλά παράγοντας αύξησης της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης. Η ανάπτυξη 

µιας επιχείρησης βασίζεται στην παραγωγικότητα των εργαζομένων και αυτή µε τη 

σειρά τους στην υψηλή ποιότητα εκπαίδευσης. Η παροχή έγκαιρης και έγκυρης 

εκπαίδευσης τη στιγμή που αυτή απαιτείται αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την 

επιτυχία µιας επιχείρησης. Η δεδομένη ανεπάρκεια της τυπικής εκπαίδευσης να 

παρακολουθήσει τις σύγχρονες αλλαγές και να ανταποκριθεί άμεσα στις ανάγκες των 

επιχειρήσεων, επιβάλλει την αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων μάθησης στα 

πλαίσια της επιχείρησης. Έτσι, ενώ παραδοσιακά η εκπαίδευση αντιμετωπιζόταν σαν 

µια διακριτή διαδικασία, η ανάγκη για διατήρηση ενηµερωµένου και ανταγωνιστικού 

προσωπικού ωθεί τις επιχειρήσεις στην διερεύνηση τεχνικών εκπαίδευσης οι οποίες 

αυξάνουν το ενδιαφέρον, την αποδοτικότητα, τη συνεργασία και τη διάθεση για 
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συνεχή εκπαίδευση. Εμφανίζεται έτσι ένα νέο οργανωτικό πρότυπο, αυτό του 

«Οργανισμού Μάθησης», δηλαδή της οργάνωσης της εργασίας µε τέτοιο τρόπο ώστε 

να διευκολύνεται η μάθηση καθώς και ο συνδυασμός εκπαίδευσης, εργασίας και 

οικογενειακής ζωής. 

Οι επιχειρήσεις που προσφέρουν συνεχιζόμενη εκπαίδευση προσελκύουν 

υψηλότερης ποιότητας εργαζομένους. Η στρατηγική της επιμόρφωσης αποτελεί 
βασική στρατηγική επιλογή στις µεταβιοµηχανικές κοινωνίες. Ωστόσο, ο ρόλος 

της εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού πρέπει να γίνει αντιληπτός στα πλαίσια 

του μοντέλου της «ελαστικής επιχείρησης», χαρακτηριστικού της νέας οργάνωσης 

της εργασίας. [19] 

Σε μία εποχή που χαρακτηρίζεται από τη διεθνοποιημένη οικονομία και τις ραγδαίες 

και συνεχείς τεχνολογικές εξελίξεις και αλλαγές, οι ΜΜΕ (μικρομεσαίες  
επιχειρήσεις) είναι εκείνες που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες για 
την προσαρμογή στα νέα δεδομένα. Ως σημαντικός αρνητικός παράγοντας 

προβάλλει η πολύ περιορισμένη πρόσβαση των επιχειρήσεων μικρού μεγέθους στην 

έρευνα και την καινοτομία και η ανύπαρκτη σύνδεση των αποτελεσμάτων των 

ερευνών για τεχνολογική ανάπτυξη με τις ΜΜΕ, η οποίες έχουν ελλείψεις σε 
επίπεδο υποδομών και μηχανισμών στήριξης για την εφαρμογή τεχνολογικών 
καινοτομιών. Για την αντιμετώπιση των δυσκολιών και των κενών που 

δημιουργούνται, είναι αναγκαίο να οργανωθούν υπεύθυνα οι οργανώσεις των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων και να επιδιώξουν μία συντονισμένη και αποτελεσματική 

παρέμβαση για τα προβλήματα τεχνολογικής προσαρμογής του χώρου τους. 

Η ΟΚΕ πιστεύει ότι κύριες αιτίες καθυστέρησης εισαγωγής των ΤΠΕ στις ΜΜΕ είναι : 

• Το διαχειριστικό κόστος (κόστος αγοράς και συντήρησης υλικής υποδομής και 

λογισμικού κλπ). 

• Ο φόβος για την ανασφάλεια των συναλλαγών. 

• Η άγνοια για τις δυνατότητες των ΤΠΕ. 

• Η έλλειψη επαρκούς γνώσης της αγγλικής ως γλώσσας επικοινωνίας με το 

διαδίκτυο. 

• Το οικογενειακό μέγεθος των επιχειρήσεων που βασίζει τη λειτουργία τους 

περισσότερο στους οικογενειακούς δεσμούς και στην αμεσότητα της 

προσωπικής συναλλαγής. 

• Η βραδεία, ενδεχομένως, εισαγωγή των ΤΠΕ στη Δημόσια Διοίκηση που 

μπορεί να ανακόπτει και τη διάδοσή τους στις ιδιωτικές επιχειρήσεις (π.χ. εάν 
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δεν υπάρχουν εκτεταμένες ηλεκτρονικές εφαρμογές στη διοίκηση που 

μειώνουν τη γραφειοκρατία και διευκολύνουν τις συναλλαγές των 

επιχειρήσεων με το Δημόσιο). 

Στενά συνδεδεμένη με τον πρωταρχικό ρόλο που πρέπει να διαδραματίσουν οι ΜΜΕ 

και γενικότερα όλες οι επιχειρήσεις  στη διαχείριση των νέων τεχνολογιών είναι η 
ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου. Θα πρέπει να αντιμετωπιστούν γρήγορα οι 

παράγοντες που δρουν ανασταλτικά, όπως η ύπαρξη ακατάλληλης νομοθεσίας 

(προκειμένου για τις χώρες της Ε.Ε. ζητούμενο είναι η μεταφορά της σχετικής 

κοινοτικής νομοθεσίας), η απουσία πλήρους και επαρκούς ρυθμιστικού πλαισίου 

πραγματοποίησης των ηλεκτρονικών συναλλαγών με διασφάλιση και της 

προστασίας του αγοραστή, η έλλειψη εξοικείωσης των πολιτών για ηλεκτρονικές 

αγορές και ανάπτυξης αντίστοιχης κουλτούρας, η έλλειψη εποπτικών αρχών 

προστασίας για την παραβίαση των προσωπικών δεδομένων. [17] 

Γίνεται λοιπόν εύκολα αντιληπτό ότι η ανάγκη για ευέλικτη ανταπόκριση στο 

εξωτερικό περιβάλλον, μεταβάλλει την εσωτερική οργάνωση της παραγωγής προς 

µια νέα οργάνωση της εργασίας. Οι αλλαγές στο εσωτερικό της επιχείρησης 

καθιστούν καθοριστικό το ρόλο της διαρκούς εκπαίδευσης του ανθρώπινου 

δυναμικού ως παράγοντα προσαρμογής του στα νέα δεδομένα: 

• Οι πυραμίδες διοίκησης µε την αυστηρή ιεραρχία αντικαθίστανται από 

νέες οριζόντιες σχέσεις που βασίζονται στη συνεργασία και στον 

καταµερισµό της υπευθυνότητας στη λήψη αποφάσεων. 

• Αντίστοιχα, η διαίρεση της εργασίας σε εξειδικευμένες και τυποποιημένες 

λειτουργίες αντικαθίσταται από ευέλικτες και αυξημένων προσόντων 

λειτουργίες, που απαιτούν πολυεπιδέξιους εργαζομένους πολλαπλών 

καθηκόντων. 

• Καθώς η εργασιακή κοινωνία στηρίζεται όλο και περισσότερο στην 

ανανεούµενη γνώση παρά στην εμπειρία, η ικανότητα του ενήλικα 

εργαζομένου να αποστηθίζει διαδικασίες και να εκτελεί εντολές δεν είναι 

πλέον επαρκής. Οι αλλαγές στην οργάνωση της εργασίας απαιτούν όχι 

µόνο τη χρήση και εκτέλεση διαδικασιών, αλλά την ικανότητα συνεχούς 

µετασχηµατισµού και αναπροσαρμογής τους σε νέα δεδομένα. 

• Μια σειρά από λειτουργίες εντάσεως γνώσης και πληροφορίας (έρευνα, 

βιομηχανικό λογισμικό, μάρκετινγκ, επεξεργασία δεδομένων, κλπ.) αποτελούν 
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πλέον συστατικό στοιχείο της επιχείρησης και απαιτούν εξειδίκευση και 

αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού. [23] 
 
 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
 
Η επανάσταση της πληροφορικής και της υψηλής τεχνολογίας που διαδέχθηκε τη 

βιομηχανική επανάσταση και η εμφάνιση µιας νέας μορφής ζήτησης που έθεσε τέλος 

στην εποχή της μαζικής κατανάλωσης, δημιούργησαν συνθήκες που αλλάζουν ριζικά 

τόσο το εξωτερικό όσο και το εσωτερικό περιβάλλον της παραγωγικής διαδικασίας. Η 

εισαγωγή της τεχνολογίας του προγραµµατιζόµενου αυτοµατισµού και των 

τεχνολογιών της πληροφορικής στην παραγωγική διαδικασία επιτρέπει την άνοδο της 

παραγωγικότητας της εργασίας φέρνοντας ταυτόχρονα ριζικές αλλαγές στο είδος και 

τη σύνθεση των επαγγελμάτων. Ο ανειδίκευτος βιομηχανικός εργάτης που 

αποτελούσε τη μεγάλη μάζα των μισθωτών έχει ήδη εκτοπιστεί από τη σύγχρονη 

τεχνολογία και έχει αντικατασταθεί από χειριστές ηλεκτρονικών υπολογιστών και 

αυτοµατισµού. Σήμερα, πάνω από το 85% των θέσεων εργασίας απαιτούν 

εκπαίδευση υψηλότερου επιπέδου από αυτήν που προσφέρει το λύκειο. Το 

αντίστοιχο ποσοστό ήταν μόλις 40% κατά την δεκαετία του 50. [20] 
 

Το αποτέλεσμα των παραπάνω μεταβολών ως προς την απασχόληση είναι διπλό: η 

εισαγωγή νέων τεχνολογιών οδηγεί τόσο στην εκτόπιση της ζωντανής εργασίας 

(τεχνολογική ανεργία) όσο και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας µε την 

εμφάνιση νέων ειδικοτήτων, των λεγομένων ειδικοτήτων αιχμής, και την απαίτηση για 

άτομα µε υψηλότερη τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες της 

παραγωγής. 

Ωστόσο, οι μορφές τυπικής εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης που 

είχαν σχεδιαστεί για τη βιομηχανική εποχή δεν ανταποκρίνονται πλέον στα νέα 

δεδομένα της υψηλής τεχνολογίας και των συνεχών επιστημονικών αλλαγών. 

Ο ρυθμός της τεχνολογικής αλλαγής είναι τέτοιος ώστε σε πέντε χρόνια από σήμερα 

το 80% του τεχνολογικού εξοπλισμού που χρησιμοποιείται τώρα θα έχει ήδη 

απαρχαιωθεί, µε συνέπεια εάν δεν υπάρξει εκ νέου εκπαίδευση, το 80% των 

εργαζομένων να διαθέτει ξεπερασμένες επαγγελματικές γνώσεις. Το πτυχίο δεν 

αποτελεί πια παρά την αρχή µιας διαδικασίας συνεχούς εκπαίδευσης η οποία πρέπει 

να διαρκεί όσο παραμένει ενεργός ο εργαζόμενος. [21] 
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Πράγματι, καθώς η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας απαξιώνει σε σύντομο 

χρονικό διάστημα τις γνώσεις και δεξιότητες των εργαζομένων περισσότερο από τη 

γνώση µε τις επιμέρους εξειδικεύσεις της, καθοριστική σημασία αποκτά η ευελιξία 
της γνώσης, που επιτρέπει τη μεταπήδηση του εργαζομένου σε συναφή ειδικότητα 

ανάλογα µε την εξέλιξη της ζήτησης εργασίας, ώστε να είναι απασχολήσιµος και όχι 

εναλλακτικά ή απασχολούμενος ή άνεργος. [22] 
 

Εξάλλου, η εγκατάλειψη του µοντέλου της πλήρους απασχόλησης και η 

ελαστικοποίηση της αγοράς εργασίας έχουν σαν συνέπεια το πέρασμα από την 

προβλέψιμη επαγγελματική εξέλιξη στην έντονη κινητικότητα εντός και εκτός αγοράς 

εργασίας. Ο κάθε εργαζόμενος είναι πιθανόν να αλλάξει δύο, τρεις ή και 
παραπάνω φορές απασχόληση. Χρειάζεται κατά συνέπεια η διαρκής 
επανεκπαίδευση του για να γίνει δυνατή η επανένταξή του στην παραγωγή. 

Ταυτόχρονα, για όσους είναι ενταγμένοι στην αγορά εργασίας, η ανάγκη 
καλλιέργειας νέων δεξιοτήτων εντείνεται στα πλαίσια του σύγχρονου, περισσότερο 

απαιτητικού, εργασιακού χώρου.  

 

Τέλος, οι νέες τεχνολογίες επεξεργασίας της πληροφορίας δημιουργούν, όπως 

είδαμε, νέες ειδικεύσεις, νέα εργασιακά καθήκοντα και απαιτούν νέες δεξιότητες 

προκειμένου να αξιοποιηθούν από τους εργαζομένους. Στο βαθμό μάλιστα που οι 

νέες τεχνολογίες βρίσκονται σε διαρκή εξέλιξη απαιτούν µια διαρκή ροή γνώσεων 

µέσω της συνεχούς κατάρτισης και επανακατάρτισης των εργαζομένων. Ωστόσο, η 

εισαγωγή των νέων τεχνολογιών δεν αρκεί από μόνη της για να εφοδιάσει τους 

εργαζομένους µε τις νέες στρατηγικές, νοοτροπίες και συμπεριφορές των χώρων 

εργασίας. Πράγματι η τεχνολογία και η νέες μορφές διοίκησης και οργάνωσης της 

εργασίας έχουν δημιουργήσει µια νέα κουλτούρα της εργασίας ανάλογη της 

παραγωγικής πολυμορφίας. Για το λόγο αυτό προτεραιότητα αποκτούν οι 

στρατηγικές «διαχείρισης της γνώσης» (knowledge management) που 

επιχειρούν να διευκολύνουν την αξιοποίηση της γνώσης στα πλαίσια της νέας 

εργασιακής κουλτούρας.[23] 
 

Είναι λοιπόν φανερό ότι τόσο οι τεχνολογικές εξελίξεις όσο και η νέα οργάνωση της 

εργασίας στο εσωτερικό των επιχειρήσεων επιβάλλουν την επιλογή σύγχρονων 

στρατηγικών που συνδυάζουν τη συσσώρευση επενδυτικού κεφαλαίου, γνώσεων και 

τεχνογνωσίας µε την έγκαιρη ανάπτυξη νέων πρόσθετων δεξιοτήτων του 
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ανθρώπινου δυναμικού, που αποτελεί πλέον συστατικό στοιχείο της 

ανταγωνιστικότητας για κάθε επιχείρηση. 

 

Για τους εργαζόμενους ο επαγγελματικός βίος καθίσταται περισσότερο 
πολύπλοκος, επειδή οι ρυθμοί εργασίας είναι ποικίλοι και ακανόνιστοι και καθ' όλη 

τη διάρκεια του κύκλου ζωής πρέπει να διαχειρίζονται περισσότερες επαγγελματικές 

μεταβολές. Με τα δεδομένα αυτά οι εργαζόμενοι πρέπει να προσαρμόζονται σε νέες 

μεθόδους εργασίας, όπως και στην εκμάθηση, τη χρησιμοποίηση και στην εν γένει 

αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, καθώς και σε αλλαγές στο εργασιακό καθεστώς 

τους. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη διά βίου μάθηση. Οι βαθύτερες 

αλλαγές στην επιχειρηματική δραστηριότητα και στις μεθόδους απασχόλησης που 

ήδη έχουν επέλθει στην Ευρωπαϊκή Ένωση  αγγίζει πλέον και τη χώρα μας. Οι 

προστατευτισμοί παντός τύπου δε χωρούν πλέον στο λεξιλόγιο της οικονομικής 

επιστήμης. Οι επιχειρήσεις, αλλά κυρίως οι εργαζόμενοι, οφείλουν να 
προσαρμοστούν στα νέα ανταγωνιστικά δεδομένα. [16] 

Η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στη διαδικασία παραγωγής μετέβαλε 

ουσιαστικά την οργάνωση της εργασίας και τη δομή των απαιτούμενων προσόντων 

των εργαζομένων. Με την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας σε καινοτόμες εφαρμογές 

και τη διάχυση των τεχνολογιών, νέες λειτουργίες εισήλθαν στο χώρο της εργασίας. 

Η συμμετοχή των εργαζομένων επεκτείνεται και αυξάνονται οι ευθύνες τους. 
Τα επαγγέλματα, είτε αλλάζουν περιεχόμενο σε μεγάλο βαθμό, είτε 
εξαφανίζονται. Ταυτόχρονα, νέα επαγγέλματα γεννιούνται που απαιτούν 
περισσότερες γνώσεις και αυξημένες δεξιότητες. Αν ο εργαζόμενος δεν είναι 

κάτοχος περισσότερων γνώσεων και δεξιοτήτων, με δεδομένες τις ατέλειες που 

παρουσιάζει η αγορά εργασίας, κινδυνεύει να βρεθεί άνεργος. 

 

Σε κάθε περίπτωση είναι απαραίτητο να εντοπίζονται οι επαγγελματικές ανάγκες 

στη βάση του κάθε κλάδου παραγωγής. Για να μπορούν οι νέοι που αποζητούν 

εργασία και οι κάτοχοι των θέσεων απασχόλησης να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις 

της αγοράς εργασίας και των σύγχρονων παραγωγικών δομών, πρέπει να έχουν 

εκπαιδευτεί και καταρτιστεί στη βάση σύγχρονων και ανανεωμένων προγραμμάτων 

σπουδών. Κατά συνέπεια, η αποτελεσματικότητα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 

και Κατάρτισης στηρίζεται στη διασύνδεση του μηχανισμού παροχής γνώσεων και 

δεξιοτήτων με το μηχανισμό ανίχνευσης των αγορών αγαθών και των αγορών 

εργασίας. Η έννοια της εταιρικής σχέσης, (τριμερής σχέση: κράτος, εργοδότες, 
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εργαζόμενοι), πρέπει να διατρέχει όλη τη διαδικασία σχεδιασμού των ειδικοτήτων, 

των προγραμμάτων σπουδών και των γνωστικών αντικειμένων αυτών, της 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. [18] 
 
Φαίνεται λοιπόν από την ανάλυση που έγινε παραπάνω πως η κυριότερη αλλαγή 

που συνεπάγεται η εφαρμογή των νέων τεχνολογιών σχετικά με το ρόλο του εργα-

ζόμενου, είναι ότι από έναν κύρια ενεργητικό ρόλο (χειρονακτικές εργασίες), 

καλείται τώρα να παίξει έναν κύρια παθητικό ρόλο (προγραμματιστής-χειριστής 
Η/Υ). Η άλλη σημαντική αλλαγή στο ρόλο των εργαζομένων είναι ότι η παρέμβαση 

τους στην παραγωγική διαδικασία περιορίζεται κύρια στις περιπτώσεις εκείνες όπου 

«κάτι δεν πάει καλά», ενώ όταν το τεχνολογικό σύστημα λειτουργεί κανονικά, οι 
παρεμβάσεις των εργαζομένων σ' αυτό είναι σχεδόν ανύπαρκτες. 
Σχετικά με το περιεχόμενο της εργασίας, η εφαρμογή των νέων τεχνολογιών 

επιφέρει, κατά συνέπεια, μείωση ή και εξάλειψη των απαιτήσεων για σωματικές 
δραστηριότητες των εργαζομένων, και ταυτόχρονα αύξηση των απαιτήσεων 
για σύνθετες νοητικές δραστηριότητες. Οι νοητικές αυτές δραστηριότητες είναι 

εκείνες που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών του προγραμματισμού, της 

παρακολούθησης διαδικασιών, του εντοπισμού, της διάγνωσης και της 

αποκατάστασης βλαβών. Κοινό χαρακτηριστικό αυτών των εργασιών είναι η επίλυση 

προβλημάτων και η λήψη αποφάσεων [1] 
 

 

ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ 
ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 

 
Τα κριτήρια που μεταβάλουν την ικανότητα μάθησης των εργαζομένων σε σχέση με 

τις νέες τεχνολογίες είναι τα εξής : 

• Ηλικία 

• Μορφωτικό επίπεδο 

• Προσωπικότητα 
 

Η ηλικία αποτελεί το πλέον βασικό κριτήριο που μεταβάλλει την ικανότητα μάθησης 

των εργαζομένων σε σχέση με τις νέες τεχνολογίες. Όπως είναι γνωστό οι μικρότεροι 

σε ηλικία μπορούν και προσαρμόζονται πιο εύκολα στις αλλαγές που επέρχονται στο 

εργασιακό τους περιβάλλον λόγω της εισαγωγής των νέων τεχνολογιών. Άλλωστε οι 

νέοι εκτός του ότι παρακολουθούν πιο εύκολα τις εξελίξεις στην τεχνολογία, νιώθουν  

πολύ πιο άνετα με τις αλλαγές αυτές από ότι άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. 
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Βέβαια η κατάσταση  στην αγορά εργασίας δεν είναι και τόσο καλή για τους νέους, 

για όσους δηλαδή βρίσκονται σε ηλικία εισόδου ή ένταξης στην παραγωγική 

διαδικασία. Οι νέοι, ενώ από τη μία πλευρά βρίσκονται σε μια αγορά εργασίας που 

ολοένα και στενεύει από τη κατάργηση θέσεων εργασίας, από την άλλη πλευρά δεν 

έχουν την κατάλληλη επαγγελματική κατάρτιση που να ανταποκρίνεται στις 

αυξημένες απαιτήσεις των καινούριων σύνθετων εργασιών. Ενώ δηλαδή μπορούν να 

προσαρμοστούν πολύ πιο εύκολα από άλλες ηλικιακές κατηγορίες στις τεχνολογικές  

αλλαγές δεν έχουν πολλές φορές την κατάλληλη επαγγελματική κατάρτιση και. 

Όσον αφορά στα άτομα ηλικίας 40 και άνω, στην πλειοψηφία τους παρουσιάζουν 

μεγάλο πρόβλημα προσαρμοστικότητας στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις και 

αδυνατούν πολλές φορές να τις παρακολουθήσουν. Έτσι, οι μεγαλύτεροι σε ηλικία 

εργαζόμενοι, βρίσκονται περισσότερο εκτεθειμένοι στον κίνδυνο της απόλυσης, γιατί 

δεν έχουν τα χρονικά περιθώρια, τη διάθεση  και την ικανότητα πολλές φορές να 

καταρτιστούν πάνω σε αυτές τις τεχνολογικές μεταβολές. [4] 
 
Το μορφωτικό επίπεδο αποτελεί και αυτό ένα από τα βασικά κριτήρια που 

μεταβάλλουν την ικανότητα μάθησης των εργαζομένων σε σχέση με τις νέες 

τεχνολογίες. Η παρακολούθηση των ραγδαίων και σημαντικών τεχνολογικών 

αλλαγών γίνεται πιο εύκολη όταν τα άτομα έχουν την κατάλληλη μόρφωση. Η 

μόρφωσή τους συμβάλλει τόσο στην καλύτερη και γρηγορότερη προσαρμογή στις  

νέες εξελίξεις όσο και στην καλύτερη παρακολούθηση αυτών. Πρέπει  λοιπόν όλοι  οι 

εργαζόμενοι να έχουν εκπαιδευτεί και καταρτιστεί στη βάση σύγχρονων και 

ανανεωμένων προγραμμάτων σπουδών. Για τους εργαζόμενους ο 
επαγγελματικός βίος καθίσταται περισσότερο πολύπλοκος και επειδή πρέπει να 

προσαρμόζονται γρήγορα σε νέες μεθόδους εργασίας όπως και σε αλλαγές στο 

εργασιακό καθεστώς τους, επιβάλλεται να υπάρξει δια βίου μάθηση και 
εκπαίδευση. [16] 
Η έμφαση στις δεξιότητες και τη μόρφωση δημιουργεί την ανάγκη για νέα 

προγράµµατα κατάρτισης και δια βίου μάθησης, εφόσον η γνώση και οι δεξιότητες 

που αφορούν τις νέες τεχνολογίες μεταβάλλονται διαρκώς. Οι παρεμβάσεις στο 

πλαίσιο αυτό πρέπει να παράσχουν βασικές δεξιότητες για ενήλικες µε χαμηλά 

επίπεδα εκπαίδευσης και να υποστηρίξουν την εκπαίδευση και την κατάρτιση του 

υπόλοιπου πληθυσμού. Μια σειρά πρωτοβουλιών μπορεί να στοχεύσει σε αυτή την 

κατεύθυνση:  

• Νέα προγράµµατα σπουδών µε έμφαση στη χρήση, αξιοποίηση και ανάπτυξη 
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πληροφοριακών υπηρεσιών / προϊόντων και στην ανάπτυξη της τηλε-

κατάρτισης,  

• Προγράµµατα δια βίου κατάρτισης σε κοινωνικές ομάδες που είναι ανάγκη να 

αποκτήσουν νέες ή βελτιωμένες ικανότητες,  

• Ενίσχυση του εξειδικευμένου προσωπικού πληροφορικής, σε συνεργασία µε 

τη βιομηχανία και τους εκπαιδευτικούς φορείς για την αναμόρφωση των 

προγραµµάτων σπουδών, την προώθηση της ευρωπαϊκής δομής ικανοτήτων 

επαγγελματιών πληροφορικής κλπ.  

• Σχεδιασμός και τυποποίηση εκπαιδευτικών προγραµµάτων υπό τη οπτική 

γωνία της Κοινωνίας της Πληροφορίας και µε σκοπό τη σύνδεση εκπαίδευσης 

και επαγγελματικής κατάρτισης. [17] 

 
Τέλος, η προσωπικότητα  αποτελεί και αυτή ένα κριτήριο που μεταβάλλει την 

επιθυμία μάθησης των εργαζομένων σε σχέση με τις νέες τεχνολογίες. Υπάρχουν 

άνθρωποι που αποφεύγουν συστηματικά τις αλλαγές, ενώ το «καινούριο», το «νέο» 

τους προκαλεί εκνευρισμό, άγχος και στεναχώρια. Αυτοί οι άνθρωποι 

προσαρμόζονται πάρα πολύ δύσκολα στις νέες εξελίξεις στο χώρο εργασίας και 

γενικά τηρούν στάση αρνητική. 

 

Όπως είναι φανερό οι νέες τεχνολογίες μεταβάλλουν µε διάφορους τρόπους και τη 

φύση της εργασίας. Στην ψηφιακή εποχή, η γνώση διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στην 

αναμόρφωση και στην οργάνωση της εργασίας, δημιουργώντας µια οικονομία 

βασισμένη στα επαγγελματικά προσόντα και την προσαρμοστικότητα. Για να 

αξιοποιηθούν οι δυνατότητες της ψηφιακής οικονομίας και να μετατραπεί ο κίνδυνος 

της τεχνολογικής ανεργίας σε ευκαιρία για πλήρη απασχόληση και ευημερία, για 

όλους μας χρειάζονται παρεμβάσεις από την πολιτεία και δράση από τον ιδιωτικό 

τοµέα. Έτσι λοιπόν, οι εφαρμογές της σύγχρονης εποχής και οι νέες τεχνολογίες, αν 

δε συνοδευτούν από τις κατάλληλες ρυθμιστικές παρεμβάσεις, μπορεί να οδηγήσουν 

στη δημιουργία νέων μορφών διακρίσεων και ενός νέου κοινωνικού διχασμού και να 
οδηγήσουν επιπλέον και στην περιθωριοποίηση κοινωνικών ομάδων και 
εργαζομένων, δηλαδή σε ένα νέο «ψηφιακό χάσμα».  [7],[8] 
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ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΣΧΕΣΗ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
 
 

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  
 
Η επανάσταση της πληροφορικής δεν αναφέρεται μονοδιάστατα στον τρόπο 

διάχυσης και διαχείρισης της πληροφορίας, αλλά ενσωματώνει στον πυρήνα της 

ύπαρξής της µια πρωτόγνωρη δομική αλλαγή. Η τεχνολογία της πληροφορίας 

αλλάζει τη δομή της σημερινής επικοινωνίας και καθιστά αναχρονιστικά παραδοσιακά 

συστήματα παραγωγής και λειτουργίας, αναπτυξιακά μοντέλα και συστήματα αξιών. 

Η τεχνολογική εξέλιξη, εκμηδενίζοντας χρόνους και αποστάσεις, αναδεικνύει νέα 

πεδία ανθρώπινης δράσης και µια νέα σχέση ανθρώπου –πληροφορίας. [7]  

Η παγκόσμια οικονομία διανύει σήμερα μία περίοδο μετάβασης, από την εποχή της 

βιομηχανίας, στην εποχή της κοινωνίας της πληροφορίας. Οι αλλαγές είναι τεράστιες 

και συνεχείς, ενώ ο "κινητήριος μοχλός" της οικονομίας είναι πλέον η 

πληροφορία και η ταχύτητα διακίνησης της. Η αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων 

είναι μία πραγματικότητα. Ανάμεσα στις κυριότερες δυνάμεις που οδηγούν την 

τελευταία δεκαετία την παγκόσμια οικονομία ξεχωρίζει η επανάσταση στην 

τεχνολογία της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών. Η σύγκλιση των δύο 

αυτών επιστημονικών περιοχών και ιδιαίτερα της ασύρματης τεχνολογίας 

δημιουργεί ένα νέο τοπίο στην επιχειρηματικότητα και την απασχόληση.  

Οι νέες τεχνολογίες έχουν εξαλείψει τα σύνορα και τις αποστάσεις και μέθοδοι όπως 

το ηλεκτρονικό εμπόριο παρέχουν στο χρήστη τη δυνατότητα "παγκόσμιας 

πρόσβασης" σε αγαθά και υπηρεσίες όλων των οικονομιών. Η κινητή επικοινωνία, η 

μεγάλη ανάπτυξη του διαδικτύου (Ιnternet), καθώς και η ολοένα αυξανόμενη 

συνεισφορά της ψηφιακής βιομηχανίας στην ανάπτυξη και την απασχόληση 

διαμορφώνουν πλέον πρωταγωνιστικό ρόλο στα σύγχρονα επιχειρηματικά δρώμενα.  

Το Διαδίκτυο αναδεικνύεται σήμερα ως το νέο σύγχρονο επιχειρηματικό και 

επικοινωνιακό μέσο. Αποτελείται στην ουσία από ένα δίκτυο ανθρώπων, και όχι 

μηχανών, που σε καθημερινή βάση έρχονται σε επικοινωνία και ανταλλάσσουν 

απόψεις, πληροφορίες, υπηρεσίες και αγαθά. Αποκαλείται ως το σύγχρονο "όχημα 
της Νέας Οικονομίας", που επηρέασε και επηρεάζει το σύνολο της οικονομίας και 

ιδιαίτερα τον τομέα των υπηρεσιών, ο οποίος αναπτύχθηκε ταχύτατα τις τελευταίες 

δεκαετίες. Προσφέρει ένα νέο, ταχύτερο και καθολικό σύστημα διακίνησης των 
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πληροφοριών, ένα άρτιο σύστημα διενέργειας άμεσων συναλλαγών και ένα 

ολοκληρωμένο σύστημα επικοινωνίας και διανομής.  

Τα πλεονεκτήματα των εταιριών που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο - ως μέσο 

εκδήλωσης της ηλεκτρονικής τους επιχειρηματικότητας (e - επιχειρείν) - 

συνοψίζονται, εν συντομία, στα ακόλουθα:  

• Μειωμένη τιμή πρώτων υλών: Η αγορά των ενδιάμεσων αγαθών / 

προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου μειώνει την τιμή τους, λόγω 

της συναλλαγής με πολλούς προμηθευτές. Το φαινόμενο αυτό εντείνει τον 

ανταγωνισμό και την αύξηση των προσφορών.  

• Μειωμένη ποσότητα αποθεμάτων (reduce inventory): Η αναδιοργάνωση 

της επιχείρησης και η ενσωμάτωση του διαδικτύου στη διαδικασία 

παραγωγής και διανομής των αγαθών οδηγεί στην αποθήκευση της 

απολύτως αναγκαίας ποσότητας προϊόντων και κατ΄ επέκταση και στη 

μείωση του κόστους.  

• Συμπίεση του χρόνου παράδοσης των προϊόντων. Οι εταιρίες, μέσω του 

διαδικτύου μειώνουν το χρόνο διανομής των προϊόντων τους και τα διακινούν 

αποτελεσματικότερα.  

• Μειωμένο κόστος συναλλαγών. Ιδιαίτερα οι χρηματοοικονομικές 

συναλλαγές στο διαδίκτυο είναι φθηνότερες από τις αντίστοιχες 

παραδοσιακές συναλλαγές.  

• Ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη της επιχείρησης και είσοδος σε νέες και 
διευρυμένες αγορές. Όλες οι χώρες του κόσμου και όλοι οι άνθρωποι 

απέχουν το ίδιο στο χώρο του Internet.  

Στο σύγχρονο αυτό "ηλεκτρονικά επιχειρηματικό περιβάλλον" η λέξη κλειδί 

είναι η συνεργασία, ενώ ο ανταγωνισμός των επιχειρήσεων εξελίσσεται και κρίνεται 

στις βέλτιστες πρακτικές και συνέργιες των εφοδιαστικών τους αλυσίδων, οι οποίες 

πλέον έχουν μετεξελιχθεί σε εφοδιαστικές αλυσίδες ζήτησης (Demand Supply 

Chains), αφού οι διεργασίες τους είναι προσανατολισμένες στις απαιτήσεις των 

πελατών. Στόχος όλων είναι οι εφοδιαστικές αλυσίδες ζήτησης να αποβάλλουν όλες 

τις δραστηριότητες, οι οποίες δε δημιουργούν προστιθέμενη αξία, να γίνουν δηλαδή 

περισσότερο λεπτές (lean) και κατ΄ επέκταση περισσότερο ευέλικτες (agile), 

προκειμένου να περιοριστούν περαιτέρω τα κόστη και να ενισχυθεί η 

προσαρμοστικότητα και η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. [30] 
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ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΣΧΕΣΗ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ –ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  
 
 
Η διαδικασία εισαγωγής νέων τεχνολογιών στις παραγωγικές μονάδες, οδηγεί 

αναπόφευκτα στην ανάγκη ύπαρξης ενός ανθρώπινου δυναμικού ικανού να 

απορροφήσει τις γνώσεις αυτές και να απορροφήσει τις καινοτομίες που στηρίζονται 

σε αυτές. Όπως προκύπτει από την έρευνα σε συγκεκριμένους κλάδους και 

επιχειρήσεις, η εξέλιξη αυτή απαιτεί αφενός μεν τη βελτίωση του επιπέδου των 

γνώσεων των εργαζομένων, αφετέρου δε του επιπέδου της εμπειρίας τους σε σχέση 

με την επιχείρηση στην οποία απασχολούνται. Οι μεταβολές αυτές εντείνουν τη 

σημασία της επαγγελματικής εκπαίδευσης στις σημαντικότερες ειδικότητες, όπως και 

τη σημασία της «δια βίου μάθησης», της δυνατότητας των επιχειρήσεων να 

συμπληρώνουν και να ανανεώνουν τις γνώσεις των εργαζομένων. [2] 
Για μια πραγματική κοινωνία της πληροφορίας, λοιπόν, είναι πλέον απαραίτητο όλοι 
οι εργαζόμενοι να έχουν "ψηφιακές" δεξιότητες. Αυτές δεν περιλαμβάνουν 

αποκλειστικά γνώσεις πληροφορικής, δηλ. αυστηρά τεχνική κατάρτιση, αλλά 

ενσωματώνουν ένα σύνολο δεξιοτήτων σε τομείς όπως η οργάνωση και η 

επικοινωνία, μια νέα αντίληψη για τη λειτουργία της επιχείρησης, της οποίας είναι 

πλέον αναπόσπαστο κομμάτι το e-επιχειρείν και οι νέες τεχνολογίες γενικότερα. [14] 

Θα μπορούσαμε να πούμε πως οι στόχοι της εκπαίδευσης στη Μεταβιομηχανική 

Κοινωνία- Κοινωνία Της Πληροφορίας  θα έπρεπε λοιπόν να είναι: 

• H συνολική ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου. 

• H κοινωνικοποίηση του ατόμου. 

• H κατανόηση εννοιών και η ανάπτυξη δεξιοτήτων.  

• H κατάκτηση της μεθοδολογίας προσέγγισης της γνώσης. (O 

εγκυκλοπαιδισμός δεν έχει πια κανένα νόημα). 

• H ανάπτυξη της συνείδησης του εργαζόμενου. 

•  Δημιουργικότητα, εφευρετικότητα και προσαρμοστικότητα. 

Κύριος στόχος της εκπαίδευσης στην εποχή της πληροφορικής είναι να δημιουργεί 

εκείνη τη συνείδηση στους πολίτες, ώστε να θεωρούν αυτονόητη τη διαρκή 

ενεργητική αυτομόρφωσή τους σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους, να είναι έτοιμοι για 

την αναπροσαρμογή της εργασίας τους με τη βοήθεια νέων μεθόδων και μέσων και 
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να αντιμετωπίζουν την εργασία τους ως ένα ουσιαστικό και ενδιαφέρον τμήμα της 

καθημερινής τους ζωής. [24] 

Όσον αφορά τις μελλοντικές εξελίξεις για τις επιχειρήσεις σε σχέση με τις νέες 

τεχνολογίες, αυτές είναι εξίσου σημαντικές. Στην κοινωνία της πληροφορίας και της 

γνώσης στην οποία πλέον ζούμε, συχνά για μια επιχείρηση μετρούν πολύ 

περισσότερο άϋλοι πόροι και αγαθά. Έτσι, ολοένα περισσότερες επιχειρήσεις δίνουν 

μεγάλη βαρύτητα στη δημιουργία και την ανταλλαγή γνώσης που έχει να κάνει με το 

αντικείμενό τους. Η Διαχείριση Γνώσης είναι σχετικά καινούργιος τομέας 

επιχειρηματικής δραστηριότητας. Οι εταιρίες που επενδύουν σε αυτήν έχουν κυρίως 

δύο στόχους:  

• Πρώτον, τη δημιουργία γνώσης και τη συγκρότηση πληροφοριακών βάσεων, 

με στόχο να ενισχυθεί η καινοτομία στην επιχείρηση και να αποκτήσουν 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.  

• Δεύτερον, με το να διαχέονται και να μοιράζονται αποτελεσματικά η γνώση 

και η πληροφορία ανάμεσα στους εργαζομένους, ενισχύονται η ταχύτητα και 

η αποτελεσματικότητα στις εταιρικές διαδικασίες. Όπως λέγεται 

χαρακτηριστικά, η διαχείριση της γνώσης και της πληροφορίας με 

ηλεκτρονικά εργαλεία επιτρέπει στις επιχειρήσεις "να μην ανακαλύπτουν κάθε 

φορά τον τροχό από την αρχή". 

Σύμφωνα με σειρά μελετών, τα πλεονεκτήματα της διαχείρισης γνώσης μπορούν 

να συνοψισθούν ως εξής: 

• Η ενίσχυση της καινοτομίας οδηγεί σε επιτάχυνση της ροής της πληροφορίας 

εντός της επιχείρησης. 

• Εξαιτίας του αυξημένου όγκου πληροφοριών, η αποτελεσματική διαχείρισή 

τους μέσα από κατάλληλα δομημένα δίκτυα και ροές αποκτά μεγάλη σημασία.  

• Αυξάνεται η αίσθηση στο προσωπικό ότι η αξία της επιχείρησης έγκειται 

κυρίως στο γνωστικό της κεφάλαιο και όχι αποκλειστικά στους οικονομικούς 

πόρους που διαθέτει. 

Έτσι, για τις επιχειρήσεις που την εφάρμοσαν ή θα την εφαρμόσουν , η διαχείριση 
γνώσης δεν έγινε άλλη μια ενδοεταιρική διαδικασία, αλλά αντίθετα ένας νέος 
τρόπος λειτουργίας, μια νέα αντίληψη για τον τρόπο δουλειάς και τη 
λειτουργία της επιχείρησης στον 21ο αιώνα. 
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Πέρα όμως από τα θεωρητικά πλεονεκτήματα, ορισμένες  μελέτες κατέγραψαν και 

αριθμητικά στοιχεία σχετικά με τις επιχειρήσεις που εφάρμοσαν (κυρίως στο 

εξωτερικό) τη διαχείριση γνώσης, τα οποία είναι πολύ ενδιαφέροντα. Σύμφωνα με τις 

εταιρίες που συμμετείχαν στην έρευνα, η διαχείριση γνώσης είχε αποτέλεσμα να 

ενισχυθεί η συνεργασία ανάμεσα στα τμήματα (83%), να μειωθεί το λειτουργικό 

κόστος (67%) και να δοθεί μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία στους πελάτες (74%). Δεν 

είναι τυχαίο ότι τέσσερις στις πέντε επιχειρήσεις απάντησαν πως θεωρούν τη 

διαχείριση γνώσης στρατηγικό πλεονέκτημα. Επίσης, περίπου 78% των 

επιχειρήσεων θεωρούν ότι χάνουν επιχειρηματικές ευκαιρίες επειδή δεν 

εκμεταλλεύονται επαρκώς πληροφορίες ήδη διαθέσιμες, κυρίως μέσω του 

Διαδικτύου.[14] 

 
 
Στο σημερινό διεθνές πλαίσιο του ανταγωνισμού, με τις συχνές και πολλές φορές 

απρόβλεπτες εξελίξεις, η επιχειρηματική ευελιξία και προσαρμοστικότητα 

αποτελεί κρίσιμη παράμετρο επιτυχίας. Η διασφάλιση τους αποτελεί σημαντικό 

παράγοντα για την επιβίωση μιας επιχείρησης, ενώ βασικότερος συντελεστής προς 

την επίτευξη της ευελιξίας αυτής είναι το ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης που 

δημιουργεί ένα κυρίαρχο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.  

Σε δύο διεθνή συνέδρια, που πραγματοποιήθηκαν το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο του 

2000 στην Αθήνα, τονίστηκε με έμφαση ότι ο καθοριστικός παράγοντας της 

επιτυχίας στο σύγχρονο επιχειρείν δεν είναι πλέον το κεφάλαιο και οι πρώτες 

ύλες. Οι δύο αυτοί παράγοντες είναι απολύτως βέβαιο ότι παραμένουν 

ανεκμετάλλευτοι εάν δεν συνοδεύονται από κατάλληλα καταρτισμένους και 

έμπειρους εργαζόμενους στις νέες επιχειρηματικές πρακτικές. Η διαχείριση της 

επιχειρηματικής αυτής γνώσης που πηγάζει από τις νέες τεχνολογικές τάσεις 

αποτελεί για πολλούς τη μεγαλύτερη ίσως πρόκληση για τις σύγχρονες επιχειρήσεις.  

Είναι βέβαια γεγονός ότι η νέα τεχνολογία απαξιώνει μεν θέσεις εργασίας σε 

ορισμένους κλάδους της βιομηχανίας, ιδιαίτερα σε εκείνους που αποτελούνται από 

εργατικό δυναμικό χαμηλού μορφωτικού επιπέδου, αλλά αποδεδειγμένα δημιουργεί 

νέες θέσεις εργασίας σε άλλους κλάδους όπου απαιτούνται διαφορετικές ειδικότητες.  

Ιστορικά, αυτή η κυκλική διαδικασία δημιουργούσε αύξηση της απασχόλησης, καθώς 

νέοι βιομηχανικοί κλάδοι αντικαθιστούσαν παλαιοτέρους - παραδοσιακούς και οι 

εργαζόμενοι μπορούσαν να προσαρμόσουν τις δυνατότητες - ειδικότητές τους στο 

νέο περιβάλλον, μεταβάλλοντας και αναπτύσσοντας τη ζήτηση.  

Η σημερινή όμως ξέφρενη ταχύτητα αλλαγών που συντελείται στον τεχνολογικό 

τομέα και οι συνεχιζόμενες μεταβολές στις δομές των οικονομιών προκαλούν τη 

http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/ebusiness/specials/article.html?article_id=973
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διατάραξη της κυκλικής αυτής διαδικασίας ανανέωσης, αποφέροντας ανεργία και 
κοινωνικά φαινόμενα άγχους. Η αναστροφή της παραπάνω κατάστασης είναι 
δυνατή εφόσον ο μηχανισμός μετάφρασης των τεχνολογικών μεταβολών σε 
νέες θέσεις εργασίας, δε συνοδεύεται από ελλείψεις στα συστήματα 
κατάρτισης - εκπαίδευσης και καινοτομίας, όπως επίσης και από στερεοτυπία 
στα προϊόντα και τις υπηρεσίες.  
Παράδειγμα βέλτιστης πρακτικής όλων των παραπάνω τάσεων αποτελεί η Ιρλανδία. 

Η χώρα αυτή εφάρμοσε ένα διετές πρόγραμμα επιμόρφωσης, με το οποίο 

υποχρεώθηκαν όλοι οι εκπαιδευτικοί μέσης εκπαίδευσης να εξοικειωθούν με τη 

χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Με μέτρα παρόμοιας υφής και κλίμακας η 

Ιρλανδία έχει καταφέρει σήμερα να συγκεντρώσει το μεγαλύτερο κατά κεφαλή αριθμό 

ειδικών στην πληροφορική στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τη χρονική περίοδο μάλιστα 

που η έλλειψη εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, σε συνδυασμό με τα υψηλά 

επίπεδα ανεργίας, συνιστούν ένα παγκόσμιο φαινόμενο και προκαλούν ποικίλους 

προβληματισμούς.  

Γίνεται δηλαδή αντιληπτό ότι η αποδοχή της πρόκλησης των νέων τεχνολογιών στον 

τομέα της απασχόλησης πρέπει να αποτελεί, χωρίς καμία αμφιβολία, τον κορμό της 

στοχοθετημένης στρατηγικής της κάθε χώρας στην Ψηφιακή Οικονομία που 

επιδιώκει την ανάπτυξή της, την οικονομική ευημερία και κατ' επέκταση το θεμελιώδη 

λίθο της ανταγωνιστικής της άνθησης. [30] 
 

 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 
 
Οι ελληνικές επιχειρήσεις οφείλουν να εξισορροπήσουν τα μειονεκτήματα από το 

εργατικό κόστος, βελτιώνοντας την παραγωγικότητα, την αξιοπιστία, την 

εξυπηρέτηση των πελατών, διερευνώντας νέους τομείς και προϊόντα και 

αναβαθμίζοντας την τεχνολογική βάση τους, ώστε να δημιουργήσουν διατηρήσιμα 

οφέλη. Είναι απαραίτητο, επομένως, να αναγάγουν τα στοιχεία αυτά σε βασικές 

προτεραιότητες κατά το σχεδιασμό της στρατηγικής τους. 
 
Οφείλουν, επίσης, να δώσουν έμφαση στη δια βίου εκπαίδευση και την κατάρτιση 

των εργαζομένων. Είναι απογοητευτικό το γεγονός ότι η ενδοεπιχειρησιακή 

κατάρτιση είναι, στην πλειονότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, από υποτυπώδης 

έως ανύπαρκτη. Αν θέλουμε να συμμετέχουμε με ίσους όρους στο παιχνίδι του 
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διεθνούς ανταγωνισμού, η επιλογή είναι μία. Να καλλιεργήσουμε τα στοιχεία εκείνα 

που εξασφαλίζουν τον δυναμισμό, ο οποίος απαιτείται από τις εταιρείες που 

δραστηριοποιούνται στο διεθνές οικονομικό στερέωμα. 

 

Επιπλέον είναι ανάγκη να υπάρξει ένας γόνιμος προβληματισμός πάνω σε ορισμένα 

ζητήματα, όπως είναι τα ακόλουθα: 

• Τι μπορεί να βελτιώσει την αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής από 

τις ελληνικές επιχειρήσεις; 

• Πώς μπορεί να ενισχυθεί η επιχειρηματικότητα, ιδιαιτέρως σε καινοτόμες 

περιοχές με υψηλή προστιθέμενη αξία με τη βοήθεια της πληροφορικής; 

• Πώς μπορούν οι εργαζόμενοι να επωφεληθούν αποκτώντας νέες δεξιότητες 

και νέα εφόδια γνώσης; 

• Πώς η τεχνολογία μπορεί να βελτιώσει την παραγωγικότητα του ίδιου του 

κράτους και να διευκολύνει και να απλοποιήσει τη σχέση του με τον 

παραγωγικό και επιχειρηματικό ιστό; 

Σε αυτά τα κρίσιμα ερωτήματα επιδιώκει να δώσει πρακτικές απαντήσεις η 

νέα ψηφιακή στρατηγική της Ελλάδας. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της 

Πληροφορίας» αποτελεί  ένα χρήσιμο εργαλείο για την υλοποίηση της ψηφιακής 

αυτής στρατηγικής. [3] 
 

Τα παραπάνω μας επιτρέπουν να βγάλουμε το συμπέρασμα ότι, προκειμένου η 

εφαρμογή των νέων τεχνολογιών να έχει τα προσδοκώμενα θετικά αποτελέσματα, θα 

πρέπει ο σχεδιασμός των διαμεσολαβητών ανθρώπου-μηχανής, της οργάνωσης 

εργασίας του χώρου και της εκπαίδευσης να γίνεται με βάση και προς την 

κατεύθυνση της υποβοήθησης του ρόλου που καλούνται να παίξουν οι εργαζόμενοι.  

Θα πρέπει: 

• Η οργάνωση της εργασίας να σχεδιάζεται με βάση τις εργασίες που 

πραγματικά καλούνται να εκτελέσουν οι εργαζόμενοι, οι οποίες χαρακτηρί-

ζονται από τη διαχείριση νέων ή έκτακτων καταστάσεων παρά από εργασίες 

ρουτίνας, και να τις υποστηρίζει. Η εργασία κατά ομάδες, η μείωση των ωρών 

εργασίας ιδιαίτερα κατά τις νυκτερινές ώρες, οι κύκλοι ποιότητας, αποτελούν 

παραδείγματα μέσων επίτευξης μιας τέτοιας οργάνωσης. 

• Η εκπαίδευση των εργαζομένων, που είναι κρίσιμης σημασίας, είναι ανάγκη 

να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που θέτουν οι εργασίες που σχετίζονται με 

επίλυση προβλημάτων και λήψη αποφάσεων. Οι γνώσεις για τη δομή και τη 

λειτουργία των τεχνολογικών συστημάτων, καθώς και για τα υπό επεξεργασία 
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υλικά και προϊόντα, θα πρέπει να συμπληρώνουν τις γνώσεις για τον 

προγραμματισμό, τη ρύθμιση και τον έλεγχο των μηχανών που 

περιλαμβάνουν τα προγράμματα εκπαίδευσης των εργαζομένων. Επίσης η 

συνεχής εκπαίδευση γύρω από την αντιμετώπιση ανώμαλων καταστάσεων 

του τεχνολογικού συστήματος με τη χρήση προσομοιωτών, καθώς και η από 

καιρού εις καιρό χειροκίνητη οδήγηση του συστήματος, αποτελούν τρόπους 

ανανέωσης και αύξησης των επιτηδειοτήτων των εργαζομένων και εξάλειψης 

του προβλήματος της αποειδίκευσης που συνεπάγεται η προωθημένη 

αυτοματοποίηση. 

• Τα μέσα πληροφόρησης των εργαζομένων (οθόνες, ενδεικτικά όργανα, 

κ.λ.π.) να παρέχουν όλες εκείνες τις πληροφορίες που απαιτούνται για την 

επιτυχή εκτέλεση των εργασιών που καλούνται να εκτελέσουν, με μορφή 

κατανοητή, εύκολα αντιληπτή και συμβατή με τις νοητικές διαδικασίες που 

θέτουν σε ενέργεια, τη χρονική στιγμή και στον τόπο που τις έχουν ανάγκη. 

• Τα διάφορα βοηθήματα (εγχειρίδια, έντυπες διαδικασίες, συστήματα 

υποστήριξης λήψης αποφάσεων, έμπειρα συστήματα, κ.λ.π.) να είναι συμ-

βατά με τις επιτηδειότητες που αναπτύσσουν και τις νοητικές διαδικασίες που 

θέτουν σε ενέργεια οι εργαζόμενοι, καθώς και τις συνθήκες που επικρατούν 

κατά τη διάρκεια της χρησιμοποίησής τους. 

• Ο σχεδιασμός του χώρου εργασίας και οι συνθήκες περιβάλλοντος να μην 

θέτουν προσκόμματα, αλλά να υποβοηθούν τη νοητική δραστηριότητα των 

εργαζομένων. 

 

Η επιτυχής εισαγωγή των νέων τεχνολογιών, λόγω της αλλαγής του ρόλου του 

ανθρώπινου παράγοντα, εξαρτάται σημαντικά από μία σειρά από συνοδευτικές 

ενέργειες σχετιζόμενες με τον ανθρώπινο παράγοντα. Είναι οι ενέργειες αυτές που 

χαρακτηρίζουν το σχεδιασμό ενός συστήματος παραγωγής ως ανθρωποκεντρικό ή 
εργονομικό, σχεδιασμός ο οποίος προϋποθέτει μία κοινωνικοτεχνική θεώρηση 

των συστημάτων παραγωγής ή παροχής υπηρεσιών. Το σημαντικό ποσοστό 

αποτυχημένων εφαρμογών και ο συχνά αυξημένος αριθμός προβλημάτων που 

δημιουργεί η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών  δείχνει ότι δεν ακολουθείται ο σωστός 

τρόπος εισαγωγής με αποτέλεσμα να εντείνονται οι αναστολές των εργαζομένων, 

υπαλλήλων και διευθυντικών στελεχών. 

 

Πολλά είναι τα αίτια στα οποία μπορεί να αποδοθεί η μη επικράτηση και μη διάδοση 

της «κοινωνικοτεχνικής θεώρησης και του ανθρωποκεντρικού σχεδιασμού». Η 
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μηχανοκεντρική θεώρηση αλλά και η παραγνώριση ή και αγνόηση του ανθρώπινου 

παράγοντα από τους μηχανικούς σχεδιαστές των συστημάτων παραγωγής και τους 

αποφασίζοντες την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών, οι νοοτροπίες που έχουν 

διαμορφωθεί από τα τόσο διαδεδομένα συγκεντρωτικά συστήματα διοίκησης και ο 

διαχωρισμός των επιτελικών από τις εκτελεστικές εργασίες τόσο στους εργοδότες 

όσο και στα στελέχη και τους εργαζομένους των επιχειρήσεων, η συνύπαρξη νέων με 

παλαιότερες τεχνολογίες στον ίδιο χώρο και η οικονομική συγκυρία που ωθεί σε 

αποφάσεις με το μικρότερο δυνατό κόστος εφαρμογής είναι μερικές από τις αιτίες 

αυτές.  

Ο εκσυγχρονισμός της παραγωγικής διαδικασίας πρέπει να συνοδεύεται με:  

• εκμοντερνισμό πρώτα στις ανθρώπινες σχέσεις μέσα στην επιχείρηση, 

•  ενδελεχή μελέτη των δυνάμεων και των αδυναμιών της επιχείρησης, 

• χωρίς κατασπατάληση των επενδύσεων, 

• χωρίς αυτός να περιορίζεται μόνο στον τεχνολογικό εκμοντερνισμό, 

• πληροφορώντας τους εργαζομένους και μετά από διαπραγμάτευση με τους 

εκπροσώπους τους, 

• εκπαιδεύοντας τους εργαζομένους στις νέες τεχνολογίες. 

Ο εκσυγχρονισμός πρέπει να γίνεται  με τους ανθρώπους και για τους 

ανθρώπους.[1] 
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ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

 
ΣΤΟΧΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

Σκοπός της εμπειρικής έρευνας που διενεργήθηκε με τη μέθοδο 

συμπλήρωσης ερωτηματολογίων από εργαζόμενους σε διάφορες επιχειρήσεις του 

ιδιωτικού τομέα στη γεωγραφική περιοχή του Νομού Θεσσαλονίκης, είναι να 

ερευνηθούν οι στάσεις των στελεχών και των υπαλλήλων του ιδιωτικού τομέα απέναντι 

στις Νέες τεχνολογίες, στην περιοχή μείζονος Θεσσαλονίκης. Η έρευνα έχει ως στόχο  

να καταδείξει ποια είναι η σημερινή κατάσταση που επικρατεί σε σχέση με το βαθμό 

στον οποίο διευθυντικά στελέχη και υπάλληλοι του ιδιωτικού τομέα αποδέχονται ή 

έχουν αναστολές στα δεδομένα των νέων τεχνολογιών. 

 
ΔΟΜΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 
 

Το ερωτηματολόγιο δομείται από δύο βασικά τμήματα. Στο πρώτο τμήμα 

καταγράφονται  ορισμένα δημογραφικά στοιχεία των ερωτηθέντων και συγκεκριμένα  

το φύλο (Άνδρας / γυναίκα) και η ηλικία τους. Ειδικότερα η ηλικία διαιρέθηκε σε  τρεις 

κατηγορίες. Η πρώτη περιλαμβάνει άτομα ηλικίας 18 έως 28 ετών, η δεύτερη ηλικίας 

29 έως 40 ετών και η τρίτη άτομα 41 και πλέον ετών. 

 

 Οι ερωτηθέντες  απαντούν σε ορισμένα στοιχεία που αφορούν την θέση την 

οποία κατέχουν (Διευθυντικό στέλεχος/ υπάλληλος), τον κλάδο στον οποίο 
δραστηριοποιείται η  εταιρία όπου εργάζονται (π.χ. Μεταφορική , Ναυτιλιακή, 

Εμπορική) και τέλος προσδιορίζουν και το μέγεθος της εταιρίας με βάση τον αριθμό 

των ατόμων που απασχολεί. Ειδικότερα ο τελευταίο παράγοντας  διαιρέθηκε σε  

τέσσερα επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο περιλαμβάνει εταιρίες που απασχολούν 

λιγότερα από 5 άτομα, το δεύτερο περιλαμβάνει εταιρίες που απασχολούν από 6 
μέχρι 10 άτομα, το τρίτο περιλαμβάνει εταιρίες που απασχολούν από 11 μέχρι 30 
άτομα και τέλος το τελευταίο περιλαμβάνει εταιρίες που απασχολούν από 30 και 
πάνω άτομα. Οι πέντε αυτές παράμετροι (φύλο, ηλικία, θέση, κλάδος στον οποίο 
ανήκει η εταιρία και αριθμός εργαζομένων εταιρίας) ζητήθηκαν διότι θεωρήθηκαν 

σημαντικές στην προσπάθεια να εξαχθούν ορισμένα συμπεράσματα σχετικά με το 

βαθμό αποδοχής των νέων τεχνολογιών από τους ιδιωτικούς υπάλληλους και τα 

διευθυντικά στελέχη  του ιδιωτικού τομέα.  
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Το δεύτερο τμήμα του ερωτηματολογίου αποτελείται από δώδεκα ερωτήσεις 
κλειστού τύπου. Οι ερωτήσεις αυτές έχουν σαν σκοπό να βοηθήσουν στην εξαγωγή 

χρήσιμων συμπερασμάτων σε ότι αφορά τα ακόλουθα : 

 

• τις γνώσεις των ιδιωτικών υπαλλήλων αναφορικά με την πληροφορική και τις 

νέες τεχνολογίες,  

• την ικανότητά τους να διαχειρίζονται ορισμένες εφαρμογές στον ηλεκτρονικό 

υπολογιστή,  

• και τέλος  τη στάση που τηρούν οι εργαζόμενοι απέναντι στις νέες τεχνολογίες. 

 

Συγκεκριμένα οι ερωτήσεις 1 έως 6 υποβλήθηκαν με στόχο να ελέγξουν τις 

γνώσεις που έχουν οι ιδιωτικοί υπάλληλοι και τα  διευθυντικά  στελέχη αναφορικά με 

την πληροφορική, καθώς και με το εάν και πόσο συχνά χρησιμοποιούν ηλεκτρονικό 

υπολογιστή πέρα από την  εργασία τους. Οι ερωτήσεις 7 έως 8 υποβλήθηκαν με 

σκοπό να προσδιοριστεί ο βαθμός εξοικείωσης των ιδιωτικών εργαζομένων 

(υπαλλήλων και διευθυντικών στελεχών), με διάφορες εφαρμογές αυτοματισμού 

γραφείου και επικοινωνίας μέσω διαδικτύου όπως επίσης  και με τη χρήση των νέων 

τεχνολογιών. Πιο συγκεκριμένα η έβδομη ερώτηση εξετάζει την εξοικείωση των 

εργαζομένων  στον επεξεργαστή κειμένου, στα  λογιστικά φύλλα, στις  βάσεις 

δεδομένων, στο Internet και στο E-mail, ενώ η όγδοη ερώτηση εξετάζει την εξοικείωση 

των εργαζομένων στις νέες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την αυτοματοποίηση 

της εργασίας τους όπως είναι το Fax, ο εκτυπωτής και το Φωτοτυπικό μηχάνημα. Οι 
ερωτήσεις 9 έως 11 τέθηκαν προκειμένου να αποτυπωθεί η στάση των εργαζομένων 

(υπαλλήλων και διευθυντικών στελεχών) στον ιδιωτικό τομέα αναφορικά με τις νέες 

τεχνολογίες στο χώρο εργασίας τους, ενώ η ερώτηση 12 προσπαθεί να εκμαιεύσει τη 

μελλοντική επιρροή που θα έχουν οι νέες τεχνολογίες στο χώρο της εργασίας. 

 

Οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου μας είναι όλες κλειστού τύπου. Οι πιθανές 

απαντήσεις, ανάλογα με την κάθε ερώτηση ήταν του τύπου των δύο επιλογών όπου ο 

ερωτώμενος επιλέγει ανάμεσα σε κατάφαση/άρνηση είτε των πέντε επιλογών όπου ο 

ερωτώμενος επιλέγει ανάμεσα σε πέντε πιθανές απαντήσεις ποια είναι αυτή που τον 

εκφράζει καλύτερα. Πιο συγκεκριμένα οι πιθανές απαντήσεις που συναντούμε στο 

ερωτηματολόγιο μας είναι οι παρακάτω:   

 

 0-1 έτη / 1-2 έτη / 2-4 έτη / 4-6 έτη / πάνω από 6 έτη 

 Ναι/ Όχι 
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 Ελάχιστες/ Κάποιες/ Αρκετές/ Πολύ Καλές/ Άριστες 

 Καθόλου/ Ελάχιστα/ Σε μέτριο βαθμό/ Πολύ/ Πάρα πολύ 

 Φόβο/ Επιφυλακτικότητα/ Αδιαφορία/ Ενδιαφέρον/ Ενθουσιασμό 

 Πολύ αρνητικά/ Αρνητικά/ Έμεινε αμετάβλητη /Θετικά /Πολύ θετικά 

 

Οι περισσότερες ερωτήσεις παρέχουν πέντε πιθανές απαντήσεις οι οποίες 

κλιμακώνονται από έναν ελάχιστο σε ένα βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας με την κάθε 

ερώτηση και ακολουθούν την γνωστή κλίμακα του Likert. Η δόμηση του κυρίως 

κορμού του ερωτηματολογίου στηρίχθηκε σε αμερικανικά ακαδημαϊκά πρότυπα που 

προέρχονται κυρίως από το Πανεπιστήμιο της Φλόριντα.[38] 

 
 
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ 
 

Το χρονικό πλαίσιο μέσα στο οποίο πραγματοποιήθηκε η διανομή και η 

συλλογή των ερωτηματολογίων ήταν το φθινόπωρο του 2005. Συνολικά μοιράστηκαν 

40 ερωτηματολόγια σε ιδιωτικές εταιρίες και σκοπός μας ήταν το δείγμα να είναι 

αντιπροσωπευτικό με βάση πέντε κριτήρια: 

 

 Φύλο 
 Ηλικία 
 Θέση 
 Τύπος εταιρίας  
 Αριθμός εργαζομένων στην εταιρία  

 

 

 

 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΦΥΛΟ 
 

Στόχος όπως είπαμε ήταν το δείγμα μας να είναι αντιπροσωπευτικό. Στις  

ιδιωτικές επιχειρήσεις που απευθυνθήκαμε η αναλογία ανδρών και γυναικών ήταν 

περίπου ίδια. Πιο συγκεκριμένα το 55% του δείγματος μας αφορά άντρες 

εργαζόμενους  ενώ το 45% αφορά γυναίκες. 
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ΦΥΛΟ 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟ ΔΕΙΓΜΑ 

 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

ΑΝΤΡΑΣ 22 55% 

ΓΥΝΑΙΚΑ 18 45% 

ΣΥΝΟΛΟ 40 100% 

Πίνακας 1 :κατανομή ανά  φύλο 
 
 

Γραφικά  αυτό μεταφράζεται ως εξής : 

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΦΥΛΟ

55%

45% ΑΝΤΡΑΣ
ΓΥΝΑΙΚΑ

 
Διάγραμμα 1 : Κατανομή ανά φύλο 

 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑ 
 

Όσον αφορά την ηλικία, στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό στην έρευνά μας, το 

δείγμα των ατόμων που συγκεντρώθηκε χωρίζεται ηλικιακά σε τρεις κατηγορίες, 

όπως εμφανίζει ο παρακάτω πίνακας: 

 

 

ΗΛΙΚΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ  
ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟ ΔΕΙΓΜΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

18 ΕΩΣ 28 11 28% 

29 ΕΩΣ 40 16 39% 

41 ΚΑΙ ΑΝΩ 13 33% 

ΣΥΝΟΛΟ 40 100% 

Πίνακας 2 : Κατανομή ανά ηλικία 
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Αν εξετάσουμε το δείγμα αυτό σε ποσοστιαία αναλογία, παίρνουμε τα 

αποτελέσματα του παρακάτω διαγράμματος τύπου πίτας: 

 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑ

28%

39%

33%
18 ΕΩΣ 28
29 ΕΩΣ 40
41 ΚΑΙ ΑΝΩ

 
Διάγραμμα 2 : Κατανομή ανά ηλικία 

 

Παρατηρούμε λοιπόν ότι το 28% του δείγματός μας είναι εργαζόμενοι ηλικίας 

18 μέχρι 28 χρονών, ενώ το 33% του δείγματός μας είναι ηλικίας άνω των 41 ετών. 

Το μεγαλύτερο ποσοστό παρατηρείται στην ηλικιακή κατηγορία των 29 έως 40 ετών 

και φτάνει στο 39 %.  

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΘΕΣΗ 
 

Σε σχέση με τη θέση που κατέχει το άτομο στην εργασία του, στην ιδιωτική 

εταιρία στην οποία απασχολείται, έχουμε τα στοιχεία του επόμενου πίνακα: 

 

ΘΕΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ  
ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟ ΔΕΙΓΜΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

ΔΙΕΥΘ. ΣΤΕΛΕΧΟΣ 8 20% 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 32 80% 

ΣΥΝΟΛΟ 40 100% 

Πίνακας 3 : Κατανομή ανά θέση 
 

Αν εξετάσουμε το δείγμα αυτό σε ποσοστιαία αναλογία, παίρνουμε τα 

αποτελέσματα του παρακάτω διαγράμματος τύπου πίτας : 
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ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΘΕΣΗ

20%

80%

ΔΙΕΥΘ. ΣΤΕΛΕΧΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

 
Διάγραμμα 3: Κατανομή ανά θέση 

 
Διαπιστώνουμε ότι το 80% των ατόμων που συμμετέχουν στην έρευνα είναι 

υπάλληλοι, ενώ μόνο το 20% είναι Διευθυντικά στελέχη, αναλογία φυσιολογική σε 

κάθε ιδιωτική επιχείρηση. 

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
 

Το ερωτηματολόγιο5 διανεμήθηκε σε ιδιωτικές επιχειρήσεις της περιοχής 

μείζονος Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα διανεμήθηκε σε Μεταφορικές εταιρίες 

(Thessaloniki Express ΟΕ, Salonika Transport ΟΕ, Σιδηρόπουλος ΑΕ, Τσουρέκας 

ΑΕ) σε εμπορικές εταιρίες (Καραπατόγλου, Μπόλαρης ΟΕ) και σε Ναυτιλιακές 

εταιρίες (MAERSK HELLAS ΑΕ , ARITRANS AE, ΖΟΥΜΕΚΑΣ).  

Συνολικά μοιράστηκαν 40 ερωτηματολόγια και η κατανομή που υπήρχε ανά 

τύπο εταιρίας  φαίνεται αναλυτικά στον ακόλουθο πίνακα : 
 

 
ΤΥΠΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟ ΔΕΙΓΜΑ 

 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 
 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ 15 37,5% 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ 17 42,5% 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ 8 20% 

ΣΥΝΟΛΟ 40 100% 

Πίνακας 4 : Κατανομή ανά τύπο εταιρίας 

     
Το 37,5% του δείγματος προέρχεται από εργαζόμενους (Υπαλλήλους και 

στελέχη) Μεταφορικών ιδιωτικών επιχειρήσεων  ενώ το 42,5% του δείγματος 

προέρχεται από Ναυτιλιακές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή μείζονος 
                                                   
5 Το ερωτηματολόγιο παρατίθεται στο παράρτημα της εργασίας . 
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Θεσσαλονίκης. Τέλος το 20% του δείγματος αφορά εμπορικές ιδιωτικές εταιρίες. 

Μέσα λοιπόν από το ακόλουθο διάγραμμα τύπου πίτας  φαίνεται παραστατικά  η 

ποσοστιαία αναλογία των ατόμων που συμμετείχαν στην έρευνα σε σχέση με τον 

τύπο εταιρίας  στον οποίο απασχολούνται.  

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

38%

42%

20%
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚH
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚH
ΕΜΠΟΡΙΚH

 
Διάγραμμα 4 : Κατανομή ανά τύπο εταιρίας 

 

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΑΡΙΘΜΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ 
 

Όσον αφορά τον αριθμό εργαζομένων που απασχολείται στην εταιρία, 

γεγονός που προσδιορίζει και το μέγεθος αυτής, καταγράφτηκαν τα εξής στοιχεία : 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ 

ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ 
ΣΤΟ ΔΕΙΓΜΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

ΛΙΓΟΤΕΡΟΙ ΑΠΟ 5 6 15% 

6-10 ΑΤΟΜΑ 9 23% 

11-30 ΑΤΟΜΑ 17 42% 

30 ΚΑΙ ΠΑΝΩ 8 20% 

ΣΥΝΟΛΟ 40 100% 

Πίνακας 5 : Κατανομή ανά αριθμό εργαζομένων στην εταιρία 
 

Παρατηρούμε λοιπόν ότι το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματός μας είναι 

εργαζόμενοι που δουλεύουν σε εταιρίες που απασχολούν από 11 μέχρι 30 άτομα και 
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είναι της τάξεως του 42%. Το 15% του δείγματος αφορά εργαζόμενους που 

δουλεύουν σε εταιρίες που απασχολούν λιγότερα από 5 άτομα ενώ το 23% και το 

20% του δείγματος είναι εργαζόμενοι που δουλεύουν σε εταιρίες που απασχολούν 6 

έως 10 άτομα και 30 και πάνω άτομα αντίστοιχα. Τα ποσοστά αυτά φαίνονται 

παραστατικά στο παρακάτω διάγραμμα-πίτα : 

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΒΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

15%

23%

42%

20% ΛΙΓΟΤΕΡΟΙ ΑΠΟ 5
6-10 ΑΤΟΜΑ
11-30 ΑΤΟΜΑ
30 ΚΑΙ ΠΑΝΩ

 
Διάγραμμα 5 : Κατανομή Βάση αριθμού εργαζομένων στην εταιρία 

 
Σε αυτό το σημείο χρειάζεται να πούμε ότι στην ανάλυση που θα 

επακολουθήσει τις εταιρίες που απασχολούν λιγότερα από 5 άτομα και 6 με 10 
άτομα τις θεωρούμε μικρές εταιρίες (όσον αφορά το μέγεθος), ενώ τις εταιρίες που 

απασχολούν 11 έως 30 άτομα και 30 και άνω άτομα τις θεωρούμε μεγάλες 
εταιρίες.    

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 
 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1 ΜΕΧΡΙ 6 
 

Οι ερωτήσεις 1 έως 6 υποβλήθηκαν με στόχο να ελέγξουν γενικά τις γνώσεις 

που έχουν οι υπάλληλοι που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα σχετικά με την 

πληροφορική, αν χρησιμοποιούν ηλεκτρονικό υπολογιστή πέραν των εργασιακών 

τους καθηκόντων, και εάν ναι, πόσο συχνά. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ 1 
 

• ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
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Η πρώτη ερώτηση του ερωτηματολογίου ήταν η εξής: «Κατά τη διάρκεια της 
επαγγελματικής μου σταδιοδρομίας μέχρι και σήμερα έχω χρησιμοποιήσει 
στην εργασία μου ηλεκτρονικό υπολογιστή :». Ο εργαζόμενος είχε τη δυνατότητα 

να επιλέξει ανάμεσα σε 5 δυνατές απαντήσεις. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν 

παρουσιάζονται αναλυτικά στον πίνακα 6 και το ραβδόγραμμα που ακολουθούν: 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ  
ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

0-1 ΕΤΗ 5 12,5% 

1-2 ΕΤΗ 1 2,5% 

2-4 ΕΤΗ 5 12,5% 

4-6 ΕΤΗ 6 15% 

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 6 ΕΤΗ 23 57,5% 

ΣΥΝΟΛΟ 40 100% 

Πίνακας 6: Συνολικά αποτελέσματα στην ερώτηση 1: «Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής 
μου σταδιοδρομίας μέχρι και σήμερα έχω χρησιμοποιήσει στην εργασία μου ηλεκτρονικό 
υπολογιστή». 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1-ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

12,50%

2,50%

12,50% 15%

57,50%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

0-1 ΕΤΗ 1-2 ΕΤΗ 2-4 ΕΤΗ 4-6 ΕΤΗ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 6
ΕΤΗ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ  
Διάγραμμα 6 : Συνολικά αποτελέσματα στην ερώτηση 1: «Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής 
μου σταδιοδρομίας μέχρι και σήμερα έχω χρησιμοποιήσει στην εργασία μου ηλεκτρονικό 
υπολογιστή: ». 
 

Παρατηρούμε λοιπόν ότι  περίπου ένας στους δύο εργαζομένους (είτε είναι 

υπάλληλος είτε Διευθυντικό στέλεχος) έχει χρησιμοποιήσει, κατά τη διάρκεια της 

επαγγελματικής του σταδιοδρομίας στην εργασία του ηλεκτρονικό υπολογιστή πάνω 

από 6 έτη. Το ποσοστό αυτό είναι περίπου 57,5%. Το 15% του δείγματος απάντησε ότι 

έχει χρησιμοποιήσει στη διάρκεια της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας στην εργασία 
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του ηλεκτρονικό υπολογιστή «4 έως 6 έτη»,  το 12,5%  «0 έως 1 έτη» και το ίδιο 

ποσοστό επέλεξε την απάντηση  «2 έως 4 έτη». Τέλος το 2,5% απάντησε ότι έχει 

χρησιμοποιήσει στη διάρκεια της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας στην εργασία του 

ηλεκτρονικό υπολογιστή «1 έως 2 έτη». 

 

• ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το πώς κατανέμονται τα αποτελέσματα αυτά με 

βάση τις τρεις ηλικιακές κατηγορίες που συμμετέχουν στο δείγμα μας, όπως 

παρουσιάζονται παρακάτω: 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 18 ΕΩΣ 28  29 ΕΩΣ 40  41 ΚΑΙ ΑΝΩ  

 ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 

% ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 

% ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 

% 

0-1 ΕΤΗ 4 36,4% 1 6,25% 0 0% 

1-2 ΕΤΗ 1 9,05% 0 0% 0 0% 

2-4 ΕΤΗ 3 27,3% 1 6,25% 1 7,7% 

4-6 ΕΤΗ 2 18,2% 3 18,75% 1 7,7% 

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 6 ΕΤΗ 1 9,05% 11 68,75% 11 84,6% 

ΣΥΝΟΛΟ 11 100% 16 100% 13 100% 

Πίνακας 7: Αποτελέσματα ανά ηλικιακή κατηγορία στην ερώτηση 1: «Κατά τη διάρκεια της 
επαγγελματικής μου σταδιοδρομίας μέχρι και σήμερα έχω χρησιμοποιήσει στην εργασία μου 
ηλεκτρονικό υπολογιστή: ». 
 
 

Παρατηρούμε ότι όσο αυξάνεται η ηλικία του εργαζομένου τόσο αυξάνεται και 

το ποσοστό χρησιμοποίησης ηλεκτρονικού υπολογιστή «πάνω από 6 έτη».  
Πιο συγκεκριμένα  για την ηλικιακή κατηγορία 18 έως 28  το 36,4% 

απάντησε ότι έχει χρησιμοποιήσει κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του 

σταδιοδρομίας  τον ηλεκτρονικό υπολογιστή στην εργασία του «0 έως 1 έτη» γεγονός 

που είναι φυσιολογικό γιατί τα άτομα αυτής της κατηγορίας δεν έχουν μεγάλη 

επαγγελματική εμπειρία. Το 9,05% απάντησε ότι έχει χρησιμοποιήσει «1 έως 2 έτη» 

ηλεκτρονικό υπολογιστή στην εργασία του και το ίδιο ποσοστό επέλεξε την απάντηση 

«πάνω από 6 έτη». Το 27,3% απάντησε ότι έχει χρησιμοποιήσει κατά τη διάρκεια της 

επαγγελματική του σταδιοδρομίας  τον ηλεκτρονικό υπολογιστή στην εργασία του «2 

έως 4 έτη» και τέλος το 18,2% απάντησε ότι έχει χρησιμοποιήσει ηλεκτρονικό 

υπολογιστή «4 έως 6 έτη». 



ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 
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Για την ηλικιακή κατηγορία 29 έως 40 ετών, το 68,75% απάντησε ότι έχει 

χρησιμοποιήσει κατά τη διάρκεια της επαγγελματική του σταδιοδρομίας τον 

ηλεκτρονικό υπολογιστή στην εργασία του «πάνω από 6 έτη»  και το 18,75% απάντησε 

«4 έως 6 έτη». Τέλος το 6,25% απάντησε ότι έχει χρησιμοποιήσει κατά τη διάρκεια της 

επαγγελματική του σταδιοδρομίας  τον ηλεκτρονικό υπολογιστή στην εργασία του «0 

έως 1 έτη» όπως επίσης και ένα άλλο 6,25% απάντησε ότι έχει χρησιμοποιήσει τον 

ηλεκτρονικό υπολογιστή «2 έως 4 έτη». 

Για την ηλικιακή κατηγορία 41 και άνω, το 84,6%, δηλαδή η συντριπτική 

πλειοψηφία, απάντησε ότι έχει χρησιμοποιήσει κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής 

του σταδιοδρομίας  τον ηλεκτρονικό υπολογιστή στην εργασία του «πάνω από 6 έτη»,  

ενώ κανένας εργαζόμενος του δείγματος δεν έχει εμπειρία στους υπολογιστές 

μικρότερη από 2 έτη. Τέλος το 7,7% απάντησε ότι έχει χρησιμοποιήσει κατά τη 

διάρκεια της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας  τον ηλεκτρονικό υπολογιστή στην 

εργασία του «2 έως 4 έτη» όπως επίσης και ένα άλλο 7,7% απάντησε ότι έχει 

χρησιμοποιήσει τον ηλεκτρονικό υπολογιστή «4 έως 6 έτη». 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1- ΗΛΙΚΙΕΣ 18 ΕΩΣ 28 

37%

9%27%

18%
9% 0-1 ΕΤΗ

1-2 ΕΤΗ
2-4 ΕΤΗ
4-6 ΕΤΗ
ΠΑΝΩ ΑΠΟ 6 ΕΤΗ

ΕΡΩΤΗΣΗ 1- ΗΛΙΚΙΕΣ 29 ΕΩΣ 40 

6% 0%6%

19%

69%

0-1 ΕΤΗ
1-2 ΕΤΗ
2-4 ΕΤΗ
4-6 ΕΤΗ
ΠΑΝΩ ΑΠΟ 6 ΕΤΗ

 
ΕΡΩΤΗΣΗ 1- ΗΛΙΚΙΕΣ 41 ΚΑΙ ΑΝΩ 

0%0% 8% 8%

84%

0-1 ΕΤΗ
1-2 ΕΤΗ
2-4 ΕΤΗ
4-6 ΕΤΗ
ΠΑΝΩ ΑΠΟ 6 ΕΤΗ
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Διάγραμμα 7 : Αποτελέσματα ανά ηλικιακή κατηγορία στην ερώτηση 1: «Κατά τη διάρκεια της 
επαγγελματικής μου σταδιοδρομίας μέχρι και σήμερα έχω χρησιμοποιήσει στην εργασία μου 
ηλεκτρονικό υπολογιστή: ». 

 
• ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΘΕΣΗ 

 
Ενδιαφέρον παρουσιάζει το πώς κατανέμονται τα αποτελέσματα αυτά με 

βάση τη θέση που κατέχουν οι εργαζόμενοι στις εταιρίες, ανάλογα δηλαδή με το αν είναι 

υπάλληλοι ή διευθυντικά στελέχη. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν παρατίθενται 

αναλυτικά στον πίνακα 8 και στο διάγραμμα 8 : 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘ.ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
 ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 
% ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 
% 

0-1 ΕΤΗ 1 12,5% 4 12,5% 

1-2 ΕΤΗ 0 0 1 3,125% 

2-4 ΕΤΗ 0 0 5 15,625% 

4-6 ΕΤΗ 0 0 6 18,75% 

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 6 ΕΤΗ 7 87,5% 16 50% 

ΣΥΝΟΛΟ 8 100% 32 100% 

Πίνακας 8 : Αποτελέσματα ανά θέση στην ερώτηση 1: «Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής 
μου σταδιοδρομίας μέχρι και σήμερα έχω χρησιμοποιήσει στην εργασία μου ηλεκτρονικό 
υπολογιστή: ». 
 

Σε ότι αφορά τα διευθυντικά στελέχη  των εταιριών, το 87,5% απάντησε ότι 

έχει χρησιμοποιήσει κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας  τον 

ηλεκτρονικό υπολογιστή στην εργασία του «πάνω από 6 έτη», ενώ ένα 12,5% 

απάντησε ότι έχει χρησιμοποιήσει τον υπολογιστή «0 έως 1 έτη». Σε ότι αφορά τους 
υπαλλήλους  υπάρχει μεγαλύτερη διαφοροποίηση. Ένας στους δύο υπαλλήλους ( 

50% ) έχει χρησιμοποιήσει κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας  

τον ηλεκτρονικό υπολογιστή στην εργασία του, «πάνω από 6 έτη». Το 12,5% 

απάντησε ότι έχει χρησιμοποιήσει τον υπολογιστή  από  «0 έως 1 έτη» ενώ το 

15,625%  έχει χρησιμοποιήσει τον υπολογιστή  «2 έως 4 έτη» και το 18,75%  «4 έως 

6 έτη». Τέλος ένα 3,125%  απάντησε ότι έχει χρησιμοποιήσει τον υπολογιστή  κατά 

τη διάρκεια της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας στην εργασία του «1 έως 2 έτη». 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 1- ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ 
ΣΤΕΛΕΧΩΝ

13%0%0%0%

87%

0-1 ΕΤΗ

1-2 ΕΤΗ

2-4 ΕΤΗ

4-6 ΕΤΗ

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 6
ΕΤΗ

ΕΡΩΤΗΣΗ 1- ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

13%
3%

16%

19%

49%

0-1 ΕΤΗ
1-2 ΕΤΗ
2-4 ΕΤΗ
4-6 ΕΤΗ
ΠΑΝΩ ΑΠΟ 6 ΕΤΗ

 
Διάγραμμα 8: Αποτελέσματα ανά θέση στην ερώτηση 1: «Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής 
μου σταδιοδρομίας μέχρι και σήμερα έχω χρησιμοποιήσει στην εργασία μου ηλεκτρονικό 
υπολογιστή: ». 
 
 
• ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΑΡΙΘΜΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

 

Ένα τελευταίος παράγοντας τον οποίο θα εξετάσουμε είναι ο αριθμός των 

εργαζομένων που απασχολεί η εταιρία. Εξετάζουμε λοιπόν κατά πόσο το μέγεθος της 

εταιρίας επηρεάζει τις απαντήσεις που έδωσαν οι εργαζόμενοι. Σε αυτό το σημείο 

πρέπει να αναφέρουμε ότι για λόγους διευκόλυνσης στην εξαγωγή συμπερασμάτων 

διακρίνουμε τις εταιρίες σε μικρές και μεγάλες. Μικρές σε μέγεθος εταιρίες θεωρούμε 

αυτές που απασχολούν «λιγότερα από 5» άτομα και «6 έως 10» άτομα, ενώ μεγάλες 

σε μέγεθος εταιρίες θεωρούμε αυτές που απασχολούν «11 έως 30» άτομα και «30 και 

άνω» άτομα. 

 

Α. Για τις μικρές  σε μέγεθος εταιρίες. 

 

Όσον αφορά τις εταιρίες που απασχολούν λιγότερα από 5 άτομα, το 

83,3% έχει χρησιμοποιήσει κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας  

τον ηλεκτρονικό υπολογιστή στην εργασία του «πάνω από 6 έτη» ενώ το 16,7% 

απάντησε ότι έχει χρησιμοποιήσει ηλεκτρονικό υπολογιστή «2 έως 4 έτη». 

Όσον αφορά τώρα τις εταιρίες που απασχολούν 6 έως 10 άτομα, το 33,4% 

μόνο έχει «πάνω από 6 χρόνια» εμπειρία στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές κατά τη 

διάρκεια της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας, ενώ για τις απαντήσεις «0 έως 1 έτη», 

«2 έως 4 έτη», «4 έως 6 έτη» ισχύει το ίδιο ποσοστό (22,2%).   
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΛΙΓΟΤΕΡΟΙ ΑΠΟ 5 6-10 ΑΤΟΜΑ 
 ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 
% ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 
% 

0-1 ΕΤΗ 0 0% 2 22,2% 

1-2 ΕΤΗ 0 0% 0 0% 

2-4 ΕΤΗ 1 16,7% 2 22,2% 

4-6 ΕΤΗ 0 0% 2 22,2% 

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 6 ΕΤΗ 5 83,3% 3 33,4% 

ΣΥΝΟΛΟ 6 100% 9 100% 

Πίνακας 9: Αποτελέσματα ανά αριθμό εργαζομένων για τις μικρές σε μέγεθος εταιρίες στην 
ερώτηση 1: «Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής μου σταδιοδρομίας μέχρι και σήμερα έχω 
χρησιμοποιήσει στην εργασία μου ηλεκτρονικό υπολογιστή: ». 
 

 

Β. Για τις μεγάλες  σε μέγεθος εταιρίες. 

 

Για τις εταιρίες που απασχολούν 11 με 30 άτομα, το 58,9% έχει «πάνω από 

6 χρόνια» εμπειρία στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές κατά τη διάρκεια της 

επαγγελματικής του σταδιοδρομίας, ενώ για τις απαντήσεις «0 έως 1 έτη» και «4 έως 6 

έτη»  ισχύει το ίδιο ποσοστό 17,6%. Τέλος το 5,9% απάντησε ότι έχει χρησιμοποιήσει 

κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας  τον ηλεκτρονικό υπολογιστή 

στην εργασία του  «1 έως 2 έτη». 

Για τις εταιρίες που απασχολούν 30 και άνω άτομα, το 62,5% έχει «πάνω 

από 6 χρόνια» εμπειρία στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές κατά τη διάρκεια της 

επαγγελματικής του σταδιοδρομίας, ενώ την απάντηση «2 με 4 έτη» επέλεξε το 25% 

του δείγματος και την απάντηση «4 με 6 έτη»  το 12,5% του δείγματος. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 11-30 ΑΤΟΜΑ 30 ΚΑΙ ΠΑΝΩ 
 ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 
% ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 
% 

0-1 ΕΤΗ 3 17,6% 0 0% 

1-2 ΕΤΗ 1 5,9% 0 0% 

2-4 ΕΤΗ 0 0% 2 25% 

4-6 ΕΤΗ 3 17,6% 1 12,5% 

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 6 ΕΤΗ 10 58,9% 5 62,5% 

ΣΥΝΟΛΟ 17 100% 8 100% 

Πίνακας 10 : Αποτελέσματα ανά αριθμό εργαζομένων για τις μεγάλες σε μέγεθος εταιρίες στην 
ερώτηση 1: «Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής μου σταδιοδρομίας μέχρι και σήμερα έχω 
χρησιμοποιήσει στην εργασία μου ηλεκτρονικό υπολογιστή: ». 



ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 
ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ. 
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Τα παραπάνω ποσοστά  φαίνονται παραστατικά στο παρακάτω 

ραβδόγραμμα  και αφορούν όλες τις εταιρίες, μικρές και μεγάλες :  

ΕΡΩΤΗΣΗ 1-ΑΠΟΤΕΛ.ΑΝΑ ΑΡΙΘΜΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

0% 0%

16,70%

0%

83,30%

22,20%

0%

22,20% 22,20%

33,40%

17,60%

5,90%
0%

17,60%

58,90%

0% 0%

25%

12,50%

62,50%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

0-1 ΕΤΗ 1-2 ΕΤΗ 2-4 ΕΤΗ 4-6 ΕΤΗ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 6
ΕΤΗ

ΛΙΓΟΤΕΡΟΙ ΑΠΟ 5 6-10 ΑΤΟΜΑ 11-30 ΑΤΟΜΑ 30 ΚΑΙ ΠΑΝΩ
 

Διάγραμμα 9: Αποτελέσματα ανά αριθμό εργαζομένων στις εταιρίες στην ερώτηση 1: «Κατά τη 
διάρκεια της επαγγελματικής μου σταδιοδρομίας μέχρι και σήμερα έχω χρησιμοποιήσει στην 
εργασία μου ηλεκτρονικό υπολογιστή: ». 
 
 

Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα που παραστατικά αποτυπώνονται στο 

διάγραμμα μας παρατηρούμε δύο ενδιαφέροντα σημεία: 

1. Το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος που απάντησε ότι έχει χρησιμοποιήσει 

κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας τον ηλεκτρονικό 

υπολογιστή στην εργασία του «πάνω από 6 έτη»,  το συναντάμε στις εταιρίες 

που απασχολούν τα λιγότερα άτομα, δηλαδή στην κατηγορία «λιγότερα από 

5». 

2. Τα άτομα με τη λιγότερη εμπειρία (0 έως 1 έτη)εργάζονται στις εταιρίες που 

απασχολούν «6 έως 10 άτομα» (22,2%) και «11 έως 30»(17,6%). 

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ 2 
 



ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 
ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ 
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• ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

Η δεύτερη ερώτηση ήταν η ακόλουθη: «Πριν την παρούσα εργασία μου οι 
γνώσεις μου στην πληροφορική ήταν :» Ο εργαζόμενος είχε τη δυνατότητα να 

επιλέξει ανάμεσα σε 5 δυνατές απαντήσεις. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν 

παρουσιάζονται αναλυτικά στον πίνακα και το ραβδόγραμμα που ακολουθούν: 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ  
ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ 9 22,5% 

ΚΑΠΟΙΕΣ 6 15% 

ΑΡΚΕΤΕΣ 15 37,5% 

ΠΟΛΥ ΚΑΛΕΣ 8 20% 

ΑΡΙΣΤΕΣ 2 5% 

ΣΥΝΟΛΟ 40 100% 

Πίνακας 11 : Συνολικά αποτελέσματα στην ερώτηση 2 : «Πριν την παρούσα εργασία μου οι 
γνώσεις μου στην πληροφορική ήταν :». 
 

Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι μόνο το  25% των ερωτηθέντων είχε γνώσεις  

πληροφορικής «πολύ καλές» (20%) ή «άριστες» (5%) πριν την παρούσα εργασία 

του, ενώ το 37,5%(22,5%+12,5%) είχε πολύ λίγες γνώσεις στην πληροφορική. Τέλος 

το 37,5 % των εργαζομένων δήλωσε ότι  είχε «αρκετές» γνώσεις πληροφορικής. 

 

Τα παραπάνω ποσοστά  φαίνονται παραστατικά στο παρακάτω ραβδόγραμμα :  

ΕΡΩΤΗΣΗ 2-ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

22,50%

15%

20%

5%

37,50%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΚΑΠΟΙΕΣ ΑΡΚΕΤΕΣ ΠΟΛΥ ΚΑΛΕΣ ΑΡΙΣΤΕΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ  



ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 
ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ 
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Διάγραμμα 10 : Συνολικά αποτελέσματα στην ερώτηση 2 : «Πριν την παρούσα εργασία μου οι 
γνώσεις μου στην πληροφορική ήταν :». 
 

Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα προκύπτει το συμπέρασμά ότι 2 στους 5 

εργαζομένους ιδιωτικών εταιριών είχαν «Αρκετές» γνώσεις πληροφορικής πριν την 

εργασία τους  στην συγκεκριμένη επιχείρηση και  μόλις 1 στους 4 είχαν «πολύ καλές» 

ή «άριστες» γνώσεις στην πληροφορική πριν την παρούσα εργασία τους.   

 

• ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το πώς κατανέμονται τα αποτελέσματα αυτά με 

βάση τις τρεις ηλικιακές κατηγορίες που συμμετέχουν στο δείγμα μας, όπως 

παρουσιάζονται παρακάτω:  

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 18 ΕΩΣ 28  29 ΕΩΣ 40  41 ΚΑΙ ΑΝΩ  
 ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 
% ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 
% ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 
% 

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ 1 9,05% 3 18,75% 5 38,5% 

ΚΑΠΟΙΕΣ 3 27,3% 1 6,25% 2 15,4% 

ΑΡΚΕΤΕΣ 4 36,4% 6 37,5% 5 38,5% 

ΠΟΛΥ ΚΑΛΕΣ 2 18,2% 5 31,25% 1 7,6% 

ΑΡΙΣΤΕΣ 1 9,05% 1 6,25% 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ 11 100% 16 100% 13 100% 

Πίνακας 12: Αποτελέσματα ανά ηλικιακή κατηγορία στην ερώτηση 2 : «Πριν την παρούσα 
εργασία μου οι γνώσεις μου στην πληροφορική ήταν :». 

  
   Γενικά παρατηρούμε από τις απαντήσεις που δόθηκαν ότι καθώς 
αυξάνεται η ηλικία μειώνονται οι γνώσεις πληροφορικής. Αυτό κυρίως γίνεται 

εμφανές αν συγκρίνουμε τις ηλικιακές κατηγορίες 18-29 και 40 και άνω. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το γεγονός ότι στην ηλικιακή κατηγορία 18-29 το 

27,25% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι έχει «πολύ καλές» ή «άριστες» γνώσεις στην 

πληροφορική πριν την παρούσα εργασία του, ενώ στην ηλικιακή κατηγορία των 41 και 

άνω μόλις το 7,6% δηλώνει κάτι ανάλογο. Ενδεικτικό επίσης είναι ότι το 38,5% των 

ερωτηθέντων που ανήκει στην ηλικιακή κατηγορία «41 και άνω» δηλώνει ότι είχε 

«ελάχιστες» γνώσεις στην πληροφορική πριν την παρούσα εργασία, ενώ το ίδιο 

ποσοστό δηλώνει ότι έχει «αρκετές» γνώσεις. 

   Για την ηλικιακή κατηγορία 18-28 περίπου το 36,35% δηλώνει ότι έχει 

«ελάχιστες» ή «κάποιες» γνώσεις στην πληροφορική πριν την παρούσα εργασία του, 

γεγονός που προκαλεί ανησυχία αν αναλογιστεί κανείς την προσπάθεια που 



ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 
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πραγματοποιείται τα τελευταία χρόνια από το κράτος προκειμένου τα άτομα από πολύ 

μικρή ακόμη ηλικία να εξοικειωθούν με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και την 

πληροφορική επιστήμη γενικότερα. Τέλος το 36,4% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι είχε 

«αρκετές» γνώσεις στην πληροφορική πριν την παρούσα εργασία του. 

Για την ηλικιακή κατηγορία  29-40, παρατηρούμε ότι το  37,5% δηλώνει ότι 

είχε «πολύ καλές» ή «άριστες» γνώσεις στην πληροφορική πριν την παρούσα εργασία 

του, ενώ το 37,5% δηλώνει ότι είχε «αρκετές» γνώσεις.  

Τέλος, και στις τρεις ηλικιακές κατηγορίες υπάρχουν σχεδόν τα ίδια ποσοστά 

ερωτηθέντων που απάντησαν ότι είχαν «αρκετές» γνώσεις  στην πληροφορική πριν 

την παρούσα εργασία τους και κυμαίνονται από 36,4% μέχρι 38,5%. 

 

Τα παραπάνω ποσοστά  φαίνονται παραστατικά στο διάγραμμα 11:  
ΕΡΩΤΗΣΗ 2- ΗΛΙΚΙΕΣ 18 ΕΩΣ 28 

9%

27%

37%

18%
9% ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ

ΚΑΠΟΙΕΣ
ΑΡΚΕΤΕΣ
ΠΟΛΥ ΚΑΛΕΣ
ΑΡΙΣΤΕΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ 2- ΗΛΙΚΙΕΣ 29 ΕΩΣ 40 

19%
6%

38%

31%

6% ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ
ΚΑΠΟΙΕΣ
ΑΡΚΕΤΕΣ
ΠΟΛΥ ΚΑΛΕΣ
ΑΡΙΣΤΕΣ

 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2- ΗΛΙΚΙΕΣ 41 ΚΑΙ ΑΝΩ 

39%

15%

38%

8% 0% ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ
ΚΑΠΟΙΕΣ
ΑΡΚΕΤΕΣ
ΠΟΛΥ ΚΑΛΕΣ
ΑΡΙΣΤΕΣ

 
Διάγραμμα 11 : Αποτελέσματα ανά ηλικιακή κατηγορία στην ερώτηση 2 : «Πριν την παρούσα 
εργασία μου οι γνώσεις μου στην πληροφορική ήταν :». 
 

• ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΘΕΣΗ 
 

Παρακάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τη δεύτερη 

ερώτηση σύμφωνα με τη θέση που κατέχουν οι εργαζόμενοι (υπάλληλοι ή διευθυντικά 

στελέχη ) που ερωτήθηκαν :  



ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 
ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ. 
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘ.ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
 ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 
% ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 
% 

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ 2 25% 7 22% 

ΚΑΠΟΙΕΣ 1 12,5% 5 16% 

ΑΡΚΕΤΕΣ 2 25% 13 40% 

ΠΟΛΥ ΚΑΛΕΣ 3 37,5% 5 16% 

ΑΡΙΣΤΕΣ 0 0% 2 6% 

ΣΥΝΟΛΟ 8 100% 32 100% 

Πίνακας 13: Αποτελέσματα ανά θέση στην ερώτηση 2 : «Πριν την παρούσα εργασία μου οι 
γνώσεις μου στην πληροφορική ήταν :». 
 

Γενικά παρατηρούμε από τις απαντήσεις που δόθηκαν ότι περίπου το 38% 

των υπαλλήλων αλλά και των διευθυντικών στελεχών απάντησε ότι είχε «ελάχιστες» 

ή «κάποιες» γνώσεις πριν την παρούσα εργασία του. Το 62,5%(25%+37,5%) των 

διευθυντικών στελεχών και το 56% των υπαλλήλων (40%+16%) δήλωσε ότι είχε 

«αρκετές» ή «πολύ καλές» γνώσεις στην πληροφορική, ενώ μόλις το 6% των 

υπαλλήλων και το 0% των διευθυντικών στελεχών απάντησε ότι είχε άριστες γνώσεις 

στην πληροφορική.  

 

Τα παραπάνω ποσοστά  φαίνονται παραστατικά μέσα από το διάγραμμα 12 : 
ΕΡΩΤΗΣΗ 2- ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

25%

13%
25%

37%
0% ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ

ΚΑΠΟΙΕΣ
ΑΡΚΕΤΕΣ
ΠΟΛΥ ΚΑΛΕΣ
ΑΡΙΣΤΕΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ 2- ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

22%

16%
40%

16%
6% ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ

ΚΑΠΟΙΕΣ
ΑΡΚΕΤΕΣ
ΠΟΛΥ ΚΑΛΕΣ
ΑΡΙΣΤΕΣ

 
Διάγραμμα 12 : Αποτελέσματα ανά θέση στην ερώτηση 2 : «Πριν την παρούσα εργασία μου οι 
γνώσεις μου στην πληροφορική ήταν :». 
 
 
• ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΑΡΙΘΜΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

 

Α. Για τις μικρές  σε μέγεθος εταιρίες. 

 



ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 
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Για τις εταιρίες που απασχολούν λιγότερα από 5 άτομα το 50% των 

ερωτηθέντων είχε «αρκετές» γνώσεις στην πληροφορική πριν την παρούσα εργασία 

του ενώ το 33,3% είχε «πολύ καλές» γνώσεις.   

Για τις εταιρίες που απασχολούν 6 με 10 άτομα το 33,3% των ερωτηθέντων 

είχε «αρκετές» γνώσεις στην πληροφορική πριν την παρούσα εργασία του, ενώ μόλις 

το 11,2% είχε «πολύ καλές» γνώσεις. 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΛΙΓΟΤΕΡΟΙ ΑΠΟ 5 6-10 ΑΤΟΜΑ 
 ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 
% ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 
% 

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ 0 0% 2 22,2% 

ΚΑΠΟΙΕΣ 1 16,7% 3 33,3% 

ΑΡΚΕΤΕΣ 3 50% 3 33.3% 

ΠΟΛΥ ΚΑΛΕΣ 2 33,3% 1 11,2% 

ΑΡΙΣΤΕΣ 0 0% 0 0% 

ΣΥΝΟΛΟ 6 100% 9 100% 

Πίνακας 14 : Αποτελέσματα ανά αριθμό εργαζομένων για τις μικρές σε μέγεθος εταιρίες στην 
ερώτηση 2: «Πριν την παρούσα εργασία μου οι γνώσεις μου στην πληροφορική ήταν :». 
 
 

Β. Για τις μεγάλες  σε μέγεθος εταιρίες. 

 

Για τις εταιρίες που απασχολούν 11 έως 30 άτομα, το 29,4% των 

ερωτηθέντων είχε «αρκετές» γνώσεις στην πληροφορική πριν την παρούσα εργασία 

του, ενώ το 23,5% είχε «πολύ καλές» γνώσεις  και το 6% είχε «άριστες» γνώσεις. 

Μάλιστα το 35,3% δήλωσε ότι είχε  «ελάχιστες» γνώσεις στην πληροφορική.    

Για τις εταιρίες που απασχολούν 30 και άνω άτομα, το 50% των 

ερωτηθέντων είχε «αρκετές» γνώσεις στην πληροφορική πριν την παρούσα εργασία 

του, ενώ το 25% είχε «πολύ καλές»  και «άριστες» γνώσεις.   

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 11-30 ΑΤΟΜΑ 30 ΚΑΙ ΠΑΝΩ 
 ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 
% ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 
% 

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ 6 35,3% 1 12,5% 

ΚΑΠΟΙΕΣ 1 5,9% 1 12,5% 

ΑΡΚΕΤΕΣ 5 29,4% 4 50% 

ΠΟΛΥ ΚΑΛΕΣ 4 23,5% 1 12,5% 

ΑΡΙΣΤΕΣ 1 5,9% 1 12,5% 

ΣΥΝΟΛΟ 17 100% 8 100% 
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Πίνακας 15 : Αποτελέσματα ανά αριθμό εργαζομένων για τις μεγάλες  σε μέγεθος εταιρίες στην 
ερώτηση 2: «Πριν την παρούσα εργασία μου οι γνώσεις μου στην πληροφορική ήταν :». 
 
Τα παραπάνω ποσοστά  φαίνονται παραστατικά στο παρακάτω ραβδόγραμμα  και 

αφορούν όλες τις εταιρίες, μικρές και μεγάλες : 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2-ΑΠΟΤΕΛ.ΑΝΑ ΑΡΙΘΜΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

0%

16,70%

50%

33,30%

0%

22,20%

33,30%

0

11,20%

0%

35,30%

5,90%

29,40%

23,50%

5,90%

12,50% 12,50%

50%

12,50% 12,50%

0%
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60%

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΚΑΠΟΙΕΣ ΑΡΚΕΤΕΣ ΠΟΛΥ ΚΑΛΕΣ ΑΡΙΣΤΕΣ

ΛΙΓΟΤΕΡΟΙ ΑΠΟ 5 6-10 ΑΤΟΜΑ 11-30 ΑΤΟΜΑ 30 ΚΑΙ ΠΑΝΩ  
Διάγραμμα 13 : Αποτελέσματα ανά αριθμό εργαζομένων στις εταιρίες στην ερώτηση 2 : «Πριν 
την παρούσα εργασία μου οι γνώσεις μου στην πληροφορική ήταν :». 
 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ 3 

 

• ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

Η τρίτη ερώτηση ήταν η ακόλουθη: «Παρακολούθησα στο παρελθόν 
κάποιο σεμινάριο/ μάθημα πληροφορικής.» Οι ερωτηθέντες είχαν τη δυνατότητα να 

διαλέξουν μία από δύο πιθανές απαντήσεις. Παρακάτω φαίνονται τα αποτελέσματα 

των απαντήσεων αυτών:  

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ  
ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

ΝΑΙ 25 62,5% 

ΟΧΙ 15 37,5% 

ΣΥΝΟΛΟ 40 100% 

Πίνακας 16 :  Συνολικά αποτελέσματα στην ερώτηση 3 : «Παρακολούθησα στο παρελθόν κάποιο 
σεμινάριο/ μάθημα πληροφορικής.» 



ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 
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Από τις απαντήσεις που δόθηκαν διαπιστώνουμε ότι ένα αρκετά μεγάλο 

ποσοστό ιδιωτικών  υπαλλήλων (37,5%) δεν παρακολούθησε στο παρελθόν κάποιο 

σεμινάριο ή μάθημα πληροφορικής, σε αντίθεση με ένα ποσοστό 62,5% που απάντησε 

ότι έχει παρακολουθήσει κάποιο σεμινάριο/ μάθημα πληροφορικής. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3- ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

62,50%

37,50%
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60,00%

70,00%
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ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
 

Διάγραμμα 14 : Συνολικά αποτελέσματα στην ερώτηση 3 : «Παρακολούθησα στο παρελθόν 
κάποιο σεμινάριο/ μάθημα πληροφορικής.»  

 

Συμπερασματικά μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι η πλειοψηφία(62,5%) του 

δείγματός μας έχει παρακολουθήσει κάποιο σεμινάριο ή μάθημα  πληροφορικής κατά 

το παρελθόν. Αυτό το γεγονός είναι ιδιαίτερα θετικό αν αναλογιστεί κανείς την ανάγκη 

ανταπόκρισης των ιδιωτικών  υπαλλήλων  στις νέες προκλήσεις της τεχνολογίας και 

της πληροφορικής. 

 

• ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι απαντήσεις που δόθηκαν με βάση τις τρεις 

ηλικιακές κατηγορίες: 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 18 ΕΩΣ 28  29 ΕΩΣ 40  41 ΚΑΙ ΑΝΩ  
 ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 
% ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 
% ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 
% 

ΝΑΙ 8 72,7% 12 75% 5 38,5% 

ΟΧΙ 3 27,3% 4 25% 8 61,5% 

ΣΥΝΟΛΟ 11 100% 16 100% 13 100% 



ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 
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Πίνακας 17 : Αποτελέσματα ανά ηλικιακή κατηγορία στην ερώτηση 3 : «Παρακολούθησα στο 
παρελθόν κάποιο σεμινάριο/ μάθημα πληροφορικής.»  
 

Όπως προκύπτει από τις απαντήσεις που δόθηκαν, το 72,7% των ατόμων 

που ανήκουν στην κατηγορία 18-28 ετών απάντησαν πως έχουν παρακολουθήσει 

κάποιο μάθημα/ σεμινάριο πληροφορικής. Περίπου ίδιο είναι το ποσοστό(75%) και στα 

άτομα που ανήκουν στην κατηγορία των 29-40 ετών. Από την άλλη πλευρά όμως, 

παρατηρούμε κάτι αντίστροφο στα άτομα που ανήκουν στην κατηγορία των 41 ετών 

και άνω. Περίπου το 61,5% της ηλικιακής αυτής κατηγορίας δεν έχει παρακολουθήσει 

στο παρελθόν κάποιο μάθημα ή σεμινάριο πληροφορικής, ενώ μόλις το 38,5% δήλωσε 

ότι το έχει κάνει.  

 

Τα παραπάνω ποσοστά  φαίνονται παραστατικά μέσα από το διάγραμμα 15 : 
ΕΡΩΤΗΣΗ 3- ΗΛΙΚΙΕΣ 18 ΕΩΣ 28 

73%

27%

ΝΑΙ
ΟΧΙ

ΕΡΩΤΗΣΗ 3- ΗΛΙΚΙΕΣ 29 ΕΩΣ 40 

75%

25%

ΝΑΙ
ΟΧΙ

 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3- ΗΛΙΚΙΕΣ 41 ΚΑΙ ΑΝΩ 

38%

62%

ΝΑΙ
ΟΧΙ

 
Διάγραμμα 15 : Αποτελέσματα ανά ηλικιακή κατηγορία στην ερώτηση 3 : «Παρακολούθησα στο 
παρελθόν κάποιο σεμινάριο/ μάθημα πληροφορικής.» 
 

• ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΘΕΣΗ 
 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της τρίτης  ερώτησης με 

κριτήριο αυτή τη φορά τη θέση εργασίας την οποία κατέχουν οι ερωτώμενοι στις 

επιχειρήσεις στις οποίες απασχολούνται. 

 



ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 
ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ 
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘ.ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
 ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 
% ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 
% 

ΝΑΙ 5 62,5% 20 62,5% 

ΟΧΙ 3 37,5% 12 37,5% 

ΣΥΝΟΛΟ 8 100% 32 100% 

Πίνακας 18 : Αποτελέσματα ανά θέση στην ερώτηση 3 : «Παρακολούθησα στο παρελθόν κάποιο 
σεμινάριο/ μάθημα πληροφορικής.» 
 

Παρατηρούμε ότι η αναλογία τόσο των διευθυντικών στελεχών όσο και των 

υπαλλήλων  που απάντησαν θετικά σε αυτή την ερώτηση σε σχέση με αυτούς που 

απάντησαν αρνητικά είναι περίπου δύο προς ένα. Μάλιστα τα ποσοστά τόσο των 

υπαλλήλων όσο και των διευθυντικών στελεχών, όπως παρουσιάζονται στον πίνακα 

18, είναι ακριβώς τα ίδια. Το 62,5% έχει απαντήσει ότι έχει παρακολουθήσει κάποιο 

σεμινάριο ή μάθημα πληροφορικής, ενώ 37,5% απάντησε πως δεν έχει 

παρακολουθήσει κάτι ανάλογο.  

Τα παραπάνω ποσοστά  φαίνονται παραστατικά στο διάγραμμα 16 :  
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3- ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
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Διάγραμμα 16: Αποτελέσματα ανά θέση στην ερώτηση 3 : «Παρακολούθησα στο παρελθόν 
κάποιο σεμινάριο/ μάθημα πληροφορικής.» 
 
• ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΑΡΙΘΜΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

Α. Για τις μικρές  σε μέγεθος εταιρίες. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΛΙΓΟΤΕΡΟΙ ΑΠΟ 5 6-10 ΑΤΟΜΑ 
 ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 
% ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 
% 

ΝΑΙ 5 83,3% 4 44,4% 

ΟΧΙ 1 16,7% 5 55,6% 



ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 
ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ 
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ΣΥΝΟΛΟ 6 100% 9 100% 

Πίνακας 19 : Αποτελέσματα ανά αριθμό εργαζομένων για τις μικρές εταιρίες  στην ερώτηση 3 : 
«Παρακολούθησα στο παρελθόν κάποιο σεμινάριο/ μάθημα πληροφορικής.» 
 

Στην κατηγορία των εταιριών που απασχολούν  λιγότερα από 5 άτομα, το 

83,3% των εργαζομένων έχει απαντήσει ότι έχει παρακολουθήσει κάποιο μάθημα ή 

σεμινάριο πληροφορικής, ενώ μόλις το 16,7% δήλωσε ότι δεν έχει παρακολουθήσει 

κάτι αντίστοιχο.   

Στην κατηγορία των εταιριών που απασχολούν  6-10 άτομα, οι μισοί περίπου 

(44,4%)έχουν παρακολουθήσει κάποιο μάθημα ή σεμινάριο πληροφορικής, ενώ το 

55,6% δήλωσε ότι δεν έχει παρακολουθήσει. 

 

Β. Για τις μεγάλες  σε μέγεθος εταιρίες. 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 11-30 ΑΤΟΜΑ 30 ΚΑΙ ΠΑΝΩ 
 ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 
% ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 
% 

ΝΑΙ 11 64,7% 5 62,5% 

ΟΧΙ 6 35,3% 3 37,5% 

ΣΥΝΟΛΟ 17 100% 8 100% 

Πίνακας 20 : Αποτελέσματα ανά αριθμό εργαζομένων για τις μεγάλες εταιρίες  στην ερώτηση 3 : 
«Παρακολούθησα στο παρελθόν κάποιο σεμινάριο/ μάθημα πληροφορικής.» 

 

Στην κατηγορία των εταιριών που απασχολούν  11-30 άτομα και 30 και άνω 

τα ποσοστά των εργαζομένων που μας απάντησαν ότι έχουν παρακολουθήσει κάποιο 

μάθημα ή σεμινάριο πληροφορικής είναι περίπου το ίδια. Για τη μεν πρώτη κατηγορία 

το ποσοστό φτάνει το 64,7%,  ενώ για τη δεύτερη το 62,5% απάντησε θετικά στην 

ερώτηση. Αντίστοιχα το 35,3% των εργαζομένων που ανήκουν στην κατηγορία των 

εταιριών που απασχολούν 11-30 άτομα και το 37,5% των εργαζομένων που ανήκουν 

στην κατηγορία των εταιριών που απασχολούν 30 και πάνω άτομα απάντησαν ότι δεν 

παρακολούθησαν κάποιο μάθημα ή σεμινάριο πληροφορικής.  

 

Τα παραπάνω ποσοστά  φαίνονται παραστατικά στο παρακάτω ραβδόγραμμα  και 

αφορούν όλες τις εταιρίες, μικρές και μεγάλες : 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 3-ΑΠΟΤΕΛ.ΑΝΑ ΑΡΙΘΜΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
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ΛΙΓΟΤΕΡΟΙ ΑΠΟ 5 6-10 ΑΤΟΜΑ 11-30 ΑΤΟΜΑ 30 ΚΑΙ ΠΑΝΩ
 

Διάγραμμα 17 : Αποτελέσματα ανά αριθμό εργαζομένων για τις εταιρίες  στην ερώτηση 3: 
«Παρακολούθησα στο παρελθόν κάποιο σεμινάριο/ μάθημα πληροφορικής.» 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ 4 ΚΑΙ 5 
 

• ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

Σε αυτό το σημείο θα αναλύσουμε τις ερωτήσεις 4 και 5 μαζί. Η τέταρτη 

ερώτηση του ερωτηματολογίου ήταν: «Έχω υπολογιστή στο σπίτι μου:» ενώ η 

πέμπτη ερώτηση την οποία απαντούν μονό όσοι έχουν απαντήσει θετικά στην τέταρτη 

ερώτηση ήταν «Χρησιμοποιώ τον υπολογιστή που έχω σπίτι μου:» .  

Στην τέταρτη ερώτηση οι εργαζόμενοι είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν 

ανάμεσα σε δύο απαντήσεις ενώ στην πέμπτη ερώτηση είχαν τη δυνατότητα να 

επιλέξουν ανάμεσα σε πέντε πιθανές απαντήσεις. Τα αποτελέσματα της τέταρτης 

ερώτησης  παρουσιάζονται παρακάτω: 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ  
ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

ΝΑΙ 31 77,5% 

ΟΧΙ 9 22,5% 

ΣΥΝΟΛΟ 40 100% 

Πίνακας 21: Συνολικά αποτελέσματα στην ερώτηση 4 : «Έχω υπολογιστή στο σπίτι μου:» 
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Σύμφωνα με τις απαντήσεις που δόθηκαν στην τέταρτη ερώτηση, το 

μεγαλύτερο ποσοστό των εργαζομένων του προς εξέταση δείγματος δηλώνει ότι έχει 

ηλεκτρονικό υπολογιστή στο σπίτι του. Συγκεκριμένα αυτή την απάντηση έδωσε το 

77,5% των ερωτώμενων. Αρνητικά απάντησε το 22,5% του δείγματος. 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4-ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
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ΝΑΙ ΟΧΙ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ  

Διάγραμμα 18 : Συνολικά αποτελέσματα στην ερώτηση 4 : «Έχω υπολογιστή στο σπίτι μου:» 
 

Έτσι λοιπόν στην πέμπτη ερώτηση απάντησαν 31 άτομα, τα άτομα που 

απάντησαν θετικά στην τέταρτη ερώτηση. Έτσι προκύπτει ο παρακάτω πίνακας για 

την πέμπτη ερώτηση: 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ  
ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

ΚΑΘΟΛΟΥ 3 9,7% 

ΕΛΑΧΙΣΤΑ 7 22,6% 

ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ ΒΑΘΜΟ 14 45,2% 

ΠΟΛΥ 5 16% 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 2 6,5% 

ΣΥΝΟΛΟ 40 100% 

Πίνακας 22 : Συνολικά αποτελέσματα στην ερώτηση 5 : «Χρησιμοποιώ τον υπολογιστή που έχω 

σπίτι μου:» .  

 
Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι σχεδόν οι μισοί (45,2%) από αυτούς που έχουν 

απαντήσει ότι έχουν υπολογιστή απάντησαν ότι τον χρησιμοποιούν «σε μέτριο βαθμό». 

Το 32,3%(9,7%+22,6%) απάντησε ότι δεν τον χρησιμοποιεί ή τον χρησιμοποιεί 

«ελάχιστα» ενώ μόλις το 22,5%(16%+6,5%)απάντησε ότι το χρησιμοποιεί «πολύ» ή 
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«πάρα πολύ». Πρέπει να τονίσουμε ότι η ερώτηση πέντε αφορά το 77,5% του 

συνολικού δείγματος δηλαδή αφορά μόνο τους εργαζομένους που απάντησαν ότι 

έχουν υπολογιστή στο σπίτι τους. 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5-ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
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Διάγραμμα 19: Συνολικά αποτελέσματα στην ερώτηση 5 : «Χρησιμοποιώ τον υπολογιστή που έχω 

σπίτι μου:» .  

 
 

• ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

 

Στη συνέχεια αναλύονται τα αποτελέσματα σύμφωνα με την ηλικία αυτή τη 

φορά. Τα ποσοστά των ιδιωτικών υπαλλήλων που απάντησαν θετικά ή αρνητικά στην 

τέταρτη ερώτηση  παρουσιάζονται μέσα από τον παρακάτω πίνακα. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 18 ΕΩΣ 28  29 ΕΩΣ 40  41 ΚΑΙ ΑΝΩ  
 ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 
% ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 
% ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 
% 

ΝΑΙ 9 81,8% 10 62,5% 12 92,3% 

ΟΧΙ 2 18,2% 6 37,5% 1 7,7% 

ΣΥΝΟΛΟ 11 100% 16 100% 13 100% 

Πίνακας 23 : Αποτελέσματα ανά ηλικιακή κατηγορία στην ερώτηση 4 : «Έχω υπολογιστή στο 
σπίτι μου:» 
 

Το 81,8% των ατόμων που ανήκουν στην ηλικιακή κατηγορία 18 έως 28 

απάντησε ότι έχει υπολογιστή στο σπίτι του, όπως επίσης και το 92,3% των ατόμων 
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που ανήκουν στην ηλικιακή κατηγορία των 41 και άνω, ενώ μόλις το 18,2% της πρώτης 

κατηγορίας και το 7,7% της τρίτης απάντησε ότι δεν έχει υπολογιστή. Στην δεύτερη 

ηλικιακή κατηγορία 29-40 τα αποτελέσματα είναι κάπως πιο μοιρασμένα. Το 62,5% 

απάντησε ότι έχει υπολογιστή, ενώ ένα κάπως μεγάλο ποσοστό (37,5%)δήλωσε ότι  

δεν έχει υπολογιστή στο σπίτι του. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4- ΗΛΙΚΙΕΣ 18 ΕΩΣ 28 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 4- ΗΛΙΚΙΕΣ 41 ΚΑΙ ΑΝΩ 

92%

8%
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Διάγραμμα 20 : Αποτελέσματα ανά ηλικιακή κατηγορία στην ερώτηση 4 : «Έχω υπολογιστή στο 
σπίτι μου:» 
 

Μονό τα άτομα που απάντησαν θετικά στην τέταρτη ερώτηση (βλέπε στον 

παραπάνω πίνακα), απάντησαν στην ερώτηση για το αν χρησιμοποιούν τον 

υπολογιστή που έχουν στο σπίτι τους, και έτσι προκύπτουν τα αποτελέσματα του 

παρακάτω πίνακα : 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 18 ΕΩΣ 28  29 ΕΩΣ 40  41 ΚΑΙ ΑΝΩ  
 ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 
% ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 
% ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 
% 

ΚΑΘΟΛΟΥ 1 11% 1 10% 1 8,33% 

ΕΛΑΧΙΣΤΑ 1 11% 2 20% 4 33,3% 

ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ 

ΒΑΘΜΟ 

5 56% 4 40% 5 41,7% 

ΠΟΛΥ 1 11% 2 20% 2 16,7% 
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ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 1 11% 1 10% 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ 9 100% 10 100% 12 100% 

Πίνακας 24 : Αποτελέσματα ανά ηλικιακή κατηγορία στην ερώτηση 5 : «Χρησιμοποιώ τον 

υπολογιστή που έχω σπίτι μου:» .  

 

Βλέπουμε ότι το 56% των ατόμων ηλικίας 18 έως 28 ετών που ρωτήθηκαν, 

δήλωσε ότι χρησιμοποιεί τον  ηλεκτρονικό υπολογιστή στο σπίτι του «σε μέτριο 

βαθμό». Κάτι ανάλογο συμβαίνει και στις άλλες ηλικιακές κατηγορίες, όπου το 

μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων έχει απαντήσει ότι χρησιμοποιεί τον 

υπολογιστή «σε μέτριο βαθμό». Πιο συγκεκριμένα στην ηλικιακή κατηγορία των 29 έως 
40 ετών το 40% χρησιμοποιεί σε μέτριο βαθμό τον υπολογιστή, ενώ κάτι ανάλογο 

ισχύει και στην ηλικιακή κατηγορία των 41 και άνω όπου το ποσοστό είναι 41,7% . 

Επιπλέον το 22%(11%+11%) των ατόμων ηλικίας 18 έως 28 ετών που 

ρωτήθηκαν, δήλωσαν ότι δεν χρησιμοποιούν τον  ηλεκτρονικό υπολογιστή στο σπίτι 

τους ή ότι τον χρησιμοποιούν «ελάχιστα». Το ίδιο ποσοστό δηλαδή 22%(11%+11%) 

των ατόμων ηλικίας 18 έως 28 ετών που ρωτήθηκαν, δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν τον  

ηλεκτρονικό υπολογιστή στο σπίτι τους «πολύ» (11%) ή «πάρα πολύ» (11%). 

Για την ηλικιακή κατηγορία των 29 έως 40 ετών ισχύουν ανάλογα ποσοστά. 

Το 30% δήλωσε ότι δεν χρησιμοποιεί(10%) τον  ηλεκτρονικό υπολογιστή στο σπίτι του 

ή τον χρησιμοποιεί «ελάχιστα» (20%), ενώ το ίδιο ποσοστό δηλαδή 30%(10%+20%) 

δήλωσε ότι χρησιμοποιεί τον  ηλεκτρονικό υπολογιστή στο σπίτι του «πολύ» (20%) ή 

«πάρα πολύ» (10%). 

Για την ηλικιακή κατηγορία των 40 ετών και άνω έχουμε διαφοροποιημένα 

ποσοστά σε σύγκριση με τις υπόλοιπες κατηγορίες . Το 41,63% των ατόμων ηλικίας 40 

και άνω που ρωτήθηκε δήλωσε ότι δεν χρησιμοποιεί (8,33%) τον  ηλεκτρονικό 

υπολογιστή στο σπίτι του ή τον χρησιμοποιεί «ελάχιστα» (33,3%), ενώ μόλις το 16,7%  

δήλωσε ότι χρησιμοποιεί τον  ηλεκτρονικό υπολογιστή στο σπίτι του «πολύ» και 0% 

«πάρα πολύ». 

Παρατηρούμε λοιπόν ότι και στις τρεις ηλικιακές κατηγορίες είναι περίπου ίδια 

τα ποσοστά των ατόμων που απάντησαν ότι χρησιμοποιούν σε μέτριο βαθμό τον 

υπολογιστή στο σπίτι τους. (Για την πρώτη κατηγορία 56% ,για τη δεύτερη 40%, ενώ 

για την τρίτη 41,7%). Οι δυο πρώτες κατηγορίες(18-28 και 29-40) εμφανίζουν 

παρόμοια ποσοστά στις απαντήσεις  σχετικά με το αν χρησιμοποιούν «πολύ» ή «παρά 

πολύ» τον υπολογιστή και στις απαντήσεις «καθόλου» και «ελάχιστα». Για την τρίτη 

όμως κατηγορία (40 και άνω) παρατηρούμε ότι σχεδόν 1 στους 2 (41,63%) δεν 
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χρησιμοποιεί(8,33%) ή χρησιμοποιεί ελάχιστα(33,3%) τον υπολογιστή στο σπίτι του, 

ποσοστό που είναι πολύ μεγάλο.    

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5- ΗΛΙΚΙΕΣ 18 ΕΩΣ 28 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 5- ΗΛΙΚΙΕΣ 29 ΕΩΣ 40
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ΕΡΩΤΗΣΗ 5- ΗΛΙΚΙΕΣ 41 ΚΑΙ ΑΝΩ 

8%
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Διάγραμμα 21 : Αποτελέσματα ανά ηλικιακή κατηγορία στην ερώτηση 5 : «Χρησιμοποιώ τον 
υπολογιστή που έχω σπίτι μου:» . 
 

• ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΘΕΣΗ 
 

Τα αποτελέσματα για την τέταρτη ερώτηση(«έχω υπολογιστή στο σπίτι μου»)  

σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση που έγινε ανά θέση, παρουσιάζονται μέσα από τον 

παρακάτω πίνακα: 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘ.ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
 ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 
% ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 
% 

ΝΑΙ 8 100% 23 71,9% 

ΟΧΙ 0 0% 9 28,1% 

ΣΥΝΟΛΟ 8 100% 32 100% 

Πίνακας 25 : Αποτελέσματα ανά θέση στην ερώτηση 4 : «Έχω υπολογιστή στο σπίτι μου:» 



ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 
ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ 
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Παρατηρούμε ότι το 100% των διευθυντικών στελεχών και το 71,9% των 

υπαλλήλων  έχουν υπολογιστή στο σπίτι τους. Τέλος το 28,1% των υπαλλήλων δεν 

έχει υπολογιστή στο σπίτι του. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4- ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
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0%

ΝΑΙ
ΟΧΙ

ΕΡΩΤΗΣΗ 4- ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

72%

28%
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Διάγραμμα 22: Αποτελέσματα ανά θέση στην ερώτηση 4 : «Έχω υπολογιστή στο σπίτι μου:» 
 

Θα ήταν πολύ χρήσιμο σε αυτό το σημείο να δούμε πόσοι από αυτούς που 
απάντησαν θετικά (8 διευθυντικά στελέχη και 23 υπάλληλοι) στην τέταρτη ερώτηση 

χρησιμοποιούν τον ηλεκτρονικό υπολογιστή που έχουν στο σπίτι τους. Αυτό ακριβώς 

το θέμα παρουσιάζεται στον πίνακα 26.  

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘ.ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
 ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 
% ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 
% 

ΚΑΘΟΛΟΥ 2 25% 1 4,4% 

ΕΛΑΧΙΣΤΑ 1 12,5% 6 26% 

ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ ΒΑΘΜΟ 2 25% 12 52,2% 

ΠΟΛΥ 3 37,5% 2 8,7% 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 0 0% 2 8,7% 

ΣΥΝΟΛΟ 8 100% 23 100% 

Πίνακας 26 : Αποτελέσματα ανά θέση στην ερώτηση 5 : «Χρησιμοποιώ τον υπολογιστή που έχω 
σπίτι μου:» . 
 

 

Παρατηρούμε ότι το 37,5% των διευθυντικών στελεχών χρησιμοποιούν 

«πολύ» τον ηλεκτρονικό υπολογιστή ενώ δεν συμβαίνει το ίδιο με τους υπαλλήλους 

όπου μόλις  το 8,7% από αυτούς χρησιμοποιεί «πολύ» τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. 

Από την άλλη το 52,2% των υπαλλήλων (1 στους 2) και το 25% των διευθυντικών 

στελεχών (1 στους 4) χρησιμοποιεί τον υπολογιστή «σε μέτριο βαθμό». Αξιοσημείωτο 



ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 
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είναι ότι το 37,5% των  διευθυντικών στελεχών είτε δε χρησιμοποιεί (25%) είτε 

χρησιμοποιεί «ελάχιστα»  (12,5%) τον υπολογιστή, ενώ το 30,4% των υπαλλήλων 

παρουσιάζει την ίδια συμπεριφορά (το 4,4% δε χρησιμοποιεί τον υπολογιστή ενώ το 

26% τον χρησιμοποιεί ελάχιστα). 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5- ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
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Διάγραμμα 23 : Αποτελέσματα ανά θέση στην ερώτηση 5 : «Χρησιμοποιώ τον υπολογιστή που 
έχω σπίτι μου:» . 
 
 
• ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΑΡΙΘΜΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

 

Αρχικά λοιπόν εξετάζουμε την τέταρτη ερώτηση σε σχέση με το αν έχουν οι 

εργαζόμενοι ηλεκτρονικό υπολογιστή στο σπίτι τους.  

Α. Για τις μικρές  σε μέγεθος εταιρίες έχουμε τα παρακάτω αποτελέσματα: 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΛΙΓΟΤΕΡΟΙ ΑΠΟ 5 6-10 ΑΤΟΜΑ 
 ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 
% ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 
% 

ΝΑΙ 4 66,6% 7 77,8% 

ΟΧΙ 2 33,4% 2 22,2% 

ΣΥΝΟΛΟ 6 100% 9 100% 

Πίνακας 27: Αποτελέσματα ανά αριθμό εργαζομένων για τις μικρές εταιρίες  στην ερώτηση 4 : 
«Έχω υπολογιστή στο σπίτι μου:» 
 

Στην κατηγορία των εταιριών που απασχολούν  λιγότερα από 5 άτομα το 

66,6% των εργαζομένων έχει απαντήσει ότι έχει υπολογιστή στο σπίτι του, ενώ το 

33,4% ότι δεν έχει.  Στην κατηγορία των εταιριών που απασχολούν  6-10 άτομα 

περίπου 3 στους 4 (77,8%) έχουν ηλεκτρονικό υπολογιστή στο σπίτι τους, ενώ το 

22,2% δεν έχει. 

 



ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 
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Β. Για τις μεγάλες  σε μέγεθος εταιρίες έχουμε τα παρακάτω αποτελέσματα: 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 11-30 ΑΤΟΜΑ 30 ΚΑΙ ΠΑΝΩ 

 ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 

% ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 

% 

ΝΑΙ 13 76,5% 7 87,5% 

ΟΧΙ 4 23,5% 1 12,5% 

ΣΥΝΟΛΟ 17 100% 8 100% 

Πίνακας 28 : Αποτελέσματα ανά αριθμό εργαζομένων για τις μεγάλες εταιρίες  στην ερώτηση 4 : 
«Έχω υπολογιστή στο σπίτι μου:» 
 

Στην κατηγορία των εταιριών που απασχολούν  11-30 άτομα το 76,5%  των 

εργαζομένων (περίπου τρεις στους τέσσερις) έχει απαντήσει ότι έχει υπολογιστή στο 

σπίτι του  ενώ το 23,5% ότι δεν έχει. Στην κατηγορία των εταιριών που απασχολούν  

30 και πάνω άτομα το ποσοστό των εργαζομένων που μας απάντησαν ότι έχουν 

υπολογιστή είναι 87,5% ενώ το 12,5% απάντησε ότι δεν έχει.  

Βλέπουμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ατόμων που έχουν υπολογιστή 

στο σπίτι τους ανήκει στην κατηγορία των  μεγάλων εταιριών που απασχολούν 30 και 

πάνω άτομα ενώ το μικρότερο ποσοστό παρατηρείται στην μικρές εταιρίες που 

απασχολούν λιγότερα από 5 άτομα. 

Τα παραπάνω ποσοστά  φαίνονται παραστατικά στο παρακάτω 

ραβδόγραμμα :  
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4- ΑΠΟΤΕΛ.ΑΝΑ ΑΡΙΘΜΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
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ΛΙΓΟΤΕΡΟΙ ΑΠΟ 5 6-10 ΑΤΟΜΑ 11-30 ΑΤΟΜΑ 30 ΚΑΙ ΠΑΝΩ
 

Διάγραμμα 24 : Αποτελέσματα ανά αριθμό εργαζομένων για τις εταιρίες  στην ερώτηση 4 : «Έχω 
υπολογιστή στο σπίτι μου:» 
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Σε αυτό το σημείο θα εξετάσουμε την πέμπτη ερώτηση στην οποία απάντησαν 

μόνο όσοι έχουν υπολογιστή στο σπίτι τους, δηλαδή το 77,5% του συνολικού δείγματος. 

Έτσι λοιπόν έχουμε τα εξής αποτελέσματα: 

 

Α. Για τις μικρές  σε μέγεθος εταιρίες έχουμε τα παρακάτω αποτελέσματα : 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΛΙΓΟΤΕΡΟΙ ΑΠΟ 5 6-10 ΑΤΟΜΑ 
 ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 
% ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 
% 

ΚΑΘΟΛΟΥ 0 0% 1 14,3% 

ΕΛΑΧΙΣΤΑ 1 25% 1 14,3% 

ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ ΒΑΘΜΟ 2 50% 5 71,4% 

ΠΟΛΥ 1 25% 0 0% 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 0 0% 0 0% 

ΣΥΝΟΛΟ 4 100% 7 100% 

Πίνακας 29 : Αποτελέσματα ανά αριθμό εργαζομένων για τις μικρές εταιρίες  στην ερώτηση 5 : 
«Χρησιμοποιώ τον υπολογιστή που έχω σπίτι μου:» . 
 
 

Στην κατηγορία των εταιριών που απασχολούν λιγότερα από 5 άτομα 
παρατηρούμε ότι ένας στους δύο εργαζόμενους (50%) έχει απαντήσει ότι χρησιμοποιεί 

τον  υπολογιστή που έχει στο σπίτι του «σε μέτριο βαθμό», ενώ ένας  στους τέσσερις 

(25%) ανέφερε ότι τον χρησιμοποιεί «ελάχιστα». Το ίδιο ποσοστό (25%) απάντησε ότι 

χρησιμοποιεί τον υπολογιστή που έχει στο σπίτι του «πολύ».  

Στην κατηγορία των εταιριών που απασχολούν  6-10 άτομα το 71,4% 

απάντησε ότι χρησιμοποιεί σε μέτριο βαθμό τον υπολογιστή που έχει στο σπίτι, ενώ το 

28,6% απάντησε ότι δεν τον χρησιμοποιεί (14,3%) ή τον χρησιμοποιεί «ελάχιστα» 

(14,3%). 

 

Β. Για τις μεγάλες  σε μέγεθος εταιρίες έχουμε τα παρακάτω αποτελέσματα: 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 11-30 ΑΤΟΜΑ 30 ΚΑΙ ΠΑΝΩ 

 ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 

% ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 

% 

ΚΑΘΟΛΟΥ 2 15,4% 0 0% 

ΕΛΑΧΙΣΤΑ 4 30,8% 1 14,3% 

ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ ΒΑΘΜΟ 4 30,8% 3 42,8% 
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ΠΟΛΥ 2 15,4% 2 28,6% 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 1 7,6% 1 14,3% 

ΣΥΝΟΛΟ 13 100% 7 100% 

Πίνακας 30: Αποτελέσματα ανά αριθμό εργαζομένων για τις μεγάλες εταιρίες  στην ερώτηση 5 : 
«Χρησιμοποιώ τον υπολογιστή που έχω σπίτι μου:» . 
 
 

Στην κατηγορία των εταιριών που απασχολούν  11-30 άτομα και 30 και 
πάνω άτομα τα ποσοστά παρουσιάζουν μεγαλύτερη διασπορά. Βλέπουμε ότι το 

30,8% για την κατηγορία 11-30 και το 42,8% για την κατηγορία των 30 και πάνω 

χρησιμοποιεί τον ηλεκτρονικό υπολογιστή «σε μέτριο βαθμό». Επιπλέον παρατηρούμε 

ότι το 23% για την κατηγορία 11-30 τον χρησιμοποιεί «πολύ» (15,4%) ή «πάρα πολύ» 

(7,6%), ενώ για την κατηγορία των 30 και πάνω ατόμων προκύπτει ότι το 28,6%  

χρησιμοποιεί «πολύ» τον ηλεκτρονικό υπολογιστή που έχει στο σπίτι και το 14,3% τον 

χρησιμοποιεί «παρά πολύ». Τέλος το 30,8% της κατηγορίας 11-30 χρησιμοποιεί 

«ελάχιστα» τον υπολογιστή και το 15,4% δεν τον χρησιμοποιεί, ενώ στην κατηγορία 30 

και πάνω το 14,3% το χρησιμοποιεί «ελάχιστα».  

 

Γενικότερα παρατηρούμε ότι τα άτομα που εργάζονται σε μεγάλες εταιρίες(30 

ατόμων και πάνω)  χρησιμοποιούν τον υπολογιστή που έχουν στο σπίτι τους πιο πολύ 

από ότι σε άλλες κατηγορίες και αυτό φαίνεται και με τη βοήθεια των ποσοστών, αν 

αθροίσουμε τις απαντήσεις που έδωσαν οι εργαζόμενοι στις τρεις τελευταίες επιλογές ( 

«σε μέτριο βαθμό», «πολύ» και «πάρα πολύ») όπου το ποσοστό είναι 

85,7%(42,8%+28,6%+14,3%), ενώ στις άλλες κατηγορίες είναι γύρω στο 70% και στην 

κατηγορία 11-30 αγγίζει μόλις το 53,8%. 

Τα ποσοστά αυτά φαίνονται παραστατικά στο παρακάτω ραβδόγραμμα :  



ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 5- ΑΠΟΤΕΛ.ΑΝΑ ΑΡΙΘΜΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
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ΛΙΓΟΤΕΡΟΙ ΑΠΟ 5 6-10 ΑΤΟΜΑ 11-30 ΑΤΟΜΑ 30 ΚΑΙ ΠΑΝΩ
 

Διάγραμμα 25 : Αποτελέσματα ανά αριθμό εργαζομένων για τις εταιρίες  στην ερώτηση 5 : 
«Χρησιμοποιώ τον υπολογιστή που έχω σπίτι μου:» . 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ 6 

 

• ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

Η ερώτηση 6 διατυπώθηκε ως εξής: «Αισθάνομαι άνετα με την χρήση του 
ηλεκτρονικού υπολογιστή : ». Παρακάτω παραθέτουμε τον πίνακα με τα συνολικά 

αποτελέσματα : 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ  
ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

ΚΑΘΟΛΟΥ 3 7,5% 

ΕΛΑΧΙΣΤΑ 0 0% 

ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ ΒΑΘΜΟ 13 32,5% 

ΠΟΛΥ 17 42,5% 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 7 17,5% 

ΣΥΝΟΛΟ 40 100% 

Πίνακας 31 : Συνολικά αποτελέσματα στην ερώτηση 6 : «Αισθάνομαι άνετα με την χρήση του 
ηλεκτρονικού υπολογιστή : ». 
 

Όπως προκύπτει από τις απαντήσεις των ιδιωτικών υπαλλήλων το 60% 

αισθάνεται «πολύ» (42,5%) ή «πάρα πολύ» (17,5%) άνετα με τη χρήση του 



ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 
ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ 
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ηλεκτρονικού υπολογιστή, ποσοστό που είναι αρκετά ικανοποιητικό. Άλλωστε το 32,5% 

δήλωσε ότι νιώθει «σε μέτριο βαθμό» άνετα με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Τέλος το 

7,5% των εργαζομένων δε νιώθει άνετα με τη χρήση του υπολογιστή.        

ΕΡΩΤΗΣΗ 6- ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
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ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ  
Διάγραμμα 26 : Συνολικά αποτελέσματα στην ερώτηση 6 : «Αισθάνομαι άνετα με την χρήση του 
ηλεκτρονικού υπολογιστή : ». 

  
• ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

 

Παρουσιάζονται στη συνέχεια τα αποτελέσματα ανά ηλικιακή κατηγορία: 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 18 ΕΩΣ 28  29 ΕΩΣ 40  41 ΚΑΙ ΑΝΩ  

 ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 

% ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 

% ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 

% 

ΚΑΘΟΛΟΥ 2 18,2% 1 6,25% 0 0% 

ΕΛΑΧΙΣΤΑ 0 0% 0 0% 0 0% 

ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ 

ΒΑΘΜΟ 

3 27,3% 4 25% 6 46,1% 

ΠΟΛΥ 2 18,2% 10 62,5% 5 38,5% 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 4 36,3% 1 6,25% 2 15,4 

ΣΥΝΟΛΟ 11 100% 16 100% 13 100% 

Πίνακας 32 : Αποτελέσματα ανά ηλικιακή κατηγορία στην ερώτηση 6 : «Αισθάνομαι άνετα με 
την χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή : ». 
 



ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 
ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ. 
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Για την  ηλικιακή κατηγορία 18 έως 28 ετών παρατηρούμε πως το 36,3% 

νιώθει «πάρα πολύ» άνετα με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, ενώ το 18,2% νιώθει 

«πολύ» άνετα με αυτόν. Το 27,3% νιώθει «σε μέτριο βαθμό» άνετα με τον ηλεκτρονικό 

υπολογιστή. Αξιοσημείωτο είναι ότι το 18,2% δεν νιώθει καθόλου άνετα με τον 

ηλεκτρονικό υπολογιστή, παρόλο που θα περιμέναμε από εργαζόμενους που ανήκουν 

στη μικρότερη ηλικιακή κατηγορία να νιώθουν πιο άνετα με τις νέες τεχνολογίες και 

τους υπολογιστές. Ίσως τα άτομα να εννοούσαν ότι δεν νιώθουν άνετα με τον 

ηλεκτρονικό υπολογιστή όσον αφορά στην εργασία τους.  

Στην ηλικιακή κατηγορία 29 έως 40 το 62,5% νιώθει «πολύ» άνετα με τη 

χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή, ενώ το 6,25% νιώθει «πάρα πολύ» άνετα. Τα 

ποσοστά αυτά είναι αρκετά υψηλά. Έτσι  το 68,25% νιώθει «πολύ» και «πάρα πολύ» 

άνετα με τους υπολογιστές, δηλαδή τρεις στους τέσσερις εργαζόμενους. Το 25% νιώθει 

άνετα «σε μέτριο βαθμό», ενώ υπάρχει και ένα 6,25% που δε νιώθει «καθόλου» άνετα 

με τη χρήση του υπολογιστή. 

Στην ηλικιακή κατηγορία 41 και άνω δεν υπάρχει εργαζόμενος που να 

νιώθει άβολα με τη χρήση του υπολογιστή, γεγονός που προκαλεί έκπληξη ιδίως αν 

συγκριθεί με τα αποτελέσματα της  πρώτης ηλικιακής κατηγορίας. Από εκεί και πέρα το 

46,1% νιώθει άνετα «σε μέτριο βαθμό», δηλαδή περίπου ο ένας στους δυο. Τέλος το 

38,5% νιώθει «πολύ» άνετα με τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή, ενώ το 15,4% 

νιώθει «πάρα πολύ» άνετα.  

 
ΕΡΩΤΗΣΗ 6- ΗΛΙΚΙΕΣ 18 ΕΩΣ 28 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 6- ΗΛΙΚΙΕΣ 29 ΕΩΣ 40 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 6- ΗΛΙΚΙΕΣ 41 ΚΑΙ ΑΝΩ 
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Διάγραμμα 27 : Αποτελέσματα ανά ηλικιακή κατηγορία στην ερώτηση 6 : «Αισθάνομαι άνετα με 
την χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή : ». 

 
 

• ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΘΕΣΗ 
 

Παρουσιάζονται στη συνέχεια τα αποτελέσματα στην έκτη ερώτηση ανάλογα 

με τη θέση που κατέχει ο εργαζόμενος (Διευθυντικό Στέλεχος ή υπάλληλος) : 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘ.ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
 ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 
% ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 
% 

ΚΑΘΟΛΟΥ 1 12,5% 2 6,25% 

ΕΛΑΧΙΣΤΑ 0 0% 0 0% 

ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ ΒΑΘΜΟ 3 37,5% 10 31,25% 

ΠΟΛΥ 3 37,5% 14 43,75% 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 1 12,5% 6 18,75% 

ΣΥΝΟΛΟ 8 100% 32 100% 

Πίνακας 33 : Αποτελέσματα ανά θέση στην ερώτηση 6 : «Αισθάνομαι άνετα με την χρήση του 
ηλεκτρονικού υπολογιστή : ». 
 

Παρατηρούμε ότι το 37,5% των διευθυντικών στελεχών αισθάνεται «σε μέτριο 

βαθμό» άνετα με τη χρήση του υπολογιστή, ενώ ένα άλλο 37,5% αισθάνεται «πολύ» 

άνετα με τη χρήση του. Τέλος ένα 12,5% αισθάνεται «πάρα πολύ» άνετα με τον 

υπολογιστή σε αντίθεση με ένα άλλο 12,5%, που δεν αισθάνεται «καθόλου» άνετα με 

τη χρήση του υπολογιστή.  

Όσον αφορά τους υπαλλήλους παρατηρούμε ότι μόλις το 6,25% δεν 

αισθάνεται άνετα με τους υπολογιστές, ενώ το 31,25% αισθάνεται «σε μέτριο βαθμό» 

άνετα με αυτούς. Επιπλέον το 43,75% αισθάνεται «πολύ» άνετα με τη χρήση των 

υπολογιστών, ενώ υπάρχει και ένα 18,75% που αισθάνεται «πάρα πολύ» άνετα με τη 

χρήση αυτών. 

Αυτό που μπορούμε να εξάγουμε σαν συμπέρασμα είναι ότι οι υπάλληλοι 

νιώθουν σε μεγαλύτερο ποσοστό άνεση στη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Πιο 

συγκεκριμένα, το 50% των διευθυντικών στελεχών νιώθει «πολύ» ή «πάρα πολύ» 

άνεση στη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους 

υπαλλήλους φτάνει το 62,5%. 

 

Τα παραπάνω ποσοστά  φαίνονται παραστατικά στο διάγραμμα 28 : 



ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 6- ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
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ΕΡΩΤΗΣΗ 6- ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
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Διάγραμμα 28 : Αποτελέσματα ανά θέση στην ερώτηση 6 : «Αισθάνομαι άνετα με την χρήση του 
ηλεκτρονικού υπολογιστή : ». 

 

 

• ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΑΡΙΘΜΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

 

Α. Για τις μικρές  σε μέγεθος εταιρίες έχουμε τα παρακάτω αποτελέσματα : 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΛΙΓΟΤΕΡΟΙ ΑΠΟ 5 6-10 ΑΤΟΜΑ 
 ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 
% ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 
% 

ΚΑΘΟΛΟΥ 0 0% 2 22,2% 

ΕΛΑΧΙΣΤΑ 0 0% 0 0% 

ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ ΒΑΘΜΟ 2 33,3% 3 33,3% 

ΠΟΛΥ 3 50% 4 44,5% 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 1 16,7% 0 0% 

ΣΥΝΟΛΟ 6 100% 9 100% 

Πίνακας 34 : Αποτελέσματα ανά αριθμό εργαζομένων για τις μικρές εταιρίες  στην ερώτηση 6 : 
«Αισθάνομαι άνετα με την χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή : ». 
 

Στην κατηγορία των εταιριών που απασχολούν  λιγότερα από 5 άτομα, ένας 

στους δύο εργαζόμενους (50%) έχει απαντήσει ότι αισθάνεται «πολύ» άνετα με τη 

χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Επιπλέον το 33,3% νιώθει άνετα «σε μέτριο 

βαθμό» με τη χρήση του υπολογιστή, ενώ υπάρχει και ένα 16,7% που αισθάνεται 

«πάρα πολύ» άνετα. Δεν υπάρχει εργαζόμενος που να μη νιώθει άνετα («καθόλου» ή 

«ελάχιστα») με τη χρήση του υπολογιστή. 

Στην κατηγορία των εταιριών που απασχολούν 6-10 άτομα το 44,5% 

απάντησε ότι αισθάνεται «πολύ» άνετα με τη χρήση  του ηλεκτρονικού υπολογιστή, 



ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 
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ενώ το 33,3% νιώθει άνετα «σε μέτριο βαθμό». Τα ποσοστά αυτά ταιριάζουν σχεδόν 

απόλυτα με αυτά που είχαμε για την πρώτη κατηγορία εταιριών. Βέβαια, στην 

κατηγορία εταιριών 6-10, έχουμε και ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό εργαζομένων 

(22,2%) που δεν αισθάνεται «καθόλου» άνετα με τη χρήση του υπολογιστή. 

 

Β. Για τις μεγάλες  σε μέγεθος εταιρίες έχουμε τα παρακάτω αποτελέσματα: 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 11-30 ΑΤΟΜΑ 30 ΚΑΙ ΠΑΝΩ 
 ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 
% ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 
% 

ΚΑΘΟΛΟΥ 1 5,9% 0 0% 

ΕΛΑΧΙΣΤΑ 0 0% 0 0% 

ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ ΒΑΘΜΟ 6 35,3% 2 25% 

ΠΟΛΥ 5 29,4% 5 62,5% 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 5 29,4% 1 12,5% 

ΣΥΝΟΛΟ 17 100% 8 100% 

Πίνακας 35 : Αποτελέσματα ανά αριθμό εργαζομένων για τις μεγάλες  εταιρίες  στην ερώτηση 6 : 
«Αισθάνομαι άνετα με την χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή : ». 
 
 

Στην κατηγορία των εταιριών που απασχολούν 11-30 άτομα βλέπουμε ότι 

το 35,3% αισθάνεται «σε μέτριο βαθμό» άνετα με τον υπολογιστή, ενώ το 29,4% 

αισθάνεται «πολύ» άνετα και ακόμα ένα 29,4% αισθάνεται «πάρα πολύ» άνετα με τη 

χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Τέλος υπάρχει και ένα 5,9% που δεν αισθάνεται 

«καθόλου» άνετα με τη χρήση υπολογιστή.  

Στην κατηγορία των εταιριών που απασχολούν 30 και πάνω άτομα ένα 

μεγάλο ποσοστό (62,5%) νιώθει «πολύ» άνετα με τη χρήση του υπολογιστή, ενώ 

υπάρχει και ένα 12,5% που δήλωσε ότι νιώθει «πάρα πολύ» άνετα με τη χρήση του.  

Τέλος το 25% (ένας στους τέσσερις) της κατηγορίας 30 και πάνω αισθάνεται «σε 

μέτριο βαθμό» άνετα με τη χρήση του υπολογιστή. Δεν υπάρχει εργαζόμενος που να  

ανήκει σε αυτή την κατηγορία και να μην νιώθει άνετα («καθόλου» ή «ελάχιστα») με τη 

χρήση του υπολογιστή. 

Γενικότερα παρατηρούμε ότι τα άτομα που εργάζονται σε μεγάλες εταιρίες (30 

και πάνω) και σε εταιρίες με λιγότερα από 5 άτομα νιώθουν άνεση σε μεγαλύτερο 

βαθμό όσον αφορά τη χρήση υπολογιστή σε σχέση με τα άτομα των άλλων δυο 

κατηγοριών και επιπλέον δεν υπάρχει εργαζόμενος αυτών των κατηγοριών που να μη 

νιώθει άνετα («καθόλου» ή «ελάχιστα») με τη χρήση του υπολογιστή. 
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ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ. 

ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

98 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6-ΑΠΟΤΕΛ.ΑΝΑ ΑΡΙΘΜΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
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ΚΑΘΟΛΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ
ΒΑΘΜΟ

ΠΟΛΥ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ

ΛΙΓΟΤΕΡΟΙ ΑΠΟ 5 6-10 ΑΤΟΜΑ 11-30 ΑΤΟΜΑ 30 ΚΑΙ ΠΑΝΩ
 

Διάγραμμα 29 : Αποτελέσματα ανά αριθμό εργαζομένων για τις εταιρίες  στην ερώτηση 6 : 
«Αισθάνομαι άνετα με την χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή : ». 
 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 7 ΜΕΧΡΙ 8 
 

Οι ερωτήσεις 7 έως 8 υποβλήθηκαν με σκοπό να προσδιοριστεί ο βαθμός 

εξοικείωσης των ιδιωτικών υπαλλήλων με διάφορες εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου 

και επικοινωνίας μέσω διαδικτύου (επεξεργαστή κειμένου, λογιστικά φύλλα, βάσεις 

δεδομένων, Internet και E-mail), καθώς και με διάφορες συσκευές αυτοματισμού 

γραφείου (Fax, εκτυπωτή και Φωτοτυπικό μηχάνημα), που συναντά κανείς συχνά στο 

χώρο εργασίας τους. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ 7 
 

• ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

Η ερώτηση 7 εξετάζει κατά πόσο οι εργαζόμενοι αισθάνονται άνετα με 

διάφορες εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου. Η έβδομη ερώτηση ήταν η ακόλουθη: 

«Αισθάνομαι άνετα να χρησιμοποιώ επεξεργαστή κειμένου (π.χ. Word), 
λογιστικά φύλλα (π.χ.Excel), βάσεις δεδομένων(π.χ.Access), Internet και 
Email:». Έτσι παρακάτω έχουμε τον πίνακα με τα συνολικά αποτελέσματα: 



ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 
ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ. 

ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

99 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ 
ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 
ΦΥΛΛΑ 

ΒΑΣΕΙΣ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

INTERNET E-MAIL 

 ΑΡΙΘΜ. 
ΑΤΟΜ. 

% ΑΡΙΘΜ. 
ΑΤΟΜ. 

% ΑΡΙΘΜ. 
ΑΤΟΜ. 

% ΑΡΙΘΜ. 
ΑΤΟΜ. 

% ΑΡΙΘΜ. 
ΑΤΟΜ. 

% 

ΚΑΘΟΛΟΥ 2 5% 5 12,5% 6 15% 4 10% 5 12,5%

ΕΛΑΧΙΣΤΑ 4 10% 6 15% 9 22,5% 0 0% 2 5% 

ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ 

ΒΑΘΜΟ 

9 22,5% 11 27,5% 16 40% 11 27,5% 8 20% 

ΠΟΛΥ 16 40% 12 30% 8 20% 12 30% 10 25% 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 9 22,5% 6 15% 1 2,5% 13 32,5% 15 37,5%

ΣΥΝΟΛΟ 40 100% 40 100% 40 100% 40 100% 40 100% 

Πίνακας 36 : Συνολικά αποτελέσματα στην ερώτηση 7 : «Αισθάνομαι άνετα να χρησιμοποιώ 
επεξεργαστή κειμένου (π.χ. Word), λογιστικά φύλλα (π.χ.Excel), βάσεις δεδομένων(π.χ.Access), 
Internet, E-mail». 

 
Οι εργαζόμενοι είναι πιο εξοικειωμένοι με τον επεξεργαστή κειμένου, το 

Internet και το Email σε σχέση με τα λογιστικά φύλλα και τις βάσεις δεδομένων. Πιο 

συγκεκριμένα το 62,5% νιώθει «πολύ» (40%) ή «πάρα πολύ» (22,5%) άνετα με τον 

επεξεργαστή κειμένου, και το ίδιο επίσης ισχύει ως συνολικό ποσοστό και για το 

Internet (30%+32,5%) και το Email(25%+37,5%). 

ΕΡΩΤΗΣΗ 7-ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
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ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ
ΦΥΛΛΑ

ΒΑΣΕΙΣ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

INTERNET E-MAIL

ΚΑΘΟΛΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΛΥ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ
 

Διάγραμμα 30: Συνολικά αποτελέσματα στην ερώτηση 7 : «Αισθάνομαι άνετα να χρησιμοποιώ 
επεξεργαστή κειμένου (π.χ. Word), λογιστικά φύλλα (π.χ.Excel), βάσεις δεδομένων(π.χ.Access), 
Internet, E-mail». 
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Για τα λογιστικά φύλλα το 45% των εργαζομένων νιώθει άνετα με τη χρήση 

τους, ενώ για τις βάσεις δεδομένων το ίδιο αισθάνεται μόλις το 22,5% των 

εργαζομένων. Άλλωστε το 37,5% δηλώνει ότι δεν γνωρίζει ή νιώθει «ελάχιστα» άνετα 

με τις  βάσεις δεδομένων. Οι βάσεις δεδομένων θεωρούνται λιγότερο οικείες για τους 

εργαζομένους σε σχέση με άλλες εφαρμογές.   

 
 

• ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

 

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την ανάλυση που έγινε με βάση το 

κριτήριο της ηλικίας στην ερώτηση 7 παρουσιάζονται αναλυτικά αμέσως παρακάτω. Ο 

πρώτος πίνακας αφορά την ηλικιακή κατηγορία 18-28: 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ 
ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 
ΦΥΛΛΑ 

ΒΑΣΕΙΣ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

INTERNET E-MAIL 

18 ΕΩΣ 28 ΑΡΙΘΜ. 
ΑΤΟΜ. 

% ΑΡΙΘΜ. 
ΑΤΟΜ. 

% ΑΡΙΘΜ. 
ΑΤΟΜ. 

% ΑΡΙΘΜ. 
ΑΤΟΜ. 

% ΑΡΙΘΜ. 
ΑΤΟΜ. 

% 

ΚΑΘΟΛΟΥ 0 0% 2 18,5% 2 19% 0 0% 0 0% 

ΕΛΑΧΙΣΤΑ 1 9% 2 18,5% 1 9% 0 0% 1 9% 

ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ 

ΒΑΘΜΟ 

3 27% 3 27 % 6 54% 4 36% 3 27% 

ΠΟΛΥ 3 27% 1 9% 1 9% 2 19% 1 9% 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 4 37% 3 27% 1 9% 5 45% 6 55% 

ΣΥΝΟΛΟ 11 100% 11 100% 11 100% 11 100% 11 100%

Πίνακας 37 : Αποτελέσματα ανά ηλικιακή κατηγορία (18 έως 28) στην ερώτηση 7 : «Αισθάνομαι 
άνετα να χρησιμοποιώ επεξεργαστή κειμένου (π.χ. Word), λογιστικά φύλλα (π.χ.Excel), βάσεις 
δεδομένων(π.χ.Access), Internet, E-mail». 

 
Οι εργαζόμενοι των ιδιωτικών επιχειρήσεων ηλικίας 18 έως 28 ετών 

απάντησαν ότι νιώθουν πιο εξοικειωμένοι με το Email (55%), το Internet (45%) και τον 

επεξεργαστή κειμένου (37%), ενώ δε νιώθουν άνετα με τη χρήση κυρίως των βάσεων 

δεδομένων (19%), αλλά και των λογιστικών φύλλων (18,5%). 

Τα συνολικά6 ποσοστά των εργαζομένων που αισθάνονται «πολύ» και «πάρα πολύ» 

άνετα με τη χρήση του επεξεργαστή κειμένου, του Internet και του Email είναι τα ίδια 

δηλαδή 64%. 

Τα παραπάνω ποσοστά  φαίνονται παραστατικά στο παρακάτω ραβδόγραμμα :  

                                                   
6 Λέγοντας συνολικά ποσοστά εννοούμε το άθροισμα των ποσοστών που συναντάμε στην απάντηση 
«πολύ» και «πάρα πολύ». 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 7-ΗΛΙΚΙΑ 18 ΕΩΣ 28
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ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΒΑΣΕΙΣ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

INTERNET E-MAIL

ΚΑΘΟΛΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΛΥ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ
 

Διάγραμμα 31 : Αποτελέσματα ανά ηλικιακή κατηγορία (18 έως 28) στην ερώτηση 7 : «Αισθάνομαι 
άνετα να χρησιμοποιώ επεξεργαστή κειμένου (π.χ. Word), λογιστικά φύλλα (π.χ.Excel), βάσεις 
δεδομένων(π.χ.Access), Internet, E-mail». 

 

Ο δεύτερος  πίνακας αφορά την ηλικιακή κατηγορία 29 έως 40 ετών: 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ 
ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 
ΦΥΛΛΑ 

ΒΑΣΕΙΣ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

INTERNET E-MAIL 

29 ΕΩΣ 40 ΑΡΙΘΜ. 
ΑΤΟΜ. 

% ΑΡΙΘΜ. 
ΑΤΟΜ. 

% ΑΡΙΘΜ. 
ΑΤΟΜ. 

% ΑΡΙΘΜ. 
ΑΤΟΜ. 

% ΑΡΙΘΜ. 
ΑΤΟΜ. 

% 

ΚΑΘΟΛΟΥ 0 0% 1 6,25% 1 6,25% 2 12,5% 2 12,5% 

ΕΛΑΧΙΣΤΑ 1 6,3% 0 0% 4 25% 0 0% 0 0% 

ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ 

ΒΑΘΜΟ 

5 31,3% 6 37,5% 6 37,5% 3 18,75% 3 18,75%

ΠΟΛΥ 7 43,7% 8 50% 5 31,25% 6 37,5% 6 37,5% 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 3 18,7% 1 6,25% 0 0% 5 31,25% 5 31,25%

ΣΥΝΟΛΟ 16 100% 16 100% 16 100% 16 100% 16 100% 

Πίνακας 38 : Αποτελέσματα ανά ηλικιακή κατηγορία (29 έως 40) στην ερώτηση 7 : «Αισθάνομαι 
άνετα να χρησιμοποιώ επεξεργαστή κειμένου (π.χ. Word), λογιστικά φύλλα (π.χ.Excel), βάσεις 
δεδομένων(π.χ.Access), Internet, E-mail». 

 



ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 
ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ 
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Και σε αυτή την ηλικιακή κατηγορία ισχύουν περίπου οι ίδιες τάσεις με αυτές 

που ίσχυαν παραπάνω. Η μόνη διαφορά είναι ότι το Internet και το Email 

παρουσιάζουν τα ίδια ποσοστά στις απαντήσεις «πολύ» (37,5%) και «πάρα πολύ» 

(31,25%). 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 7-ΗΛΙΚΙΕΣ 29 ΕΩΣ 40
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ΚΑΘΟΛΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΛΥ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ
 

Διάγραμμα 32 : Αποτελέσματα ανά ηλικιακή κατηγορία (29 έως 40) στην ερώτηση 7 : 
«Αισθάνομαι άνετα να χρησιμοποιώ επεξεργαστή κειμένου (π.χ. Word), λογιστικά φύλλα 
(π.χ.Excel), βάσεις δεδομένων(π.χ.Access), Internet, E-mail». 

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ 
ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 
ΦΥΛΛΑ 

ΒΑΣΕΙΣ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

INTERNET E-MAIL 

41 ΚΑΙ ΑΝΩ ΑΡΙΘΜ. 
ΑΤΟΜ. 

% ΑΡΙΘΜ. 
ΑΤΟΜ. 

% ΑΡΙΘΜ. 
ΑΤΟΜ. 

% ΑΡΙΘΜ. 
ΑΤΟΜ. 

% ΑΡΙΘΜ. 
ΑΤΟΜ. 

% 

ΚΑΘΟΛΟΥ 2 15,4% 2 15,4% 3 23,1% 2 15,4% 3 23,1%

ΕΛΑΧΙΣΤΑ 2 15,4% 4 30,7% 4 30,75% 0 0% 1 7,7% 

ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ 

ΒΑΘΜΟ 

1 7,7% 2 15,4% 4 30,75% 4 30,75% 2 15,4%

ΠΟΛΥ 6 46,1% 3 23,1% 2 15,4% 4 30,75% 3 23,1%

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 2 15,4% 2 15,4% 0 0% 3 23,1% 4 30,7%

ΣΥΝΟΛΟ 13 100% 13 100% 13 100% 13 100% 13 100% 

Πίνακας 39 : Αποτελέσματα ανά ηλικιακή κατηγορία (41και άνω) στην ερώτηση 7 : «Αισθάνομαι άνετα να χρησιμοποιώ 
επεξεργαστή κειμένου (π.χ. Word), λογιστικά φύλλα (π.χ.Excel), βάσεις δεδομένων(π.χ.Access), Internet, E-mail». 

 



ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 
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Και σε αυτή την ηλικιακή κατηγορία (41 και άνω) ισχύουν περίπου οι ίδιες 

τάσεις με τις παραπάνω κατηγορίες. Αυτό που διαφέρει σημαντικά σε σχέση με τις 

προηγούμενες κατηγορίες είναι τα ποσοστά στις απαντήσεις «καθόλου» και 

«ελάχιστα», που είναι πιο μεγάλα. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι το 53,85% 

δηλώνει ότι δε γνωρίζει ή γνωρίζει «ελάχιστα» βάσεις δεδομένων. 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 7- ΗΛΙΚΙΕΣ 41 ΚΑΙ ΑΝΩ
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ΚΑΘΟΛΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΛΥ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ
 

Διάγραμμα 33 : Αποτελέσματα ανά ηλικιακή κατηγορία (41 και άνω) στην ερώτηση 7 : 
«Αισθάνομαι άνετα να χρησιμοποιώ επεξεργαστή κειμένου (π.χ. Word), λογιστικά φύλλα 
(π.χ.Excel), βάσεις δεδομένων(π.χ.Access), Internet, E-mail». 
 

Αν δούμε συγκριτικά τα ποσοστά όλων των ηλικιακών κατηγοριών καταλήγουμε στα 

εξής συμπεράσματα: 

1. Οι νεότεροι (18-28 και 29-40) νιώθουν πιο άνετα από ότι οι μεγαλύτεροι σε ηλικία 

εργαζόμενοι (41 και άνω). 

2. Η τάση που παρατηρείται και στις τρεις ηλικιακές κατηγορίες είναι η ίδια, δηλαδή 

όλοι οι εργαζόμενοι νιώθουν πιο άνετα με το Internet, το Email και τον 

επεξεργαστή κειμένου, ενώ δε νιώθουν και τόσο άνετα με τα λογιστικά φύλλα και 

τις βάσεις δεδομένων. 

3. Τα ποσοστά που συναντάμε στις απαντήσεις «πολύ» και «πάρα πολύ» για το 

Internet, το Email και τον επεξεργαστή κειμένου και στις τρεις ηλικιακές 

κατηγορίες, ιδίως όμως στις δυο πρώτες, είναι περίπου ίσα.  

  

• ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΘΕΣΗ 
 



ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 
ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ 
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Παρουσιάζονται στη συνέχεια τα αποτελέσματα στην έβδομη ερώτηση 

ανάλογα με τη θέση που κατέχει ο εργαζόμενος (Διευθυντικό Στέλεχος ή υπάλληλος): 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ 
ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 
ΦΥΛΛΑ 

ΒΑΣΕΙΣ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

INTERNET E-MAIL 

ΔΙΕΥΘ.ΣΤΕΛΕΧ. ΑΡΙΘΜ. 
ΑΤΟΜ. 

% ΑΡΙΘΜ. 
ΑΤΟΜ. 

% ΑΡΙΘΜ. 
ΑΤΟΜ. 

% ΑΡΙΘΜ. 
ΑΤΟΜ. 

% ΑΡΙΘΜ. 
ΑΤΟΜ. 

% 

ΚΑΘΟΛΟΥ 0 0% 1 12,5% 1 12,5% 0 0% 1 12,5%

ΕΛΑΧΙΣΤΑ 2 25% 2 25% 3 37,5% 0 0% 0 0% 

ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ 

ΒΑΘΜΟ 

1 12,5% 2 25% 3 37,5% 4 50% 3 37,5%

ΠΟΛΥ 5 62,5% 2 25% 1 12,5% 2 25% 1 12,5%

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 0 0% 1 12,5% 0 0% 2 25% 3 37,5%

ΣΥΝΟΛΟ 8 100% 8 100% 8 100% 8 100% 8 100% 

Πίνακας 40 : Αποτελέσματα ανά θέση (Διευθυντικό Στέλεχος) στην ερώτηση 7 : «Αισθάνομαι 
άνετα να χρησιμοποιώ επεξεργαστή κειμένου (π.χ. Word), λογιστικά φύλλα (π.χ.Excel), βάσεις 
δεδομένων(π.χ.Access), Internet, E-mail». 

 

Όσον αφορά τα διευθυντικά στελέχη παρατηρούμε ότι  «πολύ» ή «πάρα 

πολύ» άνετα νιώθει το 62,5% για τον επεξεργαστή κειμένου, ενώ το 50% συνολικά  

νιώθει «πολύ» ή «πάρα πολύ» άνετα με τη χρήση του Internet και του Email. 

Χαρακτηριστικό είναι ότι δεν υπάρχει διευθυντικό στέλεχος που να μη γνωρίζει ή να 

νιώθει «ελάχιστα» άνετα με τη χρήση του Internet και ότι το 50% των διευθυντικών 

στελεχών δηλώνει ότι νιώθει άνετα «σε μέτριο βαθμό». Τέλος το 50% νιώθει 

«καθόλου» (12,5%) και «ελάχιστα» (37,5%) άνετα με τις βάσεις δεδομένων. 



ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 
ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 7-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
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ΚΑΘΟΛΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΛΥ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ
 

Διάγραμμα 34 : Αποτελέσματα ανά θέση (Διευθυντικό Στέλεχος) στην ερώτηση 7 : «Αισθάνομαι 
άνετα να χρησιμοποιώ επεξεργαστή κειμένου (π.χ. Word), λογιστικά φύλλα (π.χ.Excel), βάσεις 
δεδομένων(π.χ.Access), Internet, E-mail». 
 

Όσον αφορά τους υπαλλήλους παρατηρούμε ότι  «πολύ» (34,4%) και «πάρα 

πολύ» (28,1%) άνετα νιώθει το 62,5% (34,4%+28,1%) για τον επεξεργαστή κειμένου,  

ενώ το 65,6% συνολικά  νιώθει «πολύ» και «πάρα πολύ» άνετα με τη χρήση του 

Internet και του Email. Τέλος το 34,4% νιώθει «καθόλου» (15,7%) ή «ελάχιστα» 

(18,7%) άνετα με τις βάσεις δεδομένων, ποσοστό που είναι κατά πολύ μικρότερο από 

αυτό που παρουσιάστηκε στα διευθυντικά στελέχη.  

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ 
ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 
ΦΥΛΛΑ 

ΒΑΣΕΙΣ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

INTERNET E-MAIL 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΡΙΘΜ. 
ΑΤΟΜ. 

% ΑΡΙΘΜ. 
ΑΤΟΜ. 

% ΑΡΙΘΜ. 
ΑΤΟΜ. 

% ΑΡΙΘΜ. 
ΑΤΟΜ. 

% ΑΡΙΘΜ. 
ΑΤΟΜ. 

% 

ΚΑΘΟΛΟΥ 2 6,25% 4 12,5% 5 15,7% 4 12,5% 4 12,5%

ΕΛΑΧΙΣΤΑ 2 6,25% 4 12,5% 6 18,7% 0 0% 2 6,2% 

ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ 

ΒΑΘΜΟ 

8 25% 9 28,1% 13 40,6% 7 21,9% 5 15,7%

ΠΟΛΥ 11 34,4% 10 31,2% 7 21,9% 10 31,2% 9 28,1%

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 9 28,1% 5 15,7% 1 3,1% 11 34,4% 12 37,5%

ΣΥΝΟΛΟ 32 100% 32 100% 32 100% 32 100% 32 100% 



ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 
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Πίνακας 41 : Αποτελέσματα ανά θέση ( Υπάλληλος ) στην ερώτηση 7 : «Αισθάνομαι άνετα να 
χρησιμοποιώ επεξεργαστή κειμένου (π.χ. Word), λογιστικά φύλλα (π.χ.Excel), βάσεις 
δεδομένων(π.χ.Access), Internet, E-mail». 
 
 

Αν δούμε συγκριτικά τα ποσοστά (διάγραμμα 34 και διάγραμμα 35) ανάλογα 

με τη θέση,  καταλήγουμε στα εξής συμπεράσματα: 

1. Οι πιο πολλοί υπάλληλοι γνωρίζουν καλύτερα βάσεις δεδομένων, επεξεργαστή 

κείμενου και λογιστικά φύλλα  σε σχέση με τα διευθυντικά στελέχη . 

2. Η τάση που παρατηρείται και στους υπαλλήλους και στα διευθυντικά στελέχη 

είναι η ίδια, δηλαδή όλοι οι εργαζόμενοι νιώθουν πιο άνετα με το Internet, το 

Email και τον επεξεργαστή κειμένου, ενώ δε νιώθουν και τόσο άνετα με τα 

λογιστικά φύλλα και τις βάσεις δεδομένων. 

3. Τα διευθυντικά στελέχη παρουσιάζουν μεγαλύτερη άνεση στη χρήση του 

Internet και του Email σε σύγκριση με τους υπαλλήλους. 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 7-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
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ΚΑΘΟΛΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΛΥ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ
 

Διάγραμμα 35 : Αποτελέσματα ανά θέση ( Υπάλληλος ) στην ερώτηση 7 : «Αισθάνομαι άνετα να 
χρησιμοποιώ επεξεργαστή κειμένου (π.χ. Word), λογιστικά φύλλα (π.χ.Excel), βάσεις 
δεδομένων(π.χ.Access), Internet, E-mail». 
 

• ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΑΡΙΘΜΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

 

Α. Για τις μικρές  σε μέγεθος εταιρίες έχουμε τα παρακάτω αποτελέσματα : 



ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 
ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ. 
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ 
ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 
ΦΥΛΛΑ 

ΒΑΣΕΙΣ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

INTERNET E-MAIL 

ΛΙΓΟΤΕΡΟΙ 

ΑΠΟ 5 

ΑΡΙΘΜ. 
ΑΤΟΜ. 

% ΑΡΙΘΜ. 
ΑΤΟΜ. 

% ΑΡΙΘΜ. 
ΑΤΟΜ. 

% ΑΡΙΘΜ. 
ΑΤΟΜ. 

% ΑΡΙΘΜ. 
ΑΤΟΜ. 

% 

ΚΑΘΟΛΟΥ 1 16,7% 1 16,7% 2 33,3% 2 33,3% 1 16,7%

ΕΛΑΧΙΣΤΑ 0 0% 0 0% 1 16,7% 0 0% 0 0% 

ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ 

ΒΑΘΜΟ 

0 0% 0 0% 1 16,7% 2 33,3% 1 16,7%

ΠΟΛΥ 3 50% 4 66,6% 2 33,3% 1 16,7% 2 33,3%

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 2 33,3% 1 16,7% 0 0% 1 16,7% 2 33,3%

ΣΥΝΟΛΟ 6 100% 6 100% 6 100% 6 100% 6 100% 

Πίνακας 42 : Αποτελέσματα ανά αριθμό εργαζομένων για τις μικρές εταιρίες (λιγότερα από 5 
άτομα) στην ερώτηση 7 : «Αισθάνομαι άνετα να χρησιμοποιώ επεξεργαστή κειμένου (π.χ. Word), 
λογιστικά φύλλα (π.χ.Excel), βάσεις δεδομένων(π.χ.Access), Internet, E-mail». 
 

Στην κατηγορία των εταιριών που απασχολούν λιγότερα από 5 άτομα 
παρατηρούμε ότι συνολικά το 83,3% νιώθει «πολύ» (50%) ή «πάρα πολύ» (33,3%) 

άνετα με τον επεξεργαστή κειμένου και το ίδιο ποσοστό (83,3%) νιώθει άνετα με τη 

χρήση λογιστικών φύλλων («πολύ» (66,6%) και «πάρα πολύ» (16,7%)). Μεγάλο είναι 

το ποσοστό των εργαζομένων που δηλώνει ότι δε γνωρίζει καθόλου τη χρήση του  

Internet το οποίο αγγίζει το 33,3%, ενώ αντίθετα δηλώνει ότι νιώθει άνετα με τη 

χρήση του Email «πολύ» (33,3%) και «πάρα πολύ» (33,3%), δηλαδή συνολικά το 

66,6%. Τέλος το 50% (33,3%+16,7%) συνολικά δηλώνει ότι δε γνωρίζει 

«καθόλου»(33,3%) πώς να χρησιμοποιεί βάσεις δεδομένων ή ότι αισθάνεται 

«ελάχιστα» άνετα με τη χρήση τους (16,7%). 

 



ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 
ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ. 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 7-ΑΠΟΤΕΛ.ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕ ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 5 ΑΤΟΜΑ
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50,00%
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70,00%

ΕΠΕΞΕΡΓΑΤΗΣ
ΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ
ΦΥΛΛΑ

ΒΑΣΕΙΣ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

INTERNET E-MAIL

ΚΑΘΟΛΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΛΥ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ
 

Διάγραμμα 36 : Αποτελέσματα ανά αριθμό εργαζομένων για τις μικρές εταιρίες (λιγότερα από 5 
άτομα) στην ερώτηση 7 : «Αισθάνομαι άνετα να χρησιμοποιώ επεξεργαστή κειμένου (π.χ. Word), 
λογιστικά φύλλα (π.χ.Excel), βάσεις δεδομένων(π.χ.Access), Internet, E-mail». 
 

Στην κατηγορία των εταιριών που απασχολούν 6 έως 10 άτομα 
παρατηρούμε ότι συνολικά μόλις το 44,4% νιώθει «πολύ» (44,4%) ή «παρά πολύ» 

(0%) άνετα με τον επεξεργαστή κειμένου. Το ποσοστό των εργαζομένων που 

δηλώνει ότι δεν γνωρίζει «καθόλου» ή ότι γνωρίζει «ελάχιστα» πώς να χρησιμοποιεί 

το Internet είναι μηδενικό. Μεγάλο είναι το ποσοστό εργαζομένων που δηλώνει ότι 

δεν γνωρίζει «καθόλου» (22,2%) ή ότι γνωρίζει «ελάχιστα» (22,2%) πώς να 

χρησιμοποιεί βάσεις δεδομένων αλλά και λογιστικά φύλλα.    

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ 
ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 
ΦΥΛΛΑ 

ΒΑΣΕΙΣ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

INTERNET E-MAIL 

6-10 ΑΤΟΜΑ ΑΡΙΘΜ. 
ΑΤΟΜ. 

% ΑΡΙΘΜ. 
ΑΤΟΜ. 

% ΑΡΙΘΜ. 
ΑΤΟΜ. 

% ΑΡΙΘΜ. 
ΑΤΟΜ. 

% ΑΡΙΘΜ. 
ΑΤΟΜ. 

% 

ΚΑΘΟΛΟΥ 0 0% 2 22,2% 2 22,2% 0 0% 0 0% 

ΕΛΑΧΙΣΤΑ 1 11,2% 2 22,2% 2 22,2% 0 0% 1 11,1%

ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ 

ΒΑΘΜΟ 

4 44,4% 3 33,3% 3 33,4% 5 55,6% 4 44,4%

ΠΟΛΥ 4 44,4% 1 11,15% 2 22,2% 2 22,2% 1 11,1%

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 0 0% 1 11,15% 0 0% 2 22,2% 3 33,4%



ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 
ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ. 
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ΣΥΝΟΛΟ 9 100% 9 100% 9 100% 9 100% 9 100% 

Πίνακας 43 : Αποτελέσματα ανά αριθμό εργαζομένων για τις μικρές εταιρίες (6 με 10 άτομα) 
στην ερώτηση 7 : «Αισθάνομαι άνετα να χρησιμοποιώ επεξεργαστή κειμένου (π.χ. Word), 
λογιστικά φύλλα (π.χ.Excel), βάσεις δεδομένων(π.χ.Access), Internet, E-mail». 
 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 7-ΑΠΟΤΕΛ.ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕ 6-10 ΑΤΟΜΑ
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ΕΠΕΞΕΡΓΑΤΗΣ
ΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ
ΦΥΛΛΑ

ΒΑΣΕΙΣ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

INTERNET E-MAIL

ΚΑΘΟΛΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΛΥ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ
 

Διάγραμμα 37 : Αποτελέσματα ανά αριθμό εργαζομένων για τις μικρές εταιρίες (6 με 10 άτομα) 
στην ερώτηση 7 : «Αισθάνομαι άνετα να χρησιμοποιώ επεξεργαστή κειμένου (π.χ. Word), 
λογιστικά φύλλα (π.χ.Excel), βάσεις δεδομένων(π.χ.Access), Internet, E-mail». 

 

Β. Για τις μεγάλες  σε μέγεθος εταιρίες έχουμε τα παρακάτω αποτελέσματα: 

 

Στην κατηγορία των εταιριών που απασχολούν 11 έως 30 άτομα 
παρατηρούμε ότι συνολικά μόλις το 70,6% νιώθει «πολύ» (35,3%) ή «πάρα πολύ» 

(35,3%) άνετα με τον επεξεργαστή κειμένου. Το ποσοστό των εργαζομένων που 

δηλώνει ότι δε γνωρίζει «καθόλου» ή ότι γνωρίζει «ελάχιστα» πώς να χρησιμοποιεί 

το Email είναι αρκετά μεγάλο και αγγίζει το 23,6%. Μεγάλο συγκριτικά με τα άλλα 

αποτελέσματα είναι το ποσοστό εργαζομένων που δηλώνει ότι δεν γνωρίζει 

«καθόλου» (5,9%) ή ότι γνωρίζει «ελάχιστα» (23,6%) πώς να χρησιμοποιεί βάσεις 

δεδομένων.    

 

 

 

 



ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 
ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ 
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ 
ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 
ΦΥΛΛΑ 

ΒΑΣΕΙΣ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

INTERNET E-MAIL 

11-30 ΑΤΟΜΑ ΑΡΙΘΜ. 
ΑΤΟΜ. 

% ΑΡΙΘΜ. 
ΑΤΟΜ. 

% ΑΡΙΘΜ. 
ΑΤΟΜ. 

% ΑΡΙΘΜ. 
ΑΤΟΜ. 

% ΑΡΙΘΜ. 
ΑΤΟΜ. 

% 

ΚΑΘΟΛΟΥ 0 0% 1 5,9% 1 5,9% 2 11,8% 4 23,6%

ΕΛΑΧΙΣΤΑ 2 11,8% 3 17,6% 4 23,6% 0 0% 0 0% 

ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ 

ΒΑΘΜΟ 

3 17,6% 3 17,6% 8 47% 4 23,6% 3 17,6%

ΠΟΛΥ 6 35,3% 6 35,3% 3 17,6% 5 29,3% 4 23,6%

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 6 35,3% 4 23,6% 1 5,9% 6 35,3% 6 35,2%

ΣΥΝΟΛΟ 17 100% 17 100% 17 100% 17 100% 17 100% 

Πίνακας 44 : Αποτελέσματα ανά αριθμό εργαζομένων για τις μεγάλες  εταιρίες (11 με 30 άτομα) 
στην ερώτηση 7 : «Αισθάνομαι άνετα να χρησιμοποιώ επεξεργαστή κειμένου (π.χ. Word), 
λογιστικά φύλλα (π.χ.Excel), βάσεις δεδομένων(π.χ.Access), Internet, E-mail». 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 7-ΑΠΟΤΕΛ.ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕ 11-30 ΑΤΟΜΑ
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ΕΠΕΞΕΡΓΑΤΗΣ
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ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΒΑΣΕΙΣ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

INTERNET E-MAIL

ΚΑΘΟΛΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΛΥ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ
 

Διάγραμμα 38 : Αποτελέσματα ανά αριθμό εργαζομένων για τις μεγάλες εταιρίες (11 με 30 άτομα) στην 
ερώτηση 7 : «Αισθάνομαι άνετα να χρησιμοποιώ επεξεργαστή κειμένου (π.χ. Word), λογιστικά φύλλα 
(π.χ.Excel), βάσεις δεδομένων(π.χ.Access), Internet, E-mail». 

 

 

Στην κατηγορία των εταιριών που απασχολούν 30 και πάνω άτομα 
παρατηρούμε ότι οι εργαζόμενοι νιώθουν πολύ άνετα τόσο με τη χρήση του Internet 

όσο και με τη χρήση του Email. Ένας στους δυο δηλώνει ότι νιώθει «πάρα πολύ» 

άνετα με τη χρήση του Internet και του Email. Επίσης ένας στους δυο δηλώνει ότι 

νιώθει άνετα με  τις βάσεις δεδομένων «σε μέτριο βαθμό». 



ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 
ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ. 
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ 
ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 
ΦΥΛΛΑ 

ΒΑΣΕΙΣ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

INTERNET E-MAIL 

30 ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΑΡΙΘΜ. 
ΑΤΟΜ. 

% ΑΡΙΘΜ. 
ΑΤΟΜ. 

% ΑΡΙΘΜ. 
ΑΤΟΜ. 

% ΑΡΙΘΜ. 
ΑΤΟΜ. 

% ΑΡΙΘΜ. 
ΑΤΟΜ. 

% 

ΚΑΘΟΛΟΥ 1 12,5% 1 12,5% 1 12,5% 0 0% 0 0% 

ΕΛΑΧΙΣΤΑ 1 12,5% 1 12,5% 2 25% 0 0% 1 12,5%

ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ 

ΒΑΘΜΟ 

2 25% 5 62,5% 4 50% 0 0% 0 0% 

ΠΟΛΥ 3 37,5% 1 12,5% 1 12,5% 4 50% 3 37,5%

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 1 12,5% 0 0% 0 0% 4 50% 4 50% 

ΣΥΝΟΛΟ 8 100% 8 100% 8 100% 8 100% 8 100% 

Πίνακας 45 : Αποτελέσματα ανά αριθμό εργαζομένων για τις μεγάλες εταιρίες (30 και πάνω 
άτομα) στην ερώτηση 7 : «Αισθάνομαι άνετα να χρησιμοποιώ επεξεργαστή κειμένου (π.χ. Word), 
λογιστικά φύλλα (π.χ.Excel), βάσεις δεδομένων(π.χ.Access), Internet, E-mail». 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 7-ΑΠΟΤΕΛ.ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕ 30 ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΑΤΟΜΑ
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ΕΠΕΞΕΡΓΑΤΗΣ
ΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΒΑΣΕΙΣ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

INTERNET E-MAIL

ΚΑΘΟΛΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΛΥ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ
 

Διάγραμμα 39 : Αποτελέσματα ανά αριθμό εργαζομένων για τις μεγάλες εταιρίες (30 και πάνω 
άτομα) στην ερώτηση 7 : «Αισθάνομαι άνετα να χρησιμοποιώ επεξεργαστή κειμένου (π.χ. Word), 
λογιστικά φύλλα (π.χ.Excel), βάσεις δεδομένων(π.χ.Access), Internet, E-mail». 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ 8 

 

• ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 



ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 
ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ 
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Η ερώτηση 8 υποβλήθηκε με σκοπό να προσδιοριστεί ο βαθμός εξοικείωσης 

των ιδιωτικών υπαλλήλων με διάφορες συσκευές αυτοματισμού γραφείου (Fax, 

εκτυπωτή και Φωτοτυπικό μηχάνημα), που συναντά κανείς συχνά στο χώρο 

εργασίας τους. Η όγδοη ερώτηση ήταν λοιπόν η εξής: «Αισθάνομαι άνετα να 
χρησιμοποιώ Fax, Εκτυπωτή, Φωτοτυπικό μηχάνημα  :». Έτσι παρακάτω 

έχουμε τον πίνακα με τα συνολικά αποτελέσματα: 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ FAX ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΦΩΤ.ΜΗΧΑΝΗΜΑ
 ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 
% ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 
% ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 
% 

ΚΑΘΟΛΟΥ 2 5% 0 0% 0 0% 

ΕΛΑΧΙΣΤΑ 0 0% 1 2,5% 2 5% 

ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ ΒΑΘΜΟ 7 17,5% 6 15% 6 15% 

ΠΟΛΥ 8 20% 8 20% 9 22,5% 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 23 57,5% 25 62,5% 23 57,5% 

ΣΥΝΟΛΟ 40 100% 40 100% 40 100% 

Πίνακας 46 : Συνολικά αποτελέσματα στην ερώτηση 8 : «Αισθάνομαι άνετα να χρησιμοποιώ Fax, 
Εκτυπωτή, Φωτοτυπικό μηχάνημα  :». 
 

Παρατηρούμε λοιπόν ότι το 57,5% νιώθει «πάρα πολύ» άνετα με τη χρήση 

του Fax και του φωτοτυπικού μηχανήματος. Ανάλογα το 62,5% δηλώνει ότι νιώθει 

«πάρα πολύ» άνετα με τη χρήση του εκτυπωτή. Μάλιστα τα ποσοστά των 

εργαζομένων που δε νιώθουν άνετα ή νιώθουν «ελάχιστα» άνετα με τη χρήση και των 

τριών συσκευών αυτοματισμού γραφείου είναι μηδαμινά.  

ΕΡΩΤΗΣΗ 8-ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
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ΚΑΘΟΛΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΛΥ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ
 

Διάγραμμα 40 : Συνολικά αποτελέσματα στην ερώτηση 8 : «Αισθάνομαι άνετα να χρησιμοποιώ 
Fax, Εκτυπωτή, Φωτοτυπικό μηχάνημα  :». 
 

• ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
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Αμέσως μετά ακολουθεί η ανάλυση της όγδοης ερώτησης, με κριτήριο 

διάκρισης τις τρεις ηλικιακές κατηγορίες. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ FAX ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΦΩΤ.ΜΗΧΑΝΗΜΑ
18 ΕΩΣ 28 ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 
% ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 
% ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 
% 

ΚΑΘΟΛΟΥ 2 18,2% 0 0% 0 0% 

ΕΛΑΧΙΣΤΑ 0 0% 1 9,1% 1 9,1% 

ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ ΒΑΘΜΟ 2 18,2% 2 18,2% 2 18,2% 

ΠΟΛΥ 2 18,2% 2 18,2% 2 18,2% 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 5 45,4% 6 54,5% 6 54,5% 

ΣΥΝΟΛΟ 11 100% 11 100% 11 100% 

Πίνακας 47 : Αποτελέσματα ανά ηλικιακή κατηγορία ( 18 έως 28) στην ερώτηση 8 : «Αισθάνομαι 
άνετα να χρησιμοποιώ Fax, Εκτυπωτή, Φωτοτυπικό μηχάνημα  :». 
 

Στην ηλικιακή κατηγορία των 18 έως 28 παρατηρούμε ότι το 54,5% (ένας 

στους δύο) των εργαζομένων (υπαλλήλων και διευθυντικών στελεχών) δήλωσε ότι 

νιώθει «πάρα πολύ» άνετα με τη χρήση εκτυπωτή, όπως και με το φωτοτυπικό 

μηχάνημα, ενώ σχετικά με το Fax το 45,4% νιώθει «πάρα πολύ» άνετα με αυτό. 

Μάλιστα σημαντικό είναι το γεγονός ότι το 18,2% δε γνωρίζει καθόλου τη χρήση του 

Fax.  

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 8-ΗΛΙΚΙΕΣ 18-28
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ΚΑΘΟΛΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΛΥ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ
 

Διάγραμμα 41 : Αποτελέσματα ανά ηλικιακή κατηγορία ( 18 έως 28) στην ερώτηση 8 : 
«Αισθάνομαι άνετα να χρησιμοποιώ Fax, Εκτυπωτή, Φωτοτυπικό μηχάνημα  :». 
 



ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 
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 Στην ηλικιακή κατηγορία των 29 έως 40 παρατηρούμε ότι τα ποσοστά των 

εργαζομένων που δήλωσαν ότι νιώθουν «πάρα πολύ» άνετα με τις συσκευές 

αυτοματισμού γραφείου είναι μεγαλύτερα από ότι στην προηγούμενη ηλικιακή 

κατηγορία και επιπλέον και για τις τρεις συσκευές δεν υπάρχει εργαζόμενος (0%) 

που να δηλώνει ότι δε νιώθει άνετα με τη χρήση τους  (απαντήσεις «καθόλου» και 

«ελάχιστα»). Πιο συγκεκριμένα το 62,5% δηλώνει ότι νιώθει «πάρα πολύ» άνετα με 

τη χρήση εκτυπωτή και το 56,25% ότι νιώθει «πάρα πολύ» άνετα με τη χρήση Fax. 

Τέλος ένας στους δύο εργαζόμενους (50%) δηλώνει  ότι νιώθει «πάρα πολύ» άνετα 

με τη χρήση Φωτοτυπικού μηχανήματος.  

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ FAX ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΦΩΤ.ΜΗΧΑΝΗΜΑ
29 ΕΩΣ 40 ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 
% ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 
% ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 
% 

ΚΑΘΟΛΟΥ 0 0% 0 0% 0 0% 

ΕΛΑΧΙΣΤΑ 0 0% 0 0% 0 0% 

ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ ΒΑΘΜΟ 2 12,5% 1 6,25% 3 18,75%

ΠΟΛΥ 5 31,25% 5 31,25% 5 31,25%

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 9 56,25% 10 62,5% 8 50% 

ΣΥΝΟΛΟ 16 100% 16 100% 16 100% 

Πίνακας 48 : Αποτελέσματα ανά ηλικιακή κατηγορία ( 29 έως 40) στην ερώτηση 8 : «Αισθάνομαι 
άνετα να χρησιμοποιώ Fax, Εκτυπωτή, Φωτοτυπικό μηχάνημα  :». 
 
Τα παραπάνω ποσοστά  φαίνονται παραστατικά στο παρακάτω ραβδόγραμμα :  

ΕΡΩΤΗΣΗ 8- ΗΛΙΚΙΕΣ 29 ΕΩΣ 40
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ΚΑΘΟΛΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΛΥ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ
 

Διάγραμμα 42 : Αποτελέσματα ανά ηλικιακή κατηγορία ( 29 έως 40) στην ερώτηση 8 : 
«Αισθάνομαι άνετα να χρησιμοποιώ Fax, Εκτυπωτή, Φωτοτυπικό μηχάνημα  :». 



ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 
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Στην ηλικιακή κατηγορία των 40 και άνω  παρατηρούμε ότι τα ποσοστά 

των εργαζομένων που δήλωσαν ότι νιώθουν «πάρα πολύ» άνετα με τις συσκευές 

αυτοματισμού γραφείου είναι μεγαλύτερα από ότι σε όλες τις υπόλοιπες ηλικιακές 

κατηγορίες. Επιπλέον και για τις τρεις συσκευές δεν υπάρχει εργαζόμενος (0%) που 

να δηλώνει ότι δε νιώθει «καθόλου» άνετα με τη χρήση τους, ενώ μόλις ένα 7,7% 

δηλώνει ότι νιώθει «ελάχιστα» άνετα με τη χρήση φωτοτυπικού μηχανήματος. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ FAX ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΦΩΤ.ΜΗΧΑΝΗΜΑ
41ΚΑΙ ΑΝΩ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 
% ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 
% ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 
% 

ΚΑΘΟΛΟΥ 0 0% 0 0% 0 0% 

ΕΛΑΧΙΣΤΑ 0 0% 0 0% 1 7,7% 

ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ ΒΑΘΜΟ 3 23,1% 3 23,1% 1 7,7% 

ΠΟΛΥ 1 7,7% 1 7,7% 2 15,4% 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 9 69,2% 9 69,2% 9 69,2% 

ΣΥΝΟΛΟ 13 100% 13 100% 13 100% 

Πίνακας 49 : Αποτελέσματα ανά ηλικιακή κατηγορία ( 41 και άνω) στην ερώτηση 8 : 
«Αισθάνομαι άνετα να χρησιμοποιώ Fax, Εκτυπωτή, Φωτοτυπικό μηχάνημα  :». 
 

Τα παραπάνω ποσοστά  φαίνονται παραστατικά στο παρακάτω ραβδόγραμμα :  

ΕΡΩΤΗΣΗ 8- ΗΛΙΚΙΕΣ 41 ΚΑΙ ΑΝΩ 
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ΚΑΘΟΛΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΛΥ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ
 

Διάγραμμα 43 : Αποτελέσματα ανά ηλικιακή κατηγορία ( 41 και άνω) στην ερώτηση 8 : 
«Αισθάνομαι άνετα να χρησιμοποιώ Fax, Εκτυπωτή, Φωτοτυπικό μηχάνημα  :». 
 



ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 
ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ 
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• ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΘΕΣΗ 
 

Παρουσιάζονται στη συνέχεια τα αποτελέσματα στην όγδοη ερώτηση 

ανάλογα με τη θέση που κατέχει ο εργαζόμενος (Διευθυντικό Στέλεχος ή υπάλληλος): 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ FAX ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΦΩΤ.ΜΗΧΑΝΗΜΑ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 
% ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 
% ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 
% 

ΚΑΘΟΛΟΥ 1 3,1% 0 0% 0 0% 

ΕΛΑΧΙΣΤΑ 0 0% 1 3,1% 1 3,1% 

ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ ΒΑΘΜΟ 6 18,7% 5 15,6% 6 18,7% 

ΠΟΛΥ 6 18,7% 5 15,6% 7 21,9% 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 19 59,5% 21 65,7% 18 56,3% 

ΣΥΝΟΛΟ 32 100% 32 100% 32 100% 

Πίνακας 50 : Αποτελέσματα ανά θέση ( Υπάλληλος) στην ερώτηση 8 : «Αισθάνομαι άνετα να 
χρησιμοποιώ Fax, Εκτυπωτή, Φωτοτυπικό μηχάνημα  :». 
 

Παρατηρούμε λοιπόν ότι περισσότεροι από τους μισούς υπαλλήλους νιώθουν 

«πάρα πολύ» άνετα με τη χρήση και των τριών συσκευών. Πιο συγκεκριμένα το 

59,5% νιώθει «πάρα πολύ» άνετα με τη χρήση του  Fax, ενώ το 3,1% δηλώνει ότι δε 

νιώθει  «καθόλου» άνετα με αυτό. Το 65,7% δηλώνει ότι νιώθει «πάρα πολύ» άνετα 

με τη χρήση του εκτυπωτή, ενώ το 56,3% νιώθει «πάρα πολύ» άνετα με τη χρήση 

φωτοτυπικού μηχανήματος.  

ΕΡΩΤΗΣΗ 8-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
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FAX ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΦΩΤ.ΜΗΧΑΝΗΜΑ

ΚΑΘΟΛΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΛΥ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ
 

Διάγραμμα 44 : Αποτελέσματα ανά θέση ( Υπάλληλος) στην ερώτηση 8 : «Αισθάνομαι άνετα να 
χρησιμοποιώ Fax, Εκτυπωτή, Φωτοτυπικό μηχάνημα  :». 



ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 
ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ. 
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 Όσον  αφορά τα  διευθυντικά στελέχη  παρατηρούμε ότι ένα στα δύο στελέχη 

νιώθει «πάρα πολύ» άνετα με τη χρήση και των τριών συσκευών. Πιο συγκεκριμένα 

το 50% νιώθει «πάρα πολύ» άνετα με τη χρήση του Fax και του εκτυπωτή. Το 12,5% 

δηλώνει ότι δε νιώθει  καθόλου άνετα με το Fax, ποσοστό που είναι σχετικά μεγάλο. 

Τέλος το 62,5% δηλώνει ότι νιώθει «πάρα πολύ» άνετα με τη χρήση του 

φωτοτυπικού μηχανήματος. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ FAX ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΦΩΤ.ΜΗΧΑΝΗΜΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ 

ΣΤΕΛΕΧΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 

% ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 

% ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 

% 

ΚΑΘΟΛΟΥ 1 12,5% 0 0% 0 0% 

ΕΛΑΧΙΣΤΑ 0 0% 0 0% 1 12,5% 

ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ ΒΑΘΜΟ 1 12,5% 1 12,5% 0 0% 

ΠΟΛΥ 2 25% 3 37,5% 2 25% 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 4 50% 4 50% 5 62,5% 

ΣΥΝΟΛΟ 8 100% 8 100% 8 100% 

Πίνακας 51 : Αποτελέσματα ανά θέση ( Διευθυντικό Στέλεχος) στην ερώτηση 8 : «Αισθάνομαι 
άνετα να χρησιμοποιώ Fax, Εκτυπωτή, Φωτοτυπικό μηχάνημα  :». 
 

Τα παραπάνω ποσοστά  φαίνονται παραστατικά στο παρακάτω ραβδόγραμμα :  

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 8-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘ.ΣΤΕΛΕΧΩΝ
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FAX ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΦΩΤ.ΜΗΧΑΝΗΜΑ

ΚΑΘΟΛΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΛΥ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ
 

Διάγραμμα 45 : Αποτελέσματα ανά θέση ( Διευθυντικό Στέλεχος) στην ερώτηση 8 : «Αισθάνομαι 
άνετα να χρησιμοποιώ Fax, Εκτυπωτή, Φωτοτυπικό μηχάνημα  :». 

 

Αν δούμε συγκριτικά τα ποσοστά (διάγραμμα 44 και διάγραμμα 45) ανάλογα 

με τη θέση,  καταλήγουμε στα εξής συμπεράσματα: 



ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 
ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ. 
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1. Οι μισοί και πλέον υπάλληλοι και τα διευθυντικά στελέχη νιώθουν πάρα 

πολύ άνετα με τη χρήση και των τριών συσκευών (Fax, εκτυπωτής, 

φωτοτυπικό μηχάνημα). 

2. Τα ποσοστά των υπάλληλων  που δηλώσαν ότι νιώθουν «πάρα πολύ» 

άνετα με τη χρήση συσκευών είναι μεγαλύτερα από αυτά των 

διευθυντικών στελεχών  με εξαίρεση το φωτοτυπικό μηχάνημα όπου εκεί 

παρατηρείται το αντίστροφο. 

3. Γενικά τα ποσοστά τόσο των υπαλλήλων όσο και των διευθυντικών 

στελεχών που δηλώνουν ότι δε γνωρίζουν «καθόλου» ή ότι γνωρίζουν 

«ελάχιστα» πώς να χρησιμοποιούν αυτές τις συσκευές είναι πολύ μικρά. 

 

• ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΑΡΙΘΜΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

 

Α. Για τις μικρές  σε μέγεθος εταιρίες έχουμε τα παρακάτω αποτελέσματα : 

 

Στην κατηγορία των εταιριών που απασχολούν λιγότερα από 5 άτομα 
παρατηρούμε ότι  τα ποσοστά είναι ίδια όσον αφορά τις συσκευές Fax και εκτυπωτή, 

ενώ κάπως διαφοροποιούνται αναφορικά με το φωτοτυπικό μηχάνημα.  Έτσι λοιπόν 

το 66,6% δηλώνει ότι νιώθει «πάρα πολύ» άνετα με τη χρήση τόσο του Fax και του 

εκτυπωτή όσο και του  φωτοτυπικού μηχανήματος. Αυτό που διαφέρει είναι ότι το 

16,7% δηλώνει «ελάχιστα» άνετα με τη χρήση του φωτοτυπικού μηχανήματος.   

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ FAX ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΦΩΤ.ΜΗΧΑΝΗΜΑ
ΛΙΓΟΤΕΡΟΙ ΑΠΟ 5 ΑΡΙΘΜ. 

ΑΤΟΜ. 
% ΑΡΙΘΜ. 

ΑΤΟΜ. 
% ΑΡΙΘΜ. 

ΑΤΟΜ. 
% 

ΚΑΘΟΛΟΥ 0 0% 0 0% 0 0% 

ΕΛΑΧΙΣΤΑ 0 0% 0 0% 1 16,7% 

ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ 

ΒΑΘΜΟ 

1 16,7% 1 16,7% 0 0% 

ΠΟΛΥ 1 16,7% 1 16,7% 1 16,7% 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 4 66,6% 4 66,6% 4 66,6% 

ΣΥΝΟΛΟ 6 100% 6 100% 6 100% 

Πίνακας 52 : Αποτελέσματα ανά αριθμό εργαζομένων για τις μικρές εταιρίες  ( λιγότερα από 5 
άτομα ) στην ερώτηση 8 : «Αισθάνομαι άνετα να χρησιμοποιώ Fax, Εκτυπωτή, Φωτοτυπικό 
μηχάνημα  :». 
 
Τα παραπάνω ποσοστά  φαίνονται παραστατικά στο παρακάτω ραβδόγραμμα :  

 



ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 
ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 8-ΑΠΟΤΕΛ.ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕ ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 5 ΑΤΟΜΑ 
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FAX ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΦΩΤ.ΜΗΧΑΝΗΜΑ

ΚΑΘΟΛΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΛΥ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ
 

Διάγραμμα 46 : Αποτελέσματα ανά αριθμό εργαζομένων για τις μικρές εταιρίες  ( λιγότερα από 5 
άτομα ) στην ερώτηση 8 : «Αισθάνομαι άνετα να χρησιμοποιώ Fax, Εκτυπωτή, Φωτοτυπικό 
μηχάνημα  :». 
 

Στην κατηγορία των εταιριών που απασχολούν 6 έως 10 άτομα 
παρατηρούμε ότι τα ποσοστά των εργαζομένων (υπαλλήλων ή στελεχών) που 

δηλώσαν ότι νιώθουν «πάρα πολύ» άνετα με τη χρήση και των τριών συσκευών είναι 

κατά πολύ μικρότερη σε σύγκριση με την παραπάνω κατηγορία. Έτσι λοιπόν το 

44,5% δηλώνει ότι νιώθει «πάρα πολύ» άνετα με τη χρήση του Fax  και του 

εκτυπωτή, ενώ μόλις το 33,3% δηλώνει ότι νιώθει «πάρα πολύ» άνετα με τη χρήση 

φωτοτυπικού μηχανήματος. Τέλος πρέπει να επισημάνουμε ότι το 22,2% δηλώνει ότι 

δε νιώθει «καθόλου» άνετα με τη χρήση του Fax. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ FAX ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΦΩΤ.ΜΗΧΑΝΗΜΑ
6-10 ΑΤΟΜΑ ΑΡΙΘΜ. 

ΑΤΟΜ. 
% ΑΡΙΘΜ. 

ΑΤΟΜ. 
% ΑΡΙΘΜ. 

ΑΤΟΜ. 
% 

ΚΑΘΟΛΟΥ 2 22,2% 0 0% 0 0% 

ΕΛΑΧΙΣΤΑ 0 0% 1 11,1% 1 11,1% 

ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ 

ΒΑΘΜΟ 

1 11,1% 2 22,2% 1 11,1% 

ΠΟΛΥ 2 22,2% 2 22,2% 4 44,5% 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 4 44,5% 4 44,5% 3 33,3% 

ΣΥΝΟΛΟ 9 100% 9 100% 9 100% 

Πίνακας 53 : Αποτελέσματα ανά αριθμό εργαζομένων για τις μικρές εταιρίες  ( 6 με 10  άτομα ) 
στην ερώτηση 8 : «Αισθάνομαι άνετα να χρησιμοποιώ Fax, Εκτυπωτή, Φωτοτυπικό μηχάνημα:». 
 



ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 8-ΑΠΟΤΕΛ.ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕ 6-10 ΑΤΟΜΑ
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ΚΑΘΟΛΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΛΥ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ

 
Διάγραμμα 47 : Αποτελέσματα ανά αριθμό εργαζομένων για τις μικρές εταιρίες  ( 6 με 10  άτομα ) 
στην ερώτηση 8 : «Αισθάνομαι άνετα να χρησιμοποιώ Fax, Εκτυπωτή, Φωτοτυπικό μηχάνημα:». 
 

Β. Για τις μεγάλες  σε μέγεθος εταιρίες έχουμε τα παρακάτω αποτελέσματα: 
 

Στην κατηγορία των εταιριών που απασχολούν 11 έως 30 άτομα 
παρατηρούμε ότι τα ποσοστά των εργαζομένων (υπαλλήλων ή διευθυντικών 

στελεχών) που δήλωσαν ότι νιώθουν «πάρα πολύ» άνετα με τη χρήση και των τριών 

συσκευών είναι κατά πολύ μικρότερα σε σύγκριση με την πρώτη κατηγορία (λιγότερα 

από 5 άτομα) άλλα είναι μεγαλύτερα από αυτά της κατηγορίας 6-10 άτομα. Έτσι λοιπόν 

το 58,8% δηλώνει ότι νιώθει «πάρα πολύ» άνετα με τη χρήση του Fax  και του 

φωτοτυπικού μηχανήματος ενώ το 64,7% δηλώνει ότι νιώθει «πάρα πολύ» άνετα με τη 

χρήση εκτυπωτή. Τέλος πρέπει να επισημάνουμε ότι κανένας εργαζόμενος (υπάλληλος 

ή διευθυντικό στέλεχος) δε δήλωσε ότι νιώθει «καθόλου» άνετα ή ότι νιώθει «ελάχιστα» 

άνετα και με τις τρεις συσκευές. 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ FAX ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΦΩΤ.ΜΗΧΑΝΗΜΑ
11-30 ΑΤΟΜΑ ΑΡΙΘΜ. 

ΑΤΟΜ. 
% ΑΡΙΘΜ. 

ΑΤΟΜ. 
% ΑΡΙΘΜ. 

ΑΤΟΜ. 
% 

ΚΑΘΟΛΟΥ 0 0% 0 0% 0 0% 

ΕΛΑΧΙΣΤΑ 0 0% 0 0% 0 0% 

ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ 

ΒΑΘΜΟ 

3 17,7% 2 11,8% 3 17,7% 

ΠΟΛΥ 4 23,5% 4 23,5% 4 23,5% 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 10 58,8% 11 64,7% 10 58,8% 

ΣΥΝΟΛΟ 17 100% 17 100% 17 100% 



ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 
ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ. 

ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

121 

Πίνακας 54 : Αποτελέσματα ανά αριθμό εργαζομένων για τις μεγάλες εταιρίες  ( 11 με 30  άτομα ) 
στην ερώτηση 8 : «Αισθάνομαι άνετα να χρησιμοποιώ Fax, Εκτυπωτή, Φωτοτυπικό μηχάνημα:». 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 8-ΑΠΟΤΕΛ.ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕ 11-30 ΑΤΟΜΑ
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FAX ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΦΩΤ.ΜΗΧΑΝΗΜΑ

ΚΑΘΟΛΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΛΥ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ
 

Διάγραμμα 48 : Αποτελέσματα ανά αριθμό εργαζομένων για τις μεγάλες εταιρίες  ( 11 με 30  άτομα ) στην 
ερώτηση 8 : «Αισθάνομαι άνετα να χρησιμοποιώ Fax, Εκτυπωτή, Φωτοτυπικό μηχάνημα:». 

 
Στην κατηγορία των εταιριών που απασχολούν 30 και άνω άτομα 

παρατηρούμε ότι τα ποσοστά των εργαζομένων (υπαλλήλων ή στελεχών) που 

δηλώσαν ότι νιώθουν «πάρα πολύ» άνετα με τη χρήση και των τριών συσκευών είναι 

σε γενικές γραμμές μεγαλύτερα από όλες τις προηγούμενες κατηγορίες. Έτσι λοιπόν το 

75% δηλώνει ότι νιώθει «πάρα πολύ» άνετα με τη χρήση του εκτυπωτή και του 

φωτοτυπικού μηχανήματος, ενώ το 62,5% δηλώνει ότι νιώθει «πάρα πολύ» άνετα με το 

Fax. Τέλος πρέπει να επισημάνουμε ότι κανένας εργαζόμενος (υπάλληλος ή 

διευθυντικό στέλεχος) δε δήλωσε ότι νιώθει «καθόλου» άνετα ή ότι νιώθει «ελάχιστα» 

άνετα και με τις τρεις συσκευές. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ FAX ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΦΩΤ.ΜΗΧΑΝΗΜΑ
30 ΚΑΙ ΑΝΩ ΑΡΙΘΜ. 

ΑΤΟΜ. 
% ΑΡΙΘΜ. 

ΑΤΟΜ. 
% ΑΡΙΘΜ. 

ΑΤΟΜ. 
% 

ΚΑΘΟΛΟΥ 0 0% 0 0% 0 0% 

ΕΛΑΧΙΣΤΑ 0 0% 0 0% 0 0% 

ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ 

ΒΑΘΜΟ 

2 25% 1 12,5% 2 25% 

ΠΟΛΥ 1 12,5% 1 12,5% 0 0% 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 5 62,5% 6 75% 6 75% 



ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 
ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ. 

ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

122 

ΣΥΝΟΛΟ 8 100% 8 100% 8 100% 

Πίνακας 55 : Αποτελέσματα ανά αριθμό εργαζομένων για τις μεγάλες εταιρίες  ( 30 και άνω ) 
στην ερώτηση 8 : «Αισθάνομαι άνετα να χρησιμοποιώ Fax, Εκτυπωτή, Φωτοτυπικό μηχάνημα:». 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 8-ΑΠΟΤΕΛ.ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕ 30 ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΑΤΟΜΑ

0% 0% 0%0% 0% 0%
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FAX ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΦΩΤ.ΜΗΧΑΝΗΜΑ

ΚΑΘΟΛΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΛΥ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ
 

Διάγραμμα 49 : Αποτελέσματα ανά αριθμό εργαζομένων για τις μεγάλες εταιρίες  ( 30 και άνω ) 
στην ερώτηση 8 : «Αισθάνομαι άνετα να χρησιμοποιώ Fax, Εκτυπωτή, Φωτοτυπικό μηχάνημα:». 
 

Αν δούμε συγκριτικά τα ποσοστά που παρουσιάζονται (διαγράμματα 46,47,48 

και 49), ανάλογα με τον αριθμό εργαζομένων που απασχολεί η εταιρία, καταλήγουμε 

στα εξής συμπεράσματα:  

1. Στην κατηγορία των εταιριών που απασχολούν 30 και άνω άτομα παρατηρούμε 
ότι τα ποσοστά των εργαζομένων (υπαλλήλων ή στελεχών) που δηλώσαν ότι 

νιώθουν «πάρα πολύ» άνετα με τη χρήση και των τριών συσκευών είναι τα 

μεγαλύτερα από όλες τις άλλες κατηγορίες με εξαίρεση το Fax στην κατηγορία 

«λιγότερα από 5 άτομα». 

2. Στην κατηγορία των μεγάλων  σε μέγεθος εταιριών που απασχολούν 11-30 

άτομα και 30 και άνω, κανένας εργαζόμενος (υπάλληλος ή διευθυντικό στέλεχος) 

δε δήλωσε ότι νιώθει «καθόλου» ή ότι νιώθει «ελάχιστα» άνετα και με τις τρεις 

συσκευές (Fax, εκτυπωτής, φωτοτυπικό μηχάνημα). 

3. Η κατηγορία των εταιριών που απασχολούν 30 και άνω άτομα έχει όπως είπαμε 

τα μεγαλύτερα ποσοστά των εργαζομένων που δηλώσαν ότι νιώθουν «πάρα 

πολύ» άνετα με τη χρήση και των τριών συσκευών και ακολουθούν κατά σειρά οι 

κατηγορίες των εταιριών που απασχολούν λιγότερα από 5 άτομα, 11-30 άτομα 

και τέλος 6-10 άτομα. 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 9 ΜΕΧΡΙ 11 
 

Οι ερωτήσεις 9 και 11 τέθηκαν προκειμένου να αποτυπωθεί η στάση των 

εργαζομένων (υπαλλήλων/ στελεχών) στον ιδιωτικό τομέα αναφορικά με τις νέες 

τεχνολογίες στο χώρο εργασίας τους.  

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ 9 

 

• ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

Η ένατη ερώτηση εξετάζει και προσπαθεί να διερευνήσει τη στάση των 

εργαζομένων (υπαλλήλων/ στελεχών) στον ιδιωτικό τομέα αναφορικά με τις νέες 

τεχνολογίες και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές στο χώρο εργασίας τους. Η ένατη 

ερώτηση ήταν η ακόλουθη: « Η πιθανότητα εισαγωγής νέων ηλεκτρονικών 
προγραμμάτων ή νέων τεχνολογιών στην εργασία μου, μου προκαλούν:». Έτσι 
παρακάτω έχουμε τον πίνακα 56 με τα συνολικά αποτελέσματα:  

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ  
ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

ΦΟΒΟ 0 0% 

ΕΠΙΦΥΛΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 8 20% 

ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ 2 5% 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ 23 57,5% 

ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟ 7 17,5% 

ΣΥΝΟΛΟ 40 100% 

Πίνακας 56 :  Συνολικά αποτελέσματα στην ερώτηση  9 : «Η πιθανότητα εισαγωγής νέων 
ηλεκτρονικών προγραμμάτων ή νέων τεχνολογιών στην εργασία μου , μου προκαλούν :». 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 9 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
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ΦΟΒΟ ΕΠΙΦΥΛΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ  
Διάγραμμα 50 : Συνολικά αποτελέσματα στην ερώτηση  9 : «Η πιθανότητα εισαγωγής νέων 
ηλεκτρονικών προγραμμάτων ή νέων τεχνολογιών στην εργασία μου , μου προκαλούν :». 

 

Από τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα και του διαγράμματος 50 παρατηρούμε 

ότι το 57,5% των εργαζομένων δήλωσε ότι η πιθανότητα εισαγωγής νέων ηλεκτρονικών 

προγραμμάτων ή νέων τεχνολογιών στην εργασία τους, τους προκαλεί «ενδιαφέρον». 

Μόλις το 17,5% απάντησε ότι νιώθει «ενθουσιασμό» στην πιθανότητα εισαγωγής νέων 

ηλεκτρονικών προγραμμάτων ή νέων τεχνολογιών στην εργασία του, ενώ το 20% 

παρουσιάζεται επιφυλακτικό απέναντι στην πιθανότητα αυτή. Τέλος το 5% δηλώνει 

αδιάφορο για τις εξελίξεις στον τομέα των τεχνολογιών στην εργασία του.   

 

• ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

 

Στη συνέχεια εξετάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν αναφορικά με την 

πιθανότητα εισαγωγής νέων ηλεκτρονικών προγραμμάτων ή νέων τεχνολογιών στην 

εργασία, ανά ηλικιακή κατηγορία. 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 18 ΕΩΣ 28  29 ΕΩΣ 40  41 ΚΑΙ ΑΝΩ  
 ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 
% ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 
% ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 
% 

ΦΟΒΟ 0 0% 0 0% 0 0% 

ΕΠΙΦΥΛΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 2 18,2% 2 12,5% 4 30,8% 

ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ 1 9,1% 0 0% 1 7,7% 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ 6 54,5% 12 75% 5 38,4% 



ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 
ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ. 

ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

125 

ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟ 2 18,2% 2 12,5% 3 23,1% 

ΣΥΝΟΛΟ 11 100% 16 100% 13 100% 

Πίνακας 57 : Αποτελέσματα ανά ηλικιακή κατηγορία  στην ερώτηση 9 :  «Η πιθανότητα εισαγωγής 
νέων ηλεκτρονικών προγραμμάτων ή νέων τεχνολογιών στην εργασία μου , μου προκαλούν :». 
 

  Διαπιστώνουμε ότι η ηλικιακή κατηγορία 29 έως 40 ετών παρουσιάζει το 

μεγαλύτερο ενδιαφέρον στις απαντήσεις σχετικά με την πιθανότητα εισαγωγής νέων 

ηλεκτρονικών προγραμμάτων ή νέων τεχνολογιών στην εργασία της, με ποσοστό 

που αγγίζει το 75% (τρεις  στους τέσσερις). Το γεγονός αυτό προκαλεί έκπληξη γιατί 

θα περιμέναμε αυτό το ποσοστό να εμφανιστεί στην ηλικιακή κατηγορία των 18 έως 

28 ετών, τα άτομα της οποίας είναι και τα νεότερα του δείγματός μας. Το μεγαλύτερο 

ποσοστό επιφυλακτικότητας στην πιθανότητα εισαγωγής νέων ηλεκτρονικών 

προγραμμάτων ή νέων τεχνολογιών στην εργασία εμφανίζεται στην ηλικία των 41 και 

άνω, γεγονός που ήταν αναμενόμενο. Εντύπωση προκαλεί σε αυτή την ηλικιακή 

κατηγορία το μεγάλο ποσοστό (23,1%) που δηλώνει ενθουσιασμένο στην πιθανότητα 

εισαγωγής νέων ηλεκτρονικών προγραμμάτων ή νέων τεχνολογιών στην εργασία 

του, ποσοστό που είναι το μεγαλύτερο από όλες τις άλλες ηλικιακές κατηγορίες.  

ΕΡΩΤΗΣΗ 9-ΗΛΙΚΙΕΣ 18 ΕΩΣ 28 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 9-ΗΛΙΚΙΕΣ 29 ΕΩΣ 40 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 9-ΗΛΙΚΙΕΣ 41 ΚΑΙ ΑΝΩ 

0%
30,80%

7,70%
38,40%

23,10% ΦΟΒΟ

ΕΠΙΦΥΛΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ

ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟ

 
Διάγραμμα 51 : Αποτελέσματα ανά ηλικιακή κατηγορία  στην ερώτηση 9 :  «Η πιθανότητα εισαγωγής 
νέων ηλεκτρονικών προγραμμάτων ή νέων τεχνολογιών στην εργασία μου , μου προκαλούν :». 



ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 
ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ. 

ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

126 

 

• ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΘΕΣΗ 
 

Παρουσιάζονται στη συνέχεια τα αποτελέσματα στην ένατη ερώτηση ανάλογα 

με την θέση που κατέχει ο εργαζόμενος (Διευθυντικό Στέλεχος ή υπάλληλος) : 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘ.ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

 ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 

% ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 

% 

ΦΟΒΟ 0 0% 0 0% 

ΕΠΙΦΥΛΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 2 25% 6 18,75% 

ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ 1 12,5% 1 3,1% 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ 3 37,5% 19 59,4% 

ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟ 2 25% 6 18,75% 

ΣΥΝΟΛΟ 8 100% 32 100% 

Πίνακας 58 : Αποτελέσματα ανά θέση  στην ερώτηση 9 :  «Η πιθανότητα εισαγωγής νέων 
ηλεκτρονικών προγραμμάτων ή νέων τεχνολογιών στην εργασία μου , μου προκαλούν :». 
 

Διαπιστώνουμε ότι σε γενικές γραμμές υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση στις 

απαντήσεις που δόθηκαν μεταξύ διευθυντικών στελεχών  και υπαλλήλων. Τα 

διευθυντικά στελέχη παρουσιάζονται πιο επιφυλακτικά (25%) στην πιθανότητα 

εισαγωγής νέων ηλεκτρονικών προγραμμάτων ή νέων τεχνολογιών στην εργασία τους 

σε σχέση με τους υπαλλήλους (18,75%). Επιπλέον, το 25% των διευθυντικών 

στελεχών δηλώνει μεγαλύτερο ενθουσιασμό από ότι οι υπάλληλοι (18,75%) απέναντι 

στην πιθανότητα αυτή. Τέλος το 59,4% των υπαλλήλων εκφράζει «ενδιαφέρον» στην 

πιθανότητα εισαγωγής νέων ηλεκτρονικών προγραμμάτων ή νέων τεχνολογιών στην 

εργασία του, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τα διευθυντικά στελέχη είναι 37,5%. Στη 

συνέχεια απεικονίζονται διαγραμματικά τα παραπάνω δεδομένα: 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 9-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘ.ΣΤΕΛΕΧΩΝ

0% 25%

13%
37%

25%

ΦΟΒΟ

ΕΠΙΦΥΛΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ

ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟ

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 9- ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

0% 19%
3%

59%

19% ΦΟΒΟ
ΕΠΙΦΥΛΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ
ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟ

 
Διάγραμμα 52 : Αποτελέσματα ανά θέση  στην ερώτηση 9 :  «Η πιθανότητα εισαγωγής νέων 
ηλεκτρονικών προγραμμάτων ή νέων τεχνολογιών στην εργασία μου , μου προκαλούν :». 
 
 
• ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΑΡΙΘΜΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

 

Α. Για τις μικρές  σε μέγεθος εταιρίες έχουμε τα παρακάτω αποτελέσματα : 

 

Στην κατηγορία των εταιριών που απασχολούν λιγότερα από 5 άτομα 

παρατηρούμε ότι οι εργαζόμενοι (υπάλληλοι και διευθυντικά στελέχη) σε ποσοστό 50% 

δηλώνουν πως η πιθανότητα εισαγωγής νέων ηλεκτρονικών προγραμμάτων ή νέων 

τεχνολογιών στην εργασία τους, τους προκαλεί ενδιαφέρον, έναντι ενός ποσοστού 

66,7% των εργαζομένων των εταιριών που απασχολούν 6 έως 10 άτομα. Επιπλέον το 

22% των εργαζομένων των εταιριών που απασχολούν 6 με 10 άτομα δηλώνει 

επιφυλακτικότητα στην πιθανότητα αυτή, ενώ ένα 33,3% (ποσοστό αρκετά μεγάλο) των 

εργαζομένων των εταιριών που απασχολούν λιγότερα από 5 άτομα δηλώνει 

ενθουσιασμό. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΛΙΓΟΤΕΡΟΙ ΑΠΟ 5 6-10 ΑΤΟΜΑ 

 ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 

% ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 

% 

ΦΟΒΟ 0 0% 0 0% 

ΕΠΙΦΥΛΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 0 0% 2 22,2% 

ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ 1 16,7% 1 11,1% 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ 3 50% 6 66,7% 

ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟ 2 33,3% 0 0% 



ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 
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ΣΥΝΟΛΟ 6 100% 9 100% 

Πίνακας 59 : Αποτελέσματα ανά αριθμό εργαζομένων για τις μικρές εταιρίες   στην ερώτηση 9 :  
«Η πιθανότητα εισαγωγής νέων ηλεκτρονικών προγραμμάτων ή νέων τεχνολογιών στην εργασία 
μου , μου προκαλούν :». 
 

Β. Για τις μεγάλες  σε μέγεθος εταιρίες έχουμε τα παρακάτω αποτελέσματα: 

 

Στην κατηγορία των εταιριών που απασχολούν 11 - 30 άτομα παρατηρούμε 

ότι οι εργαζόμενοι (υπάλληλοι και διευθυντικά στελέχη) σε ποσοστό 52,9% δηλώνουν 

πως η πιθανότητα εισαγωγής νέων ηλεκτρονικών προγραμμάτων ή νέων τεχνολογιών 

στην εργασία τους, τους προκαλεί ενδιαφέρον, έναντι ενός ποσοστού 62,5% των 

εργαζομένων των εταιριών που απασχολούν 30 άτομα και πάνω. Επιπλέον το 29,4% 

των εργαζομένων των εταιριών που απασχολούν 11- 30 άτομα δηλώνει 

επιφυλακτικότητα απέναντι στην πιθανότητα αυτή, ενώ για τις εταιρίες 30 και άνω 

ατόμων το αντίστοιχο ποσοστό είναι 12,5%. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 11-30 ΑΤΟΜΑ 30 ΚΑΙ ΠΑΝΩ 

 ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 
% ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 
% 

ΦΟΒΟ 0 0% 0 0% 

ΕΠΙΦΥΛΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 5 29,4% 1 12,5% 

ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ 0 0% 0 0% 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ 9 52,9% 5 62,5% 

ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟ 3 17,7% 2 25% 

ΣΥΝΟΛΟ 17 100% 8 100% 

Πίνακας 60 : Αποτελέσματα ανά αριθμό εργαζομένων για τις μεγάλες  εταιρίες  στην ερώτηση 9 :  
«Η πιθανότητα εισαγωγής νέων ηλεκτρονικών προγραμμάτων ή νέων τεχνολογιών στην εργασία 
μου , μου προκαλούν :». 
 

Αν δούμε συγκριτικά τα ποσοστά (διάγραμμα 53) σε σχέση με τον αριθμό 

εργαζομένων που απασχολεί η εταιρία,  καταλήγουμε στα εξής συμπεράσματα:  

1. Κανένας δεν αισθάνεται φόβο (0%) στην πιθανότητα εισαγωγής νέων 

ηλεκτρονικών προγραμμάτων ή νέων τεχνολογιών στην εργασία του. 

2. Τη μεγαλύτερη «επιφυλακτικότητα» (29,4%) απέναντι στην πιθανότητα αυτή την 

έχουν οι εργαζόμενοι των εταιριών που απασχολούν 11-30 άτομα. 

3. Τη μεγαλύτερη «αδιαφορία» (16,70%) όπως και το μεγαλύτερο «ενθουσιασμό» 

(33,3%) απέναντι στην πιθανότητα αυτή παρουσιάζουν οι εργαζόμενοι των 

εταιριών που απασχολούν λιγότερα από 5 άτομα. 



ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 
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4. Τέλος το μεγαλύτερο «ενδιαφέρον» (66,7%) απέναντι στην πιθανότητα 

εισαγωγής νέων ηλεκτρονικών προγραμμάτων ή νέων τεχνολογιών στην 

εργασία τους την έχουν οι εργαζόμενοι των εταιριών που απασχολούν 6-10 

άτομα. 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 9-ΑΠΟΤΕΛ.ΑΝΑ ΑΡΙΘΜΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
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ΛΙΓΟΤΕΡΟΙ ΑΠΟ 5 6-10 ΑΤΟΜΑ 11-30 ΑΤΟΜΑ 30 ΚΑΙ ΠΑΝΩ
 

Διάγραμμα 53 : Αποτελέσματα ανά αριθμό εργαζομένων για τις εταιρίες   στην ερώτηση 9 :  «Η 
πιθανότητα εισαγωγής νέων ηλεκτρονικών προγραμμάτων ή νέων τεχνολογιών στην εργασία μου, μου 
προκαλούν :». 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ 10 
 

• ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

Η δέκατη ερώτηση έγινε για να δούμε με ποιο τρόπο θεωρούν οι εργαζόμενοι 

ότι οι νέες τεχνολογίες και οι υπολογιστές έχουν επηρεάσει την εργασία τους. Έτσι η 

δέκατη ερώτηση ήταν η ακόλουθη: « Πιστεύω ότι η χρήση υπολογιστή και οι νέες 
τεχνολογίες έχουν επηρεάσει την εργασία μου:». Παρακάτω έχουμε τον πίνακα 

με τα συνολικά αποτελέσματα:  

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ  
ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

ΠΟΛΥ ΑΡΝΗΤΙΚΑ 0 0% 



ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 
ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ 
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ΑΡΝΗΤΙΚΑ 2 5% 

ΕΜΕΙΝΕ ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 2 5% 

ΘΕΤΙΚΑ 24 60% 

ΠΟΛΥ ΘΕΤΙΚΑ 12 30% 

ΣΥΝΟΛΟ 40 100% 

Πίνακας 61 : Συνολικά αποτελέσματα στην ερώτηση 10 : « Πιστεύω ότι η χρήση υπολογιστή και 
οι νέες τεχνολογίες έχουν επηρεάσει την εργασία μου :». 

 
Παρατηρούμε ότι οι εργαζόμενοι των ιδιωτικών επιχειρήσεων σε ποσοστό 

60% απάντησαν ότι οι νέες τεχνολογίες και οι υπολογιστές έχουν επηρεάσει την 

εργασία τους «θετικά», ενώ σε ποσοστό 30% απάντησαν ότι την επηρέασαν «πολύ» 

θετικά. Σε ποσοστό μόνο 5% δήλωσαν ότι οι νέες τεχνολογίες και οι υπολογιστές έχουν 

επηρεάσει την εργασία τους αρνητικά, ενώ ένα άλλο 5% ισχυρίζεται ότι έμεινε 

αμετάβλητη η εργασία του.  
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 10- ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
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ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ    
Διάγραμμα 54 : Συνολικά αποτελέσματα στην ερώτηση 10 : « Πιστεύω ότι η χρήση υπολογιστή 
και οι νέες τεχνολογίες έχουν επηρεάσει την εργασία μου :». 
 

• ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

 

Στη συνέχεια εξετάζονται τα αποτελέσματα στην ερώτηση 10 ανά ηλικιακή 

κατηγορία. 

 



ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 
ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ 
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 18 ΕΩΣ 28  29 ΕΩΣ 40  41 ΚΑΙ ΑΝΩ  
 ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 
% ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 
% ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 
% 

ΠΟΛΥ ΑΡΝΗΤΙΚΑ 0 0% 0 0% 0 0% 

ΑΡΝΗΤΙΚΑ 0 0% 1 6,25% 1 7,7% 

ΕΜΕΙΝΕ 

ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 

1 9,1% 1 6,25% 0 0% 

ΘΕΤΙΚΑ 6 54,5% 9 56,25% 9 69,2% 

ΠΟΛΥ ΘΕΤΙΚΑ 4 36,4% 5 31,25% 3 23,1% 

ΣΥΝΟΛΟ 11 100% 16 100% 13 100% 

Πίνακας 62 : Αποτελέσματα ανά ηλικιακή κατηγορία  στην ερώτηση 10 : « Πιστεύω ότι η χρήση 
υπολογιστή και οι νέες τεχνολογίες έχουν επηρεάσει την εργασία μου :». 
 

Βλέπουμε ότι τα ποσοστά στις δύο πρώτες ηλικιακές κατηγορίες είναι 

περίπου τα ίδια. Έτσι περίπου σε ποσοστό 55% οι δύο αυτές κατηγορίες (18-28 και 

29-40) απάντησαν ότι οι νέες τεχνολογίες και οι υπολογιστές έχουν επηρεάσει την 

εργασία τους «θετικά», ενώ για την κατηγορία των 41 ετών και άνω το αντίστοιχο 

ποσοστό είναι 69,2%. Τέλος  το μεγαλύτερο ποσοστό που απάντησε «πολύ θετικά» 

ανήκει στην κατηγορία 18-28(36,4%). 

ΕΡΩΤΗΣΗ 10-ΗΛΙΚΙΕΣ 18 ΕΩΣ 28 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 10- ΗΛΙΚΙΕΣ 29 ΕΩΣ 40 

0% 6% 6%

57%

31% ΠΟΛΥ ΑΡΝΗΤΙΚΑ
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ΠΟΛΥ ΘΕΤΙΚΑ

 
ΕΡΩΤΗΣΗ 10-ΗΛΙΚΙΕΣ 41 ΚΑΙ ΑΝΩ 
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ΠΟΛΥ ΑΡΝΗΤΙΚΑ
ΑΡΝΗΤΙΚΑ
ΕΜΕΙΝΕ ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΗ
ΘΕΤΙΚΑ
ΠΟΛΥ ΘΕΤΙΚΑ

 
Διάγραμμα 55 : Αποτελέσματα ανά ηλικιακή κατηγορία  στην ερώτηση 10 : « Πιστεύω ότι η 
χρήση υπολογιστή και οι νέες τεχνολογίες έχουν επηρεάσει την εργασία μου :». 



ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 
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• ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΘΕΣΗ 
 

Παρουσιάζονται στη συνέχεια τα αποτελέσματα στην δέκατη ερώτηση 

ανάλογα με την θέση που κατέχει ο εργαζόμενος (Διευθυντικό στέλεχος ή υπάλληλος ): 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘ.ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
 ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 
% ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 
% 

ΠΟΛΥ ΑΡΝΗΤΙΚΑ 0 0% 0 0% 

ΑΡΝΗΤΙΚΑ 1 12,5% 1 3,1% 

ΕΜΕΙΝΕ ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 1 12,5% 1 3,1% 

ΘΕΤΙΚΑ 4 50% 20 62,5% 

ΠΟΛΥ ΘΕΤΙΚΑ 2 25% 10 31,3% 

ΣΥΝΟΛΟ 8 100% 32 100% 

Πίνακας 63 : Αποτελέσματα ανά θέση  στην ερώτηση 10 : « Πιστεύω ότι η χρήση υπολογιστή και 
οι νέες τεχνολογίες έχουν επηρεάσει την εργασία μου :». 

 

Το 50% των διευθυντικών στελεχών και το 62,5% των υπαλλήλων απάντησε 

ότι οι νέες τεχνολογίες και οι υπολογιστές έχουν επηρεάσει την εργασία του θετικά. Το 

12,5% των διευθυντικών στελεχών και μόνο το 3,1% των υπαλλήλων απάντησε ότι οι 

νέες τεχνολογίες και οι υπολογιστές έχουν επηρεάσει την εργασία του αρνητικά.  

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 10- ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

63%

31%
3% 3%0%

ΠΟΛΥ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΕΜΕΙΝΕ ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΘΕΤΙΚΑ ΠΟΛΥ ΘΕΤΙΚΑ

ΕΡΩΤΗΣΗ 10- ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘ.ΣΤΕΛΕΧΩΝ

0% 13%
13%

49%

25%

ΠΟΛΥ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΕΜΕΙΝΕ ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΘΕΤΙΚΑ ΠΟΛΥ ΘΕΤΙΚΑ   
Διάγραμμα 56 : Αποτελέσματα ανά θέση  στην ερώτηση 10 : « Πιστεύω ότι η χρήση υπολογιστή 
και οι νέες τεχνολογίες έχουν επηρεάσει την εργασία μου :». 
 
• ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΑΡΙΘΜΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

 



ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 
ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ. 
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Α. Για τις μικρές  σε μέγεθος εταιρίες έχουμε τα παρακάτω αποτελέσματα : 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΛΙΓΟΤΕΡΟΙ ΑΠΟ 5 6-10 ΑΤΟΜΑ 
 ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 
% ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 
% 

ΠΟΛΥ ΑΡΝΗΤΙΚΑ 0 0% 0 0% 

ΑΡΝΗΤΙΚΑ 0 0% 0 0% 

ΕΜΕΙΝΕ ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 0 0% 1 11,1% 

ΘΕΤΙΚΑ 4 66,7% 6 66,7% 

ΠΟΛΥ ΘΕΤΙΚΑ 2 33,3% 2 22,2% 

ΣΥΝΟΛΟ 6 100% 9 100% 

Πίνακας 64 : Αποτελέσματα ανά αριθμό εργαζομένων για τις μικρές εταιρίες  στην ερώτηση 10 : 
« Πιστεύω ότι η χρήση υπολογιστή και οι νέες τεχνολογίες έχουν επηρεάσει την εργασία μου :». 
 

Β. Για τις μεγάλες  σε μέγεθος εταιρίες έχουμε τα παρακάτω αποτελέσματα: 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 11-30 ΑΤΟΜΑ 30 ΚΑΙ ΠΑΝΩ 
 ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 
% ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 
% 

ΠΟΛΥ ΑΡΝΗΤΙΚΑ 0 0% 0 0% 

ΑΡΝΗΤΙΚΑ 2 11,7% 0 0% 

ΕΜΕΙΝΕ ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 1 5,9% 0 0% 

ΘΕΤΙΚΑ 7 41,2% 7 87,5% 

ΠΟΛΥ ΘΕΤΙΚΑ 7 41,2% 1 12,5% 

ΣΥΝΟΛΟ 17 100% 8 100% 

Πίνακας 65 : Αποτελέσματα ανά αριθμό εργαζομένων για τις μεγάλες εταιρίες  στην ερώτηση 10: 
« Πιστεύω ότι η χρήση υπολογιστή και οι νέες τεχνολογίες έχουν επηρεάσει την εργασία μου :». 
 

Αν μελετήσουμε συγκριτικά τα ποσοστά (διάγραμμα 57) σε σχέση με τον 

αριθμό εργαζομένων που απασχολεί η εταιρία  καταλήγουμε στα εξής συμπεράσματα:  

1. Κανείς δεν πιστεύει ότι οι νέες τεχνολογίες και οι υπολογιστές έχουν επηρεάσει 

την εργασία του «πολύ αρνητικά» (0%) . 

2. Τα άτομα που εργάζονται στις εταιρίες που απασχολούν 30 και άνω άτομα 

έχουν απαντήσει ότι οι νέες τεχνολογίες και οι υπολογιστές έχουν επηρεάσει την 

εργασία τους «θετικά» και παρουσιάζουν το μεγαλύτερο ποσοστό (87,5%) σε 

σχέση με τις άλλες κατηγορίες. 

3. Τέλος τα άτομα που εργάζονται στις εταιρίες  που απασχολούν 11-30 άτομα 

έχουν απαντήσει ότι οι νέες τεχνολογίες και οι υπολογιστές έχουν επηρεάσει την 

εργασία τους «πολύ θετικά» και παρουσιάζουν το μεγαλύτερο ποσοστό (41,2%) 

σε σχέση με τις άλλες κατηγορίες. 



ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 
ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ 
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Τα παραπάνω ποσοστά  φαίνονται παραστατικά στο παρακάτω ραβδόγραμμα : 

ΕΡΩΤΗΣΗ 10-ΑΠΟΤΕΛ. ΑΝΑ ΑΡΙΘΜΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

0% 0%

33,30%

0%

11,10%

22,20%

11,70%
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0% 0%

87,50%

12,50%

66,70%
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ΠΟΛΥ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΕΜΕΙΝΕ
ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΗ

ΘΕΤΙΚΑ ΠΟΛΥ ΘΕΤΙΚΑ

ΛΙΓΟΤΕΡΟΙ ΑΠΟ 5 6-10 ΑΤΟΜΑ 11-30 ΑΤΟΜΑ 30 ΚΑΙ ΠΑΝΩ  
Διάγραμμα 57 : Αποτελέσματα ανά αριθμό εργαζομένων για τις εταιρίες  στην ερώτηση 10 : 
«Πιστεύω ότι η χρήση υπολογιστή και οι νέες τεχνολογίες έχουν επηρεάσει την εργασία μου :». 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ 11 
 

• ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

Η ενδέκατη ερώτηση έγινε για να διαπιστωθεί κατά πόσο  πιστεύουν οι 

εργαζόμενοι ότι οι νέες τεχνολογίες και οι υπολογιστές επηρεάζουν την 

παραγωγικότητα στην εργασία τους. Έτσι η ενδέκατη ερώτηση διατυπώθηκε ως 

εξής: «Θεωρώ πως  η χρήση νέων τεχνολογιών επηρεάζει την 
παραγωγικότητα μου στην εργασία μου:». Παρακάτω έχουμε τον πίνακα με τα 

συνολικά αποτελέσματα:  

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ  
ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

ΚΑΘΟΛΟΥ 0 0% 

ΕΛΑΧΙΣΤΑ 3 7,5% 

ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ ΒΑΘΜΟ 8 20% 

ΠΟΛΥ 18 45% 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 11 27,5% 



ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 
ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ 
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ΣΥΝΟΛΟ 40 100% 

Πίνακας 66 : Συνολικά αποτελέσματα στην ερώτηση 11 : «Θεωρώ ότι η χρήση νέων τεχνολογιών 
επηρεάζει την παραγωγικότητά μου στην εργασία μου :». 
 

Παρατηρούμε ότι το 45% των εργαζομένων των ιδιωτικών επιχειρήσεων 

απάντησε ότι οι νέες τεχνολογίες επηρεάζουν την παραγωγικότητα στην  εργασία του 

«πολύ» ενώ το 27,5% απάντησε ότι επηρεάζουν την εργασία του «πάρα πολύ». Μόλις 

το 7,5% δήλωσε ότι οι νέες τεχνολογίες επηρεάζουν την παραγωγικότητα στην  

εργασία του «ελάχιστα» ενώ το 20% ισχυρίζεται ότι επηρεάζουν την παραγωγικότητα 

του «σε μέτριο βαθμό».  
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 11-ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
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7,50%
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ΚΑΘΟΛΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ
ΒΑΘΜΟ

ΠΟΛΥ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Διάγραμμα 58 : Συνολικά αποτελέσματα στην ερώτηση 11 : «Θεωρώ ότι η χρήση νέων τεχνολογιών 
επηρεάζει την παραγωγικότητά μου στην εργασία μου :». 

   
• ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
 

Στη συνέχεια εξετάζονται τα αποτελέσματα στην ερώτηση 11 ανά ηλικιακή 

κατηγορία. 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 18 ΕΩΣ 28  29 ΕΩΣ 40  41 ΚΑΙ ΑΝΩ  
 ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 
% ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 
% ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 
% 

ΚΑΘΟΛΟΥ 0 0% 0 0% 0 0% 

ΕΛΑΧΙΣΤΑ 1 9,1% 0 0% 2 15,4% 

ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ ΒΑΘΜΟ 2 18,2% 3 18,75% 3 23,1% 

ΠΟΛΥ 5 45,4% 9 56,25% 4 30,75%



ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 
ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ 
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ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 3 27,3% 4 25% 4 30,75%

ΣΥΝΟΛΟ 11 100% 16 100% 13 100% 

Πίνακας 67 : Αποτελέσματα ανά ηλιακή κατηγορία στην ερώτηση 11 : «Θεωρώ ότι η χρήση νέων 
τεχνολογιών επηρεάζει την παραγωγικότητά μου στην εργασία μου :». 
 

Βλέπουμε ότι στην ηλικιακή κατηγορία 29-40 το 56,25% απάντησε ότι οι 

νέες τεχνολογίες επηρεάζουν την παραγωγικότητα στην  εργασία του «πολύ», ενώ 

στην κατηγορία 18-28 το ίδιο απάντησε περίπου το 46% και το 31% για την κατηγορία 

41 και άνω. Τέλος, το μεγαλύτερο ποσοστό που απάντησε ότι οι νέες τεχνολογίες 

επηρεάζουν «πάρα πολύ» την παραγωγικότητα του  ανήκει στην κατηγορία 41 κα άνω 

(30,75%). 

ΕΡΩΤΗΣΗ 11-ΗΛΙΚΙΕΣ 18 ΕΩΣ 28 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 11- ΗΛΙΚΙΕΣ 29 ΕΩΣ 40 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 11 ΗΛΙΚΙΕΣ 41 ΚΑΙ ΑΝΩ 
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Διάγραμμα 59 : Αποτελέσματα ανά ηλιακή κατηγορία στην ερώτηση 11 : «Θεωρώ ότι η χρήση 
νέων τεχνολογιών επηρεάζει την παραγωγικότητά μου στην εργασία μου :». 

 
• ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΘΕΣΗ 
 

Παρουσιάζονται στη συνέχεια τα αποτελέσματα στην ενδέκατη ερώτηση 

ανάλογα με τη θέση που κατέχει ο εργαζόμενος (διευθυντικό στέλεχος ή υπάλληλος). 



ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 
ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ 
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Το 62,5% των διευθυντικών στελεχών και το 40,7% των υπαλλήλων 

απάντησε ότι οι νέες τεχνολογίες επηρεάζουν την παραγωγικότητα στην  εργασία του 

«πολύ». Επιπλέον το 9,4% των υπαλλήλων θεωρεί ότι οι νέες τεχνολογίες επηρεάζουν 

την παραγωγικότητα στην  εργασία του «ελάχιστα», ενώ δεν υπάρχει εργαζόμενος που 

να πιστεύει ότι οι νέες τεχνολογίες δεν  επηρεάζουν «καθόλου» την παραγωγικότητα 

του στην  εργασία του.   

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘ.ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

 ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 

% ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 

% 

ΚΑΘΟΛΟΥ 0 0% 0 0% 

ΕΛΑΧΙΣΤΑ 0 0% 3 9,4% 

ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ ΒΑΘΜΟ 1 12,5% 7 21,8% 

ΠΟΛΥ 5 62,5% 13 40,7% 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 2 25% 9 28,1% 

ΣΥΝΟΛΟ 8 100% 32 100% 

Πίνακας 68 : Αποτελέσματα ανά θέση στην ερώτηση 11 : «Θεωρώ ότι η χρήση νέων τεχνολογιών 
επηρεάζει την παραγωγικότητά μου στην εργασία μου :». 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 11- ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘ.ΣΤΕΛΕΧΩΝ

0%0% 13%
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25%
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ΕΡΩΤΗΣΗ 11- ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

0% 9%

22%

41%

28% ΚΑΘΟΛΟΥ
ΕΛΑΧΙΣΤΑ
ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ ΒΑΘΜΟ
ΠΟΛΥ
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ

 
Διάγραμμα 60 : Αποτελέσματα ανά θέση στην ερώτηση 11 : «Θεωρώ ότι η χρήση νέων τεχνολογιών 
επηρεάζει την παραγωγικότητά μου στην εργασία μου :». 
 

• ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΑΡΙΘΜΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

 

Α. Για τις μικρές  σε μέγεθος εταιρίες έχουμε τα παρακάτω αποτελέσματα : 

 



ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 
ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ 
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΛΙΓΟΤΕΡΟΙ ΑΠΟ 5 6-10 ΑΤΟΜΑ 

 ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 
% ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 
% 

ΚΑΘΟΛΟΥ 0 0% 0 0% 

ΕΛΑΧΙΣΤΑ 0 0% 2 22,2% 

ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ ΒΑΘΜΟ 2 33,33% 2 22,2% 

ΠΟΛΥ 2 33,33% 3 33,4% 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 2 33,33% 2 22,2% 

ΣΥΝΟΛΟ 6 100% 9 100% 

Πίνακας 69 : Αποτελέσματα ανά αριθμό εργαζομένων για τις μικρές εταιρίες  στην ερώτηση 11 : 
«Θεωρώ ότι η χρήση νέων τεχνολογιών επηρεάζει την παραγωγικότητά μου στην εργασία μου :». 
 

Β. Για τις μεγάλες  σε μέγεθος εταιρίες έχουμε τα παρακάτω αποτελέσματα: 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 11-30 ΑΤΟΜΑ 30 ΚΑΙ ΠΑΝΩ 

 ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 

% ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 

% 

ΚΑΘΟΛΟΥ 0 0% 0 0% 

ΕΛΑΧΙΣΤΑ 1 5,9% 0 0% 

ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ ΒΑΘΜΟ 2 11,7% 2 25% 

ΠΟΛΥ 9 52,9% 4 50% 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 5 29,5% 2 25% 

ΣΥΝΟΛΟ 17 100% 8 100% 

Πίνακας 70 : Αποτελέσματα ανά αριθμό εργαζομένων για τις μεγάλες εταιρίες  στην ερώτηση 11: 
«Θεωρώ ότι η χρήση νέων τεχνολογιών επηρεάζει την παραγωγικότητά μου στην εργασία μου :». 
 

Αν δούμε συγκριτικά τα ποσοστά (διάγραμμα 61) σε σχέση με τον αριθμό 

εργαζομένων που απασχολεί η εταιρία  καταλήγουμε στα εξής συμπεράσματα:  

1. Κανείς δεν πιστεύει ότι οι νέες τεχνολογίες δεν  επηρεάζουν «καθόλου» (0%)  

την παραγωγικότητα του στην  εργασία του. 

2. Τα άτομα που εργάζονται στις εταιρίες  που απασχολούν 11-30 άτομα έχουν 

απαντήσει ότι οι νέες τεχνολογίες επηρεάζουν την παραγωγικότητα στην  

εργασία τους «πολύ» και παρουσιάζουν το μεγαλύτερο ποσοστό (52,9%) σε 

σχέση με τις άλλες κατηγορίες. 

3. Τα άτομα που εργάζονται στις εταιρίες  που απασχολούν λιγότερα από 5 άτομα 

έχουν απαντήσει ότι  οι νέες τεχνολογίες επηρεάζουν την παραγωγικότητα στην  



ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 
ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ. 

ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

139 

εργασία τους «πάρα πολύ» και παρουσιάζουν το μεγαλύτερο ποσοστό (33,33%) 

σε σχέση με τις άλλες κατηγορίες.  

4. Τέλος τα άτομα που εργάζονται στις εταιρίες  που απασχολούν 6-10 άτομα 

έχουν απαντήσει ότι  οι νέες τεχνολογίες επηρεάζουν την παραγωγικότητα στην  

εργασία τους «ελάχιστα» και παρουσιάζουν το μεγαλύτερο ποσοστό (22,2%) σε 

σχέση με τις άλλες κατηγορίες. 

Τα παραπάνω ποσοστά  φαίνονται παραστατικά στο παρακάτω ραβδόγραμμα : 

ΕΡΩΤΗΣΗ 11- ΑΠΟΤΕΛ.ΑΝΑ ΑΡΙΘΜΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

0%

33,33%

22,20%

33,40%

22,20%

52,90%

29,50%

0%

33,33% 33,33%

22,20%

0%

11,70%

5,90%

25% 25%

50%
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ΠΟΛΥ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ

ΛΙΓΟΤΕΡΟΙ ΑΠΟ 5 6-10 ΑΤΟΜΑ 11-30 ΑΤΟΜΑ 30 ΚΑΙ ΠΑΝΩ  
Διάγραμμα 61 : Αποτελέσματα ανά αριθμό εργαζομένων για τις εταιρίες  στην ερώτηση 11 : 
«Θεωρώ ότι η χρήση νέων τεχνολογιών επηρεάζει την παραγωγικότητά μου στην εργασία μου :». 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 12 
 

H ερώτηση 12 προσπαθεί να εκμαιεύσει τη μελλοντική επιρροή που θα έχουν οι 

νέες τεχνολογίες στο χώρο της εργασίας. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ 12 

 

• ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

Η δωδέκατη ερώτηση έγινε για να δούμε τι  πιστεύουν οι εργαζόμενοι για τη 

μελλοντική επιρροή που θα έχουν οι νέες τεχνολογίες στο χώρο της  εργασίας τους. 



ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 
ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ 
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Έτσι η δωδέκατη ερώτηση ήταν η ακόλουθη: «Πιστεύω ότι στο μέλλον οι νέες 
τεχνολογίες θα είναι απολύτως απαραίτητες σε κάθε χώρο εργασίας:». 
Παρακάτω έχουμε τον πίνακα με τα συνολικά αποτελέσματα: 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ  
ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

ΚΑΘΟΛΟΥ 0 0% 

ΕΛΑΧΙΣΤΑ 0 0% 

ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ ΒΑΘΜΟ 0 0% 

ΠΟΛΥ 15 37,5% 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 25 62,5% 

ΣΥΝΟΛΟ 40 100% 

Πίνακας 71 : Συνολικά αποτελέσματα στην ερώτηση 12 : « Πιστεύω ότι στο μέλλον οι νέες 
τεχνολογίες θα είναι απολύτως απαραίτητες σε κάθε χώρο εργασίας:». 
 

Παρατηρούμε ότι το 62,5% των εργαζομένων των ιδιωτικών επιχειρήσεων 

πιστεύει «Πάρα πολύ» ότι στο μέλλον οι νέες τεχνολογίες θα είναι απολύτως 

απαραίτητες σε κάθε χώρο εργασίας, ενώ το 37,5% πιστεύει «πολύ» ότι θα είναι 

απολύτως απαραίτητες σε κάθε χώρο εργασίας. Δεν υπάρχει εργαζόμενος που να 

απάντησε «καθόλου» ,«ελάχιστα» ή «σε μέτριο βαθμό». 
  

ΕΡΩΤΗΣΗ 12-ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
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ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ  
Διάγραμμα 62 : Συνολικά αποτελέσματα στην ερώτηση 12 : « Πιστεύω ότι στο μέλλον οι νέες 
τεχνολογίες θα είναι απολύτως απαραίτητες σε κάθε χώρο εργασίας:».  



ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 
ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ 
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• ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
 

Στη συνέχεια εξετάζονται τα αποτελέσματα στην ερώτηση 12 ανά ηλικιακή 

κατηγορία. 

Παρατηρούμε γενικά ότι και στις τρεις ηλικιακές κατηγορίες τα ποσοστά είναι  

σχεδόν τα ίδια. Οι ερωτώμενοι σε ποσοστό από 31% ως 38%, ανάλογα με την ηλικιακή 

κατηγορία στην οποία ανήκουν, πιστεύουν «πολύ» ότι στο μέλλον οι νέες τεχνολογίες θα 

είναι απολύτως απαραίτητες σε κάθε χώρο εργασίας, ενώ το 62,5% με 69% των 

ερωτώμενων ανάλογα με την ηλικία τους πιστεύει «πάρα πολύ» ότι στο μέλλον οι νέες 

τεχνολογίες θα είναι απολύτως απαραίτητες σε κάθε χώρο εργασίας. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 18 ΕΩΣ 28  29 ΕΩΣ 40  41 ΚΑΙ ΑΝΩ  
 ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 
% ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 
% ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 
% 

ΚΑΘΟΛΟΥ 0 0% 0 0% 0 0% 

ΕΛΑΧΙΣΤΑ 0 0% 0 0% 0 0% 

ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ ΒΑΘΜΟ 0 0% 0 0% 0 0% 

ΠΟΛΥ 4 36,4% 6 37,5% 4 30,8% 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 7 63,6% 10 62,5% 9 69,2% 

ΣΥΝΟΛΟ 11 100% 16 100% 13 100% 

Πίνακας 72 : Αποτελέσματα ανά ηλικιακή κατηγορία στην ερώτηση 12 : « Πιστεύω ότι στο 
μέλλον οι νέες τεχνολογίες θα είναι απολύτως απαραίτητες σε κάθε χώρο εργασίας:». 
  

ΕΡΩΤΗΣΗ 12- ΗΛΙΚΙΕΣ 18 ΕΩΣ 28 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 12-ΗΛΙΚΙΕΣ 29 ΕΩΣ 40 
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ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 
ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 12-ΗΛΙΚΙΕΣ 41 ΚΑΙ ΑΝΩ 
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Διάγραμμα 63 : Αποτελέσματα ανά ηλικιακή κατηγορία στην ερώτηση 12 : « Πιστεύω ότι στο 
μέλλον οι νέες τεχνολογίες θα είναι απολύτως απαραίτητες σε κάθε χώρο εργασίας:». 
 
 

• ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΘΕΣΗ 
 

Παρουσιάζονται στη συνέχεια τα αποτελέσματα στην ενδέκατη ερώτηση 

ανάλογα με τη θέση που κατέχει ο εργαζόμενος (Διευθυντικό στέλεχος ή υπάλληλος): 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘ.ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
 ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 
% ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 
% 

ΚΑΘΟΛΟΥ 0 0% 0 0% 

ΕΛΑΧΙΣΤΑ 0 0% 0 0% 

ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ ΒΑΘΜΟ 0 0% 0 0% 

ΠΟΛΥ 0 0% 14 43,8% 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 8 100% 18 56,2% 

ΣΥΝΟΛΟ 8 100% 32 100% 

Πίνακας 73 : Αποτελέσματα ανά θέση στην ερώτηση 12 : « Πιστεύω ότι στο μέλλον οι νέες 
τεχνολογίες θα είναι απολύτως απαραίτητες σε κάθε χώρο εργασίας:». 
 

Το 100% των διευθυντικών στελεχών πιστεύει «πάρα πολύ» ότι  στο 

μέλλον οι νέες τεχνολογίες θα είναι απολύτως απαραίτητες σε κάθε χώρο εργασίας. 

Στους υπαλλήλους παρατηρούμε ότι το 56,2% πιστεύει «πάρα πολύ» ότι  στο μέλλον 

οι νέες τεχνολογίες θα είναι απολύτως απαραίτητες σε κάθε χώρο εργασίας, ενώ το 

43,8% απάντησε ότι  θα είναι «πολύ» απαραίτητες. 

 



ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 12- ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘ.ΣΤΕΛΕΧΩΝ

0%0%0%0%

100%

ΚΑΘΟΛΟΥ
ΕΛΑΧΙΣΤΑ
ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ ΒΑΘΜΟ
ΠΟΛΥ
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ

ΕΡΩΤΗΣΗ 12-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

0%0%0%

44%

56%

ΚΑΘΟΛΟΥ
ΕΛΑΧΙΣΤΑ
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ΠΟΛΥ
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ

 
Διάγραμμα 64 : Αποτελέσματα ανά θέση στην ερώτηση 12 : « Πιστεύω ότι στο μέλλον οι νέες 
τεχνολογίες θα είναι απολύτως απαραίτητες σε κάθε χώρο εργασίας:». 

 

 

• ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΑΡΙΘΜΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

 

Α. Για τις μικρές  σε μέγεθος εταιρίες έχουμε τα παρακάτω αποτελέσματα : 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΛΙΓΟΤΕΡΟΙ ΑΠΟ 5 6-10 ΑΤΟΜΑ 
 ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 
% ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 
% 

ΚΑΘΟΛΟΥ 0 0% 0 0% 

ΕΛΑΧΙΣΤΑ 0 0% 0 0% 

ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ ΒΑΘΜΟ 0 0% 0 0% 

ΠΟΛΥ 1 16,7% 4 44,4% 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 5 83,3% 5 55,6% 

ΣΥΝΟΛΟ 6 100% 9 100% 

Πίνακας 74 : Αποτελέσματα ανά αριθμό εργαζομένων για τις μικρές εταιρίες  στην ερώτηση 12 : 
« Πιστεύω ότι στο μέλλον οι νέες τεχνολογίες θα είναι απολύτως απαραίτητες σε κάθε χώρο 
εργασίας:». 
 

Β. Για τις μεγάλες  σε μέγεθος εταιρίες έχουμε τα παρακάτω αποτελέσματα: 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 11-30 ΑΤΟΜΑ 30 ΚΑΙ ΠΑΝΩ 
 ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 
% ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 
% 

ΚΑΘΟΛΟΥ 0 0% 0 0% 
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ΕΛΑΧΙΣΤΑ 0 0% 0 0% 

ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ ΒΑΘΜΟ 0 0% 0 0% 

ΠΟΛΥ 6 35,3% 3 37,5% 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 11 64,7% 5 62,5% 

ΣΥΝΟΛΟ 17 100% 8 100% 

Πίνακας 75 : Αποτελέσματα ανά αριθμό εργαζομένων για τις μεγάλες εταιρίες  στην ερώτηση 12: 
« Πιστεύω ότι στο μέλλον οι νέες τεχνολογίες θα είναι απολύτως απαραίτητες σε κάθε χώρο 
εργασίας:». 
 

Αν εξετάσουμε συγκριτικά τα ποσοστά (διάγραμμα 65) ανάλογα με τον αριθμό 

εργαζομένων που απασχολεί η εταιρία  καταλήγουμε στα εξής συμπεράσματα:  

1. Κανείς δεν πιστεύει «καθόλου»/ «ελάχιστα»/ «σε μέτριο βαθμό» ότι στο μέλλον 

οι νέες τεχνολογίες  θα  είναι απολύτως απαραίτητες σε κάθε χώρο εργασίας.  

2. Τα άτομα που εργάζονται στις εταιρίες που απασχολούν 6-10 άτομα πιστεύουν 

«πολύ» ότι στο μέλλον οι νέες τεχνολογίες θα είναι απολύτως απαραίτητες σε 

κάθε χώρο εργασίας και παρουσιάζουν το μεγαλύτερο ποσοστό (44,4%) σε 

σχέση με τις άλλες κατηγορίες.  

3. Τέλος εκείνοι που εργάζονται στις εταιρίες  που απασχολούν λιγότερα από 5 

άτομα πιστεύουν «πάρα πολύ» ότι  στο μέλλον οι νέες τεχνολογίες  θα  είναι 

απολύτως απαραίτητες σε κάθε χώρο εργασίας και παρουσιάζουν το  

μεγαλύτερο ποσοστό (83,33%) σε σχέση με τις άλλες κατηγορίες.  

Τα παραπάνω ποσοστά  φαίνονται παραστατικά στο παρακάτω ραβδόγραμμα : 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 12- ΑΠΟΤΕΛ.ΑΝΑ ΑΡΙΘΜΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
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ΛΙΓΟΤΕΡΟΙ ΑΠΟ 5 6-10 ΑΤΟΜΑ 11-30 ΑΤΟΜΑ 30 ΚΑΙ ΠΑΝΩ  
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Διάγραμμα 65 : Αποτελέσματα ανά αριθμό εργαζομένων για τις εταιρίες  στην ερώτηση 12 : 
«Πιστεύω ότι στο μέλλον οι νέες τεχνολογίες θα είναι απολύτως απαραίτητες σε κάθε χώρο 
εργασίας:». 
 
 
 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ 
 

Από την έρευνα που διενεργήθηκε με την εμπειρική μέθοδο της 

συμπλήρωσης ερωτηματολογίων προκύπτουν ορισμένα πολύ σημαντικά 

συμπεράσματα τα οποία θα αναλυθούν στη συνέχεια ανά ερώτηση. 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΕΡΩΤΗΣΗ 
 
Ερώτηση 1 

Από την πρώτη ερώτηση του ερωτηματολογίου που ήταν η εξής: «Κατά τη 
διάρκεια της επαγγελματικής μου σταδιοδρομίας μέχρι και σήμερα έχω 
χρησιμοποιήσει στην εργασία μου ηλεκτρονικό υπολογιστή: » προκύπτουν τα 

ακόλουθα συγκεντρωτικά συμπεράσματα: 

• Περίπου ένας στους δύο (57,5%) εργαζόμενους (υπάλληλος /διευθυντικό 

στέλεχος) έχει χρησιμοποιήσει κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του 

σταδιοδρομίας στην εργασία του ηλεκτρονικό υπολογιστή πάνω από 6 έτη.  

• Όσο αυξάνεται η ηλικία του εργαζόμενου τόσο αυξάνεται και το ποσοστό 

χρησιμοποίησης ηλεκτρονικού υπολογιστή πάνω από 6 έτη. 

• Το 87,5% των διευθυντικών στελεχών απάντησε ότι έχει χρησιμοποιήσει κατά 

τη διάρκεια της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας τον ηλεκτρονικό 

υπολογιστή στην εργασία του πάνω από 6 έτη, ενώ για τους υπαλλήλους το 

αντίστοιχο ποσοστό είναι ένας στους δύο ( 50% )  

• Για τις εταιρίες που απασχολούν 6 με 10 άτομα έχουμε ότι μόνο το 33,4% 

έχει εμπειρία πάνω από 6 χρόνια. 

 

Ερώτηση 2 
Από τη δεύτερη ερώτηση που ήταν η ακόλουθη: «Πριν την παρούσα 

εργασία μου οι γνώσεις μου στην πληροφορική ήταν: » προκύπτουν τα 

ακόλουθα συγκεντρωτικά συμπεράσματα: 

• Μόλις 1 στους 4 είχε «πολύ καλές» (20%) ή «άριστες» (5%) γνώσεις στην 

πληροφορική πριν την παρούσα εργασία του.   
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• Το 37,5% (22,5%+12,5%) είχε πολύ λίγες γνώσεις στην πληροφορική.  

• Γενικά παρατηρούμε από τις απαντήσεις που δόθηκαν ότι καθώς αυξάνεται η 

ηλικία μειώνονται οι γνώσεις πληροφορικής που έχουν οι εργαζόμενοι. 

• Στην ηλικιακή κατηγορία 18-28 το 36,35% δήλωσε ότι έχει «ελάχιστες» ή 

«κάποιες» γνώσεις στην πληροφορική.  

• Το 38% των υπαλλήλων και των διευθυντικών στελεχών απάντησε ότι είχε 

«ελάχιστες» ή «κάποιες» γνώσεις πληροφορικής πριν την παρούσα εργασία 

του. 

• Για τις εταιρίες που απασχολούν 11 έως 30 άτομα το 35,3% δήλωσε ότι είχε  

«ελάχιστες» γνώσεις στην πληροφορική. 

 

Ερώτηση 3 
Στην τρίτη ερώτηση που ήταν: «Παρακολούθησα στο παρελθόν κάποιο 

σεμινάριο/ μάθημα πληροφορικής.» έχουμε τα εξής συγκεντρωτικά 

συμπεράσματα: 

• Το 37,5% των εργαζομένων δεν παρακολούθησε στο παρελθόν κάποιο 

σεμινάριο ή μάθημα πληροφορικής ενώ το 62,5% παρακολούθησε. 

• Περίπου το 61,5% των ηλικιών 41 και άνω δεν παρακολούθησε στο 

παρελθόν κάποιο μάθημα ή σεμινάριο πληροφορικής ενώ μόλις το 38,5% 

παρακολούθησε. 

• Το 62,5% των διευθυντικών στελεχών και των υπαλλήλων απάντησε ότι 

παρακολούθησε κάποιο σεμινάριο ή μάθημα πληροφορικής, ενώ το 37,5% ότι 

δεν παρακολούθησε.  

• Στην κατηγορία των εταιριών που απασχολούν 6-10 άτομα το 55,6% των 

εργαζομένων  δεν παρακολούθησε στο παρελθόν σεμινάριο πληροφορικής. 

 

Ερώτηση 4 
Στην  τέταρτη ερώτηση που ήταν: «Έχω υπολογιστή στο σπίτι μου:» 

έχουμε τα εξής συγκεντρωτικά συμπεράσματα: 

• Το μεγαλύτερο ποσοστό των εργαζομένων (77,5%) του δείγματός μας  

δηλώνει ότι έχει ηλεκτρονικό υπολογιστή στο σπίτι του ενώ αρνητικά 

απάντησε το 22,5% του δείγματος. 

• Το 92,3% των ατόμων που ανήκουν στην ηλικιακή κατηγορία 41 και άνω 

απάντησαν ότι έχουν υπολογιστή στο σπίτι.  

• Το 100% των διευθυντικών στελεχών και το 71,9% των υπαλλήλων  έχει 

υπολογιστή στο σπίτι. 
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• Το μεγαλύτερο ποσοστό (87,5%) των ατόμων που έχουν υπολογιστή στο 

σπίτι τους ανήκει στην κατηγορία των  μεγάλων εταιριών που απασχολούν 30 

και πάνω άτομα, ενώ το μικρότερο ποσοστό (66,6%) παρατηρείται στις μικρές 

εταιρίες που απασχολούν λιγότερα από 5 άτομα. 

 

Ερώτηση 5  
Στην  πέμπτη ερώτηση που ήταν η ακόλουθη :  «Χρησιμοποιώ τον 

υπολογιστή που έχω σπίτι μου:» απάντησαν μόνο αυτοί που είχαν απαντήσει 

θετικά στην τέταρτη ερώτηση, δηλαδή το 77,5% του συνολικού δείγματος μας. 

Προκύπτουν λοιπόν τα εξής συγκεντρωτικά συμπεράσματα:  

• Το 45,2% από αυτούς που απάντησαν ότι έχουν υπολογιστή δήλωσαν ότι τον 

χρησιμοποιούν σε μέτριο βαθμό, ενώ το 32,3% (9,7%+22,6%) απάντησε ότι 

δε τον χρησιμοποιεί ή ότι τον χρησιμοποιεί «ελάχιστα».  

• Σχεδόν 1 στους 2 (41,63%) δεν χρησιμοποιεί (8,33%) ή χρησιμοποιεί 

«ελάχιστα» (33,3%) τον υπολογιστή στο σπίτι του, ποσοστό που είναι πολύ 

μεγάλο.    

• Μόλις το 8,7% των υπαλλήλων χρησιμοποιεί «πολύ» τον ηλεκτρονικό 

υπολογιστή.  

• Το 37,5% των διευθυντικών στελεχών είτε δε χρησιμοποιεί (25%) είτε 

χρησιμοποιεί «ελάχιστα» (12,5%) τον υπολογιστή, ενώ το 30,4% των 

υπαλλήλων παρουσιάζει την ιδία συμπεριφορά (το 4,4% δε χρησιμοποιεί τον 

υπολογιστή, ενώ το 26% τον χρησιμοποιεί ελάχιστα). 

• Τα άτομα που εργάζονται σε μεγάλες εταιρίες (30 ατόμων και πάνω)  

χρησιμοποιούν τον υπολογιστή που έχουν στο σπίτι τους πιο πολύ (85,7%) 

σε σχέση με άλλες κατηγορίες και αυτό φαίνεται και με ποσοστά αν 

αθροίσουμε τις απαντήσεις που έδωσαν οι εργαζόμενοι στις τρεις τελευταίες 

επιλογές(«σε μέτριο βαθμό», «πολύ» και «πάρα πολύ»). 

 

Ερώτηση 6 
Στην  έκτη ερώτηση που ήταν η ακόλουθη : «Αισθάνομαι άνετα με την 

χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή: » έχουμε τα εξής συγκεντρωτικά 

συμπεράσματα:  

• Το 60% των εργαζομένων σε ιδιωτικές εταιρίες αισθάνεται «πολύ» (42,5%) ή 

«πάρα πολύ» (17,5%) άνετα με τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή, ενώ 

το 7,5% των εργαζομένων δε νιώθει άνετα με τη χρήση του υπολογιστή.   
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• Για την ηλικιακή κατηγορία 18 έως 28 αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το 

18,2% δε νιώθει «καθόλου» άνετα με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, παρόλο 

που θα περιμέναμε από εργαζομένους που ανήκουν στη μικρότερη ηλικιακή 

κατηγορία να νιώθουν πιο άνετα με τις νέες τεχνολογίες και τους υπολογιστές. 

• Στην ηλικιακή κατηγορία των 41 και άνω ετών  δεν υπάρχει εργαζόμενος που 

να νιώθει άβολα με τη χρήση του υπολογιστή, γεγονός που προκαλεί 

έκπληξη, ιδίως αν συγκριθεί με τα αποτελέσματα της πρώτης ηλικιακής 

κατηγορίας 

• Οι υπάλληλοι νιώθουν σε πιο μεγάλο ποσοστό άνεση στη χρήση του 

ηλεκτρονικού υπολογιστή. Το 50% των διευθυντικών στελεχών νιώθει «πολύ» 

ή «πάρα πολύ» μεγάλη άνεση στη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή, ενώ 

για τους υπαλλήλους το αντίστοιχο ποσοστό είναι 62,5% 

• Τα άτομα που εργάζονται σε μεγάλες εταιρίες (30 και πάνω) και σε εταιρίες με 

λιγότερα από 5 άτομα νιώθουν σε μεγαλύτερα ποσοστά άνεση με τη χρήση 

υπολογιστή σε σχέση με τα άτομα των άλλων δύο κατηγοριών (6-10 και 11-

30). 

 

Ερώτηση 7  
Στην  έβδομη ερώτηση που ήταν η ακόλουθη : «Αισθάνομαι άνετα να 

χρησιμοποιώ επεξεργαστή κειμένου (π.χ. Word), λογιστικά φύλλα (π.χ.Excel), 
βάσεις δεδομένων (π.χ.Access), Internet και Email:» έχουμε τα εξής 

συγκεντρωτικά συμπεράσματα:  

• Οι εργαζόμενοι νιώθουν πιο εξοικειωμένοι με τον επεξεργαστή κειμένου, το 

Internet και το Email σε σχέση με τα λογιστικά φύλλα και τις βάσεις 

δεδομένων.  

• Το 62,5% νιώθει «πολύ» (40%) και «πάρα πολύ» (22,5%) άνετα με τη χρήση 

επεξεργαστή κειμένου,  και το ίδιο επίσης ως συνολικό ποσοστό και για το 

Internet και το Email. 

• Οι εργαζόμενοι είναι λιγότερο εξοικειωμένοι με τις βάσεις δεδομένων σε 

σχέση με τις άλλες εφαρμογές. 

• Οι νεότεροι (18-28 και 29-40) νιώθουν πιο εξοικειωμένοι με τις βάσεις 

δεδομένων σε σχέση με τους μεγαλύτερους σε ηλικία εργαζόμενους (41 και 

άνω). 

• Οι υπάλληλοι γνωρίζουν καλύτερα να χρησιμοποιούν βάσεις δεδομένων, 

επεξεργαστή κείμενου και λογιστικά φύλλα  σε σύγκριση με τα διευθυντικά 

στελέχη. 
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• Τα διευθυντικά στελέχη χρησιμοποιούν πιο άνετα το Internet και το Email σε 

σύγκριση με τους υπαλλήλους. 

• Στην κατηγορία των εταιριών που απασχολούν 11 έως 30 άτομα το ποσοστό 

των εργαζομένων που δηλώνει ότι δε γνωρίζει «καθόλου» ή ότι γνωρίζει 

«ελάχιστα» πώς να χρησιμοποιεί το Email είναι αρκετά μεγάλο και αγγίζει το 

23,6%. 

• Στην κατηγορία των εταιριών που απασχολούν 6 έως 10 άτομα το ποσοστό 

των εργαζομένων που δηλώνει ότι δε γνωρίζει «καθόλου» ή ότι γνωρίζει 

«ελάχιστα» να χρησιμοποιεί το Internet είναι 0%. 

• Στην κατηγορία των εταιριών που απασχολούν 30 και άνω άτομα 
παρατηρούμε ότι οι εργαζόμενοι νιώθουν πολύ άνετα τόσο με τη χρήση του 

Internet (50%) όσο και με τη χρήση του Email (50%).  

 

Ερώτηση 8 
Από την όγδοη ερώτηση που ήταν η ακόλουθη: «Αισθάνομαι άνετα να 

χρησιμοποιώ Fax, Εκτυπωτή, Φωτοτυπικό μηχάνημα: » προκύπτουν τα εξής 

συγκεντρωτικά συμπεράσματα:  

• Το 57,5% του δείγματός μας νιώθει «πάρα πολύ» άνετα με τη χρήση του Fax 

και του φωτοτυπικού μηχανήματος, ενώ το 62,5% δηλώνει ότι νιώθει «πάρα 

πολύ» άνετα με τη χρήση του εκτυπωτή.  

• Τα ποσοστά των εργαζομένων που δε νιώθουν άνετα ή που νιώθουν 

«ελάχιστα» άνετα με τη χρήση και των τριών συσκευών αυτοματισμού 

γραφείου είναι μηδαμινά. 

• Στην ηλικιακή κατηγορία των 18 έως 28 , το 54,5%  των εργαζομένων δήλωσε 

ότι νιώθει «πάρα πολύ» άνετα με τη χρήση εκτυπωτή και φωτοτυπικού 

μηχανήματος, ενώ για το Fax  ισχύει ότι το 45,4% νιώθει «πάρα πολύ» άνετα 

με αυτό. Μάλιστα το 18,2% δήλωσε ότι δε γνωρίζει καθόλου να χρησιμοποιεί 

Fax.  

• Στην ηλικιακή κατηγορία των 29 έως 40, το 62,5% δηλώνει ότι νιώθει «πάρα 

πολύ» άνετα με τη χρήση εκτυπωτή και το 56,25% ότι νιώθει «πάρα πολύ» 

άνετα με τη χρήση Fax. Τέλος το 50% δηλώνει  ότι νιώθει «πάρα πολύ» άνετα 

με τη χρήση Φωτοτυπικού μηχανήματος.  

• Στην ηλικιακή κατηγορία των 40 και άνω  παρατηρούμε ότι τα ποσοστά των 

εργαζομένων που δήλωσαν ότι νιώθουν «πάρα πολύ» άνετα με τις συσκευές 

αυτοματισμού γραφείου είναι μεγαλύτερα (69,2%) σε σχέση με όλες τις 

υπόλοιπες ηλικιακές κατηγορίες. Επιπλέον και για τις τρεις συσκευές δεν 
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υπάρχει εργαζόμενος (0%) που να δηλώνει ότι δε νιώθει άνετα με τη χρήση 

τους. 

• Οι μισοί και πλέον υπάλληλοι και τα διευθυντικά στελέχη νιώθουν «πάρα 

πολύ» άνετα με τη χρήση και των τριών συσκευών (Fax, εκτυπωτής, 

φωτοτυπικό μηχάνημα). 

• Τα ποσοστά των υπάλληλων  που δηλώσαν ότι νιώθουν «πάρα πολύ» άνετα 

με τη χρήση των συσκευών αυτών είναι μεγαλύτερα από τα αντίστοιχα των 

διευθυντικών στελεχών με εξαίρεση το φωτοτυπικό μηχάνημα όπου εκεί 

παρατηρείται το αντίστροφο. 

• Γενικά τα ποσοστά τόσο των υπαλλήλων όσο και των διευθυντικών στελεχών 

που δηλώνουν ότι δε γνωρίζουν «καθόλου» ή ότι γνωρίζουν «ελάχιστα» αυτές 

τις συσκευές είναι πολύ μικρά. 

• Στην κατηγορία των εταιριών που απασχολούν 30 και άνω άτομα 
παρατηρούμε ότι τα ποσοστά των εργαζομένων (υπαλλήλων ή στελεχών) που 

δήλωσαν ότι νιώθουν «πάρα πολύ» άνετα με τη χρήση και των τριών 

συσκευών είναι τα μεγαλύτερα σε σχέση με όλες τις άλλες κατηγορίες με 

εξαίρεση το Fax στην κατηγορία «λιγότερα από 5 άτομα». 

• Στην κατηγορία των μεγάλων  σε μέγεθος εταιριών που απασχολούν 11-30 

άτομα και 30 και άνω, κανένας εργαζόμενος (υπάλληλος ή διευθυντικό 

στέλεχος) δε νιώθει «καθόλου» ή νιώθει «ελάχιστα» άνετα και με τις τρεις 

συσκευές (Fax, εκτυπωτής, φωτοτυπικό μηχάνημα). 

• Η κατηγορία των εταιριών που απασχολούν 30 και άνω άτομα παρουσιάζει τα 

μεγαλύτερα ποσοστά των εργαζομένων που δηλώσαν ότι νιώθουν «πάρα 

πολύ» άνετα με τη χρήση και των τριών συσκευών και ακολουθούν οι 

κατηγορίες των εταιριών που απασχολούν λιγότερα από 5 άτομα, 11-30 άτομα 

και τέλος η κατηγορία 6-10 άτομα. 

 

Ερώτηση 9 
Στην  ένατη ερώτηση που ήταν η ακόλουθη: « Η πιθανότητα εισαγωγής 

νέων ηλεκτρονικών προγραμμάτων ή νέων τεχνολογιών στην εργασία μου, 
μου προκαλούν:» έχουμε τα εξής συγκεντρωτικά συμπεράσματα:  

• Κανένας εργαζόμενος  δεν αισθάνεται  φόβο (0%) στην πιθανότητα εισαγωγής 

νέων ηλεκτρονικών προγραμμάτων ή νέων τεχνολογιών στην εργασία του. 

• Το 57,5% των εργαζομένων δήλωσε ότι η πιθανότητα εισαγωγής νέων 

ηλεκτρονικών προγραμμάτων ή νέων τεχνολογιών στην εργασία του, του 

προκαλεί «ενδιαφέρον».  
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• Μόλις το 17,5% απάντησε ότι νιώθει «ενθουσιασμό» στην πιθανότητα εισαγωγής 

νέων τεχνολογιών στην εργασία του, ενώ το 5% δηλώνει «αδιαφορία». 

• Η ηλικιακή κατηγορία των 29 έως 40 ετών παρουσιάζει το μεγαλύτερο 

ενδιαφέρον (75%) στην πιθανότητα εισαγωγής νέων ηλεκτρονικών 

προγραμμάτων ή νέων τεχνολογιών στην εργασία. Το γεγονός αυτό προκαλεί 

έκπληξη γιατί θα περιμέναμε αυτό το ποσοστό να εμφανιστεί στην κατηγορία 18 

έως 28 που έχει και τα πιο νέα άτομα στο δείγμα μας. 

• Το μεγαλύτερο ποσοστό επιφυλακτικότητας (30,8%) στην πιθανότητα 

εισαγωγής νέων ηλεκτρονικών προγραμμάτων ή νέων τεχνολογιών στην 

εργασία εμφανίζεται στην ηλικία των 41 ετών και άνω που ήταν και το 

αναμενόμενο. 

• Τα διευθυντικά στελέχη παρουσιάζονται πιο επιφυλακτικά (25%) στην 

πιθανότητα εισαγωγής νέων ηλεκτρονικών προγραμμάτων ή νέων τεχνολογιών 

στην εργασία τους από ότι οι υπάλληλοι (18,75%). 

• Τη μεγαλύτερη «επιφυλακτικότητα» (29,4%) στην πιθανότητα αυτή την έχουν οι 

εργαζόμενοι των εταιριών που απασχολούν 11-30 άτομα. 

• Τη μεγαλύτερη «αδιαφορία» (16,70%) όπως και το μεγαλύτερο «ενθουσιασμό» 

(33,3%) στην πιθανότητα εισαγωγής νέων ηλεκτρονικών προγραμμάτων την 

έχουν οι εργαζόμενοι των εταιριών που απασχολούν λιγότερα από 5 άτομα. 

• Τέλος το μεγαλύτερο «ενδιαφέρον» (66,7%) απέναντι στην πιθανότητα αυτή το 

έχουν οι εργαζόμενοι των εταιριών που απασχολούν 6-10 άτομα. 

 

Ερώτηση 10 
Στη δέκατη ερώτηση που ήταν η ακόλουθη: «Πιστεύω ότι η χρήση 

υπολογιστή και οι νέες τεχνολογίες έχουν επηρεάσει την εργασία μου:» έχουμε 

τα εξής συγκεντρωτικά συμπεράσματα: 

• Κανένας εργαζόμενος δεν πιστεύει ότι οι νέες τεχνολογίες και οι υπολογιστές 

έχουν επηρεάσει την εργασία του «πολύ αρνητικά»(0%). 

• Το 60% των εργαζομένων των ιδιωτικών επιχειρήσεων απάντησε ότι οι νέες 

τεχνολογίες και οι υπολογιστές έχουν επηρεάσει την εργασία του «θετικά», 

ενώ το 30% απάντησε ότι έχουν επηρεάσει την εργασία του «πολύ θετικά». 

• Μόλις το 5% δήλωσε ότι οι νέες τεχνολογίες και οι υπολογιστές έχουν 

επηρεάσει την εργασία του αρνητικά. 

• Το 55% των δυο κατηγοριών (18-28 και 29-40) απάντησε ότι οι νέες 

τεχνολογίες και οι υπολογιστές έχουν επηρεάσει την εργασία του θετικά, ενώ 

για την κατηγορία των 41 και άνω ετών το αντίστοιχο ποσοστό είναι 69,2%. 
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Τέλος  το μεγαλύτερο ποσοστό που απάντησε «πολύ θετικά» ανήκει στην 

κατηγορία 18-28 (36,4%). 

• Το 50% των διευθυντικών στελεχών και το 62,5% των υπαλλήλων απάντησε 

ότι οι νέες τεχνολογίες και οι υπολογιστές έχουν επηρεάσει την εργασία του 

θετικά.  

• Το 12,5% των διευθυντικών στελεχών και μόλις το 3,1% των υπαλλήλων 

απάντησαν ότι οι νέες τεχνολογίες και οι υπολογιστές έχουν επηρεάσει την 

εργασία τους αρνητικά.  

• Τα άτομα που εργάζονται στις εταιρίες που απασχολούν 30 και πάνω άτομα 

έχουν απαντήσει ότι οι νέες τεχνολογίες και οι υπολογιστές έχουν επηρεάσει 

την εργασία τους «θετικά» και παρουσιάζουν το μεγαλύτερο ποσοστό (87,5%) 

σε σχέση με τις άλλες κατηγορίες. 

• Τέλος τα άτομα που εργάζονται στις εταιρίες που απασχολούν 11-30 άτομα 

έχουν απαντήσει ότι οι νέες τεχνολογίες και οι υπολογιστές έχουν επηρεάσει 

την εργασία τους «πολύ θετικά» και παρουσιάζουν το μεγαλύτερο ποσοστό 

(41,2%) σε σχέση με τις άλλες κατηγορίες. 

 
Ερώτηση 11 

Στην  ενδέκατη ερώτηση που ήταν η ακόλουθη: «Θεωρώ πως  η χρήση 
νέων τεχνολογιών επηρεάζει την παραγωγικότητα μου στην εργασία μου:» 

έχουμε τα εξής συγκεντρωτικά συμπεράσματα: 

• Δεν υπάρχει εργαζόμενος που να πιστεύει ότι οι νέες τεχνολογίες δεν  

επηρεάζουν «καθόλου» την παραγωγικότητά του στην  εργασία του.   

• Το 45% των εργαζομένων των ιδιωτικών επιχειρήσεων απάντησε ότι οι νέες 

τεχνολογίες επηρεάζουν την παραγωγικότητα στην  εργασία του «πολύ», ενώ 

το 27,5% απάντησε ότι επηρεάζουν την εργασία του «πάρα πολύ». 

• Μόλις το 7,5% δήλωσε ότι οι νέες τεχνολογίες επηρεάζουν την 

παραγωγικότητα στην  εργασία του «ελάχιστα». 

• Το μεγαλύτερο ποσοστό που απάντησε ότι οι νέες τεχνολογίες επηρεάζουν 

«πάρα πολύ» την παραγωγικότητα του ανήκει στην κατηγορία των 41 ετών 

και άνω (30,75%). 

• Το 62,5% των διευθυντικών στελεχών και το 40,7% των υπαλλήλων 

απάντησαν ότι οι νέες τεχνολογίες επηρεάζουν την παραγωγικότητα στην  

εργασία τους «πολύ». 

• Τα άτομα που εργάζονται στις εταιρίες  που απασχολούν 11-30 άτομα 

απάντησαν ότι οι νέες τεχνολογίες επηρεάζουν την παραγωγικότητα στην  
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εργασία τους «πολύ» και παρουσιάζουν το μεγαλύτερο ποσοστό (52,9%) σε 

σχέση με τις άλλες κατηγορίες. 

• Τα άτομα που εργάζονται στις εταιρίες που απασχολούν λιγότερα από 5 άτομα 

απάντησαν ότι  οι νέες τεχνολογίες επηρεάζουν την παραγωγικότητα στην  

εργασία τους «πάρα πολύ» και παρουσιάζουν το μεγαλύτερο ποσοστό 

(33,33%) σε σχέση με τις άλλες κατηγορίες.  

• Τέλος τα άτομα που εργάζονται στις εταιρίες που απασχολούν 6-10 άτομα 

απάντησαν ότι  οι νέες τεχνολογίες επηρεάζουν την παραγωγικότητα στην  

εργασία τους «ελάχιστα» και παρουσιάζουν το μεγαλύτερο ποσοστό (22,2%) 

σε σχέση με τις άλλες κατηγορίες. 

 
Ερώτηση 12 

Στη δωδέκατη ερώτηση που ήταν η ακόλουθη: « Πιστεύω ότι στο μέλλον οι 
νέες τεχνολογίες θα είναι απολύτως απαραίτητες σε κάθε χώρο εργασίας:» 

έχουμε τα εξής συγκεντρωτικά αποτελέσματα: 

• Παρατηρούμε ότι το 62,5% των εργαζομένων των ιδιωτικών επιχειρήσεων 

πιστεύει «Πάρα πολύ» ότι στο μέλλον οι νέες τεχνολογίες θα είναι απολύτως 

απαραίτητες σε κάθε χώρο εργασίας, ενώ το 37,5% πιστεύει «πολύ» ότι θα 

είναι απολύτως απαραίτητες σε κάθε χώρο εργασίας.  

•  Δεν υπάρχει εργαζόμενος που να απάντησε «καθόλου» ,«ελάχιστα» και  «σε 

μέτριο βαθμό». 

• Παρατηρούμε γενικά ότι και στις τρεις ηλικιακές κατηγορίες τα ποσοστά είναι  

σχεδόν τα ίδια. Οι ερωτώμενοι σε ποσοστό από 31% ως 38%, ανάλογα με την 

ηλικιακή κατηγορία στην οποία ανήκουν, πιστεύουν «πολύ» ότι στο μέλλον οι 

νέες τεχνολογίες θα είναι απολύτως απαραίτητες σε κάθε χώρο εργασίας, ενώ 

το 62,5% με 69% των ερωτώμενων ανάλογα με την ηλικία τους πιστεύει 

«πάρα πολύ» ότι στο μέλλον οι νέες τεχνολογίες θα είναι απολύτως 

απαραίτητες σε κάθε χώρο εργασίας. 

• Το 100% των διευθυντικών στελεχών πιστεύει «πάρα πολύ» ότι  στο 

μέλλον οι νέες τεχνολογίες θα είναι απολύτως απαραίτητες σε κάθε χώρο 

εργασίας. 

•  Στους υπαλλήλους παρατηρούμε ότι το 56,2% πιστεύει «πάρα πολύ» ότι  

στο μέλλον οι νέες τεχνολογίες θα είναι απολύτως απαραίτητες σε κάθε χώρο 

εργασίας, ενώ το 43,8% απάντησε ότι  θα είναι «πολύ» απαραίτητες. 

• Τα άτομα που εργάζονται στις εταιρίες που απασχολούν 6-10 άτομα πιστεύουν 

«πολύ» ότι στο μέλλον οι νέες τεχνολογίες θα είναι απολύτως απαραίτητες σε 
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κάθε χώρο εργασίας και παρουσιάζουν το μεγαλύτερο ποσοστό (44,4%) σε 

σχέση με τις άλλες κατηγορίες.  

• Τέλος εκείνοι που εργάζονται στις εταιρίες  που απασχολούν λιγότερα από 5 

άτομα πιστεύουν «πάρα πολύ» ότι  στο μέλλον οι νέες τεχνολογίες  θα  είναι 

απολύτως απαραίτητες σε κάθε χώρο εργασίας και παρουσιάζουν το  

μεγαλύτερο ποσοστό (83,33%) σε σχέση με τις άλλες κατηγορίες.  

 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
 

Παρατηρούμε πως το μέγεθος της εταιρίας είναι ένας παράγοντας που 

σχετίζεται με το επίπεδο γνώσεων πληροφορικής που έχουν οι εργαζόμενοι σε αυτή. 

Σε γενικές γραμμές προκύπτει ότι όσο μεγαλύτερο είναι το μέγεθος της επιχείρησης, 

τόσο περισσότερες είναι οι γνώσεις στην πληροφορική που έχουν οι εργαζόμενοι που 

εργάζονται σε αυτή, και η ευκολία με την οποία διαχειρίζονται ορισμένες εφαρμογές 

στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Πρόκειται λοιπόν για μια ανάλογη σχέση. Το ίδιο ισχύει 

και για το εάν οι εργαζόμενοι έχουν ηλεκτρονικό υπολογιστή στο σπίτι τους. Στις 

μικρότερες εταιρίες το ποσοστό των εργαζομένων που έχουν ηλεκτρονικό υπολογιστή 

στο σπίτι τους είναι πολύ πιο μικρό σε σχέση με τις μεγαλύτερες εταιρίες, και το ίδιο 

συμβαίνει και με το βαθμό στον οποίο χρησιμοποιούν αυτόν τον υπολογιστή. Στις 

μικρότερες επιχειρήσεις είναι πιο έντονη μεταξύ των εργαζομένων η πεποίθηση ότι 

στο μέλλον οι νέες τεχνολογίες  θα  είναι απολύτως απαραίτητες σε κάθε χώρο 

εργασίας. Στις μεγαλύτερες, από την άλλη πλευρά, εταιρίες, ο μεγαλύτερος αριθμός 

των εργαζομένων που ρωτήθηκαν θεωρεί ότι οι νέες τεχνολογίες και οι υπολογιστές 

έχουν επηρεάσει την εργασία του θετικά, αριθμός που μειώνεται καθώς μειώνεται και 

το μέγεθος της εταιρίας. 

 

Ένας επιπλέον παράγοντας ιδιαίτερα σημαντικός είναι η ηλικία των 

ερωτώμενων. Οι εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας αισθάνονται άνετα με τη χρήση 

ηλεκτρονικού υπολογιστή, σε αντίθεση με τους εργαζόμενους μικρότερης ηλικίας, ένα 

μεγάλο μέρος εκ των οποίων αισθάνεται μάλλον άβολα με τη χρήση του υπολογιστή. 

Αυτό το γεγονός αρχικά προκαλεί έκπληξη, καθώς συνήθως τα άτομα που είναι 

μικρότερα σε ηλικία είναι πιο εξοικειωμένα με τη χρήση των νέων τεχνολογιών και του 

υπολογιστή. Μπορεί όμως να εξηγηθεί αν σκεφτούμε ότι η άνεση που παρουσιάζουν οι 

μεγαλύτεροι σε ηλικία εργαζόμενοι μπορεί να οφείλεται στο ότι εργάζονται περισσότερα 

χρόνια σε μια συγκεκριμένη εταιρία, χρησιμοποιούν πιο πολύ διάστημα το λογισμικό 

και τις εφαρμογές της, και κατά συνέπεια είναι περισσότερο εξοικειωμένοι με τα 
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συγκεκριμένα προγράμματα. Διαφοροποίηση παρατηρείται στη γνώση βάσεων 

δεδομένων, όπου οι μικρότεροι σε ηλικία παρουσιάζουν τα πιο ικανοποιητικά 

αποτελέσματα. Όσον αφορά τη χρήση συσκευών αυτοματισμού γραφείου όλες οι 

ηλικιακές κατηγορίες τα καταφέρνουν πολύ καλά. 

Κάνοντας μια σύγκριση ανάμεσα στα αποτελέσματα που προκύπτουν για τους 

υπαλλήλους σε σχέση με τα διευθυντικά στελέχη, διαπιστώνουμε ότι τα 

διευθυντικά στελέχη χρησιμοποιούν πιο άνετα το διαδίκτυο και το ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο σε σχέση με τους υπόλοιπους εργαζόμενους, υστερούν όμως στην 

άνεση που έχουν ως προς τη χρήση του υπολογιστή γενικά. Οι υπάλληλοι 

εμφανίζονται να χρησιμοποιούν με μεγαλύτερη άνεση τις βάσεις δεδομένων, τον 

επεξεργαστή κείμενου και τα λογιστικά φύλλα. Τόσο οι υπάλληλοι όσο και τα 

διευθυντικά στελέχη παρόλα αυτά παρουσιάζουν πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα 

όσον αφορά τη χρήση εκτυπωτή, φωτοτυπικού μηχανήματος και συσκευής 

τηλεομοιοτυπίας. Επιπλέον, τα διευθυντικά στελέχη παρουσιάζονται πιο επιφυλακτικά 

στην πιθανότητα εισαγωγής νέων ηλεκτρονικών προγραμμάτων ή νέων τεχνολογιών 

στην εργασία τους σε σχέση με τους υπαλλήλους, πιστεύουν όμως «πάρα πολύ» σε 

ποσοστό 100% ότι  στο μέλλον οι νέες τεχνολογίες θα είναι απολύτως απαραίτητες σε 

κάθε χώρο εργασίας. 

 

Όσον αφορά τώρα συνολικά τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα που 

συμμετείχαν στην έρευνα, οι περισσότεροι παρακολούθησαν στο παρελθόν κάποιο 

σεμινάριο/ μάθημα πληροφορικής, έχουν στο σπίτι τους ηλεκτρονικό υπολογιστή, τον 

οποίο οι περισσότεροι χρησιμοποιούν σε μέτριο βαθμό. Στην πλειοψηφία τους 

αισθάνονται άνετα με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, καθώς και με τη χρήση 

φωτοτυπικού μηχανήματος, εκτυπωτή και συσκευής τηλεομοιοτυπίας. Επιπλέον 

νιώθουν πιο εξοικειωμένοι με τη χρήση επεξεργαστή κειμένου, διαδικτύου και 

ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σε σχέση με τα λογιστικά φύλλα και τις βάσεις 

δεδομένων.  

 

Κανένας εργαζόμενος  δεν αισθάνεται  φόβο απέναντι στην πιθανότητα 

εισαγωγής νέων ηλεκτρονικών προγραμμάτων ή νέων τεχνολογιών στην εργασία του. 

Μάλιστα στους περισσότερους ένα τέτοιο ενδεχόμενο προκαλεί ενδιαφέρον, ενώ πολύ 

λίγοι είναι αυτοί που αισθάνονται αδιαφορία απέναντι σε κάτι τέτοιο. Επιπρόσθετα, 

κανένας εργαζόμενος από τους ερωτώμενους δεν πιστεύει ότι οι νέες τεχνολογίες και 

οι υπολογιστές έχουν επηρεάσει την εργασία του πολύ αρνητικά. Οι περισσότεροι 
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μάλιστα θεωρούν ότι η εργασία τους έχει επηρεαστεί θετικά, ενώ ένα πολύ μικρό 

ποσοστό θεωρεί ότι αυτή επηρεάστηκε αρνητικά. 

 

Σε σχέση με την παραγωγικότητα των εργαζομένων από την άλλη πλευρά, 

δεν υπάρχει κανένας εργαζόμενος στο δείγμα που εξετάστηκε που να πιστεύει ότι οι 

νέες τεχνολογίες δεν επηρεάζουν καθόλου την παραγωγικότητά του στην εργασία 

του. Μάλιστα η πλειοψηφία των εργαζομένων που ρωτήθηκαν θεωρεί ότι η 

παραγωγικότητα στην εργασία επηρεάζεται πολύ από τη χρήση νέων τεχνολογιών 

και ηλεκτρονικού υπολογιστή. Το μεγαλύτερο ποσοστό των εργαζομένων των 

ιδιωτικών επιχειρήσεων πιστεύει ακράδαντα ότι στο μέλλον οι νέες τεχνολογίες θα 

είναι απολύτως απαραίτητες σε κάθε χώρο εργασίας. Χαρακτηριστικό είναι το 

γεγονός ότι δεν υπάρχει κανένας εργαζόμενος ανάμεσα σε αυτούς που έλαβαν μέρος 

στην έρευνα που να πιστεύει, έστω και σε μικρό βαθμό, ότι δε θα χρειάζονται στο 

μέλλον οι νέες τεχνολογίες στον εργασιακό χώρο. 
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ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 
 
 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ:  ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ MIS 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΙΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 
 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ  
(Παρακαλώ σημειώστε Χ στο αντίστοιχο κουτάκι) 

 
 
 Άντρας         Γυναίκα     18-28   29-40         41 και άνω 
Φύλο:                                               Ηλικία:                                                                                
 
  
         Διευθυντ.Στέλεχος   Υπάλληλος                    (π.χ. Μεταφορική,  Ναυτιλιακή) 
Θέση:                                                            Εταιρία:   
 

 
Αριθμός εργαζομένων στην εταιρία : 

 
   1. Λιγότεροι από 5      2.  6-10 άτομα        3.  11- 30 άτομα       4.  30 και πάνω     

 
    
 
 

 
1. Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής μου σταδιοδρομίας μέχρι και σήμερα 

έχω χρησιμοποιήσει   στην εργασία  μου ηλεκτρονικό υπολογιστή: 
 

1.   0-1 έτη    2.  1-2 έτη      3.   2-4 έτη        4.   4-6 έτη       5. πάνω από 6 έτη 
 

 
 

2. Πριν την παρούσα εργασία μου οι γνώσεις μου στην πληροφορική ήταν: 
 

1.Ελάχιστες    2.Κάποιες       3.Αρκετές      4.Πολύ Καλές  5.Άριστες 
 

 
 

3. Παρακολούθησα στο παρελθόν κάποιο σεμινάριο/ μάθημα πληροφορικής. 
 

      1.Ναι        2.Όχι 
 



 
4. Έχω υπολογιστή στο σπίτι μου. 

 
      1.Ναι        2.Όχι 

 
 
  

5. (Για όσους απάντησαν Ναι στην ερώτηση 4) 
Χρησιμοποιώ τον υπολογιστή που έχω στο σπίτι μου: 
 
1.Καθόλου    2.Ελάχιστα    3.Σε μέτριο βαθμό      4.Πολύ    5.Πάρα πολύ 
 

    
  

6. Αισθάνομαι άνετα με την χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή: 
 

1.Καθόλου    2.Ελάχιστα    3.Σε μέτριο βαθμό      4.Πολύ    5.Πάρα πολύ 
 

    
 

7. Αισθάνομαι άνετα να χρησιμοποιώ επεξεργαστή κειμένου (π.χ.Word), 
λογιστικά φύλλα (π.χ.Excel), βάσεις δεδομένων(π.χ.Access), Internet, E-mail : 

 
1.Καθόλου  2.Ελάχιστα   3.Σε μέτριο βαθμό     4.Πολύ      5.Πάρα πολύ 
 

Επεξεργαστή 
   κειμένου 
  
Λογιστικά  
 φύλλα 
   
   Βάσεις  
δεδομένων   
 
  Internet                  
 
  E-mail 
 

 
 
8. Αισθάνομαι άνετα να χρησιμοποιώ fax, εκτυπωτή, φωτοτυπικό μηχάνημα. 

 
1.Καθόλου  2.Ελάχιστα   3.Σε μέτριο βαθμό      4.Πολύ       5.Πάρα πολύ 

Fax 
  
Εκτυπωτή   
  
Φωτοτ.μηχ. 
  

 
 
 



9. Η πιθανότητα εισαγωγής νέων ηλεκτρονικών προγραμμάτων ή νέων   
τεχνολογιών στην εργασία μου, μου προκαλούν: 
 
1.Φόβο 2.Επιφυλακτικότητα  3.Αδιαφορία 4.Ενδιαφέρον   5.Ενθουσιασμό 

 
 

 
 
10.  Πιστεύω ότι η χρήση υπολογιστή και οι νέες τεχνολογίες έχουν επηρεάσει 
την εργασία μου: 
 
1.Πολύ αρνητικά   2.Αρνητικά    3.Έμεινε αμετάβλητη  4.Θετικά   5.Πολύ θετικά 

 
 
 

 
11.   Θεωρώ πως η χρήση νέων τεχνολογιών επηρεάζει  την παραγωγικότητά μου   
στην εργασία μου: 

 
1.Καθόλου    2.Ελάχιστα    3.Σε μέτριο βαθμό      4.Πολύ    5.Πάρα πολύ 
 

     
 

12.    Πιστεύω ότι στο μέλλον οι νέες τεχνολογίες θα είναι  απολύτως απαραίτητες  
σε κάθε χώρο εργασίας:  
 
1.Καθόλου    2.Ελάχιστα    3.Σε μέτριο βαθμό      4.Πολύ    5.Πάρα πολύ 
 

     
 

 
Σας ευχαριστώ πολύ ! 
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