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1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα εργασία έχει στόχο να εξετάσει τις εξελίξεις στην Αγορά Εργασίας μέσα από την 

αλληλεπίδραση των οργανωτικών δομών που χρησιμοποιούνται στις σύγχρονες επιχειρήσεις και του 

θεσμικού πλαισίου που ορίζουν οι πολιτικές απασχόλησης. Ειδικότερα, η ανάλυση επιχειρεί να 

διερευνήσει αν οι δομές και οι εξελίξεις στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον σε επίπεδο θεσμικό και 

οργανωτικό επιβάλλουν την ανατροπή των παραδοσιακών μοντέλων. Συγκεκριμένα η ανάλυση 

εστιάζει στην αποσαφήνιση του περιεχομένου της εργασίας, υπό το πρίσμα των σύγχρονων 

οργανωτικών δομών και των αντίστοιχων πολιτικών και στρατηγικών απασχόλησης σε επίπεδο 

ΕΕ. Παράλληλα διενεργείται έρευνα με στόχο την εμπειρική τεκμηρίωση και την διερεύνηση 

των παραγόντων που επηρεάζουν τη ζήτηση εργασίας από την πλευρά των επιχειρήσεων.    

Ειδικότερα, η μελέτη σχεδιάστηκε με άξονα το διττό ρόλο της εργασίας ως συντελεστή παραγωγής 

και ως μέσο άσκησης κοινωνικής πολιτικής. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στο συσχετισμό των 

σύγχρονων μεθόδων και μοντέλων οργάνωσης της εργασίας και επένδυσης στους ανθρώπινους 

πόρους, ως πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για τις σύγχρονες επιχειρήσεις. Παράλληλα 

επιχειρείται η αποτύπωση των θεσμικών εξελίξεων σε επίπεδο διαμόρφωσης πολιτικών 

παρεμβάσεων.  

Η δειγματοληπτική έρευνα απευθύνεται σε 254 επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Περιφέρεια 

Κρήτης με στόχο την αποτύπωση των τάσεων στη ζήτηση εργασίας. Η εν λόγω έρευνα επιχειρεί να 

διερευνήσει την εξέλιξη των σύγχρονων μοντέλων απασχόλησης και αξιοποίησης του ανθρώπινου 

παράγοντα και την εξέλιξη των αναπτυξιακών στόχων των σύγχρονων επιχειρήσεων μέσα από την 

προσέλκυση και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και τις εξελίξεις όσο αφορά την εσωτερική 

αγορά εργασίας. .  

2. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Σπουδές:  

Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Πολιτική 
Ανάλυση & Πολιτική Θεωρία» με κατεύθυνση «Πολιτική Ανάλυση και Δημόσιες και Ευρωπαϊκές 
Πολιτικές», Μεταπτυχιακή Διατριβή με θέμα «Η εξέλιξη στην αγορά εργασίας: Σύγχρονες Οργανωτικές 
Δομές και Πολιτικές Απασχόλησης» (2005-2008) 

ΕΜΠ, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» με βαθμό «Άριστα» (8,11), 
Μεταπτυχιακή Διατριβή με θέμα «Το Τραπεζικό Σύστημα στα Βαλκάνια-Η διείσδυση των Ελληνικών 
Τραπεζών» ,(2003-2005), 

Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Πτυχίο Οικονομικής Επιστήμης με βαθμό πτυχίου «Λίαν Καλώς» 6,96 {1996-
2001} 

Ξένες Γλώσσες: Αγγλικά Γαλλικά 

Εργασιακή Εμπειρία: Εκπόνηση οικονομοτεχνικών και αναπτυξιακών μελετών, Διοικητική υποστήριξη, 
οικονομική παρακολούθηση και συντονισμός Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Δράσεων στα πλαίσια του 
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3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο την ανάλυση των τάσεων που διαμορφώνονται στην 

Αγορά Εργασίας, αφενός σε επίπεδο οργανωτικών δομών που υιοθετούνται από τις 

σύγχρονες επιχειρήσεις και αφετέρου σε επίπεδο πολιτικών απασχόλησης της ΕΕ. Με 

δεδομένη την εξέλιξη της Πολιτικής Απασχόλησης και το διττό ρόλο της εργασίας ως 

συντελεστή παραγωγής και ως μέσο άσκησης κοινωνικής πολιτική,  η μελέτη επιχειρεί 

να εξετάσει τις σύγχρονες εξελίξεις στην απασχόληση .  

 Ειδικότερα η μελέτη αναλύει θεωρητικά και εμπειρικά την έννοια της εργασίας υπό 

το πρίσμα του διττού της ρόλου:  

α) παραγωγικός συντελεστής και παράγοντας δημιουργίας συγκριτικού πλεονεκτήματος 

στη σύγχρονη επιχείρηση  

β ) πηγή εισοδήματος με τη μορφή μισθού για τα νοικοκυριά.  

Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο ανάλυσης, η εργασία αποτελεί ταυτόχρονα ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα για τις σύγχρονες επιχειρήσεις και μέσο κάλυψης των αναγκών των 

εργαζομένων. Η αναζήτηση της ισορροπίας σε αυτό το σύστημα μπορεί να προκύψει μέσα 

από μια κοινωνικοοικονομική προσέγγιση της πολιτικής απασχόλησης μέσα από δύο 

κατευθύνσεις: τη στήριξη της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και την εξασφάλιση της 

μέγιστης κοινωνικής ευημερίας και δικαιοσύνης για τα νοικοκυριά. 

Συγκεκριμένα η ανάλυση βασίζεται στην αποσαφήνιση του περιεχομένου της 

εργασίας υπό το πρίσμα των σύγχρονων οργανωτικών δομών και των αντίστοιχων 

πολιτικών απασχόλησης και στη συνέχεια διενεργείται έρευνα με στόχο την εμπειρική 

τεκμηρίωση και την διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν τη ζήτηση εργασίας 

από την πλευρά των επιχειρήσεων.  
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Ειδικότερα, η ανάλυση επιχειρεί να διερευνήσει σε ποιο βαθμό οι δομές και οι 

εξελίξεις στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον και οι καινοτόμες μορφές οργάνωσης της 

παραγωγής, επιβάλλουν την ανατροπή των παραδοσιακών, γραφειοκρατικών μοντέλων 

απασχόλησης και καθιστούν αναγκαία τη δημιουργία νέων. Παράλληλα εξετάζεται κατά 

πόσο οι σύγχρονες οργανωτικές δομές, τα μοντέλα παραγωγής και η εξέλιξη των 

πολιτικών απασχόλησης στις μέρες μας, έχουν επιφέρει αλλαγές και ανακατατάξεις στην 

αγορά εργασίας. Επίσης ερευνάται θεωρητικά και εμπειρικά κατά πόσο μέσα σ΄ αυτό το 

πλαίσιο, διαφοροποιείται το παραδοσιακό μοντέλο της μισθωτής εργασίας. Το ζήτημα 

χρήζει ιδιαίτερης προσοχής και διαχρονικού ενδιαφέροντος, καθώς τα τελευταία χρόνια 

δημιουργούνται σύγχρονα και ευέλικτα μοντέλα απασχόλησης, γεγονός που ενισχύει την 

ανάγκη για ανάλυση του φαινομένου σε θεωρητικό και εμπειρικό επίπεδο.  

Η επιλογή της συγκεκριμένης θεματικής οφείλεται και στο γεγονός, ότι αφενός η 

εργασία αποτελεί δραστηριότητα στενά συνδεδεμένη με την ανθρώπινη ύπαρξη και 

αφετέρου ότι η εργασία και οι πολιτικές απασχόλησης είναι στο επίκεντρο των 

πολιτικών συζητήσεων σε όλες τις βιομηχανικές χώρες ενώ ταυτόχρονα αποτελεί κύρια 

στρατηγική προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 Παράλληλα ιδιαίτερη βαρύτητα στην επιλογή του θέματος αποτελεί το γεγονός ότι 

αν και η εργασία διατηρεί ακόμα και σήμερα, τα παραδοσιακά χαρακτηριστικά της, 

βρισκόμαστε μπροστά στην ανάδειξη ενός Νέου Μοντέλου Απασχόλησης, το οποίο 

στηρίζεται στην μετάβαση από την κυριαρχία της εξαρτημένης μισθωτής εργασίας στην 

κυριαρχία μιας μορφής απασχόλησης που χαρακτηρίζεται από σημαντική κινητικότητα και 

ταχύτατη μεταβολή των εξειδικεύσεων.  

 Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις πολιτικές της αγοράς εργασίας. Σε αυτό το πλαίσιο 

αναλύεται η απασχόληση σε θεσμικό επίπεδο (προώθηση ευέλικτης απασχόλησης μέσα 

από συγκεκριμένες πολιτικές) και σε μικροοικονομικό επίπεδο με την εξέταση της 
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επιχείρησης ως βασικής οικονομικής μονάδας που στόχο έχει τη μεγιστοποίηση των 

κερδών της (προώθηση ευέλικτων μοντέλων παραγωγής και ανάπτυξη συστημάτων 

αξιοποίησης των ανθρώπινων πόρων). Παράλληλα, γίνεται αναφορά στην αλληλεπίδραση 

της πολιτικής απασχόλησης με πολιτικές όπως εισοδηματική, περιφερειακή, εκπαιδευτική, 

πρόνοιας και ποικίλες μικροοικονομικές και κοινωνικοοικονομικές προσεγγίσεις και 

στοχεύσεις.  

Στη συνέχεια για την εμπειρική τεκμηρίωση των συνθηκών που επικρατούν στην 

απασχόληση διενεργείται δειγματοληπτική έρευνα με τη χρήση ερωτηματολογίου σε 254 

επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Κρήτης με στόχο την αποτύπωση της εικόνας της 

εσωτερικής αγορά εργασίας και ειδικότερα τη συλλογή στοιχείων όπως: ο αριθμός των 

απασχολούμενων σε μία επιχείρηση, η κατανομή του προσωπικού ανά επίπεδο 

εκπαίδευσης, η σημασία των προσόντων και των δεξιοτήτων των εργαζομένων για τις 

θέσεις απασχόλησης, η εξέλιξη όσο αφορά τον αριθμό και τη σύνθεση των 

απασχολούμενων. Παράλληλα αντλούνται πληροφορίες για τη λειτουργία του τμήματος 

Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων (ΔΑΠ), την πραγματοποίηση σεμιναρίων και τα είδη των 

συμβάσεων που υπογράφονται σε κάθε επιχείρηση. Με το ερωτηματολόγιο συλλέγονται 

επίσης και στοιχεία που αφορούν την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη σε 

συνδυασμό με την απασχόληση και ειδικότερα στοιχεία όπως οι δαπάνες και η συμμετοχή 

σε ερευνητικά προγράμματα, η επίδραση του Τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) 

και γενικότερα των ερευνητικών δραστηριοτήτων στην οργάνωση και στην ιεραρχία στις 

σύγχρονες επιχειρήσεις.   
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3.1 Μεθοδολογικές Παρατηρήσεις και Ερωτήματα 

 Οι περισσότερες ανεπτυγμένες οικονομίες ενδιαφέρονται για τη προσέλκυση 

εργαζομένων μέσα στα πλαίσια της τεχνολογικής ανάπτυξης και της αναδιάρθρωσης της 

παραγωγικής διαδικασίας, γεγονός που αποτελεί στρατηγικής σημασίας παράγοντα για την 

αναπτυξιακή πορεία και τη διαμόρφωση της πολιτικής απασχόλησης. Ειδικότερα η 

επένδυση σε ανθρώπινους πόρους και οι στοχευμένες ενέργειες τόσο των επιχειρήσεων 

όσο και των φορέων άσκησης πολιτικής σε ζητήματα απασχόλησης, προσέλκυσης και 

επένδυσης στο ανθρώπινο δυναμικό αλληλεξαρτώνται.  

 Η υπόθεση στην οποία στηρίζεται η παρούσα ανάλυση είναι η ύπαρξη αιτιώδους 

σχέσης μεταξύ των μεθόδων παραγωγής και των πολιτικών απασχόλησης. Παράλληλα 

ο σχηματισμός υποθέσεων κατά τη διεξαγωγή της έρευνας στηρίζεται στο γεγονός ότι η 

σύγχρονη οργάνωση της παραγωγής, τα εργαλεία του σύγχρονου management και η 

εξέλιξη της πολιτικής απασχόλησης σε παγκόσμιο επίπεδο αλληλεπιδρούν.. 

 Οι μεταβλητές που χρησιμοποιούνται στην ανάλυση είναι: ο συντελεστής 

παραγωγής «εργασία», η οικονομική μονάδα (μονάδα παραγωγής) «επιχείρηση», τα 

σύγχρονα μοντέλα παραγωγής - οι νέες οργανωτικές δομές και το θεσμικό πλαίσιο δηλαδή 

η πολιτική απασχόλησης . Η σχέση των μεταβλητών ορίζεται από την υπόθεση της 

αλληλεξάρτησης της πολιτικής απασχόλησης και των εξελίξεων στο χώρο των 

επιχειρήσεων και ειδικότερα στο σύγχρονο management. Στη μελέτη χρησιμοποιείται ως 

παρεμβαίνουσα μεταβλητή η «εσωτερική αγορά εργασίας», η οποία ουσιαστικά επηρεάζει 

την ενδυνάμωση της σχέσης της πολιτικής απασχόλησης των σύγχρονων δομών και των 

μοντέλων και μεθόδων παραγωγής.  

 Η ανάλυση βασίζεται στην αποσαφήνιση του περιεχόμενου, των στόχων και των 

μέσων της ΔΑΠ που επιχειρεί να εισάγει καινοτομίες τόσο σε επίπεδο οργάνωσης της 

σύγχρονης επιχείρησης όσο και σε επίπεδο ανάπτυξης επιχειρησιακής κουλτούρας. Σε 
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αυτό το πλαίσιο ανάλυσης αρχικά μελετώνται οι σύγχρονες οργανωτικές δομές των 

επιχειρήσεων και οι πολιτικές απασχόλησης σύμφωνα με την υπάρχουσα βιβλιογραφία, µε 

τα δημοσιεύματα σε επιστημονικά περιοδικά και με υπάρχουσες μελέτες και έρευνες.  

 Τα ερωτήματα που προκύπτουν αναφέρονται στην ύπαρξη συσχέτισης μεταξύ 

πολιτικών απασχόλησης, σύγχρονων μοντέλων παραγωγής και εσωτερικής αγοράς 

εργασίας. Διερευνώνται οι συνέπειες και διατυπώνονται ερωτήματα σχετικά με την εξέλιξη 

της επιστήμης του management και της ΔΑΠ και τη συμβολή της στις εξελίξεις στην 

αγορά εργασίας και στα σύγχρονα μοντέλα απασχόλησης.  

 Ειδικότερα διατυπώνονται ερωτήματα όπως: ποιες αλληλεξαρτήσεις 

διαμορφώνονται στην αγορά εργασίας, πόσο ταυτίζονται οι ανάγκες των επιχειρήσεων 

(μέσω της μελέτης της εσωτερικής αγοράς εργασίας) και των εργαζομένων με τους 

στόχους της πολιτικής απασχόλησης, ποιος είναι ο ρόλος των εργαζομένων στην 

ανάπτυξη και εξέλιξη της σύγχρονης επιχείρησης, πόσο είναι επιθυμητή η ευέλικτη 

εργασία από τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς, πόσο συμβάλει η επιχείρηση στη 

διαμόρφωση του σύγχρονου μοντέλου εργασίας, πως η πολιτική απασχόλησης 

εγκαταλείπει τις παραδοσιακές μορφές εργασίας και απελευθερώνει την εργασία από το 

εισόδημα, πόσο η ευέλικτη εργασία προωθείται και που στοχεύει. Παράλληλα, 

ερευνώνται ζητήματα που σχετίζονται γενικότερα με τις εξελίξεις και το μέλλον της 

εργασίας σε θεσμικό και οικονομικό επίπεδο . Συνοπτικά τα ερωτήματα που τίθενται στα 

πλαίσια της συγκεκριμένης εργασίας είναι πως οι στόχοι στα πλαίσια των σύγχρονων 

οργανωτικών δομών και των πολιτικών απασχόλησης συνδέονται και 

αλληλοεπηρεάζονται με άξονα τη σύγχρονη ελληνική επιχείρηση που καθορίζει τη 

ζήτηση εργασίας.  

 Η έρευνα για τη διερεύνηση της σχέση μεταξύ σύγχρονων οργανωτικών δομών και 

πολιτικών απασχόλησης που συνθέτουν την εικόνα στην αγορά εργασίας 
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πραγματοποιήθηκε πρωτογενής έρευνα με τη συγκέντρωση και επεξεργασία στατιστικών 

δεδομένων. Η συλλογή των ποιοτικών δεδομένων γίνεται με τη μέθοδο του 

ερωτηματολογίου. Ως εργαλείο έρευνας για την επεξεργασία των στατιστικών δεδομένων 

χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραμμα SPSS. 

Η Έρευνα σχεδιάστηκε με άξονα την αποτύπωση των τάσεων, τη σκιαγράφηση 

της εικόνας και τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών της απασχόλησης σε σχέση με 

τις σύγχρονες παραγωγικές δομές στις επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κρήτης. Η 

διερεύνηση σε εμπειρικό επίπεδο των συνθηκών οργάνωσης των σύγχρονων επιχειρήσεων 

κρίνεται απαραίτητη για τη εξαγωγή συμπερασμάτων για την αγορά εργασίας και τις 

τάσεις που επικρατούν. Η απεικόνιση των χαρακτηριστικών και των μοντέλων οργάνωσης 

και διοίκησης μπορεί να οδηγήσει σε μία ολοκληρωμένη προσέγγιση για την εξέλιξη, τη 

μελλοντική πορεία και τις προοπτικές της απασχόλησης γενικότερα στην Ελλάδα. 

Η εμπειρική τεκμηρίωση της συσχέτισης και αλληλεξάρτησης των στόχων της 

πολιτικής απασχόλησης με τη στρατηγική που αναπτύσσουν οι σύγχρονες επιχειρήσεις 

διερευνάται εμπειρικά μέσα από δειγματοληπτική έρευνα που σχεδιάστηκε για τις 

επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Περιφέρεια Κρήτης με τη χρήση σχετικού 

ερωτηματολογίου. Το ερωτηματολόγιο απευθύνεται σε επιχειρήσεις με σκοπό την 

περιγραφή της εσωτερικής αγοράς εργασίας και των τάσεων που διαμορφώνονται όσο 

αφορά το απασχολούμενο ανθρώπινο δυναμικό . 

 Στην παρούσα έρευνα εφαρμόζονται η μέθοδος της δημοσκόπησης με κανόνες 

δειγματοληψίας με σκοπό να συγκεντρωθεί ένα δείγμα επιχειρήσεων αντιπροσωπευτικό 

του συνολικού πληθυσμού.  

 Στη συνέχεια αναλύονται τα πορίσματα από την ανάλυση του δείγματος των 

επιχειρήσεων και προκύπτουν τα συμπεράσματα. 
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3.2 Δομή Κεφαλαίων 

Στην παρούσα εργασία αρχικά επιχειρείται η αποσαφήνιση του περιεχομένου της 

εργασίας σε θεσμικό και μικροοικονομικό επίπεδο με τη διερεύνηση του διττού της ρόλου 

εργασία ως συντελεστή παραγωγή και ως πηγή εισοδήματος. Στη συνέχεια αναλύεται η 

ισορροπία στην αγορά εργασίας κατά τους κλασικούς οικονομολόγους και κατά την 

Κεϋνσιανή θεωρία όπου η ανάγκη ρύθμισης είναι εμφανής. Παράλληλα εξετάζονται οι 

αλλαγές στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης και η σημασία του 

ανθρώπινου παράγοντα στη διαμόρφωση του πλαισίου ενός του οποίου διαμορφώνονται οι 

νέες τάσεις στην αγορά εργασίας και προκύπτει η ανάγκη για μετασχηματισμό της 

εργασίας. 

Στο Κεφάλαιο 5 αναλύονται οι σύγχρονες τάσεις στην αγορά εργασία και εξετάζονται 

η τάση αναδιάρθρωσης του συντελεστή εργασίας και η διαφοροποίηση του μοντέλου 

απασχόλησης σε ένα σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο. Ειδικότερα διερευνάται η ανάγκη που 

προκύπτει για μεγαλύτερη ευελιξία στα σύγχρονα μοντέλα απασχόλησης, αναφέρονται 

διάφορες μορφές ευελιξίας και συγκεκριμένα μοντέλα όπως τα συμβόλαια περιορισμένης 

διάρκειας, η τηλε-εργασία και παραδείγματα επιχειρήσεων που έχουν υιοθετήσει ευέλικτες 

μορφές απασχόλησης. Στη συνέχεια προσεγγίζεται η Πολιτική Απασχόλησης ως πεδίο 

σύζευξης του εσωτερικού και του εξωτερικού περιβάλλοντος των σύγχρονων επιχειρήσεων 

και αναλύεται η εξέλιξη της πολιτικής απασχόλησης στην ΕΕ και η πορεία της ΕΣΑ στο 

πλαίσιο της νέας οικονομίας.  

Παράλληλα αναλύεται η ανάγκη διερεύνησης σε θεσμικό επίπεδο ενός νέου μοντέλου 

απασχόλησης στα πλαίσια των σύγχρονων πολιτικών απασχόλησης και των στόχων που 

έχουν τεθεί από την αναθεωρημένη στρατηγική της Λισσαβόνας. Όσο αφορά την ελληνική 

πραγματικότητα διερευνώνται οι πολιτικές προτεραιότητες Πολιτικής Απασχόλησης και τα 

εργαλεία άσκησης πολιτικής όπως η δια βίου Μάθηση ως, η συσχέτιση καινοτομίας 
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επιχειρηματικότητας και απασχόλησης, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, οι 

μεταρρυθμίσεις στα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, ο τεχνολογικός Εκσυγχρονισμός 

και η καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας 

Στη συνέχεια στο Κεφάλαιο 6 αναλύονται οι σύγχρονες τάσεις στην οργάνωση της 

παραγωγής και η ανάγκη διερεύνησης του νέου μοντέλου απασχόλησης που προκύπτει στο 

πλαίσιο ανάπτυξης σύγχρονων στρατηγικών. Ειδικότερα αναλύονται οι σύγχρονες τάσεις 

και στρατηγικές που αναπτύσσονται στις επιχειρήσεις. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στα εξής 

μοντέλα οργάνωσης και διοίκησης των σύγχρονων επιχειρήσεων: ΔΑΠ και η ανάγκη για 

επένδυση στον ανθρώπινο παράγοντα η ανάγκη διαχείρισης και επένδυσης στη γνώση και 

οι διαδικασίες του Knowledge Management, η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας με σαφή 

προτεραιότητα στα ποιοτικά προϊόντα, υπηρεσίες και διοίκηση,  Διοίκηση Παραγωγής 

(Production Control)- η Παραγωγή με στοχοθεσία, η προτοτυποποίηση,  Πρότυποι Χρόνοι 

–Χρονομέτρηση (Just in Time), και τα σύγχρονα μοντέλα όπως η εργασία εντάσεως 

τεχνολογίας και το C.R.M. Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων 

Στο Κεφάλαιο 7 παρουσιάζεται η μεθοδολογία και τα συμπεράσματα της ποσοτική 

έρευνα που διενεργήθηκε με τη συγκέντρωση ερωτηματολογίων από ένα δείγμα 254 

επιχειρήσεων που εδρεύουν στην Περιφέρεια Κρήτης. Ειδικότερα αναλύεται η 

μεθοδολογία της έρευνας, προσδιορίζεται ο Πληθυσμός και τα στοιχεία της 

Δειγματοληψίας. Παράλληλα παρουσιάζεται το Ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε 

και καθορίζεται το μέγεθος του δείγματος.  

Στη συνέχεια παρατίθενται ποσοτικά συμπεράσματα και τα αποτελέσματα που 

προέκυψαν από την έρευνα και την επεξεργασία των δεδομένων με τη χρήση του 

στατιστικού προγράμματος SPSS. Ακολούθως παρουσιάζονται αποτελέσματα από την 

ανάλυση του δείγματος και δείκτες Περιγραφικής Στατιστικής όσο αφορά κάποια γενικά 

στοιχεία των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στην έρευνα (τζίρος, έδρα, νομική μορφή) 
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στοιχεία για την εσωτερική Αγορά Εργασίας και τέλος δεδομένα για παράγοντες που 

σχετίζονται με την Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη.  

Παράλληλα επιχειρείται μια Κλαδική Ανάλυση Επιχειρήσεων που εδρεύουν στην 

Περιφέρεια Κρήτης όπου καταγράφονται αποτελέσματα ανά κλάδο οικονομικής 

δραστηριότητας σχετικά με τον Κύκλο Εργασιών, τον αριθμός των απασχολούμενων, τη 

γεωγραφική κατανομή επιχειρήσεων, τη μεταβολή των εργαζομένων, την εκπαίδευση του 

Προσωπικού, τη ΔΑΠ και την έρευνα και τεχνολογική Ανάπτυξη  

Τέλος ακολουθεί κεφάλαιο με τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την έρευνα, οι 

προοπτικές και τέλος κάποιοι προβληματισμοί σχετικά με την έρευνα και τη μεθοδολογία 

που ακολουθήθηκε. 

Ακολουθεί η σχετική βιβλιογραφία όπου παρατίθενται πηγές και δικτυακοί χώροι. Σε 

Παράρτημα επισυνάπτονται Πίνακες και το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε στην εν 

λόγω έρευνα.  
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4. ΕΡΓΑΣΙΑ – ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΕ ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

ΕΠΙΠΕΔΟ  

4.1 Ο διττός ρόλος της εργασίας: Θεωρητική Προσέγγιση 

 

 Στη δομή και οργάνωση των σύγχρονων κοινωνιών, καθοριστικής σημασίας 

παράγοντας είναι η εργασία. Ο ρόλος της εργασίας στις σύγχρονες καπιταλιστικές 

κοινωνίες είναι διττός, καθώς αποτελεί ταυτόχρονα συντελεστή παραγωγής για τις 

επιχειρήσεις και μέσο απόκτησης εισοδήματος για τα νοικοκυριά. Συνεπώς η ανάλυση 

της εργασίας στην παρούσα έρευνα γίνεται μέσα από την ανάλυση των δύο διαστάσεων.  

 

4.1.1 Η εργασία ως συντελεστής παραγωγής 

 Η εργασία αποτελεί παραγωγικό συντελεστή που χρησιμοποιείται από τις 

επιχειρήσεις με στόχο την παραγωγή προϊόντων. Ανάλογα με τους στόχους παραγωγής οι 

επιχειρήσεις συνδυάζουν και μετασχηματίζουν την ποσότητα του συντελεστή εργασία που 

απασχολούν.  

 Η εργασία είναι ένας συντελεστής παραγωγής ενσωματωμένος στα επιμέρους άτομα 

και κατά συνέπεια μισθώνεται στις επιχειρήσεις για συγκεκριμένη χρονική περίοδο (π.χ. 

για μία ώρα, μία εβδομάδα, ένα μήνα, ή ένα έτος κ.λ.π.) έτσι ώστε συνδυαζόμενη με 

άλλους συντελεστές παραγωγής (γη, κεφάλαιο), να παράγει αγαθά και υπηρεσίες.  

 Ειδικότερα, η εργασία περιλαμβάνει τις ανθρώπινες προσπάθειες, πνευματικές και 

σωματικές που καταβάλλονται για την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών. Αντίθετα, οι 

προσπάθειες με στόχο αποκλειστικά την ψυχική ικανοποίηση των ατόμων και όχι την 

παραγωγή αγαθών δε νοούνται ως εργασία. Παράλληλα η εργασία θεωρείται πρωτογενής 
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συντελεστής παραγωγής, γιατί χωρίς αυτή τίποτα δεν μπορεί να παραχθεί και να φτάσει 

στον τελικό χρήστη. 

 Στις πρωτόγονες κοινωνίες το μεγαλύτερο μέρος της εργασίας απέβλεπε στην άμεση 

ικανοποίηση των καταναλωτικών αναγκών, π.χ. με το κυνήγι, ψάρεμα κ.α.. Στις σύγχρονες 

ανεπτυγμένες οικονομίες ένα μεγάλο μέρος της εργασίας διατίθεται για παραγωγή 

παραγωγικών αγαθών( π.χ. μηχανημάτων) που βοηθάνε έμμεσα στην ικανοποίηση 

αναγκών επιτρέποντας την αύξηση της μελλοντικής παραγωγής καταναλωτικών αγαθών. 

(Κώττης, 1996:106). 

 Στην παρούσα εργασία ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στο γεγονός ότι η εργασία ως 

συντελεστής παραγωγής επηρεάζεται από το εσωτερικό περιβάλλον και τις ανάγκες της 

κάθε επιχείρησης. Ειδικότερα η συλλογή στατιστικών δεδομένων από τις επιχειρήσεις, 

σκοπό έχει να εξετάσει τις ποσότητες και την ποιότητα του συντελεστή εργασία που 

χρησιμοποιεί η εκάστοτε επιχείρης, τους παράγοντες εκείνους που καθορίζουν τις 

απαιτήσεις και τις ανάγκες όσο αφορά το ανθρώπινο κεφάλαιο. Γενικότερα η έρευνα 

έχει ως στόχο να περιγράψει την εσωτερική αγορά εργασίας από την πλευρά της 

ζήτησης.  

 

4.1.2 Η εργασία ως πηγή εισοδήματος: Ισορροπία στην αγορά εργασίας 

 Η παραγωγή γίνεται με το συνδυασμό συντελεστών παραγωγής-εργασίας, 

κεφαλαίου, φυσικών πόρων και επιχειρηματικής δραστηριότητας- οι οποίοι μετατρέπονται 

σε αγαθά και υπηρεσίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κατανάλωση ή για αύξηση 

του κεφαλαίου της οικονομίας. Σε αντάλλαγμα για τους συντελεστές που διαθέτουν στην 

παραγωγή τα νοικοκυριά λαμβάνουν από τις επιχειρήσεις αμοιβές, που αποτελούν τα 

εισοδήματά τους, τα οποία δαπανούν για την αγορά του προϊόντος που παράγεται από 

αυτές.(Πετράκη-Κώττη και Κώττης, 2000: 46).  
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 Συνεπώς η εργασία όπως αναφέρθηκε αποτελεί συντελεστή παραγωγής και 

ταυτόχρονα πηγή εισοδήματος για τα νοικοκυριά σε μία οικονομία. Ειδικότερα η αμοιβή 

του συντελεστή εργασία αποτελεί τον μισθό που απολαμβάνουν οι εργαζόμενοι. Το ύψος 

του πραγματικού μισθού θεωρητικά καθορίζεται από την ισορροπία μεταξύ ζήτησης και 

προσφοράς εργασίας που διαμορφώνεται στην αγορά εργασίας. Ωστόσο οι μισθοί δεν 

έχουν πάντα αρκετή ευελιξία έτσι ώστε να εξισώνεται η προσφορά με τη ζήτηση εργασίας. 

 

4.1.3  Αγορά εργασίας κατά τους κλασικούς οικονομολόγους 

 Σύμφωνα με τη θεωρία των κλασικών οικονομολόγων, η εργασία όπως και οι 

υπόλοιποι συντελεστές παραγωγής είναι εμπορεύσιμοι. Όσο αφορά τον συντελεστή 

εργασία, η πλήρης απασχόληση πραγματοποιείται στην τομή των καμπυλών προσφοράς 

και ζήτησης εργασίας, σε ένα δεδομένο ύψος πραγματικού μισθού. Ειδικότερα στην 

κλασική θεωρία για την απασχόληση η λειτουργία της αγοράς εργασίας βασίζεται στις 

παρακάτω υποθέσεις:1 

 Υπάρχει ελεύθερος ανταγωνισμός μεταξύ αυτών που προσφέρουν την εργασία, 

δηλαδή των εργατών και μεταξύ αυτών που ζητούν εργασία δηλαδή των 

επιχειρήσεων 

 Ο ανταγωνισμός αυτός των εργατών και των επιχειρήσεων θα έχει ως αποτέλεσμα 

τη μείωση (ή την αύξηση), αντίστοιχα, του χρηματικού μισθού ενώ ταυτόχρονα το 

επίπεδο των τιμών είτε παραμένει σταθερό είτε θα μειώνεται (ή θα αυξάνει) με 

ρυθμό αναλογικά μικρότερο από εκείνον της μειώσεως του χρηματικού μισθού. 

                                                 
1 Για τις υποθέσεις της κλασικής θεωρίας σχετικά με την πλήρη απασχόληση βλ. αναλυτικά Λιανός Θ. και 
Μπένος Θ, 1998: 198 
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 Ο καθορισμός του επιπέδου απασχολήσεως του συντελεστή εργασία, γίνεται στην 

αγορά αυτού του συντελεστή, όπου η προσφορά και η ζήτηση εξαρτώνται από τον 

πραγματικό μισθό της εργασίας  

 Η συνάρτηση ζήτησης εργασίας, ουσιαστικά, εξάγεται από τη συνθήκη 

μεγιστοποίησης των κερδών της επιχείρησης. 

 Στο Γράφημα 1 απεικονίζεται η αγορά εργασίας. Στον κατακόρυφο άξονα 

απεικονίζεται ο πραγματικός μισθός (ο λόγος του ονομαστικού με τον πραγματικό μισθό) 

και στον οριζόντιο άξονα η ποσότητα εργασίας. Η καμπύλη ζήτησης εργασίας είναι 

κατερχόμενη, γιατί η σχέση μεταξύ πραγματικού μισθού και ζήτησης εργατικού δυναµικού 

από τις επιχειρήσεις είναι αρνητική. Αντίθετα η καμπύλη προσφοράς εργασίας απεικονίζει 

τη θετική σχέση μεταξύ πραγματικού μισθού και προσφερόμενου εργατικού δυναμικού 

από τα νοικοκυριά. Όσο δηλαδή αυξάνεται ο πραγματικός μισθός τόσο μεγαλύτερη 

ποσότητα εργασίας προσφέρεται στην οικονομία, καθώς περισσότερα άτομα αναζητούν 

απασχόληση και οι εργαζόμενοι είναι διατεθειμένοι να εργαστούν περισσότερο.  

 Στο σημείο Α επικρατεί ισορροπία στην αγορά εργασίας και η ζητούμενη ποσότητα 

εργασίας είναι ίδια με την προσφερόμενη και το ύψος του πραγματικού μισθού 

διαμορφώνεται στο επίπεδο W. Ακόμα και στην περίπτωση μεταβολής του πραγματικού 

μισθού, εξαιτίας της ευελιξίας στην αγορά εργασίας η οικονομία σταδιακά επανέρχεται σε 

επίπεδο πλήρους απασχόλησης.  

 Ωστόσο στις σύγχρονες οικονομίες οι μισθοί δεν παρουσιάζουν ευελιξία και γι’ 

αυτό εμφανίζεται πλεόνασμα προσφερόμενης εργασίας δηλαδή ανεργία ή έλλειμμα.   
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Γράφημα 1: Ισορροπία στην αγορά εργασίας (Κλασική Θεωρία) 

 

4.1.4 Αγορά εργασίας κατά την Κεϋνσιανή θεωρία 

 Βασική υπόθεση της Κεϋνσιανής θεωρίας, είναι η αδυναμία επίτευξης πλήρους 

απασχόλησης. Η ισορροπία στην αγορά εργασίας δεν προϋποθέτει την ύπαρξη πλήρους 

απασχόλησης, καθώς πάντα υπάρχει ένα φυσικό ποσοστό ανεργίας και παράλληλα 

βασίζεται στην ακαμψία των πραγματικών μισθών ως προς τη μείωση τους.  

 Η ισορροπία στην αγορά εργασίας σημαίνει ισότητα μεταξύ ζήτησης εργατικής 

δύναμης από τις επιχειρήσεις και προσφοράς από τους εργάτες. Η ισότητα αυτών των δύο 

δυνάμεων θα μας προσδιορίσει το ύψος του πραγματικού μισθού και το επίπεδο 

απασχολήσεως για δεδομένο επίπεδο εισοδήματος.  

 Παράλληλα στην κεϋνσιανή θεωρία βασική υπόθεση είναι η σταθερότητα του  

χρηματικού μισθού σε ορισμένο ύψος. 

 Στην αγορά εργασίας, σύμφωνα με τον Keynes, εμφανίζεται η καμπύλη ζητήσης 

εργασίας ως συνάρτηση του πραγματικού μισθού και η καμπύλη προσφοράς εργασίας ως 

συνάρτηση του ύψους του χρηματικού μισθού.  

Εργασία 

Πραγματικός 
Μισθός 

Ζήτηση  

Προσφορά 
Α

Ε

Μ
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Βλέπουμε λοιπόν, ότι η διαφορά της κεϋνσιανής προσεγγίσεως του προβλήματος της 

αγοράς εργασίας σε σχέση με την κλασική προσέγγιση είναι η συνάρτηση προσφοράς 

εργασίας, η οποία κατά την κλασική θεωρία είναι συνάρτηση του ύψους του πραγματικού 

μισθού, ενώ κατά την κεϋνσιανή θεωρία είναι συνάρτηση του ύψους του πραγματικού 

μισθού. (Λιανός Θ. και Μπένος Θ, 1998: 320). 

 

 

Γράφημα 2 Ισορροπία στην αγορά εργασίας (Κεϋνσιανή Θεωρία) 

 

4.2 Οι αλλαγές στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον της 

επιχείρησης και ο ανθρώπινος παράγοντας 

 

 Οι συνθήκες που επικρατούν στην αγορά εργασίας διαμορφώνονται αφενός από 

το εσωτερικό περιβάλλον, εντός του οποίου λειτουργούν οι σύγχρονες επιχειρήσεις και 

αφετέρου από το εξωτερικό περιβάλλον από το οποίο επηρεάζονται. Συνεπώς η μελέτη 

σχετικά με την εξέλιξη στην αγορά εργασίας στηρίζεται σε δύο βασικούς άξονες:  

Εργασία 

Πραγματικός 
Μισθός 

Ζήτηση  

Προσφορά 
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Ε

Μ
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 Α)Μελέτη Εσωτερικού περιβάλλοντος που περιλαμβάνει τον τρόπο οργάνωσης 

και διοίκησης, τη φιλοσοφία, την αποστολή τον κύκλο ζωής, την εταιρική κουλτούρα των 

σύγχρονων επιχειρήσεων, τα συστήματα αξιών και πεποιθήσεων των εργαζομένων. 

 Β)Μελέτη Εξωτερικού Περιβάλλοντος που περιλαμβάνει τους παράγοντες που 

επικρατούν στην παγκόσμια οικονομία και επηρεάζουν το διεθνές πολιτικό σκηνικό όπως 

νομοθετικό πλαίσιο, κυβερνητικές και ευρωπαϊκές πολιτικές, διεθνής ανταγωνισμός, 

κοινωνικοί παράγοντες.  

 Η κατάσταση που επικρατεί σήμερα στην αγορά εργασίας, διαμορφώνεται μέσα 

από την αλληλεπίδραση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος συνεπώς κρίνεται 

αναγκαία η μελέτη και η ανάλυση αυτών. Συνεπώς στη μελέτη του εσωτερικού 

περιβάλλοντος, αναλύονται οι δομές που δημιουργούνται σε επίπεδο επιχείρησης και οι 

πολιτικές και στρατηγικές που αναπτύσσονται για την απασχόληση, την αξιοποίηση, την 

επένδυση και την ενδυνάμωση του ανθρώπινου παράγοντα. Παράλληλα η μελέτη του 

εξωτερικού περιβάλλοντος περιλαμβάνει τις συνθήκες που διαμορφώνονται στην 

παγκόσμια οικονομία, στη συγκρότηση πολιτικής, σε θεσμικές ρυθμίσεις και γενικότερα 

κοινωνικοπολιτικά κριτήρια και παραμέτρους που αναπτύσσονται στις σύγχρονες 

οικονομίες.  

 Οι άξονες της ανάλυσης βασίζονται στην διαφοροποίηση των επιδράσεων που 

δέχεται η εργασία τόσο από το εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης όσο και από τις 

αλλαγές που συντελούνται σε οργανωτικό επίπεδο. Οι αλλαγές αποτυπώνονται στον 

Πίνακα 1, σύμφωνα με την κατάταξη των Παπαλεξανδρή και Μπουραντά.  
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ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 Ταχύτητα Αλλαγών 

 Διεθνοποίηση  

 Αλλαγές στην Νομοθεσία 

 Διαφορετικότητα Εργαζομένων 

 Μεταβαλλόμενοι Ρόλοι στην 

Οικογένεια και Εργασία  

 Έλλειψη Επαγγελματικών 

Δεξιοτήτων και απότομη 

ανάπτυξη Τριτογενούς Τομέα  

 Ραγδαία Ανάπτυξη της 

Τεχνολογίας 

 Ανάπτυξη ΜΜΕ 

 Συγκεντροποίηση – 

Συγχωνεύσεις – Εξαγορές  

 

 Διοίκηση Ολικής Ποιότητας 

 Ανασχεδιασμός Επιχειρησιακών 

Διαδικασιών  

 Ενδυνάμωση Προσωπικού 

 Συγκριτική Προτυποποίηση/ 

Αξιολόγηση (Benchmarking)  

 Οργανωσιακή Μάθηση-

Διαχείριση της γνώσης 

 Οργανωσιακή Κουλτούρα/ 

Κλιμα 

 Εξωτερίκευση Λειτουργιών 

(Outsourcing)  

 Προστιθέμενη Αξία 

 Μείωση Ιεραρχικών Επιπέδων 

 Αποκέντρωση Προσωπικού 

Μείωση Προσωπικού 

 Ενδο επιχειρηματικότητα 

 

Πίνακας 1: Αλλαγές στο Εξωτερικό και το Οργανωσιακό Περιβάλλον (Πηγή Παπαλεξανδρή 
Μπουραντάς) 
 

 Ειδικότερα οι επιχειρήσεις σήμερα καλούνται να λειτουργήσουν σε ένα ταχύτατα 

εξελισσόμενο και συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Σε αυτό το περιβάλλον, η ανάγκη 

για ευέλικτες και ταχύτατες επιχειρηματικές πρακτικές και προσεγγίσεις στα πλαίσια του 
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στρατηγικού σχεδιασμού και του management, είναι δεδομένη. Το νέο εργαλείο που 

μπορεί να βοηθήσει την επιχείρηση να αναπτυχθεί και να παραμείνει ανταγωνιστική σε μία 

παγκόσμια αγορά είναι η ΔΑΠ. Η ΔΑΠ αποτελεί ένα ρόλο κλειδί για την εξασφάλιση 

ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων με τη μείωση του κόστους εργασίας ή με την 

προσέλκυση προσωπικού με τα κατάλληλα προσόντα και δεξιότητες  

 Για παράδειγμα, η χρήση τηλεεργασίας για εργαζομένους που κατοικούν σε 

περιοχές απομακρυσμένες από το κέντρο δραστηριότητας της επιχείρησης, καλύπτει 

ανάγκες μειώνοντας σημαντικά το κόστος λειτουργίας της επιχείρησης και βελτιώνοντας 

την ανταγωνιστικότητά της. Άλλο παράδειγμα κάλυψης αναγκών είναι η προσέλκυση 

εξειδικευμένου προσωπικού ανώτερου επιπέδου στα πληροφοριακά συστήματα από την 

Ινδία, που εφαρμόζουν πολλές επιχειρήσεις με έδρα την Αμερική, τη Δ. Ευρώπη , ή ακόμα 

και την Ιαπωνία και που αναλαμβάνει να συντονίσει η ΔΑΠ. (Παπαλεξανδρή Μπουραντάς, 

2003: 30) 

 Σ’ αυτό το πλαίσιο όσο η εργασία γίνεται πιο πολύπλοκη τόσο ο συντονισμός της 

με άλλες δραστηριότητες εντός της επιχείρησης γίνεται απαραίτητος, επομένως η 

συνεργασία, η επικοινωνία και η ομαδικότητα γίνονται απαραίτητες. 

 Παράλληλα η παγκοσμιοποίηση των αγορών συνεπάγεται την ανάγκη για 

προσαρμογή των επιχειρήσεων, για ανάπτυξη και διατήρηση της ανταγωνιστικότητάς τους 

σε ένα νέο διεθνοποιημένο περιβάλλον. Μία επιχείρηση σήμερα διενεργεί εμπορικές 

συναλλαγές σε παγκόσμιες αγορές, υποχρεούται να λειτουργήσει στα πρότυπα του διεθνή 

ανταγωνισμού και χρησιμοποιεί παγκόσμια συστήματα και δίκτυα διανομής. Παράλληλα, 

είναι σαφές ότι το νέο παγκόσμιο επιχειρηματικό περιβάλλον προϋποθέτει και μία 

παγκοσμιοποιημένη αγορά εργασίας. Η αγορά αυτή θα διαμορφώνεται μέσα στις 

πολυεθνικές εταιρίες και τις θυγατρικές τους αλλά και σε κάθε εταιρία, η οποία πλέον 

αναγκαία συναλλάσσεται με ένα πλήθος επιχειρήσεων εκτός συνόρων.  
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 Μη δημοσιοποιηθέντα ευρέως στοιχεία δείχνουν ότι οι πλέον αξιοθαύμαστες και 

επιτυχημένες εταιρείες στον κόσμο όχι μόνο δημιουργούν πολυεθνικές εταιρείες και 

επιχειρήσεις με εργατικό δυναμικό και εταιρική κουλτούρα που αντανακλούν τα 

χαρακτηριστικά των παγκόσμιων αγορών εντός των οποίων λειτουργούν. Τέτοια 

παραδείγματα αναφέρουμε τις General Electris, Coca-Cola, Microsoft, Walt Disney, Intel, 

Toyota Motors, ABB, Asea Brown Boveri και Hewlett-Packard. (Roe and others 2006, 31). 

 Ένα μέτρο που συχνά εφαρμόζεται είναι η μετακίνηση στελεχών ανάμεσα στις 

θυγατρικές που ανήκουν στην ίδια πολυεθνική. Τα στελέχη αυτά (expatriates)2 αποκτώντας 

εμπειρία από διάφορες χώρες προετοιμάζονται για τις ανώτερες θέσεις στην ιεραρχία. 

(Παπαλεξανδρή Μπουραντάς, 2003: 32).  

 Πολλές εταιρείες φέρνουν στις ΗΠΑ ξένους εργαζόμενους για σκοπούς κατάρτισης 

και εκπαίδευσης και στη συνέχεια τους επαναπατρίζουν. Για παράδειγμα η Boeing φέρνει 

εργαζόμενους από την Ινδία και την Πολωνία, οι οποίοι επιστρέφουν στην πατρίδα τους 

αφού αποκτήσουν την απαιτούμενη τεχνογνωσία για το σχεδιασμό και τη ναυπήγηση 

αεροσκαφών.  

 Παράλληλα με τις μεγάλες εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στην παγκόσμια 

αγορά, πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποκτούν διεθνείς διαστάσεις με την επιλογή και 

προσέλκυση ταλέντων με γνώση της παγκόσμιας αγορών και των όρων του διεθνούς 

εμπορίου. 

 Συνεπώς, ο διεθνοποιημένος ανταγωνισμός απαιτεί πολυειδικευμένους 

εργαζόμενους ικανούς να προσαρμόζονται γρήγορα στις νέες οργανωσιακές αλλαγές 

μειωμένη χειρόνακτη εργασία και αυξημένη εργασία της νόησης και της γνώσης, 

βιομηχανίες που στηρίζονται στην μαζική παραγωγή με ημι- ειδικευμένη ή ανειδίκευτη 

εργασία, την εξάγουν στις χαμηλού κόστους αναπτυσσόμενες χώρες. Γενικότερα οι 

                                                 
2 Expatriate (Εκπατρισμένο Στέλεχος) Ο όρος αναφέρεται σε στελέχη που εργάζονται στο εξωτερικό (Λεξικό 
Ν. Στραβελάκης και Δ. Σταφυλίδης,: 344) 
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σύγχρονες επιχειρήσεις επιδιώκουν να προσλαμβάνουν εργαζόμενους που καθίστανται 

υπεύθυνοι για την ποιότητα, την βελτίωση και τον έλεγχο της εργασίας τους, ικανούς να 

εστιάζουν στους πελάτες των οποίων οι απαιτήσεις σε επίπεδο εξυπηρέτησης συνεχώς 

αυξάνονται. 

 Το Νομοθετικό πλαίσιο αποτελεί ένα από τους βασικούς παράγοντες 

προσδιορισμού του εξωτερικού περιβάλλοντος. Αφενός οι νόμοι σχετικά με τα συστήματα 

πρόσληψης και απόλυσης των εργαζομένων, ασφάλισης, φορολογίας και αφετέρου οι 

διατάξεις σχετικά με το ωράριο, τα συστήματα υπερωριών, τα ελάχιστα επίπεδα αμοιβών, 

οι συνθήκες υγιεινής και ασφάλισης των εργαζομένων αποτελούν παραδείγματα επιρροής 

των κυβερνήσεων στο εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης. Παράλληλα οι διατάξεις 

που αφορούν την απασχόληση αλλοδαπών (πχ πράσινη κάρτα για όσους είναι πολίτες 

εκτός ΕΕ και ίδια δικαιώματα για τους πολίτες της ΕΕ) είναι παράγοντες που επηρεάζουν 

την απασχόληση του εργατικού δυναμικού σε μία επιχείρηση.  

 H Διαφορετικότητα Εργαζομένων (Labor Diversity) αφορά την ηλικία, το φύλο, 

το μορφωτικό επίπεδο, την εθνική προέλευση, το πολιτισμικό επίπεδο και απαιτεί την 

προσαρμογή και συνύπαρξη ατόμων με διαφορετικά χαρακτηριστικά σε ένα ενιαίο 

επιχειρησιακό περιβάλλον.  

 Σύμφωνα με έρευνες η Υπηρεσία Στατιστικών Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας 

των ΗΠΑ παρατηρείται διαφορετικότητα και αυξανόμενη πολυμορφία στο σύνολο του 

εργατικού δυναμικού. Τα στοιχεία αποδεικνύουν ότι η πολυμορφία διαφοροποιεί τις αξίες, 

τις απαιτήσεις και γενικότερα τη συμπεριφορά του εργατικού δυναμικού. Ενδεικτική είναι 

η παρακάτω ηλικιακή κατηγοριοποίηση του εργατικού δυναμικού στις ΗΠΑ κατά την 

οποία διαφοροποιούνται οι προτιμήσεις όσο αφορά την άποψη για την απασχόληση. 

 Για παράδειγμα η Generation Yers (γεννημένοι μεταξύ 1976 και 1995 ) ξεκινούν τη 

σταδιοδρομία τους με την υπόθεση ότι θα αλλάζουν συχνά θέσεις απασχόλησης. Δίνουν 



Εξελίξεις στην Αγορά Εργασίας: Σύγχρονες Οργανωτικές Δομές και Πολιτικές Απασχόλησης 

Πολιτική Ανάλυση & Πολιτική Θεωρία                                                              27

πολλή μεγάλη σημασία στο χρήμα, καθώς και στην παροχή βοήθειας σε άλλους. Οι Baby 

busters(γεννημένοι μεταξύ 1945 και 1975 ) εκτιμούν ιδιαίτερα τις απρόσμενες 

επιβραβεύσεις για εργασιακούς άθλους, τις ευκαιρίες για απόκτηση νέων γνώσεων, τους 

επαίνους, την αναγνώριση και το χρόνο που παιρνούν με το μανατζερ τους. Οι 

«συντηρητικοί» (γεννημένοι μεταξύ 1925 και 1945) αποφεύγουν, εκ πεποιθήσεως, να 

προκαλούν το «κατεστημένο» και την εξουσία. Εκτιμούν ιδιαίτερα το εισόδημα και την 

ασφάλεια της απασχόλησης. (Roe and others 2006, 46). 

 Παράλληλα οι μεταβαλλόμενοι ρόλοι στην οικογένεια και στην εργασία έχουν 

δημιουργήσει ζητήματα για τις επιχειρήσεις όπως το θέμα της εργαζόμενης μητέρας. Η 

αύξηση των οικογενειών dual career families και η είσοδος των γυναικών σε θέσεις του 

ανώτατου management απαιτεί την προσαρμογή των επιχειρήσεων σε μία περισσότερο 

φιλική προς την οικογένεια πολιτική. 

 Στα πλαίσια της Ε.Ε έχει δημιουργηθεί το Δίκτυο Οικογένεια και Εργασία (Work 

and Family) που προωθεί πολιτικές που στοχεύουν στην εξισορρόπηση μεταξύ των δύο, 

ενώ στις ΗΠΑ το θέμα Ισορροπίας μεταξύ Εργασίας και Προσωπικής ζωής (Work/Life 

Balance) αποτελεί μέλημα πολλών τμημάτων ΔΑΠ καθώς διαπιστώνεται ότι ο χρόνος που 

δαπανούν οι εργαζόμενοι στην εργασία τους, ιδίως στις υψηλότερες βαθμίδες δεν αφήνει 

περιθώρια για προσωπική ζωή. (Παπαλεξανδρή Μπουραντάς, 2003: 32). 

 Παράλληλα με τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας οι επιχειρήσεις καλούνται 

να εκμεταλλευτούν τα τεχνολογικά επιτεύγματα και να αναπτύξουν εφαρμογές έτσι ώστε 

να εξασφαλίσουν την ανταγωνιστικότητά τους.  

 Η τεχνολογία και η πληροφορία σήμερα έχει τη δυνατότητα να διασύνδεει τις 

επιχειρήσεις µε τους πελάτες, τους προμηθευτές, το προσωπικό. Επίσης παρέχει τη 

δυνατότητα στην επιχείρηση να αναπτύξει διαδικασίες και λειτουργίες µε ψηφιακά μέσα 

έτσι ώστε να διαχειριστεί τους πόρους της με το πιο αποδοτικό τρόπο. Η εισαγωγή 
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σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων και η ανάπτυξη επιχειρήσεων με Business 

Intelligence έρχεται να προσδώσει ένα διαφορετικό ρόλο στον ανθρώπινο παράγοντα σε 

μία σύγχρονη επιχείρηση.  

 Η ανάπτυξη των ΜΜΕ εξαιτίας της ανάγκης για αυτονομία των ατόμων, της 

εισόδου των γυναικών στην αυτοαπασχόληση, των δυνατοτήτων που παρέχονται μέσα από 

το Internet και τις νέες τεχνολογίες της μεταφοράς πληροφορίας επηρεάζει τον τρόπο 

λειτουργίας του γενικότερου επιχειρηματικού περιβάλλοντος.  

 Οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές των επιχειρήσεων έχουν ως αποτέλεσμα την 

ανάπτυξη επιχειρήσεων μεγάλου μεγέθους οι οποίες σαφώς προσανατολίζονται στην 

ανάπτυξη και αξιοποίηση του ανθρώπινου παράγοντα για τη διατήρηση της 

ανταγωνιστικότητάς τους.  

 Παράλληλα οι αλλαγές στο Οργανωσιακό Περιβάλλον των επιχειρήσεων 

προσδιορίζονται από τις τάσεις του management που αλληλεπιδρούν με την αγορά 

εργασίας οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στο κεφάλαιο 4. 

 Ωστόσο το εσωτερικό περιβάλλον προσδιορίζεται από τις ανάγκες, τους στόχους 

και τις πολιτικές που αναπτύσσει η εκάστοτε επιχείρηση.  

 Ειδικότερα το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των σύγχρονων επιχειρήσεων 

διαφοροποιείται και εξαρτάται πλέον τόσο από τις γνώσεις και τις ικανότητες των 

εργαζομένων και γενικότερα από τις στρατηγικές προσέλκυσης και ανάπτυξης του 

ανθρώπινου παράγοντα. Εξάλλου οι επιχειρήσεις είναι ανάγκη να προσαρμόζονται 

συνεχώς στις απαιτήσεις της νέας οικονομίας. Η διαφοροποίηση συνίσταται σε επίπεδο 

οργανωτικής δομής, τεχνολογικών υποδομών, ΔΑΠ και ανάπτυξης καινοτομίας. 

Παράλληλα το επίπεδο ανταγωνισμού και οι σχέσεις με άλλες επιχειρήσεις καθορίζουν τη 

γενικότερη ανάπτυξη και του εκάστοτε κλάδου και των συνεργαζόμενων ομάδων 
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επιχειρήσεων. Στη νέα οικονομία διαφοροποιούνται επίσης οι εργασιακές σχέσεις και 

γενικότερα η φιλοσοφία διοίκησης των αύλων πόρων της επιχείρησης.  
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4.3 Ο μετασχηματισμός της εργασίας 

 Είναι γεγονός ότι στις μέρες μας, τόσο η εργασία όσο και η απασχόληση 

μετασχηματίζονται και αλλάζουν συνεχώς περιεχόμενο, κατ’ επέκταση είναι απαραίτητο 

να εξεταστεί και να επαναπροσδιοριστεί ο νέος και συνεχώς εξελισσόμενος ρόλος των 

εννοιών αυτών στις σύγχρονες οικονομίες.  

 Στη βιομηχανική εποχή οι κυρίαρχες μορφές απασχόλησης έχουν κατά κύριο λόγο 

ταυτιστεί με την άσκηση της εργασίας σε συγκεκριμένους χώρους (π.χ. εργοστάσιο, 

σχολείο, νοσοκομείο), με αυστηρά νομικώς κατοχυρωμένα ωράρια και συμβόλαια μακράς 

διάρκειας. Θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε μάλιστα ως επί το πλείστον οι μορφές 

απασχόλησης είναι συνυφασμένες με την έννοια της μονιμότητας ή εν πάση περιπτώσει 

προϋποθέτουν την ύπαρξη μακροχρόνιων συμβολαίων εργασίας. (Χ Ναξάκης, Μιχάλης 

Χλέτσος και άλλοι 2005, 16) 

 Ωστόσο η εργασία και οι μορφές απασχόλησης εξελίσσονται και 

διαφοροποιούνται, καθώς εξαρτώνται από το εκάστοτε κοινωνικό περιβάλλον εντός του 

οποίου αναπτύσσονται.  

 Άλλωστε τα συμβόλαια εργασίας προσδιορίζουν κάποιου είδους κοινωνική σχέση, 

ενώ η ίδια η εκτέλεση της εργασίας αντικατοπτρίζει τις εκάστοτε επικρατούσες 

κοινωνικές, τεχνολογικές και υλικές συνθήκες (Arendt, 1958 Zuboff, 1988). (Χ Ναξάκης, 

Μιχάλης Χλέτσος και άλλοι 2005, 17). 

 Η διαδικασία επαναξιολόγησης της εργασίας, έγκειται στον κεντρικό ρόλο που έχει 

διαδραματίζει στις σύγχρονες καπιταλιστικές οικονομίες ως παραγωγικός συντελεστής και 

ως μέσο κοινωνικής καταξίωσης. Παράλληλα ολόκληρος ο δυτικός πολιτισμός έχει 

στηριχθεί σε οικονομίες εντάσεως εργασίας. Ωστόσο αντικείμενο συζητήσεων τις 

τελευταίες δεκαετίες αποτελεί το γεγονός ότι η εργασία με τη σημερινή της μορφή 
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μεταλλάσσεται και τείνει να απεμπλακεί από την έννοια της πλήρους απασχόλησης και 

γενικότερα από το αυστηρά δομημένο και αστικό της περιεχόμενο. 

 Χαρακτηριστική είναι η άποψη της Χάνα Άρεντ, η οποία μιλάει για την εξαφάνιση 

της εργασίας με την παραδοσιακή μορφή της. Η ίδια για να περιγράψει το μετασχηματισμό 

της εργασίας θεωρεί ότι «ζούμε σε μία κοινωνία της εργασίας η οποία αποχαιρετά την 

εργασία».  

 Όμως, τώρα, έλεγε η Άρεντ, λόγο της όλο και πιο ορθολογικής οργάνωσης της 

εργασίας, το είδος της εργασίας πάνω στο οποίο είχε οικοδομηθεί αυτή η κοινωνία 

εξαφανιζόταν (Ούλριχ Μπεκ, 2001:191). 
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5. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

 Το κεφάλαιο αυτό επιχειρεί την αποτύπωση και τη διερεύνηση σύμφωνα με την 

υπάρχουσα βιβλιογραφία των σύγχρονων τάσεων σχετικά με την εξέλιξη της εργασίας στις 

μέρες μας όσο αφορά το εξωτερικό περιβάλλον.  

 

5.1 Αναδιάρθρωση της εργασίας: Η ανάγκη για ευελιξία 

 Ειδικότερα γίνονται αναφορές στην διαμόρφωση και αναδιάρθρωση των 

σύγχρονων τάσεων στην αγορά εργασίας παγκοσμίως και ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην 

εξέλιξη του φαινομένου στην Ευρώπη, καθώς από τη δεκαετία του 90 η εργασία 

προσαρμόζεται στις νέες τεχνολογίες επέρχεται σε μία περίοδο ευελιξίας. Η ανάγκη αυτή 

για προσανατολισμό στις ευέλικτες μορφές απασχόλησης προέκυψε από την υψηλή 

ανεργία στην ΕΕ σε σχέση με τις ΗΠΑ από τα μέσα της δεκαετίας του 1970 έως τα μέσα 

της δεκαετίας του 1980.  

 Περίπου στα μέσα της δεκαετίας του '70 και της δεκαετίας του '80 τα κράτη μέλη 

της Ευρωπαϊκής Κοινότητας υπέστησαν μια μείωση 3 εκατομμυρίων των θέσεων 

απασχόλησης ενώ στην ίδια περίοδο, οι ΗΠΑ είχαν μια καθαρή αύξηση 18 εκατομμυρίων 

θέσεων απασχόλησης. Η καλύτερη απόδοση των ΗΠΑ αποδόθηκε στην ιδιαίτερα 

εύκαμπτη φύση της αγοράς εργασίας. Αντίθετα αρκετές δυσκαμψίες στην αγορά εργασίας 

θεωρήθηκαν αιτίες για την σχετική αδυναμία δημιουργίας θέσεων απασχόλησης στην 

Ευρώπη. Οι μισθοί ήταν υψηλοί και άκαμπτοι, η διαφοροποίησή τους μικρή και τα νόμιμα 

δικαιώματα των εργαζομένων τα μέτρα προστασίας της απασχόλησης και τα συστήματα 

κοινωνικής ασφάλισης ήταν πάρα πολύ μακριά. (J. Kastendiek and N. Pedersen, 1991 :4).  
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 Συνεπώς, οι εργαζόμενοι απομακρύνθηκαν από την αγορά εργασίας, η 

κινητικότητα περιορίστηκε και η διαρθρωτική ανεργία αυξήθηκε. Παράλληλα οι 

προσλήψεις εργαζομένων περιορίστηκαν και η εκούσια ανεργία αυξήθηκε εξαιτίας των 

αντικινήτρων για απασχόληση. 

 Γενικότερο αποτέλεσμα τις ακαμψίας ήταν η έλλειψη επενδύσεων σε διαφορετικές 

δραστηριότητες και καινούργιους παραγωγικούς τομείς της οικονομίας γεγονός που 

ενισχύθηκε και από την υψηλή φορολογία. Επιτακτική ήταν λοιπόν η ενίσχυση της 

οικονομικής δραστηριότητας μέσα από την ευκαμψία λειτουργία ολόκληρου του 

παραγωγικού συστήματος.  

 Η προώθηση της ευελιξίας παρουσιάστηκε ως μέσο ρύθμισης και επίλυσης των 

προβλημάτων που εμφανίζονται στην αγορά εργασίας. Επίσης προϋποθέτει άρση των 

ελέγχων των κύριων αγορών, μείωση των φορολογικών συντελεστών και αποδυνάμωση 

του κράτους. Παράλληλα η Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση εμφανιζόταν ως λύση στα 

προβλήματα της αγοράς εργασίας. (J. Kastendiek and N. Pedersen, 1991 :4).  

 Από τη δεκαετία του 1980 και μετά, η ευελιξία έχει καταλάβει δεσπόζουσα θέση σε 

µία σειρά από γνωστικούς χώρους όπως οι εργασιακές σχέσεις, η διοίκηση των 

επιχειρήσεων, τα οικονομικά και η βιομηχανική κοινωνιολογία. Ο όρος όμως τείνει να 

γίνει θύμα της επιτυχίας του, αποκτώντας ολοένα και ευρύτερο περιεχόμενο και 

καταλήγοντας να σημαίνει διαφορετικά πράγματα για διαφορετικούς ανθρώπους. 

(Γαβρόγλου, 2006) 

 Κατά συνέπεια σήμερα, παράλληλα με την ευελιξία στην αγορά εργασίας 

προέκυψε η ανάγκη και εντέλει προωθείται η ευελιξία σε επίπεδο παραγωγής, σε επίπεδο 

εκπαίδευσης των ανθρώπινων πόρων και γενικότερα στον τρόπο οργάνωσης των 

σύγχρονων οικονομιών. Ειδικότερα, η ανάγκη για μεγαλύτερη ευελιξία είναι γενικά 
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αποδεκτή πρόταση στον τρέχον διάλογο σχετικά με την αναδιάρθρωση της οικονομίας και 

της παραγωγικής διαδικασίας, του κράτους και της βιομηχανίας.  

 Οι παλιοί πολέμιοι της γραφειοκρατίας και του κράτους πρόνοιας διαμορφώνονται 

εκ νέου. Τα προβλήματα αντιμετωπίζονται σήμερα ως συνέπειες των μη ευέλικτων 

κανόνων, των άκαμπτων συμπεριφορών και τις ακαμψίας του κράτους πρόνοιας. Και το 

σημαντικότερο η αυξανόμενη ευελιξία θεωρείται επίσης ως απαραίτητη προϋπόθεση στην 

πρόσφατη ανάπτυξη της βιομηχανίας. Η ευελιξία των δημόσιων προγραμμάτων και δομών 

απαιτείται για να διευκολύνει τις προσπάθειες για αύξηση της ευελιξίας στην οργάνωση 

της παραγωγής και της αγοράς εργασίας.(J. Kastendiek and N. Pedersen 1991, 7) 

 

5.2 Ευέλικτα μοντέλα απασχόλησης 

 Η αναδιοργάνωση της παραγωγής με όρους ευελιξίας, είναι κυρίαρχος στόχος 

των σύγχρονων οικονομιών που επιβάλλει μεταρρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις και 

ταυτόχρονα συνεπάγεται σημαντικές κοινωνικές επιπτώσεις. Παράλληλα, οι εξελίξεις 

στην αγορά εργασίας, επιβάλλουν ένα σύγχρονο μοντέλο στην απασχόληση με 

περισσότερο απαιτητική αλλά και ταυτόχρονα ευέλικτη εργασία όσο αφορά το χρόνο, τον 

τόπο, το περιεχόμενο, τις συμβάσεις και γενικότερα τις συνθήκες που αναδιαμορφώνονται 

κατά την απασχόληση.  

 Η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας σε ολόκληρη της υφήλιο και η ανάπτυξη του 

ηλεκτρονικού εμπορίου αχρήστευσαν την έννοια της εβδομάδας των 40 ωρών εργασίας. 

Κατόπιν αυτού, οι εταιρείες χρειάζονται προσωπικό 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, επτά 

ημέρες την εβδομάδα. Οι υπάλληλοι στον τομέα της μεταποίησης και στα τηλεφωνικά 

κέντρα εξυπηρέτησης καλούνται να εργάζονται από 8 έως 12 ώρες την ημέρα ή 

απογευματινές ή μεταμεσονύκτιες βάρδιες. Ομοίως τα στελέχη πρέπει να εργάζονται 

πολλές ώρες και οι εργασιακές απαιτήσεις επηρεάζουν συχνά την προσωπική τους 
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ζωή…Πολλές εταιρείες καταβάλλουν προσπάθειες για πιο ελαστικά ωράρια εργασίας, 

προστασία του ελεύθερου χρόνου των υπαλλήλων και πιο παραγωγική χρήση του χρόνου 

εργασίας των υπαλλήλων. Οι εργαζόμενοι θεωρούν το ελαστικό ωράριο ένα πολύτιμο 

μέσο που αμβλύνει τις πιέσεις και τις συγκρούσεις στην προσπάθεια εξισορρόπησης 

εργασιακών και εξωεργασιακών δραστηριοτήτων. Οι εργοδότες χρησιμοποιούν τα 

ελαστικά ωράρια για να προσλαμβάνουν και να κρατούν υπαλλήλους και για να αυξάνουν 

την ικανοποίηση και την παραγωγικότητα. (R. Noe and others, 2006, 27). 

5.2.1 Μοντέλα Ευελιξίας 

 Ωστόσο, η ευελιξία δεν είναι µία μονοδιάστατη έννοια αλλά µία έννοια που 

προσδιορίζεται πάνω σε δύο διαστάσεις-άξονες. Ο ένας άξονας-διάσταση της ευελιξίας 

αναφέρεται στην ευχέρεια προσαρμογής της ποσότητας της εργασίας στις μεταβολές 

της αγοράς ή στην ευχέρεια προσαρμογής της ποιότητας της εργασίας. Ο άλλος άξονας-

διάσταση της ευελιξίας αναφέρεται στην ευχέρεια προσαρμογής µε βάση το υπάρχον 

προσωπικό ή σε συνάρτηση µε την ευρύτερη αγορά εργασίας. (Γαβρόγλου, 2006:12) 

Ειδικότερα  

 η ευελιξία προσδιορίζεται σε αντιδιαστολή µε το παραδοσιακό Τεϋλορικό-

Φορντικό πρότυπο της μαζικής παραγωγής που χαρακτηρίζεται από έναν άκαμπτο 

και λεπτομερώς οριοθετημένο καταμερισµό εργασίας καθώς και από σταθερές όσο 

και απόµακρες εργασιακές σχέσεις. 

 η ευελιξία μπορεί να συνεπάγεται αφ’ ενός ποιοτικές ή ποσοτικές µεταβολές του 

παραδοσιακού προτύπου εργασιακών σχέσεων, και αφ’ εταίρου εσωτερικές ή 

εξωτερικές προς το προσωπικό διευθετήσεις των όρων εργασίας. 
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Είδη 
Ευελιξίας 

Εσωτερική: 
Της Εργασίας 

Εξωτερική: 
Των συμβάσεων εργασίας 

ΠΟΙΟΤΙΚΗ 
Λειτουργική 

1. Αναδιοργάνωση της εργασίας 
 Διεύρυνση Δεξιοτήτων 
Κατάρτιση 

 Ομαδική Εργασία 
 Εναλλαγή Καθηκόντων 
 Ομάδες Έργου 

 

3. Εξωτερίκευση Δεξιοτήτων 
 Υπεργολαβία 
 Τηλεργασία, 
Αυτοαπασχόληση 

 Δικτύωση Επιχειρήσεων 

ΠΟΣΟΤΙΚΗ 
Αριθμητική 

2. Αναδιοργάνωση της εργασίας 
 Υπερωρίες 
 Διευθέτηση του χρόνου 
Εργασίας 

 Εκούσια Μερική 
Απασχόληση 

 

4. Εξωτερίκευση του χρόνου 
εργασίας 

 Προσωρινή Απασχόληση 
 Ακούσια Μερική 
Απασχόληση 

 Απολύσεις-Προσλήψεις 
 Αδήλωτη Εργασία 

 
Πίνακας 3 Η τυπολογία της Ευελιξίας (Πηγή Γαβρόγλου, 2006 ) 

 

 Οι κινητήριες δυνάμεις που ωθούν την ευελιξία στο επίκεντρο των εργασιακών 

σχέσεων είναι η παγκοσμιοποίηση του ανταγωνισμού και η ραγδαία τεχνολογική πρόοδος, 

που πιέζουν τις επιχειρήσεις να προσαρμόζονται συνεχώς στις ευμετάβλητες οικονομικές 

συνθήκες που τις περιβάλλουν και να μεγιστοποιούν την αποδοτικότητα των νέων 

τεχνολογιών. Οι επιχειρήσεις είναι αναγκασμένες να προσαρμόζουν συνεχώς τον όγκο 

αλλά και το εύρος των προϊόντων στις συχνές διακυμάνσεις των παγκοσμιοποιηµένων 

αγορών ενώ παράλληλα ο ανταγωνισμός τις πιέζει, όχι µόνο να ενσωματώνουν τις συνεχώς 

εξελισσόμενες τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών, αλλά και να 

αξιοποιούν στο έπακρο τον επαναπρογραμματιζόµενο και πολυσθενή χαρακτήρα 

τους.(Γαβρόγλου, 2006). 

Οι κυριότερες μορφές ευελιξίας στην εργασία είναι οι εξής  

⇒ ευελιξία στο ωράριο  

⇒ ευελιξία στη σύμβαση εργασίας  

⇒ ευελιξία στη διάρκεια της εργασιακής ζωής  

⇒ ευελιξία στον τόπο εργασίας 
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⇒ ευελιξία καθηκόντων 

⇒ ευελιξία στις αμοιβές 

5.2.2 Συμβόλαια περιορισμένης διάρκειας και τηλεεργασία 

 Είναι γεγονός ότι στις σύγχρονες οικονομίες η απασχόληση αποδεσμεύεται από τη 

χωρική και χρονική της υπόσταση, με την εμφάνιση νέων μοντέλων απασχόλησης. Αφενός 

τα συμβόλαια περιορισμένης χρονικής διάρκειας και αφετέρου η εμφάνιση της 

τηλεεργασίας και της εικονικής εργασίας προσδίδουν ένα νέο και συνεχώς εξελισσόμενο 

περιβάλλον στον τομέα των εργασιακών σχέσεων. Πρόκειται για δύο νέες μορφές 

απασχόλησης που αν και διαφορετικές αλληλοσυμπληρώνονται καθώς προωθούν ένα 

ευέλικτο τρόπο απασχόλησης.  

 Μια χαρακτηριστική τάση των σύγχρονων εργασιακών εξελίξεων που υποσκάπτει 

τη δια βίου απασχόληση, είναι η διάδοση των συμβολαίων περιορισμένης χρονικής 

διάρκειας. Αν και η απασχόληση περιορισμένης διάρκειας δεν είναι κάτι το τελείως 

καινούργιο, τα τελευταία χρόνια φαίνεται να κατακτά όλο και περισσότερο έδαφος, 

παρουσιάζοντας αυξημένη συχνότητα εμφάνισης σε επαγγέλματα υψηλής εξειδίκευσης 

όπως για παράδειγμα του μηχανικού, του γιατρού, του δικηγόρου, του οικονομολόγου. 

(Carnoy, 2000 Tilly and Tilly, 1998). Μια άλλη επίκαιρη μορφή εργασίας είναι η 

τηλεεργασία ή εικονική εργασία, η οποία επίσης αποσπά την εργασία από την 

χωροχρονική της πρόσδεση, καταργώντας άμεσα την υιοθέτηση και εφαρμογή του 

σταθερού ωραρίου των 35-40 ωρών την εβδομάδα. (Χ Ναξάκης, Μιχάλης Χλέτσος και 

άλλοι 2005, 17). 

5.2.3 Παραδείγματα εργασίας με ευελιξία 

 Πολλές είναι οι επιχειρήσεις ηγέτες, οι οποίες χρησιμοποιούν ένα ευέλικτο μοντέλο 

απασχόλησης και με τη βοήθεια ελαστικών ωραρίων προσλαμβάνουν υπαλλήλους με 
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στόχο να αυξήσουν την προσαρμοστικότητα και την απόδοσή τους σε απαιτητικές θέσεις. 

Τα επιτυχημένα παραδείγματα που εφαρμόζονται από τις μεγαλύτερες ανά τον κόσμο 

επιχειρήσεις συνεχώς αυξάνονται, γεγονός που αποδεικνύει την ανάγκη τους για 

εξισορρόπηση μεταξύ ελεύθερου χρόνου και χρόνου απασχόλησης. Η ικανοποίηση των 

υπαλλήλων και η διατήρηση των παραγωγικών στόχων επιτυγχάνεται με εναλλασσόμενες 

βάρδιες σε επιχειρήσεις που λειτουργούν 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, με τετράωρη 

απασχόληση, με την εξ’ αποστάσεως εργασία, με τηλεεργασία κ.α. 

 Για παράδειγμα στις εγκαταστάσεις της Ιnternational Paper οι μηχανές παραγωγής 

χάρτου πρέπει να λειτουργούν 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, επτά μέρες την εβδομάδα. Η 

πρόκληση για την εταιρεία ήταν να σχεδιάσει ένα ωράριο που θα εξασφαλίζει τη συνεχή 

λειτουργία των μηχανών, επιτρέποντας ταυτόχρονα στους υπαλλήλους την εξισορρόπηση 

εργασίας και ανάπαυσης. Στις εγκαταστάσεις της στο DePere (Wisconsin), οι υπάλληλοι 

έχουν εναλλασσόμενο ωράριο εργασίας μεταξύ ημερήσιας και νυχτερινής βάρδιας. Τυπικά 

αυτές οι εναλλασσόμενες βάρδιες υποχρεώνουν τους υπαλλήλους να προσαρμόζονται 

συνεχώς σε διάφορες ώρες ύπνου και αποσυντονίζουν τις κοινωνικές τους δραστηριότητες. 

Στις εγκαταστάσεις του DePere, οι βάρδιες επεκτάθηκαν από 8 σε 12 ώρες. Η τυπική 

εναλλαγή ακολουθεί ένα σύστημα τετραήμερης εργασίας διήμερης ανάπαυσης, τριήμερης 

εργασίας, τριήμερης ανάπαυσης, τριήμερης εργασίας τετραήμερης ανάπαυσης. Αυτό 

σημαίνει ότι οι υπάλληλοι εργάζονται μόνο 190 μέρες το χρόνο και μπορούν να 

εξισορροπούν της απαιτήσεις του επαγγελματικού και του οικογενειακού βίου. Ένα άλλο 

παράδειγμα αποτελεί η Hewlett-Packard: για να αντιμετωπίσει την απώλεια ταλαντούχων 

υπαλλήλων στο τμήμα εξυπηρέτησης Η/Υ που έπρεπε να απαντούν σε τηλεφωνικές 

κλήσεις αργά τη νύχτα και τα σαββατοκύριακα, σχεδίασε εκ νέου τα ωράρια εργασίας 

ώστε οι υπάλληλοι να μπορούν να εργάζονται σε εθελούσια βάση στη διάρκεια της 

εβδομάδας ή τα σαββατοκύριακα. Κατόπιν αυτού, οι δείκτες κίνησης προσωπικού 
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μειώθηκαν και ο χρόνος ανταπόκρισης στους πελάτες βελτιώθηκε. Για να προσαρμοστεί ο 

εξωεργασιακός χρόνος των υπαλλήλων, ορισμένες εταιρείες, όπως η Ernst and Young, 

επιτρέπουν στους υπαλλήλους να απαντούν σε ηχητικά μηνύματα και μηνύματα 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που τους αποστέλλονται το σαββατοκύριακο ή στις διακοπές 

τους μόλις επιστρέψουν στην εργασία τους. (R. Noe and others, 2006, 28). 

 

5.3 Πολιτική Απασχόλησης ως πεδίο σύζευξης εσωτερικού και 

εξωτερικού περιβάλλοντος των επιχειρήσεων 

 Στην παρούσα ενότητα, αναλύεται η ανάγκη συστηματικής προσέγγισης του 

θέματος της απασχόλησης από την άποψη της λήψης μέτρων πολιτικής σε επίπεδο 

παγκόσμιο, ευρωπαϊκό και εθνικό. Ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται στο γεγονός ότι η 

παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, η διεθνοποίηση της παραγωγής, τα κέντρα υψηλής 

τεχνολογίας, υπηρεσιών και ελέγχου, η συνεχής διακίνηση και μεταφορά ατόμων, 

κεφαλαίου και επιχειρήσεων έχουν μεγάλη επίδραση στην διαμόρφωση του θεσμικού 

πλαισίου για την απασχόληση. 

 Η παρούσα ανάλυση, στηρίζεται στο γεγονός ότι η πολιτική απασχόλησης 

διαμορφώνεται μέσα από τις αλληλεπιδράσεις κοινωνικοπολιτικών δεδομένων και των 

στόχων της οικονομικής ανάπτυξης και ευημερίας, σε αντίθεση με την προσέγγιση στις 

αρχές του 20ου αιώνα κατά την οποία η πολιτική απασχόλησης αποτελούσε 

αποκλειστικά εργαλείο για την επίτευξη μακροοικονομικής ισορροπίας. 

 Παράλληλα η αναζήτηση της έννοιας της πολιτικής απασχόλησης ως πεδίο ζεύξης 

μεταξύ οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής, αποτελεί αντικείμενο σύγχρονων 

προσεγγίσεων σχετικά με το περιεχόμενο, τους στόχους και τα μέσα πολιτικής που 

μπορούν να ασκηθούν. Σ’ αυτό το πλαίσιο γίνονται υπάρχουν πολλές αναφορές στη 

σχετική βιβλιογραφία. 



Εξελίξεις στην Αγορά Εργασίας: Σύγχρονες Οργανωτικές Δομές και Πολιτικές Απασχόλησης 

Πολιτική Ανάλυση & Πολιτική Θεωρία                                                              40

 Η πολιτική απασχόλησης υπερβαίνει από τη φύση της τις διαχωριστικές γραμμές 

μεταξύ της οικονομικής και της κοινωνικής πολιτικής (Gough, 2000). Αυτό θεωρούμε ότι 

απορρέει από τη διττή φύση της εργασίας ως παραγωγικού συντελεστή και ως πηγής 

εισοδήματος. Επίσης υποστηρίζουμε ότι η πολιτική απασχόλησης δεν διατηρεί εξωτερική 

σχέση με την οικονομική και κοινωνική πολιτική. Αντίθετα, αποτελεί πεδίο σύζευξής τους, 

εφόσον επηρεάζει τόσο την οικονομική αποτελεσματικότητα όσο και την κοινωνική 

δικαιοσύνη (νεοκλασική προσέγγιση) και επιδρά τόσο στη συσσώρευση του κεφαλαίου 

όσο και στη νομιμοποίηση του κεφαλαιοκρατικού συστήματος (μαρξιστική προσέγγιση-O’ 

Connor, 1973 Gough, 2000, 1978) (Μαρία Καραμεσίνη Γιάννης Κούζης, 2005: 25) 

 Για παράδειγμα σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, η επαγγελματική κατάρτιση 

με την παρακολούθηση σεμιναρίων ενισχύει τις γνώσεις και τις δεξιότητες των 

καταρτιζόμενων(ανέργων και απασχολούμενων), αυξάνει την παραγωγικότητά της 

επιχείρησης, τονώνει την ανταγωνιστικότητα και ταυτόχρονα την συμβάλλει στην 

αύξηση της αποτελεσματικότητα της οικονομίας. Παράλληλα μειώνει τις κοινωνικές 

ανισότητες, δίδοντας στους καταρτιζόμενους περισσότερες και νέες ευκαιρίες εύρεσης 

εργασίας και δημιουργεί για απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων. 

 Το παραπάνω παράδειγμα αποτελεί ενδεικτικό των κοινωνικοοικονομικών μέτρων 

που μπορούν να αλληλεπιδράσουν μέσα από τη στρατηγική της πολιτικής απασχόλησης. 

Ωστόσο η αποτελεσματικότητα και εφαρμογή της εκάστοτε πολιτικής εξαρτάται τόσο από 

το στόχο όσο και από τα μέσα που εφαρμόζονται. Σε κάθε περίπτωση όμως η συνύπαρξη 

κοινωνικών και οικονομικών κριτηρίων ενυπάρχει στην έννοια της πολιτικής 

απασχόλησης.  

5.3.1 Η εξέλιξη της πολιτικής απασχόλησης 

 Η πολιτική απασχόλησης είναι νέα πολιτική καθώς εφαρμόστηκε συστηματικά 

μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο από την δεκαετία του 1960. Αρχικά η πολιτική 
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απασχόλησης εξυπηρετούσε κυρίως τη διαδικασία εκβιομηχάνισης των οικονομιών και 

την αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας. Το αίτημα για πλήρη απασχόληση 

μέσα από την άσκηση δημοσιονομικής πολιτικής αποτέλεσε κυρίαρχο άξονα 

σχεδιασμού της οικονομικής πολιτικής.(κεϋνσιανή συναίνεση των ανεπτυγμένων 

βιομηχανικά χωρών την μεταπολεμική περίοδο) 

 Κατά τη μεταπολεμική περίοδο λοιπόν, και μέχρι την κρίση της δεκαετίας του 

1970, η πολιτική απασχόλησης υπό την ευρεία έννοια απαρτιζόταν από: 

1. Τη μακροοικονομική πολιτική, που ήταν αρμόδια για το ύψος της απασχόλησης 

στις περισσότερες οικονομικά ανεπτυγμένες χώρες  

2. Τις πολιτικές αγοράς εργασίας(επιδόματα ανεργίας, ενεργητικά μέτρα) που 

διευκόλυναν την κινητικότητα και την ανακατανομή του εργατικού δυναμικού 

στους δυναμικούς κλάδους, επιχειρήσεις, περιοχές συμβάλλοντας στην 

παραγωγική αναδιάρθρωση και τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό των οικονομιών. 

(Μαρία Καραμεσίνη Γιάννης Κούζης, 2005: 41). 

 Τα συγκεκριμένα μέτρα οικονομικής πολιτικής τόσο τα ενεργητικά (προγράμματα 

κατάρτισης και απασχόλησης, κίνητρα μετεγκατάστασης) όσο και τα επιδόματα ανεργίας 

εξυπηρετούσαν την εύρεση και ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού. Η αύξηση της 

παραγωγικότητας και η αύξηση του βιοτικού επιπέδου στις Η.Π.Α. και στις οικονομίες της 

Δυτικής Ευρώπης ενισχύονταν από την ασκούμενη πολιτική απασχόλησης που είχε ως 

στόχο την ανάπτυξη των οικονομιών. 

 Στη συνέχεια, τη δεκαετία του 1980 η πολιτική απασχόλησης άρχισε να 

μετατοπίζεται από το πλέγμα των οικονομικών πολιτικών στο πεδίο των κοινωνικών. 

Στη συγκεκριμένη κατεύθυνση οδήγησε η ανάγκη καταπολέμησης της ανεργίας. Η 

οικονομική κρίση που γνώρισαν οι ανεπτυγμένες οικονομικά βιομηχανικές χώρες μετά το 
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1973 με την ύφεση που ακολούθησε το πετρελαϊκό σοκ ανέτρεψε τα δεδομένα για την 

ασκούμενη πολιτική απασχόλησης.  

 Η ταυτόχρονη έκρηξη του πληθωρισμού και της ανεργίας, αλλά προπαντός η 

μείωση της κερδοφορίας και του ρυθμού συσσώρευσης κεφαλαίου, οδήγησαν στη 

διάρρηξη της «κεϋνσιανής συναίνεσης» γύρω από το στόχο της πλήρους απασχόλησης και 

στη κυριαρχία του μονεταρισμού, ο οποίος ανέδειξε ως κύριο στόχο της μακροοικονομικής 

πολιτικής την καταπολέμηση του πληθωρισμού.  

 Εκείνη την περίοδο και μέχρι τη δεκαετία του 1980 όλα τα μέτρα που 

αναπτύχθηκαν παθητικά και ενεργητικά αναπτύχθηκαν με άξονα την καταπολέμηση της 

ανεργίας. Ωστόσο τα συγκεκριμένα μέτρα όχι μόνο δεν κατόρθωσαν να περιορίσουν την 

ανεργία αλλά έγινε περισσότερο ορατός ο δομικός χαρακτήρας της οικονομικής κρίσης 

καθώς αμβλύνθηκαν οι οικονομικής ανισότητες .Μέτρα όπως η πρόωρη συνταξιοδότηση, 

η μείωση του εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας στις ευρωπαϊκές οικονομίες και ο 

περιορισμός της μεταναστευτικής πολιτικής είχαν ως στόχο τη μείωση της προσφοράς 

εργασίας.  

 Παράλληλα στο πρώτο μισό της δεκαετίας του 1980, διαμορφώνεται η άποψη 

στους διεθνείς οργανισμούς ότι βασική προϋπόθεση επανόδου στην πλήρη απασχόληση 

είναι η προώθηση της ευελιξίας της αγοράς εργασίας μέσω θεσμικών αλλαγών. ……..Περί 

τα μέσα της δεκαετίας ο ΟΟΣΑ έδωσε στη δημοσιότητα την έκθεση Dahrendorf για την 

ευελιξία της αγοράς εργασίας (OECD, 1986). (Μαρία Καραμεσίνη Γιάννης Κούζης, 2005: 

43-44) 

 Η έκθεση αυτή υποστήριζε ότι η ευελιξία προϋποθέτει αλλαγές θεσμών και 

στάσεων και αποτελεί τμήμα των διαρθρωτικών αλλαγών που είναι αναγκαίες για τη 

βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη καθώς συμβάλλει στην αύξηση της απασχόλησης και στην 
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επίλυση των προβλημάτων στην αγορά εργασίας. Η ευελιξία θεωρείτε ενεργητικό μέτρο, 

καθώς στόχο έχει την άνοδο του επιπέδου απασχόλησης.   

 Στην πορεία η ανάγκη ενίσχυσης και αναβάθμισης του εργατικού δυναμικού 

απέδωσε ξανά τα οικονομικά κριτήρια στο σχεδιασμό της πολιτικής απασχόλησης. 

 Στη σημερινή παγκοσμιοποιημένη οικονομία εμφανίζονται νέοι όροι συγκρότησης 

πολιτικής, καθώς συνεχώς προκύπτουν νέα μοντέλα εργασίας διευρυμένα και περισσότερο 

ευέλικτα. Παράλληλα η κοινωνική διάσταση των οικονομικών πολιτικών έχει πλέον 

αποκτήσει ιδιαίτερη βαρύτητα στη διαμόρφωση και άσκηση των εκάστοτε πολιτικών. 

Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο η πολιτική απασχόλησης μπορεί να οριστεί ως ένα πλέγμα από 

πολιτικές αγοράς εργασίας (πολιτικές προσφοράς και ζήτησης εργασίας) και 

ταυτόχρονα πεδίο άσκησης κοινωνικής πολιτικής (ενεργό κοινωνικό κράτος).  

 

5.3.2 Νέα οικονομία και πολιτικές απασχόλησης: Η ανάγκη διερεύνησης ενός νέου 

μοντέλου απασχόλησης  

Η Ευρωπαϊκή Πολιτική για την Απασχόληση έχει ως αφετηρία την υπογραφή της 

Συνθήκης του Άμστερνταμ 3(1997), και εξελίσσεται σταθερά με το φιλόδοξο στόχο για 

ουσιαστική παρέμβαση στην αγορά εργασίας και την προσφορά στους ευρωπαίους πολίτες 

περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας. Το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο 

καλύπτει πολλούς τομείς όπως την εκπαίδευση και την κατάρτιση, την απασχόληση, την 

πρόνοια και την κοινωνική προστασία, το διάλογο μεταξύ των συνδικαλιστικών 

οργανώσεων και των εργοδοτών, την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία έως την 

καταπολέμηση του ρατσισμού και των διακρίσεων. 

                                                 
3 Η συνθήκη του Άμστερνταμ περιλαμβάνει στόχους για την απασχόληση όπως η επίτευξη συμβατότητας 
ανάμεσα στην υψηλού επιπέδου απασχόληση και των υπόλοιπων κοινοτικών πολιτικών, η προώθηση της 
απασχόλησης από το Συμβούλιο της Ευρώπης, Συγκρότηση Επιτροπής Απασχόλησης με αντικείμενο το 
συντονισμό των εθνικών μέτρων μεταξύ των κοινωνικών εταίρων.  
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Ειδικότερα στις αρχές της δεκαετίας του '90, οι πετρελαϊκές κρίσεις των προηγούμενων 

δεκαετιών και η οικονομική ύφεση που ακολούθησε δημιούργησαν σοβαρά προβλήματα 

στην αγορά εργασίας.  

Το 1993 το ποσοστό ανεργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ξεπέρασε το 10% ενώ οι 

πολυάριθμες θέσεις πλήρους απασχόλησης μετατράπηκαν σε μερικής απασχόλησης. Η 

Ευρωπαϊκή Ένωση έθεσε το πρόβλημα της ανεργίας στην έκθεσή της σχετικά με το 

μεσοπρόθεσμο πρόβλημα οικονομικής αναγέννησης με τίτλο «Η είσοδός μας στον 20ο 

αιώνα» που υπέβαλε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Κοπεγχάγης τον Ιούνιο του 1993 και 

στη συνέχεια στη λευκή Βίβλο για την Ανάπτυξη, την Ανταγωνιστικότητα και την 

Απασχόληση που η ίδια υπέβαλε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Βρυξελλών το Δεκέμβριο 

του ίδιου έτους (Ηρώ Νικολακοπούλου-Στεφάνου 2001:569)4 

Η ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση (ΕΣΑ), που δρομολογήθηκε με 

αφετηρία τη Λευκή Βίβλο για την Ανταγωνιστικότητα, την ανάπτυξη και την απασχόληση 

(1993), υιοθετήθηκε άτυπα από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Έσεν (1994) και απέκτησε 

νομική βάση και θεσμοθετημένους στόχους και διαδικασίες με τη Συνθήκη του 

Άμστερνταμ για την Ευρωπαϊκή Ένωση (1997), αποτελεί μια ιστορικά πρωτόγνωρη 

απόπειρα συντονισμού εθνικών πολιτικών απασχόλησης σε υπερεθνικό επίπεδο, με στόχο 

την εξασφάλιση ενός υψηλού επιπέδου απασχόλησης στην Ε.Ε. Το υψηλό επίπεδο 

απασχόλησης επιδέχεται διαφορετικές ερμηνείες /προσεγγίσεις. Ενώ κατά το δεύτερο 

μισό της δεκαετίας του 1990 ο βασικός στόχος της ΕΣΑ ήταν η καταπολέμηση της 

ανεργίας από το 2000 και ύστερα κύριος στόχος είναι η πλήρης απασχόληση. (Μαρία 

Καραμεσίνη Γιάννης Κούζης, 2005: 69). 

                                                 
4 Ηρώ Νικολακοπούλου-Στεφάνου, Ανάπτυξη και Απασχόληση, από τη συλλογική έκδοση Δημόπουλος 
Μπαλτας, Χασσιδ Εισαγωγή στις Ευρωπαϊκές Σπουδές- Οικονομική Ολοκλήρωση και Πολιτικές,Τόμος Β, 
Εκδόσεις Σιδέρης Αθήνα 2001 
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Η Συνθήκη του Άμστερνταμ (1997) επέφερε τη μεγάλη τομή με την αναγόρευση του 

υψηλού επιπέδου απασχόλησης σε ζήτημα όχι μόνο εθνικού αλλά «κοινού 

ενδιαφέροντος» των χωρών μελών της ΕΕ και την ενσωμάτωση του Τίτλου για την 

Απασχόληση, που θεσμοθέτησε την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση. 

(Μαρία Καραμεσίνη Γιάννης Κούζης, 2005: 77). 

Πέρα από το περιεχόμενο ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι όροι συγκρότησης 

της πολιτικής απασχόλησης. Ειδικότερα η ΕΣΑ διαμορφώνεται μέσα από μία προσπάθεια 

συντονισμού των εθνικών πολιτικών σε υπερεθνικό επίπεδο καθώς αποτελεί το πρώτο 

παράδειγμα εφαρμογής σε κοινοτικό επίπεδο της «Ανοιχτής μεθόδου Συντονισμού» 

(ΑΜΣ) διαδικασία που ήρθε να προστεθεί στα εργαλεία παρέμβασης των κοινοτικών 

οργάνων στο πεδίο της απασχόλησης (Οδηγίες, Συστάσεις, ευρωπαϊκές συλλογικές 

συμβάσεις και κοινωνικός διάλογος, χρηματοδοτήσεις μέσω των ευρωπαϊκών 

διαρθρωτικών ταμείων κ.λ.π.).  

Ο συντονισμός των εθνικών πολιτικών απασχόλησης μέσω της ΑΜΣ δεν αποσκοπεί 

στην υιοθέτηση κοινών πολιτικών και μέτρων από τις κυβερνήσεις των χωρών μελών 

της ΕΕ. Περιλαμβάνει όμως την υιοθέτηση κοινών στόχων και κατευθύνσεων για την 

πολιτική απασχόλησης σε κοινοτικό επίπεδο, καθώς και ένα σύστημα εποπτείας και 

εκμάθησης. Αποβλέπει δε στη σύγκλιση των χωρών μελών της ΕΕ ως προς το είδος 

πολιτικών που είναι οι καταλληλότερες για την επίτευξη των κοινών στόχων. (Μαρία 

Καραμεσίνη Γιάννης Κούζης, 2005: 74).  

5.3.3 Η ΕΣΑ μέσα από τις Συνθήκες 

Η Λευκή βίβλος της οποίας η σύνταξη ολοκληρώθηκε δύο χρόνια μετά την έγκριση της 

Συνθήκης του Μάαστριχτ έθεσε το ζήτημα της απασχόλησης στο επίκεντρο της 

οικονομικής πολιτικής, σε αντιδιαστολή με τη μονεταριστική αντίληψη που κυριαρχούσε 
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στις διατάξεις για την οικονομική και Νομισματική Ένωση. (Ηρώ Νικολακοπούλου-

Στεφάνου 2001:570). 

Στη συνέχεια με τη Σύνοδο Κορυφής στο Λουξεμβούργο το (1997), και την έναρξη 

ισχύος της Συνθήκης του Άμστερνταμ, η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση 

(ΕΣΑ) προωθήθηκε. Από τότε, έχει παίξει έναν πρωταρχικό ρόλο στο συντονισμό των 

πολιτικών της ΕΕ με στόχο να δημιουργηθούν περισσότερες και οι καλύτερες εργασίας. 

Στη σύνοδο κορυφής για την Απασχόληση στο Λουξεμβούργο το 1997, οι ευρωπαίοι 

αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων όρισαν τις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση 

με στόχο την ανάπτυξη ενεργητικών πολιτικών για την αγορά εργασίας.  

Οι ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης έχουν ως στόχο την ανάπτυξη προληπτικών 

μέτρων με άξονα την ενεργοποίηση των ανέργων και την ενίσχυση της 

απασχολησιμότητας, την ανάπτυξη επιχειρηματικού πνεύματος, την προσαρμοστικότητα 

των επιχειρήσεων και των εργαζομένων στις οικονομικές και τεχνολογικές αλλαγές και την 

ενίσχυση της ισότητας ευκαιριών μεταξύ ανδρών γυναικών και των ατόμων με ειδικές 

ανάγκες. Ειδικότερα στη Σύνοδο Κορυφής του Λουξεμβούργου τέθηκαν οι όροι της 

Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση και ορίστηκαν οι αντίστοιχες 

διαδικασίες εφαρμογής με έμφαση στα Εθνικά Σχέδια Δράσης για την Απασχόληση.  

Στη συνέχεια στα Συμβούλια του Κάρντιφ και στη Σύνοδο της Κολωνίας προωθήθηκαν 

περαιτέρω μεταρρυθμίσεις με ιδιαίτερη έμφαση στο διάλογο μεταξύ των κοινωνικών 

εταίρων.  

5.3.4 Οι στόχοι της Λισσαβόνας η αξιολόγηση και η αναθεώρηση της ΕΣΑ 

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβόνας το Μάρτιο του 2000 δρομολόγησε μία 

στρατηγική για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη με περισσότερες και καλύτερες θέσεις 

εργασίας. Η ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση έχει τον κορυφαίο ρόλο στην 

εφαρμογή των στόχων της στρατηγικής της Λισσαβόνας. Ο στόχος που ορίσθηκε από το 
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Συμβούλιο της Λισσαβόνας ήταν να γίνει η Ευρώπη «η ανταγωνιστικότερη και 

δυναμικότερη οικονομία της γνώσης στον κόσμο, ικανή για μια βιώσιμη οικονομική 

ανάπτυξη συνοδευόμενη από ποσοτική και ποιοτική βελτίωση της απασχόλησης και 

μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή» εντός δεκαετίας.» Η ΕΣΑ αποκτά όλη της τη 

σπουδαιότητα μέσα στο πλαίσιο αυτής της συνολικής στρατηγικής. Το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο της Βαρκελώνης, τον Μάρτιο του 2002, ζήτησε εξάλλου την ενίσχυση της ΕΣΑ 

ως μέσου της στρατηγικής της Λισσαβόνας σε μια διευρυμένη Ευρώπη. 

Οι στόχοι της πλήρους απασχόλησης, της ποιότητας των θέσεων απασχόλησης, της 

παραγωγικότητας της εργασίας και της κοινωνικής συνοχής θα πρέπει να αντανακλώνται 

σε σαφείς προτεραιότητες: προσέλκυση και διατήρηση περισσοτέρων ατόμων στην αγορά 

εργασίας, αύξηση της προσφοράς εργασίας και εκσυγχρονισμός των συστημάτων 

κοινωνικής προστασίας, βελτίωση της προσαρμοστικότητας των εργαζομένων και των 

επιχειρήσεων, και αύξηση των επενδύσεων σε ανθρώπινο κεφάλαιο με τη βελτίωση της 

εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων. 

Η Ευρωπαϊκή Πολιτική για την Απασχόληση έχει θέσει ως κοινούς στόχους τη 

βελτίωση της απασχολησιμότητας, την ανάπτυξη του επιχειρηματικού πνεύματος, την 

ενθάρρυνση της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και των απασχολουμένων τους, 

την ενίσχυση των πολιτικών των  ίσων ευκαιριών για γυναίκες και άνδρες. 

Η σύνοδος της Λισσαβόνας το 2000, επικύρωσε τους παραπάνω στόχους και 

επικεντρώθηκε στην οικονομική μεταρρύθμιση και την κοινωνική συνοχή, ως μέρος της 

βασισμένης στη γνώση κοινωνίας. Τα δύο στοιχεία, των σύγχρονων κοινωνικών και 

οικονομικών αλλαγών, είναι αλληλένδετα. Η υψηλού επιπέδου βασική εκπαίδευση για 

όλους σε συνδυασμό με την αρχική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση θα πρέπει να 

εφοδιάσουν όλους τους νέους με τις βασικές γνώσεις που απαιτεί η οικονομία η οποία 

βασίζεται στη γνώση. Παράλληλα ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στον εκσυγχρονισμό των 
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συστημάτων κοινωνικής προστασίας, την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, την ενίσχυση 

της ισότητας των φύλων και των θεμελιωδών δικαιωμάτων καθώς και στη καταπολέμηση 

των διακρίσεων.  

Ωστόσο, το 2005, οι στόχοι της στρατηγικής της Λισσαβόνας απέχουν πολύ από 

την υλοποίησή τους και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει την ανανεωμένη στρατηγική της 

Λισαβόνας. Ο ενδιάμεσος απολογισμός το 2005 της στρατηγικής της Λισσαβόνας και 

ιδίως τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν στον τομέα της απασχόλησης δεν είναι ιδιαίτερα 

ενθαρρυντικά. Προκειμένου να δώσει νέα ώθηση στη στρατηγική, η Επιτροπή προτείνει 

μια απλουστευμένη διαδικασία συντονισμού με εστίαση των προσπαθειών στα εθνικά 

σχέδια δράσης (ΕΣΔ).  

Η Επιτροπή προτείνει ένα νέο ξεκίνημα για τη στρατηγική της Λισαβόνας, 

επικεντρώνοντας τις προσπάθειές σε δύο κύριους στόχους – επίτευξη ισχυρότερης, 

βιώσιμης οικονομικής μεγέθυνσης και δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων 

απασχόλησης. Η αποτελεσματική απάντηση στην πρόκληση της οικονομικής μεγέθυνσης 

και της απασχόλησης στην Ευρώπη είναι το κλειδί για την αποδέσμευση των απαραίτητων 

μέσων υλοποίησης των ευρύτερων οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών 

φιλοδοξιών μας· η επίτευξη των ευρύτερων αυτών στόχων θα διασφαλίσει την επιτυχία 

των μεταρρυθμίσεών μας. Για τον σκοπό αυτό, απαιτούνται υγιείς μακροοικονομικές 

συνθήκες, και θα πρέπει ιδίως να επιδιωχθούν αφενός μακροοικονομικές πολιτικές 

προσανατολισμένες προς τη σταθερότητα και αφετέρου, υγιείς δημοσιονομικές πολιτικές 

(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2.2.2005 COM(2005) 24 τελικό). 

5.3.5 Οι νέοι στόχοι και προτεραιότητες- της ΕΣΑ 

 
Ειδικότερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει ένα ανανεωμένο πρόγραμμα δράσης της 

Λισαβόνας και με σχετική έκθεση εισηγείται νέες ενέργειες σε ευρωπαϊκό και εθνικό 
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επίπεδο που θα βοηθήσουν την υλοποίηση του οράματός που απορρέει από τη στρατηγική 

της Λισσαβόνας. Οι άξονες πολιτικής είναι οι ακόλουθοι 

⇒ Ελκυστικότερος τόπος για τις επενδύσεις και τους εργαζομένους 

⇒ Ανάπτυξη σε έκταση και σε βάθος της εσωτερικής αγοράς 

⇒ Βελτίωση των ευρωπαϊκών και εθνικών ρυθμίσεων 

⇒ Εξασφάλιση ανοικτών και ανταγωνιστικών αγορών εντός και εκτός Ευρώπης 

⇒ Επέκταση και βελτίωση των ευρωπαϊκών υποδομών 

⇒ Γνώση και καινοτομία: παράγοντες οικονομικής μεγέθυνσης 

⇒ Αύξηση και βελτίωση των επενδύσεων στον τομέα της έρευνας και της 

ανάπτυξης 

⇒ Διευκόλυνση της καινοτομίας, εισαγωγή των τεχνολογιών πληροφοριών και 

επικοινωνιών (ΤΠΕ) και βιώσιμη χρησιμοποίηση των πόρων 

⇒ Συμβολή στη δημιουργία ισχυρής ευρωπαϊκής βιομηχανικής βάσης 

⇒ Δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων απασχόλησης 

⇒ Προσέλκυση περισσότερων ατόμων στην αγορά εργασίας και εκσυγχρονισμός 

των συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας 

⇒ Βελτίωση της προσαρμοστικότητας των εργαζομένων και των επιχειρήσεων και 

αύξηση της ευελιξίας των αγορών εργασίας 

⇒ Περισσότερη επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο με τη βελτίωση της 

εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων 

5.3.6 Κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση 2005-2008 

Η Επιτροπή παρουσιάζει 8 κατευθυντήριες γραμμές με σκοπό τη βελτίωση της 

απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Με την πρόταση αυτή, οι καταβαλλόμενες 

προσπάθειες επικεντρώνονται στις πολιτικές που αποσκοπούν στην πλήρη απασχόληση, 

ιδίως με τη βελτίωση της ένταξης των μειονεκτούντων ατόμων, με την αύξηση των 
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επενδύσεων στο ανθρώπινο δυναμικό, με την προσαρμογή των συστημάτων εκπαίδευσης 

και κατάρτισης και με την προώθηση της ευελιξίας σε συνδυασμό με την ασφάλεια της 

απασχόλησης. 

Η πολιτική απασχόλησης διαμορφώνεται με άξονα 8 κατευθυντήριες γραμμές που 

έχουν ως στόχο τη βελτίωση της απασχολησης στην ΕΕ για την περίοδο 2005-2008 και 

ορίζουν τις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση και ουσιαστικά αποτελούν το 

κύριο πολιτικό μέσο για την ανάπτυξη και την εφαρμογή της στρατηγικής της 

Λισσαβόνας. 

Οι κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση παρουσιάζονται συνεπώς σε ένα 

ολοκληρωμένο πολιτικό μέσο, που καλύπτει τόσο τον μακροοικονομικό όσο και τον 

μικροοικονομικό τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το μέσο αυτό παρουσιάζει έτσι μια 

σαφή στρατηγική θεώρηση των ευρωπαϊκών προκλήσεων και επιτρέπει στην Ένωση να 

κατευθύνει τις προσπάθειες των κρατών μελών στις ενέργειες που έχουν προτεραιότητα. 

Ορισμένες κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση πρέπει να εφαρμοστούν κατά 

τρόπο συνεκτικό με τις αντίστοιχες κατευθυντήριες γραμμές σε άλλους τομείς. Έτσι, θα 

ενισχυθούν αμοιβαία οι διάφοροι τομείς της οικονομίας. (Απόφαση 2005/600/ΕΚ του 

Συμβουλίου Ιουλίου 2005) 

Ειδικότερα για την προσέλκυση ατόμων στην αγορά εργασίας, για τον εκσυγχρονισμό 

των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, για τον περιορισμό των αποκλεισμών από την 

αγορά εργασίας, για την ενίσχυση της ευελιξίας και της κινητικότητας καθώς επίσης και τη 

γενικότερη κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας ορίζονται οι παρακάτω 

κατευθύνσεις από την Επιτροπή  

⇒ Να εφαρμοστούν πολιτικές απασχόλησης οι οποίες να στοχεύουν στην πλήρη 

απασχόληση, στη βελτίωση της ποιότητας και της παραγωγικότητας της 

εργασίας και στην ενίσχυση της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής  
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⇒ Να προωθηθεί προσέγγιση της εργασίας βασιζόμενη στον κύκλο ζωής 

⇒ Να δημιουργηθούν αγορές εργασίας χωρίς αποκλεισμούς, να ενισχυθεί η 

ελκυστικότητα της εργασίας και να καταστεί αυτή αποδοτική για όσους 

αναζητούν εργασία, συμπεριλαμβανομένων των μειονεκτούντων ατόμων και 

των ανέργων  

⇒ Να βελτιωθεί η κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας  

⇒ Να προωθηθεί η ευελιξία σε συνδυασμό με την ασφάλεια της απασχόλησης και 

να μειωθεί ο κατακερματισμός της αγοράς εργασίας, λαμβανομένου δεόντως 

υπόψη του ρόλου των κοινωνικών εταίρων  

⇒ Να εξασφαλιστεί μια εξέλιξη του κόστους εργασίας και να θεσπιστούν 

μηχανισμοί καθορισμού των μισθών που να ευνοούν την απασχόληση 

⇒ Να αυξηθούν και να βελτιωθούν οι επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο  

⇒ Να προσαρμοστούν τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης στις νέες 

ανάγκες σε δεξιότητες 

⇒  

5.3.7 Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (2007-2013) 

Σχετικά με τη χρηματοδότηση των δράσεων της ΕΣΑ το ΕΚΤ για την περίοδο 

2007-2013 υποστηρίζει τις προτεραιότητες της Κοινότητας σε ό,τι αφορά την ανάγκη 

ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής, την αύξηση της παραγωγικότητας και της 

ανταγωνιστικότητας και την ενθάρρυνση της οικονομικής ανάπτυξης και της βιώσιμης 

ανάπτυξης.  

Για την περίοδο 2007-2013, οι γενικές διατάξεις περί του Ευρωπαϊκού Ταμείου 

Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του Ταμείου 

Συνοχής προβλέπουν ότι το ΕΚΤ στηρίζει τις ενέργειες στο πλαίσιο του στόχου 

«Σύγκλιση» (για τις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες) και του στόχου «Περιφερειακή 



Εξελίξεις στην Αγορά Εργασίας: Σύγχρονες Οργανωτικές Δομές και Πολιτικές Απασχόλησης 

Πολιτική Ανάλυση & Πολιτική Θεωρία                                                              52

ανταγωνιστικότητα και απασχόληση» (που προσπαθεί να προβλέψει και να προαγάγει 

τις οικονομικές αλλαγές για την αντιμετώπιση των προκλήσεων). (Κανονισμός (ΕΚ) 

αριθ. 1081/2006) 

Ειδικότερα, στο πλαίσιο αυτό, το ΕΚΤ αποσκοπεί να συμβάλει στην ενίσχυση της 

οικονομικής και κοινωνικής συνοχής βελτιώνοντας την απασχόληση και τις δυνατότητες 

απασχόλησης καθώς υποστηρίζει τις πολιτικές των κρατών μελών για την εκ νέου εστίαση 

της στρατηγικής της Λισσαβόνας στην ανάπτυξη και την απασχόληση. Οι πολιτικές αυτές 

συνδέονται στενά με τους Γενικούς Προσανατολισμούς των Οικονομικών Πολιτικών   

(ΓΠΟΠ), την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση ΕΣΑ  καθώς και τις 

κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση Ειδικότερα, το ΕΚΤ αποσκοπεί: 

⇒ στην επίτευξη της πλήρους απασχόλησης,  

⇒ στη βελτίωση της ποιότητας και της παραγωγικότητας της εργασίας,  

⇒ στην προαγωγή της κοινωνικής ένταξης (ιδίως στην πρόσβαση των λιγότερο 

ευνοημένων ατόμων στην απασχόληση),  

⇒ στη μείωση των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών ανισοτήτων στον τομέα 

της απασχόλησης.  

Στο πλαίσιο των στόχων «Σύγκλιση» και «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και 

απασχόληση», το ΕΚΤ υποστηρίζει τις ενέργειες στα κράτη μέλη σύμφωνα με τις 

ακόλουθες προτεραιότητες: 

αύξηση της ικανότητας προσαρμογής των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και 
των επικεφαλής των επιχειρήσεων, ώστε να βελτιωθεί η προβλεπτικότητα και η 
θετική διαχείριση των οικονομικών μεταβολών  
 
βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση και βιώσιμη ένταξη στην αγορά 
εργασίας των αναζητούντων θέση εργασίας και των ανενεργών ατόμων 
 
πρόληψη της ανεργίας και ιδίως της μακροχρόνιας ανεργίας και της ανεργίας 
των νέων 

ενθάρρυνση της ενεργού γήρανσης και παράταση του ενεργού βίου 
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αύξηση της συμμετοχής στην αγορά της εργασίας 

ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης των λιγότερο ευνοημένων ατόμων με σκοπό 
τη βιώσιμη ένταξή τους στο χώρο της απασχόλησης 

καταπολέμηση όλων των μορφών διακρίσεων στην αγορά της εργασίας·  

ενίσχυση και αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού 

προώθηση των εταιρικών σχέσεων.  
 
Πίνακας 4. Προτεραιότητες «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση», 

 
 

5.4 Πολιτικές προτεραιότητες και εργαλεία άσκησης πολιτικής στην 

Ελλάδα 

Βασικός στόχος τα τελευταία χρόνια, της Ελληνικής Πολιτικής για την Απασχόληση 

είναι η πραγματοποίηση διαρθρωτικών αλλαγών όσο αφορά την υφιστάμενη κατάσταση 

στην αγορά εργασία. Σ’ αυτό το πλαίσιο η αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας 

με συνέπεια τη μείωση του κόστους εργασίας, η αύξηση της απασχολησιμότητας και η 

ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας αποτελούν στόχους βάσει 

των οποίων σχεδιάζεται η πολιτική απασχόλησης. Οι δράσεις ενίσχυσης του εργατικού 

δυναμικού και τα προγράμματα απασχόλησης προωθούν την αλλαγή στις δομές εργασίας, 

τη σύνθεση του εργατικού δυναμικού και τις εργασιακές σχέσεις.  

Αποτελεί στόχο πρώτης προτεραιότητας η βελτίωση της διαρθρωτικής 

ανταγωνιστικότητας (καινοτομία, τεχνολογία, ποιότητα προϊόντων, ποιότητα εργασίας, 

κλπ) με την πραγματοποίηση, στο πλαίσιο ενός αναπτυξιακού προτύπου, διαρθρωτικών 

αλλαγών στο παραγωγικό σύστημα, σε εθνικό, περιφερειακό και κλαδικό επίπεδο, 

προκειμένου να βελτιωθούν οι μακροχρόνιες δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας και να 

αξιοποιηθούν τα ανταγωνιστικά της πλεονέκτημα, οι υπαρκτές τεχνολογίες και το 
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ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει η ελληνική κοινωνία. (ΙΝΕ/ΓΕΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ, Ετήσια 

Έκθεση 2007:28) 

5.4.1 Η δια βίου Μάθηση ως προτεραιότητα της Πολιτικής Απασχόλησης 

Με βασικό εργαλείο τη δια βίου μάθηση προωθείται η αναβάθμιση του ανθρώπινου 

δυναμικού τόσο στην ελληνική πραγματικότητα όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς η 

δια βίου μάθηση μπορεί να συμβάλλει στην αναβάθμιση των εργαζομένων, στην ενίσχυση 

της ευελιξίας και στην κινητικότητας του ανθρώπινου δυναμικού. Αφενός το εκπαιδευτικό 

σύστημα και αφετέρου οι δομές στο εργασιακό σύστημα πρέπει να αναβαθμιστούν έτσι 

ώστε να διαμορφωθεί ένα ευέλικτο και δυναμικό πλαίσιο αναφοράς μεταξύ προσφοράς και 

ζήτησης εργασίας.    

Η επιδίωξη για τον καθορισμό μιας Ευρωπαϊκής Περιοχής διά βίου μάθησης αποτελεί 

κρίσιμο στόχο ώστε να καταστούν οι πολίτες ικανοί να κινούνται ελεύθερα μεταξύ 

μαθησιακών πλαισίων, επαγγελμάτων, περιοχών και χωρών, διαμορφώνοντας παράλληλα 

το πλαίσιο της δια βίου μάθησης σε συνεργασία με τον ευρωπαϊκό χώρο έρευνας. Η 

ανάδειξη της δια βίου μάθησης αποτελεί κρίσιμη μεταβλητή επίτευξη της κοινωνίας της 

γνώσης, με διττό προσανατολισμό: την αυτόνομη πολιτική εκπαίδευσης και το στόχο της 

ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση. Στο πλαίσιο αυτό η εθνική πολιτική για την 

δια βίου μάθηση, συστατικά στοιχεία της οποίας αποτελούν η αναβάθμιση του 

εκπαιδευτικού συστήματος και η αντιστοίχηση των συστημάτων κατάρτισης με τις 

απαιτήσεις της οικονομίας αλλά και των αναγκών του ανθρώπινου δυναμικού, οφείλει να 

διαμορφώνει τις κατάλληλες συνθήκες και προϋποθέσεις για την αναβάθμιση των 

δεξιοτήτων των εργαζομένων, την ενίσχυση της δυνατότητας τους, να αντεπεξέλθουν στις 

οικονομικές, πολιτισμικές και κοινωνικές αλλαγές που πολύ πιο έντονα σήμερα επιδρούν 

στη διάρκεια της ζωής τους (ΙΝΕ/ΓΕΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ, Ετήσια Έκθεση 2007:23). 
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5.4.2 Η συσχέτιση καινοτομίας επιχειρηματικότητας και απασχόλησης 

Στην Ευρωπαϊκή πολιτική απασχόλησης η διαβούλευση έχει σαφή προσανατολισμό 

στο συσχετισμό της αγοράς εργασίας με αναπτυξιακούς στόχους και προοπτικές. Η 

ενίσχυση των καινοτόμων σχεδίων από τις επιχειρήσεις οφείλει να συνδυάζεται με την 

αντίστοιχη υποστήριξη από τον ανθρώπινο παράγοντα. Άλλωστε το ανθρώπινο κεφάλαιο 

της επιχείρησης είναι εκείνο που θα ενισχύσει τον προσανατολισμό στα νέα μοντέλα 

παραγωγής με στόχο την εξασφάλιση της ανταγωνιστικότητας και του συγκριτικού 

πλεονεκτήματος σε μία παγκόσμια αγορά. Ωστόσο, οι καινοτόμες επιχειρήσεις οφείλουν 

να επαναπροσδιορίσουν τόσο τη στρατηγική τους όσο αφορά το προσωπικό αλλά κα τις 

διαδικασίες που εκτελούνται στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον με στόχο να 

συμβάλλουν στην αύξηση της απασχόλησης, της παραγωγικότητας και στην βελτίωση των 

συνθηκών εργασίας.     

Η συσχέτιση της καινοτομίας της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης αποτελεί 

ένα πεδίο συζητήσεων σε θεωρητικό και πολιτικό επίπεδο στο οποίο η εμπλοκή των 

κοινωνικών φορέων και ειδικότερα των συνδικαλιστικών οργανώσεων δεν αφορά μόνο την 

αποτελεσματικότητα των πολιτικών υποστήριξης της καινοτομίας στις επιχειρήσεις και 

γενικότερα τις οικονομικές δραστηριότητες από την πλευρά της απασχόλησης. Αφορά 

επίσης τους τρόπους προσέγγισης του ζητήματος της καινοτομίας, του ρόλου της 

επιχειρηματικότητας και των πολιτικών που απαιτούνται να υλοποιηθούν. Στην 

κατεύθυνση αυτή η καινοτομία που αφορά την ανανέωση της τεχνολογίας, των προϊόντων, 

των μεθόδων παραγωγής και των οργανωτικών επιλογών απαιτείται να έχει επιθυμητά 

αποτελέσματα στο επίπεδο της κοινωνίας και της οικονομίας. Επίσης, η αντίληψη που 

θεωρεί την επιχειρηματικότητα ως βασική κινητήρια δύναμη της καινοτομικής διαδικασίας 

δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται από τα πρακτικά αποτελέσματα των εφαρμοζόμενων 

πολιτικών. (ΙΝΕ/ΓΕΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ, Ετήσια Έκθεση 2007:24). 
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5.4.3 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 

Επιτακτική κρίνεται η ανάγκη για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής 

οικονομίας μέσα από την πολιτική απασχόλησης και ειδικότερα με την προώθηση της 

πολιτικής των ευελιξιών και της μείωσης του κόστους εργασίας.  

5.4.4 Μεταρρυθμίσεις στα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης 

Ιδιαίτερο επιστημονικό και πολιτικό ενδιαφέρον η αναγκαιότητα ανασχεδιασμού, 

αναπροσανατολισμού και προσδιορισμού νέων στόχων όσο αφορά το συστήματα 

κοινωνικής ασφάλισης. Είναι σαφές ότι απαιτείται η επιλογή ενός προτύπου 

προσαρμοσμένου στις νέες συνθήκες διεθνοποίησης της παγκόσμιας οικονομίας καθώς και 

στις νέες προκλήσεις που έχουν σαφώς όχι μόνο οικονομικές αλλά και κοινωνικές 

προεκτάσεις. 

Η αξιολόγηση των «μεταρρυθμιστικών»παρεμβάσεων στα συστήματα κοινω-

νικής ασφάλισης στις χώρες μέλη του ΟΟΣΑ από την δεκαετία του 1990 μέχρι σήμερα, 

αναδεικνύει ότι αυτές, ανεξάρτητα των εξειδικεύσεων εφαρμογής ανά χώρα, επέφεραν 

ουσιαστικές μειώσεις (κατά μέσο όρο 20%) στο επίπεδο των συντάξεων ακόμη και σ’ αυτό 

των φτωχότερων συνταξιούχων. (ΙΝΕ/ΓΕΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ, Ετήσια Έκθεση 2007:26). 

5.4.5 Τεχνολογικός Εκσυγχρονισμός και το νέο μοντέλο απασχόλησης 

Το ερώτημα που τίθεται είναι το εξής: ο τεχνολογικός εκσυγχρονισμός της 

παραγωγικής διαδικασίας και οι δημόσιες πολιτικές ανάπτυξης, αναδιανομής και 

απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κράτη-μέλη αντιμετωπίζουν το εργατικό 

δυναμικό ως παραγωγική δύναμη, που στις σημερινές τεχνολογικές συνθήκες, απαιτεί, 

εκτός των άλλων, την διαμόρφωση πολιτικών μείωσης και διαχείρισης του εργάσιμου 

χρόνου ή ως ευέλικτο εφεδρικό στρατό της παραγωγής με εξατομικευμένες και ευέλικτες 
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μορφές απασχόλησης, περιορισμένο εισόδημα (νεόπτωχοι) και ένταση των οικονομικών 

και κοινωνικών ανισοτήτων. 

Σ’ αυτό το κοινωνικό-οικονομικό πλαίσιο αβεβαιότητας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα 

κράτη-μέλη της Ένωσης εντείνουν τις συνθήκες απορύθμισης των εργασιακών σχέσεων με 

την Πράσινη Βίβλο για τον «εκσυγχρονισμό» της εργατικής νομοθεσίας και της κεντρικής 

της επιλογής που είναι η ευελιξία-ασφάλεια (flexicurity). Σ’ αυτήν την επιλογή όλοι 

συμφωνούν ότι η ευελιξία αφορά τον εργοδότη και η ασφάλεια αφορά τον εργαζόμενο. 

Όλοι επίσης συμφωνούν ότι η σχέση ευελιξίας και ασφάλειας είναι αντιφατική. Το 

πρόβλημα όμως είναι ότι αυτήν την αντίφαση στην λειτουργία της οικονομίας δεν υπάρχει 

μέγεθος για να την απορροφήσει, γιατί πρόκειται για θεσμική μορφή και όχι για 

οικονομικό μέγεθος (κέρδη, μισθοί, ΑΕΠ) ή για τεχνολογικό μέγεθος της οικονομίας 

(παραγωγικότητα). 

Η παρατήρηση αυτή σημαίνει ότι η αποδοχή αυτής της επιλογής θα οδηγήσει στην 

επικράτηση της πλευράς του εργοδότη, δηλαδή της ευελιξίας σε βάρος της ασφάλισης του. 

(ΙΝΕ/ΓΕΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ, Ετήσια Έκθεση 2007:28). 

5.4.6 Καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας 

Η αδήλωτη εργασία πλήττει όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το μέγεθός 

της εκτιμάται στην Ε.Ε.- 27 από 10-28 εκατ. άτομα ή από 7%-19% του όγκου της 

συνολικής δηλωμένης απασχόλησης και αντιστοιχεί σε ΑΕΠ της τάξης κατά μέσο όρο 7%-

16% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Στην Ελλάδα το μέγεθός της εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 25% του όγκου της συνολικής 

απασχόλησης (1.100.000 άτομα περίπου) και αντιστοιχεί σε ΑΕΠ της τάξης άνω του 20% 

του ΑΕΠ της χώρας. Η αντιμετώπισή του αποτελεί ζήτημα ζωτικής σημασίας για την 

καταπολέμηση της παραοικονομίας, την αναβάθμιση του συστήματος των εργασιακών 

σχέσεων, την βελτίωση του συστήματος κοινωνικής προστασίας, τους όρους λειτουργίας 
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της αγοράς εργασίας και των συνθηκών λειτουργίας του ανταγωνισμού. Η αποτελεσματική 

καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας προϋποθέτει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση μίας 

ολοκληρωμένης στρατηγικής, στην οποία ο ρόλος των συνδικαλιστικών οργανώσεων είναι 

καθοριστικός στην προώθηση ένταξης ή επανένταξης των αδήλωτα εργαζομένων σε 

συνθήκες νόμιμης εργασίας. (ΙΝΕ/ΓΕΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ, Ετήσια Έκθεση 2007:25). 

Σύμφωνα με την ανάλυση που προηγήθηκε τόσο οι κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ 

όσο και οι πολιτικές προτεραιότητες και εργαλεία άσκησης πολιτικής στην Ελλάδα 

αποτελούν το εξωτερικό περιβάλλον και θέτουν το πλαίσιο στην αγορά εργασίας, εντός 

του οποίου καλούνται να δραστηριοποιηθούν οι ελληνικές επιχειρήσεις. Παράλληλες 

ρυθμίσεις τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και εθνικό επίπεδο επηρεάζουν την εικόνα στην 

εσωτερική αγορά εργασίας και διαμορφώνουν το εργασιακό περιβάλλον Συνεπώς όπως 

προκύπτει από τις παραπάνω πολιτικές η ανάγκη μετασχηματισμού και προσαρμογής της 

εργασίας σε νέα δεδομένα κρίνεται απαραίτητη. Αντιθέτως από την πλευρά των 

επιχειρήσεων οι δεσμεύσεις περιορίζονται κυρίως σε ότι αφορά το μισθολογικό και το μη 

μισθολογικό κόστος παραγωγής τον οποίο καλούνται να συρρικνώσουν κόστος 

απασχόλησης. Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο η ανάγκη για μεγαλύτερη ρύθμιση της αγοράς 

εργασίας και η κρατική παρέμβαση για κρίνεται απαραίτητη για την εξασφάλιση της 

ανάπτυξης. Η ισορροπία μεταξύ επιχειρήσεων κράτους και πολιτών έχει ανάγκη πολιτικές 

ρύθμισης και σαφή προσανατολισμό στο κοινωνικό κράτος. Η πλήρης απορύθμιση των 

εργασιακών σχέσεων θα μπορούσε να αποτελέσει απειλή για την ισορροπία μεταξύ 

δημόσιου και ιδιωτικού.   
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6. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Η ανάγκη 

διερεύνησης του νέου μοντέλου απασχόλησης 

 Στο κεφάλαιο αυτό αναλύονται τα σύγχρονα μοντέλα παραγωγής και ο τρόπος 

εξέλιξης της εργασίας μέσα σε αυτά. Ειδικότερα αναλύονται τα εργαλεία και οι μέθοδοι 

του σύγχρονου management με άξονα την προώθηση της ευελιξίας τόσο σε επίπεδο 

παραγωγής όσο και σε επίπεδο απασχόλησης εργατικού δυναμικού. 

Εξετάζονται τα ακόλουθα μοντέλα και τάσεις:  

 

6.1 ΔΑΠ: Επένδυση στον ανθρώπινο παράγοντα 

Τις τελευταίες δεκαετίες το περιβάλλον μέσα στο οποίο καλούνται να λειτουργήσουν 

οι σύγχρονες επιχειρήσεις αλλάζει ταχύτατα, γεγονός που επιβάλλει την ανάπτυξη νέων 

μεθόδων τεχνικών και προσεγγίσεων στο χώρο του management. Οι επιχειρήσεις 

λειτουργούν σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, οικονομικό, κοινωνικό και 

τεχνολογικό που απαιτεί ανταγωνιστικότητα, υψηλή παραγωγικότητα και ταυτόχρονα 

υψηλή ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών.  

Κλειδί για την επίτευξη των παραπάνω είναι οι εργαζόμενοι, (ως προσωπικότητες, 

αξίες, ικανότητες, δεξιότητες, γνώσεις, συμπεριφορά), δηλαδή οι ανθρώπινοι πόροι. Αυτοί 

αποτελούν τον μοναδικό παράγοντα που θα ενεργοποιήσει και θα αξιοποιήσει όλους τους 

συντελεστές παραγωγής, ώστε η κάθε επιχείρηση να επιτύχει τους προκαθορισμένους 

στόχους της. (Χυτήρης, 2001:15). 

Η διαχείριση ανθρώπινων πόρων ΔΑΠ αναφέρεται στις πολιτικές, τις πρακτικές και τα 

συστήματα που επηρεάζουν τη συμπεριφορά, τις στάσεις και την απόδοση των 

υπαλλήλων. (R. Noe and others, 2006, 7). 
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 Ένας άλλος ορισμός στο βιβλίο των Παπαλεξανδρή και Μπουραντά είναι ο 

παρακάτω 

 ΔΑΠ ή Διοίκηση Προσωπικού (ΔΠ) είναι η διοικητική λειτουργία της 

επιχείρησης που σχεδιάζει και εφαρμόζει όλες τις δραστηριότητες που αφορούν τη 

διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού μιας επιχείρησης, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη 

σημασία του ανθρώπινου παράγοντα ως κύριο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την 

επίτευξη των στόχων της επιχείρησης.  

 Ανθρώπινοι Πόροι είναι το σύνολο των ταλέντων και της διάθεσης για απόδοση 

όλων των ανθρώπων μιας επιχείρησης που μπορεί να συντελέσουν στην δημιουργία και 

ολοκλήρωση της αποστολής, του οράματος, της στρατηγικής και των στόχων της. 

(Παπαλεξανδρή- Μπουραντάς 2002, 19) 

 

 

Εικόνα 1: Αλληλεπιδράσεις σε ένα σύστημα ΔΑΠ 
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Δημιουργία διακριτών ικανοτήτων (core competencies) 

 Ο διεθνής ανταγωνισμός επιβάλλει την επένδυση στους ανθρώπινους πόρους της 

επιχείρησης καθώς στόχος είναι η δημιουργία διακριτών ικανοτήτων (core 

competencies). Οι στόχοι για υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών με χαμηλό 

κόστος για τη δημιουργία προϊόντων σύμφωνα με τις απαιτήσεις των καταναλωτών 

προβάλλουν την επίτευξη διακριτών ικανοτήτων για τις επιχειρήσεις, οι οποίες δεν 

αντιγράφονται από τον ανταγωνισμό.  

 Σε σχέση με τη δεκαετία του 80, όπου η παραγωγή από άποψη μεγέθους 

αποτελούσε πολιτική για τις περισσότερες επιχειρήσεις, σήμερα αλλάζει η αρχιτεκτονική 

της ΔΑΠ, καθώς η επιχείρηση αναπτύσσει στρατηγικές, με γνώμονα την αξιοποίηση των 

άϋλων πόρων της. 

 Ο διεθνοποιημένος ανταγωνισμός και η κυριαρχία της παγκόσμιας αγοράς απαιτεί 

υψηλής ειδίκευσης εργαζόμενους ικανούς να προσαρμόζονται ταχύτατα στις νέες 

οργανωτικές αλλαγές. Οι εργαζόμενοι αυτοί χρησιμοποιούν μειωμένη χειρονακτική 

εργασία και παράλληλά αυξημένη εργασία της νόησης και ονομάζονται εργάτες της 

γνώσης.  

Εργάτες γνώσης 

 Οι εργάτες γνώσης είναι υπάλληλοι που κατέχουν τα μέσα για την παραγωγή ενός 

προϊόντος ή μιας υπηρεσίας. Οι υπάλληλοι αυτοί δεν πρέπει να λαμβάνουν απλώς εντολές 

για την εκτέλεση ορισμένων καθηκόντων μάλλον πρέπει, να ανταλλάσουν τις γνώσεις τους 

και να συνεργάζονται για την εξεύρεση λύσεων. Οι εργάτες γνώσης συμβάλλουν με την 

εξειδικευμένη γνώση τους, την οποία οι μάνατζερ τους μπορεί να μη διαθέτουν, όπως για 

παράδειγμα η πληροφόρηση για τους πελάτες. Οι μάνατζερ εξαρτώνται από αυτούς όσον 

αφορά την πληροφόρησή τους. (R. Noe and others, 2006, 24).  
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 Αντίθετα, οι βιομηχανίες που στηρίζονται στην μαζική παραγωγή με ημι- 

ειδικευμένη ή ανειδίκευτη εργασία, την εξάγουν στις χαμηλού κόστους αναπτυσσόμενες 

χώρες ενώ οι απασχολούμενοι και γενικότερα το ανθρώπινο κεφάλαιο καθίστανται 

υπεύθυνοι για την ποιότητα, τη βελτίωση και τον έλεγχο της παραγωγής. 

6.1.1 Στρατηγικός σχεδιασμός και ΔΑΠ 

 Η ανάπτυξη της επιχειρησιακή στρατηγικής οφείλει να ενσωματώνει τις πολιτικές 

της ΔΑΠ. Η ΔΑΠ προσαρμόζεται στην εκάστοτε στρατηγικής της επιχείρησης σύμφωνα 

με την κατηγοριοποίηση των στρατηγικών ανταγωνισμού του Porter. Υπάρχουν τρεις 

ομάδες πρακτικών στη ΔΑΠ που αντιστοιχούν στις κατευθύνσεις των επιχειρήσεων ως 

προς την διαφοροποίηση δηλαδή τη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων με ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά τα οποία αναγνωρίζει ο πελάτης, την ποιότητα που στοχεύει στην 

παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας με τάση για συνεχή βελτίωση και τη μείωση του 

κόστους που συνεπάγεται την παραγωγή ενός βασικού προϊόντος ή υπηρεσίας με χαμηλό 

ολικό κόστος σε σχέση με τον ανταγωνισμό.  

 Σε κάθε μία στρατηγική αντιστοιχεί κάποια απαιτούμενη συμπεριφορά από τους 

εργαζόμενους και κατ΄ επέκταση ταιριάζουν συγκεκριμένες πολιτικές του τμήματος 

ανθρώπινων πόρων (Schuler &Jackson, 1987, Παπαλεξανδρή- Μπουραντάς 2002, 98)  

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΡΟΛΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΡΟΛΟΣ ΔΑΠ 
Καινοτομία  
 

 Προώθηση 
δημιουργικότητας  

 Μακροπρόθεσμος 
προγραμματισμός 

 Ανοχή στην 
αβεβαιότητα   

 

 Προώθηση ομαδικού 
πνεύματος   

 Βράβευση ομαδικής 
προσπάθειας 

 Προώθηση ευρέως 
φάσματος καριέρας 
πολλαπλές 
ικανότητες  
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Μείωση Κόστους  Επαναληπτική – 
προβλεπόμενη 
συμπεριφορά  

 Βραχυπρόθεσμος 
προσανατολισμός  

 Έμφαση στην 
ποσότητα παραγωγής 

 Αυστηρές 
περιγραφές εργασιών 

 Ενθάρρυνση 
ειδίκευσης 

 Αποσπασματική 
εκπαίδευση 

 
Βελτίωση 
Ποιότητας  
 

 Μεσοπρόθεσμος 
προσανατολισμός 

 Έμφαση στην ποιότητα 
 Επαναληπτική και 
συνεπή παραγωγική 
διαδικασία 

 Προώθηση 
συστημάτων 
διοίκησης  
βασισμένων στην 
συμμετοχή των 
εργαζομένων   

 Εκτεταμένη 
εκπαίδευση 

 Σχετικά 
προκαθορισμένες 
περιγραφές θέσεων 
εργασίας 

Πίνακας 5: Κατευθύνσεις της πολιτικής ΔΑΠ ανάλογα με την επιχειρησιακή στρατηγική 

Πηγή: Gomez- Mejia, Balkin and Cardy στο Παπαλεξανδρή- Μπουραντάς 

 

6.1.2 Η διαχείριση της γνώσης Knowledge Management  

Κάθε συγγραφέας ορίζει τη γνώση διαφορετικά. Οι δύο παρακάτω ορισμοί είναι των 

Davenport και Prusak και τωνAlavi και Leidner. 

Davenport and Prusak:  

Η γνώση δεν είναι ούτε δεδομένα ούτε πληροφορίες. Συσχετίζεται και με τα δύο. Η 

διαφορά μεταξύ των δεδομένων και των πληροφοριών και της γνώσης είναι ένα θέμα 

διαβάθμισης. Εντούτοις, οι όροι δεν είναι εναλλασσόμενοι. 

Alavi and Leidner:  

Η γνώση είναι μια τεκμηριωμένη προσωπική πεποίθηση που αυξάνει την ικανότητα 

ενός ατόμου να ενεργήσει. 

Στη σύγχρονη επιχείρηση αναδεικνύεται μια νέα στρατηγική το Knowledge 

Management (KM), η διαχείριση της γνώσης Το KM ως εργαλείο, εμφανίστηκε τη 

δεκαετία του '90 και συνεχίζει να αποτελεί βασικό άξονα στρατηγικής και πηγή 
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ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στις σύγχρονες επιχειρήσεις που επενδύουν στον 

ανθρώπινο παράγοντα. Η στρατηγική αυτή βασίζεται στην ιδέα ότι οι επιχειρήσεις έχουν 

στην κατοχή τους περιουσιακά στοιχεία και γνώσεις τα οποία οφείλουν να διαχειριστούν 

για την επίτευξη θετικών οικονομικών αποτελεσμάτων. Συνεπώς επιβάλλεται η οργάνωση 

τόσο των περιουσιακών στοιχείων όσο και των γνώσεων που διαθέτουν. Άλλωστε ακόμα 

και η οργάνωση των δεδομένων και των πληροφοριών σε μία επιχείρηση αποτελεί τη 

βασική ιδέα του KM. 

Πολλά ακαδημαϊκά περιοδικά έχουν δημοσιεύσει ειδικά τεύχη σχετικά με το ‘ΚΜ - 

knowledge management’ (SMJ, Organization Science, Journal of Management κλπ). Η 

IBM και άλλες επιχειρήσεις, ηγέτες στο χώρο της συμβουλευτικής απασχολούν 

εξειδικευμένα άτομα στον τομέα του ‘ΚΜ - knowledge management’και νέες επιχειρήσεις 

δημιουργούνται στον τομέα του KM marketing (Prusak, 2001; Zack, 2003). Είναι 

διαδεδομένο σε συνέδρια και σε ένα μεγάλο μέρος της ακαδημαϊκής αρθρογραφίας να 

προτείνουν το KM ως το μέσο, τη σημαντική ευκαιρία για την επίτευξη ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος τον 21ο αιώνα. Συνεπώς η οργάνωση και η διαχείρισή των δεδομένων 

είναι σημαντική πρόκληση για όλες τις επιχειρήσεις. (Spender 2004, 4) 

Η επιχείρηση McKinsey (1998) υποστηρίζει ότι όσο τα παραδοσιακά δομικά 

πλεονεκτήματα εκλείπουν και οι επιχειρήσεις εισάγονται στο καθεστώς του παγκόσμιου 

ανταγωνισμού, οι στρατηγικές που διαμορφώνονται με άξονα τη γνώση μπορούν να 

αλλάξουν τους κανόνες και να δημιουργήσουν σύγχρονα μονοπάτια για την ενίσχυση της 

κερδοφορίας. (Paul Gray 2000, 8) 

Καταλήγουμε συνεπώς στο παρακάτω σχήμα της γνώσης: 

 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ→ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ→ΓΝΩΣΗ 
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Η διαχείριση της γνώσης είναι επιτακτική ανάγκη, εξαιτίας του μεγάλου όγκου 

δεδομένων και των πληροφοριών που ανταλλάσσουν, επεξεργάζονται και ανανεώνουν 

συνεχώς οι σύγχρονες επιχειρήσεις. Η αυξημένη πρόσβαση σε ηλεκτρονικές βάσεις 

δεδομένων και ταυτόχρονα η ανάγκη για σχεδιασμό, οργάνωση και αξιοποίησης τους 

επιβάλλει την ανάπτυξη συστημάτων οργάνωσης και διαχείρισης. 

 

6.2 Διοίκηση Ολικής Ποιότητας –Προτεραιότητα η ποιότητα   

 Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ) αποτελεί ένα σύγχρονο τρόπο οργάνωσης 

των επιχειρήσεων που αναδεικνύει την ποιότητα ως κυρίαρχο συστατικό επιτυχίας των 

σύγχρονων επιχειρήσεων. Η ΔΟΠ εκφράζει ένα νέο τρόπο management που επιδιώκει τη 

βελτίωση των αποφάσεων για την ποιότητα σε όλες της λειτουργίες της επιχείρησης. Ο 

στόχος της ΔΟΠ επιτυγχάνεται με το σχεδιασμό κατάλληλων συστημάτων ποιότητας που 

σχετίζονται με όλες τις κρίσιμες αποφάσεις σχετικά με τη σχεδίαση του προϊόντος και της 

παραγωγικής διαδικασίας αλλά και με τις διαδικασίες του marketing.  

 Η υιοθέτηση ενός συστήματος Δ.Ο.Π σε μία σύγχρονη επιχείρηση είναι 

απαραίτητο στις μέρες μας, εξαιτίας του ταχύτατα εξελισσόμενου, ανταγωνιστικού και 

παγκόσμιου επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Παράλληλα τόσο η αδυναμία προγενέστερων 

προσεγγίσεων και θεωριών να διασφαλίσουν την ποιότητα όσο και η 

αναποτελεσματικότητα διαφόρων μηχανιστικών διαδικασιών περί ποιότητας π.χ. , χάρτες 

ελέγχου ποιότητας κ.λ.π. επιβάλλουν τη δημιουργία ενός νέου συστήματος για τη σωστή 

εστίαση στον ανθρώπινο παράγοντα και στις διαδικασίες ελέγχου της ποιότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών εντός της επιχείρησης.. 

 Ειδικότερα ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα πρέπει να προσδιορίσει 

 Οργάνωση της επιχείρησης με αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο 
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 Συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση και ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων ως 

σημαντικού παράγοντα στην ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών  

 Συστηματική μέτρηση των βασικών για τον πελάτη δεικτών ποιότητας 

 Συστηματική προσπάθεια μέσω ομάδων εργαζομένων και διοικητικών στελεχών 

για την βελτίωση της ποιότητας 

 Όπως προκύπτει από την πιο πάνω ανάπτυξη του θέματος, διαπιστώνεται αμέσως 

η σημαντικότητα της ύπαρξης ,χρησιμοποίησης και συνεχούς βελτίωσης ενός συστήματος 

που θα διασφαλίζει τον απρόσκοπτο και ποιοτικά εξασφαλισμένο εφοδιασμό της 

επιχείρησης με τα απαραίτητα υλικά και υπηρεσίες.  

 

6.3 Διοίκηση Παραγωγής (Production Control)- Παραγωγή με 

στοχοθεσία 

 Ως Οργάνωση & Διοίκηση Παραγωγής (ΟΔΠ) ορίζουμε τον σχεδιασμό,  

προγραμματισμό, λειτουργία και βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας µε την οποία 

κάποιοι πόροι μετατρέπονται σε προϊόντα ή υπηρεσίες 

 

Σχήμα 1: Μοντέλο Παραγωγικού συστήματος 
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Η ΟΔΠ περιλαμβάνει τη διαχείριση των διαδικασιών μεταβολής (transformations) των 

πόρων υλικών και άυλων σε τελικό προϊόν Στις διαδικασίες μεταβολής συμμετέχουν οι 

πόροι της επιχείρησης (5 P’s): 

 Άνθρωποι (People) 

 Εγκαταστάσεις (Plants) 

 Υλικά (Parts) 

 Διαδικασίες (Processes) 

 Σχεδίαση και Έλεγχος (Planning&Control) 

 

6.4 Εργασία Εντάσεως Τεχνολογίας: Η νέα γενιά υπαλλήλων 

 Οι επιχειρήσεις σήμερα χαρακτηρίζονται από συνεχή υποκατάσταση των 

παραδοσιακών εργαλείων δουλείας και θέσεων απασχόλησης με σύγχρονα μοντέλων και 

επιχειρηματικές πρακτικές στενά συνδεδεμένες με την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών 

φιλικότερων προς τους εργαζόμενους.  

 Βασικές επιχειρηματικές πρακτικές και διαδικασίες τίθενται υπό αμφισβήτηση ή 

καλύτερα, υπό συμπλήρωση, σήμερα που η γενιά των λεγόμενων « Millennials» απαιτεί 

εργαλεία δουλειάς φιλικότερα και πιο εύχρηστα όπως , π.χ. web casts, blogs, video 

conferencing ή πρόσβαση στο internet ή το e-mail από απόσταση! (Λιβανίδης, 2007). 

 Η ραγδαία εξέλιξη στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και η ενσωμάτωση των νέων 

τεχνολογιών στο επιχειρηματικό γίγνεσθαι, καθιστούν αναγκαία την ανάπτυξη εφαρμογών 

και υποδομών από τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητά 

τους. Η σύγχρονη επιχειρηματική δραστηριότητα, απαιτεί σωστή διαχείριση των 
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διαφαινόμενων αλλαγών και των νέων προκλήσεων που επιβάλλει ο ανταγωνισμός και η 

συνεχής εξέλιξη των επιχειρηματικών μοντέλων σε οργανωτικό και λειτουργικό επίπεδο 

αποτελεί πρόκληση για τις επιχειρήσεις. 

 

6.5 C.R.M. Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων 

 Το Customer Relationship Management ή Marketing (Διαχείριση Πελατειακών 

Σχέσεων) αποτελεί μία καινοτόμο προσέγγιση για την ανάπτυξη της σύγχρονης 

επιχείρησης. Πρόκειται για μεθοδολογία, λογισμικό και τεχνολογίες, τα οποία εστιάζουν 

στην αυτοματοποίηση και στη βελτίωση των επιχειρησιακών διαδικασιών που σχετίζονται 

με τη διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες στους τομείς των πωλήσεων, του 

marketing, της παροχής υπηρεσιών και της υποστήριξης.  

 Το CRM περιλαμβάνει όλες τις λειτουργίες μιας επιχείρησης (μάρκετινγκ, 

παραγωγή, εξυπηρέτηση πελατών, παρεχόμενες υπηρεσίες, πωλήσεις) που απαιτούνται για 

να έρθει σε επαφή με τους πελάτες της άμεσα ή έμμεσα.( Paul Gray and Jongbok Byun,. 

2001:4) 

 

Εικόνα 2: Τα συστατικά του CRM 

Πηγή: Paul Gray and Jongbok Byun 

 

 Το Customer Relationship Management (Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων) είναι 

μια συνολική πελατοκεντρική προσέγγιση που επιτρέπει τον εντοπισμό, την προσέλκυση 
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και τη δημιουργία διαχρονικά πιστών πελατών μέσα από ένα ολοκληρωμένο σύστημα 

διαχείρισης της διαπροσωπικής σχέσης μαζί τους. (Δ Παξιμάδης 2000 :273) 

 Η επιχείρηση δηλαδή με την αξιοποίηση τεχνολογιών πληροφορικής όπως είναι το 

e-mail, το web, αποκτά πιστούς πελάτες, παρέχει προσωποποιημένες υπηρεσίες προς 

αυτούς, αποκτά καλύτερη γνώση για το τι θέλουν και φυσικά αποκτά ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα. Συνεπώς οι νέες τεχνολογίες και κυρίως η επικοινωνία αλλά και οι 

ικανότητες των απασχολούμενων στην επιχείρηση, αποτελούν κλειδί για την καλλιέργεια 

των διαπροσωπικών σχέσεων με τους πελάτες.  

 Βασικός παράγοντας επιτυχίας ενός τέτοιου συστήματος αναδεικνύεται ο 

ανθρώπινος παράγοντας σε επίπεδο οργάνωσης και υλοποίησης. Σε αυτό το πλαίσιο 

αφενός οι νέες τεχνολογίες και πρώτα απ’ όλα το Internet, και αφετέρου το ανθρώπινο 

δυναμικό της επιχείρησης αποτελούν κυρίαρχους παράγοντες για την επιτυχή υλοποίηση 

μιας λύσης CRM  

Συνεπώς αυτή η πελατοκεντρική φιλοσοφία εστίασης στις διαφοροποιημένες 

ανάγκες κάθε πελάτη, δημιουργεί νέες δομές και διαδικασίες αλλάζοντας τη σύγχρονη 

επιχειρηματική σκέψη και δράση. Για να εφαρμοστεί σωστά μια στρατηγική C.R.M. 

πρέπει να αλλάξει ολόκληρος ο τρόπος που σκέφτεται η επιχείρηση και οι εργαζόμενοι για 

τους πελάτες. Άλλωστε το C.R.M. δεν είναι απλά μια τεχνολογία αλλά ένας τρόπος που 

αλληλεπιδρούν με τους πελάτες, οι ανθρώπινοι πόροι της επιχείρησης.  
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7. ΕΡΕΥΝΑ 

7.1 Μεθοδολογικές Παρατηρήσεις 

Η Έρευνα σχεδιάστηκε με άξονα την αποτύπωση των τάσεων, τη σκιαγράφηση 

της εικόνας και τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών της απασχόλησης σε σχέση με 

τις σύγχρονες παραγωγικές δομές στις επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Περιφέρεια 

Κρήτης.  

Η εξερεύνηση των συνθηκών λειτουργίας των σύγχρονων επιχειρήσεων σε 

εμπειρικό επίπεδο κρίνεται απαραίτητη για τη διεξαγωγή συμπερασμάτων για την αγορά 

εργασίας και τις σύγχρονες τάσεις που επικρατούν. Παράλληλα, η ανάλυση και η 

απεικόνιση των χαρακτηριστικών των θέσεων εργασίας και των μοντέλων οργάνωσης και 

διοίκησης στις επιχειρήσεις μπορεί να οδηγήσει σε εκτιμήσεις και μία ολοκληρωμένη 

προσέγγιση και εικόνα για την εξέλιξη, τη μελλοντική πορεία και τις προοπτικές της 

απασχόλησης στη συγκεκριμένη Περιφέρεια. 

 Στην παρούσα έρευνα η συλλογή στοιχείων και δεδομένων γίνεται με τη μέθοδο 

της δημοσκόπησης, η οποία περιλαμβάνει τη δειγματοληψία, το σχεδιασμό του 

ερωτηματολογίου και την ανάλυση των στοιχείων που προκύπτουν. 

 Ειδικότερα, δημοσκόπηση (survey research) είναι η συστηματική συλλογή 

πληροφοριών από ερωτώμενους με σκοπό την κατανόηση ή την πρόβλεψη της 

συμπεριφοράς του τμήματος του πληθυσμού που μας ενδιαφέρει. (Β. Σταθακόπουλος 

2001, 82).  

 Η συλλογή πληροφοριών για την έρευνα γίνεται με τη μέθοδο του 

ερωτηματολογίου, το οποίο διανέμεται σε ένα δείγμα 254 επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Κρήτης. Η επιλογή της συγκεκριμένης μεθόδου 
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έρευνας κρίνεται απαραίτητη για τη συλλογή ποσοτικών δεδομένων σχετικά με την 

υπάρχουσα κατάσταση στη ζήτηση εργασίας από την πλευρά των επιχειρήσεων. 

 Ειδικότερα, το ερωτηματολόγιο είναι το βασικό μέσο επικοινωνίας ανάμεσα στο 

συνεντευκτή και στον ερωτώμενο. Αποτελείται από μία σειρά ερωτήσεων πάνω στα 

προβλήματα που απαιτούν μία πληροφορία από τον ερωτώμενο. Είναι το εργαλείο με το 

οποίο πρέπει να επιτύχουμε το διπλό σκοπό της συνέντευξης: πρώτα να δημιουργήσουμε 

το κίνητρο στον ερωτώμενο να μιλήσει, ύστερα να μαζέψουμε τις κατάλληλες 

πληροφορίες για την έρευνα. (Βασίλης Φίλιας 1994, 147). 

 Ο συσχετισμός των απαντήσεων στο ερωτηματολόγιο προσδιορίζει τα 

αποτελέσματα και τις εκτιμήσεις που προκύπτουν από την έρευνα. Η συλλογή και η 

ταξινόμηση και η ανάλυση των δεδομένων συμβάλλει στην εμπειρική τεκμηρίωση, 

καταγραφή και προσδιορισμό των χαρακτηριστικών της απασχόλησης και γενικότερα των 

απαιτήσεων σε ανθρώπινους πόρους στις σύγχρονες επιχειρήσεις. 

 Τα εν λόγω αποτελέσματα, συμπεράσματα και γενικότερα η ποσοτικοποίηση των 

δεδομένων έγινε με τη βοήθεια του Στατιστικού προγράμματος SPSS το οποίο 

χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο στην παρούσα έρευνα. 

7.1.1 Πληθυσμός  

Ο πληθυσμός ορίζεται από τέσσερις παραμέτρους: το στοιχείο (element), τη μονάδα 

δειγματοληψίας (sampling unit), την έκταση (extent) και το χρόνο (time). (Β. 

Σταθακόπουλος 2001, 205). 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση οι παράμετροι του πληθυσμού είναι οι ακόλουθοι:  

Στοιχείο: Όλες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Κρήτης 

Μονάδα δειγματοληψίας: Επιχείρηση 

Έκταση: Περιφέρεια Κρήτης 

Χρόνος: 2007 
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7.1.2 Στρωματοποιημένη Δειγματοληψία 

 Σύμφωνα με την στρωματοποιημένη δειγματοληψία (stratified planning), οι κλάδοι 

δραστηριότητας των επιχειρήσεων χρησιμοποιούνται ως στρώματα και αποτελούν 

υποομάδες, μέσα στις οποίες πραγματοποιείται απλή τυχαία δειγματοληψία. Με την 

στρωματοποιημένη δειγματοληψία επιτυγχάνεται καλύτερη αντιπροσώπευση του 

πληθυσμού, ενώ μειώνεται το σφάλμα εκτίμησης. 

Αν ο πληθυσμός μπορεί να ομαδοποιηθεί σε υποομάδες που θα αποτελούνται όλες 

από άτομα που μοιάζουν πολύ μεταξύ τους, είναι δυνατόν να πάρουμε ένα 

αντιπροσωπευτικό δείγμα καταγράφοντας τη γνώμη ενός τυχαίου δείγματος ατόμων από 

μία ομάδα. (Douglas Downing and Jeffrey Clark, 1997,270). 

Το στρωματοποιημένο δείγμα περιλαμβάνει πρώτα το χωρισμό του πληθυσμού σε 

πλήρεις, αμοιβαία αποκλειόμενες ομάδες (strata) και στη συνέχεια την επιλογή από κάθε 

ομάδα (stratum) ενός απλού τυχαίου δείγματος. (Β. Σταθακόπουλος 2001, 214). 

 Για να προσδιοριστεί το μέγεθος του δείγματος σε κάθε στρώμα, εφαρμόζεται 

αναλογική δειγματοληψία (proportionate stratified sampling). Σύμφωνα με αυτή, το 

σχετικό μέγεθος σε κάθε ένα από τα επιμέρους δείγματα, προσδιορίζεται αναλογικά με το 

σχετικό μέγεθος των στρωμάτων στον πληθυσμό. Ειδικότερα οι κλάδοι επιχειρηματικής 

δραστηριότητας διατηρούν στο δείγμα το ίδιο ποσοστό αντιπροσώπευσης που έχουν στον 

πληθυσμό των καταγεγραμμένων επιχειρήσεων.  

 

7.2 Ανάλυση Ερωτηματολογίου-Έρευνα 

 Στα πλαίσια της ανάλυσης της οργανωτικής δομής των σύγχρονων επιχειρήσεων 

πραγματοποιείται έρευνα με άξονα την αποτύπωση των τάσεων στην εσωτερική Αγορά 

Εργασίας στην Περιφέρεια Κρήτης.  
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 Για τη συλλογή των στοιχείων από τις επιχειρήσεις χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος 

του ερωτηματολογίου. Σκοπός του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου είναι να εξετάσει τις 

εξελίξεις στην απασχόληση και στην αγορά εργασίας μέσω των επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Κρήτης. 

Η έρευνα για το διάστημα 2007-2008 στις επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κρήτης 

στηρίζεται σε ποσοτικά στοιχεία που αφορούν ένα δείγμα 254 επιχειρήσεων. Τα 

ερωτηματολόγια μοιράστηκαν σε 123 επιχειρήσεις στο νομό Ηρακλείου σε 64 στο νομό 

Χανίων, σε 35 στο νομό Ρεθύμνου και 32 στο νομό Λασιθίου. Η συμπλήρωση των 

ερωτηματολογίων έγινε από στελέχη των επιχειρήσεων όπως Γενικός Διευθυντής 

Προϊστάμενος Λογιστηρίου, Διευθυντής των Τμημάτων Προσωπικού ή Ανθρώπινων 

πόρων (σε περίπτωση που λειτουργούσε αντίστοιχο τμήμα στην εκάστοτε επιχείρηση). 

Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 22 ερωτήσεις (18 κλειστού τύπου και 6 

ανοικτού τύπου και είναι χωρισμένο σε τρεις θεματικές ενότητες: 

1. Ερωτήσεις που αφορούν τα γενικά στοιχεία της επιχείρησης 

 Στην πρώτη ενότητα διατυπώνονται οι ερωτήσεις που αφορούν τα γενικά στοιχεία 

της κάθε επιχείρησης (επωνυμία, νομική μορφή, έδρα, κλάδος δραστηριότητας, κύκλος 

εργασιών). 

2. Ερωτήσεις που αφορούν την εσωτερική αγορά εργασίας 

Στο δεύτερο τμήμα του ερωτηματολογίου συλλέγονται στοιχεία σχετικά με την 

εσωτερική αγορά εργασίας, όπως ο αριθμός των απασχολούμενων σε μία επιχείρηση, η 

κατανομή του προσωπικού ανά επίπεδο εκπαίδευσης, η σημασία των προσόντων και των 

δεξιοτήτων των εργαζομένων για τις θέσεις απασχόλησης, η εξέλιξη όσο αφορά τον 

αριθμό και τη σύνθεση των απασχολούμενων. Παράλληλα αντλούνται πληροφορίες για τη 

λειτουργία του τμήματος ΔΑΠ, την πραγματοποίηση σεμιναρίων και τα είδη των 

συμβάσεων που υπογράφονται σε κάθε επιχείρηση. 
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3. Ερωτήσεις που αφορούν την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη  

Το τρίτο τμήμα του ερωτηματολογίου, αφορά στοιχεία που σχετίζονται με την 

καινοτομία, την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη όπως οι δαπάνες και η συμμετοχή 

σε ερευνητικά προγράμματα και η επίδραση του Τμήματος Rand D και γενικότερα των 

ερευνητικών δραστηριοτήτων στην οργάνωση και στην απασχόληση στις σύγχρονες 

επιχειρήσεις.   

 

7.3 Καθορισμός του μεγέθους του δείγματος 

 Για την έρευνα χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της απλής τυχαίας δειγματοληψίας με 

στρωματοποίηση Η δυνατότητα ενός ερευνητή να εξάγει συμπεράσματα με βάση ένα 

δείγμα για ολόκληρο τον πληθυσμό εξαρτάται από τη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για να 

επιλεγεί το δείγμα. Παράλληλα ο επιτυχής καθορισμός του μεγέθους και των 

χαρακτηριστικών του δείγματος καθορίζει την αντιπροσωπευτικότητα του.: 

Ειδικότερα το σύνολο των επιχειρήσεων που λειτουργούν στην Περιφέρεια Κρήτης είναι 

51.160 ή 5,82% του συνόλου των επιχειρήσεων της Ελλάδας σύμφωνα με στοιχεία της 

ΕΣΥΕ. Ο καθορισμός του μεγέθους του δείγματος έγινε με τον προσδιορισμό των 

παρακάτω παραμέτρων: 

1. Μέγεθος πληθυσμού Ν=51.160 επιχειρήσεις, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΣΥΕ 

για το έτος 20025. 

2. Καθορίστηκε το διάστημα εμπιστοσύνης στο 95%, πράγμα που συμβαίνει συνήθως 

σε αυτού του τύπου έρευνες. 

3. Αποδεχτήκαμε Σφάλμα Δειγματοληψίας d=5%. 

4. Εντοπίσαμε τις σπουδαιότερες μεταβλητές της έρευνας, των οποίων υπολογίσαμε 

τη διασπορά, όπως οι:  

                                                 
5 Γ.Γ. ΕΣΥΕ / ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2002. Επιχειρήσεις και τζίρος αυτών (σε εκ. ευρώ) κατά 
Περιφέρεια και Νοµό 
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Ε5 Κύκλος Εργασιών.  

Ε6 Αριθμός των Απασχολούμενων 

Ε7Α Επίπεδο Εκπαίδευσης Μεταπτυχιακό/ Διδακτορικό 

Ε7Β Επίπεδο Εκπαίδευσης ΑΕΙ/ ΑΤΕΙ 

Ε7C Επίπεδο Εκπαίδευσης Δευτεροβάθμια 

Ε7D Επίπεδο Εκπαίδευσης Βασική 

 

5. Εκτελέστηκε Στρωματοποιημένη Τυχαία Δειγματοληψία 

Με βάση αυτή τη μεταβλητή το ποσοστό p στον τύπο υπολογισμού του μεγέθους του 

δείγματος, καθορίστηκε στο 50%. Επομένως P=0,5 

Εάν  

N = 51.160 

Z = 1,6 

P = 0,5 

1-p = 0,5 

d = 0,05  

α= 0,05  

Εφαρμόζοντας όλες τις παραπάνω τιμές στο γνωστό τύπο:  

( )
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2

2
1

1
1

d

PPZ

N
nn

a −
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⎠
⎞

⎜
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και θέτω στον τύπο (1) προσδιορίζω το n. 

Δηλαδή η παραπάνω σχέση γίνεται: 

2
975,0
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*
160.51

1 ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −=

nn  

Οπότε  n = 254,725 ≈ 254 
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Στην Περιφέρεια Κρήτης η στρωματοποίηση των δεδομένων έγινε ανά νομό 

σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. Τα στοιχεία για τον αριθμό τον επιχειρήσεων ανά νομό 

με βάση τα οποία έγινε η στρωματοποίηση προέρχονται από την ΕΣΥΕ6. 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΑΝΑ ΝΟΜΟ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
ΑΝΑ ΝΟΜΟ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ(1) 24.646 24.646/51.160=0,48 0,48 Χ 254,725=123 

ΧΑΝΙΩΝ (2) 12.978 12.978/51.160=0,25 0,25 Χ 254,725=64 

ΡΕΘΥΜΝΟΥ (3) 7.014 7.014/51.160=0,13 0,13 Χ 254,725=35 

ΛΑΣΙΘΙΟΥ (4) 6.522 6.522/51.160=0,12 0,12 Χ 254,725=32 

ΣΥΝΟΛΟ 51.160 51.160/51.160 254,725 

Πίνακας 6: Στρωματοποίηση Δεδομένων 

7.4 Γεωγραφική Κατανομή Επιχειρήσεων  

Ειδικότερα η μεταβλητή Ε4-Νομός παίρνει τιμές από ένα έως 1, 2, 3, 4 και κάθε τιμή 

αντιπροσωπεύει τον εκάστοτε νομό στον οποίο εδρεύει η επιχείρηση. Στο νομό Ηρακλείου 

εδρεύουν οι 123 επιχειρήσεις του δείγματος, στο νομό Χανίων οι 64 επιχειρήσεις, στο 

νομό Ρεθύμνου 35 και στο νομό Λασιθίου 32.Ακολουθεί ο πίνακας με την ανάλυση 

συχνοτήτων όσον αφορά την κατανομή ανά νομό της Περιφέρειας Κρήτης. 

Πίνακας 7: Πίνακας κατανομής συχνοτήτων της μεταβλητής Ε4-Νομός Υπολογισμός Σχετικών  και 
Αθροιστικών Συχνοτήτων 

 
                                                 
6 Γ.Γ. ΕΣΥΕ / ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2002 
Επιχειρήσεις και τζίρος αυτών (σε εκατοµµύρια ευρώ) κατά Περιφέρεια και Νοµό 

ΝΟΜΟΣ Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 123 48,4 48,4 48,4 

ΧΑΝΙΩΝ 64 25,2 25,2 73,6 

ΡΕΘΥΜΝΟΥ 35 13,8 13,8 87,4 

ΛΑΣΙΘΙΟΥ 32 12,6 12,6 100,0 

ΣΥΝΟΛΟ 254 100,0 100,0   
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Γράφημα 3: Γεωγραφική κατανομή επιχειρήσεων ανά νομό 
 

Το 48,5% του δείγματος αντιπροσωπεύει επιχειρήσεις το νομό Ηρακλείου, το 

25,2% στο νομό Χανίων, το 13,8% επιχειρήσεις στο νομό Ρεθύμνου και στο νομό 

Λασιθίου το 12,6%.  
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Γράφημα 4: Ποσοστιαία κατανομή επιχειρήσεων ανά νομό στην Περιφέρεια Κρήτης  
 

Η κατανομή του δείγματος φανερώνει μεγαλύτερη συγκέντρωση των επιχειρήσεων, 

κυρίως στο νομό Ηρακλείου, γεγονός που συνδέεται με την πληθυσμιακή κατανομή στην 

Περιφέρεια Κρήτης.7 Δεδομένου ότι, ο εν λόγω νομός είναι ο πλέον πυκνοκατοικημένος 

και οικονομικά ανεπτυγμένος νομός της Περιφέρειας (το μεγαλύτερο μέρος του ΑΕΠ8 της 

Περιφέρειας παράγεται στο νομό 18,8 χιλ.ευρώ ), προσελκύει τις περισσότερες 

επιχειρήσεις σε σχέση με τους υπόλοιπους νομούς. Η συγκέντρωση επιχειρήσεων ενισχύει 

περαιτέρω την οικονομική δραστηριότητα και τις επενδυτικές δραστηριότητες. Παράλληλα 

τα περισσότερα έργα υποδομής και ανάπλασης πραγματοποιούνται στον νομό Ηρακλείου, 

γεγονός που επιτρέπει την συνεχή είσοδο νέων επιχειρήσεων και γενικότερα ενισχύει την 

επιχειρηματικότητα.  

 
                                                 
7 Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΣΥΕ Απογραφή Πληθυσμού 2001 /2001: Νομός Ηρακλείου 291.225 
κάτοικοι, Νομός Χανίων 148.450, Νομός Ρεθύμνης 78.957, Νομός Λασιθίου 75.736  
8 Οι Νομοί της Ελλάδας http://www.economics.gr 
Νομός Ηρακλείου 18,8 χιλ. ευρώ Νομός Ρεθύμνου18,4 χιλ ευρώ, Νομός Λασιθίου 17,6 χιλ. ευρώ, Νομός 
Χανίων 17,5    
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7.5 Αποτελέσματα-Ανάλυση του δείγματος- Περιγραφική Στατιστική 

Αρχικά η ανάλυση των δεδομένων γίνεται με τη βοήθεια των δεικτών της 

Περιγραφικής Στατιστικής. Ειδικότερα χρησιμοποιούνται οι Δείκτες Κεντρικής Τάσης 

(Measures of central tendency). 

Το όνομά τους, αυτοί οι δείκτες, το οφείλουν στην ιδιότητα που παρουσιάζει ενίοτε 

μία ομάδα δεδομένων (κατανομή δεδομένων), να συγκεντρώσει δεδομένα (τιμές) γύρω από 

μία ‘κεντρική τιμή’ , η οποία θεωρείται το κέντρο της κατανομής. Αυτό το κέντρο της εν 

λόγω κατανομής το ονομάζουμε average και κατά κάποιο τρόπο είναι το σημείο το οποίο 

θα χρησιμοποιηθεί για να συγκρίνουμε διάφορες κατανομές που λαμβάνουν τιμές από την 

ίδια κλίμακα μέτρησης. (Δαφέρμος Βασίλης, 2005:93). 

Στην παρούσα ενότητα χρησιμοποιούνται και αναλύονται δείκτες όπως ο μέσος όρος 

και η διάμεσος για κάθε μία από τις μεταβλητές. 

 

7.5.1 Γενικά Στοιχεία Επιχειρήσεων 

7.5.1.1 Νομική Μορφή 

Από την ανάλυση του δείγματος προέκυψε ότι το 61,8% των επιχειρήσεων είναι Α.Ε, το 

11,8% Ο.Ε., το 5,5% Ατομικές Επιχειρήσεις, το 4,3% ΕΠΕ και το 1,6% ΕΕ. Παράλληλα το 

15% των επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Κρήτης είναι άλλων νομικών μορφών όπως 

ΑΒΕΕ, Συνεταιρισμοί κ.λ.π.  
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        ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 14 5,5 5,5 5,5 

ΟΕ 30 11,8 11,8 17,3 

ΕΕ 4 1,6 1,6 18,9 

ΕΠΕ 11 4,3 4,3 23,2 

ΑΕ 157 61,8 61,8 85,0 

ΑΛΛΗ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 38 15,0 15,0 100,0 

ΣΥΝΟΛΟ 254 100,0 100,0  

Γράφημα 5: Κατανομή συχνοτήτων της μεταβλητής Νομική μορφή επιχειρήσεων -Υπολογισμός 
Σχετικών  και Αθροιστικών Συχνοτήτων 
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Γράφημα 6: Νομική Μορφή Επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Κρήτης 

7.5.1.2 Ανάλυση ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας 

Ο σχεδιασμός του ερωτηματολογίου έγινε με στόχο τη συγκέντρωση δεδομένων για την 

απασχόληση από διαφορετικούς παραγωγικούς κλάδους. Η κωδικοποίηση των 

επιχειρήσεων που ερευνώνται μπορεί να γίνει με μονοψήφιο σε περίπτωση που ή 

επιχείρηση δραστηριοποιείται σε ένα κλάδο ή διψήφιο αριθμός αν η επιχειρηματική 
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δραστηριότητα της επιχείρησης σχετίζεται με δύο τομείς οικονομικής δραστηριότητας. Η 

ταξινόμηση ανά κλάδους οικονομικής δραστηριότητας έγινε σύμφωνα με τον παρακάτω 

πίνακα 

ΚΛΑΔΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

1. Εισαγωγές - Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο 

2. Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις και Χώροι Εστίασης 

3. Βιομηχανίες Παραγωγής και Μεταποίησης 

4. Κατασκευές 

5. Μεταφορές (Ναυτιλιακές Εταιρείες ) Αποθήκευση- 

6. Τηλεπικοινωνίες και ΜΜΕ-Εκδοτικοί Οίκοι 

7. Παροχή Υπηρεσιών 

8. Αγροτικός Τομέας  

9. Εκπαίδευση 

10. Λοιποί Κλάδοι  

Πίνακας 8: Κωδικοποίηση ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας 
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ΚΛΑΔΟΣ Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Εισαγωγές-Χονδρικό και 

Λιανικό Εμπόριο 
67 26,4 26,4 26,4 

Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις 

και Χώροι Εστίασης 
34 13,4 13,4 39,8 

Βιομηχανίες Παραγωγής και 

Μεταποίησης 
63 24,8 24,8 64,6 

Κατασκευές 28 11,0 11,0 75,6 

Μεταφορές (Ναυτιλιακές 

Εταιρείες ) Αποθήκευση 
3 1,2 1,2 76,8 

Τηλεπικοινωνίες και ΜΜΕ-

Εκδοτικοί Οίκοι 
12 4,7 4,7 81,5 

Παροχή Υπηρεσιών 19 7,5 7,5 89,0 

Αγροτικός Τομέας 25 9,8 9,8 98,8 

Εκπαίδευση 3 1,2 1,2 100,0 

Total 254 100,0 100,0   

Πίνακας 9: Κατανομή συχνοτήτων της μεταβλητής Κλάδος επιχειρηματικής δραστηριότητας -
Υπολογισμός Σχετικών  και Αθροιστικών Συχνοτήτων 
 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του δείγματος από τις επιχειρήσεις που επιλέχτηκαν ο 

κλάδος με το μεγαλύτερο αριθμό των επιχειρήσεων είναι ο κλάδος του Χονδρικού και 

Λιανικού εμπορίου, ο οποίος αποτελείται από 67 επιχειρήσεις και ποσοστό 26,4% 

Ακολουθεί ο κλάδος των Κατασκευών με 53 επιχειρήσεις και ποσοστό 20,9%. Σημαντική 

θέση στο δείγμα κατέχει ο κλάδος των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων 

εστίασης, με 32 επιχειρήσεις και ποσοστό 12,6% 

Επίσης στον αγροτικός τομέα δραστηριοποιούνται 25 επιχειρήσεις με ποσοστό 

περίπου 10%. Ο αγροτικός τομέας περιλαμβάνει και πολλές εμπορικές επιχειρήσεις. 
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Γράφημα 7: Κλάδος Επιχειρηματικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Κρήτης  
 

7.5.1.3 Ανάλυση Κύκλου Επιχειρήσεων 

Στην παρούσα ενότητα αναλύεται ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων στην Περιφέρεια 

Κρήτης, με στόχο την αποτύπωση του μεγέθους των επιχειρήσεων. Ειδικότερα ο όρος 

κύκλος εργασιών χρησιμοποιείται για κατασκευαστικές εταιρείες και επιχειρήσεις παροχής 

υπηρεσιών και ο όρος πωλήσεις χρησιμοποιείται στις εμπορικές και βιομηχανικές. 

Από το σύνολο των επιχειρήσεων οι 47 επιχειρήσεις του δείγματος δεν έδωσαν στοιχεία 

για τον κύκλο εργασιών. Στον παρακάτω πίνακα αποτυπώνονται δείκτες περιγραφικής 

στατιστικής των δεδομένων όπως μέσος, διάμεσος, διακύμανση κ.λ.π. 
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N Valid 207 

  Missing 47 

Mean 6617322,35 

Std. Error of Mean 844182,898 

Median 3100000,00 

Mode 2500000 

Std. Deviation 12145676,867 

Variance 147517466553319,5 

Skewness 4,788 

Std. Error of Skewness ,169 

Kurtosis 27,903 

Std. Error of Kurtosis ,337 

Range 102940000 

Minimum 60000 

Maximum 103000000 

Percentiles 5 300000,00 

  25 1200000,00 

  50 3100000,00 

  75 6800000,00 

Πίνακας 10: Δείκτες Περιγραφικής στατιστικής για τη Μεταβλητή Κύκλος Εργασιών των 

επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Κρήτης 

 

• Mean: 6617322,35 Η μέση τιμή του δείγματος μας πληροφορεί ότι οι επιχειρήσεις 

της Περιφέρειας Κρήτης έχουν κατά μέσο όρο κύκλο εργασιών ύψους 6617322,35 

ευρώ. Ο τζίρος είναι ιδιαίτερα υψηλός, γεγονός που δείχνει την εικόνα του 

μεγέθους των επιχειρήσεων και τα περιθώρια ανάπτυξης αυτών.   
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• Median 3100000,00 Η διάμεσος για τον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων του 

δείγματος είναι 3,1 εκ€ γεγονός που σημαίνει ότι ο αριθμός των επιχειρήσεων που 

έχουν τζίρο μεγαλύτερο από 3,1 εκ € είναι ίσος με τον αριθμό των επιχειρήσεων 

που έχουν τζίρο μικρότερο από 3,1 εκ € 

• Mode 2500000: Στις επιχειρήσεις του δείγματος, ο πιο συχνά εμφανιζόμενος 

τζίρος είναι 2,5 εκ ευρώ. 

• Std. Deviation 12145676,867 

• Variance 147517466553319,500. Η διασπορά του δείγματος είναι περίπου 

147517466553319,500 μονάδες 

• Skewness 4,788: Το πρόσημο για τη στρεβλότητα είναι θετικό γεγονός που 

σημαίνει ότι η κατανομή του δείγματος έχει την ουρά της δεξιά. Αυτό σημαίνει ότι 

μικρός αριθμός των επιχειρήσεων του δείγματος έχει πολύ υψηλό τζίρο και οι 

περισσότερες επιχειρήσεις έχουν μειωμένους τζίρους.  

• Kurtosis 27,903: Το πρόσημο της κυρτότητας είναι θετικό, πράγμα που 

σημαίνει ότι η κατανομή του δείγματος είναι οξύκυρτη. Με άλλα λόγια, στο δείγμα 

παρατηρείται, εξαιτίας του μεγάλου μεγέθους της κυρτότητας (27,903) μια σχετικά 

μεγάλη συγκέντρωση του τζίρου των επιχειρήσεων γύρω από το μέσο όρο. 

• Range 102940000 

• Minimum 60000 Ο μικρότερος τζίρος σε μία επιχείρηση είναι 60.000€  

• Maximum 103000000:Ο μεγαλύτερος τζίρος σε μία επιχείρηση είναι 103 εκ € 

• Percentiles Τα εκατοστημόρια που ζητήσαμε μας πληροφορούν ότι το 5% των 

επιχειρήσεων κάνει τζίρο μικρότερο από 300.000 €, το 25%του δείγματος 1,2 εκ €. 

Επίσης το 50% 3,1 εκ € και το 75%. 6,8 εκ € 
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Γράφημα 8: Κύκλος Εργασιών στις Επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κρήτης 
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Γράφημα 9: Ιστόγραμμα και καμπύλη συχνοτήτων Κύκλου Εργασιών των επιχειρήσεων στην 

Περιφέρεια Κρήτης 

 

Στο παραπάνω ιστόγραμμα γίνεται αναπαράσταση των δεδομένων του πίνακα 8 και 

η καμπύλη δείχνει τον τρόπο με τον οποίο κατανέμεται ο τζίρος μεταξύ των επιχειρήσεων 

της Περιφέρειας Κρήτης. Όπως φαίνεται από την καμπύλη κατανομής του δείγματος είναι 

λίγες οι επιχειρήσεις με πολύ υψηλό τζίρο ενώ ο κύκλος εργασιών στις περισσότερες 

κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα. Παράλληλα στις περισσότερες επιχειρήσεις ο κύκλος 

εργασιών βρίσκεται γύρω στα 6 εκ ευρώ δηλαδή γύρω από το Μέσο όρο. 

Όπως προκύπτει από την παραπάνω ανάλυση οι περισσότερες επιχειρήσεις στην 

Περιφέρεια Κρήτης είναι μικρές ή μεσαίες σύμφωνα με τον ορισμό της ΕΕ. Ειδικότερα  

περίπου το 80% των επιχειρήσεων ανήκει στις ΜΜΕ επιχειρήσεις καθώς έχει τζίρο 

μικρότερο από 10 εκ ευρώ.  
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7.5.2 Εσωτερική Αγορά Εργασίας 

7.5.2.1 Αριθμός Απασχολούμενων  

Απασχολούμενοι 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

4-10 65 25,6 25,6 25,6 

11-25 73 28,7 28,7 54,3 

26-50 57 22,4 22,4 76,8 

50-100 39 15,4 15,4 92,1 

>100 20 7,9 7,9 100,0 

Total 254 100,0 100,0   

Πίνακας 11: Δείκτες Περιγραφικής στατιστικής για τη Μεταβλητή Απασχολούμενοι στις επιχειρήσεις 

στην Περιφέρεια Κρήτης 

 

Το 50% των επιχειρήσεων του δείγματος απασχολούν από 4-25 άτομα και το 

υπόλοιπο 50% των επιχειρήσεων από 25 άτομα και άνω. Ειδικότερα 25,6% των 

επιχειρήσεων απασχολούν από 4 έως 10 εργαζόμενους, το 28,7% απασχολούν 11-25 

άτομα και συνολικά το 76,8% έχουν προσωπικό έως και 50 άτομα Ιδιαίτερα υψηλά είναι 

τα ποσοστά των επιχειρήσεων που απασχολούν 5 ή 6%άτομα (5,9% και 5,5% αντίστοιχα) 

καθώς επίσης και εκείνων που απασχολούν συνολικά 10 άτομα (5,5%) . 

Όπως προκύπτει από την παραπάνω ανάλυση, οι περισσότερες επιχειρήσεις στην 

Περιφέρεια Κρήτης είναι μικρές ή πολύ μικρές σύμφωνα με τον ορισμό της ΕΕ καθώς  το 

25,6% απασχολούν λιγότερα από 10 άτομα (κατατάσσονται στις πολύ μικρές) και περίπου 

το 50% των επιχειρήσεων ανήκει στις μικρές με απασχολούμενους λιγότερους από 50. ς 

Λίγες είναι οι μεγάλες επιχειρήσεις εκείνες δηλαδή με απασχολούμενους περισσότερους 

από 250 άτομα.  

 



Εξελίξεις στην Αγορά Εργασίας: Σύγχρονες Οργανωτικές Δομές και Πολιτικές Απασχόλησης 

Πολιτική Ανάλυση & Πολιτική Θεωρία                                                              89

 

Γράφημα 10: Απασχολούμενοι στις Επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κρήτης 

 

Στον παρακάτω πίνακα δίδονται αναλυτικά τα στοιχεία για τη Μεταβλητή Ε6 : 

Αριθμός Απασχολούμενων. Παρατηρούμε ότι στο δείγμα μας Ν=254 οι έγκυρες 

περιπτώσεις είναι 254 και δεν έχουμε απούσες τιμές (missing values). 

Ειδικότερα: 

• Mean=50,29 Η μέση τιμή του δείγματος μας πληροφορεί ότι οι επιχειρήσεις της 

Περιφέρειας Κρήτης απασχολούν κατά μέσο όρο 50,29 άτομα. Το ποσοστό αυτό είναι 

ιδιαίτερα υψηλό, καθώς οι περισσότερες επιχειρήσεις στην Ελλάδα είναι μικρομεσαίες 

και δεν έχουν τη δυνατότητα να απασχολούν πολύ μεγάλο αριθμό εργαζόμενων. 

Ωστόσο ο αριθμός των απασχολούμενων κατά μέσο όρο μπορεί να εξασφαλίσει την 
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περαιτέρω ανάπτυξη των επιχειρήσεων καθώς επάρκεια σε ανθρώπινο δυναμικό 

αποτελεί προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα των σύγχρονων επιχειρήσεων.  

• Std. Error of Mean 6,405 Το τυπικό σφάλμα του μέσου όρου μας δίνει την 

πληροφορία ότι αν παίρνουμε ένα μεγάλο αριθμό δειγμάτων, οι μέσοι όροι του 

δείγματος θα παρουσιάζουν σφάλμα μέχρι 64%. 

• Median 23. Η διάμεσος για τον αριθμό των απασχολούμενων στις επιχειρήσεις 

είναι 23, γεγονός που σημαίνει ότι ο αριθμός των επιχειρήσεων που έχουν αριθμό 

απασχολούμενων μεγαλύτερο από 23 άτομα είναι ίσος με τον αριθμό των επιχειρήσεων 

που απασχολούν περισσότερα από 23 άτομα. 

• Mode 5: Στις επιχειρήσεις της περιφέρειας Κρήτης, ο πιο συχνά εμφανιζόμενος 

αριθμός εργαζομένων είναι 5 δηλαδή οι περισσότερες επιχειρήσεις του δείγματος 

απασχολούν 5 άτομα. Ο αριθμός αυτός απασχολούμενων δείχνει και την έλλειψη 

ανθρώπινων πόρων στις επιχειρήσεις και ταυτόχρονα αποτελεί εικόνα για τη μειωμένη 

δυναμικότητα των περισσότερων επιχειρήσεων.  

• Std. Deviation 102,072 Οι απασχολούμενοι στις επιχειρήσεις απέχουν από το 

μέσο όρο κατά 102,072 απασχολούμενους 

• Variance 10418,769 Η διασπορά του δείγματος είναι περίπου 10418,769 

μονάδες 

• Skewness 5,565. Το πρόσημο για τη στρεβλότητα είναι θετικό γεγονός που 

σημαίνει ότι η κατανομή του δείγματος έχει την ουρά της δεξιά. Αυτό σημαίνει ότι 

μικρός αριθμός των επιχειρήσεων του δείγματος απασχολεί μεγάλο αριθμό 

εργαζόμενων και περισσότερες επιχειρήσεις με χαμηλούς αριθμούς απασχολούμενων.  

• Std. Error of Skewness 0,153 

• Kurtosis 35,254 Το πρόσημο της κυρτότητας είναι θετικό, πράγμα που σημαίνει 

ότι η κατανομή του δείγματος είναι οξύκυρτη. Με άλλα λόγια, στο δείγμα 
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παρατηρείται, εξαιτίας του μεγάλου μεγέθους της κυρτότητας 35,254 μια σχετικά 

μεγάλη συγκέντρωση του αριθμού των απασχολούμενων γύρω από το μέσο όρο. 

• Std. Error of Kurtosis ,304 

• Range  846 Η διαφορά του πιο μεγάλου αριθμού εργαζομένων σε μία 

επιχείρηση της περιφέρειας Κρήτης από τον πιο μικρό είναι 864 άτομα 

• Minimum 4 Ο μικρότερος αριθμός απασχολούμενων σε μία επιχείρηση είναι 4 

εργαζόμενοι  

• Maximum 850 Ο μεγαλύτερος αριθμός απασχολούμενων σε μία επιχείρηση 

είναι 850 εργαζόμενοι 

• Percentiles Τα εκατοστημόρια που ζητήσαμε μας πληροφορούν ότι κάτω από 5 

εργαζόμενους απασχολεί το 5% των επιχειρήσεων, το 25%του δείγματος απασχολεί 

κάτω από 10 άτομα. Επίσης το 50% 23 και το 75% κάτω από 50. 

Valid 254 N 

Missing 0 

Mean 50,29 

Std. Error of Mean 6,405 

Median 23,00 

Mode 5 

Std. Deviation 102,072 

Variance 10418,76 

Skewness 5,565 

Std. Error of Skewness ,153 

Kurtosis 35,254 

Std. Error of Kurtosis ,304 

Range 846 
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Minimum 4 

Maximum 850 

5 5,00 

25 10,00 

50 23,00 

Percentiles 

75 50,00 

Γράφημα 11: Δείκτες Περιγραφικής στατιστικής για τη Μεταβλητή Απασχολούμενοι στις επιχειρήσεις 

στην Περιφέρεια Κρήτης 
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Γράφημα 12: Ιστόγραμμα και καμπύλη συχνοτήτων απασχολούμενων στις επιχειρήσεις της 

Περιφέρειας Κρήτης 
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Στο παραπάνω ιστόγραμμα η καμπύλη συχνοτήτων δείχνει την κατανομή συχνοτήτων 

όσο αφορά το απασχολούμενο προσωπικό στην Περιφέρεια Κρήτης δηλαδή παρουσιάζει 

την κατανομή των απασχολούμενων μεταξύ των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Κρήτης. 

Όπως φαίνεται από την καμπύλη κατανομής των απασχολούμενων λίγες είναι οι 

επιχειρήσεις εκείνες που απασχολούν μεγάλο αριθμό εργαζομένων και στις περισσότερες ο 

αριθμός των  απασχολούμενων κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα. Παράλληλα στις 

περισσότερες επιχειρήσεις οι απασχολούμενοι κυμαίνονται περίπου στα 50 άτομα ( γύρω 

από το μέσο όρο).  

7.5.2.2 Επίπεδο Εκπαίδευσης 

Από την έρευνα προκύπτει ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Κρήτης 

απασχολούν κυρίως αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ενώ ταυτόχρονα 

παρατηρείται αποκλεισμός των εργαζόμενων με πολύ υψηλό και πολύ χαμηλό επίπεδο 

εκπαίδευσης. Οι επιχειρήσεις απασχολούν κυρίως εργαζόμενους αποφοίτους 

δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανάλογα με τις ανάγκες τους. 

 

  

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ/ 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 

ΑΕΙ/ΤΕΙ 

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 

 ΔΕ 

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 

ΒΑΣΙΚΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

N Valid 254 254 254 254 

  Missing 0 0 0 0 

Mean ,70 8,81 30,13 10,71 

Std. Error of Mean ,129 1,232 3,801 2,994 

Median ,00 3,00 15,00 ,00 

Mode 0 0 10 0 

Std. Deviation 2,051 19,634 60,582 47,716 
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Variance 4,206 385,487 3670,193 2276,808 

Skewness 4,409 6,284 7,576 8,862 

Std. Error of Skewness ,153 ,153 ,153 ,153 

Kurtosis 21,642 50,573 72,911 87,006 

Std. Error of Kurtosis ,304 ,304 ,304 ,304 

Range 15 201 700 517 

Minimum 0 0 0 0 

Maximum 15 201 700 517 

Percentiles 5 ,00 ,00 1,00 ,00 

  25 ,00 1,00 6,00 ,00 

  50 ,00 3,00 15,00 ,00 

  75 ,00 8,25 32,25 6,00 

Πίνακας 12: Δείκτες Περιγραφικής στατιστικής για τη Μεταβλητή Επίπεδο Εκπαίδευσης(4 

μεταβλητές) στις επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Κρήτης 

 

Ειδικότερα περίπου 3 στις 4 επιχειρήσεις (το 76,8% των επιχειρήσεων) δεν 

απασχολούν κανένα εργαζόμενο με πολύ υψηλό μορφωτικό επίπεδο (κάτοχο 

μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών). Το 11,4% επί του συνόλου του δείγματος 

απασχολούν 1 άτομο με το συγκεκριμένο μορφωτικό επίπεδο και το 8,3% απασχολούν το 

πολύ μέχρι 5 άτομα. 

Αντίστοιχα το 17,3% των επιχειρήσεων δεν απασχολεί κανένα απόφοιτο 

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και το 34,3% δηλώνει ότι απασχολεί από 1-3 άτομα. 

Η εικόνα διαφοροποιείται για στους εργαζόμενους απόφοιτους της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης καθώς το 52,4% των επιχειρήσεων απασχολεί μέχρι και 15 άτομα. 

Παράλληλα το 57,5% των επιχειρήσεων του δείγματος δεν απασχολεί κανένα εργαζόμενο 

με βασική εκπαίδευση.  
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Γράφημα 13: Ιστόγραμμα και καμπύλη συχνοτήτων κατόχων Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού στις 

επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κρήτης 

 

Ειδικότερα, σύμφωνα με το παραπάνω διάγραμμα κατανομής συχνοτήτων και τα 

στοιχεία του Πίνακα οι επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Κρήτης δεν απασχολούν αποφοίτους 

μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών. Ο αριθμός απασχολούμενων με το 

συγκεκριμένο επίπεδο εκπαίδευσης κυμαίνεται από 0 έως 15 άτομα με μέσο όρο 0,7 

άτομα.  
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3,54%

19,69%

76,77%

>5 ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ
1 ΕΩΣ 5 ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ
ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΣ

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ/ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ %

 

Η μεγάλη πλειοψηφία των επιχειρήσεων 76,77% της Περιφέρειας Κρήτης, δεν 

απασχολούν κανένα κάτοχο  Μεταπτυχιακού ή διδακτορικού (mode=0) και μόνο το 

19,69% απασχολεί από 1 έως 5 άτομα. Αυτό δείχνει και την έλλειψη ανθρώπινων πόρων 

με υψηλό μορφωτικό επίπεδο στις επιχειρήσεις και ταυτόχρονα αποτελεί εικόνα για τη 

μειωμένη δυναμικότητα όσο αφορά την υψηλή τεχνογνωσία των περισσότερων 

επιχειρήσεων. Ωστόσο ελάχιστες 3,54% είναι οι επιχειρήσεις εκείνες που απασχολούν 

περισσότερους από 5 εργαζόμενους της εν λόγω κατηγορίας που ακόμα και σε αυτές τις 

επιχειρήσεις οι κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού δεν υπερβαίνουν τους 15 
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Γράφημα 14: Ιστόγραμμα και καμπύλη συχνοτήτων αποφοίτων ΑΕΙ/ΤΕΙ στις επιχειρήσεις της 

Περιφέρειας Κρήτης 

 

Στο παραπάνω διάγραμμα φαίνεται η κατανομή των απασχολούμενων αποφοίτων 

ΑΕΙ και ΤΕΙ στις επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Κρήτης. Συγκεκριμένα οι επιχειρήσεις δεν 

απασχολούν μεγάλο αριθμό αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ο αριθμός 

απασχολούμενων με το συγκεκριμένο επίπεδο εκπαίδευσης κυμαίνεται από 0 έως 201 

άτομα με μέσο όρο 8,81 άτομα.  

Πολλές είναι οι επιχειρήσεις (17,32%) στην Περιφέρεια Κρήτης που δεν 

απασχολούν κανένα απόφοιτο ΑΕΙ ή ΤΕΙ  ενώ το 44,88% απασχολούν από 1 έως 5 

εργαζόμενους της ανώτατης βαθμίδας εκπαίδευσης. Μόνο το 20,875 απασχολεί από 6 έως 

10 άτομα και το ποσοστό αυτό μειώνεται στο 16,93% στις επιχειρήσεις που απασχολούν 

περισσότερα από 10 άτομα. Η χαμηλή συμμετοχή των αποφοίτων τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης στον ιδιωτικό τομέα στην Περιφέρεια Κρήτης συνδέεται με τις μειωμένες 

αμοιβές και με την τάση των επιχειρήσεων να απασχολούν λίγα άτομα σε θέσεις εργασίας 

με επιτελικό ρόλο. Αυτό σε συνάρτηση με την εικόνα των απασχολούμενων κατόχων 

μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών αποδεικνύει τις μειωμένες επενδύσεις και 
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την αδυναμία προσέλκυσης και απασχόλησης των επιχειρήσεων σε προσωπικό με υψηλό 

μορφωτικό επίπεδο. 

16,93%

20,87%

44,88%

17,32%

>10 ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ
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ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΑΕΙ/ΤΕΙ
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Γράφημα 15: Ιστόγραμμα και καμπύλη συχνοτήτων αποφοίτων ΔΕ στις επιχειρήσεις της Περιφέρειας 

Κρήτης 
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 Αντίθετα με την εικόνα στα προηγούμενα διαγράμματα, οι περισσότερες 

επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Κρήτης απασχολούν αποφοίτους δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης. Ο μέσος όρος των απασχολούμενων ΔΕ είναι 30,13 και κυμαίνεται 

μεταξύ 0 και 700 απασχολούμενων. Οι περισσότερες επιχειρήσεις της περιφέρειας 

Κρήτης, απασχολούν 10 απόφοιτους ΑΕΙ ή ΤΕΙ (mode=10). 

Επίσης το πρόσημο της κυρτότητας είναι θετικό, πράγμα που σημαίνει ότι η κατανομή 

του δείγματος είναι οξύκυρτη. Με άλλα λόγια, στο δείγμα παρατηρείται, εξαιτίας του 

μεγάλου μεγέθους της κυρτότητας 72,911 μια σχετικά μεγάλη συγκέντρωση του 

αριθμού των απασχολούμενων γύρω από το μέσο όρο δηλαδή μεγάλος είναι ο αριθμός 

των επιχειρήσεων που απασχολεί περίπου(λιγότερους ή περισσότερους) από 30 

αποφοίτους ΔΕ. 

 Λίγες είναι οι επιχειρήσεις (3,94%) στην Περιφέρεια Κρήτης που δεν 

απασχολούν αποφοίτους ΔΕ ενώ το 38,98% απασχολεί περισσότερα από 20 άτομα και 

το 37,01 απασχολεί 1 έως 10 άτομα.  

38,98%

20,08%

37,01%

3,94%
>20 ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ
10 ΕΩΣ 20 ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ
1 ΕΩΣ 10 ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ
ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΣ

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΔΕ %

 

Γράφημα 16: Ποσοστιαία κατανομή αποφοίτων βασικής εκπαίδευσης στις επιχειρήσεις της 
Περιφέρειας Κρήτης 
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Γράφημα 17: Ιστόγραμμα και καμπύλη συχνοτήτων αποφοίτων βασικής εκπαίδευσης στις επιχειρήσεις 

της Περιφέρειας Κρήτης 

 

Σύμφωνα με το διάγραμμα κατανομής συχνοτήτων και τα στοιχεία του Πίνακα οι 

επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Κρήτης δεν απασχολούν αποφοίτους βασικής εκπαίδευσης. 

Ο αριθμός απασχολούμενων με το συγκεκριμένο επίπεδο εκπαίδευσης κυμαίνεται από 0 

έως 15 άτομα με μέσο όρο 10,71 άτομα.  

Οι περισσότερες επιχειρήσεις (57,87%) της περιφέρειας Κρήτης, δεν απασχολούν 

κανένα άτομο απόφοιτο βασικής εκπαίδευσης (mode=0) και ένα 4% περίπου (ιδίως 

μεγάλες επιχειρήσεις βιομηχανίες παραγωγής προϊόντων απασχολούν περισσότερα από 20 

άτομα. Παράλληλα το 28,74% των επιχειρήσεων απασχολεί 1 έως 10 άτομα για εργασίες 

που σχετίζονται με τη φύλαξη και φορτοεκφορτώσεις. 
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4,72%
2,76%

5,91%

28,74%
57,87%
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20 ΕΩΣ 50 ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ
10 ΕΩΣ 20 ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ
1 ΕΩΣ 10 ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ
ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΣ

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ%
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7.5.2.3 Ικανοποίηση Εργοδοτών-Μεταβολές: Ανθρώπινο Δυναμικό – Ειδικότητες - 

Προσόντα κα Δεξιότητες 
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Γράφημα 18: Βαθμός Ικανοποίησης επιχειρήσεων από την απόδοση των απασχολούμενων στις 

επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κρήτης 

 

Στο παραπάνω διάγραμμα εμφανίζεται ο βαθμός ικανοποίησης των επιχειρήσεων 

από το απασχολούμενο προσωπικό στις επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κρήτης. Ειδικότερα 

το 73,62% δηλώνουν αρκετή ικανοποίηση από το απασχολούμενο προσωπικό ενώ μόνο το 

5,12% δηλώνει πολύ μεγάλη ικανοποίηση από το επίπεδο των εργαζομένων.  

Από την ανάλυση των ερωτηματολογίων προκύπτουν συμπεράσματα σχετικά με 

την προβλεπόμενη εξέλιξη όσο αφορά τη ζήτηση εργασίας από τις επιχειρήσεις. 

Ειδικότερα αναλύεται η τάση όσο αφορά τη μεταβολή του αριθμού των απασχολούμενων 
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κατά τα επόμενα πέντε χρόνια αλλά και τα ζητούμενα προσόντα, δεξιότητες και 

ειδικότητες του απασχολούμενου προσωπικού . 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του δείγματος ο αριθμός των απασχολούμενων στις για τα 

επόμενα πέντε χρόνια προβλέπεται να αυξηθεί. Από την επεξεργασία των δεδομένων 

προέκυψε ότι το 2,8 % των επιχειρήσεων προβλέπουν μείωση του απασχολούμενου 

προσωπικού ή διαφορετικά έχει πλεόνασμα εργατικού δυναμικού, το 37% σταθερότητα 

και το 60,2% αύξηση (έχει έλλειμμα εργατικού δυναμικού).  
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Γράφημα 19: Προβλεπόμενη Μεταβολή του Απασχολούμενου Προσωπικού στην Περιφέρεια Κρήτης 

τα επόμενα 5 χρόνια 

 

Από την έρευνα και την ανάλυση των ερωτηματολογίων προκύπτει αύξηση της 

ζήτησης εργασίας από τις επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Κρήτης, για τα επόμενα πέντε 

χρόνια, γεγονός που δημιουργεί θετικές προσδοκίες ως προς την εξέλιξη της απασχόλησης. 
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Συνεπώς ευνοϊκές προβλέπονται οι συνθήκες σχετικά με την αύξηση της 

απασχολησιμότητας σε ότι αφορά τον ιδιωτικό τομέα στην Περιφέρεια Κρήτης, καθώς από 

τη μελέτη των επιχειρήσεων προκύπτει η ανάγκη για επιπλέον εργατικό δυναμικό. 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ  Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

7 2,8 2,8 2,8 

94 37,0 37,0 39,8 

153 60,2 60,2  

Μείωση 

Σταθερότητα 

Αύξηση 

 Total 254 100,0 100,0  

Πίνακας 13: Πίνακας κατανομής συχνοτήτων της μεταβλητής Μεταβολή Απασχολούμενου 

Προσωπικού-Υπολογισμός Σχετικών  και Αθροιστικών Συχνοτήτων 

 

Παράλληλα στις περισσότερες επιχειρήσεις 53,1 % οι υπεύθυνοι προσωπικού και 

οι διευθυντές, θεωρούν ότι τα επόμενα πέντε χρόνια θα αλλάξει η σύνθεση του 

απασχολούμενου προσωπικού της επιχείρησης ως προς τα απαιτούμενα προσόντα και 

δεξιότητες.  
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ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ & ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ %
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Γράφημα 20: Ιστόγραμμα και καμπύλη συχνοτήτων μεταβολής προσόντων και δεξιοτήτων του 
απασχολούμενου προσωπικού στις επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κρήτης 
 

Στις επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κρήτης θα διαφοροποιηθούν τα προσόντα και οι 

δεξιότητες του απασχολούμενου προσωπικού κατά μέσο όρο 11,22%. Όπως φαίνεται στο 

διάγραμμα κατανομής συχνοτήτων στις περισσότερες επιχειρήσεις δεν θα μεταβληθούν τα 

απαιτούμενα προσόντα και δεξιότητες του απασχολούμενου προσωπικού (mode=0). 
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6,69%

21,26%

24,80%

47,24%

>30% 
15%έως30% 
5%έως15% 
Σταθερότητα

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ & ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ                 
(ως ποσοστό του απασχολούμενου προσωπικούων)

 

Απ’ αυτές τις επιχειρήσεις οι διευθυντές και οι υπεύθυνοι προσωπικού κατά 

24,28% θεωρούν ότι η διαφοροποίηση ως προς τα προσόντα και δεξιότητες θα είναι της 

τάξης του 5-15% στο σύνολο του απασχολούμενου προσωπικού ενώ στο 21,26% των 

επιχειρήσεων επικρατεί η άποψη ότι οι διαφοροποιήσεις θα είναι από 15% έως και 30%. 

Ωστόσο μόνο στο 6,69% των επιχειρήσεων θεωρούν ότι οι αλλαγές αυτές θα είναι πάνω 

από 30% επί του συνόλου του προσωπικού. 

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

135 53,1 53,1 53,1 

119 46,9 46,9 100,0 

Μεταβολή 

Σταθερότητα 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

 

254 100,0 100,0  

Πίνακας 14: Πίνακας κατανομής συχνοτήτων της μεταβλητής Μεταβολή Προσόντων και Δεξιοτήτων 
Απασχολούμενου Προσωπικού-Υπολογισμός Σχετικών  και Αθροιστικών Συχνοτήτων 



Εξελίξεις στην Αγορά Εργασίας: Σύγχρονες Οργανωτικές Δομές και Πολιτικές Απασχόλησης 

Πολιτική Ανάλυση & Πολιτική Θεωρία                                                              107

Από τα ποσοστά αυτά προκύπτει ότι οι επιχειρήσεις αναγνωρίζουν την ανάγκη για 

αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού και την επένδυση σε ανθρώπινους πόρους με  

περισσότερα προσόντα. Άλλωστε οι ανθρώπινοι πόροι (ικανότητες, δεξιότητες, γνώσεις 

και ευφυΐα των υπαλλήλων) μπορούν να επιτύχουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα για την 

κάθε επιχείρηση και να ενισχύσουν την προσαρμοστικότητα των εργαζομένων.  
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ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΜΕΤΑΒΟΛΗ

 

Γράφημα 21: Προβλεπόμενη Μεταβολή Προσόντων και Δεξιοτήτων Απασχολούμενου Προσωπικού 

στις επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κρήτης για τα επόμενα 5 χρόνια 

 

Συνεπώς καθώς η δεκαετία 2001-2010 μπορεί να χαρακτηριστεί ως η «δεκαετία 

των δεξιοτήτων», προς την κατεύθυνση αυτή μπορούμε να συμπεράνουμε ότι κινούνται 

και οι περισσότερες επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κρήτης οι οποίες προβλέπουν 

διαφοροποίηση στα προσόντα και στις δεξιότητες του απασχολούμενου προσωπικού για τα 

επόμενα πέντε χρόνια. Βέβαια η αναβάθμιση των προσόντων και δεξιοτήτων όπως 
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παρατηρείται θα γίνει σταδιακά, καθώς στις περισσότερες επιχειρήσεις οι αλλαγές 

αφορούν στην καλύτερη περίπτωση το 30% του συνόλου των απασχολούμενων. 

Όσο αφορά τις ειδικότητες εντός των επιχειρήσεων τα αντίστοιχα ποσοστά 

διαφοροποιούνται. Αν και οι περισσότερες επιχειρήσεις προβλέπουν αύξηση του 

απασχολούμενου προσωπικού (60,2%) και μεταβολές όσο αφορά τη σύνθεση των 

απασχολούμενων σχετικά με τα απαιτούμενα προσόντα και δεξιότητες (53,1%) οι 

ειδικότητες παραμείνουν σταθερές για το 67,3% του συνόλου των επιχειρήσεων. 

32,68%

67,32%

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ                          
(ως ποσοστό απασχολούμενων)

ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΜΕΤΑΒΟΛΗ
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Γράφημα 22: Προβλεπόμενη Μεταβολή Ειδικοτήτων Απασχολούμενου Προσωπικού στις επιχειρήσεις 
της Περιφέρειας Κρήτης για τα επόμενα 5 χρόνια 
 

Όπως φαίνεται στο παρακάτω ιστόγραμμα κατανομής συχνοτήτων οι ειδικότητες 

στις επιχειρήσεις θα μεταβληθούν κατά μέσο όρο  5,41% επί του συνόλου του 

απασχολούμενου προσωπικού.  
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ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ %
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Γράφημα 23: Ιστόγραμμα και καμπύλη συχνοτήτων μεταβολής ειδικοτήτων του απασχολούμενου 

προσωπικού στις επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κρήτης 

 

Η μειωμένη προσδοκία των επιχειρήσεων για μεταβολή των ειδικοτήτων και θέσεων 

εργασίας, μπορεί να ερμηνευτεί και εξαιτίας της έλλειψης συμμετοχής σε καινοτόμα 

ερευνητικά προγράμματα και σε προγράμματα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, όπως 

προκύπτει από τα δεδομένα που αναφέρεται στην έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη. Όσο, 

οι παραγωγικές και οργανωτικές δομές στις επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Κρήτης 

παραμένουν σταθερές  η εισαγωγή νέων ειδικοτήτων κρίνεται άσκοπη. Παράλληλα για 

όσες επιχειρήσεις παρατηρείται ανάγκη για διαφοροποίηση και προσέλκυση νέων 

ειδικοτήτων τα ποσοστά κυμαίνονται περίπου στο 10%, γεγονός που δεν αφήνει περιθώρια 

για πλήρη αναδιοργάνωση των επιχειρηματικών λειτουργιών και δραστηριοτήτων.  
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1,97%
11,81%

19,29% 66,93%

>30%
15% έως 30%
3% έως 15%
Σταθερότητα

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ                      
(ως ποσοστό του απασχολούμενου προσωπικού)

 

Ειδικότερα το 19,29% θεωρεί ότι η μεταβολή στις ειδικότητες θα είναι από 3-15% και το 

11,81% ότι η μεταβολή θα είναι από 15%- 30%. Είναι εμφανές ότι τα ποσοστά 

διαφοροποίησης των επιχειρήσεων ως προς τις ζητούμενες ειδικότητες των 

απασχολούμενων δεν ξεπερνούν σε καμία περίπτωση το 50%. Τα χαμηλά ποσοστά 

αναζήτησης νέων ειδικοτήτων αποτελούν τροχοπέδη κατά την ανάπτυξη νέων θέσεων 

εργασίας, σαφώς προσανατολισμένων σε σύγχρονες μεθόδους παραγωγής. 

 

7.5.2.4 Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων 

Ο ρόλος και η σπουδαιότητα του ανθρώπινου παράγοντα σε μία επιχείρηση καθώς και 

ολόκληρη η φιλοσοφία της επιχείρησης προκύπτει από τον τρόπο οργάνωσης της. 

Ειδικότερα στις επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κρήτης, η ύπαρξη ενός τμήματος με 

αντικείμενο τη Διοίκηση και Διαχείριση των ανθρώπινων πόρων (Τμήμα Διοίκησης 

Ανθρώπινων Πόρων ή Τμήμα Προσωπικού) εμφανίζεται στο 38,2% των επιχειρήσεων. 

Αντίθετα η απουσία ενός τέτοιου τμήματος στο 61,8% των επιχειρήσεων σημαίνει τη 
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μειωμένη προσοχή και έμφαση στον ανθρώπινο παράγοντα. Εξάλλου η ύπαρξη ενός 

χωριστού τμήματος ΔΑΠ είναι αποφασιστικής σημασίας παράγοντας για την επιτυχία και 

την ανάπτυξη της επιχείρησης, καθώς μέσω αυτού του τμήματος υποστηρίζονται τα 

συστήματα υψηλής απόδοσης της εργασίας (αύξηση παραγωγικότητας, ποιότητας και 

κερδοφορίας).  

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ 

ΠΟΡΩΝ 

Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

ΥΠΑΡΞΗ 97 38,2 38,2 38,2 

ΑΠΟΥΣΙΑ 157 61,8 61,8 100,0 

ΣΥΝΟΛΟ 254 100,0 100,0  

 

Πίνακας 15: Πίνακας κατανομής συχνοτήτων της μεταβλητής –ΔΑΠ Υπολογισμός Σχετικών  και 
Αθροιστικών Συχνοτήτων  
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Γράφημα 24: Τμήμα ΔΑΠ στις επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κρήτης  
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7.5.2.5 Σεμινάρια Επιμόρφωση  

Οι περισσότερες επιχειρήσεις (73,6%) έχουν πραγματοποιήσει σεμινάρια επιμόρφωσης και 

επαγγελματικής κατάρτισης είτε ενδοεπιχειρησιακά είτε από φορείς εκτός της επιχείρησης. 

Η συγκεκριμένη στρατηγική των επιχειρήσεων στοχεύει αφενός άμεσα στην ανάπτυξη του 

ανθρώπινου δυναμικού και αφετέρου στην εισαγωγή καινοτομίας στις σύγχρονες 

επιχειρήσεις. Τα σεμινάρια αποτελούν ένα είδος συμμετοχικής διαδικασίας που έχουν ως 

στόχο οι εργαζόμενοι να βελτιώσουν και να αναπτύξουν τις γνώσεις και τις ικανότητες 

τους σε θέματα που σχετίζονται με την οργάνωση και την καλύτερη λειτουργία της 

επιχείρησης. Οι συμμετέχοντες στα σεμινάρια ανάλογα με τον εκάστοτε σκοπό του 

σεμιναρίου αναπτύσσουν δεξιότητες και ικανότητες που θεωρητικά τουλάχιστον μπορούν 

να συμβάλλουν στην αύξηση της απόδοσης τους στην επιχείρηση. Οι περισσότερες 

επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Κρήτης έχουν κατανοήσει τη σημασία και τη σπουδαιότητα 

των σεμιναρίων και προσπαθούν να οργανώνουν σε τακτά χρονικά διαστήματα.   

. 
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Γράφημα 25: Συμμετοχή των επιχειρήσεων σε σεμινάρια στην Περιφέρεια Κρήτης 
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Αναλυτικότερα το 13% των επιχειρήσεων πραγματοποιεί σεμινάρια μία φορά τα 

δύο χρόνια, το 48% μία φορά το χρόνο και το 13,4% κάθε εξάμηνο. Προκύπτει λοιπόν  

Παρατηρούμε λοιπόν ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις επενδύουν στην κατάρτιση των 

απασχολούμενων . Στο 42,91%των επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Κρήτης έχουν 

πραγματοποιηθεί σεμινάρια επιμόρφωσης για μέχρι το 10% των εργαζομένων και περίπου 

στο 60% μέχρι και το 20% των απασχολούμενων. Ωστόσο μόνο το 12,99% των 

επιχειρήσεων πραγματοποιεί σεμινάρια σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% του συνόλου των 

απασχολούμενων ενώ η συμμετοχή στα σεμινάρια στο 12,99 των επιχειρήσεων υπερβαίνει 

το παραπάνω ποσοστό και κάποιες φορές αφορά το σύνολο του προσωπικού.  

Συνεπώς αν και οι περισσότερες επιχειρήσεις διοργανώνουν σεμινάρια εκπαίδευσης και 

επαγγελματικής κατάρτισης για τους απασχολούμενους λίγοι είναι οι ωφελούμενοι και οι 

συμμετέχοντες και μικρή η συχνότητα των σεμιναρίων 
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Γράφημα 26: Συχνότητα πραγματοποίησης σεμιναρίων στις επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Κρήτης  
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12,99%

14,96%

9,45%

19,69%

42,91%

> 50%

30% έως 50%

20% έως 30%

10% έως 20%

<10%

Συμμετοχή Απασχολούμενων σε Σεμινάρια (%)

 

7.5.2.6 Συμβάσεις Απασχόλησης 

Στην Περιφέρεια Κρήτης οι επιχειρήσεις προτιμούν το καθεστώς εξαρτημένης 

εργασίας και συνάπτουν συμβάσεις αορίστου χρόνου με τους απασχολούμενους.  

 
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 
ΑΟΡΙΣΤΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ 

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 
ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ 

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 
ΜΕΡΙΚΗΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

N Valid 254 254 254 254

  Missin

g 
0 0 0 0

Mean 82,02 15,38 1,69 ,91

Std. Error of Mean 1,940 1,878 ,459 ,425

Median 100,00 ,00 ,00 ,00

Mode 100 0 0 0

Std. Deviation 30,923 29,930 7,320 6,770
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Variance 956,257 895,833 53,589 45,838

Skewness -1,731 1,986 5,194 12,819

Std. Error of Skewness ,153 ,153 ,153 ,153

Kurtosis 1,631 2,521 28,254 183,562

Std. Error of Kurtosis ,304 ,304 ,304 ,304

Range 100 100 53 100

Minimum 0 0 0 0

Maximum 100 100 53 100

Πίνακας 16: Δείκτες Περιγραφικής στατιστικής για τη Μεταβλητή Συμβάσεις (4 μεταβλητές) στις 

επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Κρήτης 

 

Πιο συγκεκριμένα το 57,9% των επιχειρήσεων υπογράφουν συμβάσεις αορίστου 

χρόνου σε όλο το απασχολούμενο προσωπικό, το 9,1% απασχολούν αποκλειστικά 

εργαζόμενους με καθεστώς μερικής απασχόλησης (κυρίως στον κλάδο των ξενοδοχειακών 

επιχειρήσεων) και στο 5,1% των επιχειρήσεων απασχολούνται αποκλειστικά εργαζόμενοι 

ορισμένου χρόνου. Ο μέσος όρος των επιχειρήσεων που υπογράφουν συμβάσεις αορίστου 

χρόνου είναι στο 82,02% του προσωπικού, οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο 38%, οι 

μερικής απασχόλησης στο 1,69 και 0,91 εργολαβίες εργασιών. Στις περισσότερες 

επιχειρήσεις (mode) οι συμβάσεις αορίστου είναι στο 100% του προσωπικού και δεν 

υπογράφονται άλλα είδη συμβάσεων. 

Η κατανομή των συμβάσεων του απασχολούμενου προσωπικού φαίνεται στα 

παρακάτω γραφήματα. 



Εξελίξεις στην Αγορά Εργασίας: Σύγχρονες Οργανωτικές Δομές και Πολιτικές Απασχόλησης 

Πολιτική Ανάλυση & Πολιτική Θεωρία                                                              116

5,51%

16,54%

77,95%

P
e
r
c
e
n
t

80

60

40

20

0

Συμβάσεις Αορίστου Χρόνου

70% ΕΩΣ 100%50% ΕΩΣ 70%ΕΩΣ 50%

 

Γράφημα 27: Συμβάσεις Αορίστου Χρόνου στις επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κρήτης 
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Γράφημα 28: Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου στις επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κρήτης 
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Γράφημα 29: Συμβάσεις Μερικής Απασχόλησης στις επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κρήτης 
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Γράφημα 30: Εργολαβίες εργασιών στις επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κρήτης 
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Οι εργολαβίες εργασιών δεν συνηθίζονται στις επιχειρήσεις της Περιφέρειας 

Κρήτης καθώς στο 94,1% των επιχειρήσεων δεν υπογράφονται τέτοιου είδους συμβάσεις. 

Οι συμβάσεις αυτές εμφανίζονται μόνο στο 5,9% των επιχειρήσεων. 
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Οι προβλέψεις σχετικά με την εξέλιξη των συμβάσεων απασχόλησης στην 

Περιφέρεια Κρήτης δεν διαφοροποιούν ιδιαίτερα το τοπίο καθώς διαφαίνεται μία 

σταθερότητα για συμβάσεις ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης, εργολαβίες 

εργασιών ενώ η αυξητική για τις συμβάσεις αορίστου χρόνου μπορεί να εξηγηθεί και από 

την αντίστοιχη αύξηση του απασχολούμενου προσωπικού. Συνεπώς η αυξητική τάση 

αυτού του είδους των συμβάσεων συνδέεται με τις ήδη υπάρχουσες συνθήκες καθώς οι 

επιχειρήσεις που απασχολούν άτομα με συμβάσεις αορίστου χρόνου και που επιθυμούν να 

αυξήσουν το προσωπικό τους συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τις υπάρχουσες συμβάσεις 

αορίστου χρόνου. Ειδικότερα το 58,3% προβλέπουν αύξηση των εν λόγω συμβάσεων και 

το 39% στασιμότητα. 
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 E16A 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

1 7 2,8 2,8 2,8

2 99 39,0 39,0 41,7

3 148 58,3 58,3 100,0

Valid 

Total 254 100,0 100,0  

 

Για τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου προβλέπεται σταθερότητα στο 77,2% των 

επιχειρήσεων και αύξηση στο 18,9%. 

Τα ίδια περίπου ισχύουν και για τις συμβάσεις μερικής απασχόλησης καθώς το 95,3% των 

επιχειρήσεων προβλέπει σταθερότητα για τα επόμενα πέντε χρόνια ενώ περίπου 3% 

θεωρούν ότι θα αυξηθούν.   

Παράλληλα οι εργολαβίες εργασιών παραμένουν σταθερές για το 98,4% των επιχειρήσεων 

στην Περιφέρεια της Κρήτης. 

 E16B 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

1 10 3,9 3,9 3,9

2 196 77,2 77,2 81,1

3 48 18,9 18,9 100,0

Valid 

Total 254 100,0 100,0  
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 E16C 

 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

1 4 1,6 1,6 1,6

2 242 95,3 95,3 96,9

3 8 3,1 3,1 100,0

Valid 

Total 254 100,0 100,0  

7.5.2.7 Ιεραρχία και Οργανωτική δομή  

Οι παραδοσιακές δομές και η σταθερότητα στην ιεραρχία των επιχειρήσεων αποτελεί 

το βασικό χαρακτηριστικό στις επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κρήτης. Ενδεικτικό της 

κατάστασης αυτής είναι η αδυναμία αναπροσαρμογής του οργανογράμματος και της 

ιεραρχίας σε τακτά χρονικά διαστήματα καθώς μόνο στο 3,1% των επιχειρήσεων οι 

αλλαγές πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση. Αντιθέτως οι αλλαγές στην ιεραρχία στο 

91,7% των επιχειρήσεων γίνονται σπάνια δηλαδή σε διάστημα μεγαλύτερο των 5 ετών. Η 

αδυναμία προσαρμογής και δημιουργίας νέων οργανωτικών δομών πολλές φορές αποτελεί 

τροχοπέδη για την ανάπτυξη της επιχείρησης καθώς επιτρέπει την αναπαραγωγή 

παγιωμένων πρακτικών και στρατηγικών με αποτέλεσμα την ανακύκλωση ιδεών, τη 

στασιμότητα και την απουσία καλλιέργειας νέων ιδεών. 

Έχει διαπιστωθεί ότι οι πιο αποτελεσματικές οργανωτικές δομές είναι οι ευέλικτες και 

εκείνες που μπορούν να αναπροσαρμόζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα στο εκάστοτε 

εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον. Συνεπώς οι μακροχρόνιες και στάσιμες οργανωτικές 

δομές δημιουργούν καθεστωτικές αντιλήψεις και αναπαραγωγή δεδομένων πολιτικών και 

στρατηγικών με συνέπεια οι στόχοι της επιχείρησης να μην επιτυγχάνονται καθώς 

καλλιεργείται ένα πνεύμα υποταγής των εργαζομένων στην ιεραρχία.   
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Εξάλλου ένα σχέδιο εσωτερικής οργάνωσης κάθε μικρής ή μεγάλης εταιρείας είναι 

αναπόσπαστο μέρος για την μελλοντική της ανάπτυξη γεγονός που αποδεικνύει την 

αναγκαιότητα να αναπροσαρμόζεται στους εκάστοτε στόχους και στρατηγικές της 

επιχείρησης. 
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Γράφημα 31: Μεταβολές στην οργανωτική δομή και στην ιεραρχία των επιχειρήσεων στην περιφέρεια 

Κρήτης 

 

7.5.3 Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη 

Στην παρούσα ενότητα, διερευνάται η εικόνα των επιχειρήσεων στην Περιφέρεια 

Κρήτης, όσον αφορά την Έρευνα και την Τεχνολογία. Ειδικότερα αναλύεται η 

διασύνδεση των επιχειρήσεων με την έρευνα και την ανάπτυξη νέων τεχνολογικών. 

Παράλληλα εξετάζονται οι δαπάνες σε έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη, η λειτουργία 
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Τμήματος R&D εντός της επιχείρησης, η πραγματοποίηση προγραμμάτων έρευνας και 

η ανάπτυξη καινοτόμων και τεχνολογικά προηγμένων εφαρμογών. Αναλύεται η σχέση 

της οργανωτικής δομής και γενικότερα της ιεραρχίας της εκάστοτε επιχείρησης με τη 

λειτουργία  
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Γράφημα 32: Τμήμα Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης στις επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κρήτης 

 

Εάν κρίνουμε από τις απαντήσεις των επιχειρήσεων η εικόνα τόσο όσο αφορά την 

ανάπτυξη καινοτομίας και ερευνητικών εφαρμογών από επιχειρήσεις στην Περιφέρεια 

Κρήτης παρουσιάζει εμφανείς ελλείψεις καθώς μόνο το 6,7% των επιχειρήσεων διαθέτει 

αυτό το τμήμα. Καθότι το τεχνολογικό περιβάλλον αποτελεί πρωταρχικής σημασίας 

παράγοντα που επέδρασε και επιδρά δραματικά στις σύγχρονες επιχειρήσεις είναι χρήσιμο 

οι επιχειρήσεις να αναπτύσσουν τμήματα R&D έτσι ώστε να αξιολογούν και να 



Εξελίξεις στην Αγορά Εργασίας: Σύγχρονες Οργανωτικές Δομές και Πολιτικές Απασχόλησης 

Πολιτική Ανάλυση & Πολιτική Θεωρία                                                              125

συμμετέχουν στις ταχύτατες πλέον  τεχνολογικές εξελίξεις και να αναπτύσσουν 

τεχνολογικά προηγμένες μεθόδους παραγωγής, επεξεργασίας και δικτύωσης.  
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Γράφημα 33: Σχέση οργανωτικής Δομής με R& D στις επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κρήτης 

 

Ειδικότερα το 94,9% των επιχειρήσεων θεωρεί ότι τόσο η ιεραρχία στην 

επιχείρηση όσο και η οργανωτική δομή λειτουργούν ανεξάρτητα από τις διαδικασίες 

έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, ενώ μόνο το 5,1% των επιχειρήσεων διαφοροποιούν 

το οργανόγραμμα ανάλογα με τους στόχους των ερευνητικών δραστηριοτήτων της 

επιχείρησης. Το ποσοστό αυτό αποτελείται αποκλειστικά από επιχειρήσεις παροχής 

υπηρεσιών Internet και νέων τεχνολογιών, γεγονός που αποδεικνύει ότι η έλλειψη 

στρατηγικής προς αυτήν την κατεύθυνση απουσιάζει παντελώς από τις υπόλοιπες εταιρείες 

της Περιφέρειας ανεξάρτητα από το μέγεθός τους.  
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Γράφημα 34: Δαπάνες R&D των επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Κρήτης 

 

Χαμηλά στο σύνολο των επιχειρήσεων 98,8% εμφανίζονται τα ποσοστά 

επενδύσεων σε έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη καθώς και η απουσία συντονισμού προς 

αυτή την κατεύθυνση είναι εμφανείς. Οι δαπάνες των επιχειρήσεων σε έρευνα και 

τεχνολογική ανάπτυξη δεν ξεπερνούν το 25% των συνολικών δαπανών για κάθε 

επιχείρηση. Αυτή η εικόνα είναι αντιπροσωπευτική της αδυναμίας των επιχειρήσεων της 

εν λόγω Περιφέρειας να παρακολουθήσει και να επενδύσει σε σύγχρονες μεθόδους 

παραγωγής και τεχνολογικά προηγμένες λύσεις. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει την απουσία 

της στρατηγικής εντάσεως τεχνολογίας, καθώς η φιλοσοφία των επιχειρήσεων αδυνατεί να 
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προσανατολιστεί στα διεθνή τεχνολογικά πρότυπα και μεθόδους λειτουργίας των 

σύγχρονων επιχειρήσεων.  

Εξάλλου, η R&D είναι κατά κύριο λόγο ευθύνη των εταιρειών και των 

επιχειρηματιών Η εφαρμογή νέων τρόπων εργασίας σε όλους τους κλάδους οικονομικής 

δραστηριότητας αλλά κυρίως σε παραδοσιακούς τομείς, μέσω της χρήσης νέων 

τεχνολογιών για παράδειγμα, μπορεί να δώσει σημαντική ώθηση στην οικονομική 

ανάπτυξη αφενός της επιχείρησης και αφετέρου σε ολόκληρη την Περιφέρεια Κρήτης. Η 

χρήση τεχνολογικών καινοτομιών αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αύξηση της 

ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων αλλά και για την επικράτηση τους και εδραίωση 

της θέσης τους στην παγκόσμια αγορά.  
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Γράφημα 35: Συμμετοχή των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Κρήτης σε Προγράμματα R& D 
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Παράλληλα χαμηλή εμφανίζεται και η συμμετοχή των επιχειρήσεων στην 

Περιφέρεια Κρήτης σε Προγράμματα R&D με μόνο το 9,06% των επιχειρήσεων να 

πραγματοποιεί ερευνητικά προγράμματα και προγράμματα εισαγωγής καινοτομιών. Η 

απουσία σχεδιασμού ολοκληρωμένων δράσεων καινοτομίας αποδεικνύεται και από τη 

μεταβλητή αυτή, καθώς τα συγκεκριμένα προγράμματα αποτελούν βασική στρατηγική των 

επιχειρήσεων ως προς την ανάπτυξης νέων και προηγμένων τεχνολογικά μεθόδων 

παραγωγής.  

2,36%4,33%7,09%8,27%

77,95%

Π
ο
σ
ο
σ
τ
ό
 
Ε
π
ι
χ
ε
ι
ρ
ή
σ
ε
ω
ν

80

60

40

20

0

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Πάρα ΠολύΠολύΑρκετάΛίγοΚαθόλου

 

Γράφημα 36: Συσχέτιση έρευνας και ειδίκευσης απασχολούμενου προσωπικού στις επιχειρήσεις στην 

Περιφέρεια Κρήτης 

 

Η μειωμένη σπουδαιότητα που αποδίδουν οι επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Κρήτης 

στην R&D φαίνεται και από την έλλειψη ταύτισης των ερευνητικών δραστηριοτήτων με 
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την ειδίκευση και το επίπεδο εκπαίδευσης του απασχολούμενου προσωπικού. Οι στόχοι 

στα πλαίσια των ερευνητικών δραστηριοτήτων για το 77,95% των επιχειρήσεων δεν 

ταυτίζονται με την ειδίκευση και το επίπεδο εκπαίδευσης του απασχολούμενου 

προσωπικού. Η εικόνα αυτή είναι αντιφατική καθώς οι ερευνητικές δραστηριότητες που 

αναπτύσσει μια επιχείρηση εξαρτώνται άμεσα από την αρτιότητα του ανθρώπινου 

κεφαλαίου που απασχολεί η επιχείρηση. Η έλλειψη σαφή προσανατολισμού σε έρευνα και 

τεχνολογική ανάπτυξη των επιχειρήσεων όπως φάνηκε και παραπάνω έχει ως συνέπεια την 

έλλειψη ειδικευμένων στελεχών με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης για να υπηρετήσουν τους 

στρατηγικούς στόχους των επιχειρήσεων προς αυτήν την κατεύθυνση. Η τεχνογνωσία 

(Know How) άλλωστε προϋποθέτει την στελέχωση των επιχειρήσεων με άρτια 

καταρτισμένο προσωπικό.  

7.5.3.1 Ο ρόλος της Περιφερειακής πολιτικής 

Φυσικά ο ρόλος της Περιφερειακής πολιτικής προς αυτή την κατεύθυνση είναι πολύ 

σημαντικός, έτσι ώστε αφενός να ενημερωθούν οι επιχειρηματίες και αφετέρου να 

επιτευχθεί η διασύνδεση με τα ερευνητικά κέντρα και τους φορείς προώθησης καινοτομίας 

και νέων τεχνολογιών π.χ. Πανεπιστήμιο Κρήτης, ΙΤΕ κ.λπ. Άλλωστε σε όλα τα επίπεδα 

διακυβέρνησης, από την ΕΕ μέχρι τις τοπικές αρχές, ο στόχος πρέπει να είναι η 

υποστήριξη των εταιρειών κατά τη διαδικασία ανάπτυξης έρευνας, τεχνολογικών 

εφαρμογών και της καινοτομίας από τις επιχειρήσεις.  

Η σημερινή Ευρώπη είναι μία ήπειρος ανόμοιων περιφερειών – με διαφορετικά 

χαρακτηριστικά, οικονομικούς ιστούς, πόρους και προτεραιότητες – κάθε μία από τις 

οποίες διαδραματίζει κάποιο ρόλο στην ανάπτυξη της οικονομικής ευημερίας της 

Ευρώπης. Οι περιφερειακές αρχές σε ολόκληρη την Ευρώπη πρέπει να επιτύχουν ισόρροπη 

ανάπτυξη των πολιτικών υποστήριξης της βιομηχανίας. Αναμφιβόλως, είναι ελκυστικό το 

γόητρο της φήμης της ως κέντρου ιδιαίτερα προηγμένης τεχνολογίας. Αλλά σε επίπεδο 
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οικονομικού αντίκτυπου και αριθμού υποστηριζόμενων θέσεων απασχόλησης, οι 

βιομηχανίες που χαρακτηρίζονται από μικρότερη αίγλη έχουν μεγαλύτερη σημασία στις 

περισσότερες περιφέρειες. Το βασικό στοιχείο στην πολιτική για την καινοτομία σε 

οποιαδήποτε περιφέρεια είναι να στηριχθεί στα δυνατά της σημεία. Ο εντοπισμός τους 

είναι το πρώτο βήμα για την επεξεργασία Περιφερειακής Στρατηγικής για την Καινοτομία 

που θα καθορίζει την πορεία στήριξης της ανάπτυξης των εν λόγω βιομηχανιών στην 

περιφέρεια. 

Μέχρι πρόσφατα, οι περισσότεροι πίστευαν για την καινοτομία ότι το επίκεντρό 

της βρίσκεται στη μετατροπή των αποτελεσμάτων της έρευνας σε νέα προϊόντα. Ακόμη 

και σε βιομηχανίες που δεν είναι υψηλής τεχνολογίας, η έρευνα μπορεί να διαδραματίσει 

σημαντικό ρόλο, αλλά, το κυριότερο ίσως, οι επιχειρήσεις πρέπει να είναι ανοιχτές στις 

δυνατότητες υιοθέτησης νέων τεχνολογιών. Και οι μικρότερες εταιρείες που δεν διαθέτουν 

δικό τους ερευνητικό δυναμικό, πρέπει να προμηθεύονται νέες τεχνολογίες από εξωτερικές 

πηγές, είτε από άλλες επιχειρήσεις είτε από ερευνητικά ινστιτούτα. Ένα από τα καθήκοντα 

των περιφερειακών αρχών είναι να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες όλες οι 

κατηγορίες επιχειρήσεων, σε όλους τους τομείς, ενθαρρύνονται προς τις νέες τεχνολογικές 

εξελίξεις στο βαθμό που είναι σημαντικές και προσιτές στις επιχειρήσεις τους.( Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, Κεντρική Μονάδα IRC-IRE, Τεύχος 6 Μάιος 2004: 4-7) 

Ενδεικτικό παράδειγμα επιτυχημένων πρακτικών στον τομέα της ανάπτυξης και της 

στήριξης των επιχειρήσεων προς αυτήν την κατεύθυνση αποτελεί ο περιφερειακός 

σχεδιασμός της καινοτομίας που ενθάρρύνε την ευρύτερη οργανωτική καινοτομία 

στις περιφέρειες της Τοσκάνης (Ιταλία), της Χώρας των Βάσκων (Ισπανία) και το 

δίκτυο αγροβιομηχανίας της Βαλτικής Θάλασσας όπου ολοκληρώθηκαν περιφερειακά 

προγράμματα στρατηγικής για την καινοτομία στοχοθετημένα σε παραδοσιακούς 

κλάδους; 
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• Η Χώρα των Βάσκων, ιστορικά ένα από τα βιομηχανικά προπύργια της Ισπανίας, 

παραμένει σημαντικό βιομηχανικό κέντρο όπου οι συνεχείς πρωτοβουλίες 

περιφερειακού σχεδιασμού εφοδίασαν την περιφέρεια με εργαλεία για τη νέα 

οικονομία. Το Βασκικό Πρόγραμμα Επιστήμης και Τεχνολογίας (BSTP 2000) 

αποσκοπεί στην προώθηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ ερευνητικών ινστιτούτων 

και βιομηχανίας ενθαρρύνοντας διαρθρωτικές αλλαγές σε εταιρείες και τις 

αλυσίδες εφοδιασμού τους – ιδίως ΜΜΕ. Ο στόχος αυτός συμπεριλήφθηκε στο 

πρόγραμμα RIS+, «Ενσωματώνοντας τη Χώρα των Βάσκων στην Κοινωνία της 

Πληροφορίας», που ενθάρρυνε την υιοθέτηση της νέας τεχνολογίας από μικρές 

παραδοσιακές εταιρείες. Το πρόγραμμα εφάρμοσε οκτώ συστήματα επίδειξης ΤΠ 

για τη διάδοση των πληροφοριών εντός των ομάδων και των αλυσίδων 

εφοδιασμού, αναδεικνύοντας στην ευρύτερη κοινότητα τα οφέλη από τη 

συνεργασία και τη δημιουργία δικτύων. 

• Παράλληλα ο πολιτιστικός πλούτος της Τοσκάνης οδήγησε στην ανάπτυξη 

σημαντικών δεξιοτήτων στην αποκατάσταση, συντήρηση και παρουσίαση 

πολιτιστικών τεχνουργημάτων. Οι δεξιότητες αυτές υπάρχουν σε πολλά ερευνητικά 

ινστιτούτα και εργαστήρια αποκατάστασης που συνδέονται με το Υπουργείο 

Πολιτισμού, σε κάποιους κατασκευαστές οπτοηλεκτρονικού εξοπλισμού και σε 

ορισμένες ΜΜΕ εξειδικευμένες στη διάγνωση και τη συντήρηση.» Βασικός στόχος 

του προγράμματος ήταν η ανάληψη δυναμικών πρωτοβουλιών για τη δημιουργία 

ομάδας που συνδέει αυτούς τους φορείς γύρω από την ανάπτυξη, σε τοπική 

κλίμακα, προηγμένων τεχνολογιών συντήρησης που θα μπορούσαν να διατεθούν 

στην αγορά άλλων περιφερειών είτε ως προϊόντα είτε ως μέρος υπηρεσιών. 

• Βαλτική καινοτομία: Το δίκτυο αγροβιομηχανίας της Βαλτικής Θάλασσας 

(BASAN) συνδέει δέκα κέντρα καινοτομίας και περιφερειακούς ερευνητικούς 
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οργανισμούς από χώρες της Βαλτικής. Το BASAN καθόρισε τη βέλτιστη πρακτική 

για την αγροβιομηχανική καινοτομία στο πλαίσιο των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών 

των περιφερειών.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.6 Κλαδική Ανάλυση Επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Κρήτης 

Στην παρούσα ενότητα, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας των 

επιχειρήσεων της Περιφέρειας Κρήτης, ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας. 

Ειδικότερα κατά την ανάλυση των δεδομένων εμφανίστηκαν έντονες διαφοροποιήσεις 

μεταξύ των επιχειρήσεων, συνεπώς κρίνεται αναγκαίο να εξεταστεί η αιτία της 

διαφοροποίησης που σε πολλές περιπτώσεις είναι ο κλάδος. Σ΄ αυτό το σημείο πρέπει να 

επισημανθεί η αδυναμία διεξαγωγής αποτελεσμάτων ως προς τους κλάδους καθώς η 

στρωματοποίηση των δεδομένων έγινε με βάση τη γεωγραφική περιοχή.   

7.6.1 Κύκλος Εργασιών ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας 

                                                 
9 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Καινοτομία σε παραδοσιακούς τομείς, Τεύχος 6 Μάιος 2004, Εκδόσεις Κεντρική 
Μονάδα IRC-IRE, Διατίθεται στο  http://www.innovating-regions.org/ 
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Στο παραπάνω γράφημα φαίνεται ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων όπως 

διαμορφώνεται ανά κλάδο επιχειρηματικής δραστηριότητας στις επιχειρήσεις της 

Περιφέρεια Κρήτης. Ειδικότερα 

• 1 στις 2 (50,%) επιχειρήσεις που έχουν κύκλο εργασιών μεγαλύτερο από 50 εκ 

ευρώ δραστηριοποιούνται στον Κλάδο της Μεταποίησης 1 στις 4 στο Χονδρικού 

και Λιανικού εμπορίου ή στον Αγροτικό Τομέα.  

• Αρκετές (37,5%)από τις επιχειρήσεις με τζίρο από 10 έως 50 εκατομμύρια ευρώ 

που δραστηριοποιούνται στον Κλάδο των Βιομηχανικών Επιχειρήσεων και 

ακολουθούν οι επιχειρήσεις από τον τομέα του εμπορίου (29,2%) και οι 

κατασκευαστικές (12,5%). 

• Οι επιχειρήσεις με τζίρο από 1 έως 10 εκ ευρώ δραστηριοποιούνται σε όλους τους 

παραγωγικούς κλάδους. Ενώ οι επιχειρήσεις που σχετίζονται με την εκπαίδευση 
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και τις μεταφορές φαίνεται να έχουν τζίρους πολύ χαμηλούς. Παράλληλα πολλές 

ξενοδοχειακές επιχειρήσεις 27,3% και γενικότερα επιχειρήσεις παροχής 

υπηρεσιών εμφανίζουν κύκλο εργασιών μικρότερο των 500.000 ευρώ. 

7.6.2 Αριθμός απασχολούμενων ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας 

Σύμφωνα με το παραπάνω γράφημα προκύπτουν τα συμπεράσματα όσο αφορά το 

απασχολούμενο προσωπικό ανά κλάδο επιχειρηματικής δραστηριότητας στις επιχειρήσεις 

της Περιφέρεια Κρήτης. Ειδικότερα 

• 2 στις 5 (43,1%) επιχειρήσεις που απασχολούν 4-10 εργαζόμενους 

δραστηριοποιούνται στον Κλάδο του Χονδρικού και Λιανικού εμπορίου, ενώ ο 
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κλάδος των Μεταφορών και Αποθήκευσης και των Τηλεπικοινωνιών και ΜΜΕ 

παρουσιάζουν τα χαμηλότερα ποσοστά σ’ αυτήν την κατηγορία. 

• 1 στις 4 (24,7%) επιχειρήσεις που απασχολούν 11-25 εργαζόμενους 

δραστηριοποιούνται στον Κλάδο των Βιομηχανικών Επιχειρήσεων. Το ίδιο 

περίπου ποσοστό (23,3%) σημειώνει και ο κλάδος του εμπορίου. 

• Το μεγαλύτερο ποσοστό 29,8% των επιχειρήσεων που απασχολούν 25-50 άτομα 

ανήκει στον Τομέα της Βιομηχανικής Παραγωγής και Μεταποίησης  και πολλές 

επιχειρήσεις του Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου. 

• Το μεγαλύτερο ποσοστό 30,8% των επιχειρήσεων που απασχολούν 50-100 άτομα 

ανήκει στον Τομέα της Βιομηχανικής Παραγωγής και Μεταποίησης 

• Ο κλάδος των Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων εμφανίζει τα υψηλότερα ποσοστά 

απασχόλησης σε σχέση με τους υπόλοιπους κλάδους στην κατηγορία άνω των 100 

απασχολούμενων. 

Συνοπτικά στην Περιφέρεια Κρήτης οι περισσότερες επιχειρήσεις που απασχολούν 

περισσότερα από 100 άτομα δραστηριοποιούνται στον τομέα του Τουρισμού και της 

Μεταποίησης. 

Στον τομέα των Τηλεπικοινωνιών η πληθώρα των επιχειρήσεων απασχολεί 50 έως 100 

άτομα ενώ στον τομέα των Μεταφορών και Αποθήκευσης όπου συμπεριλαμβάνονται 

και Ναυτιλιακές εταιρείες απασχολούνται πάνω από 100 άτομα. 

Στον τομέα της Εκπαίδευσης το δείγμα περιλαμβάνει επιχειρήσεις από 10 έως 50 

άτομα. 

Οι υπόλοιποι τομείς δραστηριότητας κατανέμονται ισόποσα ανά κατηγορία αριθμού 

εργαζομένων.  
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7.6.3 Γεωγραφική κατανομή επιχειρήσεων ανά κλάδο οικονομικής 

δραστηριότητας 

Η κατανομή των επιχειρήσεων στους νομούς της Περιφέρεια Κρήτης εμφανίζει 

διαφοροποιήσεις ανά κλάδο επιχειρηματικής δραστηριότητας Ειδικότερα 

• Στο νομό Ηρακλείου δραστηριοποιούνται, κυρίως επιχειρήσεις Μεταποιητικές και 

Εμπορικές (Εισαγωγικές, Χονδρικού και Λιανικού εμπορίου). Παράλληλα στον εν 

λόγω νομό έχει δραστηριότητα έντονη ο κλάδος των Μεταφορών και 

Αποθήκευσης και ακολουθούν με χαμηλότερα ποσοστά ο τομέας του Τουρισμού 

και της παροχής Υπηρεσιών. 
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• Στο νομό Χανίων δραστηριοποιούνται κυρίως μεταποιητικές και εμπορικές 

επιχειρήσεις,. 

• Στο νομό Ρεθύμνου δραστηριοποιούνται κυρίως επιχειρήσεις του αγροτικού, του 

τουριστικού κλάδου και επιχειρήσεις που που σύμφωνα με τα στοιχεία του 

δείγματος δραστηριοποιούνται στον τομέα των κατασκευών Στο νομό Λασιθίου 

κυριαρχούν επιχειρήσεις του αγροτικού και του τουριστικού τομέα  

• Σύμφωνα με τα στοιχεία του δείγματος στον τομέα της εκπαίδευσης 

δραστηριοποιούνται επιχειρήσεις κυρίως στο Νομό Ηρακλείου.  

 

7.6.4 Μεταβολή εργαζομένων ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας 
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…
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Αύξηση

Σταθερότητα

Μείωση

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ

 
Στους περισσότερους κλάδους προβλέπεται αύξηση ή σταθερότητα του 

απασχολούμενου προσωπικού. Η μεγαλύτερη ανάγκη για αύξηση του προσωπικού 

εμφανίζεται στον τομέα του εμπορίου, των βιομηχανικών επιχειρήσεων, των 
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κατασκευών και του τουρισμού, γεγονός που αποδεικνύει και τη συνεχή ανάπτυξη των 

εν λόγω τομέων.  

Η ανάγκη για μείωση προσωπικού εμφανίζεται στις μεταποιητικές επιχειρήσεις σε 

υψηλό ποσοστό 57,1% κυρίως εξαιτίας της ανάγκης τεχνολογικής αναβάθμισης της 

παραγωγικής διαδικασίας. Παράλληλα σε επιχειρήσεις του αγροτικού τομέα στις 

οποίες εξαιτίας της συνεταιριστικής τους οργάνωσης και της ιδιότυπης κατά το 

παρελθόν λειτουργίας τους αναγκάζονται να προβούν πλέον σε αναδιοργάνωση των 

επιχειρηματικών τους διαδικασιών και να προβούν σε μείωση προσωπικού. Η ίδια 

τάση εμφανίζεται και στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των 

μεταφορών και της αποθήκευσης όπου οι περισσότερες διεργασίες γίνονται 

αυτοματοποιημένα 
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7.6.5 Εκπαίδευση Προσωπικού ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας 

Όπως φαίνεται στο παραπάνω γράφημα ο κλάδος των μεταποιητικών επιχειρήσεων 

απασχολεί περισσότερους από 5 απασχολούμενους κατόχους μεταπτυχιακού ή 

διδακτορικού τίτλου σπουδών ενώ στους υπόλοιπους κλάδους το ποσοστό των 

αποφοίτων υψηλού μορφωτικού επιπέδου παραμένει το ίδιο. Στο συγκεκριμένο κλάδο 

σε 1 στις 3 επιχειρήσεις (ποσοστό 34%) απασχολούνται πάνω από 5 κάτοχοι 

μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος .Στον τομέα της εκπαίδευσης από τις 

επιχειρήσεις του δείγματος καμία δεν απασχολεί τέτοιο εργαζόμενο , ενώ στις 

τηλεπικοινωνίες σε καμία επιχείρηση του κλάδου ο αριθμός τέτοιων εργαζομένων δεν 

ξεπερνά τον αριθμό 4. 
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• 1 στις 3 επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από 10 εργαζομένους αποφοίτους 

ΑΕΙ/ΤΕΙ ανήκει στον κλάδο των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων  

• Σε όλους τους κλάδους φαίνεται να απασχολούνται έστω και μικρό ποσοστό 

αποφοίτων ΑΕΙ ΤΕΙ 

• Στον τομέα της εκπαίδευσης οι απασχολούμενοι είναι απόφοιτοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ καθώς 

στον συγκεκριμένο κλάδο απαιτείται υψηλό μορφωτικό επίπεδου. Ειδικότερα 1 

στις 3 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του εμπορίου φαίνεται ότι 

δεν απασχολεί κανένα απόφοιτο ΑΕΙ ΤΕΙ. 

 

7.6.6 ΔΑΠ ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας 

Όσο αφορά τη συστηματική προσέλκυση και αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού, η 

λειτουργία του Τμήματος ανθρώπινων πόρων αποτελεί πρωταρχικής σημασίας παράγοντα. 

Ειδικότερα η λειτουργία ενός Τμήματος ΔΑΠ ή με την παλαιότερη μορφή Τμήμα 
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Διοίκησης Προσωπικού εμφανίζει μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των κλάδων που 

δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Κρήτης. Ειδικότερα οι επιχειρήσεις 

που δραστηριοποιούνται στις Εισαγωγές Χονδρικό & Λιανικό Εμπόριο και οι Βιομηχανίες 

Παραγωγής και Μεταποίησης διαθέτουν Τμήμα ΔΑΠ κατά 9,1% σε κάθε κατηγορία 

(περίπου 10%). Το ποσοστό αυτό είναι το υψηλότερο, ενώ ακολουθούν οι ξενοδοχειακές 

επιχειρήσεις με 7,5%. Στον κλάδο των επιχειρήσεων του τουρισμού, το ποσοστό αυτό είναι 

ιδιαίτερα χαμηλό καθώς ένα εξειδικευμένο Τμήμα για επιχειρήσεις εντάσεως εργασίας 

όπως είναι οι ξενοδοχειακές θα έπρεπε να διοικούν περισσότερο οργανωμένα και 

συστηματικά τον ανθρώπινο παράγοντα. Συνεπώς η απουσία του εν λόγω Τμήματος 

αποδεικνύει μια ερασιτεχνική προσέγγιση των θεμάτων που σχετίζονται με το 

απασχολούμενο προσωπικό και κατ’ επέκταση μπορεί να προκαλέσει απώλειες όσον 

αφορά την απόδοση και εν τέλει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.  

Ωστόσο εντυπωσιακό σε σχέση με την απουσία εξειδικευμένου τμήματος ΔΑΠ στους 

περισσότερους κλάδους είναι το γεγονός ότι σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον 

αγροτικό τομέα  η ύπαρξη του τμήματος εμφανίζεται στο 5,1%.  
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Ποσοστιαία Κατανομή Επιχειρήσεων
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7.6.7 Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη ανά κλάδο επιχειρηματικής 

δραστηριότητας 

Όσον αφορά την ¨Έρευνα και Ανάπτυξη νέων προϊόντων και μεθόδων παραγωγής, η 

εικόνα είναι απογοητευτική για τους περισσότερους κλάδους στην περιφέρεια Κρήτης. 

Ενδεικτικό της εν λόγω κατάστασης είναι το γεγονός ότι ελάχιστες επιχειρήσεις διαθέτουν 

το συγκεκριμένο τμήμα ενώ ταυτόχρονα οι δαπάνες σε R&D δεν ξεπερνούν σε κανένα 
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κλάδο το 25% των συνολικών δαπανών. Ωστόσο σύμφωνα με το παρακάτω γράφημα η 

εικόνα που παρουσιάζουν οι Βιομηχανικές Επιχειρήσεις είναι περισσότερο ενθαρρυντική 

καθώς το 58,82% των επιχειρήσεων του κλάδου διαθέτει εξειδικευμένο τμήμα όπου 

αναπτύσσονται συγκεκριμένα Project Έρευνας και Ανάπτυξης Νέων Προϊόντων. 

Ακολουθούν οι εμπορικές επιχειρήσεις στις οποίες κατά 11,76% υπάρχει ξεχωριστό τμήμα 

στο οργανόγραμμα και οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών με το ίδιο ποσοστό. Στην 

συγκεκριμένη κατηγορία επιχειρήσεων το ποσοστό είναι σχετικά υψηλό καθώς αρκετές 

από τις επιχειρήσεις αυτές σχετίζονται με την πληροφορική και τις νέες τεχνολογίες 

(εταιρείες παροχής υπηρεσιών ανάπτυξης λογισμικού και πληροφοριακών συστημάτων. 

Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι η Έρευνα και Ανάπτυξη νέων προϊόντων συνήθως 

επιτυγχάνεται μέσα από το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης καθώς είναι δύσκολο 

για τις περισσότερες επιχειρήσεις να στηρίξουν ένα τέτοιο Τμήμα, το οποίο απαιτεί 

δαπάνες, εξειδικευμένο προσωπικό, υψηλή τεχνολογία και ισχυρή οργανωτική δομή ώστε 

τα αποτελέσματα του τμήματος να εφαρμόζονται και να υιοθετούνται από την επιχείρηση.  
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8. ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Με την επεξεργασία των δεδομένων τα συμπεράσματα που προκύπτουν έχουν ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον: 

• Τάση αύξησης της απασχόλησης στην Περιφέρεια Κρήτης  

Από τη έρευνα προέκυψε ότι το 60,2% των επιχειρήσεων θεωρούν ότι το 

απασχολούμενο προσωπικό θα αυξηθεί τα επόμενα πέντε χρόνια. Η ζήτηση εργασίας από 

τις επιχειρήσεις κινείται ανοδικά, καθώς με δεδομένο τον υψηλό κύκλο εργασιών, οι 

επιχειρήσεις επενδύουν στην αύξηση του αριθμού των απασχολούμενων. 

Στους περισσότερους κλάδους προβλέπεται αύξηση ή σταθερότητα του 

απασχολούμενου προσωπικού. Η μεγαλύτερη ανάγκη για αύξηση του προσωπικού 

εμφανίζεται στον τομέα του εμπορίου, των βιομηχανικών επιχειρήσεων, των 

κατασκευών και του τουρισμού, γεγονός που αποδεικνύει και τη συνεχή ανάπτυξη των 

εν λόγω τομέων.  

Συνεπώς σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από την ανάλυση της 

εσωτερικής αγοράς εργασίας στις επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κρήτης προβλέπεται 

ενίσχυση της απασχολησιμότητας.  

Ωστόσο παρόλη την τάση για αύξηση των απασχολούμενων στις περισσότερες 

επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κρήτης, η ανάγκη για μείωση του προσωπικού εμφανίζεται 

μόνο σε συγκεκριμένες μεταποιητικές επιχειρήσεις κυρίως εξαιτίας της ανάγκης τεχνολογικής 

αναβάθμισης και γενικότερων αναδιαρθρώσεων της παραγωγικής διαδικασίας. Ειδικότερα  

σε επιχειρήσεις του αγροτικού τομέα, οι οποίες εξαιτίας της συνεταιριστικής τους 

οργάνωσης και της ιδιότυπης κατά το παρελθόν λειτουργίας τους αναγκάζονται να 

προβούν πλέον σε αναδιοργάνωση των επιχειρηματικών τους διαδικασιών και να προβούν 

σε μείωση προσωπικού. Το ίδιο ισχύει και σε κάποιες επιχειρήσεις που 
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δραστηριοποιούνται στον τομέα των μεταφορών και τις αποθήκευσης εξαιτίας των 

ταχύτατων αναδιαρθρώσεων.  

 

• Ανάγκη των επιχειρήσεων για ανάπτυξη των προσόντων και δεξιοτήτων 

του απασχολούμενου προσωπικού 

Από την επεξεργασία των δεδομένων προέκυψε ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις 

προβλέπουν διαφοροποίηση ως προς τα προσόντα και τις δεξιότητες του απασχολούμενου 

προσωπικού την επόμενη πενταετία. Το ποσοστό των επιχειρήσεων που θεωρούν ότι θα 

υπάρξει διαφοροποίηση του απασχολούμενου προσωπικού  διαμορφώνεται στο 53,1 % και 

η μεταβολή αυτή κατά μέσο όρο επηρεάζει το 11,22% του απασχολούμενου προσωπικού.  

 Η ανάγκη αυτή των επιχειρήσεων σηματοδοτείται από τη γενικότερη τάση για 

ενίσχυση των δεξιοτήτων και τον προσόντων του εργατικού δυναμικού και την αναζήτηση 

εργαζομένων ικανών να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις της εκάστοτε θέσης. Σ΄ αυτό το 

επίπεδο η ΕΣΑ μέσω των προτεραιοτήτων για βελτίωση της προσαρμοστικότητας των 

εργαζομένων, για ανάπτυξη των δεξιοτήτων ταυτίζεται με τους στόχους των επιχειρήσεων 

ως προς τη ζήτηση εργαζομένων με περισσότερα προσόντα και δεξιότητες.    

 

• Ειδικότητες 

Περισσότερο στάσιμη εμφανίζεται η εικόνα όσο αφορά τις ειδικότητες του 

απασχολούμενου προσωπικού στις επιχειρήσεις της περιφέρειας Κρήτης. Οι ειδικότητες 

που θα ζητούν οι επιχειρήσεις τα επόμενα πέντε χρόνια θα παραμείνουν σταθερές στο 

67,3% % των επιχειρήσεων του δείγματος. Παράλληλα των επιχειρήσεων που πιστεύουν 

ότι θα μεταβληθούν οι ειδικότητες  στο 19,29 % διαπιστώνεται ανάγκη για μεταβολή έως 

15 %.  
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• Παρατηρήσεις σχετικά με το επίπεδο εκπαίδευσης 

Όσο αφορά το μορφωτικό επίπεδο των απασχολούμενων στις επιχειρήσεις της 

Περιφέρειας Κρήτης παρατηρείται απουσία στελεχιακού δυναμικού με υψηλό επίπεδο 

εκπαίδευσης, γεγονός που αποδεικνύει την απουσία επενδύσεων στον ανθρώπινο 

παράγοντα. Εξάλλου το εργατικό δυναμικό με υψηλά προσόντα διαδραματίζει επιτελικό 

ρόλο στην οικονομική μεγέθυνση και την αύξηση της παραγωγικότητας της εκάστοτε 

επιχείρησης.  

Οι επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο (καθώς και το απόθεμα ανθρώπινου 

κεφαλαίου) σε μια επιχείρηση συνδέεται με τη την ανάπτυξη δεξιοτήτων και γνώσεων, με 

την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, με το ρυθμό καινοτομίας και με τη δημιουργία περαιτέρω 

γνώσεων, οι οποίες επεκτείνουν το φάσμα των οικονομικών ευκαιριών και 

δραστηριοτήτων και συμβάλλουν καθοριστικά στην αύξηση της κερδοφορίας της 

επιχείρησης. Παράλληλα, το ανθρώπινο κεφάλαιο, ιδιαίτερα στους τομείς υψηλής 

τεχνολογίας, συμβάλλει στην αύξηση της παραγωγικότητας τόσο μέσο της συσσώρευσης 

γνώσεων και της διάδοσής τους όσο και μέσω της ομαλής αντιστοίχισης της ζήτησης και 

της προσφοράς δεξιοτήτων. Συνεπώς στις επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Κρήτης, στις 

οποίες απασχολούνται άτομα με χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης ο ρόλος τους είναι 

περισσότερο διαχειριστικός. Αυτό συνεπάγεται ότι οι επιχειρήσεις δεν έχουν αναπτύξει 

ακόμα τη φιλοσοφία επένδυσης στο ανθρώπινο κεφάλαιο ως παράγοντα δημιουργίας 

προστιθέμενης αξίας και επιρροής στα αποτελέσματα των επιχειρήσεων. Μια συστηματική 

προσέγγιση και υιοθέτηση της στρατηγικής προσέλκυσης και ανάπτυξης ανθρώπινων 

πόρων θα μπορούσε να συνεισφέρει δυναμικά στην ανάπτυξη των Κρητικών 

επιχειρήσεων. 

Προς αυτήν την κατεύθυνση διαμορφώνονται οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης με άξονα την ανάπτυξη και απορρόφηση υψηλού μορφωτικού επιπέδου 
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εργαζόμενων, με στόχο την ανάπτυξη και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ. 

Εξάλλου οι τομείς υψηλής τεχνολογίας στους οποίου επενδύει πλέον η ΕΕ  είναι εκείνοι 

που έχουν το προβάδισμα σε κέρδη και απαιτούν επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο. 

Συνεπώς η ΕΣΑ  θέτει ως βασική προτεραιότητα τη βελτίωση της εκπαίδευσης έτσι ώστε η 

ΕΕ να διαθέτει υψηλού επιπέδου εργαζομένους.   

Άλλωστε προς αυτόν τον άξονα κινείται το κοινοτικό «Πρόγραμμα της Λισαβόνας, 

που στοχεύει στην προώθηση της γνώσης και της καινοτομίας, έτσι ώστε να η ΕΕ να γίνει 

ανταγωνιστική κοινωνία των γνώσεων και ελκυστικότερη για επενδύσεις και εργασία. 

Συνολικά, η ζήτηση για εργατικό δυναμικό στην ΕΕ κατά τα πρόσφατα χρόνια 

μετατοπίστηκε από τις παραδοσιακές δεξιότητας προς το σύγχρονο εργατικό δυναμικό 

υψηλών προσόντων και αντικατοπτρίζει μεταβολές του περιεχομένου των ίδιων των 

θέσεων απασχόλησης παρά μεταβολές της τομεακής κατανομής της απασχόλησης. Μεταξύ 

του 1995 και του 2000 δημιουργήθηκαν 1,5 εκατ. θέσεις απασχόλησης στον τομέα της 

υψηλής τεχνολογίας και 5,5 εκατ. στους τομείς ανωτάτης εκπαίδευσης, περισσότερο από 

60 % των οποίων αφορούσαν μη χειρωνακτικές εργασίες υψηλών προσόντων. Η 

δημιουργία θέσεων απασχόλησης στους ταχέως αναπτυσσόμενου τομείς έντασης γνώσεων 

κάλυψε περισσότερο από τα δύο τρίτα των νέων θέσεων απασχόλησης υψηλών και μέσων 

προσόντων, και όλη ουσιαστικά την αύξηση της απασχόλησης μισθωτών χαμηλών 

προσόντων.10 

Με βάσει τα παραπάνω η Περιφέρεια Κρήτης θα πρέπει σταδιακά να ενισχύσει τις 

επιχειρήσεις με υψηλού επιπέδου στελεχιακό δυναμικό, καθώς η διατήρηση της κερδοφορίας 

και της παραγωγικότητας εξαρτάται σε κρίσιμο βαθμό από τις ομαλές αναπροσαρμογές της 

αγοράς εργασίας. Η επένδυση των επιχειρήσεων σε ανθρώπινο κεφάλαιο αποτελεί 

                                                 
10 Eπιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Bρυξέλλες, 21.5.2002,COM(2002) 262 τελικό, Ανακοίνωση της 
Επιτροπής στο Συμβούλιο και στο ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Παραγωγικότητα: το κλειδί για την 
ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών οικονομιών και επιχειρήσεωνSEC(2002) 528]σελ 14 
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μακροπρόθεσμα την μοναδική δυνατότητα των επιχειρήσεων να επικρατήσουν και να 

ανταγωνιστούν στην παγκόσμια οικονομία.  

 

• Υψηλό ποσοστό συμμετοχής των επιχειρήσεων σε σεμινάρια κατάρτισης,  

Ιδιαίτερα υψηλά εμφανίζονται τα ποσοστά των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Κρήτης που 

πραγματοποιούν σεμινάρια κατάρτισης για το απασχολούμενο προσωπικό που στοχεύουν 

στην ανάπτυξη και ενίσχυση των προσόντων και των ικανοτήτων των εργαζομένων. Η 

επένδυση αφενός σε ικανά στελέχη με προσόντα και δεξιότητες και αφετέρου η συνεχής 

ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση είναι τα στοιχεία εκείνα τα οποία οφείλουν να αναζητήσουν 

οι επιχειρήσεις.  

Η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και κυρίως ο εκσυγχρονισμός των 

δεξιοτήτων και η επέκταση της δια βίου μάθησης είναι αποφασιστικής σημασίας 

παράγοντας στην οικονομία που βασίζεται στη γνώση. Στο πεδίο αυτό η συνεχιζόμενη 

επαγγελματική κατάρτιση των εργαζομένων μέσα από την παρακολούθηση σεμιναρίων 

διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο, για την προσαρμογή του ανθρώπινου δυναμικού στις 

νέες συνθήκες οργάνωσης της εργασίας και στις νέες τεχνολογίες.  

 

• Χαμηλά ποσοστά επενδύσεων σε έρευνα  

Οι επενδύσεις σε έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη φαίνεται να αφήνουν αδιάφορη την 

ηγεσία των επιχειρήσεων στην περιφέρεια Κρήτης. Εξάλλου καμία επιχείρηση δεν 

επενδύει ποσοστό μεγαλύτερο από 25% στην έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη και 

ελάχιστες είναι εκείνες που διαθέτουν χωριστό Τμήμα R&D εντός της επιχείρησης. 

Ενδεικτικό της εν λόγω κατάστασης είναι το γεγονός ότι ελάχιστες επιχειρήσεις διαθέτουν 

το συγκεκριμένο τμήμα. Ωστόσο η εικόνα που παρουσιάζουν οι Βιομηχανικές 

Επιχειρήσεις είναι περισσότερο ενθαρρυντική καθώς το 58,82% των επιχειρήσεων του 
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κλάδου διαθέτει εξειδικευμένο τμήμα όπου αναπτύσσονται συγκεκριμένα Project Έρευνας 

και Ανάπτυξης Νέων Προϊόντων.  

Η μειωμένη σπουδαιότητα που αποδίδουν οι επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Κρήτης στην 

R&D φαίνεται και από την έλλειψη ταύτισης των ερευνητικών δραστηριοτήτων με την 

ειδίκευση και το επίπεδο εκπαίδευσης του απασχολούμενου προσωπικού. Οι στόχοι στα 

πλαίσια των ερευνητικών δραστηριοτήτων για το 77,95% των επιχειρήσεων δεν 

ταυτίζονται με την ειδίκευση και το επίπεδο εκπαίδευσης του απασχολούμενου 

προσωπικού και μόνο το 9% των επιχειρήσεων υλοποιεί προγράμματα έρευνας και 

τεχνολογικής ανάπτυξης. Από τα ποσοστά αυτά προκύπτει αδυναμία ως προς την 

προσαρμοστικότητα και την ευελιξία των επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Κρήτης, καθώς 

οι επιχειρήσεις που δεν αναπτύσσουν σύγχρονες μεθόδους παραγωγής και καινοτομία είναι 

δύσκολο να προσαρμοστούν στις αλλαγές του εξωτερικού περιβάλλοντος.     

 

• Υψηλά ποσοστά των συμβάσεων εργασίας αορίστου χρόνου με τάση 

αύξησης  

Στην Περιφέρεια Κρήτης οι επιχειρήσεις προτιμούν το καθεστώς εξαρτημένης εργασίας 

και συνάπτουν συμβάσεις αορίστου χρόνου με τους απασχολούμενους. Στις περισσότερες 

επιχειρήσεις οι συμβάσεις αορίστου είναι στο 100% του προσωπικού και δεν 

υπογράφονται άλλα είδη συμβάσεων. Ο μέσος όρος των επιχειρήσεων που υπογράφουν 

συμβάσεις αορίστου χρόνου είναι στο 82,02% του προσωπικού, συμβάσεις ορισμένου 

χρόνου στο 38%, μερικής απασχόλησης στο 1,69% κυρίως σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. 

Οι εργολαβίες εργασιών (εξωτερικές συνεργασίες ή ενοικιαζόμενοι εργάτες ) δε 

συνηθίζονται στις επιχειρήσεις τις περιφέρειας Κρήτης ενώ παρατηρείται μία τάση για 

διατήρηση και αύξηση των συμβάσεων αορίστου χρόνου. Η περιορισμένη ανάγκη των 

επιχειρήσεων ως προς συμβάσεις ευέλικτης απασχόλησης έρχεται σε αντίθεση με τις 
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αναδιαρθρώσεις στην αγορά εργασίας και με τη γενικότερη τάση για απεμπλοκή της 

απασχόλησης από το καθεστώς της εξαρτημένης εργασίας.  

 

Απασχόληση ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας 

• Τουρισμός και Μεταποίηση:επιχειρήσεις εντάσεως εργασίας 

Στην Περιφέρεια Κρήτης οι περισσότερες επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερα από 

100 άτομα δραστηριοποιούνται στον τομέα του Τουρισμού και της Μεταποίησης. 

• Διαφοροποιήσεις στην οικονομική δραστηριότητα ανά γεωγραφική 

περιοχή  

Στο νομό Ηρακλείου και στο νομό Χανίων δραστηριοποιούνται, κυρίως επιχειρήσεις 

Μεταποιητικές και Εμπορικές. Παράλληλα στο νομό Ηρακλείου έχει έντονη 

δραστηριότητα ο κλάδος των Μεταφορών και Αποθήκευσης και ακολουθούν με 

χαμηλότερα ποσοστά ο τομέας του Τουρισμού και της παροχής Υπηρεσιών. 

Ωστόσο στους νομούς Ρεθύμνου και Λασιθίου συγκεντρώνονται κυρίως επιχειρήσεις του 

αγροτικού και του τουριστικού τομέα. 

• Κύκλος Εργασιών ανά κλάδο 

Γενικότερα οι περισσότερες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην 

Περιφέρεια Κρήτης κατατάσσονται στην κατηγορία των μικρών και πολύ 

μικρών επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Κρήτης με πολύ 

υψηλό κύκλο εργασιών  μεγαλύτερο από 50 εκ ευρώ δραστηριοποιούνται στον 

Κλάδο της Μεταποίησης, ακολουθούν οι εμπορικές επιχειρήσεις και οι 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον Αγροτικό Τομέα όπου 

συμπεριλαμβάνονται και οι συνεταιρισμοί.  

Παράλληλα πολλές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις γενικότερα επιχειρήσεις παροχής 

υπηρεσιών εμφανίζουν κύκλο εργασιών μικρότερο των 500.000 ευρώ 
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. 

• Προτάσεις Ευκαιρίες και προοπτικές 

Μέσα από την έρευνα των επιχειρήσεων που εδρεύουν στην Περιφέρεια Κρήτης, 

αποτυπώθηκαν οι εξελίξεις των σύγχρονων μοντέλων απασχόλησης και αξιοποίησης 

του ανθρώπινου παράγοντα και οι αναπτυξιακοί στόχων των σύγχρονων επιχειρήσεων 

μέσα από την προσέλκυση και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού.  

Ειδικότερα στην Περιφέρεια Κρήτη παρατηρείται μία στασιμότητα όσο αφορά την 

εσωτερική αγορά εργασίας των επιχειρήσεων, καθώς τόσο οι οργανωτική δομή όσο και η 

προσέλκυση και αξιοποίηση των ανθρώπινων πόρων υπολείπεται σαφούς 

προσανατολισμού στα νέα δεδομένα, όπως αυτά θέτονται ως προτεραιότητες από την 

ΕΣΑ.   

Ωστόσο, καθώς οι δομές και η διαδικασία παραγωγής διατηρούνται 

μακροπρόθεσμα σταθερές, εκείνο που ουσιαστικά θα διατηρήσει και θα προσδιορίσει την 

κερδοφορία και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων είναι η σύνθεση του 

απασχολούμενου προσωπικού.  

Συνεπώς οι δομές και οι εξελίξεις στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, όσο και οι 

καινοτόμες μορφές οργάνωσης της παραγωγής, επιβάλλουν την ανατροπή των 

παραδοσιακών, γραφειοκρατικών μοντέλων απασχόλησης και καθιστούν αναγκαία τη 

δημιουργία νέων και ευέλικτων δομών. 

Η στόχευση της ΕΕ στην δημιουργία μιας οικονομίας που βασίζεται στη γνώση και 

στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, ανάγει την επένδυση στον ανθρώπινο παράγοντα ως έναν από 

τους βασικούς άξονες στρατηγικής. Η χρηματοδότηση από τη νέα προγραμματική περίοδο 

και ο προσανατολισμός των επιχειρήσεων σε στρατηγικές ανάπτυξης ανθρώπινου 

δυναμικού μέσα από τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα αποτελεί ευκαιρία ανάπτυξης και 

εξασφάλισης της βιωσιμότητας τους στο καθεστώς της νέας οικονομίας. Η νέα 
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προγραμματική περίοδος 2007-2013 δημιουργεί σημαντικές νέες ευκαιρίες για τις 

επιχειρήσεις της περιφέρειας Κρήτης και η αξιοποίηση των ευκαιριών αυτών μέσα από την 

επένδυση στον ανθρώπινο παράγοντα, ταυτίζεται με τη βιωσιμότητά τους  

Στο πλαίσιο της νέας οικονομίας, η γνώση και η επένδυση σε ανθρώπινο κεφάλαιο 

αποτελούν το συστατικό στοιχείο της ανάπτυξης. Για τη νέα προγραμματική περίοδο 

(2007-2013), υπάρχει σαφής ένδειξη ότι η απασχόληση και η αναβάθμιση της αγοράς 

εργασίας σε περιφερειακό επίπεδο θα εξακολουθήσει να βρίσκεται στο επίκεντρο του 

ενδιαφέροντος της Ε.Ε. Είναι λοιπόν προφανές ότι ο έγκαιρος προγραμματισμός και η 

εγρήγορση εν όψει των τρεχουσών, αλλά και των μελλοντικών εξελίξεων, αποτελούν 

ουσιώδεις προϋποθέσεις της επιτυχούς πορείας των επιχειρήσεων που εδρεύουν στην 

Περιφέρεια Κρήτης.  
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Παρατηρήσεις και Επιλογικά Σχόλια 

Η  παρούσα εργασία με αφετηρία την ανάγκη συσχέτισης των σύγχρονων οργανωτικών 

δομών και των πολιτικών απασχόλησης ανέδειξε τις τάσεις που επικρατούν στην αγορά 

εργασίας μέσα από την αλληλεπίδραση των θεσμών, των μέσων πολιτικής και των 

παραγωγικών μονάδων.  

Αφενός οι προτεραιότητες της ΕΣΑ ως παράγοντας διαμόρφωσης του εξωτερικού 

περιβάλλοντος και αφετέρου οι αναδιαρθρώσεις στην παραγωγή και στην οργάνωση 

των επιχειρήσεων, ως παράγοντας διαμόρφωσης του εσωτερικού περιβάλλοντος 

προσδιορίζουν τις συνθήκες που επηρεάζουν τη ζήτηση εργαζομένων στην αγορά 

εργασίας. 

Παράλληλα, η εμπειρική έρευνα που προηγήθηκε στόχο είχε να εστιάσει στους 

παράγοντες εκείνους  που επηρεάζουν τη ζήτηση εργασίας. Ωστόσο τα συμπεράσματα 

που προέκυψαν αναδεικνύουν τις εξής προβληματικές: 

⇒ Η έρευνα έδειξε ότι οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης και πιο συγκεκριμένα η 

μερική απασχόληση έχουν περιορισμένη ισχύ στις επιχειρήσεις στην 

Περιφέρεια Κρήτης, καθώς το ενδιαφέρον των εργοδοτών γι΄ αυτές τις μορφές 

απασχόλησης εμφανίζεται μειωμένο. Οι περισσότερες επιχειρήσεις στην εν 

λόγω Περιφέρεια απασχολούν εργαζομένους με σχέση εξαρτημένης εργασίας 

σε αντίθεση με τη γενική τάση για εγκατάλειψη των παραδοσιακών μοντέλων 

απασχόλησης. Ωστόσο ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα είχε η ανάλυση της ευελιξίας 

με άξονα το βαθμό ικανοποίησης του εργαζόμενου από το ευέλικτο ωράριο 

στην εκάστοτε επιχείρηση ή κλάδο 

⇒ Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την κλαδική ανάλυση είναι 

περιορισμένα, καθώς η στρωματοποίηση των δεδομένων δεν έγινε κατά κλάδο 

οικονομικής δραστηριότητας αλλά κατά γεωγραφική περιοχή. Θα είχε ιδιαίτερο 
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ερευνητικό ενδιαφέρον, να εξεταστούν τα αποτελέσματα της έρευνας, στα 

πλαίσια μιας προσέγγισης που στόχο θα έχει να εξετάσει την αγορά εργασίας 

ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας και να αναδείξει προβλήματα και 

προοπτικές για συγκεκριμένους παραγωγικούς τομείς. Σ΄ αυτήν την περίπτωση 

η μεθοδολογία θα ήταν η ίδια, αλλά η στρωματοποίηση θα έπρεπε να γίνει με 

βάση τον κλάδο. Συνεπώς τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας θα μπορούσαν 

να αποτελέσουν ένα μηχανισμό παρακολούθησης των κλάδων επιχειρηματικής 

δραστηριότητας σε ενδοπεριφερειακό επίπεδο και να συμβάλλουν στη 

διαμόρφωση τοπικών πολιτικών απασχόλησης με άξονα τη ανάπτυξη 

συγκεκριμένων παραγωγικών τομέων στην Περιφέρεια Κρήτης.  

⇒ Από την επεξεργασία των δεδομένων και τα αποτελέσματα που προέκυψαν, 

είναι εμφανές ότι η εικόνα της ζήτησης εργασίας από την πλευρά των 

επιχειρήσεων με έδρα την Περιφέρεια Κρήτης, δε σχετίζεται με τους στόχους 

της ΕΣΑ, καθώς δεν προκύπτει σαφής προσανατολισμός των επιχειρήσεων ως 

προς τους στόχους της Πολιτικής Απασχόλησης. Συνεπώς, σε αντίθεση με τους 

στόχους της ΕΣΑ για πλήρη απασχόληση, βελτίωση της ποιότητας και της 

παραγωγικότητας της εργασίας, ενίσχυσης της κοινωνικής και εδαφικής 

συνοχής οι επιχειρήσεις δεν επενδύουν στο ανθρώπινο κεφάλαιο. Η έλλειψη 

συσχέτισης των επιχειρηματικών πρακτικών και της Πολιτικής Απασχόλησης 

οφείλεται στο γεγονός ότι: 

Α)Οι επιχειρήσεις στοχεύουν περισσότερο στη συγκράτηση του μη μισθολογικού 

κόστους της εργασίας, ως παράγοντα μείωσης του συνολικού κόστους και 

αδιαφορούν για τις πρακτικές προσέλκυσης και αξιοποίησης του ανθρώπινου 

παράγοντα. 
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Ωστόσο αν και η συγκέντρωση δεδομένων σχετικά με το μισθολογικό και μη 

μισθολογικό κόστος της εργασίας θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο στα πλαίσια της 

παρούσας εργασίας, υπήρξε αδυναμία συγκέντρωσης αυτών των στοιχείων, καθώς 

οι περισσότερες επιχειρήσεις είναι επιφυλακτικές στην παροχή πληροφοριών 

σχετικών με τη μισθοδοσία και τα μισθολογικά κλιμάκια.  

Β)Περιορισμένη Δράση των επιχειρήσεων. Οι περισσότερες επιχειρήσεις στην 

Περιφέρεια Κρήτης δραστηριοποιούνται στην τοπική αγορά και δεν ενδιαφέρονται 

για επέκταση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας. Η εσωστρέφεια των 

επιχειρήσεων και η έλλειψη οράματος για άνοιγμα στην παγκόσμια αγορά 

καθίσταται ικανή να περιορίσει και την εσωτερική αγορά εργασίας. Εξάλλου το 

γεγονός ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις έχουν ως στόχο ομάδες πελατών και την 

κατάκτηση μεριδίου αγοράς εντός των ορίων του νησιού, εμποδίζει το άνοιγμα 

στην παγκόσμια οικονομία και κατ΄ επέκταση την υιοθέτηση σύγχρονων μοντέλων 

αξιοποίησης και προσέλκυσης του ανθρώπινου παράγοντα. 

Γ) Έλλειψη συστηματικής κλαδικής προσέγγισης σε Περιφερειακό Επίπεδο.  

Η επένδυση και συστηματική ανάπτυξη συγκεκριμένων κλάδων σε μία Περιφέρεια 

θα μπορούσε να ταυτιστεί με τους στόχους των πολιτικών απασχόλησης και 

γενικότερα με τους άξονες και τις προτεραιότητες ανάπτυξης της εν λόγο 

Περιφέρειας. Άλλωστε η διάδραση της Πολιτικής Απασχόλησης με την 

Περιφερειακή Πολιτική θα μπορούσε να συμβάλλει στην αναπτυξιακή πορεία της 

Περιφέρειας Κρήτης. Η εξειδίκευση και η Αναβάθμιση συγκεκριμένων κλάδων 

όπως ο κλάδος του τουρισμό θα μπορούσε να επιφέρει θεαματικά αποτελέσματα 

όσον αφορά την οικονομική μεγέθυνση και την αναπτυξιακή προοπτική της 

Περιφέρειας Κρήτης. Οι στόχοι της ΕΣΑ για πλήρη απασχόληση, βελτίωση της 

ποιότητας των θέσεων εργασίας, υψηλής παραγωγικότητας και κοινωνικής συνοχής 
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και ενσωμάτωσης προϋποθέτουν τη δημιουργία Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης 

και εφαρμογή πολιτικών για την αγορά εργασίας σε τοπικό επίπεδο. Η δημιουργία 

εξάλλου βιώσιμων θέσεων απασχόλησης προϋποθέτει τη δημιουργία ενός 

μηχανισμού α)συνεργασίας των αρμόδιων φορέων β) ενίσχυσης της 

ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας γ)ανάπτυξης αποκεντρωμένων 

δράσεων και πολιτικών σε επίπεδο περιφέρειας.  

Δ)Οι περιορισμένες επενδύσεις σε R&D και υψηλού μορφωτικού επιπέδου 

εργατικό δυναμικό οφείλονται στη στρατηγική συρρίκνωσης του κόστους 

παραγωγής και την αδιαφορία για ανάπτυξη στρατηγικής με άξονα την ενίσχυση 

της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης και το άνοιγμά της στην παγκόσμια 

οικονομία και στις διεθνείς αγορές.  

Ε) Η αδυναμία διοίκησης με σαφείς προσανατολισμό στη ΔΟΠ και στη ΔΑΠ 

και γενικότερα στις σύγχρονες οργανωτικές δομές, καθιστούν τις επιχειρήσεις της 

Περιφέρειας Κρήτης στάσιμες και μακριά από τις εξελίξεις της παγκόσμιας αγοράς. 

Πράγματι οι οικογενειοκρατική διοίκηση και οι προσωποκεντρικές δομές 

καθιστούν στάσιμες και εγκλωβισμένες σε παραδοσιακά μοντέλα ιεραρχίας τις 

επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Κρήτης  

⇒ Η έρευνα εστιάζει περισσότερο στα ποσοτικά δεδομένα παρά σε 

ποιοτικά. Ειδικότερα δεν αναλύονται στοιχεία ποιοτικά όπως για 

παράδειγμα το είδος των δεξιοτήτων που απαιτούνται για πρόσληψη, οι  

ειδικοτήτων, τα μισθολογικά κλιμάκια, το είδος των σεμιναρίων που 

παρακολουθούν οι εργαζόμενοι και η πηγές χρηματοδότησης. 
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Συμπερασματικά η παρούσα εργασία αναλύοντας τις πολιτικές απασχόλησης και τις 

σύγχρονες μορφές οργάνωσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων και παράλληλα 

αξιοποιώντας τα αποτελέσματα της έρευνας για την αγορά εργασίας στην Περιφέρεια 

Κρήτης, αναδεικνύει τις αναπτυξιακές δυνατότητες των επιχειρήσεων και ταυτόχρονα 

μπορεί να αποτελέσει οδηγό για την κατανόηση των συνθηκών που επηρεάζουν τη 

ζήτηση εργασίας  στην Περιφέρεια Κρήτης.  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα είχε να εξεταστούν και οι παράγοντες που επηρεάζουν την 

προσφορά εργασίας από την πλευρά του εργατικού δυναμικού έτσι ώστε να 

αποτυπωθούν οι συνθήκες και οι προοπτικές στην αγορά εργασίας από την πλευρά της 

προσφοράς.  

Παράλληλα ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα είχε η διαχρονική ανάλυση των εν λόγω τάσεων με 

στόχο τη διεξαγωγή συμπερασμάτων και προβλέψεων για τη μελλοντική εικόνα στην 

αγορά εργασίας στην Περιφέρεια Κρήτης. 

Τέλος με τη συγκέντρωση αντίστοιχων ποσοτικών δεδομένων για την απασχόληση στο 

Δημόσιο Τομέα θα ήταν εφικτή  η σύγκριση των συνθηκών εργασίας μεταξύ Δημοσίου 

και Ιδιωτικού τομέα στην Περιφέρεια Κρήτης.  
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κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/1999 [Επίσημη Εφημερίδα L 

210 της 31.07.2006] 

 Απόφαση 2005/600/ΕΚ του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2005, για τις 

κατευθυντήριες γραμμές των πολιτικών απασχόλησης των κρατών μελών.  

 

Δικτυακοί χώροι 

http://www.ypakp.gr/  Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας  

http://www.gsee.gr/    Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος Γ. Σ. Ε. Ε.  

http://www.ilo.org/  International Labor Organization 

http://www.inegsee.gr/  Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ 

http://www.ebusinessforum.gr/  

ΕΣΥΕ Επιχειρήσεις και τζίρος αυτών (σε εκατομμύρια ευρώ) κατά Περιφέρεια και Νομό 

2002 http://www.statistics.gr/gr_tables/S1201_SBR_1_TB_AN_02_4_Y.pdf 

Απογραφή Πληθυσμού 2001 /2001 

:http://www.statistics.gr/gr_tables/S1101_SAP_1_TB_DC_01_01_Y.pdf 

Οι Νομοί της Ελλάδας  http://www.economics.gr 
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10. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
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ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ 
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Εξελίξεις στην Αγορά Εργασίας: Σύγχρονες Οργανωτικές Δομές και Πολιτικές Απασχόλησης 

Πολιτική Ανάλυση & Πολιτική Θεωρία                                                              166

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 

Σκοπός του ερωτηματολογίου είναι να εξετάσει την κατάσταση στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα.  

Παρακαλώ απαντήστε στις ερωτήσεις που ακολουθούν. 

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 

1. Επωνυμία Επιχείρησης : ………………………………………………………………….. 

 

2. Νομική Μορφή 

Ατομική επιχείρηση □                         ΟΕ □             ΕΕ □                                               ΕΠΕ □ 

                         Α.Ε. □                               Άλλη νομική μορφή □ 

3. Επιχειρηματική Δραστηριότητα : ………………………..……………………………………………………… 

 

………………………..…………………………………………………………………………………….……………… 

 

4. Στοιχεία Επικοινωνίας 

5.  

Διεύθυνση: ……………………….…………..   Τηλ: …………………………..  Fax: ……………………  Ε-mail:……………………….. 

 

6. Κύκλος Εργασιών ………………………………. 

 

7. Σε ποιο κλάδο δραστηριοποιείται η επιχείρηση; ………………………………. 
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Β. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

8. Πόσοι εργαζόμενοι απασχολούνται στην επιχείρηση   ………………………………. 

9. Ποια είναι η κατανομή του προσωπικού ανά επίπεδο εκπαίδευσης 

Επίπεδο Σπουδών Αριθμός Εργαζομένων 

Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό  

Πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ  

Μέση εκπαίδευση  

Βασική εκπαίδευση  

ΣΥΝΟΛΟ  

 

 

10. Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι τα προσόντα και οι δεξιότητες των εργαζομένων συνδέονται με τις 

θέσεις εργασίας στις οποίες απασχολούνται;  

               Καθόλου □                  Λίγο □             Αρκετά □           Πολύ □          Πάρα Πολύ □  

 

11. Πως προβλέπετε να εξελιχθεί ο αριθμός των απασχολούμενων στην επιχείρησή σας για τα επόμενα 

πέντε χρόνια: 

                    Μείωση □        Στασιμότητα □         Αύξηση □ 

12. Πιστεύετε ότι τα επόμενα πέντε χρόνια θα αλλάξει η σύνθεση του απασχολούμενου προσωπικού 

της επιχείρησης ως προς τα απαιτούμενα προσόντα και δεξιότητες: 

                   ΝΑΙ □                     ΟΧΙ □ 
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13. Προβλέπεται μεταβολή των απαιτούμενων ειδικοτήτων και των θέσεων εργασίας του 

απασχολούμενου προσωπικού της επιχείρησής σας τα επόμενα πέντε χρόνια ; 

                        ΝΑΙ □                      ΟΧΙ □ 

 

14. Υπάρχουν διαδικασίες αξιολόγησης των ανθρωπίνων πόρων; 

                    Καμία □      Περιστασιακά □                    Τακτικά □                            Μόνο τα στελέχη □ 

15. Πραγματοποιούνται προγράμματα και σεμινάρια επιμόρφωσης, επαγγελματικής κατάρτισης;  

                        ΝΑΙ □                            ΟΧΙ □ 

 

16. Πόσο συχνά οργανώνει και πραγματοποιεί η επιχείρηση προγράμματα επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης (εσωτερική ή εξωτερική εκπαίδευση του προσωπικού που στοχεύει 

άμεσα στην ανάπτυξη του και στην εισαγωγή καινοτομιών στην επιχείρηση) 

                     Πολύ συχνά (κάθε 6 μήνες) □                          Αρκετά Συχνά (κάθε έτος) □  

                                 Σπάνια (κάθε 2 έτη) □                                              Ποτέ □ 

 

17. Επηρεάζει η εκπαίδευση και η επένδυση στον ανθρώπινο παράγοντα τα οικονομικά 

αποτελέσματα και την ανάπτυξη της επιχείρησης  

                                   ΝΑΙ □                      ΟΧΙ □ 

 

18. Ποια από τα παρακάτω είδη συμβάσεων υπογράφονται στην επιχείρησή σας; 
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     Συμβάσεις αορίστου χρόνου □       Συμβάσεις ορισμένου χρόνου □ 

                            Εργολαβίες εργασιών □                             Μερικής απασχόλησης □  

19. Ποίο ποσοστό του συνολικά απασχολούμενου εργατικού δυναμικού απασχολείται στην 

επιχείρηση με μερική απασχόληση 

              0- 25 % □      26 - 50 %  □     51 - 75 %  □    76 - 100 %  □            

20. Πως προβλέπετε να εξελιχθεί το ποσοστό της απασχόλησης στην επιχείρησή σας για τα επόμενα 

πέντε χρόνια Πιστεύεται ότι το ποσοστό αυτό θα  

                     Μειωθεί □       Αυξηθεί □              Παραμείνει Σταθερό □ 

 

 

 

 

 

 

Γ. Καινοτομία-Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη 

 

21. Έχετε συμμετάσχει σε προγράμματα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης; 

                                   ΝΑΙ □                      ΟΧΙ □ 

 

22. Έχει η επιχείρησή ειδικό τμήμα έρευνας και ανάπτυξης;   

                             ΝΑΙ □                   ΟΧΙ □ 
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23. Ποιο είναι το ποσοστό συμμετοχής των δαπανών Έρευνας και Ανάπτυξης στις συνολικές 

δαπάνες της επιχείρησης; 

                       0- 25 % □      26 - 50 %  □     51 - 75 %  □    76 - 100 %  □            

24. Σε ποιο βαθμό ταυτίζονται οι στόχοι στα πλαίσια των ερευνητικών σας δραστηριοτήτων με το 

επίπεδο σπουδών και την ειδίκευση του απασχολούμενου προσωπικού; 

                 Πάρα Πολύ □                Πολύ □              Αρκετά □                   Λίγο □                  Καθόλου □ 

 

Ευχαριστώ για τη συνεργασία 

 

 

 

 

 

 

 

Επιχειρήσεις και τζίρος αυτών (σε εκατομμύρια ευρώ) κατά Περιφέρεια 

και Νομό - 2002 
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