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1. 1. ΟιΟι ΝέεςΝέες ΤεχνολογίεςΤεχνολογίες στονστον
ΙδιωτικόΙδιωτικό ΤομέαΤομέα

ΠλεονεκτήματαΠλεονεκτήματα νέωννέων τεχνολογιώντεχνολογιών
ΒελτιώνουνΒελτιώνουν ::
ΣυνολικήΣυνολική παραγωγικότηταπαραγωγικότητα
ΑνταγωνιστικότηταΑνταγωνιστικότητα επιχειρήσεωνεπιχειρήσεων
ΠοιότηταΠοιότητα προϊόντωνπροϊόντων
ΚαιΚαι μειώνουνμειώνουν τοτο κόστοςκόστος παραγωγήςπαραγωγής



1. 1. ΟιΟι ΝέεςΝέες ΤεχνολογίεςΤεχνολογίες στονστον
ΙδιωτικόΙδιωτικό ΤομέαΤομέα

OOιι αρνητικέςαρνητικές επιπτώσειςεπιπτώσεις οφείλονταιοφείλονται σεσε::

ΥποκατάστασηΥποκατάσταση ανθρώπινηςανθρώπινης εργασίαςεργασίας μεμε
μηχανέςμηχανές
ΚατάργησηΚατάργηση πατροπαράδοτωνπατροπαράδοτων επαγγελμάτωνεπαγγελμάτων
ΜείωσηΜείωση ζήτησηςζήτησης εργαζόμενωνεργαζόμενων μεμε χαμηλόχαμηλό
επίπεδοεπίπεδο εκπαίδευσηςεκπαίδευσης



2. 2. ΥπάρχουσεςΥπάρχουσες συνθήκεςσυνθήκες αναφορικάαναφορικά μεμε
τιςτις νέεςνέες τεχνολογίεςτεχνολογίες στονστον ιδιωτικόιδιωτικό τομέατομέα

ΕυρωπαϊκήΕυρωπαϊκή ΈνωσηΈνωση

ΤοΤο 2004 :2004 :
ΤοΤο 95% 95% τωντων εργαζομένωνεργαζομένων απασχολούνταναπασχολούνταν σεσε
επιχειρήσειςεπιχειρήσεις πουπου χρησιμοποιούσανχρησιμοποιούσαν ΗΗ//ΥΥ
τοτο 80% 80% τωντων μεσαίωνμεσαίων καικαι τοτο 90% 90% τωντων μεγάλωνμεγάλων
επιχειρήσεωνεπιχειρήσεων διαθέτουνδιαθέτουν sitesite
ΤοΤο % % τωντων onlineonline πωλήσεωνπωλήσεων επίεπί τουτου συνόλουσυνόλου αγγίζειαγγίζει
τοτο 2%2%



2. 2. ΥπάρχουσεςΥπάρχουσες συνθήκεςσυνθήκες αναφορικάαναφορικά μεμε
τιςτις νέεςνέες τεχνολογίεςτεχνολογίες στονστον ιδιωτικόιδιωτικό τομέατομέα
ΕλλάδαΕλλάδα
ΗΗ ΕλλάδαΕλλάδα καταλαμβάνεικαταλαμβάνει τηντην τελευταίατελευταία θέσηθέση στιςστις χώρεςχώρες τηςτης ΕΕ..ΕΕ

ΗΗ πρόσβασηπρόσβαση στοστο ΔιαδίκτυοΔιαδίκτυο στιςστις επιχειρήσειςεπιχειρήσεις άνωάνω τωντων 10 10 ατόμωνατόμων
είναιείναι 92,8% 92,8% ενώενώ στιςστις μικρέςμικρές φθάνειφθάνει μόλιςμόλις τοτο 38% 38% 

ΤοΤο 55,6% 55,6% τωντων επιχειρήσεωνεπιχειρήσεων άνωάνω τωντων 10 10 ατόμωνατόμων καικαι τοτο 10% 10% τωντων
μικρώνμικρών διαθέτουνδιαθέτουν sitesite

ΤοΤο 17,9% 17,9% τουτου πληθυσμούπληθυσμού χρησιμοποιείχρησιμοποιεί τακτικάτακτικά τοτο InternetInternet ((μιαμια
φοράφορά τηντην εβδομάδαεβδομάδα))

ΟΟ κύκλοςκύκλος εργασιώνεργασιών τωντων ηλεκτρονικώνηλεκτρονικών πωλήσεωνπωλήσεων τωντων επιχειρήσεωνεπιχειρήσεων
αγγίζειαγγίζει μόλιςμόλις τοτο 0,15%0,15%



2. 2. ΥπάρχουσεςΥπάρχουσες συνθήκεςσυνθήκες αναφορικάαναφορικά μεμε
τιςτις νέεςνέες τεχνολογίεςτεχνολογίες στονστον ιδιωτικόιδιωτικό τομέατομέα

ΣτηνΣτην ΕλλάδαΕλλάδα λίγεςλίγες μεγάλεςμεγάλες επιχειρήσειςεπιχειρήσεις έχουνέχουν
κατανοήσεικατανοήσει τατα οφέληοφέλη τωντων νέωννέων τεχνολογιώντεχνολογιών

ΗΗ πλειοψηφίαπλειοψηφία τωντων ΜΜΕΜΜΕ βρίσκεταιβρίσκεται πίσωπίσω απόαπό τιςτις
εξελίξειςεξελίξεις ((παραδοσιακέςπαραδοσιακές μέθοδοιμέθοδοι οργάνωσηςοργάνωσης καικαι
επικοινωνίαςεπικοινωνίας))

ΗΗ εισαγωγήεισαγωγή νέωννέων τεχνολογιώντεχνολογιών προκαλείταιπροκαλείται απόαπό
πίεσηπίεση ανταγωνισμούανταγωνισμού



3. 3. ΜεταβολέςΜεταβολές στοστο εργασιακόεργασιακό περιβάλλονπεριβάλλον τουτου
ιδιωτικούιδιωτικού τομέατομέα ωςως αποτέλεσμααποτέλεσμα τηςτης εισαγωγήςεισαγωγής

τωντων ΝέωνΝέων ΤεχνολογιώνΤεχνολογιών

ΜεΜε τηντην είσοδοείσοδο τηςτης πληροφορικήςπληροφορικής παρατηρούμεπαρατηρούμε ::

ΟργανωσιακήΟργανωσιακή αλλαγήαλλαγή
ΝέουςΝέους ευέλικτουςευέλικτους τρόπουςτρόπους εργασίαςεργασίας
ΑντιδράσειςΑντιδράσεις -- συγκρούσειςσυγκρούσεις απόαπό εργαζόμενουςεργαζόμενους λόγωλόγω::

ΦόβουΦόβου αλλαγήςαλλαγής
ΦόβουΦόβου μονότονηςμονότονης -- επαναλαμβανόμενηςεπαναλαμβανόμενης εργασίαςεργασίας
ΚινδύνουΚινδύνου ανεργίαςανεργίας



3. 3. ΜεταβολέςΜεταβολές στοστο εργασιακόεργασιακό περιβάλλονπεριβάλλον τουτου
ιδιωτικούιδιωτικού τομέατομέα ωςως αποτέλεσμααποτέλεσμα τηςτης
εισαγωγήςεισαγωγής τωντων ΝέωνΝέων ΤεχνολογιώνΤεχνολογιών

ΓιαΓια τηντην επιτυχήεπιτυχή προσαρμογήπροσαρμογή τηςτης επιχείρησηςεπιχείρησης πρέπειπρέπει::

ΗΗ εισαγωγήεισαγωγή νέωννέων τεχνολογιώντεχνολογιών ::
ΣταδιακάΣταδιακά
ΜεΜε ενεργόενεργό συμμετοχήσυμμετοχή όλωνόλων τωντων εργαζομένωνεργαζομένων

ΚαλήΚαλή -- συστηματικήσυστηματική εκπαίδευσηεκπαίδευση
ΨηφιακέςΨηφιακές δεξιότητεςδεξιότητες στουςστους εργαζόμενουςεργαζόμενους



4. 4. ΑντιμετώπισηΑντιμετώπιση τωντων ΝέωνΝέων ΤεχνολογικώνΤεχνολογικών
μεταβολώνμεταβολών απόαπό τουςτους εργαζόμενουςεργαζόμενους τουτου

ιδιωτικούιδιωτικού τομέατομέα
ΕπιχειρήσειςΕπιχειρήσεις καικαι διευθυντικάδιευθυντικά στελέχηστελέχη

ΤαΤα διευθυντικάδιευθυντικά στελέχηστελέχη ::
ΔιευρυμένεςΔιευρυμένες γνώσειςγνώσεις στονστον τομέατομέα ευθύνηςευθύνης τουςτους
ΓνώσειςΓνώσεις στηνστην τεχνολογίατεχνολογία καικαι τηντην επικοινωνίαεπικοινωνία

ΕπιχειρήσειςΕπιχειρήσεις = = ΟργανισμοίΟργανισμοί ΜάθησηςΜάθησης



4. 4. ΑντιμετώπισηΑντιμετώπιση τωντων ΝέωνΝέων ΤεχνολογικώνΤεχνολογικών
μεταβολώνμεταβολών απόαπό τουςτους εργαζόμενουςεργαζόμενους τουτου

ιδιωτικούιδιωτικού τομέατομέα

ΕργαζόμενοιΕργαζόμενοι

ΔιαρκήςΔιαρκής επανεκπαίδευσηεπανεκπαίδευση καικαι διδιαα βίουβίου μάθησημάθηση

ΚαλλιέργειαΚαλλιέργεια νέωννέων δεξιοτήτωνδεξιοτήτων

ΣυμβολήΣυμβολή σεσε επίλυσηεπίλυση προβλημάτωνπροβλημάτων -- λήψηλήψη
αποφάσεωναποφάσεων



5. 5. ΜελλοντικέςΜελλοντικές εξελίξειςεξελίξεις στηστη σχέσησχέση ΝέαςΝέας
ΤεχνολογίαςΤεχνολογίας καικαι εργαζομένωνεργαζομένων

ΟΟ ""κινητήριοςκινητήριος μοχλόςμοχλός" " τηςτης οικονομίαςοικονομίας θαθα είναιείναι πλέονπλέον ηη
πληροφορίαπληροφορία καικαι ηη ταχύτηταταχύτητα διακίνησηςδιακίνησης τηςτης

ΤοΤο ΔιαδίκτυοΔιαδίκτυο
σύγχρονοσύγχρονο επιχειρηματικόεπιχειρηματικό καικαι επικοινωνιακόεπικοινωνιακό μέσομέσο

ΚρίσιμεςΚρίσιμες παράμετροιπαράμετροι επιτυχίαςεπιτυχίας ::
ΕυελιξίαΕυελιξία καικαι προσαρμοστικότηταπροσαρμοστικότητα
ΚαταρτισμένοιΚαταρτισμένοι καικαι έμπειροιέμπειροι εργαζόμενοιεργαζόμενοι στιςστις νέεςνέες
τεχνολογίεςτεχνολογίες



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣΕΡΕΥΝΑΣ

ΟιΟι ΕλληνικέςΕλληνικές ΕπιχειρήσειςΕπιχειρήσεις οφείλουνοφείλουν::

ΝαΝα ΑναβαθμίσουνΑναβαθμίσουν τηντην τεχνολογικήτεχνολογική τουςτους βάσηβάση

ΝαΝα δώσουνδώσουν έμφασηέμφαση στηστη διαδια βίουβίου εκπαίδευσηεκπαίδευση καικαι
κατάρτισηκατάρτιση τωντων εργαζομένωνεργαζομένων



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣΕΡΕΥΝΑΣ

ΗΗ εισαγωγήεισαγωγή ΝέωνΝέων ΤεχνολογιώνΤεχνολογιών πρέπειπρέπει νανα
συνοδεύεταισυνοδεύεται απόαπό: : 

ΑλλαγήΑλλαγή ΚουλτούραςΚουλτούρας ((εκμοντερνισμόεκμοντερνισμό πρώταπρώτα στιςστις
ανθρώπινεςανθρώπινες σχέσειςσχέσεις μέσαμέσα στηνστην επιχείρησηεπιχείρηση) ) 
ΟργανωσιακήΟργανωσιακή αλλαγήαλλαγή
ΜελέτηΜελέτη δυνάμεωνδυνάμεων -- αδυναμιώναδυναμιών τηςτης επιχείρησηςεπιχείρησης
ΠληροφόρησηΠληροφόρηση τωντων εργαζομένωνεργαζομένων
ΕκπαίδευσηΕκπαίδευση στιςστις νέεςνέες τεχνολογίεςτεχνολογίες



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣΕΡΕΥΝΑΣ

ΟιΟι επιχειρήσειςεπιχειρήσεις όμωςόμως κατάκατά τηντην εισαγωγήεισαγωγή νέωννέων τεχνολογιώντεχνολογιών::

ΑγνοούνΑγνοούν τοντον ανθρώπινοανθρώπινο παράγονταπαράγοντα
ΟΟ εκσυγχρονισμόςεκσυγχρονισμός δεδε συνοδεύεταισυνοδεύεται απόαπό οργανωσιακέςοργανωσιακές
αλλαγέςαλλαγές
ΣυνυπάρχουνΣυνυπάρχουν νέεςνέες μεμε παλαιότερεςπαλαιότερες τεχνολογίεςτεχνολογίες

σύγχυσησύγχυση
ΑποφασίζουνΑποφασίζουν λύσειςλύσεις μεμε μικρότερομικρότερο κόστοςκόστος

ΟΟ εκσυγχρονισμόςεκσυγχρονισμός πρέπειπρέπει νανα γίνεταιγίνεται μεμε τουςτους
ανθρώπουςανθρώπους καικαι γιαγια τουςτους ανθρώπουςανθρώπους





ΈρευναΈρευνα μεμε ΕρωτηματολόγιαΕρωτηματολόγια

ΣτόχοςΣτόχος ΈρευναςΈρευνας
ΚαταγραφήΚαταγραφή τηςτης στάσηςστάσης τωντων στελεχώνστελεχών καικαι
τωντων υπαλλήλωνυπαλλήλων τουτου ιδιωτικούιδιωτικού τομέατομέα στιςστις

ΝέεςΝέες ΤεχνολογίεςΤεχνολογίες
((περιοχήπεριοχή μείζονοςμείζονος ΘεσσαλονίκηςΘεσσαλονίκης))



ΔειγματοληψίαΔειγματοληψία

ΔείγμαΔείγμα : 40 : 40 ερωτηματολόγιαερωτηματολόγια

ΦΥΛΟΦΥΛΟ
55% 55% ΆντρεςΆντρες
45%45% ΓυναίκεςΓυναίκες

ΗΛΙΚΙΕΣΗΛΙΚΙΕΣ
28%  28%  18 18 μέχριμέχρι 28 28 ετώνετών
39 %  39 %  29 29 έωςέως 40 40 ετώνετών
33%  33%  άνωάνω τωντων 41 41 ετώνετών

ΘΕΣΗΘΕΣΗ
80%80% ΥπάλληλοιΥπάλληλοι
20%20% ΔιευθυντικάΔιευθυντικά στελέχηστελέχη



ΔειγματοληψίαΔειγματοληψία
ΕΤΑΙΡΙΑΕΤΑΙΡΙΑ

37,5%37,5% ΜεταφορικέςΜεταφορικές εταιρίεςεταιρίες
42,5% 42,5% ΝαυτιλιακέςΝαυτιλιακές εταιρίεςεταιρίες
20%20% ΕμπορικέςΕμπορικές εταιρίεςεταιρίες

ΑΡΙΘΜΟΣΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
15% 15% λιγότεραλιγότερα απόαπό 5 5 άτομαάτομα
23% 23% 6 6 έωςέως 10 10 άτομαάτομα
42% 42% 11 11 μέχριμέχρι 30 30 άτομαάτομα
20% 20% 30 30 καικαι πάνωπάνω



ΕρώτησηΕρώτηση 1: 1: ΚατάΚατά τητη διάρκειαδιάρκεια τηςτης επαγγελματικήςεπαγγελματικής
μουμου σταδιοδρομίαςσταδιοδρομίας μέχριμέχρι καικαι σήμερασήμερα έχωέχω
χρησιμοποιήσειχρησιμοποιήσει στηνστην εργασίαεργασία μουμου ηλεκτρονικόηλεκτρονικό
υπολογιστήυπολογιστή
ΌσοΌσο ΑυξάνεταιΑυξάνεται ηη ηλικίαηλικία τουτου εργαζόμενουεργαζόμενου ΑυξάνεταιΑυξάνεται καικαι τοτο % % χρησιμοποίησηςχρησιμοποίησης
ΗΗ//ΥΥ πάνωπάνω απόαπό 6 6 έτηέτη
ΓιαΓια τιςτις εταιρίεςεταιρίες πουπου απασχολούναπασχολούν 6 6 μεμε 10 10 άτομαάτομα έχουμεέχουμε ότιότι μόνομόνο τοτο 33,4% 33,4% 
έχειέχει εμπειρίαεμπειρία πάνωπάνω απόαπό 6 6 χρόνιαχρόνια



ΕρώτησηΕρώτηση 2: 2: ΠρινΠριν τηντην παρούσαπαρούσα εργασίαεργασία μουμου οιοι
γνώσειςγνώσεις στηνστην πληροφορικήπληροφορική ήτανήταν



ΕρώτησηΕρώτηση 3: 3: ΠαρακολούθησαΠαρακολούθησα στοστο παρελθόνπαρελθόν κάποιοκάποιο
σεμινάριοσεμινάριο/ / μάθημαμάθημα πληροφορικήςπληροφορικής

ΤοΤο 62,5% 62,5% τωντων διευθυντικώνδιευθυντικών στελεχώνστελεχών καικαι τωντων υπαλλήλωνυπαλλήλων
παρακολούθησεπαρακολούθησε κάποιοκάποιο σεμινάριοσεμινάριο//μάθημαμάθημα πληροφορικήςπληροφορικής



ΕρώτησηΕρώτηση 4: 4: ΈχωΈχω υπολογιστήυπολογιστή στοστο σπίτισπίτι μουμου

ΤοΤο 77,5% 77,5% τωντων εργαζομένωνεργαζομένων έχειέχει ηλεκτρονικόηλεκτρονικό ΗΗ//ΥΥ στοστο σπίτισπίτι τουτου
ΤοΤο 100% 100% τωντων διευθυντικώνδιευθυντικών στελεχώνστελεχών καικαι τοτο 71,9% 71,9% τωντων
υπαλλήλωνυπαλλήλων έχειέχει ΗΗ//ΥΥ στοστο σπίτισπίτι



ΕρώτησηΕρώτηση 5 : 5 : ΧρησιμοποιώΧρησιμοποιώ τοντον υπολογιστήυπολογιστή
πουπου έχωέχω σπίτισπίτι μουμου



ΕρώτησηΕρώτηση 6: 6: ΑισθάνομαιΑισθάνομαι άνεταάνετα μεμε τηντην χρήσηχρήση τουτου
ηλεκτρονικούηλεκτρονικού υπολογιστήυπολογιστή

ΤοΤο 60% 60% τωντων εργαζομένωνεργαζομένων σεσε ιδιωτικέςιδιωτικές εταιρίεςεταιρίες αισθάνεταιαισθάνεται ««πολύπολύ»»
(42,5%) (42,5%) ήή ««πάραπάρα πολύπολύ»» (17,5%) (17,5%) άνεταάνετα μεμε τητη χρήσηχρήση τουτου ΗΗ//ΥΥ
ΤοΤο 7,5% 7,5% τωντων εργαζομένωνεργαζομένων δεδε νιώθεινιώθει άνεταάνετα μεμε τητη χρήσηχρήση τουτου
υπολογιστήυπολογιστή



ΕρώτησηΕρώτηση 7 : 7 : ΑισθάνομαιΑισθάνομαι άνεταάνετα νανα χρησιμοποιώχρησιμοποιώ επεξεργαστήεπεξεργαστή
κειμένουκειμένου ((ππ..χχ. Word), . Word), λογιστικάλογιστικά φύλλαφύλλα ((ππ..χχ.Excel), .Excel), βάσειςβάσεις
δεδομένωνδεδομένων((ππ..χχ. . AccessAccess)),Internet ,Internet καικαι EmailEmail..

ΟιΟι υπάλληλοιυπάλληλοι γνωρίζουνγνωρίζουν καλύτερακαλύτερα νανα χρησιμοποιούνχρησιμοποιούν βάσειςβάσεις
δεδομένωνδεδομένων, , επεξεργαστήεπεξεργαστή κείμενουκείμενου καικαι λογιστικάλογιστικά φύλλαφύλλα σεσε σύγκρισησύγκριση μεμε
τατα διευθυντικάδιευθυντικά στελέχηστελέχη
ΤαΤα διευθυντικάδιευθυντικά στελέχηστελέχη χρησιμοποιούνχρησιμοποιούν πιοπιο άνεταάνετα τοτο InternetInternet καικαι τοτο
EmailEmail σεσε σύγκρισησύγκριση μεμε τουςτους υπαλλήλουςυπαλλήλους



ΕρώτησηΕρώτηση 8 : 8 : ΑισθάνομαιΑισθάνομαι άνεταάνετα νανα χρησιμοποιώχρησιμοποιώ Fax,Fax,
ΕκτυπωτήΕκτυπωτή, , ΦωτοτυπικόΦωτοτυπικό μηχάνημαμηχάνημα



ΕρώτησηΕρώτηση 9 : 9 : ΗΗ πιθανότηταπιθανότητα εισαγωγήςεισαγωγής νέωννέων ηλεκτρονικώνηλεκτρονικών
προγραμμάτωνπρογραμμάτων ήή νέωννέων τεχνολογιώντεχνολογιών στηνστην εργασίαεργασία μουμου, , μουμου
προκαλείπροκαλεί::



ΕρώτησηΕρώτηση 10: 10: ΠιστεύωΠιστεύω ότιότι ηη χρήσηχρήση υπολογιστήυπολογιστή καικαι οιοι
νέεςνέες τεχνολογίεςτεχνολογίες έχουνέχουν επηρεάσειεπηρεάσει τηντην εργασίαεργασία μουμου::



ΕρώτησηΕρώτηση 11: 11: ΘεωρώΘεωρώ πωςπως ηη χρήσηχρήση νέωννέων
τεχνολογιώντεχνολογιών επηρεάζειεπηρεάζει τηντην παραγωγικότητάπαραγωγικότητά μουμου
στηνστην εργασίαεργασία μουμου



ΕρώτησηΕρώτηση 12: 12: ΠιστεύωΠιστεύω ότιότι στοστο μέλλονμέλλον οιοι νέεςνέες
τεχνολογίεςτεχνολογίες θαθα είναιείναι απολύτωςαπολύτως απαραίτητεςαπαραίτητες σεσε κάθεκάθε
χώροχώρο εργασίαςεργασίας ::



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΜΕ
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΌσοΌσο μεγαλύτερομεγαλύτερο είναιείναι τοτο μέγεθοςμέγεθος τηςτης επιχείρησηςεπιχείρησης, , τόσοτόσο
περισσότερεςπερισσότερες είναιείναι οιοι γνώσειςγνώσεις στηνστην πληροφορικήπληροφορική πουπου
έχουνέχουν οιοι εργαζόμενοιεργαζόμενοι

ΟιΟι εργαζόμενοιεργαζόμενοι μεγαλύτερηςμεγαλύτερης ηλικίαςηλικίας αισθάνονταιαισθάνονται άνεταάνετα
μεμε τητη χρήσηχρήση ΗΗ//ΥΥ σεσε αντίθεσηαντίθεση μεμε τουςτους εργαζόμενουςεργαζόμενους
μικρότερηςμικρότερης ηλικίαςηλικίας

ΤΤαα διευθυντικάδιευθυντικά στελέχηστελέχη παρουσιάζονταιπαρουσιάζονται πιοπιο
επιφυλακτικάεπιφυλακτικά στηνστην πιθανότηταπιθανότητα εισαγωγήςεισαγωγής νέωννέων
τεχνολογιώντεχνολογιών σεσε σχέσησχέση μεμε τουςτους υπαλλήλουςυπαλλήλους



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΜΕ
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΚανέναςΚανένας εργαζόμενοςεργαζόμενος δενδεν αισθάνεταιαισθάνεται φόβοφόβο απέναντιαπέναντι
στηνστην πιθανότηταπιθανότητα εισαγωγήςεισαγωγής νέωννέων ηλεκτρονικώνηλεκτρονικών
προγραμμάτωνπρογραμμάτων ήή νέωννέων τεχνολογιώντεχνολογιών στηνστην εργασίαεργασία τουτου

ΗΗ πλειοψηφίαπλειοψηφία τωντων εργαζομένωνεργαζομένων πουπου ρωτήθηκανρωτήθηκαν θεωρείθεωρεί
ότιότι ηη παραγωγικότηταπαραγωγικότητα στηνστην εργασίαεργασία επηρεάζεταιεπηρεάζεται πολύπολύ
απόαπό τητη χρήσηχρήση νέωννέων τεχνολογιώντεχνολογιών

ΤοΤο μεγαλύτερομεγαλύτερο ποσοστόποσοστό τωντων εργαζομένωνεργαζομένων τωντων ιδιωτικώνιδιωτικών
επιχειρήσεωνεπιχειρήσεων πιστεύειπιστεύει ακράδανταακράδαντα ότιότι στοστο μέλλονμέλλον οιοι νέεςνέες
τεχνολογίεςτεχνολογίες θαθα είναιείναι απολύτωςαπολύτως απαραίτητεςαπαραίτητες σεσε κάθεκάθε
χώροχώρο εργασίαςεργασίας



ΣαςΣας ευχαριστώευχαριστώ γιαγια τηντην προσοχήπροσοχή σαςσας

ΚουρτίδηςΚουρτίδης ΓεώργιοςΓεώργιος ΜΜ 07/0407/04
ΕπιβλέπωνΕπιβλέπων καθηγητήςκαθηγητής : : ΠιπερόπουλοςΠιπερόπουλος ΓιώργοςΓιώργος

ΕξεταστήςΕξεταστής : : ΕλευθεριάδηςΕλευθεριάδης ΙορδάνηςΙορδάνης
ΘεσσαλονίκηΘεσσαλονίκη 10/02/0610/02/06
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