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Περύληψη
Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ δεμηνηήησλ ηνπ επαγγέικαηνο
ηνπ δηαρεηξηζηή ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. πγθεθξηκέλα ην ππφςε εξεπλεηηθφ
έξγν απνηειεί παξαδνηέν ηνπ ππνέξγνπ 5 «Πνηνηηθή έξεπλα αλαγθώλ δεμηνηήησλ από
ηελ ΔΔΔ» ηεο Πξάμεο «Γξάζεηο ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη
πξφγλσζε αλαγθψλ δεμηνηήησλ ζην πιαίζην ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Γηάγλσζεο
αλαγθψλ ηεο αγνξάο εξγαζίαο» ζην πιαίζην ηνπ ΔΠ ΑΝΑΓ 2007-2013 κε θσδηθφ ΟΠ
520388. Ζ παξαπάλσ Πξάμε απνηειεί θνηλή δξάζε ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ ζηα πιαίζηα
ηεο νπνίαο απνθαζίζηεθε ε επηινγή θνηλήο κεζνδνινγηθήο πξνζέγγηζεο ησλ
εκπιεθνκέλσλ ζην εξεπλεηηθφ έξγν.
Κάησ απφ ηνλ φξν „δεμηφηεηεο‟ πεξηιακβάλνληαη νη „γλψζεηο‟, „ηθαλφηεηεο‟ αιιά θαη νη
„δεμηφηεηεο‟ ηηο νπνίεο πξέπεη λα θαηέρεη έλαο εξγαδφκελνο πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα
εθηειεί απνηειεζκαηηθά ην επάγγεικα ηνπ ππαιιήινπ δηαρείξηζεο ζπζηήκαηνο
ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. Ζ επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ επαγγέικαηνο ζηεξίρζεθε θπξίσο
ζηηο ηδηαίηεξα πςειέο απμεηηθέο ηάζεηο ηηο νπνίεο παξνπζηάδεη θαη αλακέλεηαη λα
παξνπζηάζεη ζην άκεζν κέιινλ απηή ε εηδηθφηεηα. Γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ δεμηνηήησλ
επηιέρζεθε ε πνηνηηθή έξεπλα.
Ζ πνηνηηθή έξεπλα ζηεξίρηεθε ζηηο κεζφδνπο ησλ πξνζσπηθψλ ζπλεληεχμεσλ θαη ησλ
νκάδσλ εζηηαζκέλεο ζπδήηεζεο. Κξίζεθε απαξαίηεηε ε ρξήζε ησλ δχν απηψλ
εξεπλεηηθψλ κεζφδσλ – εξγαιείσλ γηα ηε ζπιινγή πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ, ψζηε λα είλαη
δπλαηφ λα επηηεπρζεί ηφζν ε επηδησθφκελε εκβάζπλζε αιιά φζν θαη κεγαιχηεξε
αληηθεηκεληθφηεηα ησλ ζπιιεγνκέλσλ ζηνηρείσλ. Πξαγκαηνπνηήζεθαλ: α) ηξεηο (πεξίπνπσξηαίεο) πξνζσπηθέο εηο βάζνο ζπλεληεχμεηο θαη β) κηα νκάδα εζηηαζκέλεο ζπδήηεζεο
απνηεινχκελε απφ πέληε άηνκα. Ζ επηινγή ησλ ζπκκεηερφλησλ έγηλε κε βάζε θπξίσο ην
θξηηήξην ηεο εκπεηξίαο ζην ρψξν ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. ηελ πνηνηηθή αλάιπζε ησλ
δεδνκέλσλ ζπκπεξηιήθζεθαλ νη απνκαγλεηνθσλεκέλεο ζπλεληεχμεηο θαη ζπδεηήζεηο
θαζψο επίζεο θαη νη ζεκεηψζεηο θαη παξαηεξήζεηο ησλ ζπληνληζηψλ ησλ ζπλεληεχμεσλ θαη
ησλ νκάδσλ εζηηαζκέλεο ζπδήηεζεο. Σα απνηειέζκαηα αλέδεημαλ ζε κεγάιν βαζκφ φηη
εθηφο απφ θάπνηεο δεμηφηεηεο νη νπνίεο παξακέλνπλ ζηαζεξέο ζην ρξφλν, ππάξρνπλ
αξθεηέο νη νπνίεο θαίλεηαη φηη αλαδχνληαη σο ζεκαληηθέο παξάκεηξνη βησζηκφηεηαο, ηεο
εηδηθφηεηαο ηνπ δηαρεηξηζηή ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ.

2

Abstract
The purpose of the current study is to explore the competences of the profession „‟ecommerce system administrator‟‟. Under the term 'competences' we have decided to
incorporate the terms 'knowledge', 'skills' and abilities' that are necessary to effectively
perform the tasks under investigation. Our research choice was mainly grounded on the
fact that there is an increasingly upward current and future demand for the profession in
question. Qualitative methods (i.e. personal in depth interviews and focus groups) were
used as the key means of the qualitative inquiry. The combination of qualitative
methodologies was deemed necessary so s to achieve simultaneously the validity of the
data collected and its insightful presentation. Three personal interviews of an average
length of 60 minutes have been conducted and one focus group of five persons has taken
place. The selection of the participants was based primarily on the criterion of experience
in the e-commerce field. In qualitative data analysis the transcripts of interviews and
discussions have been included as well as the coordinators‟ notes and comments. Our
findings indicate the shortages of competences which are and will be in great demand in
the labour market and provide useful information regarding the adequacy of knowledge
and skills of the e-commerce system administrator‟‟ profession.
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1. Ειςαγωγό
1.1 Σκοπόσ και αντικείμενο τησ μελέτησ
Οη ηαρείεο αιιαγέο ζηα νηθνλνκηθά ζπζηήκαηα έρνπλ αλαδείμεη ηελ επηηαθηηθή αλάγθε
δεκηνπξγίαο κεραληζκψλ πξφβιεςεο ζε αλάγθεο φζνλ αθνξά ηηο γλψζεηο, ηηο δεμηφηεηεο
αιιά θαη ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κε βάζε ηηο επξχηεξεο εμειίμεηο. Ζ
δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο πξνυπνζέηεη αθελφο ηε βειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ ησλ
εξγαδνκέλσλ, θαη αθεηέξνπ, ηελ πξφβιεςε ησλ λέσλ δεμηνηήησλ θαη επαγγεικάησλ γηα
ηελ θάιπςε ηεο δήηεζεο θαη ησλ κειινληηθψλ αλαγθψλ ηεο αγνξάο εξγαζίαο.
ε αξθεηέο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο έρνπλ δεκηνπξγεζεί κεραληζκνί
παξαθνινχζεζεο ησλ αιιαγψλ θαη εμειίμεσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. ηφρνο είλαη ε
παξνρή πιεξνθφξεζεο γηα ηηο αιιαγέο απηέο θαη ν απνηειεζκαηηθφηεξνο
πξνγξακκαηηζκφο ησλ αλαγθαίσλ δξάζεσλ (πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο, επαλεθπαίδεπζεο
θ.ά.), γηα ηελ θάιπςε απηψλ ησλ αλαγθψλ.
Ζ έγθαηξε πιεξνθφξεζε επί ησλ επεξρφκελσλ αιιαγψλ εληζρχεη ηηο πξσηνβνπιίεο ηνπ
δεκνζίνπ θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζηελ πηνζέηεζε δξάζεσλ πνπ ζα επηηξέςνπλ ηελ
απνηειεζκαηηθφηεξε πξνζαξκνγή ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηηο λέεο νηθνλνκηθέο
ζπλζήθεο. ε απηή ηελ πξνζπάζεηα ζεκαληηθφ ξφιν δηαδξακαηίδεη ή αλακέλεηαη λα
δηαδξακαηίζεη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζην ζχλνιφ ηνπ.
Ζ παξνχζα έξεπλα/κειέηε εληάζζεηαη ζηηο δξάζεηο ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ γηα ηελ
αλαγλψξηζε θαη πξφγλσζε ησλ αλαγθψλ δεμηνηήησλ ζην πιαίζην ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο
Γηάγλσζεο αλαγθψλ ηεο αγνξάο εξγαζίαο. πληζηά ηε ζπκβνιή ησλ ζεζκηθψλ θνηλσληθψλ
εηαίξσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ΔΔΔ, ζηηο πνιηηηθέο πνπ έρεη ζέζεη ζε εθαξκνγή ην
Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο κε θεληξηθφ
άμνλα ην Δζληθφ Ηλζηηηνχην Δξγαζίαο θαη Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ (ΔΗΔΑΓ). Πξσηαξρηθφ
ηνπο ζηφρν έρνπλ ηε ζπγθξφηεζε ελφο αμηφπηζηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο δηεξεχλεζεο αιιά
θαη απνηχπσζεο ηεο ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο ησλ δεμηνηήησλ ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ κε
απψηεξν ζθνπφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ αλαγθψλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ηφζν ζε
γεσγξαθηθφ φζν θαη ζε θιαδηθφ επίπεδν. Δπηπξφζζεηα, απνζθνπεί ζηελ εθαξκνγή
απνδεθηψλ ππνδεηγκάησλ πξφγλσζεο κειινληηθψλ αλαγθψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο ζε
γεληθέο θαη επαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο.
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θνπόο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη δηεξεχλεζε ησλ δεμηνηήησλ ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ
Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθνύ Δκπνξίνπ κε ηε ρξήζε πνηνηηθήο
κεζνδνινγίαο. Αλακελφκελα απνηειέζκαηα απφ ηελ πινπνίεζε θαη εθαξκνγή ηεο
πνηνηηθήο έξεπλαο είλαη ε θαηαγξαθή: α) ηεο θξηζηκφηεηαο ησλ γεληθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ
δεμηνηήησλ γηα ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ δηαρεηξηζηή ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθνχ
εκπνξίνπ ζηηο εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο, β) ηεο επάξθεηαο ή έιιεηςεο ηνπ αλζξψπηλνπ
δπλακηθνχ ζηηο δεμηφηεηεο απηέο, γ) ησλ παξαγφλησλ πνπ πξνθάιεζαλ ηελ έιιεηςε απηή,
δ) ησλ πηζαλψλ λέσλ αλαδπφκελσλ δεμηνηήησλ ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ δηαρεηξηζηή
ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, αιιά θαη ε) ησλ παξαγφλησλ πνπ πξνθαινχλ ηελ
αλάδεημε ησλ λέσλ δεμηνηήησλ.
πλνπηηθά, ε έγθαηξε πιεξνθφξεζε επί ησλ επεξρφκελσλ αιιαγψλ εληζρχεη ηηο
πξσηνβνπιίεο ηνπ δεκνζίνπ θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζηελ πηνζέηεζε δξάζεσλ φπσο γηα
παξάδεηγκα ν αλαζρεδηαζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο γεληθήο θαη επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο ή
ε ζπλερήο επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε, ζε επίπεδν θαη ε πξαγκαηνπνίεζε
επελδχζεσλ πνπ ζα απνζθνπνχλ ζηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ηνπ αλζξσπίλνπ
δπλακηθνχ ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ Διιεληθφ ρψξν.
ε φια ηα παξαπάλσ απαξαίηεην βήκα απνηειεζκαηηθήο πινπνίεζήο ηνπο απνηειεί ε
αλαγλψξηζε ησλ ειιείςεσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, κέζσ ησλ κεραληζκψλ εληνπηζκνχ θαη
πξφγλσζεο ησλ αλαγθψλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ ραξηνγξαθείηαη ε αγνξά εξγαζίαο,
εληνπίδνληαη νη ειιείςεηο (πνζνηηθέο, πνηνηηθέο, γεσγξαθηθέο) θαη εθαξκφδνληαη νη
θαηάιιειεο πνιηηηθέο.
Δπηπιένλ, ε κφληκε δεκηνπξγία κεραληζκψλ πξφγλσζεο θαη αλαγλψξηζεο ησλ αλαγθψλ
κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο απηφκαηνο ζηαζεξνπνηεηήο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Σα
απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο αλακέλεηαη λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ θαιχηεξε πιεξνθφξεζε
φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ, έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηή φρη απιψο ε παξαθνινχζεζε
ησλ εμειίμεσλ ad-hoc, αιιά θαη ε ζπλερήο πξφβιεςε λέσλ απαηηνχκελσλ δεμηνηήησλ.
ηε ζπλέρεηα αλαθεξφκαζηε ζηα θξηηήξηα επηινγήο ηεο εηδηθφηεηαο ππφ εμέηαζε θαζψο
επίζεο θαη ζηελ πεξηγξαθή ησλ δεμηνηήησλ. Έπεηηα αθνινπζεί ε αλάιπζε ηεο
αλαγθαηφηεηαο χπαξμεο κεραληζκνχ πξφβιεςεο δεμηνηήησλ θαζψο θαη κηα ηδηαίηεξα
ζπλνπηηθή αλαθνξά ζηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία. ην επφκελν θεθάιαην αλαθεξφκαζηε ζηελ
εξεπλεηηθή κεζνδνινγία θαη έπεηηα ζηελ αλάιπζε θαη ηα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα. ην
ηειεπηαίν θεθάιαην παξαζέηνπκε πεξηιεπηηθά ηα θπξηφηεξα ζπκπεξάζκαηα ηεο κειέηεο.
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1.2
Κριτήρια
επιλογήσ
δραςτηριοτήτων

ειδικοτήτων

/

επαγγελματικών

χκθσλα κε ην Γεληθφ Μεζνδνινγηθφ Οδεγφ1, ηα αθφινπζα θξηηήξηα πξέπεη λα
απνηειέζνπλ ηε βάζε επάλσ ζηελ νπνία ζα πξέπεη λα γίλεη ε επηινγή ηνπ εθάζηνηε
επαγγέικαηνο πξνο δηεξεχλεζε.
Σα θξηηήξηα έρνπλ σο εμήο:
1)

Ύπαξμε ζεκαληηθνχ αξηζκνχ απαζρνινπκέλσλ ζηελ εηδηθφηεηα ζην ζχλνιν ηνπ
εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ή ζηα πιαίζηα ελφο απφ ηνπο θχξηνπο ηνκείο ηεο ειιεληθήο
νηθνλνκίαο.

2)

Απμεηηθή ηάζε ηνπ αξηζκνχ ησλ απαζρνινπκέλσλ ζηελ ελ πξνθεηκέλσ εηδηθφηεηα ηα
ηειεπηαία ρξφληα.

3)

Γηαπηζησκέλε αλάγθε αλαβάζκηζεο δεμηνηήησλ ησλ εξγαδνκέλσλ ή/θαη αλέξγσλ ζηελ
εηδηθφηεηα απηή.

4)

Τεθκεξίσζε, φηη πξφθεηηαη γηα εηδηθφηεηα ‘θνκβηθήο’ ζεκαζίαο ή κε πνιιαπιαζηαζηηθέο
επηπηψζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ζεκαληηθψλ θιάδσλ/ππνθιάδσλ νηθνλνκηθήο
δξαζηεξηφηεηαο ζηελ Διιάδα.

5)

Δληνπηζκφο εηδηθφηεηαο ε νπνία ζε άιιεο επξσπατθέο ρψξεο παξνπζηάδεη δπλακηθή
αλάπηπμε, θαη γηα ηελ νπνία αλακέλεηαη λα απμεζεί ζεκαληηθά (ή θαη πξσηνεκθαληζηεί
δήηεζε) ε δήηεζε ζην άκεζν κέιινλ ζηελ Διιάδα.

6)

Αλάγθε επηινγήο πνπ λα ζπλδέεηαη κε ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ζεκαληηθψλ
αλαπηπμηαθψλ θεηκέλσλ, φπσο π.ρ. ην λέν ΔΣΠΑ 2014-2020 ή θείκελα ζηξαηεγηθήο
/πξνγξακκαηηζκνχ ζεζκηθνχ ραξαθηήξα θιπ, απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη άκεζα ή
έκκεζα ε απμεκέλε κειινληηθή απαζρφιεζε (ή απμεκέλε αλάγθε θαηάξηηζεο) ζε κία
εηδηθφηεηα.

7)

Δηδηθφηεηεο κε ζεκαληηθφ αξηζκφ απαζρνινπκέλσλ, γηα ηηο νπνίεο ζπληεινχληαη
έληνλεο ηερλνινγηθέο, ζεζκηθέο ή άιινπ είδνπο αιιαγέο πνπ επεξεάδνπλ ηηο ίδηεο ή
ηνπο θιάδνπο, ζηνπο νπνίνπο απνηεινχλ θνκβηθήο ζεκαζίαο εηδηθφηεηεο θαη
πξνθχπηνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο, φζνλ αθνξά ηηο αλαγθαίεο γηα ηελ άζθεζή
ηνπο λέεο δεμηφηεηεο θαη γλψζεηο.

8)

Δηδηθφηεηεο κε ζρεηηθά ζεκαληηθφ αξηζκφ απαζρνινπκέλσλ, γηα ηηο νπνίεο δελ
πθίζηαηαη ζηνλ ειιεληθφ ρψξν αμηφπηζηε πεξηγξαθή ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, πνπ
πξνυπνηίζεληαη γηα ηελ άζθεζή ηνπο.

9)

Κνκβηθήο ζεκαζίαο εηδηθφηεηεο ζε θιάδνπο κε έληνλεο αλαπηπμηαθέο πξννπηηθέο ή
εμσζηξεθή πξνζαλαηνιηζκφ.

10) Δηδηθφηεηεο γηα ηηο νπνίεο ε νηθνλνκηθή θξίζε έρεη αλαβαζκίζεη ηε δήηεζε ή
δεκηνπξγήζεη ηελ αλάγθε γηα δεμηφηεηεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ εμνηθνλφκεζε δαπαλψλ
θαη θφζηνπο παξαγσγήο γηα λνηθνθπξηά θαη επηρεηξήζεηο αληίζηνηρα.
1

Γενικόρ Μεθοδολογικόρ Οδηγόρ: Δπάζειρ ηων κοινωνικών εηαίπων για ηην αναγνώπιζη και ππόγνωζη
αναγκών δεξιοηήηων ζηο πλαίζιο ηος Εθνικού Σςζηήμαηορ Διάγνωζηρ αναγκών ηηρ αγοπάρ επγαζίαρ,
ΕΙΕΑΔ, Νοέμβπιορ 2015
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ε θάζε πεξίπησζε, ε επηινγή ησλ επαγγεικάησλ ή εηδηθνηήησλ ζα πξέπεη λα βαζηζηεί ζε
θάπνην ή θάπνηα απφ ηα παξαπάλσ θξηηήξηα ζπλνδεπφκελν απφ αλαθνξά κηαο φζν
γίλεηαη πην αμηφπηζηεο (κε ηελ έλλνηα ηεο ζεζκηθά επίζεκεο) πεγήο, φπσο π.ρ.
EUROSTAT, ΔΛΣΑΣ, ζηαηηζηηθέο κειεηψλ ή βάζεσλ δεδνκέλσλ θνξέσλ ζεζκηθνχ
ραξαθηήξα, επηζηεκνληθή βηβιηνγξαθία, άξζξα έγθπξσλ εληχπσλ, θιπ.

1.3 Περιγραφή δεξιοτήτων
χκθσλα κε ην Γεληθφ Μεζνδνινγηθφ Οδεγφ νη δεμηφηεηεο επηκεξίδνληαη ζε 4 βαζηθέο
θαηεγνξίεο:
1. Βαζηθέο δεμηφηεηεο
2. Δπαγγεικαηηθέο Γεμηφηεηεο
3. Γεμηφηεηεο πνπ απαηηνχλ γλσζηαθφ ππφβαζξν (Γλψζεηο)
4. Αλαδπφκελεο δεμηφηεηεο
Βαζηθέο Γεμηφηεηεο
χκθσλα κε ηελ ΔΔ, νη βαζηθέο δεμηφηεηεο νξίδνληαη ζε νρηψ βαζηθέο νηθνγέλεηεο πνπ
πεξηγξάθνπλ ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη ζηάζεηο θαη νπζηαζηηθά αλαθέξνληαη
σο ηθαλφηεηεο. Οη βαζηθέο δεμηφηεηεο είλαη: 1) Δπηθνηλσλία ζηε κεηξηθή γιψζζα, 2)
Δπηθνηλσλία ζε μέλεο γιψζζεο, 3) Μαζεκαηηθή ηθαλφηεηα θαη βαζηθέο ηθαλφηεηεο ζηελ
επηζηήκε θαη ζηελ ηερλνινγία, 4) Φεθηαθή ηθαλφηεηα, 5) Μεηαγλσζηηθέο ηθαλφηεηεο, 6)
Κνηλσληθέο ηθαλφηεηεο, 7) Αίζζεκα πξσηνβνπιίαο θαη 8) Πνιηηηζηηθή γλψζε θαη έθθξαζε.
Παξάιιεια, ππάξρνπλ θαη δηαθνξεηηθέο «νηθνγέλεηεο» δεμηνηήησλ, νη νπνίεο ζηεξίρηεθαλ
ζε έξεπλεο ηνπ CEDEFOP γηα ηηο ρψξεο ηεο ΔΔ, ηελ έξεπλα UKCES ζην Ζλσκέλν
Βαζίιεην, αιιά θαη ραξαθηεξηζηηθά απφ ην ESCO, ην Παλφξακα Γεμηνηήησλ ηεο ΔΔ, ην
Ακεξηθαληθφ δίθηπν O‟NET φπνπ θαηαγξάθνληαη νη γεληθέο δεμηφηεηεο ζε θάζε θαηεγνξία.
Οη ηξεηο απηέο νηθνγέλεηεο δεμηνηήησλ ζηηο νπνίεο κπνξεί λα ζηεξηρηεί ε έξεπλα εξγνδνηψλ
κπνξνχλ λα εκπινπηηζηνχλ ή θαη λα ζπλδπαζηνχλ κεηαμχ ηνπο, αλάινγα κε ην ζθνπφ θαη
ην ζηφρν ηεο έξεπλαο πνπ αλακέλεηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί.
Βαζηθέο Γεμηφηεηεο Έξεπλαο
Οη βαζηθέο δεμηφηεηεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζαλ ζεσξεηηθφ ππφβαζξν γηα ηε δηεμαγσγή
ηεο έξεπλαο ήηαλ νη αθφινπζεο:
1 Καιή γλψζε θαη ρξήζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο
2 Γλψζε μέλσλ γισζζψλ
3 Αξηζκεηηθή ηθαλφηεηα
4 Βαζηθέο ςεθηαθέο ηθαλφηεηεο
5 Δμεηδηθεπκέλεο ςεθηαθέο ηθαλφηεηεο
6 Ηθαλφηεηα κάζεζεο λέσλ πξαγκάησλ
7 Δπειημία θαη πξνζαξκνζηηθφηεηα
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8 Δπηθνηλσληαθέο ηθαλφηεηεο
9 Δπίιπζε πξνβιεκάησλ
10 Γεκηνπξγηθφηεηα
11 Δξγαζία ζε νκάδα
12 Αλάιεςε πξσηνβνπιίαο
13 Δπηρεηξεκαηηθφ πλεχκα
14 Οξγαλσηηθέο Ηθαλφηεηεο
Δπαγγεικαηηθέο Γεμηφηεηεο
Ζ ζσζηή εθηέιεζε ζπγθεθξηκέλσλ δεμηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ην επαγγεικαηηθφ
πεξίγξακκα κπνξεί λα πξνζθέξεη ην ηθαλφ πιαίζην αλάπηπμεο ηνπ επαγγέικαηνο, ηεο
επηρείξεζεο θαη ηεο νηθνλνκίαο επξχηεξα. Λφγσ ηεο κε ηππνπνίεζεο ησλ δεμηνηήησλ ζε
φια ηα επαγγέικαηα, ε θάιπςε ηνπ ζηαδίνπ απηνχ απαηηεί ηε ζπγθεθξηκελνπνίεζε ηεο
ιίζηαο ησλ επαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ κε βάζε ηηο απαηηήζεηο ηνπ θάζε επαγγέικαηνο.
Γεμηφηεηεο πνπ απαηηνχλ γλσζηαθφ ππφβαζξν (Γλψζεηο)
Οη δεμηφηεηεο κε γλσζηαθφ ππφβαζξν (Γλψζεηο) πνπ πξέπεη λα θαηέρεη ν εξγαδφκελνο
ελδερνκέλσο λα ππφθεηληαη θαη απηέο ζηηο ίδηεο κεηαβνιέο, φπσο θαη νη δεμηφηεηεο. ε
αληηζηνηρία κε ηηο επαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο απαηηείηαη ζπιινγή ησλ βαζηθψλ γλψζεσλ
πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ εθάζηνηε επαγγέικαηνο.
Δπαγγεικαηηθέο Γεμηόηεηεο Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθνύ Δκπνξίνπ
Οη αθφινπζεο επαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο, αληιήζεθαλ απφ ην επαγγεικαηηθφ πεξίγξακκα
ηνπ ΔΚΔΠΗ, θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο βάζε γηα ηε δηεμαγσγή ησλ πξνζσπηθψλ εηο
βάζνο ζπλεληεχμεσλ θαη ησλ νκάδσλ εζηίαζεο.
Οη επαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο έρνπλ σο εμήο:
1 Βαζηθέο γλψζεηο καζεκαηηθψλ
2 Αξρέο αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ ζην δηαδίθηπν
3 Γλψζε αγγιηθήο εκπνξηθήο νξνινγίαο
4 Γηαδηθαζίεο αξρεηνζέηεζεο
5 Γλψζεηο δηακφξθσζεο ηηκνθαηαιφγσλ
6 Γλψζε ρεηξηζκνχ πξνγξακκάησλ επεμεξγαζίαο θαη πινήγεζεο ζην δηαδίθηπν
7

Γλψζεηο νξγάλσζεο θαη δηαρείξηζεο ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο (ειεθηξνληθή
πιαηθφξκα)

8 Γλψζεηο θαηαγξαθήο ηερληθψλ ζεκάησλ θαη ειέγρνπ νξζήο απνθαηάζηαζεο
9

Γλψζε ησλ βαζηθψλ αξρψλ πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηεο
ζρεηηθήο λνκνζεζίαο

10 Γλψζεηο επηθνηλσλίαο κε ηνλ πειάηε ζε πξνθνξηθφ θαη γξαπηφ ιφγν
11 Τπνινγηζηηθή δεμηφηεηα
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12 Γηαρείξηζε ρξφλνπ
13 Δθαξκνγή νδεγηψλ θαη πξνδηαγξαθψλ
14 Παξαθνινχζεζε θαη έιεγρνο
15 Δπαγγεικαηηζκφο
Αλαδπφκελεο δεμηφηεηεο
ην ηειεπηαίν ηκήκα, αλαδεηνχληαη ηπρφλ δεμηφηεηεο νη νπνίεο αλακέλεηαη λα αλαδπζνχλ ζε
θάζε επάγγεικα, κε βάζε ηνπο παξάγνληεο πνπ ην επεξεάδνπλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ε
νηθνλνκία, ε ηερλνινγία, ην ξπζκηζηηθφ πεξηβάιινλ θ.ά. Οη αλαδπφκελεο δεμηφηεηεο κπνξεί
λα είλαη λέεο δεμηφηεηεο νη νπνίεο δελ έρνπλ θαηαγξαθεί κέρξη ηψξα ζε έξεπλεο, ή
επαγγεικαηηθά πεξηγξάκκαηα θαη εθηηκάηαη φηη ζα είλαη απαξαίηεηεο ζην κέιινλ. Ζ
θαηαγξαθή ησλ δεμηνηήησλ απηψλ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία, θαζψο κπνξεί λα ηξνθνδνηήζεη
ηηο αλαγθαίεο ελέξγεηεο θαηάξηηζεο απφ ηελ πνιηηεία, ηηο επηρεηξήζεηο αιιά θαη ηνπο ίδηνπο
ηνπο εξγαδφκελνπο.
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2. Επιλογό ειδικότητασ

2.1 Ο κλάδοσ του εμπορίου
2.1.1 Έννοια και χαρακτηριςτικά
Σν εκπφξην απνηειεί ελδηάκεζε νηθνλνκηθή – επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα κεηαμχ ησλ
παξαγσγψλ θαη ησλ θαηαλαισηψλ-ρξεζηψλ ησλ πξντφλησλ. Οπζηαζηηθά ζπλδέεη ηνπο
παξαγσγνχο πνπ επηδεηνχλ λα δηαζέζνπλ κε ηνλ απνηειεζκαηηθφηεξν θαη απνδνηηθφηεξν
δπλαηφ ηξφπν ηα αγαζά πνπ παξάγνπλ πξνο ηνπο θαηαλαισηέο θαη ηηο επηρεηξήζεηορξήζηεο, νη νπνίνη κε ηε ζεηξά ηνπο επηζπκνχλ λα επξίζθνπλ θαη λα επηιέγνπλ ηα αγαζά ζε
ηφπνπο θαη κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ παξέρνπλ ηε κεγαιχηεξε ρξεζηκφηεηα. Χο εθ ηνχηνπ,
νη εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο απεπζχλνληαη ηφζν ζε άηνκα (ιηαληθφ εκπφξην) φζν θαη ζε άιιεο
επηρεηξήζεηο (ρνλδξηθφ εκπφξην). Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο είλαη ε δηαδηθαζία
αληαιιαγήο, ε παξνρή ζπκπιεξσκαηηθψλ ππεξεζηψλ, ε πεξηνξηζκέλε επεμεξγαζία ησλ
πξντφλησλ ή θαη αθφκε ε εμνινθιήξνπ δεκηνπξγία ησλ πξντφλησλ. Ζ ζεκεξηλή εμέιημε ηεο
δνκήο ηνπ εκπνξίνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ θπξηαξρία επηρεηξήζεσλ πνπ δηαηεξνχλ
αξθεηά θαηαζηήκαηα, ηελ αλάπηπμε θαηαζηεκάησλ κε κεγάιε πνηθηιία εκπνξεπκάησλ, ηελ
αχμεζε αληαγσληζκνχ, ηελ αχμεζε ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ θιάδνπ θαη –ηέινο- ηε
δηεζλνπνίεζή ηνπ.
Ο θιάδνο ηνπ εκπνξίνπ έρεη παγθνζκηνπνηεζεί, απνθηψληαο κηα ηδηαίηεξα αληαγσληζηηθή
δηάζηαζε, θαζψο κεγάινη εκπνξηθνί φκηινη δηεζλψο, επσθεινχληαη απφ ηα πιενλεθηήκαηα
ησλ δηεπξπκέλσλ εθνδηαζηηθψλ αιπζίδσλ θαη ησλ νηθνλνκηψλ θιίκαθαο, νη νπνίεο
πξνθχπηνπλ απφ ηε ιεηηνπξγία κεγάισλ επηρεηξεζηαθψλ κνλάδσλ. Οη πξνθιήζεηο πνπ
δεκηνπξγνχληαη κεηαθξάδνληαη ζε απμεκέλεο απαηηήζεηο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε απηήλ,
ελψ ε αλάπηπμε ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ απνηειεί βαζηθή –πιένλ- έθθαλζε ηεο
παγθνζκηνπνηεκέλεο αγνξάο.

2.1.2 Οι εξελίξεισ ςτον εμπορικό κλάδο την περίοδο μετά την
εκδήλωςη τησ κρίςησ
Παξφηη ε νηθνλνκηθή θξίζε έπιεμε αλακθηζβήηεηα φινπο ηνπο ηνκείο ηεο ειιεληθήο
νηθνλνκίαο, σζηφζν δηαθνξεηηθέο ήηαλ νη ζπλέπεηέο ηεο, ζηνπο επηκέξνπο θιάδνπο. Ο
θιάδνο ηνπ εκπνξίνπ, παξά ηελ εθηεηακέλε χθεζε θαη ηε κείσζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο
πνπ εκθαλίδεη, εμαθνινπζεί λα απνηειεί ηνλ θχξην ππιψλα ηεο απαζρφιεζεο γηα ηελ
Διιεληθή αγνξά. Γίλεηαη ινηπφλ ζαθέο φηη, ζε φξνπο απαζρφιεζεο, ην εκπφξην
εμαθνινπζεί λα απνηειεί έλαλ απφ ηνπο αλζεθηηθφηεξνπο θιάδνπο ηεο ειιεληθήο
νηθνλνκίαο, ν νπνίνο φκσο εκθαλίδεη ζηαδηαθά ζεκάδηα ζπξξίθλσζεο. Δίλαη εκθαλήο ε
κείσζε ησλ απηναπαζρνινπκέλσλ, λέσλ ζε ειηθία αηφκσλ, γεγνλφο πνπ ζπλεπάγεηαη
ηελ αχμεζε κηζζσηήο εξγαζίαο ζε κεγάιεο επηρεηξήζεηο, ην νπνίν επηβεβαηψλεηαη απφ
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πξφζθαηα ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδνπλ αχμεζε ηνπ κέζνπ κεγέζνπο ησλ εκπνξηθψλ
επηρεηξήζεσλ φζνλ αθνξά ην εξγαηηθφ δπλακηθφ.
Δηδηθφηεξα, ην έηνο 2008 ζεκαηνδνηεί ηνλ ηεξκαηηζκφ κηαο κεγάιεο πεξηφδνπ ζηαζεξήο θαη
ηαρείαο αχμεζεο ηεο απαζρφιεζεο ζην εκπφξην θαη ηελ απαξρή κηαο πεξηφδνπ
ζπξξίθλσζεο. Σν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ην μέζπαζκα ηεο θξίζεο θαη κέρξη ζήκεξα
ραξαθηεξίδεηαη απφ έληνλεο κεηαβνιέο ζηα επαγγέικαηα ηνπ εκπνξίνπ, νη νπνίεο
απνηππψλνπλ ξηδηθέο αιιαγέο ζηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ησλ εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη
ζπλεπψο ζηνλ ηξφπν πνπ νη έκπνξνη επηρεηξεκαηίεο αληηιακβάλνληαη ην παξφλ θαη ην
κέιινλ ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο.
Όπσο αλαιχεηαη ζηελ ηειεπηαία Δηήζηα Έθζεζε Δκπνξίνπ 2014 πνπ εθπφλεζε ην
Ηλζηηηνχην Δκπνξίνπ θαη Τπεξεζηψλ ηεο ΔΔΔ, ε απαζρφιεζε ζην εκπφξην ην 2014
κεηψζεθε ζηα επίπεδα ηνπ 1995, ελψ ζχκθσλα κε ηα ηειεπηαία δηαζέζηκα ζηνηρεία ηεο
Έξεπλαο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ ηεο ΔΛΣΑΣ, ν θιάδνο ηνπ εκπνξίνπ ην β΄ ηξίκελν ηνπ
2015 απαζρνινχζε 657,3 ρηι. άηνκα ζεκεηψλνληαο απψιεηεο 182 ρηιηάδσλ ζέζεσλ
εξγαζίαο ζε ζρέζε κε ην 2008 (βιέπε Γξάθεκα 1).
Γξάθεκα 1: Δπίπεδν απαζρόιεζεο ζην εκπόξην

Πεγή: Γ.Γ. ΔΛΣΤΑΤ, ΔΔΓ, 2015 β΄ ηξηκήλνπ

Ζ έθηαζε ηεο χθεζεο πνπ αληηκεησπίδεη ε ειιεληθή νηθνλνκία έρεη επεξεάζεη ζεκαληηθά
φρη κφλν ηα κεγέζε ηεο απαζρφιεζεο ζην εκπφξην, αιιά θαη πνιιά δηαξζξσηηθά
ραξαθηεξηζηηθά ηεο.
Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά ζηελ θαηαλνκή ηεο απαζρφιεζεο αλά επηκέξνπο επάγγεικα, ε
επαγγεικαηηθή θαηεγνξία πνπ ζπλερψο ζπξξηθλψλεηαη έρνληαο απνιέζεη πεξηζζφηεξν
απφ ηα 4/5 ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ηελ πεξίνδν 2008-2015, είλαη ηα αλψηεξα δηνηθεηηθά θαη
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δηεπζπληηθά ζηειέρε εκπνξηθψλ αιπζίδσλ, θαζψο επίζεο θαη νη απηναπαζρνινχκελνη ηνπ
θιάδνπ, θπξίσο ζε κηθξέο επηρεηξήζεηο. Οη αιιαγέο απηέο έρνπλ δχν θπξίσο
απνηειέζκαηα: α) επαλαθνξά ηεο δηνίθεζεο ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ ζηνπο ηδηνθηήηεο
θαη β) ζηξνθή ησλ απηναπαζρνινχκελσλ ζηελ αλαδήηεζε κηζζσηήο εξγαζίαο ζε κεγάιεο
εκπνξηθέο αιπζίδεο.
Ζ δεχηεξε νκάδα επαγγεικάησλ ζηελ νπνία θαηαγξάθνληαη κεγάιεο απψιεηεο είλαη νη
ππάιιεινη γξαθείνπ, ε νπνία ελψ ην 2008 απνηεινχζε ηελ ηξίηε ζε αξηζκφ νκάδα
απαζρνινπκέλσλ ζην εκπφξην, ην 2015 παξνπζίαζε κείσζε ηεο απαζρφιεζεο ε νπνία
άγγημε ην 35%. ηελ ίδηα θαηεγνξία αλήθνπλ θαη νη ηερληθνί ζπληήξεζεο νη νπνίνη
παξνπζίαζαλ κείσζε πεξίπνπ 42%. Σα ζηνηρεία απηά δείρλνπλ έκπξαθηα κηα έληνλε ηάζε
ζπξξίθλσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ αζρνιείηαη κε
ππνζηεξηθηηθέο εξγαζίεο.
Όπσο θαίλεηαη θαη ζην Γξάθεκα 2, ε κφλε επαγγεικαηηθή θαηεγνξία ηεο νπνίαο ν αξηζκφο
ησλ εξγαδνκέλσλ απμάλεηαη είλαη ε θαηεγνξία απαζρνινπκέλσλ ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ
εμππεξέηεζεο πξνο ηνπο πειάηεο, δειαδή ησλ πσιεηψλ.
Γξάθεκα 2: Πνζνζηηαία (%) κεηαβνιή απαζρόιεζεο ζην εκπόξην: επαγγεικαηηθέο
θαηεγνξίεο, β΄ ηξίκ. 2008-β’ ηξίκ. 2015

Πεγή: Γ.Γ. ΔΛΣΤΑΤ, ΔΔΓ, 2015 β΄ ηξηκήλνπ

Αμίδεη σζηφζν λα επηζεκαλζεί φηη, φπσο αλαθέξακε θαη πξνεγνπκέλσο, παξά ηε
ζεκαληηθή κείσζε ζην επίπεδν απαζρφιεζεο, ην εκπφξην εμαθνινπζεί λα απνηειεί ηνλ
θπξηφηεξν «εξγνδφηε» ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Σν 2014 ζπγθέληξσλε ην 18,4% ηεο
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ζπλνιηθήο απαζρφιεζεο ζεκεηψλνληαο νξηαθή αχμεζε ζε ζρέζε κε ην 2008 (18,2%),
δείρλνληαο ηελ αλζεθηηθφηεηα ηνπ ειιεληθνχ εκπνξίνπ έλαληη άιισλ θιάδσλ ηεο
νηθνλνκίαο (βιέπε Γξάθεκα 3).
ην Γξάθεκα 3 είλαη ελδεηθηηθφ ηνπ ξφινπ πνπ δηαδξακάηηζε ε απαζρφιεζε ζην εκπφξην,
γηα ηε ζπλνιηθή απαζρφιεζε ηεο ρψξαο. Σν εκπφξην απνηέιεζε ηνλ θχξην θιάδν αχμεζεο
ηεο απαζρφιεζεο, αληηζηαζκίδνληαο ηηο απψιεηεο πνπ εκθάληζαλ νη ινηπνί θιάδνη πςειήο
απαζρφιεζεο, φπσο ε αγξνηηθή παξαγσγή θαη ε κεηαπνίεζε, θαζ‟ φιε ηελ πεξίνδν 20112015, απνηειψληαο ην κεγαιχηεξν θιάδν ζε φξνπο απαζρφιεζεο ζηελ ειιεληθή
νηθνλνκία.
Γξάθεκα 3: Μεξίδην εκπνξίνπ ζηε ζπλνιηθή απαζρόιεζε

Πεγή: Γ.Γ. ΔΛΣΤΑΤ, ΔΔΓ, 2015 β΄ ηξηκήλνπ

2.1.3 Η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου
Σν ειεθηξνληθφ εκπφξην νξίδεηαη σο «ε δηαδηθαζία ηεο αγνξάο θαη πψιεζεο ή αληαιιαγήο
αγαζψλ, ππεξεζηψλ θαη πιεξνθνξηψλ κέζσ δηθηχσλ ππνινγηζηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
θαη ηνπ δηαδηθηχνπ2» (Turban, 2004). Παξά ηε θαηλνκεληθή απιφηεηα ηνπ νξηζκνχ απηνχ,
δηαθξίλνληαη ηξία βαζηθά ζεκεία ηνπ:

2

Δ. Turban, Electronic Commerce 2004: A Managerial Perspective, Englewood Cliff: Prentice Hall,
2004.
Ο νξηζκφο απηφο ζπκθσλεί κε ηνλ νξηζκφ ηνπ ΠΟΔ γηα ην ειεθηξνληθφ εκπφξην. ηε βηβιηνγξαθία
σζηφζν παξαηίζεληαη θαη δηαθνξεηηθνί νξηζκνί, θάηη πνπ έρεη αληίθηππν πξψηνλ ζηα ζηαηηζηηθά
ζηνηρεία γηα ην ειεθηξνληθφ εκπφξην θαη δεχηεξνλ ζηε ζεκαζία πνπ απνδίδεηαη ζ‟ απηφ, φζνλ
αθνξά ηηο αιιαγέο πνπ είλαη δπλαηφλ λα επηθέξεη ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν.
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Σν πξψην ζεκαληηθφ ζεκείν ηνπ νξηζκνχ πνπ παξαηέζεθε παξαπάλσ αθνξά ηα κέζα
πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. Σν δηαδίθηπν απνηειεί έλα απφ απηά, φρη
φκσο θαη ην κνλαδηθφ. ηα κέζα ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ζπγθαηαιέγνληαη, επίζεο, ην
ηειέθσλν (ζηαζεξφ θαη θηλεηφ), ε ηειεφξαζε, ε ηειενκνηνηππία3 (Bacchetta et al., 1998).
Σν δηαδίθηπν πξνζθέξεη κηα ζεηξά απφ πιενλεθηήκαηα θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε κηαο
εκπνξηθήο ζπλαιιαγήο, θαζψο επηηξέπεη ηελ ηαπηφρξνλε κεηάδνζε θσλήο, εηθφλαο θαη
θεηκέλνπ (εθαξκνγέο πνιπκέζσλ), θαη γηα απηφ ην ιφγν δηεπξχλεη ην θάζκα ησλ
εκπνξεχζηκσλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ απφ απφζηαζε θαη επηηξέπεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε
ηνπ ζπλφινπ κηαο εκπνξηθήο ζπλαιιαγήο κέζσ απηνχ. Χο εθ ηνχηνπ έρεη θαζηεξσζεί ε
ηαχηηζε ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ κε ην κέζν απηφ.
Σν δεχηεξν βαζηθφ ζεκείν ηνπ αλσηέξσ νξηζκνχ είλαη ε έλλνηα ηεο δηαδηθαζίαο. Μηα
εκπνξηθή ζπλαιιαγή έρεη ηξεηο δηαθξηηέο θάζεηο: ηελ παξαγγειία, ηελ πιεξσκή θαη ηελ
παξάδνζε ηνπ πξντφληνο. Αλάινγα κε ην βαζκφ ηεο ςεθηνπνίεζεο θάζε κηαο απφ ηηο
θάζεηο απηέο κπνξεί λα γίλεη αθνξκή γηα άκεζν ή έκκεζν (pure or partial) ειεθηξνληθφ
εκπφξην (Turban, 2004).
Σν ηξίην ζεκαληηθφ ζεκείν ηνπ παξαπάλσ νξηζκνχ αθνξά ηα αληηθείκελα ησλ
ζπλαιιαγψλ: ην ειεθηξνληθφ εκπφξην δελ αθνξά κφλν αγαζά, αιιά επίζεο θαη ππεξεζίεο
θαη πιεξνθνξίεο.
Ζ ηδέα, ζηελ νπνία βαζίδεηαη ην ειεθηξνληθφ εκπφξην, είλαη ζρεηηθά πξφζθαηε, αλ ιάβεη
θαλείο ππφςε ηνπ φηη ην πξψην "κεραλνγξαθεκέλν" πνιπθαηάζηεκα ζηνλ θφζκν
δεκηνπξγήζεθε ην 1970. Πξφθεηηαη γηα ην Telemart, ζην αλ Νηηέγθν ηεο Καιηθφξληα. Σφηε,
δελ ππήξρε Ίληεξλεη θαη, νη πειάηεο ρξεζηκνπνηνχζαλ ην αλαινγηθφ ηειέθσλν, γηα λα
επηιέμνπλ ηα πξντφληα, πνπ επηζπκνχζαλ λα ηνπο απνζηαινχλ ζην ζπίηη.
ήκεξα, 30 ρξφληα κεηά ην πξψην πείξακα, ην ειεθηξνληθφ εκπφξην είλαη πηα δηαδεδνκέλν,
θαη επξέσο γλσζηφ ζηνπο ρξήζηεο ηνπ Γηαδηθηχνπ. ηελ Διιάδα, ζεκεηψλεηαη κηα
ζηαδηαθή αλάπηπμε ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, πξνο δχν θαηεπζχλζεηο:
1) Δθκεηάιιεπζε ηνπ internet, απφ ηηο ήδε ππάξρνπζεο επηρεηξήζεηο, θπξίσο γηα
πξνψζεζε πσιήζεσλ θαη πηζαλφλ γηα επίηεπμε αληαγσληζηηθψλ πιενλεθηεκάησλ
2 ) Γεκηνπξγία εηθνληθψλ επηρεηξήζεσλ (virtual organizations), ζχκθσλα κε ηα δηεζλή
πξφηππα4.
Σν ειεθηξνληθό εκπόξην αλαπηχζζεηαη ηδηαίηεξα ηα ηειεπηαία ρξφληα ιφγσ ηεο
απμαλφκελεο πξφζβαζεο ησλ θαηαλαισηψλ ζην δηαδίθηπν. Δίλαη ν θιάδνο πνπ αληέρεη
πεξηζζφηεξν απφ νπνηνλδήπνηε άιιν ζηελ θξίζε, παξνπζηάδνληαο κεγάιεο πξννπηηθέο
αλάπηπμεο. Ο θχξηνο ιφγνο πξνηίκεζεο ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ απφ ηνπο
θαηαλαισηέο, ζπλίζηαηαη ζην γεγνλφο φηη δελ απαηηείηαη ρξφλνο θαη έμνδα γηα κεηαθηλήζεηο,
γίλεηαη εχθνια ε ζχγθξηζε πξντφλησλ, κπνξνχλ λα επηιέμνπλ αλάκεζα ζε κεγάιε πνηθηιία
πξντφλησλ, ε αγνξά κπνξεί λα γίλεη νπνηαδήπνηε ζηηγκή κε απνκφλσζε θαη εζπρία, δελ
ζπλδηαιιάζζνληαη κε αλελεκέξσηνπο ή πηεζηηθνχο πσιεηέο, πεηπραίλνπλ ζπρλά
θαιχηεξεο ηηκέο απφ ηε ζπκβαηηθή αγνξά θαη ειέγρνπλ θαιχηεξα ηε ξνή ηεο
πιεξνθφξεζεο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά νη ιφγνη απφξξηςεο ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ
3

M. Bacchetta et al, Electronic Commerce and the Role of the WTO, Geneva: WTO: Special
Studies, No. 2, 1998.
4
Άλλα Κνπηνπιάθε, «Ζιεθηξνληθφ Δκπφξην», Καηαλαισηηθά Βήκαηα, ηεχρνο Ηαλνπαξίνπ 2004
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κπνξεί λα είλαη ε κηθξή ηαρχηεηα ζην δηαδίθηπν ζε ζπλάξηεζε κε ηελ αξγή δηαδηθαζία
αγνξψλ ζηηο εκπνξηθέο ηζηνζειίδεο, ζηελ αλεζπρία γηα ηα επίπεδα εμππεξέηεζεο θαη
ππνζηήξημεο (π.ρ. δηαρείξηζε επηζηξνθψλ), ηα δεηήκαηα αζθαιείαο ζπλαιιαγψλ, ε
έιιεηςε θπζηθήο επαθήο θαη ειέγρνπ ησλ πξντφλησλ πξηλ ηελ αγνξά, ε απξνζπκία
απνθαιχςεσο πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ (δηεχζπλζε) θαη ε αλεζπρία γηα ηελ αζθαιή
απνζηνιή ησλ εκπνξεπκάησλ θαη ηελ εθθαζάξηζε ησλ ζπλαιιαγψλ.
ηελ Διιάδα, ην Ζιεθηξνληθφ Δκπφξην κεηαμχ επηρείξεζεο θαη θαηαλαισηή έρεη εηζέιζεη
ζε κία αλαπηπμηαθή ηξνρηά κε απμεηηθέο ηάζεηο ηα ηειεπηαία ρξφληα, ζχκθσλα κε ηα
ζπκπεξάζκαηα ηεο εκεξίδαο “Ζιεθηξνληθφ Δκπφξην B-C ζηελ Διιάδα” πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ην Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ. χκθσλα κε ηα
απνηειέζκαηα ηεο Focus Bari, νη Έιιελεο δηαδηθηπαθνί θαηαλαισηέο αλέξρνληαη πιένλ
ηνπο 620.000 ρηιηάδεο. Πξφθεηηαη γηα θαηαλαισηέο πνπ θάλνπλ ζπζηεκαηηθέο αγνξέο απφ
ην Internet θαη θαηά κέζν φξν γηα ην πξψην εμάκελν ηνπ 2009, πξαγκαηνπνίεζαλ
ηνπιάρηζηνλ 6 αγνξέο ζπλνιηθήο αμίαο –πεξίπνπ- 550€. Οη δηαδηθηπαθνί θαηαλαισηέο
ζπλήζσο αγνξάδνπλ αεξνπνξηθά/ αθηνπιντθά εηζηηήξηα, εμνπιηζκφ πιεξνθνξηθήο, βηβιία,
ξνχρα/ αμεζνπάξ, εηζηηήξηα, gadgets, ινγηζκηθφ, ειεθηξηθά είδε, κνπζηθή / dvd ελψ
πξαγκαηνπνηνχλ θαη θξαηήζεηο ζε μελνδνρεία. χκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ηεο ΔΔΔ, ν
θιάδνο ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ζηελ Διιάδα παξνπζηάδεη ην 2014 αχμεζε θαηά 25%
ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο, κε ηνλ εηήζην ηδίξν λα δηακνξθψλεηαη κέρξη ζηηγκήο γηα
ην 2015 ζε 3,5 δηζ. επξψ. Οη πξνβιέςεηο γηα ην 2015 είλαη ζεηηθέο αθνχ αλακέλεηαη 6
ζηνπο 10 λα απμήζνπλ ηελ αμία ησλ δηαδηθηπαθψλ αγνξψλ ηνπο θαη κφλν 1 ζηνπο 10 λα ηε
κεηψζεη5.
Ζ ξαγδαία απηή αλάπηπμε ησλ δηαδηθηπαθψλ αγνξψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ζηελ
Διιάδα, θαζηζηά πιένλ ηνλ θιάδν ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ έλαλ εθ ησλ πιένλ ηαρχηεξα
αλαπηπζζφκελσλ ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία. ε απηφ ζπλέβαιε ζε κεγάιν βαζκφ θαη ε
νηθνλνκηθή θξίζε δηφηη ε κείσζε ηνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο έζηξεςε ηνπο θαηαλαισηέο
πξνο ην Γηαδίθηπν, ψζηε λα επσθειεζνχλ απφ ηηο ρακειφηεξεο ηηκέο ζηηο νπνίεο
δηαηίζεληαη ηφζν νη ππεξεζίεο φζν θαη ηα πξντφληα.
Χο επηπιένλ παξάγνληαο πνπ ζπλέβαιε ζηελ αχμεζε ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ αμίδεη λα
αλαθεξζεί, ε ηξαπεδηθή αξγία θαη νη θεθαιαηαθνί έιεγρνη (capital controls) πνπ ηέζεθαλ ζε
ηζρχ ζηελ Διιάδα ζηηο 29/6/2015. Οη ξπζκίζεηο απηέο ελίζρπζαλ ηε ρξήζε ησλ ρξεσζηηθψλ
θαη πηζησηηθψλ θαξηψλ, ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο ζην ιηαλεκπφξην, γεγνλφο πνπ έζηξεςε
αξθεηνχο πξνο ην ειεθηξνληθφ εκπφξην. Δλδεηθηηθφ σο πξνο απηφ είλαη φηη ην δηάζηεκα
απφ ηα ηέιε Ηνπλίνπ έσο ηηο αξρέο Απγνχζηνπ, είραλ εθδνζεί πεξηζζφηεξεο απφ 1,1 εθαη.
ρξεσζηηθέο θάξηεο, φηαλ ην πξνεγνχκελν δηάζηεκα εθδίδνληαλ θαηά κέζν φξν ιηγφηεξεο
απφ 100.000 θάξηεο κεληαίσο, ελψ ε ρξήζε ηνπο θαηά κέζν φξν έρεη ζρεδφλ
ηξηπιαζηαζηεί6.
Παξφια απηά, ζε ζχγθξηζε κε ηηο επξσπατθέο ρψξεο, ηα ζηνηρεία ζε φηη αθνξά ηηο
ειεθηξνληθέο αγνξέο, είλαη αξθεηά απνζαξξπληηθά, θαζψο κφλν ην 10% ησλ Διιήλσλ

GRECA (Διιεληθφο χλδεζκνο Ζιεθηξνληθνχ Δκπνξίνπ), «Εηήζηα έξεπλα ηνπ 2014 γηα ην
Ζιεθηξνληθφ Δκπφξην»
6
Πεγή: http://www.skai.gr/news/finance/article/291573/44-auxisi-tou-plastikou-hrimatos-stolianeborio-logo-capital-controls/#ixzz3s2LGzpw0
5
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ρξεζηψλ παξαγγέιλεη ή αγνξάδεη πξντφληα θαη ππεξεζίεο κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ, ελψ ν
επξσπατθφο κέζνο φξνο θπκαίλεηαη ζην 37%.
Με βάζε ηα φζα πξναλαθέξζεθαλ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ,
δηαπηζηψλεηαη φηη θαζίζηαηαη αλαγθαία ε ζηειέρσζε ησλ εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ κε
ππαιιήινπο πνπ έρνπλ ηηο θαηάιιειεο δεμηφηεηεο γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζηε δηαρείξηζε
ησλ ειεθηξνληθψλ πσιήζεσλ. Σέηνηεο επηρεηξήζεηο κπνξεί λα είλαη: 1) επηρεηξήζεηο
πιεξνθνξηθήο νη νπνίεο αλαιακβάλνπλ ηε δεκηνπξγία θαη δηαρείξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο
ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ κίαο άιιεο επηρείξεζεο (e-shop) θαη 2) επηρεηξήζεηο ειεθηξνληθνχ
εκπνξίνπ. Οη κνξθέο πνπ κπνξεί λα πάξεη ην ειεθηξνληθφ εκπφξην θαη θαη΄επέθηαζε νη
επηρεηξήζεηο είλαη νη εμήο:
Δζσηεξηθό εκπόξην: ηφρνο είλαη ε απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ησλ δξαζηεξηνηήησλ
κηαο επηρείξεζεο, ψζηε λα κπνξεί λα πξνζθέξεη θαιχηεξα ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο
ηεο ζηνπο πειάηεο ηεο. Οη εθαξκνγέο ηνπ ζπλήζσο εληάζζνληαη ζηε ιεηηνπξγία ελφο
ηνπηθνχ δηθηχνπ (Intranet) θαη κπνξνχλ λα είλαη: επηθνηλσλία κεηαμχ νκάδσλ εξγαζίαο,
ειεθηξνληθή δεκνζίεπζε (άκεζε δηαλνκή πιεξνθνξηψλ) θαζψο επίζεο θαη άιια ζπλαθή
ζέκαηα.
πλαιιαγέο κεηαμύ επηρεηξήζεσλ (Business-to-Business - B2B): Σν ειεθηξνληθφ
εκπφξην επηηξέπεη ζηηο επηρεηξήζεηο λα βειηηψζνπλ ηε κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζία,
απινπνηψληαο ηηο δηαδηθαζίεο θαη ην θφζηνο ησλ πξνκεζεηψλ, ηελ ηαρχηεξε απνζηνιή ησλ
πξντφλησλ θαη ηνλ απνηειεζκαηηθφηεξν έιεγρν ηνπ επηπέδνπ ησλ απνζεκάησλ.
Ληαληθέο πσιήζεηο - Ηιεθηξνληθό εκπόξην κεηαμύ επηρείξεζεο θαη θαηαλαισηώλ
(Business-to-Consumer - B2C): Πξφθεηηαη γηα ηελ πην δηαδεδνκέλε κνξθή ειεθηξνληθνχ
εκπνξίνπ. Ο θαηαλαισηήο έρεη πξφζβαζε ζε κηα πνηθηιία πξντφλησλ ζε δηθηπαθνχο
θφκβνπο-θαηαζηήκαηα, κέζσ ηνλ νπνίσλ επηιέγεη ηα πξντφληα, ζπγθξίλεη ηηκέο, θαη ζην
ηέινο πξαγκαηνπνηεί ηελ αγνξά ηνπ.
πκπεξαζκαηηθά, γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη, νη κεγάιεο επηρεηξήζεηο (ηφζν κε βάζε ηελ ηάμε
κεγέζνπο απαζρφιεζεο φζν θαη κε βάζε ηνλ εηήζην θχθιν εξγαζηψλ), ελέρνπλ
ζπλζεηφηεξεο δηαδηθαζίεο απφ φηη νη κηθξέο επηρεηξήζεηο, θαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο
εκθαλίδνπλ πςειφ βαζκφ νξγάλσζεο.

2.2 Η ςημαςία του Υπαλλήλου Διαχείριςησ
Ηλεκτρονικού Εμπορίου ςτισ εμπορικέσ επιχειρήςεισ

Συςτήματοσ

Ζ δήηεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ ππαιιήινπ δηαρείξηζεο ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθνχ
εκπνξίνπ ζηελ αγνξά εξγαζίαο είλαη ζηαζεξά δπλακηθή. Ο θχξηνο ιφγνο είλαη φηη ζήκεξα νη
πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο έρνπλ δεκηνπξγήζεη θαη ιεηηνπξγνχλ ην ειεθηξνληθφ ηνπο
θαηάζηεκα, κε ηε ρξήζε επαγγεικαηηθψλ εξγαιείσλ πνπ πξνσζνχλ ην ειεθηξνληθφ
εκπφξην, ελψ ηαπηφρξνλα ζπλδένληαη κε ERP (Enterprise Resource Planning) ζπζηήκαηα,
ηα νπνία ππνζηεξίδνπλ εθαξκνγέο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ θαη παξέρνπλ πιεζψξα
πιεξνθνξηψλ φζνλ αθνξά ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ε εκπνξηθή
επηρείξεζε.
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Δπίζεο, είλαη αμηνζεκείσηε ε αχμεζε ηεο ρξήζεο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, απφ πνιιά
λνηθνθπξηά θαη θαηαλαισηέο, ε νπνία παξέρεη ηε δπλαηφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο
ειεθηξνληθψλ αγνξψλ. Δπηπξφζζεηα, νη ηξάπεδεο παξέρνληαο πςειά επίπεδα αζθάιεηαο
ζηα ειεθηξνληθά ηξαπεδηθά ηνπο ζπζηήκαηα (e-banking) θαη ζηελ ρξήζε ησλ ρξεσζηηθψλ
θαη πηζησηηθψλ ηνπο θαξηψλ, ζπλέβαιαλ ζηελ αχμεζε ησλ ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ
εκπνξηθήο θαη κε θχζεσο. Οη πξναλαθεξζέληεο ιφγνη θαζηζηνχλ αληηιεπηφ φηη νη
δηεπξπκέλεο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο δεκηνχξγεζαλ θαη ζπλερίδνπλ λα δεκηνπξγνχλ
απμεκέλε δήηεζε γηα ζέζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ ειεθηξνληθνχ
εκπνξίνπ, φπσο ηα ειεθηξνληθά είδε, ηα βηβιία, ην ινγηζκηθφ, ηα ηαμίδηα (πξντφληα δειαδή
ησλ νπνίσλ ε πψιεζε ελδείθλπηαη κέζσ δηαδηθηχνπ), ηα νπνία παξνπζηάδνπλ κεγάιε
αλάπηπμε ζηηο ειεθηξνληθέο πσιήζεηο.
χκθσλα κε ηελ έξεπλα “Ζιεθηξνληθφ Δκπφξην B-C ζηελ Διιάδα” πνπ νξγάλσζε ην
Δξγαζηήξην Ζιεθηξνληθνχ Δκπνξίνπ (ELTRUN) ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ,
ην Ζιεθηξνληθφ Δκπφξην κεηαμχ επηρείξεζεο θαη θαηαλαισηή, φπσο αλαθέξακε θαη
πξνεγνπκέλσο, έρεη εηζέιζεη πιένλ ζηε θάζε ηεο σξηκφηεηαο ζηελ Διιάδα. Οη ηάζεηο
είλαη, πιένλ θαη ζηε ρψξα καο, έληνλα απμεηηθέο, δεδνκέλνπ φηη νη 185.000 δηαδηθηπαθνί
αγνξαζηέο ηνπ 2006 πνιιαπιαζηάζηεθαλ θαη αλακέλεηαη λα ζπλερίζνπλ κε ηνλ ίδην ξπζκφ
θαη ηα επφκελα ρξφληα.
Πξαθηηθά, ε αχμεζε ηεο δηαδηθηπαθήο θαηαλαισηηθήο δαπάλεο είλαη πξνθαλέο φηη νδεγεί
ζε αχμεζε ηεο δηαδηθηπαθήο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη, θαηά ζπλέπεηα, ζηελ
αλάγθε γηα απνδνηηθφηεξε δηαρείξηζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ φζσλ
επηρεηξήζεσλ, ζήκεξα, ιεηηνπξγνχλ θαη ππνζηεξίδνπλ ηα ειεθηξνληθά ηνπο θαηαζηήκαηα.
Λακβάλνληαο ππφςε φια ηα παξαπάλσ, είλαη ζαθέο φηη ην δηεζλέο αληαγσληζηηθφ
πεξηβάιινλ πνπ δηακνξθψλεηαη ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο θαη ε εκθάληζε λέσλ
ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ, νδεγεί ηνλ εκπνξηθφ θιάδν ζε έλα
αλαδηακνξθσκέλν επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ, ζην νπνίν νη επαγγεικαηίεο ηνπ ρψξνπ
πξέπεη λα εθκεηαιιεπηνχλ θαη λα αμηνπνηήζνπλ, ζην κέγηζην βαζκφ ηηο ζχγρξνλεο απηέο
ηερλνινγίεο. Παξάιιεια, νη εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο πνπ πξνζαλαηνιίδνληαη ζε αχμεζε ηνπ
κεξηδίνπ ηνπο κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ
αλακθηζβήηεηα ζα ζηξαθνχλ ζε αλαδήηεζε ζηειερψλ κε εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο φζνλ
αθνξά ηε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ, ηηο πσιήζεηο Business to Business, ηηο ειεθηξνληθέο
πσιήζεηο θαη ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ εκπνξηθψλ εθαξκνγψλ σο απάληεζε ζηηο δηαξθψο
απμαλφκελεο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο.
Όινη νη παξαπάλσ παξάγνληεο ζπλεγνξνχλ ζην φηη, ε αλάπηπμε ηνπ Ζιεθηξνληθνχ
Δκπνξίνπ θαιιηεξγεί ηαπηφρξνλα θαη κηα δπλακηθή, απμαλφκελε δήηεζε γηα εμεηδηθεπκέλν
πξνζσπηθφ κε εμεηδηθεπκέλεο ζπνπδέο θαη γλψζεηο, ζε Online Marketing, SEO/SEM,
Ζιεθηξνληθφ Δκπφξην, Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα, Γηαρείξηζε Έξγσλ, ρεδηαζκφ
Ζιεθηξνληθψλ θαηαζηεκάησλ, Data Analysis, User Experience, CRM θαη Social Media.
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3. Περιγραφό δεξιοτότων του Υπαλλόλου Διαχεύριςησ
υςτόματοσ Ηλεκτρονικού Εμπορύου ςτισ εμπορικϋσ
επιχειρόςεισ
ηε ζπλέρεηα παξαηίζεηαη ζπλνπηηθά ε πεξηγξαθή ησλ δεμηνηήησλ ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ
ππαιιήινπ δηαρείξηζεο ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, έηζη φπσο θαηαξηίζηεθε απφ
ην ΔΚΔΠΗ.
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4. Αναγκαιότητα ύπαρξησ μηχανιςμού πρόβλεψησ δεξιοτότων για
την υπό εξϋταςη ειδικότητα
Ζ αγνξά εξγαζίαο κεηεμειίζζεηαη ξαγδαία, σο απνηέιεζκα ηεο ζπλερνχο
παγθνζκηνπνίεζεο, πξνθαιψληαο ζεκαληηθέο αλαθαηαηάμεηο ζηηο εζληθέο νηθνλνκίεο, αιιά
θαη ζηνπο θιάδνπο παξαγσγήο εληφο ησλ νηθνλνκηψλ. Ο αληαγσληζκφο ζηε βάζε ηνπ
θφζηνπο παξαγσγήο ιφγσ ηεο εηζφδνπ ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ ζην δηεζλέο
πξνζθήλην θαη ε αλαδήηεζε ελφο λένπ παξαγσγηθνχ θαη θνηλσληθνχ κνληέινπ, θπξίσο
ζηελ Δπξψπε, δεκηνπξγνχλ κεγάιεο αλαθαηαηάμεηο θαη σζνχλ ζε κεηαξξπζκίζεηο ζηελ
αγνξά εξγαζίαο. Χο απνηέιεζκα θαζίζηαηαη επηηαθηηθή ε ζπλερήο αλαζεψξεζε ησλ
απαηηνχκελσλ γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ ζηα επαγγέικαηα, ζηηο επηρεηξήζεηο,
ζηνπο θιάδνπο αιιά θαη ζην ζχλνιν ηεο νηθνλνκίαο.
Οη παξάγνληεο πνπ ζπληεινχλ ζε απηήλ ηελ αέλαε δηαδηθαζία αλαπξνζαξκνγήο ηεο
παξαγσγήο θαη ζπλεπψο θαη ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, αλαθνξηθά κε ηηο γλψζεηο,
δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο, κπνξεί λα είλαη νηθνλνκηθνί, ηερλνινγηθνί, πεξηβαιινληηθνί,
ξπζκηζηηθνί θαζψο επίζεο θαη άιινη ζεκαληηθνί παξάγνληεο. Χο απνηέιεζκα απηήο ηεο
αλαπξνζαξκνγήο δεκηνπξγνχληαη αλαληηζηνηρίεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, δειαδή
αληζνξξνπία κεηαμχ δήηεζεο θαη ηεο πξνζθνξάο εξγαζίαο, θπξίσο ιφγσ αλαληηζηνηρίαο
νξηζκέλσλ γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ (skills mismatch). Σαπηφρξνλα,
θαηαγξάθνληαη ζεκαληηθά θελά (skills shortages) ζε γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο,
θαζψο νη κεηαβνιέο ζηελ παξαγσγηθή δνκή δελ πξνιαβαίλνπλ λα αθνκνησζνχλ απφ ην
εξγαηηθφ δπλακηθφ, ελψ ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο εκθαλίδεηαη ην θαηλφκελν ηεο πζηέξεζεο
δεμηνηήησλ ή ράζκαηνο δεμηνηήησλ (skills gap) ζην πθηζηάκελν εξγαηηθφ δπλακηθφ, κε
απνηέιεζκα λα κελ εθηεινχληαη νη εξγαζίεο ζε επηζπκεηά επίπεδα. ε θάζε πεξίπησζε ε
αλαληηζηνηρία ή ε έιιεηςε δεμηνηήησλ δεκηνπξγεί ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ζηηο επηρεηξήζεηο
φζνλ αθνξά, γηα παξάδεηγκα, ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηνπο εξγαδφκελνπο, θαζψο δελ
επηηπγράλεηαη ε πιήξεο θαη άξηζηε θαηαλνκή ησλ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ θαη ε
επηζπκεηή νηθνλνκηθή κεγέζπλζε.
Οη ειιείςεηο ησλ δεμηνηήησλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ ζε: α)
πνζνηηθέο θαη β) πνηνηηθέο.
Οη πνζνηηθέο ειιείςεηο νθείινληαη ζηελ πνζνηηθή αλαληηζηνηρία ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο
δήηεζεο εξγαζίαο. ηελ παξνχζα νηθνλνκηθή ζπγθπξία ην πνζνηηθφ ζθέινο ησλ ειιείςεσλ
ζηελ Διιάδα αιιά θαη παλεπξσπατθά, δελ είλαη κείδνλνο ζεκαζίαο ιφγσ ησλ πςειψλ
πνζνζηψλ αλεξγίαο.
Οη πνηνηηθέο ειιείςεηο πξνθχπηνπλ φηαλ ε δήηεζε εξγαζίαο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν θιάδν ή
ζε κηα ζπγθεθξηκέλε εηδηθφηεηα ή κηα θαηεγνξία δεμηνηήησλ ππεξβαίλεη ηελ πξνζθνξά
εξγαζίαο. Βαζηθφηεξε αηηία απνηειεί ε χπαξμε αλαληηζηνηρίαο δεμηνηήησλ (skill mismatch),
ιφγσ ππεξεθπαίδεπζεο, ππεξεηδίθεπζεο ή θαη ην αληίζεην, δειαδή ππνεθπαίδεπζεο θαη
ππνεηδίθεπζεο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ.
χκθσλα κε ηε Γηεζλή Οξγάλσζε Δξγαζίαο (ILO) νη νξηζκνί ησλ ειιείςεσλ δεμηνηήησλ
παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 1.
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Πίλαθαο 1: Διιείςεηο δεμηνηήησλ
Καηεγνξία

Οξηζκόο

Έιιεηςε δεμηνηήησλ

Ζ δήηεζε γηα κηα ζπγθεθξηκέλε δεμηφηεηα ππεξβαίλεη ηελ
πξνζθνξά εθ κέξνπο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ

(skill shortage)
«Υάζκα δεμηνηήησλ»
(skill gap)

Σν επίπεδν ησλ δεμηνηήησλ είλαη δηαθνξεηηθφ απφ εθείλν πνπ
απαηηείηαη γηα λα εθηειεζηεί επαξθψο ε εξγαζία

Κάζεηε αλαληηζηνηρία
(Vertical mismatch)

Σν επίπεδν ηεο εθπαίδεπζεο ή πξνζφλησλ είλαη ιηγφηεξν ή
πεξηζζφηεξν απφ απηφ απαηηείηαη

Οξηδόληηα
αλαληηζηνηρία
(Horizontal mismatch)

Ο ηχπνο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ησλ δεμηνηήησλ είλαη αθαηάιιειν
γηα ηελ εξγαζία

Τπεξεθπαίδεπζε
(Overeducation)

Οη εξγαδφκελνη έρνπλ πεξηζζφηεξα ρξφληα εθπαίδεπζεο απφ
απηά πνπ ε εξγαζία απαηηεί

Τπνεθπαίδεπζε
(Undereducation)

Οη εξγαδφκελνη έρνπλ ιηγφηεξα ρξφληα εθπαίδεπζεο απφ απηά
πνπ ε εξγαζία απαηηεί

Τπεξεηδίθεπζε
(Overqualification)

Οη εξγαδφκελνη θαηέρνπλ πςειφηεξν βαζκφ πξνζφλησλ απφ
απηά πνπ ε εξγαζία απαηηεί

Τπνεηδίθεπζε
(Underqualification)

Οη εξγαδφκελνη θαηέρνπλ ρακειφηεξν βαζκφ πξνζφλησλ απφ
απηά πνπ ε εξγαζία απαηηεί

Απαμίσζε
δεμηνηήησλ

Οη δεμηφηεηεο πνπ είραλ ρξεζηκνπνηεζεί πξνεγνπκέλσο ζε κηα
εξγαζία δελ είλαη πιένλ θαηάιιειεο ή/θαη έρνπλ επηδεηλσζεί κε
ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ

(Skills obsolescence)
Πεγή: ILO, 2014

Ππόγνυζη αναγκών γνώζευν-δεξιοηήηυν-ικανοηήηυν
Οη κεραληζκνί έγθαηξεο πξφγλσζεο ησλ αλαγθψλ ζε γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο
πνηθίινπλ γηα θάζε ρψξα. Χζηφζν, νη ζπρλφηεξα ρξεζηκνπνηνχκελεο πξνζεγγίζεηο
νκαδνπνηνχληαη σο αθνινχζσο: α) πνζνηηθά ππνδείγκαηα – κνληέια: β) ηνκεαθέο κειέηεο,
γ) πνηνηηθέο κέζνδνη θαη δ) έξεπλεο εξγνδνηψλ. ηελ παξνχζα κειέηε, επηιέρζεθε ε ρξήζε
ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο.
Ποιοηικέρ Πποζεγγίζειρ
Ζ δηεξεχλεζε ησλ αλαγθψλ ζε δεμηφηεηεο κπνξεί λα πξνζεγγηζηεί κε ηξεηο βαζηθέο
κεζφδνπο7:

i. Αλάιπζε επηκέξνπο επαγγεικάησλ: Αλάιπζε ησλ επαγγεικάησλ κε βάζε ηε
ζχλζεζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ αιιά θαη ηελ εμέιημε ηνπο ζην ρξφλν,
εμεηάδνληαο ηηο επηδξάζεηο ησλ κεηαβνιψλ ζηε δνκή ηνπο (π.ρ. ηερλνινγηθέο,
πεξηβαιινληηθέο, ξπζκηζηηθέο, νηθνλνκηθέο θ.ά.),. Ζ επαγγεικαηηθή ηαμηλφκεζε
7

CEDEFOP: Piloting a European employer survey on skill needs, 2013
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(ISCO-08) πξνζθέξεη ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα ζε φξνπο παξνρήο ζηνηρείσλ,
ζπγθξηζηκφηεηαο κεηαμχ ρσξψλ

ii. Κελέο ζέζεηο: Ζ θαηαγξαθή ησλ θελψλ ζέζεσλ αλά θιάδν θαη επαγγεικαηηθή
θαηεγνξία. Γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε θαηαγξαθή ησλ θελψλ ζέζεσλ ζα πξέπεη
λα επηιέγνληαη νη ζέζεηο εθείλεο νη νπνίεο κε αξθεηή δπζθνιία θαιχπηνληαη.

iii. Πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο – θαηάξηηζεο: Ζ κειέηε ησλ πξνζθεξνκέλσλ
πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο πξνζθέξεη έλαλ επηπιένλ ηξφπν
πξνζέγγηζεο ησλ αλαγθψλ ζε δεμηφηεηεο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ.
ηελ παξνχζα κειέηε επηρεηξείηαη ε ζπγθέληξσζε ζηνηρείσλ, πνπ αθνξνχλ δεμηφηεηεο
(γλψζεηο - ηθαλφηεηεο - δεμηφηεηεο) κέζσ ηεο αλάιπζεο ησλ επαγγεικάησλ. Ζ πξνζέγγηζε
απηή εμππεξεηεί ηνπο ζηφρνπο ηεο ππάξρνπζαο κειέηεο, θαζψο κέζσ ηεο αλάιπζεο ησλ
επαγγεικάησλ ζα είλαη δπλαηφο ν έγθαηξνο εληνπηζκφο πηζαλήο αλάδπζεο ή
αλακελφκελσλ αιιαγψλ ζε επαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο, ηνπ ππαιιήινπ ζπζηήκαηνο
δηαρείξηζεο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ.

24

5. ύγχρονη ςχετικό βιβλιογραφύα για την ειδικότητα που
εξετϊζεται
Autor, D. H., F. Levy, and R. J. Murnane (2003), “The skills content of recent technological
change: Anempirical exploration”, Quarterly Journal of Economics, 118 (4), 1279-1333.
Barnes, D., Hinton, M., & Mieczkowska, S. (2003). Competitive advantage through eoperations. Total Quality Management & Business Excellence, 14(6), 659.
Chaston, I. & Mangles T. (2002). “E-commerce in Small UK Manufacturing Firms: A Pilot
Study on Internal Competencies”, Journal of Marketing Management, 18 (3-4), 341-360.
European Commission (2004). e-Skills Forum Synthesis Report. Brussels: European
Commission.
Frazier, G. (1998). “Enhance your supply chain”. Electronic Business, 24. 21-22
Garrett, S. G. E., & Skevington, P. J. (1999). “An Introduction to Electronic Commerce”. BT
Technology Journal, 17(3), 11.
Gates, B. (1999), Business @ the speed of thought. Grand Central Publishing.
Hackney, R., Griffiths, G., & Ranchhod, A. (2002). “Towards an e-commerce business
strategy”. International Journal of Services Technology and Management, 3(1), 39.
Heart, T., & Pliskin, N. (2002). “Business-to-business eCommerce of information systems:
Two cases of ASP-to-SME eRental”. INFOR, 40(1), 23.
Innovation & Business Skills Australia (IBSA) (2012). Digital Literacy and E-skills:
participation in the digital economy. Australia: IBSA
Link S. (2007). Developing Core Competencies for tomorrows E commerce professionals.
Australia: Victoria University.
Min, H. & Galle, W.P. (1999). “Electronic commerce usage in business-to business
purchasing”. International Journal of Operations & Production Management, 19(9), 909921.
The Sector Skills Council for Business and Information Technology (2011). Skills
requirements for e-commerce and their provision in Scotland. London: UK Sector Skills
Council Ltd.
Silveira, G. J.C. (2003). “Towards a framework for operations management in-commerce”.
International Journal of Operations & Production Management, 23(2), 202-212.
UCLA Center for Communication Policy (2003), the UCLA internet report: “Surveying the
Digital Future” Year Three. Retrieved November 1, 2003, from the UCLA Center for
Communication Policy Web site: http://ccp.ucla.edu/index.asp. UCLA
Van Welsum, D., Lanvin, B.
European Commission.

(2012). E Leadership Skills. Vision Report. Brussels:

25

Μεθοδολογύα ϋρευνασ
6.1 Ποιοτική μεθοδολογία έρευνασ
χκθσλα κε ην κεζνδνινγηθφ νδεγφ, επηδίσμε ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο είλαη «λα
αλαθαιχςεη ηηο απφςεηο ηνπ εξεπλψκελνπ πιεζπζκνχ, εζηηάδνληαο ζηηο νπηηθέο γσλίεο
ππφ ηηο νπνίεο ηα άηνκα βηψλνπλ θαη αηζζάλνληαη ηα γεγνλφηα» (Bird, Hammersley,
Gomm, R., & Woods, 1999). Δπνκέλσο, ε πνηνηηθή πξνζέγγηζε είλαη κηα πξνζέγγηζε ζε
βάζνο, κε ζηφρν ηελ αλάιπζε θη εξκελεία πνηνηηθψλ ζηνηρείσλ, αθνχ πξνεγεζεί ε
ζπιινγή, θαηεγνξηνπνίεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ δεδνκέλσλ. Ζ πνηνηηθή πξνζέγγηζε
επηιέγεηαη φηαλ ζηφρνο είλαη ε βαζχηεξε αλάιπζε θαη εξκελεία θαηαζηάζεσλ, γεγνλφησλ,
ζπκπεξηθνξψλ ή εκπεηξηψλ.
Οη πνηνηηθέο κέζνδνη δίλνπλ ηελ επθαηξία ζηνλ εξεπλεηή λα ζηνρεχζεη ζην ηη ζεκαίλεη γηα ηα
ππνθείκελα ε εκπεηξία γηα ηελ νπνία κηινχλ, κε άιια ιφγηα, λα εκβαζχλεη. Απηφ πνπ
ζπκβαίλεη είλαη κηα «ιεπηή» πεξηγξαθή (Geertz, 1973) απφ ηελ πιεπξά ησλ εξεπλεηψλ.
Πέξαλ, φκσο, απφ ηε ιεπηνκεξή αλάιπζε, νη πνηνηηθέο κέζνδνη θαηαγξάθνπλ ηε «θσλή»
ηνπ ππνθεηκέλνπ θαη ηηο εθθξάζεηο ηνπ (Eisner, 1991).
Σα βαζηθά δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πνηνηηθή κεζνδνινγία (φπσο θαη κε θάζε
κεζνδνινγία) είλαη ε εξεπλεηηθή θαη κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε, ην εξεπλεηηθφ πξφβιεκα, ε
ζεσξεηηθή αθεηεξία ηνπ εξεπλεηή θαη ηα ζπγθεθξηκέλα κεζνδνινγηθά εξγαιεία άληιεζεο
γλψζεο απφ ην εξεπλεηηθφ πεδίν (Ησζεθίδεο, 2003). Οη πνηνηηθέο κέζνδνη εθαξκφδνληαη
ζε εξεπλεηηθά εγρεηξήκαηα θαη πξνζεγγίζεηο πνπ έρνπλ σο βαζηθφ ζηφρν ηελ δηεξεχλεζε
πνηνηήησλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα θνηλσληθψλ πνηνηήησλ. Με άιια ιφγηα έρνπλ ζηφρν ηελ
απνθάιπςε ζρέζεσλ ή ζπζρεηίζεσλ αλάκεζα ζε θνηλσληθά ππνθείκελα θαη θνηλσληθέο
νκάδεο, ηελ πεξηγξαθή, αλάιπζε θαη θαηαλφεζε θνηλσληθψλ δηαδηθαζηψλ, ηελ δηαηχπσζε
ή αλαδηαηχπσζε ππνζέζεσλ θαη ζεσξεηηθψλ ζέζεσλ γηα ην θνηλσληθφ γίγλεζζαη θαη ηελ
δηαθξίβσζε θνηλσληθψλ ζρέζεσλ, ζέζεσλ θαη ξφισλ. Ζ πνηνηηθή έξεπλα ζηνρεχεη ζηελ
πεξηγξαθή, αλάιπζε, εξκελεία θαη θαηαλφεζε θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ, θαηαζηάζεσλ θαη
νκάδσλ απαληψληαο θπξίσο ζηα εξσηήκαηα «πσο» θαη «γηαηί» (Ησζεθίδεο 2001).
Μέζνδνη ζπιινγήο δεδνκέλσλ
Σα βαζηθφηεξα εξγαιεία άληιεζεο γλψζεο απφ ην εξεπλεηηθφ πεδίν ζην πιαίζην κηαο
πνηνηηθήο έξεπλαο είλαη: ε ζπλέληεπμε έξεπλαο, ε παξαηήξεζε, ε ζπκκεηνρηθή
παξαηήξεζε, ε έξεπλα κε ηε βνήζεηα νκαδηθψλ ζπλεληεχμεσλ (Οκάδεο εζηηαζκέλεο
ζπδήηεζεο/focus groups, Σερληθή ησλ Γειθψλ/Delphi Technique), ε αλάιπζε
πεξηερνκέλνπ, ε κειέηε πεξίπησζεο (case study), ε βηνγξαθηθή αλάιπζε θαη ε αξρεηαθή
έξεπλα (Κσλζηαληηλίδεο θαη Μηραειίδνπ, 2009). ηε ζπλέρεηα ζα εμεηαζηνχλ ηα
πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ησλ δχν κεζνδνινγηθψλ εξγαιείσλ πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηνη ηεο πξνζσπηθήο εηο βάζνο
ζπλέληεπμεο θαη ησλ νκάδεο εζηηαζκέλεο ζπδήηεζεο.
Πξνζσπηθή εηο βάζνο ζπλέληεπμε
Ζ ζπλέληεπμε απνηειεί ίζσο ηελ πην δηαδεδνκέλε κέζνδν άληιεζεο πνηνηηθνχ πιηθνχ θαη
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πιεξνθνξηψλ ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο. χκθσλα κε ηνπο Cohen θαη Manion (1992) ε
ζπλέληεπμε είλαη έλα απφ ηα βαζηθφηεξα εξγαιεία ηεο πνηνηηθήο κεζφδνπ. Πξφθεηηαη γηα ηελ
αιιειεπίδξαζε, ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ πξνζψπσλ, πνπ θαζνδεγείηαη απφ ηνλ εξεπλεηή
ή εξσηψληα µε ζηφρν ηελ απφζπαζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηδφκελσλ µε ην αληηθείκελν ηεο
έξεπλαο. Καηά ηελ Κεδξάθα (2008), «νη ζπλεληεχμεηο επηηξέπνπλ ηελ πξφζβαζε ζηνλ
ηξφπν πνπ βιέπνπλ νη άιινη ηα πξάγκαηα, ζηηο ζθέςεηο ηνπο, ζηηο ζηάζεηο θαη ηηο απφςεηο
πνπ θξχβνληαη πίζσ απφ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο».
Ζ ζπλέληεπμε είλαη κηα πνιχ ζπλεζηζκέλε ηερληθή ζπιινγήο δεδνκέλσλ ζε κηα πνηνηηθή
έξεπλα. Δθηηκάηαη φηη ην 90% ησλ θνηλσληθψλ εξεπλψλ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ζπλεληεχμεηο, κε
θάπνηνλ ηξφπν, γηα λα ζπιιέμνπλ ηα δεδνκέλα ηνπο ή έλα κέξνο απηψλ (Ησζεθίδεο, 2003).
ηελ πνηνηηθή θνηλσληθή έξεπλα ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ε ζπλέληεπμε ζε βάζνο (in depth
interview). ε απηφ ηνλ ηχπν ζπλέληεπμεο, ν εξεπλεηήο θαηεπζχλεη ηνλ εξσηψκελν ζε
βαζηθά ζέκαηα αιιά ν εξσηψκελνο αλαπηχζζεη ηηο ζθέςεηο θαη ηηο απφςεηο ηνπ ειεχζεξα
θαη εηο βάζνο. Ο ζθνπφο απηνχ ηνπ ηχπνπ ηεο ζπλέληεπμεο, είλαη ε ζπιινγή, φζν ην
δπλαηφλ πεξηζζφηεξσλ πιεξνθνξηψλ, γηα ηηο εκπεηξίεο, ηηο απφςεηο, ηηο ζηάζεηο θαη ηηο
αλαπαξαζηάζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ. Ζ κέζνδνο ηεο ζπλέληεπμεο θαη ηδηαίηεξα ηεο
ζπλέληεπμεο ζε βάζνο, πξνυπνζέηεη ζεκαληηθέο αηνκηθέο θαη επηθνηλσληαθέο ηθαλφηεηεο
απφ ηελ πιεπξά ηνπ εξεπλεηή θαη αλαγλψξηζεο ησλ πνιιαπιψλ θηλδχλσλ πνπ
ελππάξρνπλ θαη ζρεηίδνληαη κε ηε δηαζηξέβισζε ησλ δεδνκέλσλ (απφθξπςε πιεπξψλ ηεο
πξαγκαηηθφηεηαο απφ ηνπο εξσηψκελνπο, ζρέζε δπζπηζηίαο κεηαμχ ησλ εξσηψκελσλ θαη
ηνπ εξεπλεηή, έκκεζε θαζνδήγεζε ησλ εξσηψκελσλ απφ ηνλ εξεπλεηή θηι) (Ησζεθίδεο,
2003).
Αλάινγα κε ηνλ ηξφπν δφκεζεο ηεο ζπλέληεπμεο, δειαδή αλάινγα κε ην βαζκφ
ηππνπνίεζεο ηεο απφ ηνλ εξεπλεηή κπνξνχκε ζρεκαηηθά λα δηαθξίλνπκε ηξία βαζηθά είδε:
ηε δνκεκέλε ζπλέληεπμε (structured interview), ηελ εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε (semistructured interview) θαη ηελ αδφκεηε ζπλέληεπμε (unstructured interview). ηηο δνκεκέλεο
ζπλεληεχμεηο δεηείηαη απφ ηνλ εξσηψκελν λα απαληήζεη ζε πξνθαζνξηζκέλεο εξσηήζεηο, νη
νπνίεο έρνπλ ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ θαη πεξηερφκελν. ηηο αδφκεηεο ιακβάλεη ρψξα κηα
ζπδήηεζε πνπ είλαη θαηά κηα έλλνηα ειεχζεξε, αιιά πνπ ε ειεπζεξία ηεο ζρεηίδεηαη µε ηε
θχζε ηεο ζπδήηεζεο, ην ζέκα πνπ εξεπλάηαη θαη ην βαζκφ ηεο δφκεζεο ησλ εξσηήζεσλ.
Οη εκηδνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο βξίζθνληαη θάπνπ αλάκεζα ζηηο αδφκεηεο θαη πιήξσο
δνκεκέλεο, δειαδή ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο νη νπνίεο σζηφζν είλαη αλνηθηέο
πξνο δηεξεχλεζε θαη ζπδήηεζε. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο κειέηεο επηιέρζεθε ε
πξαγκαηνπνίεζε εκηδνκεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ, ψζηε λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα ζεηηθά
ζηνηρεία ησλ δχν ηχπσλ ζπλεληεχμεσλ (δνκεκέλσλ θαη αδφκεησλ) κε ζθνπφ ηελ
πιεξέζηεξε άληιεζε πιεξνθνξηψλ.
Όπσο θαη φια ηα κεζνδνινγηθά εξγαιεία έηζη θαη ε κέζνδνο ηεο ζπλέληεπμεο παξνπζηάδεη
ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα αιιά θαη κεηνλεθηήκαηα. πλνπηηθά ηα βαζηθφηεξα
πιενλεθηήκαηα ηεο ζπλέληεπμεο σο εξγαιείνπ άληιεζεο πιεξνθνξίαο θαη δεδνκέλσλ είλαη
(Ησζεθίδεο, 2003):


Ζ ζπλέληεπμε επηηξέπεη ζηνλ εξεπλεηή λα αληιήζεη πιεξνθνξίεο ζε βάζνο
ηδηαίηεξα φηαλ πξφθεηηαη γηα ηελ δηεξεχλεζε πνιχπινθσλ θνηλσληθψλ δηαδηθαζηψλ,
ζπκπεξηθνξψλ, ζηάζεσλ, αμηψλ θαη αληηιήςεσλ.



Ζ ζπλέληεπμε πξνυπνζέηεη ηελ ακεζφηεηα ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηνπ εξεπλεηή θαη ηνπ
εξσηψκελνπ θαη κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ δηεξεχλεζε ζεκάησλ πνπ δελ είραλ
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πξνθαζνξηζηεί απφ πξηλ, κεηαβάιινληαο ή ηξνπνπνηψληαο πνιιέο θνξέο αθφκε
θαη ην ίδην ην αξρηθφ εξεπλεηηθφ πιαίζην.


Ζ ζπλέληεπμε επηηξέπεη ζηνλ εξεπλεηή λα θαηαλνήζεη θνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο,
ζηάζεηο θαη αληηιήςεηο ησλ εξσηψκελσλ, δειαδή λα δεη ηνλ θνηλσληθφ θφζκν θαη ηα
θνηλσληθά θαηλφκελα κέζα απφ ηηο εκπεηξίεο θαη ηα «κάηηα» ησλ θνηλσληθψλ
ππνθεηκέλσλ.

Μεξηθά απφ ηα βαζηθφηεξα κεηνλεθηήκαηα ηεο ζπλέληεπμεο είλαη ηα αθφινπζα (Stewart θαη
Cash 1991, Kvale 1996):


Ζ ζπλέληεπμε είλαη κηα κέζνδνο πνπ είλαη εμαηξεηηθά ρξνλνβφξα φρη κφλν σο πξνο
ηελ πινπνίεζε ηεο αιιά θαη σο πξνο ηελ θάζε ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο απφθηεζεο
πξφζβαζεο ζηνπο εξσηψκελνπο.



Ζ κέζνδνο πξνυπνζέηεη απμεκέλα επηθνηλσληαθά πξνζφληα απφ ηελ πιεπξά ηνπ
εξεπλεηή, επαηζζεζία, γλήζην ελδηαθέξνλ θαη επειημία.



Πνιιέο θνξέο έλα ζεκαληηθφ ηκήκα ηεο πιεξνθνξίαο πνπ αληιείηαη κέζα απφ
ζπλεληεχμεηο δελ είλαη απαξαίηεην ή ηειηθά δελ γίλεηαη αληηθείκελν αλάιπζεο.



ε πνιιέο πεξηπηψζεηο ην ππνθεηκεληθφ ζηνηρείν είλαη θπξίαξρν. Σν γεγνλφο απηφ
δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηελ αμηνπηζηία ησλ απνηειεζκάησλ.

Οκαδηθέο Σπλεληεχμεηο
Οη δχν βαζηθέο κέζνδνη νκαδηθψλ ζπλεληεχμεσλ είλαη: 1) νη νκάδεο εζηηαζκέλεο
ζπδήηεζεο (focus groups) θαη 2) ε Σερληθή ησλ Γειθψλ (Delphi technique). ην πιαίζην
ηεο παξνχζαο κειέηεο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζπλεληεχμεηο κε ηε κέζνδν ησλ νκάδσλ
εζηηαζκέλεο ζπδήηεζεο πνπ απνηειεί θαη ην δεχηεξν κεζνδνινγηθφ εξγαιείν ηεο έξεπλάο
καο.
Οκάδεο Δζηηαζκέλεο πδήηεζεο (focus groups)
Σν βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ θαη ε πην ζεκαληηθή ζεσξεηηθή αθεηεξία απηήο ηεο εξεπλεηηθήο
κεζφδνπ είλαη ε αμηνπνίεζε, ε θαηαλφεζε θαη ε εξκελεία ηεο «δπλακηθήο ησλ νκάδσλ».
Μεξηθνί απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ νκαδηθή δπλακηθή θαη
ηελ «απφδνζε» κηαο νκάδαο εζηηαζκέλεο ζπδήηεζεο, είλαη ηα θπζηθά θαη αηνκηθά
ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκκεηερφλησλ, ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκκεηερφλησλ,
ν βαζκφο ζπλεθηηθφηεηαο ηεο νκάδαο, νη ζπλδπαζκνί νκνηνγέλεηαο – εηεξνγέλεηαο ηεο
νκάδαο πξνο νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά, νη ζρέζεηο δχλακεο θαη εμνπζίαο πνπ
πξνυπάξρνπλ ή πνπ αλαπηχζζνληαη εληφο ηεο νκάδαο θαη ν βαζκφο ζπκκεηνρήο ησλ
κειψλ ηεο νκάδαο ζηηο δηαδηθαζίεο αιιειεπίδξαζεο θαη νξγαλσκέλεο ζπδήηεζεο
(Ησζεθίδεο, 2003).
Ο ζπλεζέζηεξνο ηξφπνο ρξήζεο θαη εθαξκνγήο ησλ νκάδσλ εζηηαζκέλεο ζπδήηεζεο είλαη
ζε ζπλδπαζκφ κε άιιεο κεζφδνπο πνηνηηθνχ ή/θαη πνζνηηθνχ ραξαθηήξα ζην πιαίζην
πνιπκεζνδνινγηθψλ πξνζεγγίζεσλ θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηελ αηνκηθή ζπλέληεπμε, ηελ
ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε, ηελ επξεία εκπεηξηθή πνζνηηθή έξεπλα ή απνγξαθηθή έξεπλα
(survey research) θαη ην πείξακα. Ο ζθνπφο ηεο ζπλδπαζκέλεο ρξήζεο είλαη ν
ζπγθεξαζκφο ησλ ζεηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ε ζπξξίθλσζε ησλ αδπλακηψλ θάζε κεκνλσκέλεο
κεζφδνπ, ε αιιεινελίζρπζή ηνπο, ε δηαζηαχξσζε ησλ εξεπλεηηθψλ επξεκάησλ
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(ηξηγσλνπνίεζε), ε ελίζρπζε ηεο εγθπξφηεηαο ηεο εξεπλεηηθήο πξνζπάζεηαο θαη ε
απνθπγή ιαλζαζκέλσλ ζπκπεξαζκάησλ. Δηδηθά ζε ζρέζε κε ηηο απνγξαθηθέο έξεπλεο, ε
κέζνδνο ησλ νκάδσλ εζηηαζκέλεο ζπδήηεζεο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πιεξέζηεξε αξρηθή
πνηνηηθή δηεξεχλεζε ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ θαη ζεκάησλ κε ζθνπφ ηνλ
ηθαλνπνηεηηθφηεξν ζρεδηαζκφ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηά ηελ
δηάξθεηα ηεο θχξηαο έξεπλαο.

Δπηινγή εξεπλεηηθήο κεζνδνινγίαο
ηελ πεξίπησζε πνπ κειεηάηαη έλα θαηλφκελν πνπ δηαξθψο αιιάδεη θαη εμειίζζεηαη θαη ην
νπνίν νη εκπιεθφκελνη θνξείο ζπλήζσο ην αληηιακβάλνληαη δηαθνξεηηθά, φπσο αθξηβψο
δειαδή ζπκβαίλεη ζηελ πεξίπησζε ησλ δεμηνηήησλ θαη ηεο δηάγλσζεο ησλ αλαγθψλ ζε
δεμηφηεηεο, ππάξρεη ππνρξέσζε δηαζθάιηζεο ηνπ απνηειέζκαηνο θαη ησλ επξεκάησλ ηεο
πνηνηηθήο έξεπλαο θαη ν ηξφπνο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ είλαη ε ηξηγσλνπνίεζε,
ή πην απιά ν ζπλδπαζκφο δηαθνξεηηθψλ κεζφδσλ ζπιινγήο δεδνκέλσλ.
Σξηγσλνπνίεζε
Ο ηξηγσληζκφο πξνηάζεθε ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο αξρηθά µε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο
αμηνπηζηίαο θαη ηεο εγθπξφηεηαο ησλ εξεπλεηηθψλ επξεκάησλ. Με άιια ιφγηα είλαη ή ρξήζε
πάλσ απφ κίαο εξεπλεηηθήο ηερληθήο ζηε κειέηε ηνπ ίδηνπ εξεπλεηηθνχ πεδίνπ, φπνπ ε
θάζε κία ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα επαιεζεχζεη ηα απνηειέζκαηα ηεο άιιεο. Μηα ηέηνηα ζέζε
βαζίδεηαη ζηελ αληίιεςε πσο θάζε εξγαιείν κέηξεζεο θαη θάζε κέζνδνο έρεη πεξηνξηζκνχο
θαη «ηπθιά ζεκεία», µε ηνλ ζπλδπαζκφ ηνπο, φκσο, νη πεξηνξηζκνί αιιειναλαηξνχληαη θαη
σο εθ ηνχηνπ κπνξνχκε λα έρνπκε έλα πην αθξηβέο ηειηθφ απνηέιεζκα (Moran-Ellis,
Alexander, Cronin, Dickinson, Fielding, Sleney & Thomas. (2006).
χκθσλα κε ηελ Μνrse (1991), είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ε ρξήζε κηθηήο κεζφδνπ ζηελ ίδηα
κειέηε, θαη νξίδεη ηε κεζνδνινγηθή ηξηγσλνπνίεζε σο: «ηε ρξήζε ηνπιάρηζηνλ δχν
κεζφδσλ, ζπλήζσο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο, ζηελ έξεπλα ηνπ ίδηνπ εξεπλεηηθνχ
πξνβιήκαηνο».
Τπάξρνπλ δχν είδε κεζνδνινγηθήο ηξηγσλνπνίεζεο: α) ε ρξήζε πεξηζζφηεξν απφ ελφο
εξγαιείνπ πνπ παξάγεη ηνλ ίδην ηχπν δεδνκέλσλ ζηε κειέηε ηνπ ίδηνπ θαηλνκέλνπ θαη β) ε
ρξήζε δχν ή πεξηζζφηεξσλ κεζφδσλ ζπκπιεξσκαηηθά, ζηε κειέηε ηνπ ίδηνπ δείγκαηνο γηα
ηελ απάληεζε ησλ ίδησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ. Απηή ε κέζνδνο είλαη ρξήζηκε γηα ηνλ
έιεγρν ηεο εγθπξφηεηαο κίαο κειέηεο. Δπίζεο, έρεη θαλεί φηη ε κίμε πνιιψλ κεζφδσλ
εμηζνξξνπεί ηηο αδπλακίεο θαη ηα δπλαηά ζηνηρεία ησλ δηαθνξεηηθψλ κεζφδσλ (Μitchel,
1986).
Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη αληηιεπηφ ην γεγνλφο πσο παξά ηνπο φπνηνπο θηλδχλνπο θξχβεη
ε κεζνδνινγηθή ηξηγσλνπνίεζε, είλαη πνιχ ρξήζηκε θαη άθξσο απαξαίηεηε ζε ηέηνηνπ
είδνπο έξεπλεο.
Δλ πξνθεηκέλσ ηψξα, γηα ηελ έξεπλα δηάγλσζεο αλαγθψλ ζε δεμηφηεηεο ε ηξηγσλνπνίεζε
ζα γίλεη κε ηε ρξήζε δχν δηαθνξεηηθψλ εξγαιείσλ πνηνηηθήο έξεπλαο. Ζ πξψηε κέζνδνο
πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί είλαη ε κέζνδνο ησλ εκί-δνκεκέλσλ εηο βάζνο ζπλεληεχμεσλ. ε
θάζε πεξίπησζε ν αξηζκφο ησλ απαξαίηεησλ ζπλεληεχμεσλ δε κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξνο
απφ ηξεηο (3) ελψ αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε κπνξεί λα θηάζεη ηηο δεθαπέληε (15) ή θαη ηηο
είθνζη (20) ζπλεληεχμεηο. ηφρνο ησλ ελ ιφγσ ζπλεληεχμεσλ είλαη λα επαιεζεπζνχλ ηα
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επξήκαηα ηεο βηβιηνγξαθηθήο έξεπλαο, λα αλαδεηρζνχλ λέα δεηήκαηα θαη ηάζεηο ζην ππφ
εμέηαζε αληηθείκελν θαζψο θαη λα θαηαξηηζηεί ε αηδέληα ησλ επεξρφκελσλ νκαδηθψλ
ζπλεληεχμεσλ, νη νπνίεο είλαη ε δεχηεξε κέζνδνο ζπιινγήο πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ πνπ ζα
ρξεζηκνπνηεζεί. Απφ ηηο ελ ιφγσ ζπλεληεχμεηο, ζε ζπλάξηεζε πάληα θαη κε ηελ
βηβιηνγξαθηθή έξεπλα πνπ έρεη πξνεγεζεί, ζα θαηαξηηζηεί θαη ε ιίζηα ησλ δεμηνηήησλ, νη
νπνίεο ζα ηεζνχλ πξνο ζπδήηεζε, αμηνιφγεζε θαη έξεπλα ζηελ νκαδηθή ζπδήηεζε (ή
ζπδεηήζεηο) πνπ ζα αθνινπζήζνπλ.
Γηα ηηο νκαδηθέο ζπλεληεχμεηο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ηφζν ε Σερληθή ησλ Γειθψλ φζν
θαη νη νκάδεο εζηηαζκέλεο ζπδήηεζεο. Οη δχν ηερληθέο έρνπλ παξφκνηα ραξαθηεξηζηηθά θαη
σο θνηλφ γλψξηζκα ην γεγνλφο φηη γηα λα νινθιεξσζνχλ απαηηείηαη ζπλαίλεζε απφ ηα
άηνκα πνπ ιακβάλνπλ κέξνο. ε θάζε πεξίπησζε ην ζίγνπξν είλαη πσο αλ πξφθεηηαη γηα
Delphi ρξεηάδνληαη ηνπιάρηζηνλ δχν (2) ζπλεδξίεο έσο θαη έμη (6) ελψ αλ πξφθεηηαη γηα
focus group ελδερνκέλσο αξθεί θαη κηα (1) ζπλεδξία πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη ζπλαίλεζε.
Γηα ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα επηιέρζεθε ε ηερληθή ησλ νκάδσλ εζηηαζκέλεο ζπδήηεζεο σο
ε δεχηεξε πξνζέγγηζε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο κεζνδνινγηθήο ηξηγσλνπνίεζεο.
Γηαηί φκσο ζπλδπαζκφο απηψλ ησλ δχν κεζφδσλ πνηνηηθήο κεζνδνινγίαο; Ζ ινγηθή ησλ
δχν ζπγθεθξηκέλσλ κεζφδσλ έρεη λα θάλεη κε ην γεγνλφο φηη πξέπεη ε ζπγθεθξηκέλε
έξεπλα λα θαηαιήμεη ζε έλα ζπκπαγέο θαη ζπλαηλεηηθφ απνηέιεζκα ην νπνίν ζα γίλεη
απνδεθηφ απφ ην ζχλνιν ησλ εκπιεθνκέλσλ. πλεπψο είλαη απαξαίηεηε ε κέζνδνο ησλ
εκί-δνκεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ πξνθεηκέλνπ λα εληαρζνχλ ζε απηή ηα πνξίζκαηα ηεο
βηβιηνγξαθηθήο έξεπλαο θαζψο ελδερνκέλσο θαη θάπνηα πξψηα πνξίζκαηα απφ ηελ
πνζνηηθή έξεπλα αιιά ηαπηφρξνλα θαη γηα λα ιεθζεί πξσηνγελήο γλψζε απφ
εκπεηξνγλψκνλεο ηνπ πεδίνπ. Απηφ ζε ζπλδπαζκφ κε έλα εξγαιείν πην εμεηδηθεπκέλν,
αιιά παξάιιεια ηειείσο ζηνρεπκέλν, φπσο είλαη νη νκαδηθέο ζπδεηήζεηο, νη νπνίεο
απαηηνχλ κεγάιε γλψζε θαη εκπεηξία ηνπ ζπληνληζηή, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε εμαγσγή
ζπκπεξαζκάησλ θαη πνξηζκάησλ ηα νπνία ζα κπνξνχλ λα γεληθεπηνχλ θαη λα ζεσξνχληαη
αληηπξνζσπεπηηθά.

6.2 Συνοπτικέσ οδηγίεσ για τη διεξαγωγή έρευνασ ομάδων
εςτιαςμένησ ςυζήτηςησ και προςωπικών εισ βάθοσ ςυνεντεύξεων
Οκάδεο εζηηαζκέλεο ζπδήηεζεο (focus groups)
Πξνθεηκέλνπ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο κέζσ ησλ νκάδσλ εζηηαζκέλεο ζπδήηεζεο λα
είλαη αμηφπηζηα ζα πξέπεη λα πιεξνχληαη νξηζκέλεο ηππηθέο πξνυπνζέζεηο, φζνλ αθνξά
ηελ επηινγή θαη ην ξφιν ηνπ ζπληνληζηή, ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη ηε δηαηχπσζε ησλ
εξσηεκάησλ. Ζ δηαδηθαζία ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο πεξηιακβάλεη ηξία ζηάδηα (Freitas
et al. 1998): ην ζρεδηαζκφ ησλ νκάδσλ εζηηαζκέλεο ζπδήηεζεο, ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ
ζπλεδξηάζεσλ-ζπλεληεχμεσλ θαη ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ
απηέο.
ρεδηαζκφο νκάδαο εζηηαζκέλεο ζπδήηεζεο
Καηά ην ζηάδην ηνπ ζρεδηαζκνχ είλαη απαξαίηεην λα έρνπλ δηεπζεηεζεί θαη νξηζκέλα
δηαδηθαζηηθά δεηήκαηα, ηα νπνία ζα πξνζδηνξίζνπλ ζε κεγάιν βαζκφ θαη ηελ επηηπρή
δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο, φπσο είλαη ε επηινγή ηνπ ζπληνληζηή θαη ν ξφινο ηνπ ζηε
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δηαδηθαζία, νη ζπκκεηέρνληεο θαη ε δηαηχπσζε ησλ εξσηήζεσλ.
Ο ζπληνληζηήο
Ο ζπληνληζηήο ζα πξέπεη λα έρεη θαηαλνήζεη πιήξσο ην εξεπλεηηθφ εξψηεκα θαη ην είδνο
ησλ πξνζδνθψκελσλ πιεξνθνξηψλ. Ο ξφινο ηνπ ζπληνληζηή είλαη ζεκαληηθφο σο πξνο
ηα δηαδηθαζηηθά δεηήκαηα ηεο νκάδαο: α) λα ελεκεξψλεη έγθαηξα ηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα
ηνλ ηφπν θαη ρξφλν δηεμαγσγήο ηεο ζπλάληεζεο, β) λα ηεξεί ηελ πξνβιεπφκελε δηάξθεηα
ηεο νκάδαο θαη γ) λα δηαζθαιίδεη φηη ζα δηαηππσζνχλ νη απφςεηο θαη ηα επηρεηξήκαηα φισλ
ησλ ζπκκεηερφλησλ. Ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο, φζνλ αθνξά ηελ πνηφηεηα ηεο έξεπλαο, είλαη ε
ακεξνιεςία - αληηθεηκεληθφηεηα ηνπ ζπληνληζηή, φζνλ αθνξά ηα πξνζδνθψκελα
απνηειέζκαηά ηεο.
Οη ζπκκεηέρνληεο
Ζ ζχλζεζε ηεο νκάδαο εζηηαζκέλεο ζπδήηεζεο είλαη θξίζηκεο ζεκαζίαο γηα ηελ επηηπρή
έθβαζε ηεο έξεπλαο. Ζ νκάδα εζηηαζκέλεο ζπδήηεζεο ζα πξέπεη λα είλαη νιηγνκειήο (5-10
άηνκα) θαη νκνηνγελήο σο πξνο θάπνηα κεηαβιεηή, φπσο γηα παξάδεηγκα ε ειηθία, ην θχιν
θιπ. Παξάιιεια φκσο, ε νκάδα δελ ζα πξέπεη λα απαξηίδεηαη απφ άηνκα κε
αιιειεπηθαιππηφκελεο απφςεηο θαη ηδηφηεηεο, πνπ ε ζπκκεηνρή ηνπο αλακέλεηαη λα
πξνζθέξεη παξφκνηα πιεξνθφξεζε. πζηήλεηαη, ε νκάδα λα απνηειείηαη απφ άηνκα πνπ
δελ γλσξίδνληαη κεηαμχ ηνπο, έηζη ψζηε λα ακβιχλεηαη ην θίλεηξν απφθξπςεο
πιεξνθνξηψλ (Freitas et al. 1998).
Οη εξσηήζεηο
Ζ επηινγή θαη δηαηχπσζε ησλ εξσηήζεσλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ πξνο ηνπο ζπκκεηέρνληεο
είλαη θξίζηκεο ζεκαζίαο γηα ηελ ελ ιφγσ έξεπλα. Οη εξσηήζεηο ζα πξέπεη λα είλαη
εζηηαζκέλεο ζην αληηθείκελν ηεο έξεπλαο θαη ηηο πξνζδνθψκελεο πιεξνθνξίεο. Θα πξέπεη
λα απνθεχγνληαη νη γεληθνχ ηχπνπ εξσηήζεηο, δεδνκέλνπ φηη κέζσ ηεο νκάδαο
αλαδεηνχληαη ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο θαη ν αξηζκφο ηνπο δελ ζα πξέπεη λα μεπεξλά
ηηο 10-12 εξσηήζεηο (Freitas et al. 1998: 16, Elliot and Associates, 2005). Οη εξσηήζεηο
κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζε ηξεηο θαηεγνξίεο (Elliot and Associates, 2005):
α) Δηζαγσγηθέο εξσηήζεηο
θνπφο ησλ εξσηήζεσλ απηψλ είλαη λα εηζάγνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην ζέκα, π.ρ. νη
ζπκκεηέρνληεο θαινχληαη λα θαηαηάμνπλ ηηο δεμηφηεηεο κηαο εηδηθφηεηαο σο πξνο ην βαζκφ
θξηζηκφηεηάο ηνπο, αιιά θαη ηε δηαζεζηκφηεηα ή έιιεηςή ηνπο.
β) Δξσηήζεηο νπζίαο-ιεπηνκέξεηαο
θνπφο ησλ εξσηήζεσλ απηψλ είλαη λα αλαδεηρζνχλ νη ζρέζεηο αηηηφηεηαο κεηαμχ ησλ
πξνζδηνξηζηηθψλ παξαγφλησλ θαη ηνπ θαηλνκέλνπ, π.ρ. ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα
αλακέλεηαη λα αλαδεηρζνχλ νη παξάγνληεο έιιεηςήο ησλ θξίζηκσλ δεμηνηήησλ θαη γηα ηηο
αλαδπφκελεο νη παξάγνληεο αλάδπζήο ηνπο.
γ) Δξσηήζεηο ζχλνςεο
Ο ζπληνληζηήο αθνχ ζπλνςίζεη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο, θαιεί ηνπο ζπκκεηέρνληεο
λα ηνπνζεηεζνχλ αλ ζπκθσλνχλ ή δηαθσλνχλ κε απηά.
δ) Δξσηήζεηο εμφδνπ
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Με απηνχ ηνπ ηχπνπ ηηο εξσηήζεηο ειέγρεηαη αλ νη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ λα πξνζζέζνπλ
ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο πνπ δελ έρνπλ πξνθχςεη απφ ηηο εξσηήζεηο πνπ έρεη ζέζεη ν
ζπληνληζηήο.

Πξνζσπηθέο εηο βάζνο ζπλεληεύμεηο
Ο ελεξγψλ ηε ζπλέληεπμε εξεπλεηήο, πξηλ μεθηλήζεη λα ππνβάιεη ηηο εξσηήζεηο ζα πξέπεη
λα απνζαθελίζεη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ην αληηθείκελν θαη ηνλ ζθνπφ ηεο έξεπλαο, ηνπο
θαλφλεο δηεμαγσγήο ησλ ζπλεληεχμεσλ, ην είδνο ησλ πξνζδνθψκελσλ πιεξνθνξηψλ πνπ
ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ έξεπλα, ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίνλ ζα αμηνπνηεζνχλ θαζψο επίζεο
θαη ηνλ ηξφπν θαηαγξαθή ηεο (π.ρ. ερνγξάθεζε, ζεκεηψζεηο). Ζ δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο
πξέπεη λα είλαη πεξηνξηζκέλε θαη ηδαληθά δελ ζα πξέπεη λα μεπεξλά ηηο δχν ψξεο.
Ζ ερνγξάθεζε ηεο ζπλέληεπμεο θξίλεηαη ζθφπηκε γηα ηελ θαιχηεξε επεμεξγαζία θαη
αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ νκάδα εζηηαζκέλεο ζπδήηεζεο. Δίλαη
απαξαίηεην ν ζπληνληζηήο λα θξαηά ζεκεηψζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο.
Δλ πξνθεηκέλσ θαη ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο κειέηεο, ν ελεξγψλ ηε ζπλέληεπμε
εξεπλεηήο, ζπγθξνηεί ιίζηα δεμηνηήησλ γηα ηελ εηδηθφηεηα απφ δηάθνξεο πεγέο (βι.
ελφηεηα 3), ε νπνία ηίζεηαη ππφςε ησλ ζπκκεηερφλησλ θαηά ην ηέινο ηεο ζπλέληεπμεο.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο, νη δεμηφηεηεο ηαμηλνκνχληαη αλά επίπεδν θξηζηκφηεηαο
θαη επάξθεηαο-έιιεηςήο ηνπο (ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 2), ηεθκεξηψλνληαο παξάιιεια
ηνπο παξάγνληεο πνπ πξνθαινχλ ηελ επάξθεηα ή ηελ έιιεηςή ηνπο. Δπηπιένλ, νη
ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα πξνηείλνπλ αλαδπφκελεο εηδηθφηεηεο, αλαθέξνληαο θαη ηνπο
παξάγνληεο αλάδπζήο ηνπο. ηφρνο είλαη λα ζπιιερζνχλ φιεο νη απαξαίηεηεο
πιεξνθνξίεο έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηή ε θαηάξηηζε ηνπ παξαθάησ πίλαθα:
Πίλαθαο 2: Σειηθόο πίλαθαο θαηάηαμεο ησλ δεμηνηήησλ ηεο εηδηθόηεηαο: «Γηαρεηξηζηήο
πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθνύ Δκπνξίνπ»

Γεμηόηεηεο

Γεμηόηεηεο
κεγάιεο
θξηζηκόηεηαο

Δπάξθεηα Έιιεηςε

Παξάγνληεο
δηαζεζηκόηεηαο

Παξαηεξήζεηο

(αλάδπζεο γηα ηηο
αλαδπόκελεο
εηδηθόηεηεο)

Γεμηόηεηεο ζε
κεγάιε έιιεηςε
Γεμηόηεηεο ζε
κηθξή έιιεηςε
Γεμηόηεηεο πνπ
είλαη ζε επάξθεηα

Γεμηόηεηεο
κεζαίαο
θξηζηκόηεηαο

Γεμηόηεηεο ζε
κεγάιε έιιεηςε
Γεμηόηεηεο ζε
κηθξή έιιεηςε
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Γεμηόηεηεο πνπ
είλαη ζε επάξθεηα

Γεμηόηεηεο
ρακειήο
θξηζηκόηεηαο

Γεμηόηεηεο ζε
κεγάιε έιιεηςε
Γεμηόηεηεο ζε
κηθξή έιιεηςε
Γεμηόηεηεο πνπ
είλαη ζε επάξθεηα

Αλαδπόκελεο
δεμηόηεηεο

Γεμηόηεηεο ζε
κεγάιε έιιεηςε
Γεμηόηεηεο ζε
κηθξή έιιεηςε

Σέινο, ν εξεπλεηήο, πξηλ ην ηέινο ηεο ζπλέληεπμεο ζα πξέπεη λα βεβαησζεί φηη
θαιχθζεθαλ ηνπιάρηζηνλ εθείλεο νη πιεξνθνξίεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε δηεμαγσγή
ηεο έξεπλαο.
Η δηελέξγεηα πξνζσπηθώλ εηο βάζνο ζπλεληεύμεσλ θαη νκάδσλ εζηίαζεο γηα ην
επάγγεικα ηνπ «Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθνύ Δκπνξίνπ»
Ζ δηελέξγεηα ησλ νκάδσλ εζηηαζκέλεο ζπδήηεζεο θαη ε δηεμαγσγή ησλ πξνζσπηθψλ εηο
βάζνο ζπλεληεχμεσλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζχκθσλα κε ηηο παξαπάλσ νδεγίεο. Σα άηνκα
κε ηα νπνία επξφθεηην λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο πξνζσπηθέο εηο βάζνο ζπλεληεχμεηο θαη ζην
focus group ελεκεξψζεθαλ ηειεθσληθά απφ ηελ ΔΔΔ πξσηίζησο γηα ηε θχζε θαη ην
ζθνπφ ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο θαη δεπηεξεπφλησο γηα ηα δηαδηθαζηηθά, δειαδή ηνλ ηφπν, ηελ
εκεξνκελία θαη ηε δηάξθεηα ηεο θάζε ζπλάληεζεο.
Πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηξεηο (3) πξνζσπηθέο εηο βάζνο ζπλεληεχμεηο. Ο πξψηνο ζπκκεηέρσλ
είλαη ηδηνθηήηεο 3 δηαθνξεηηθψλ ειεθηξνληθψλ θαηαζηεκάησλ. Ο δεχηεξνο ζπκκεηέρσλ
είλαη δηαρεηξηζηήο ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο νηθνγελεηαθήο επηρείξεζεο, ελψ ν ηξίηνο
ζπκκεηέρσλ είλαη πξνγξακκαηηζηήο θαη δεκηνπξγφο ηζηνζειίδσλ θαη δηαδηθηπαθψλ
θαηαζηεκάησλ. Πξηλ λα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία ηεο ζπλέληεπμεο φινη νη ζπκκεηέρνληεο
ελεκεξψζεθαλ γηα ην ζθνπφ ηεο έξεπλαο θαη ππφγξαςαλ ην έληππν νηθεηνζεινχο
ζπκκεηνρήο ζε απηή.
Ζ νκάδαο εζηηαζκέλεο ζπδήηεζεο απαξηίζηεθε απφ πέληε (5) ζπκκεηέρνληεο, ηέζζεξηο
άλδξεο θαη κία γπλαίθα. Οη άλδξεο ζπκκεηέρνληεο ήηαλ ηδξπηέο ειεθηξνληθψλ ηζηφηνπσλ ή
δηαρεηξηζηέο ειεθηξνληθψλ θαηαζηεκάησλ κεγάισλ εηαηξηψλ. Ζ ζπκκεηέρνπζα είλαη κέινο
κεγάινπ δηαδηθηπαθνχ εκπνξηθνχ θαηαζηήκαηνο. Όινη νη ζπκκεηέρνληεο είραλ ζεκαληηθή
εξγαζηαθή εκπεηξία ζηε ρξήζε θαη δηαρείξηζε ειεθηξνληθψλ ηζηφηνπσλ θαη θαηαζηεκάησλ.
Πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηεο νκάδαο εζηηαζκέλεο ζπδήηεζεο νη ζπκκεηέρνληεο
ελεκεξψζεθαλ γηα ην ζθνπφ ηεο έξεπλαο θαη ππφγξαςαλ ην έληππν νηθεηνζεινχο
ζπκκεηνρήο ζε απηή. Σαπηφρξνλα, ζπκπιήξσζαλ θαη έλα έληππν δεκνγξαθηθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ.
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7. Ανϊλυςη Δεδομϋνων
χκθσλα κε ην κεζνδνινγηθφ νδεγφ, ηα βήκαηα ηεο πνηνηηθήο αλάιπζεο έρνπλ σο εμήο
(Esterberg, 2002; Miles & Huberman, 1994; Yin, 2011): α) πιινγή θαη δηαρείξηζε ησλ
πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ θαη, β) Δκβάζπλζε ζηα πνηνηηθά δεδνκέλα (θσδηθνπνίεζε,
ππνκλεκαηηζκφο, αλάιπζε).
α. Σςλλογή και διασείπιζη ποιοηικών δεδομένυν
Οπζηαζηηθά απνηειεί ην πξψην βήκα ζηελ αλάιπζε ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ. Πξαθηηθά,
ζε απηφ ην ζηάδην απνκαγλεηνθσλνχληαη νη ζπλεληεχμεηο, ζπιιέγνληαη θαη θαηαγξάθνληαη
φιεο νη ζεκεηψζεηο ησλ εξεπλεηψλ (ζπλεληεπθηψλ θαη παξαηεξεηψλ). Με απηφ ηνλ ηξφπν
θαζίζηαηαη εχθνιε ε δηαδηθαζία αλάθηεζήο ηνπο θαη ζπζρέηηζήο ηνπο κε δηάθνξεο θάζεηο
ηεο έξεπλαο.
β. Εμβάθςνζη ζηα ποιοηικά δεδομένα
ην ζηάδην ηεο εκβάζπλζεο ν ζθνπφο είλαη λα εληξπθήζεη θαλείο ζηα δεδνκέλα ηνπ,
ρξεζηκνπνηψληαο σο θχξηα εξγαιεία ηελ θσδηθνπνίεζε, ηνλ ππνκλεκαηηζκφ θαη ηε
δεκηνπξγία δηαγξακκάησλ θαη ηππνινγηψλ ηα νπνία ζα ηνλ βνεζήζνπλ λα πξνρσξήζεη
ζηε δηεξεχλεζε ησλ εξεπλεηηθψλ ηνπ ππνζέζεσλ (Esterberg, 2002).
Κσδηθνπνίεζε
Ο ζθνπφο ηεο θσδηθνπνίεζεο είλαη ε θαηεγνξηνπνίεζε ή ηαμηλφκεζε ηνπ θεηκέλνπ κε
θάπνην ζχζηεκα αλάθηεζεο (Babbie, 2011), ψζηε λα κπνξεί ν εξεπλεηήο λα ηελ αλαθηά
εχθνια, νπνηαδήπνηε κειινληηθή ζηηγκή. Δπηπξφζζεηα, ε θσδηθνπνίεζε βνεζά ηνλ
εξεπλεηή λα αλαθαιχςεη ηα κνηίβα κεηαμχ ησλ δεδνκέλσλ ηνπ θαη λα θαηαλνήζεη θαιχηεξα
ην θαηλφκελν ην νπνίν κειεηά (Babbie, 2011). Ζ δηαδηθαζία ηεο θσδηθνπνίεζεο κπνξεί λα
πεξηιακβάλεη: α) αλνηρηή θσδηθνπνίεζε, β) αλάπηπμε ζεκάησλ, γ) επηιεθηηθή
θσδηθνπνίεζε θαη δ) ελλνηνινγηθή ραξηνγξάθεζε (Esterberg, 2002) (αλαιπηηθφηεξα δείηε
ην κεζνδνινγηθφ νδεγφ)
Τπνκλεκαηηζκφο
Αλαθέξεηαη ζηε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία θαλείο θξαηά ζεκεηψζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
πνηνηηθήο έξεπλαο, νχησο ψζηε αξγφηεξα λα αλαπηχμεη αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ αλάιπζή
ηνπ (Miles & Huberman, 1994; Schutt, 2015). εκαληηθφ ζηε δηαδηθαζία ηνπ
ππνκλεκαηηζκνχ ζεσξείηαη ε ρξνλνινγηθή θαηαγξαθή ησλ ππνκλεκάησλ, ηα νπνία κπνξεί
λα είλαη δηαδηθαζηηθήο ή πεξηζζφηεξν αλαιπηηθήο θχζεσο (Esterberg, 2002).
Σειηθή αλάιπζε
Γηα ηελ ηειηθή αλάιπζε πξνηείλνληαη ηξεηο δηαθνξεηηθνί ηξφπνη, νη νπνίνη ηπγράλνπλ
επξχηεξεο εθηίκεζεο απφ ηελ αθαδεκατθή θνηλφηεηα (Esterberg, 2002; Schutt, 2015; Yin,
2011): α) Έιεγρνο επαλαιακβαλφκελσλ κνηίβσλ. Να ειέγμεη θαλείο ηελ θσδηθνπνίεζε
ηνπ θαη λα δεη αλ θάπνηα γεγνλφηα επαλαιακβάλνληαη ζπζηεκαηηθά ή αλ ππάξρεη θάπνην
θνηλφ κνηίβν. β) χγθξηζε πεξηζηαηηθψλ. Δθφζνλ αλαθαιπθζνχλ θάπνηα κνηίβα ηφηε ζα
πξέπεη θαλείο λα πξνρσξήζεη ζε ζχγθξηζε ησλ πεξηζηαηηθψλ πνπ έρεη θσδηθνπνηήζεη. γ)
Αλάπηπμε ηππνινγηψλ. Αλαθέξεηαη ζηε δεκηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο βάζεη ηνπ νπνίνπ ν
εξεπλεηήο θαηεγνξηνπνηεί δηάθνξα ζέκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο αλαιχζεηο ηνπ. ε
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θάζε πεξίπησζε ν εξεπλεηήο νθείιεη λα δηαιεπθάλεη θαη λα ζηεξίμεη ηε λέα ηνπ ηππνινγία
πάλσ
ζηα
πνηνηηθά δεδνκέλα
πνπ έρεη ζπιιέμεη,
επαλεμεηάδνληαο ηηο
απνκαγλεηνθσλεκέλεο ζπλεληεχμεηο ή θαη ηηο ζεκεηψζεηο ηνπ.
Ανάλςζη δεδομένυν: «Διασειπιζηήρ Σςζηήμαηορ Ηλεκηπονικού Εμποπίος»
Οη ηξεηο πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο θαη ην focus group (ησλ πέληε αηφκσλ) είραλ σο
απνηέιεζκα λα παξαρζεί ερεηηθφ πιηθφ δηάξθεηαο 6 σξψλ πεξίπνπ. Σα πνηνηηθά δεδνκέλα
απνκαγλεηνθσλήζεθαλ γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάιπζή ηνπο, αθνινπζψληαο ηηο δηαδηθαζίεο
δηαρείξηζεο θαη εκβάζπλζεο, φπσο παξνπζηάζηεθαλ ζεσξεηηθά ζηηο πξνεγνχκελεο
ελφηεηεο. Ζ απνκαγλεηνθψλεζε ηνπ πνηνηηθνχ πιηθνχ είρε ζαλ απνηέιεζκα λα παξαρζεί
έλα πνιπζέιηδν θείκελν ην νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ αλάιπζε. Δπηπξφζζεηα, ζηελ
αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ζπκπεξηιήθζεθαλ θαη ζπλππνινγίζηεθαλ νη ζεκεηψζεηο αιιά θαη
νη παξαηεξήζεηο ησλ ζπλεληεπθηψλ (πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο) αιιά θαη ησλ
παξαηεξεηψλ (νκάδαο εζηηαζκέλεο ζπδήηεζεο).
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8.
Αποτελϋςματα τησ ποιοτικόσ ϋρευνασ για το επϊγγελμα του
Υπεύθυνου Διαχεύριςησ ςυςτόματοσ ηλεκτρονικού εμπορύου
Ζ πνηνηηθή έξεπλα πνπ δηελεξγήζεθε ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο κειέηεο, βαζίζηεθε ζε
δνκεκέλεο αηνκηθέο ζπλεληεχμεηο αιιά θαη ζηε ζπγθξφηεζε αληίζηνηρεο νκάδαο
εζηηαζκέλεο ζπδήηεζεο (focus group). Οη ζπκκεηέρνληεο θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ ζε
δψδεθα ζπλνιηθά εξσηήζεηο θαη λα θαηαηάμνπλ γεληθέο, επαγγεικαηηθέο θαη αλαδπφκελεο
δεμηφηεηεο βάζεη ηεο θξηζηκφηεηάο ηνπο. Δλ πξνθεηκέλσ, ππήξμε αηηηνιφγεζε ηνπ βαζκνχ
δηαζεζηκφηεηαο ή κε ησλ εκθαληδφκελσλ δεμηνηήησλ κε ζαθή αλαθνξά ζηνλ
πξνζδηνξηζηηθφ παξάγνληα.
Αθνινπζεί ε παξάζεζε ηνπ ηειηθνχ πίλαθα θαηάηαμεο γεληθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ
δεμηνηήησλ, ζε ζρέζε κε ηελ επάξθεηα ή έιιεηςε πνπ παξνπζηάδεηαη ζηε ζχγρξνλε
ειιεληθή αγνξά εξγαζίαο φζνλ αθνξά ηνλ Τπάιιειν πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο
Ζιεθηξνληθνχ Δκπνξίνπ. Παξαηίζεληαη επίζεο αλαιπηηθά νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ
απηή ηε δηαζεζηκφηεηα ζε ζπλάξηεζε κε ηε δηαβάζκηζε ησλ δεμηνηήησλ ζε κεγάιεο,
κεζαίαο, ή κηθξήο θξηζηκφηεηαο.
Έπεηαη εηδηθή αλαθνξά ζηηο δεμηφηεηεο αλά ραξαθηεξηζκφ θαη ζπνπδαηφηεηα ε νπνία
ππνζηεξίδεηαη απφ ηα επξήκαηα ηεο ελ ιφγσ έξεπλαο. Σέινο, παξαηίζεηαη ζχλνςε ησλ
ζπκπεξαζκάησλ κε έκθαζε ζηηο θξίζηκεο δεμηφηεηεο πνπ βξίζθνληαη ζε έιιεηςε αιιά θαη
ζε εθείλεο πνπ αλαδχνληαη ζπγρξνληθά. Δπαγσγηθά πξνηείλνληαη πνιηηηθέο βειηίσζεο ηεο
θαηαγεγξακκέλεο απφ ηελ έξεπλα θαηάζηαζεο.
Πίλαθαο 3: Σειηθόο πίλαθαο θαηάηαμεο δεμηνηήησλ γηα ηνλ Τπάιιειν πζηήκαηνο
Γηαρείξηζεο Ηιεθηξνληθνύ Δκπνξίνπ
Γεμηόηεηεο
Γεληθέο Γεμηόηεηεο (ΓΓ)

Δπάξθεηα -Έιιεηςε

(αλάδπζεο γηα ηηο
αλαδπόκελεο
8
εηδηθόηεηεο)

Δπαγγεικαηηθέο Γεμηόηεηεο (ΔΓ)

Γεμηόηεηεο
κεγάιεο
θξηζηκόηεηαο

ΓΓ1: Καιή γλψζε θαη ρξήζε ηεο
ειιεληθήο γιψζζαο

Παξάγνληεο
δηαζεζηκόηεηαο

Γεμηόηεηεο ζε κεγάιε
έιιεηςε

ΓΓ2: Γλψζε μέλσλ γισζζψλ
ΓΓ4: Βαζηθέο ςεθηαθέο ηθαλφηεηεο
ΓΓ6: Ηθαλφηεηα λα καζαίλεη λέα
πξάγκαηα

ΓΓ7: Δπειημία θαη
πξνζαξκνζηηθφηεηα

ε, β, δ, ζη

8

α. Αλάπηπμε εγρψξηαο θαη παγθφζκηαο νηθνλνκίαο
β. Σερλνινγία θαη Καηλνηνκία
γ. Γηεζλήο θαη εγρψξηνο αληαγσληζκφο
δ. Ρπζκηζηηθφ πιαίζην
ε. Πεξηβάιινλ
ζη. Άιινο παξάγνληαο (εηδηθνί αλάινγα κε ηνλ θιάδν θαη ην επάγγεικα)
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ΓΓ7:Δπειημία
πξνζαξκνζηηθφηεηα

θαη

ΓΓ8: Δπηθνηλσληαθέο ηθαλφηεηεο
ΓΓ11: Δξγαζία ζε νκάδα
ΔΓ1:
Βαζηθέο
καζεκαηηθψλ

ε, δ, α, β

Γεμηόηεηεο ζε κηθξή
έιιεηςε
γλψζεηο

ΔΓ2:
Αξρέο
αλαδήηεζεο
πιεξνθνξηψλ ζην δηαδίθηπν
ΔΓ6:
Γλψζε
ρεηξηζκνχ
πξνγξακκάησλ επεμεξγαζίαο θαη
πινήγεζεο ζην δηαδίθηπν
ΔΓ7:
Γλψζεηο νξγάλσζεο θαη
δηαρείξηζεο
ειεθηξνληθνχ
θαηαζηήκαηνο
(ειεθηξνληθή
πιαηθφξκα)
ΔΓ8: Γλψζεηο θαηαγξαθήο ηερληθψλ
ζεκάησλ
θαη
ειέγρνπ
νξζήο
απνθαηάζηαζεο
ΔΓ10: Γλψζεηο επηθνηλσλίαο κε ηνλ
πειάηε ζε πξνθνξηθφ θαη γξαπηφ
ιφγν
ΔΓ12: Γηαρείξηζε ρξφλνπ
ΔΓ13: Δθαξκνγή
πξνδηαγξαθψλ

ΔΓ8:
Γλψζεηο
θαηαγξαθήο ηερληθψλ
ζεκάησλ θαη ειέγρνπ
νξζήο απνθαηάζηαζεο

νδεγηψλ

θαη

ΔΓ14: Παξαθνινχζεζε θαη έιεγρνο
ΔΓ15: Δπαγγεικαηηζκφο

ΓΓ1: Καιή γλψζε θαη
ρξήζε ηεο ειιεληθήο
γιψζζαο

ε, β, γ, α

ΓΓ2: Γλψζε
γισζζψλ

γ, ε, ζη

μέλσλ

ΓΓ4:
Βαζηθέο
ςεθηαθέο ηθαλφηεηεο

β, α, ε

ΓΓ6:
Ηθαλφηεηα λα
καζαίλεη λέα πξάγκαηα

β, ε, α

ΓΓ11:
νκάδα

Δξγαζία

ΔΓ2:
αλαδήηεζεο
πιεξνθνξηψλ
δηαδίθηπν

ζε

Αξρέο

β, ε, α

ζην

ΔΓ7:
Γλψζεηο
νξγάλσζεο
θαη
δηαρείξηζεο
ειεθηξνληθνχ
θαηαζηήκαηνο
(ειεθηξνληθή
πιαηθφξκα)
ΔΓ10:
Γλψζεηο
επηθνηλσλίαο κε ηνλ
πειάηε ζε πξνθνξηθφ
θαη γξαπηφ ιφγν
ΔΓ13:
Δθαξκνγή
νδεγηψλ
θαη
πξνδηαγξαθψλ
ΔΓ14:
Παξαθνινχζεζε
έιεγρνο

ε, α, γ, ζη

θαη

β, α, ε, δ

ε, γ, α

ε, γ, β, δ, ζη

ε, γ, β, δ, ζη
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ΔΓ15:
Δπαγγεικαηηζκφο

ε, β, γ, ζη

Γεμηόηεηεο πνπ είλαη
ζε επάξθεηα
ΓΓ8: Δπηθνηλσληαθέο
ηθαλφηεηεο

ε, α, β, γ

ΔΓ1: Βαζηθέο γλψζεηο
καζεκαηηθψλ

ε, β, γ, ζη

ΔΓ6: Γλψζε ρεηξηζκνχ
πξνγξακκάησλ
επεμεξγαζίαο
θαη
πινήγεζεο
ζην
δηαδίθηπν
ΔΓ12:
ρξφλνπ
ΓΓ3: Αξηζκεηηθή ηθαλφηεηα
Γεμηόηεηεο
κεζαίαο
θξηζηκόηεηαο

Γηαρείξηζε

β, α, γ, δ, ζη

ε, ζη, γ, δ

Γεμηόηεηεο ζε κεγάιε
έιιεηςε

ΓΓ9: Δπίιπζε πξνβιεκάησλ
ΓΓ9:
Δπίιπζε
πξνβιεκάησλ

δ, ε, β, ζη, γ

ΓΓ12: Αλάιεςε πξσηνβνπιίαο

ΓΓ12:
Αλάιεςε
πξσηνβνπιίαο

γ, ε, α, β, δ, ζη

ΓΓ14: Οξγαλσηηθέο Ηθαλφηεηεο

ΔΓ3: Γλψζε αγγιηθήο
εκπνξηθήο νξνινγίαο

α, γ, δ, ε

ΔΓ5:
Γλψζεηο
δηακφξθσζεο
ηηκνθαηαιφγσλ

α, β, γ, δ

ΓΓ10: Γεκηνπξγηθφηεηα

ΔΓ3: Γλψζε αγγιηθήο εκπνξηθήο
νξνινγίαο
ΔΓ4: Γηαδηθαζίεο αξρεηνζέηεζεο
ΔΓ5:
Γλψζεηο
ηηκνθαηαιφγσλ

Γεμηόηεηεο ζε κηθξή
έιιεηςε

δηακφξθσζεο
ΓΓ3:
ηθαλφηεηα

Αξηζκεηηθή

ε, γ, δ

ΔΓ11: Τπνινγηζηηθή δεμηφηεηα
ΓΓ14:
Οξγαλσηηθέο
Ηθαλφηεηεο

α, γ, ε, δ, ζη

Γεμηόηεηεο πνπ είλαη
ζε επάξθεηα
β, ε, γ, δ, ζη
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ΓΓ10:
Γεκηνπξγηθφηεηα
ε, ζη, γ
ΔΓ4:
Γηαδηθαζίεο
αξρεηνζέηεζεο

ε, δ, γ, α, β

ΔΓ11:
Τπνινγηζηηθή
δεμηφηεηα
Γεμηόηεηεο
ρακειήο
θξηζηκόηεηαο

ΓΓ5:
Δμεηδηθεπκέλεο
ηθαλφηεηεο

ςεθηαθέο

ΓΓ13:Δπηρεηξεκαηηθφ πλεχκα
ΔΓ9: Γλψζε ησλ βαζηθψλ αξρψλ
πξνζηαζίαο
πξνζσπηθψλ
δεδνκέλσλ
θαη
ηεο
ζρεηηθήο
λνκνζεζίαο

Γεμηόηεηεο ζε κεγάιε
έιιεηςε
ΓΓ5:
Δμεηδηθεπκέλεο
ςεθηαθέο ηθαλφηεηεο

β, ε, α, γ

ΔΓ9:
Γλψζε
ησλ
βαζηθψλ
αξρψλ
πξνζηαζίαο
πξνζσπηθψλ
δεδνκέλσλ θαη ηεο
ζρεηηθήο λνκνζεζίαο

ε, α, β, γ, ζη

Γεμηόηεηεο ζε κηθξή
έιιεηςε
ΓΓ13:Δπηρεηξεκαηηθφ
πλεχκα

α, γ, ζη, β

Γεμηόηεηεο πνπ είλαη
ζε επάξθεηα
Αλαδπόκελεο
δεμηόηεηεο
(ΑΓ)

ΑΓ1: πλδπαζκφο ηερληθψλ θαη
εκπνξηθψλ δεμηνηήησλ
ΑΓ2:Business
Business sense
ΑΓ3:Γηαxείξηζε ρξφλνπ

Γεμηόηεηεο ζε κεγάιε
έιιεηςε

IntelligenceΑΓ1:
πλδπαζκφο
ηερληθψλ
θαη
εκπνξηθψλ δεμηνηήησλ
ΑΓ2:Business
Intelligence-Business
sense
ΑΓ3:Γηαxείξηζε
ρξφλνπ

β, γ, ζη

α, β, γ

γ, α, ε

Γεμηόηεηεο ζε κηθξή
έιιεηςε
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Α. Γεληθέο Γεμηόηεηεο
1. Καιή Γλψζε θαη Υξήζε ηεο Διιεληθήο Γιψζζαο
Ζ θαιή γλψζε θαη ρξήζε ηεο Διιεληθήο γιψζζαο ζεσξείηαη απφ ην ζχλνιν ησλ
εξσηεζέλησλ σο βαζηθή δεμηφηεηα ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο
Ζιεθηξνληθνχ Δκπνξίνπ. Γελ πξνθχπηεη εμ‟ αξρήο σο βαζηθή δεμηφηεηα, ιφγσ ηνπ
απηνλφεηνπ γηα φινπο ηνπο απαζρνινχκελνπο. Γη‟ απηφλ ην ιφγν αλαθέξεηαη θαηά ηε
ζπδήηεζε εηδηθά ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο επηθνηλσλίαο ησλ ζπλεξγαηψλ, ηεο επηθνηλσλίαο
κεηαμχ ηειεθσληθνχ θέληξνπ θαη αγνξαζηψλ, θαη ηεο ελεκέξσζεο ηνπ ηζηφηνπνπ ησλ
ειεθηξνληθψλ θαηαζηεκάησλ. Δλψ ε δεμηφηεηα απηή ζεσξείηαη μεγάληρ κπιζιμόηηηαρ,
εκθαλίδεηαη ζε μικπή έλλειτη. Οη παξάγνληεο πνπ ζπληείλνπλ ζηε κηθξή απηή έιιεηςε
είλαη: ην πεξηβάιινλ, ε ηερλνινγία θαη ε θαηλνηνκία, ν δηεζλήο θαη εγρψξηνο αληαγσληζκφο,
θαη ε αλάπηπμε ηεο εγρψξηαο θαη παγθφζκηαο νηθνλνκίαο. Χο πξνο ην πεξηβάιινλ γίλεηαη
θαηαλνεηφ φηη απηή ε δεμηφηεηα θαιιηεξγείηαη ζε νηθνγελεηαθφ, εθπαηδεπηηθφ θαη θνηλσληθφ
επίπεδν. Ο δηεζλήο θαη εγρψξηνο αληαγσληζκφο φπσο θαη ε αλάπηπμε ηεο εγρψξηαο θαη
δηεζλνχο νηθνλνκίαο απμάλνπλ ηηο απαηηήζεηο γηα νξζή ρξήζε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο
ιφγνπ, γεγνλφο πνπ αλαδεηθλχεη ην κέζν επίπεδν γλψζεο θαη ρξήζεο ηεο Διιεληθήο
γιψζζαο.
2. Γλψζε Ξέλσλ Γισζζψλ
Ζ γλψζε μέλσλ γισζζψλ ζε ζρέζε κε ην ειεθηξνληθφ εκπφξην έρεη λα θάλεη ηφζν κε ηελ
επηθνηλσλία φζν θαη κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ εξγαιείσλ (ICT tools) πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην. Ζ γλψζε ηεο αγγιηθήο ζπγθεθξηκέλα, είλαη
πνιχ ζεκαληηθή θαζψο αλαδεηθλχεηαη σο ε γιψζζα ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. Οη
αλάγθεο επηθνηλσλίαο κε ην εμσηεξηθφ αιιά θαη ε ρξήζε μελφγισζζσλ ειεθηξνληθψλ
εξγαιείσλ απμάλνπλ. Με ηελ επέθηαζε ζε λέεο αγνξέο θαη ηε δηεχξπλζε ηνπ
θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ πνπ απεπζχλεηαη κηα επηρείξεζε, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε γλψζε θαη
επηπιένλ μέλσλ γισζζψλ (π.ρ. Γεξκαληθά) ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε επηθνηλσλία θαη ε
εμεηδίθεπζε ζην ζηνρεπφκελν αγνξαζηηθφ θνηλφ. Δλψ ε γλψζε μέλσλ γισζζψλ πξνθχπηεη
σο δεμηφηεηα μεγάληρ κπιζιμόηηηαρ, εκθαλίδεη μικπή έλλειτη ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ. Ο
δηεζλήο θαη εγρψξηνο αληαγσληζκφο έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ
εξγνδνηψλ ζην πεδίν ησλ γλψζεσλ μέλσλ γισζζψλ. Σν πεξηβάιινλ δηαδξακαηίδεη θη εδψ
ζεκαληηθφ ξφιν -φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο-. Αλαδχνληαη επίζεο
εηδηθνί θαηά θιάδν θαη επάγγεικα παξάγνληεο, πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ αληίιεςε ηεο
ιεπηνκέξεηαο ζε κηα μέλε γιψζζα.
3. Αξηζκεηηθή Ηθαλφηεηα
χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηνπ ΔΟΠΠΔΠ, «ε αξηζκεηηθή ηθαλφηεηα πεξηιακβάλεη ηελ θαιή
γλψζε ησλ αξηζκψλ, κέηξσλ θαη δνκψλ, ηελ θαηαλφεζε ησλ καζεκαηηθψλ φξσλ θαη
ελλνηψλ θαη ησλ εξσηεκάησλ ζηα νπνία ηα καζεκαηηθά κπνξνχλ λα παξάζρνπλ
απαληήζεηο θαη ιχζεηο ζε θαζεκεξηλέο θαηαζηάζεηο ζηε δσή θαη ηελ εξγαζία. Δπίζεο,
πεξηιακβάλεη ηελ ηθαλφηεηα ρξήζεο καζεκαηηθψλ ηξφπσλ ζθέςεο (ινγηθή θαη ρσξηθή
ζθέςε) θαη αλάινγεο παξνπζίαζεο (καζεκαηηθνί ηχπνη, κνληέια, θαηαζθεπέο, γξαθηθέο
παξαζηάζεηο/δηαγξάκκαηα). Απηφ ζηελ πξάμε ζεκαίλεη:
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Ηθαλφηεηα ιήςεο απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ην ηη πξέπεη λα κεηξεζεί ή λα ππνινγηζηεί



Ηθαλφηεηα παξαηήξεζεο θαη θαηαγξαθήο δεδνκέλσλ κε ηε ρξήζε θαηάιιεισλ
κεζφδσλ, εξγαιείσλ θαη ηεο ηερλνινγίαο



Ηθαλφηεηα εθηίκεζεο θαη επαιήζεπζεο ππνινγηζκψλ



Γηάζεζε βαζηθψλ γλψζεσλ καζεκαηηθψλ (π.ρ. πνζφζησζε, ηφθνη, απιέο
αιγεβξηθέο εμηζψζεηο) θαη πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο (π.ρ. αλάγλσζε δηαγξακκάησλ
θαη γξαθεκάησλ, αλάιπζε πνζνζηψζεσλ, εχξεζε κέζνπ φξνπ)



Ηθαλφηεηα θξηηηθήο ζθέςεο θαη αμηνπνίεζεο εξγαιείσλ θαη δεδνκέλσλ γηα ηελ
επίηεπμε ιχζεο.

Ζ αξηζκεηηθή ηθαλφηεηα είλαη ζεκαληηθή γηα φιεο ηηο εξγαζίεο, είηε πξφθεηηαη θαλείο λα
θαηαξηίζεη πξνυπνινγηζκνχο, λα πξαγκαηνπνηήζεη πξνκήζεηεο θαη αγνξέο, είηε λα
δηαβάζεη θαη λα θαηαλνήζεη ζηαηηζηηθά δεδνκέλα, λα ππνινγίζεη θαη λα θαηαλείκεη
αλζξσπνψξεο γηα ηελ πινπνίεζε ελφο έξγνπ ή λα πξνβιέςεη θέξδε θαη δεκίεο θιπ.
Δμάιινπ, πξφζθαηα δεδνκέλα γηα ηε ζχγρξνλε αγνξά εξγαζίαο θαηαδεηθλχνπλ ηε
ρξεζηκφηεηα απφθηεζεο γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ζηα νηθνλνκηθά ζε πνιιά επαγγέικαηα».
Οη αξηζκεηηθέο δεμηφηεηεο ζεσξνχληαη κεζαίαο θξηζηκφηεηαο απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ
εξσηεζέλησλ. Σα δεηήκαηα ζηα νπνία κπνξνχλ λα παξάζρνπλ απαληήζεηο θαη ιχζεηο είλαη
κελ αξθεηά θαη ζεκαληηθά. σζηφζν ε ηάζε ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην είλαη ε
απηνκαηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ κε ειεθηξνληθά εξγαιεία πνπ καζαίλνληαη θαηά ηελ
εξγαζία (on the job training), ή ε αμηνπνίεζε εμεηδηθεπκέλσλ ζπλεξγαηψλ. ε απηή ηε
ινγηθή, ε αξηζκεηηθή δεμηφηεηα βξίζθεηαη ζε μικπή έλλειτη θπξίσο ιφγσ πεξηβάιινληνο
θαη ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ.
4. Βαζηθέο Φεθηαθέο Ηθαλφηεηεο
χκθσλα κε ην Δπξσπατθφ Πιαίζην Φεθηαθήο Ηθαλφηεηαο γηα ηνπο Πνιίηεο (DIGCOMP),
πέληε είλαη νη ηνκείο βάζεη ησλ νπνίσλ πξνζδηνξίδεηαη ν “ςεθηαθά ελήκεξνο”:
Δπεμεξγαζία Πιεξνθνξηψλ, Δπηθνηλσλία, Γεκηνπξγία Πεξηερνκέλνπ, Αζθάιεηα θαη
Δπίιπζε Πξνβιεκάησλ. Ζ έξεπλα «Scoreboard 2014 - Digital inclusion and skills in the EU
2014» απνθάιπςε πσο ην 47% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ΔΔ θαηέρεη ζε αλεπαξθή βαζκφ ηελ
ςεθηαθή ηθαλφηεηα (ζπκπεξηιακβάλεηαη ην 23% πνπ είλαη ςεθηαθά αλαιθάβεην).
Όζνλ αθνξά ην ειεθηξνληθφ εκπφξην, νη βαζηθέο ςεθηαθέο ηθαλφηεηεο ζεσξνχληαη ςτηλήρ
κπιζιμόηηηαρ θαη βαζηθφ πξναπαηηνχκελν γηα ηελ πξφζιεςε ελφο εξγαδνκέλνπ. Γίλεηαη
ιφγνο γηα δηεπξπλφκελε εμνηθείσζε κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ κέζσλ απφ επξχηεξν
ειηθηαθφ θάζκα, κε ηελ πξνζθνξά λα παξνπζηάδεη κηθξή έιιεηςε θαζψο ε επαγγεικαηηθή
ελαζρφιεζε απαηηεί πεξηζζφηεξα εηδηθά πξνζφληα ζε απηφ ηνλ ηνκέα. Έηζη νη θπξηφηεξνη
παξάγνληεο πνπ πξνθαινχλ ηε μικπή αςηή έλλειτη είλαη ε ηερλνινγία θαη ε θαηλνηνκία.
5. Δμεηδηθεπκέλεο Φεθηαθέο Ηθαλφηεηεο
Οη εμεηδηθεπκέλεο ςεθηαθέο ηθαλφηεηεο αλαθέξνληαη ζε έλα πνιχ κηθξφ πνζνζηφ εξγαηηθνχ
δπλακηθνχ πνπ πιαηζηψλεη ηα ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα. Πξφθεηηαη γηα εμεηδηθεπκέλν
πξνζσπηθφ εληφο ή εθηφο ηεο επηρείξεζεο ην νπνίν αζρνιείηαη κε ηελ θαηαζθεπή,
ηξνπνπνίεζε θαη ελεκέξσζε ηνπ ηζηφηνπνπ. ε άιιεο πεξηπηψζεηο πξφθεηηαη γηα
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εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ πνπ αζρνιείηαη κε ην πψο ηα λέα ειεθηξνληθά κέζα κπνξνχλ λα
αμηνπνηεζνχλ εκπνξηθά θαη απαηηνχληαη εμεηδηθεπκέλεο ηθαλφηεηεο γηα ην «ζηήζηκν» ελφο
εππαξνπζίαζηνπ, ιεηηνπξγηθνχ θαη εμαηνκηθεπκέλνπ site βάζεη ησλ δπλαηνηήησλ θαη ησλ
απαηηήζεσλ ηεο εηαηξείαο ζε ζρέζε κε ην αγνξαζηηθφ θνηλφ ζην νπνίν απεπζχλεηαη θαη
ζηνρεχεη. ηελ πεξίπησζε ηνπ ςεθηαθνχ κέξνπο (digital), αλαδχνληαη ζπγθξηηηθά
πιενλεθηήκαηα ζε ζρέζε κε ηνλ αληαγσληζκφ. Σν εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ απηήο ηεο
θαηεγνξίαο ζπλεηζθέξεη ζηελ πξνψζεζε ηεο εηαηξείαο εθκεηαιιεπφκελν άκεζα ηηο εμειίμεηο
ηνπ ρψξνπ. Ζ εμεηδίθεπζε ζηνλ ηνκέα θαηαηάζζεη ηε δεμηφηεηα απηή σο σαμηλήρ
κπιζιμόηηηαρ, ελψ παξάιιεια εληνπίδεηαη μεγάλη έλλειτη ζε ζρεηηθφ εξγαηηθφ
δπλακηθφ. Βαζηθφ ιφγν έιιεηςεο απνηειεί ε ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο (παξάγνληαο
β) θαζψο επίζεο θαη ην πεξηβάιινλ σο κε αξθεηά πξφζθνξν. Δπίζεο, ε αλάπηπμε ηεο
εγρψξηαο θαη παγθφζκηαο νηθνλνκίαο πνπ απμάλεη ηελ αλάγθε γηα εμεηδίθεπζε, φπσο θαη ν
δηεζλήο θαη εγρψξηνο αληαγσληζκφο.
6. Ηθαλφηεηα λα Μαζαίλεη Νέα Πξάγκαηα
Λφγσ ησλ ξαγδαίσλ εμειίμεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο ηερλνινγίαο, ε δεμηφηεηα ηεο εθκάζεζεο
λέσλ πξαγκάησλ ραξαθηεξίδεηαη σο μεγάληρ κπιζιμόηηηαρ. Οη αιιαγέο ζηα εξγαιεία
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην επεξεάδνπλ ην ζχλνιν ηεο επηρείξεζεο
απφ ηελ νξγάλσζή ηεο έσο θαη ηελ εμσζηξέθεηά ηεο. Υαξαθηεξηζηηθά είλαη ηα
παξαδείγκαηα αιιαγήο θψδηθα ηεο GOOGLE πνπ επέθεξε αιιαγέο σο πξνο ηελ
θαηαρψξεζε εκπνξηθψλ ζηνηρείσλ ηελ αλάιπζή ηνπο, θαη ηελ αλάπηπμε ησλ επηρεηξήζεσλ
κέζσ ηνπ βαζκνχ επηζθεςηκφηεηαο ησλ αληίζηνηρσλ ηζηφηνπσλ. Παξάιιεια, ε απφθηεζε
εκπεηξίαο αιιά θαη ε απφθηεζε ζπλνιηθήο θαηαλφεζεο ησλ ηκεκάησλ πνπ εκπιέθνληαη
ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην θαζηζηνχλ απηή ηε δεμηφηεηα χςηζηεο ζεκαζίαο. ε ζπλδπαζκφ
κε ηελ έιιεηςε ζρεηηθψλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο, ηνλίδεηαη ε αλάγθε γηα επίδεημε
πξνζσπηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη απηνπαξαθίλεζεο εληφο ηνπ εξγαζηαθνχ ρψξνπ ψζηε λα
θαηαξηηζηεί άξηηα ην εξγαηηθφ δπλακηθφ. ηελ αγνξά εκθαλίδεηαη μικπή έλλειτη απηήο ηεο
ηθαλφηεηαο πνπ έρεη λα θάλεη κε ηηο ξαγδαίεο εμειίμεηο ηεο ηερλνινγίαο θαη θαηλνηνκίαο ζε
ζρέζε κε ηε ζπκπίεζε ηνπ ρξφλνπ γηα πξνζσπηθή ελαζρφιεζε. Πξνο ηελ ίδηα επεμήγεζε
θηλνχληαη νη άιινη δχν παξάγνληεο, ήηνη ην πεξηβάιινλ θαη ε αλάπηπμε ηεο εγρψξηαο θαη
παγθφζκηαο νηθνλνκίαο, πνπ ζπληείλνπλ ζηε κηθξή έιιεηςε ηεο δεμηφηεηαο απηήο.
7. Δπειημία θαη Πξνζαξκνζηηθφηεηα
Ζ επειημία αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα θάπνηνπ λα πξνβεί άκεζα ζηηο απαξαίηεηεο εθείλεο
αιιαγέο πνπ ζα ηνπ/ηεο επηηξέςνπλ λα αληαπνθξίλεηαη ζπλερψο ζε κεηαβαιιφκελεο
ζπλζήθεο θαη αλάγθεο. Καηά ηνλ ΔΟΠΠΔΠ, «Δπειημία/ πξνζαξκνζηηθφηεηα είλαη ε
ηθαλφηεηα λα πξνζαξκφδεζηε ζε αιιαγέο θαη ζε λέα δεδνκέλα, λα πξνζαξκφδεηε ηα
ζρέδηά ζαο θαη αλ ρξεηαζηεί θαη ηνπο ζηφρνπο ζαο θαη λα αμηνπνηείηε ηηο λέεο πιεξνθνξίεο
θαη ηηο θαηαζηάζεηο κε ηξφπν δεκηνπξγηθφ». Απηφ ζεκαίλεη:


Δμεχξεζε λέσλ ιχζεσλ



Παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημε κηαο εξγαζίαο αιιαγή ζρεδίσλ, εάλ θξηζεί αλαγθαίν.



Αληηκεηψπηζε ηεο πίεζεο δεκηνπξγηθά
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Θεψξεζε ησλ ηπρφλ πξνβιεκάησλ σο επθαηξίεο γηα βειηίσζε ησλ ηθαλφηεηέο ή/θαη
ησλ ζρεδίσλ



Ηθαλφηεηα γηα απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ζε δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα θαη κε
δηαθνξεηηθνχο αλζξψπνπο



Αλζεθηηθφηεηα, δειαδή αληηκεηψπηζε ησλ αληημννηήησλ θαη πξνζαξκνγή ζηηο
αιιαγέο, αθφκε θαη φηαλ νη ζπλζήθεο είλαη απνζαξξπληηθέο ή απνδηνξγαλσηηθέο

ηε δηάξθεηα ηνπ εξγαζηαθνχ βίνπ κπνξεί λα ρξεηαζηεί ε αιιαγή αληηθεηκέλνπ εξγαζίαο ή
αθφκα θαη εξγνδφηε. Ζ δπλαηφηεηα εχθνιεο θαη γξήγνξεο πξνζαξκνγήο είλαη
αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα, θαζψο ζηελ αγνξά εξγαζίαο εθηηκψληαη ζεηηθά νη άλζξσπνη
πνπ κπνξνχλ λα πξνζαξκφδνληαη γξήγνξα ζηηο αιιαγέο θαη λα εθηεινχλ πνιιαπιέο
εξγαζίεο ζε δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα.
Τπάξρεη ζαθήο ζχλδεζε κε ηελ ηθαλφηεηα ηνπ λα καζαίλεη θαλείο λέα πξάγκαηα. Πξφθεηηαη
γηα δχν δηαθνξεηηθνχο κεραληζκνχο, φπνπ ν έλαο αθνξά ζηελ πξνζσπηθή εμέιημε ηνπ
εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη ν άιινο ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο εληφο θαη εθηφο εξγαζηαθνχ
πεξηβάιινληνο. Ζ δεκηνπξγηθή αληίδξαζε ζε ελδερφκελεο αιιαγέο είλαη επηηαθηηθή θαη γη‟
απηφ ε ζπγθεθξηκέλε γεληθή δεμηφηεηα ζεσξείηαη μεγάληρ κπιζιμόηηηαρ, σζηφζν,
ζπλαληάηαη ζπάληα. Ζ ζπγθεθξηκέλε δεμηφηεηα βξίζθεηαη ζε μεγάλη έλλειτη δηφηη δελ
βνεζά ζηελ θαιιηέξγεηά ηεο ην πεξηβάιινλ. Αλαθέξνληαη επηπξφζζεηα εηδηθνί παξάγνληεο
πνπ απνηεινχλ ηξνρνπέδε. Γηα παξάδεηγκα, εκθαλίδεηαη ε αλάγθε γηα εμαηνκίθεπζε
ππεξεζηψλ κε παξάιιειε αλάγθε γηα πςειή πξνζαξκνζηηθφηεηα αιιά θαη εμεηδίθεπζε ηνπ
εξγαδφκελνπ. Αθφκα, απαηηείηαη επειημία κεηαμχ ηερληθψλ θαη εκπνξηθψλ δεμηνηήησλ, κε
ηνλ εκπνξηθφ ηνκέα λα επσκίδεηαη ην βάξνο ηεο ζχγθιηζεο απηήο.
8. Δπηθνηλσληαθέο Ηθαλφηεηεο
χκθσλα κε ηνλ ΔΟΠΠΔΠ, «νη δηαπξνζσπηθέο θαη επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο
πεξηιακβάλνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα αθνχκε θαη λα παξαηεξνχκε πξνθεηκέλνπ λα θαηαλννχκε
πξαγκαηηθά, λα ζπδεηάκε, λα κεηαθέξνπκε απνηειεζκαηηθά ηηο ζθέςεηο θαη ηηο ηδέεο καο
πξνθνξηθά ή γξαπηά, λα ζπζρεηίδνπκε θαη λα εθθξάδνπκε ηδέεο κε μεθάζαξν θαη
απνηειεζκαηηθφ ηξφπν, λα αμηνπνηνχκε ζηξαηεγηθέο θαη δεμηφηεηεο γηα λα ζπλεξγαζηνχκε
κε ηνπο άιινπο, λα πείζνπκε ή λα επεξεάζνπκε, λα ελζαξξχλνπκε γηα ζπκκεηνρή, λα
δηαπξαγκαηεπφκαζηε, λα δίλνπκε θαη λα παίξλνπκε». Απηφ ζεκαίλεη:


Ηθαλφηεηα δφκεζεο νξζνχ γξαπηνχ ιφγνπ. Παξνπζίαζε εχζηνρσλ θαη ζσζηά
δνκεκέλσλ θεηκέλσλ κε ηξφπν θαηαλνεηφ θαη ειθπζηηθφ ζηνπο άιινπο



Υξήζε ηεο γιψζζαο ηνπ ζψκαηνο σο κέζν έθθξαζεο ελδηαθέξνληνο θαη ελεξγνχο
ζπκκεηνρήο



Γεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε ζεηηθήο πξψηεο εληχπσζεο ζηνπο άιινπο



Πξσηνβνπιία έλαξμεο θαη ζπληνληζκνχ κηαο ζπδήηεζεο κε αλεθηηθφηεηα ζε
δηαθνξεηηθέο απφςεηο θαη γλψκεο



Αλάπηπμε δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο κε θαηαλφεζε ηεο
δηαθνξεηηθφηεηαο ηνπ θάζε αλζξψπνπ



Αλάπηπμε πεηζνχο κε πξνβνιή ησλ θαηάιιεισλ επηρεηξεκάησλ, κε ζπλεθηίκεζε
ησλ έηεξσλ αλαγθψλ θαη ζέζεσλ
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Γξαζηεξηνπνίεζε σο ελεξγφο πνιίηεο, απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία κε ζεζκηθά
φξγαλα θαη νξγαληζκνχο, απνηειεζκαηηθφο δηαρσξηζκφο ηεο επαγγεικαηηθήο απφ
ηελ πξνζσπηθή δσή, ζπκκεηνρή ζε πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.

Ζ επηθνηλσλία θαη νη θαιέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηα
πεξηζζφηεξα επαγγέικαηα, φρη κφλν γηα ιφγνπο παξαθίλεζεο, αιιά θαη γηα λα επηηεπρζνχλ
νη επηρεηξεκαηηθνί ζηφρνη ελφο νξγαληζκνχ. Γηα λα κπνξέζεη ην πξνζσπηθφ λα θάλεη ηε
δνπιεηά ηνπ ζσζηά θαη κε αθξίβεηα, ρξεηάδεηαη λα αληηιακβάλεηαη ζσζηά ηφζν ην δηθφ ηνπ
ξφιν, φζν θαη ησλ άιισλ, φπσο επίζεο θαη λα κπνξεί λα ζπλεξγάδεηαη απνηειεζκαηηθά θαη
λα ιεηηνπξγεί σο κέινο κηαο νκάδαο. Απηφ επηηπγράλεηαη κφλν κέζσ ηεο θαιήο
επηθνηλσλίαο θαη ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ. Δίλαη αλαγθαίν ε επηθνηλσλία (πξνθνξηθή
θαη κε) λα είλαη ζε πςειφ επίπεδν νχησο ψζηε λα βνεζά ζηε κεηαθνξά κελπκάησλ θαη
ζηε ζπλελλφεζε, αιιά θαη ζηε βειηίσζε ηεο θαηαλφεζεο, ηεο ζπλεξγαζίαο θαη θαηά
ζπλέπεηα ζηελ εμππεξέηεζε.
Οη επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο απνδίδνληαη σο ςτηλήρ ζποςδαιόηηηαρ θαη επί ηεο
πιεηνςεθίαο ζε επάπκεια. Καηαλνείηαη ν ξφινο ησλ ηθαλνηήησλ απηψλ ζε φιν ην θάζκα
ησλ ιεηηνπξγηψλ κίαο επηρείξεζεο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, απφ ηελ παξνπζίαζε ηεο
ηζηνζειίδαο σο θαη ηελ παξάδνζε ηνπ πξντφληνο ζηνλ αγνξαζηή. Οη θαη‟ εμαίξεζε
αηηηνινγήζεηο κεξηθήο απνπζίαο ηεο δεμηφηεηαο απηήο θαίλεηαη λα απνδίδνληαη απφ ηνπο
ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλά ζηνπο παξάγνληεο πεξηβάιινλ, ζηελ αλάπηπμε εγρψξηαο θαη
παγθφζκηαο νηθνλνκίαο, ζηελ ηερλνινγία θαη ηελ θαηλνηνκία, ζην δηεζλή θαη εγρψξην
αληαγσληζκφ. Πέξαλ ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ λα αθνχεη θαλείο ελεξγεηηθά, κεγάιε ζεκαζία
απνδίδεηαη ζηε δηαπξαγκάηεπζε θαη ηελ επηξξνή ζε ζρέζε κε ηελ θαηαζθεπή ηεο
ηζηνζειίδαο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο πξνκεζεπηέο.
9. Δπίιπζε Πξνβιεκάησλ
Πξφθεηηαη γηα πεξίπινθε λνεηηθή θαη γλσζηηθή θαηά βάζε δηεξγαζία θαηά ηελ νπνία
εμεηάδνληαη ηα ζελάξηα κεηάβαζεο απφ κηα δεδνκέλε θαηάζηαζε ζηνλ επηζπκεηφ ζηφρν, κε
ηελ ηειηθή πξαγκαηνπνίεζε εθείλνπ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ αμηνιφγεζε σο
θαηαιιειφηεξν. Οη εξσηεζέληεο αμηνιφγεζαλ ηε ζπγθεθξηκέλε δεμηφηεηα σο μεζαίαρ
κπιζιμόηηηαρ, ελψ παξαηήξεζαλ φηη παξνπζηάδεη μεγάλη έλλειτη. Δδψ έγηλε έλαο
δηαρσξηζκφο βάζεη ηεξαξρίαο ν νπνίνο εμεγεί ηνλ παξαπάλσ ζπζρεηηζκφ. Δίλαη κελ
πξνζφλ ην λα κπνξεί θάπνηνο λα επηιχεη πξνβιήκαηα απηφ δελ αθνξά φκσο ην ζχλνιν
ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ ειεθηξνληθψλ θαηαζηεκάησλ. Αληίζεηα αθνξά ηερληθά ή δηνηθεηηθά
θιηκάθηα. Έηζη σο παξάγνληεο πνπ πξνθαινχλ ηελ ελ ιφγσ έιιεηςε νξίδνληαη ην
ξπζκηζηηθφ πιαίζην, ην πεξηβάιινλ, ε ηερλνινγία θαη θαηλνηνκία, θαη άιινη εηδηθνί
παξάγνληεο αλάινγα κε ηνλ θιάδν. Δίλαη μεθάζαξνη νη ξφινη αλά ηνκέα, σζηφζν
δηαθαίλεηαη κηα ηάζε επζπλνθνβίαο πνπ παξαηεξείηαη γεληθφηεξα ζηελ πεξίνδν
νηθνλνκηθήο θξίζεο, ηελ νπνία δηαλχνπκε.
10. Γεκηνπξγηθφηεηα
Αλαθέξεηαη ζηε δεκηνπξγία κίαο λέαο ιχζεο ή ελφο λένπ πξντφληνο, πνπ ζα έρεη κία
θάπνηα αμία φπσο απηή νξίδεηαη απφ ην ζχλνιν. Οη παξάκεηξνη πνπ ελέρνληαη ζε απηή ηε
δηαδηθαζία ζρεηίδνληαη κε ηηο γλψζεηο, ηνλ ραξαθηήξα αιιά θαη ην πεξηβάιινλ κέζα ζην
νπνίν ελεξγεί έλα άηνκν. Ζ δεκηνπξγηθφηεηα κπνξεί λα είλαη απνηέιεζκα εηδηθψλ θαη
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γεληθψλ γλψζεσλ κφλν αλ απηέο ζπλδπαζηνχλ κε απνθιίλσλ ηξφπν ζθέςεο. Χο
θαηάιιειν ζε κηα ηέηνηα δηαδηθαζία νξίδεηαη ην πεξηβάιινλ εθείλν πνπ απνδίδεη
ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα ζην άηνκν θαη πνπ αλέρεηαη θαη παξνηξχλεη ηελ έξεπλα κε ζθνπφ
ην λεσηεξηζκφ. Ζ δεκηνπξγηθφηεηα ζεσξείηαη μεζαίαρ κπιζιμόηηηαρ γηα ην ειεθηξνληθφ
εκπφξην, πνπ βξίζθεηαη κάιηζηα ζε επάπκεια. Απνηππψζεθε ν ζαπκαζκφο ησλ
εξσηεζέλησλ πξνο ηε δνπιεηά αμηφινγσλ ζπλαδέιθσλ ηνπο, κε ηελ ππνζεκείσζε φηη νη
πξσηνπφξνη ηνπ θιάδνπ θξαηνχλ ηα ζθήπηξα ηνπ λεσηεξηζκνχ. Οη θαηά πεξηπηψζεηο
απαληήζεηο πεξί έιιεηςεο ηνπ ζηνηρείνπ ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο απνδίδνληαη ζηνπο ίδηνπο
παξάγνληεο έιιεηςεο ηεο ηθαλφηεηαο επίιπζεο πξνβιεκάησλ (ην ξπζκηζηηθφ πιαίζην, ην
πεξηβάιινλ, ε ηερλνινγία θαη θαηλνηνκία, θαη άιινη εηδηθνί παξάγνληεο αλάινγα κε ηνλ
θιάδν). Άξα θαη εδψ πξέπεη λα επηζεκαλζεί πσο ππάξρεη μεθάζαξε απφδνζε ξφισλ αλά
ηνκέα, ε νπνία ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο έληνλνπο ξπζκνχο εξγαζίαο κπνξεί θαηά
πεξηπηψζεηο λα ιεηηνπξγεί απνηξεπηηθά πξνο ηε δεκηνπξγηθφηεηα.
11. Δξγαζία ζε Οκάδα
Ζ νκαδηθφηεηα ζεσξείηαη ζηνλ θιάδν ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ μεγάληρ κπιζιμόηηηαρ
σο πξνο ηελ νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα θαη αλάπηπμε ηεο επηρείξεζεο. Ζ μικπή έλλειτη πνπ
παξαηεξείηαη νθείιεηαη ζην πεξηβάιινλ, ζηελ αλάπηπμε ηεο παγθφζκηαο θαη εγρψξηαο
νηθνλνκίαο, ζην δηεζλή θαη εγρψξην αληαγσληζκφ θαζψο θαη ζε άιινπο εηδηθνχο
παξάγνληεο. Γηα ηε δεκηνπξγία κίαο νκάδαο ρξεηάδεηαη αξρηθά κία επηινγή ηθαλψλ αηφκσλ
πνπ ζα αλαπηχμνπλ δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη ζα θαζνξίζνπλ ηνλ ζηφρν θαη ηα κέζα
επίηεπμεο ηνπ θνηλνχ ηνπο ζηφρνπ. ην ειεθηξνληθφ εκπφξην είλαη ζχλεζεο λα
πξνζρσξνχλ λέα κέιε ζε ππάξρνπζεο νκάδεο. Απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο νκάδαο ζα
εμαξηεζεί ην ηειηθφ απνηέιεζκα, θαη απηφ είλαη θνηλφο ηφπνο κεηαμχ ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ
θιάδνπ. Δπαλαιακβάλεηαη ζπλερψο πσο ην ειεθηξνληθφ εκπφξην είλαη κηα νκαδηθή
δξαζηεξηφηεηα, πνπ απνθέξεη θέξδνο ζηελ επηρείξεζε κέζσ ηεο πψιεζεο. Ζ νκαδηθή
εξγαζία θαιείηαη λα απνδψζεη ην θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα κέζσ ηεο κέγηζηεο
αμηνπνίεζεο ησλ δπλαηνηήησλ ηεο κνλάδαο απφ ηελ νκάδα. Αληίζηξνθα ιεηηνπξγεί έλα
αθηιφμελν πεξηβάιινλ ζην νπνίν ππεξηζρχνπλ νη πξνζσπηθέο θηινδνμίεο έλαληη ησλ
ζπιινγηθψλ ζηφρσλ.
12. Αλάιεςε Πξσηνβνπιίαο
χκθσλα κε ηνλ ΔΟΠΠΔΠ, «ην αίζζεκα πξσηνβνπιίαο θαη ε επηρεηξεκαηηθφηεηα
αλαθέξνληαη ζηελ ηθαλφηεηα ελφο αηφκνπ λα κεηαηξέπεη ηηο ηδέεο ηνπ ζε δξάζε.
Πεξηιακβάλεη ηε δεκηνπξγηθφηεηα, ηελ θαηλνηνκία θαη ηελ αλάιεςε ξίζθνπ, θαζψο θαη ηελ
ηθαλφηεηα ζρεδηαζκνχ πξνθεηκέλνπ λα επηηπγράλνληαη ζπγθεθξηκέλνη ζηφρνη. ηεξίδεη ηνπο
αλζξψπνπο, φρη κφλν ζηελ θαζεκεξηλή δσή ηνπο, ηφζν ζην ζπίηη φζν θαη ζηελ θνηλσλία,
αιιά θαη ζηνλ ρψξν εξγαζίαο, εηδηθά ζε φ,ηη αθνξά ηελ θαηαλφεζε ηνπ πιαηζίνπ ηεο
εξγαζίαο ηνπο θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ επθαηξηψλ».


Γηα ηε κεηαηξνπή ησλ ηδεψλ ζε δξάζε, απαηηείηαη ε αλάπηπμε ηνπ αηζζήκαηνο ηεο
πξσηνβνπιίαο θαη ε ηθαλφηεηα ζρεδίαζεο ησλ βεκάησλ πνπ νδεγνχλ κε ηε
κεγαιχηεξε δπλαηή αζθάιεηα ζην επηζπκεηφ απνηέιεζκα.



Σν αίζζεκα πξσηνβνπιίαο θαη ε επηρεηξεκαηηθφηεηα πεξηιακβάλνπλ ηθαλφηεηεο
φπσο ε απηνπεπνίζεζε, ε δεκηνπξγηθφηεηα, ε αλάιεςε ξίζθνπ, ε θαιή εθηίκεζε
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ησλ επθαηξηψλ θαη ησλ θηλδχλσλ, ε θαηλνηνκία, ε θξηηηθή ηθαλφηεηα, ε αλαιπηηθή
ζθέςε, ε ιήςε απνθάζεσλ, ν ζεβαζκφο ησλ εζηθψλ αμηψλ, ν ζεβαζκφο ησλ
ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ.


Ζ ηθαλφηεηα γηα απνηειεζκαηηθή εξγαζία θαη ε ζπκβνιή σο κέιε κηαο νκάδαο, ε
ηθαλφηεηα αλαγλψξηζεο ησλ επθαηξηψλ θαη ησλ πξνθιήζεσλ πνπ παξνπζηάδνληαη
γηα ηε δηεξεχλεζε ελαιιαθηηθψλ επαγγεικαηηθψλ επηινγψλ, είλαη πεξηπηψζεηο πνπ
πξνυπνζέηνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε δεμηφηεηα.

Οη εθπξφζσπνη ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ζεσξνχλ ηελ αλάιεςε πξσηνβνπιίαο απφ ην
πξνζσπηθφ σο μεζαίαρ κπιζιμόηηηαρ, πνπ βξίζθεηαη σζηφζν ζε μεγάλη έλλειτη. Όινη
νη πξνηεηλφκελνη παξάγνληεο πξνθαινχλ ηελ έιιεηςε απηή θαη εηδηθφηεξα ην πεξηβάιινλ
θαη ην ξπζκηζηηθφ πιαίζην. Ζ αλάπηπμε ηεο παγθφζκηαο θαη εγρψξηαο νηθνλνκίαο θαη νη
ηερλνινγηθέο εμειίμεηο κεηαθέξνπλ ην θεληξν ησλ εμειίμεσλ ζε εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ.
Ο δηεζλήο θαη εγρψξηνο αληαγσληζκφο ζπκπηέδεη καδί κε ην ρξφλν θαη άιιεο ηθαλφηεηεο
πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ. Άιινο παξάγνληαο είλαη ε
απηνκαηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ επηθέξεη κηα κεραληζηηθή ηάζε ζηελ εξγαζία.
13. Δπηρεηξεκαηηθφ Πλεχκα
Ζ αληίζεζε πνπ δεκηνπξγείηαη κε ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πλεχκαηνο σο
ρακειήο θξηζηκφηεηαο, επεμεγείηαη απφ ην γεγνλφο φηη ην δηαθξηηφ θνκκάηη απηφ ηνπ
ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ αλαηίζεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν θαη εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ πνπ έρεη
ζπλνιηθή εηθφλα ηεο αγνξάο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ. Έηζη ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα
παξαηεξείηαη κηθξή έιιεηςε ζηελ αγνξά. Γίδεηαη κεγάιε έκθαζε ζην γεγνλφο φηη επί ηνπ
φξνπ «ειεθηξνληθφ εκπφξην», ε αγνξά επηκέλεη πεξηζζφηεξν ζην θνκκάηη ειεθηξνληθφ
παξά ζην εκπφξην. Παξ‟ φια απηά, αλ θαη ην ειεθηξνληθφ εκπφξην δίλεη έκθαζε ζην I.T.
επηπξφζζεηα ησλ ηαθηηθψλ ηνπ θπζηθνχ εκπνξίνπ, ππάξρνπλ ηα ηθαλά άηνκα λα ζηεξίμνπλ
ηνλ ελ ιφγσ ηνκέα φπσο θαίλεηαη εθ ηεο θαηάζηαζεο ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ζηελ
Διιάδα. Ζ κηθξή έιιεηςε πνπ παξαηεξείηαη νθείιεηαη ζηελ απμαλφκελε δήηεζε ιφγσ ηεο
αλάπηπμεο ηεο παγθφζκηαο θαη εγρψξηαο νηθνλνκίαο ζηνλ ελ ιφγσ θιάδν. Δπίζεο ζηνλ
δηεζλή θαη εγρψξην αληαγσληζκφ πνπ δεκηνπξγεί ηελ αλάγθε γηα κεγαιχηεξε πξνζθνξά.
ε απηφ ην πιαίζην απαηηνχληαη εηδηθέο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ζηελ ηερλνινγία ψζηε λα
ππάξμεη θαηλνηνκία. Αλαθέξεηαη γηα παξάδεηγκα σο εηδηθφο παξάγνληαο ε ηάζε
παξαγσγήο θαη εκπνξίαο ίδησλ πξντφλησλ γηα αλάπηπμε brand, εθφζνλ ζπγθεθξηκέλεο
αγνξέο θζίλνπλ θαη ζηε ζέζε ηνπο αλαδχνληαη λέεο επθαηξίεο. Σν επηρεηξεκαηηθφ πλεχκα
πξέπεη λα δηέπεη ηε δξάζε ησλ κέζσλ θαη αλψηεξσλ θιηκαθίσλ ψζηε λα δεκηνπξγείηαη
ηθαλφ ζηξαηεγηθφ πιάλν πνπ ζα απνθέξεη ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα ζηελ επηρείξεζε.
14. Οξγαλσηηθέο Ηθαλφηεηεο
Οη νξγαλσηηθέο ηθαλφηεηεο πνπ αλαδχζεθαλ θαηά ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ αλαθέξνληαη
ηφζν ζην πξνζσπηθφ φζν θαη ζην ζπιινγηθφ επίπεδν. ε αηνκηθφ επίπεδν δφζεθε έκθαζε
ζηε ζεκαζία ηεο θαζεκεξηλήο πξνεηνηκαζίαο γηα ην πξφγξακκα εξγαζίαο. ε απηφ
ζπγθαηαιέγεηαη ε ηθαλφηεηα πξνγξακκαηηζκνχ δξαζηεξηνηήησλ βάζεη πξνηεξαηφηεηαο ππφ
δεδνκέλεο ζπλζήθεο. ε πεξίπησζε ελαιιαγήο ζπλζεθψλ ν έρσλ νξγαλσηηθέο ηθαλφηεηεο
δχλαηαη λα ηξνπνπνηήζεη ηε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο βάζεη ζεκαζίαο ή ρξφλνπ πνπ
απαηηείηαη γηα ηε πεξαίσζε ηεο θάζε δξαζηεξηφηεηαο. Ζ νξγάλσζε απνηειεί πξνζσπηθφ
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ζηνίρεκα, επεξεάδεη σζηφζν ην ζχλνιν ηεο ιεηηνπξγίαο ελφο ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο.
Ζ ηερλνινγία κάιινλ βνεζά ζε νξγαλσηηθφ επίπεδν. Αληίζεηα, κε ηελ αλάπηπμε ηνπ
θιάδνπ θαη ηελ παξάιιειε αλάπηπμε ηνπ αληαγσληζκνχ, απαηηείηαη πεξηζζφηεξε
πξνζπάζεηα ζηνλ ηνκέα ηεο νξγάλσζεο. Δπίζεο, νη αιιαγέο ζην ξπζκηζηηθφ πιαίζην
δπζρεξαίλνπλ ηελ νξγάλσζε αηφκσλ θαη επηρεηξήζεσλ ζε βάζνο ρξφλνπ. ε απηφ ην
πιαίζην λννχληαη ηξνρνπέδε ζηελ αλάπηπμε ηεο νξγάλσζεο ζπρλέο αιιαγέο ζηα
εκπνξεχκαηα θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ πξνκεζεπηψλ.

Β. Δπαγγεικαηηθέο Γεμηόηεηεο
1. Βαζηθέο Γλψζεηο Μαζεκαηηθψλ
Οη εθπξφζσπνη ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ζεσξνχλ φηη ην ππάξρνλ αλζξψπηλν δπλακηθφ
παξνπζηάδεη επάπκεια ζηηο βαζηθέο γλψζεηο καζεκαηηθψλ, νη νπνίεο είλαη μεγάληρ
κπιζιμόηηηαρ γηα ηνλ θιάδν. Όληαο έλα απφ ηα ζεκεία πνπ δελ πξνέθπςε θαηά ην πξψην
κέξνο ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ, αλαιχζεθε επ‟ απηνχ γηα λα δηαπηζησζεί πσο ε
πιεηνςεθία ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαηέρεη ηίηινπο ζπνπδψλ άξα ε βαζηθή απηή γλψζε
ζεσξείηαη απηνλφεηε θαη πξναπαηηνχκελε εηδηθά γηα ηνλ εκπνξηθφ θιάδν. Πέξαλ θπζηθά
ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ, ζε κεκνλσκέλεο πεξηπηψζεηο επηζεκάλζεθαλ
παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα ζπκβάιινπλ ζε κία ζρεηηθή έιιεηςε, φπσο: ην πεξηβάιινλ ηνπ
αηφκνπ θαζψο θαη ε επθνιία ηεο ηερλνινγίαο, θαζψο θαη πξνζσπηθέο θιίζεηο.
2. Αξρέο Αλαδήηεζεο Πιεξνθνξηψλ ζην Γηαδίθηπν
Χο ςτηλήρ ζημαζίαρ αλαδεηθλχεηαη ε δεμηφηεηα αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ ζην δηαδίθηπν
γηα φζνπο αζρνινχληαη κε ην ειεθηξνληθφ εκπφξην. Πέξαλ ηνπ ηειεθσληθνχ θέληξνπ (ην
νπνίν ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο είλαη θαη απηφ voip) φπνπ ππάξρεη πξνθνξηθή
επηθνηλσλία κε ηνλ αγνξαζηή, φιεο νη ππφινηπεο δξαζηεξηφηεηεο ησλ θαηαζηεκάησλ έρνπλ
λα θάλνπλ κε ην δηαδίθηπν. Ζ δεμηφηεηα απηή απαληάηαη ζε μικπή έλλειτη φζνλ αθνξά
ζην επαγγεικαηηθφ επίπεδν θαη ελαπφθεηηαη ζηηο επηρεηξήζεηο λα ηελ εκθπζήζνπλ ζην
πξνζσπηθφ ηνπο. Οη ξαγδαίεο εμειίμεηο ζηελ ηερλνινγία απαηηνχλ ζπλερή ελεκέξσζε,
επηηαθηηθή εμνηθείσζε θαη άκεζε ρξήζε ηεο λεναπνθηεζείζαο γλψζεο πξνο ηε δεκηνπξγία
ζπγθξηηηθνχ πιενλεθηήκαηνο έλαληη ηνπ αληαγσληζκνχ ζηελ εγρψξηα ή παγθφζκηα
νηθνλνκία.
3. Γλψζε Αγγιηθήο Δκπνξηθήο Οξνινγίαο
Πξφθεηηαη γηα επαγγεικαηηθή δεμηφηεηα μεζαίαρ κπιζιμόηηηαρ πνπ βξίζθεηαη ζε μεγάλη
έλλειτη. Ζ έιιεηςε απηή αλαδεηθλχεηαη απφ ηελ αχμεζε ησλ αλαγθψλ ηεο ειιεληθήο
αγνξάο ιφγσ παγθνζκηνπνίεζεο. πλάκα, ν δηεζλήο θαη εγρψξηνο αληαγσληζκφο
επηβάιιεη ηελ αγγιηθή σο θχξηα εκπνξηθή γιψζζα θαη ηελ άλεηε ρξήζε ηεο αλαγθαία ζηελ
επηθνηλσλία θαη ζηε πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ. Σν πεξηβάιινλ ζπλνιηθά απαηηεί ηελ
άξηζηε γλψζε ηεο Αγγιηθήο εκπνξηθήο νξνινγίαο ζρεδφλ ζην ζχλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ ζε
ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα, θαη ηδίσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ ππάιιεινπ δηαρείξηζεο
ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ.
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4. Γηαδηθαζίεο Αξρεηνζέηεζεο
Απεπζχλνληαη θπξίσο ζην ζηελ εμππεξέηεζε παξαγγειηψλ, ζηηο νηθνλνκηθέο θαη λνκηθέο
ππεξεζίεο, αιιά θαη ζηε δηαρείξηζε ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. Θεσξνχληαη μεζαίαρ
κπιζιμόηηηαρ θαζψο απνδίδνληαη ζε εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ εληφο ή εθηφο επηρείξεζεο
θαη απνηεινχλ δηαδηθαζηηθή ιεηηνπξγία ε νπνία απηνκαηνπνηείηαη κε ηε ρξήζε
ειεθηξνληθψλ κέζσλ. πλεπψο απνηειεί δεμηφηεηα ζε επάπκεια..
5. Γλψζεηο Γηακφξθσζεο Σηκνθαηαιφγσλ
Ζ δεμηφηεηα δηακφξθσζεο ηηκνθαηαιφγσλ απνηειεί δήηεκα μέζηρ ζημαζίαρ κε ηε
δεμηφηεηα λα παξνπζηάδεη μεγάλη έλλειτη ζην ππάξρνλ αλζξψπηλν δπλακηθφ. Σα
ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα βξίζθνληαη ζε ζπλερή δηακφξθσζε ησλ ηηκνθαηαιφγσλ ηνπο
βάζεη ησλ αιιαγψλ ζηηο ηηκέο πξνκήζεηαο ησλ πξντφλησλ πνπ εκπνξεχνληαη, ηηο ηζνηηκίεο,
ηηο ηηκέο ησλ αληαγσληζηψλ θαη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ αγνξαζηηθνχ θνηλνχ. Σα ειεθηξνληθά
θαηαζηήκαηα νθείινπλ λα παξέρνπλ αληαγσληζηηθέο ηηκέο εθφζνλ ε δηαδηθηπαθή έξεπλα
αγνξάο πιενλεθηεί έλαληη ηεο θπζηθήο αλ θαη ε ρακειφηεξε ηηκή δελ εγγπάηαη απμεκέλεο
πσιήζεηο θαη θέξδε. Πξέπεη αθφκα νη ηηκνθαηάινγνη λα είλαη ζχλλνκνη ηνπ ξπζκηζηηθνχ
πιαηζίνπ ψζηε λα κε δεκηνπξγνχληαη λνκηθέο αμηψζεηο.
6. Γλψζε Υεηξηζκνχ Πξνγξακκάησλ Δπεμεξγαζίαο θαη Πινήγεζεο ζην Γηαδίθηπν
Απνηειεί πξνζφλ μεγάληρ κπιζιμόηηηαρ ζηνλ ρψξν ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ην νπνίν
εκθαλίδεηαη ζε επάπκεια ιφγσ ηθαλήο δεμακελήο εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ. ήκεξα
ππάξρνπλ αξθεηά πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ θάιπςε ησλ
αλαγθψλ ηεο αγνξάο ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα.
7. Γλψζεηο Οξγάλσζεο θαη Γηαρείξηζεο Ζιεθηξνληθνχ Καηαζηήκαηνο (Ζι. Πιαηθφξκα)
ρεδφλ νκφθσλα απηή ε επαγγεικαηηθή δεμηφηεηα ραξαθηεξίζηεθε σο μεγάληρ ζημαζίαρ
θαζψο απνηειεί ηνλ ππξήλα ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο.
Αληίζεηα κε ηηο επηκέξνπο δηαδηθαζίεο πνπ ζπληείλνπλ ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ e-shop
θαη εμππεξεηνχληαη απφ εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ φπνπ ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο ην
επηηξέπεη, ε νξγάλσζε θαη ε δηαρείξηζε ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο απνηειεί θχξην
κέιεκα ηεο δηεχζπλζήο ηνπ, αλεμαξηήησο κεγέζνπο. Παξνπζηάδεηαη μικπή έλλειτη
δεμηνηήησλ ζηελ αγνξά ιφγσ ηεο απαξραίσζεο ησλ γλψζεσλ, ηεο αλάπηπμεο εηδηθψλ
θιάδσλ, θαη ην ξπζκηζηηθφ πιαίζην ζην ειιεληθφ πεξηβάιινλ.
8. Γλψζεηο Καηαγξαθήο Σερληθψλ Θεκάησλ θαη Διέγρνπ Οξζήο Απνθαηάζηαζεο
Ζ ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ ειεθηξνληθνχ ζπγθξίλεηαη κε εθείλε ελφο θπζηθνχ θαηαζηήκαηνο,
απνηειψληαο δήηεκα κεγάιεο ζεκαζίαο, αλ θαη ε δεμηφηεηα απηή παξνπζηάδεη μεγάλη
έλλειτη. Εεηνχκελν είλαη ε παξνπζίαζε κηαο ζειθηηθήο εηθφλαο ηεο επηρείξεζεο ζην
αγνξαζηηθφ θνηλφ κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο ηνπ. Υξεηάδεηαη ηθαλφ πξνζσπηθφ
πνπ ζα δηαζθαιίδεη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο ζπλερψο. Λφγσ
ησλ νηθνλνκηθψλ δπζρεξεηψλ παξαηεξείηαη ε ζηξνθή ζε θζελέο θαη εξαζηηερληθέο ιχζεηο,
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νη νπνίεο απνζθνπνχλ λα πξνιάβνπλ ηηο εμειίμεηο θαη ηηο ηάζεηο ηεο αγνξάο ρσξίο σζηφζν
λα έρνπλ σξηκάζεη νη ξπζκηζηηθέο θαη ηερλνινγηθέο ζπλζήθεο.
9. Γλψζε ησλ Βαζηθψλ Αξρψλ Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ θαη ηεο ρεηηθήο
Ννκνζεζίαο
Σίζεηαη σο δήηεκα σαμηλήρ κπιζιμόηηηαρ ελψ παξνπζηάδεη παξάιιεια μεγάλη έλλειτη
σο επαγγεικαηηθή δεμηφηεηα. Οθείιεηαη θπξίσο ζηελ έιιεηςε θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ ζε έλα
πεξηβάιινλ φπνπ ηα ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα απμάλνληαη κε ηαρχηαηνπο ξπζκνχο θαη
θπξίσο ζε εξαζηηερληθφ επίπεδν. Αληίζεηα ηα κεγαιχηεξα θαηαζηήκαηα πξνηηκνχλ εηδηθέο
ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο. Ζ ηήξεζε ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο απαζρνιεί θπξίσο ηα
κεγάια θαηαζηήκαηα δηεζλνχο εκβέιεηαο γηα ηελ πξνζαξκνγή ηνπο θαη ζε ηνπηθέο αγνξέο.
Ζ ηήξεζε ησλ λνκηκφηεηαο απηνκαηνπνηείηαη θαη θαηά ηελ θαηαζθεπή ηζηνζειίδαο, κε ηνπο
θαηαζθεπαζηέο λα επσκίδνληαη ην βάξνο έλαληη ησλ εξγνδνηψλ ηνπο.
10. Γλψζεηο Δπηθνηλσλίαο κε ηνλ Πειάηε ζε Πξνθνξηθφ θαη Γξαπηφ Λφγν
Όπσο θαη ζην επίπεδν ησλ γεληθψλ δεμηνηήησλ, νη επαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο πνπ
άπηνληαη ηεο επηθνηλσλίαο εθιακβάλνληαη σο μεγάληρ ζημαζίαρ αλ θαη ζε απηή ηελ
πεξίπησζε παξνπζηάδνπλ μικπή έλλειτη ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ. Ζ δηαθνξνπνίεζε
έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ρξεηάδνληαη εηδηθέο γλψζεηο παξνπζίαζεο, δηαπξαγκάηεπζεο θαη
πεηζνχο. Ζ ηθαλφηεηα κεηαθνξάο ηδεψλ ζηνλ πξνθνξηθφ θαη γξαπηφ ιφγν επεξεάδεηαη απφ
ην πεξηβάιινλ ζε αηνκηθφ επίπεδν, θαη ηηο πςειέο απαηηήζεηο γηα πξνζαξκνγή
(localization) ησλ ειεθηξνληθψλ επηρεηξήζεσλ ζε επξχηεξεο αγνξέο. Ζ αλάπηπμε ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ εκπνξηθνχ ηνκέα απμάλεη ηελ επηθνηλσλία, γξαπηή ή πξνθνξηθή, ζε μέλεο
γιψζζεο θαη ζπκβάιεη ζην ρηίζηκν κηαο θαιήο ζρέζεο κε ηνλ πειάηε κε άξηζηε επηθνηλσλία
ζηε κεηξηθή ηνπ γιψζζα.
11. Τπνινγηζηηθή Γεμηφηεηα
Δλψ ζηηο γεληθέο δεμηφηεηεο νη αξηζκεηηθέο δεμηφηεηεο ζεσξνχληαη κεζαίαο θξηζηκφηεηαο θαη
ζε κηθξή έιιεηςε, ζηελ πεξίπησζε ηεο ππνινγηζηηθήο δεμηφηεηαο ν ππεξηζρχνλ
ραξαθηεξηζκφο είλαη μεζαίαρ κπιζιμόηηηαρ, παξνπζηάδνληαο επάπκεια ζην εξγαηηθφ
δπλακηθφ. Ηζρχνπλ νη παξαηεξήζεηο ηεο ελφηεηαο Α.3. Γεληθά, ε ππνινγηζηηθή δεμηφηεηα
είλαη κεγάιεο ζεκαζίαο ζε ζπγθεθξηκέλεο εηδηθφηεηεο ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο γηα
ηελ θάιπςε ησλ νπνίσλ ρξεζηκνπνηείηαη εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ.
12. Γηαρείξηζε Υξφλνπ
Απνηειεί δεμηφηεηα μεγάληρ κπιζιμόηηηαρ ε νπνία βξίζθεηαη ζε επάπκεια ζην εξγαζηαθφ
πεξηβάιινλ. Απνηειεί κέξνο ησλ νξγαλσηηθψλ ηθαλνηήησλ, θαη αλαθέξεηαη ζε πξνζσπηθφ,
θπξίσο, επίπεδν. Χζηφζν, ε ζσζηή δηαρείξηζε ρξφλνπ απφ ηε κνλάδα ζπληειεί ζηελ
νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζπλφινπ θαη αληίζηξνθα. Αθνξά φιεο ηηο θιίκαθεο ησλ εξγαδνκέλσλ
ζηα ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα κε ηελ ίδηα βαξχηεηα. Ζ ζσζηή δηαρείξηζε ρξφλνπ έρεη
ζεηηθφ αληίθηππν ηφζν ζε επίπεδν νηθνλνκίαο φζν θαη παξνπζίαζεο ζην αγνξαζηηθφ θνηλφ.
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13. Δθαξκνγή Οδεγηψλ θαη Πξνδηαγξαθψλ
Μεγάληρ ζημαζίαρ είλαη ε εθαξκνγή νδεγηψλ θαη πξνδηαγξαθψλ παξνπζηάδνληαο
σζηφζν μικπή έλλειτη ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ. Ζ δεμηφηεηα αμηνινγήζεθε θαηφπηλ εηδηθήο
επηζήκαλζεο θαζψο δελ πξνέθπςε σο αμηφινγν δήηεκα θαηά ηελ αληαιιαγή απφςεσλ. Χο
παξάγνληεο πνπ ζπληείλνπλ ζηε ζρεηηθή έιιεηςε απνγξάθνληαη νη: ηερλνινγία θαη
θαηλνηνκία, δηεζλήο θαη εγρψξηνο αληαγσληζκφο, ξπζκηζηηθφ πιαίζην, πεξηβάιινλ θαη άιινη
εηδηθνί παξάγνληεο.
14. Παξαθνινχζεζε θαη Έιεγρνο
Ζ παξαθνινχζεζε θαη ν έιεγρνο είλαη μεγάληρ ζημαζίαρ ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία ελφο
ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο φπνπ απαηηείηαη άξηζηνο ζπληνληζκφο κεηαμχ ζπλεξγαηψλ θαη
δηαθνξεηηθψλ εηδηθνηήησλ. Τπάξρεη ζπλερήο πξνζπάζεηα γηα βειηίσζε ηνπ ειέγρνπ θαη
ηεο παξαθνινχζεζεο ηεο αγνξάο κε λέα ηερλνινγηθά κέζα. Πέξαλ ηεο αληηκεηψπηζεο ησλ
θσιπκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ ζε θαζεκεξηλή βάζε, νη ζπγθεθξηκέλεο δεμηφηεηεο
ζπκβάινπλ ζε επίπεδν κεζνπξφζεζκνπ θαη καθξνπξφζεζκνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ
ψζηε λα αληαπεμέιζεη ε εθάζηνηε επηρείξεζε ζηηο αιιαγέο θαη ηνλ απμαλφκελν
αληαγσληζκφ.
15. Δπαγγεικαηηζκφο
Γίλεηαη ηδηαίηεξε κλεία γηα ηελ αλάγθε επαγγεικαηηζκνχ ζε φια ηα επίπεδα εληφο ηνπ
ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο αιιά θαη ζε επίπεδν ζπλεξγαηψλ. Ζ ζπλέπεηα, ε
ζπζηεκαηηθφηεηα θαη ε ππεπζπλφηεηα θαηά ηελ άζθεζε θαζεθφλησλ είλαη μεγάληρ
ζημαζίαρ θαη νη ελλείτειρ πνπ παξαηεξνχληαη ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ είλαη μικπέρ. ε
απηφ ζπκβάιεη ην ζπγθεθξηκέλν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ ζε
ζπλάξηεζε κε ηε δηεπθφιπλζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο κέζσ ηεο ρξήζεο ηεο
ηερλνινγίαο. Ο πςειφο αληαγσληζκφο επλνεί ηελ αιιαγή λννηξνπίαο πξνο ηελ ππεχζπλε
άζθεζε θαζεθφλησλ.
Γ. Αλαδπόκελεο Γεμηόηεηεο
1. Δπηθνηλσλία Σερληθνχ-Δκπνξηθνχ
Τπήξμε θνηλή δηαπίζησζε κεηαμχ ησλ εξσηεζέλησλ ε αλάγθε γηα πξνζαξκνζηηθφηεηα
ηφζν ζε αηνκηθφ φζν θαη ζε επίπεδν επηρείξεζεο. Γηα ηελ απνδνηηθφηεξε ιεηηνπξγία ησλ
επηρεηξήζεσλ απαηηείηαη ν θάζε εξγαδφκελνο λα έρεη άπνςε γεληθή θαη εηδηθή, αιιά θαη
ηερληθή θαη εκπνξηθή. Γεληθφηεξνο ζθνπφο γηα ηνλ εξγαδφκελν είλαη λα θαηέρεη κία
ζπλνιηθή άπνςε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ πεξηβάιινληφο ηεο, ψζηε λα
δηαζθαιίδεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ θαη ζπλεπψο ε επκάξεηα ηεο επηρείξεζεο.
Καζίζηαηαη σζηφζν ζαθήο ε αλάγθε γηα λέα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζε φια ηα
επίπεδα ζηειερψλ ησλ επηρεηξήζεσλ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, παξ‟ φιε ηελ έκθαζε γηα
εθπαίδεπζε αιιά θαη απφθηεζε εκπεηξίαο ζην ρψξν εξγαζίαο. Θεσξείηαη φηη ην εκπνξηθφ
ηκήκα κπνξεί λα εθπαηδεπηεί ζε ηερληθνχο φξνπο ελψ ην αληίζηξνθν απνηειεί κε
ιεηηνπξγηθή ιχζε.
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2. Business Intelligence
Ο φξνο αλαθέξεηαη ζηε ρξήζε ινγηζκηθνχ απφ ηηο επηρεηξήζεηο κε ζθνπφ ηελ αλάθηεζε
ζεκαληηθψλ πιεξνθνξηψλ φζνλ αθνξά ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο. Τπάξρεη αλάγθε γηα
εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ ζα απνζθνπνχλ ζην πξαθηηθφ ζηνηρείν θαη ηελ εξκελεία
ησλ αλαιχζεσλ ηέηνησλ ζπζηεκάησλ. Απηή είλαη ίζσο ε κφλε πξαθηηθή πνπ κπνξεί λα
δψζεη πξννπηηθή ζηνλ αλαπηπζζφκελν θιάδν ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ απέλαληη ζηνλ
αληαγσληζκφ.
Ραβδόγξακκα 1: Απεηθόληζε ηνπ βαζκνύ επάξθεηαο ησλ κεγάιεο ζπνπδαηόηεηαο
γεληθώλ θαη επαγγεικαηηθώλ δεμηνηήησλ θαζώο θαη ησλ αλαδπόκελσλ δεμηνηήησλ
γηα ην ΗΔ1

1

GS-general skillγεληθή δεμηόηεηα
PS-professional skillεπαγγεικαηηθή δεμηόηεηα
ES-emerging skillαλαδπόκελε δεμηόηεηα
Shortage (έιιεηςε)acute (κεγάιε), minor (κηθξή), adequacy (επάξθεηα)
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Ραβδόγξακκα 2: Απεηθόληζε ηνπ βαζκνύ επάξθεηαο ησλ κεζαίαο ζπνπδαηόηεηαο
γεληθώλ θαη επαγγεικαηηθώλ δεμηνηήησλ γηα ην ΗΔ1

1

GS-general skillγεληθή δεμηόηεηα
PS-professional skillεπαγγεικαηηθή δεμηόηεηα
Shortage (έιιεηςε)acute (κεγάιε), minor (κηθξή), adequacy (επάξθεηα)
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9. ύνοψη ςυμπεραςμϊτων ϋρευνασ
Οη δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην, ηφζν θαηά ηελ εξγαζία, φζν θαη
ζε ζρέζε κε ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, πξνζνκνηάδνπλ εθείλεο πνπ ηζρχνπλ ζηα θπζηθά
θαηαζηήκαηα. Δμάιινπ ε ηάζε είλαη ηα θπζηθά θαηαζηήκαηα λα επεθηείλνληαη θαη ζην
ειεθηξνληθφ εκπφξην.
Απνηειεί πξνηέξεκα γηα ηνλ αγνξαζηή ην γεγνλφο φηη κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη ηηο
αγνξέο ηνπ απφ ην ίδην νηθείν θαηάζηεκα ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα ην επηζθεθηεί κε ηνλ ίδην
θπζηθφ ηξφπν, φπσο παιαηφηεξα. Γίρσο κεηαθίλεζε ηνπ ππνςήθηνπ αγνξαζηή γίλεηαη
επίζεο θαη ε έξεπλα αγνξάο. Βάζεη απηήο ηεο ηδηαηηεξφηεηαο φκσο, απνηειεί αλαγθαία
δεμηφηεηα ε ζειθηηθή παξνπζίαζε ησλ πξντφλησλ, νη δηαθαλείο δηαδηθαζίεο αγνξάο ηνπο,
θαη ε παξνρή αληαγσληζηηθψλ ηηκψλ θαη ε πςειή αζθάιεηα ησλ ζπλαιιαγψλ.
ην πιαίζην απηφ, απφ πιεπξάο ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο απαηηείηαη πνιχ θαιή γλψζε
ειεθηξνληθνχ κάξθεηηλγθ, ηεο αγνξάο θαη ησλ θαλφλσλ ηεο. Απαξαίηεηε είλαη ε ηθαλφηεηα
ρξήζεο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη ε γλψζε μέλσλ γισζζψλ θαη ηδίσο ηεο αγγιηθήο.
Πνιιά ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα εμάιινπ πξνκεζεχνληαη ηα πξντφληα ηνπο απφ ην
εμσηεξηθφ. Αλάινγε είλαη θαη ε ζπνπδαηφηεηα ηεο επίγλσζεο ησλ θαλφλσλ πνπ δηέπνπλ ην
ειεθηξνληθφ εκπφξην, απφ ηε ζχζηαζε ελφο e-shop έσο θαη ηελ παξάδνζε ηνπ πξντφληνο.
εκαληηθή είλαη ε άκεζε απνζηνιή ησλ πξντφλησλ πνπ απνθηνχληαη ζην δηαδίθηπν,
πξάγκα πνπ ππαγνξεχεη δεμηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηε ιήςε παξαγγειηψλ, ηε
ζπζηεκαηνπνίεζή ηνπο, ηελ γλψζε θαη θαιή ιεηηνπξγία ζπζηήκαηνο απνζεκάησλ, αιιά θαη
ηελ θαιή ζπλεξγαζία κε ηνλ θνξέα απνζηνιψλ αλ δελ πξφθεηηαη γηα ίδηα ππεξεζία.
Σν ηειεθσληθφ θέληξν επσκίδεηαη ην θχξην βάξνο ηεο δηαδηθαζίαο, πξέπεη επνκέλσο ν
εξγαδφκελνο ζε απηή ηε ζέζε λα δηαζέηεη επηθνηλσληαθέο θαη νξγαλσηηθέο ηθαλφηεηεο
πέξαλ ησλ βαζηθψλ γλψζεσλ. Καζψο ην ηειεθσληθφ θέληξν ησλ ειεθηξνληθψλ
επηρεηξήζεσλ ππνθαζηζηά ηνλ εμεηδηθεπκέλν πσιεηή ησλ θπζηθψλ θαηαζηεκάησλ,
απαηηνχληαη ζην αθέξαην νη ίδηεο δεμηφηεηεο πιελ εθείλσλ πνπ άπηνληαη ηεο θπζηθήο
παξνπζίαο.
Ο ππάιιεινο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ είλαη πηζαλφ λα δηαρεηξίδεηαη
θαη ην ηειεθσληθφ θέληξν, εηδηθά ζε κηθξνχ κεγέζνπο επηρεηξήζεηο. αλ απφξξνηα ηνπ
δηηηνχ ηνπ έξγνπ νθείιεη λα απνπλέεη εκπηζηνζχλε ζηνλ ελδηαθεξφκελν θαζψο πξφθεηηαη
γηα κία νηθνλνκηθή ζπλαιιαγή εμ απνζηάζεσο. Δλδεηθηηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη ζεκαληηθφο
αξηζκφο πειαηψλ ειεθηξνληθψλ θαηαζηεκάησλ επηιέγνπλ σο κέζνδν πιεξσκήο ηελ
αληηθαηαβνιή.
Οη λεφηεξεο γεληέο παξνπζηάδνπλ πςειφηεξα πνζνζηά ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηξφπν αγνξψλ,
ιφγσ ηεο εμνηθείσζεο, ηελ νπνία έρνπλ κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο. Κάπνηεο ακθηβνιίεο
ζρεηηθά κε ηηο ειεθηξνληθέο αγνξέο, ηδίσο απφ κεγαιχηεξεο ειηθίεο, νθείινληαη θαη ζην
γεγνλφο φηη ν έιεγρνο ηεο αμηνπηζηίαο ησλ ειεθηξνληθψλ θαηαζηεκάησλ είλαη ζηε ρψξα
καο ειιηπήο.
Δμεηάδνληαο ην ειεθηξνληθφ εκπφξην απφ δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο πξνθχπηνπλ
δηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ην πνηεο δεμηφηεηεο είλαη πην ζεκαληηθέο. ην ζχλνιν ησλ
εξσηεζέλησλ σζηφζν, ην ειεθηξνληθφ εκπφξην απνηειεί κηα πνιπζχλζεηε δηαδηθαζία
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φπνπ εκπιέθνληαη δηαθνξεηηθέο δξάζεηο ζπγρξφλσο. Απηέο νη δξάζεηο πξέπεη λα είλαη
ζπληνληζκέλεο.
Ο ζπληνληζκφο ησλ δξάζεσλ θαη ησλ εηδηθνηήησλ ελφο ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο μεθηλά
απφ ηελ επίγλσζε ηνπ εκπνξεχζηκνπ πξντφληνο θαη θαηαιήγεη κε πνιιά ελδηάκεζα ζηάδηα
ζηηο πξνζπάζεηεο δηεχξπλζεο ηνπ εκπνξηθνχ θχθινπ ηεο εθάζηνηε εηαηξείαο. Αλάκεζα ζε
απηά ηα δχν ηνπνζεηνχληαη δεηήκαηα γλψζεο εληφο ηεο εηαηξείαο, αιιά θαη δεηήκαηα
δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ. Σν δηάζηεκα κεηαμχ ηνπο ζπκπιεξψλεη κηα ζεηξά δεμηνηήησλ
πνπ νθείιεη λα θαιχςεη ηελ θαηαλφεζε ηεο αγνξάο θαη ηε ρξήζε ηεο ζρεηηθήο ηερλνινγίαο.
Απφ πιεπξάο επξεκάησλ φπσο πξνθχπηεη απφ ηε ζπζηεκαηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ
ηεο έξεπλαο, ην ειεθηξνληθφ εκπφξην απνηειεί πνιπζχλζεηε δηαδηθαζία. Έηζη, ην δήηεκα
ηεο επειημίαο θαη ηεο πξνζαξκνζηηθόηεηαο ζεσξείηαη από ηνπο αλζξώπνπο ηνπ
ρώξνπ σο γεληθή δεμηόηεηα κεγάιεο ζπνπδαηόηεηαο ελώ βξίζθεηαη παξάιιεια ζε
κεγάιε έιιεηςε. Σν ειεθηξνληθφ εκπφξην επεξεάδεηαη θαζεκεξηλά απφ αιιαγέο ζηελ
ηερλνινγία ζηηο νπνίεο απαηηείηαη άκεζε πξνζαξκνγή. Ζ επειημία θαη ε
πξνζαξκνζηηθφηεηα είλαη αξεηέο/δεμηφηεηεο πνπ ζα πξέπεη λα δηέπνπλ ηνλ θιάδν απφ ην
επίπεδν ηνπ πσιεηή έσο απηφ ηνπ ηειεπηαίνπ εμσηεξηθνχ ζπλεξγάηε ηεο επηρείξεζεο,
ψζηε λα κεγηζηνπνηείηαη ε απνδνηηθφηεηά ηεο.
Αληίζηνηρα, πξνθχπηεη θαη ε αλάγθε «εθπαίδεπζεο» ηνπ πξνκεζεπηή νχησο ψζηε λα
ζπλεξγάδεηαη αξκνληθά κε ηνλ έκπνξν θαη λα θαηαλνεί άκεζα ηηο αλαδπφκελεο αλάγθεο ηεο
αγνξάο.
Ζ εκπεηξία απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην. Γηα παξάδεηγκα, ν
ηδαληθφο ππεχζπλνο δηαρείξηζεο ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο έρεη μεθηλήζεη απφ ην βαζηθφ
επίπεδν (entry level) θαη έρεη αλέιζεη ζηαδηαθά ζην πςειφηεξν επίπεδν. Ζ επίγλσζε
δηαθνξεηηθψλ δηαδηθαζηψλ ζπληειεί ζε κηα επξχηεξε αληίιεςε θαη θαηαλφεζε πνπ νμχλεη
ηελ θξηηηθή ηθαλφηεηα θαη δηεπθνιχλεη ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο.
Τπάξρεη κηα ζαθήο αληίιεςε ησλ απαζρνινχκελσλ ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην φηη
πξφθεηηαη γηα έλαλ «θιεηζηφ» θιάδν ηνπ εκπνξίνπ, ν νπνίνο ζηειερψλεηαη απφ εθείλνπο
πνπ αζρνιήζεθαλ κε απηφ απφ ηελ έλαξμε ηεο δξαζηεξηφηεηαο απηήο ζηελ Διιάδα. Ζ
εκπεηξία πνπ απαηηείηαη γηα ηε πξφζιεςε ελφο αηφκνπ δε κπνξεί ινηπφλ λα μεπεξλά γη‟
απηφ ην ιφγν ηα δέθα (10) κε είθνζη (20) έηε. Χζηφζν, απφ κηα άιιε πιεπξά ζα κπνξνχζε
θαλείο λα ζεσξήζεη φηη νη ειιείςεηο ηνπ ρψξνπ απνδεηθλχνπλ, ηφζν ηε δπλακηθή, φζν θαη
ηηο ζεκεξηλέο ηνπ αλάγθεο ζε εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ.
ε ζρέζε κε ην αλψηεξν επίπεδν (strategic level), φπσο αλαθέξεηαη παξαπάλσ, νη
απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο ζπλνςίδνληαη σο εμήο:
1. Δκπνξηθή ινγηθή
2. Δπηθνηλσλία κεηαμχ ηερληθνχ θαη εκπνξηθνχ ηνκέα
3. Αλάιπζε δεδνκέλσλ
ε απηφ ην επίπεδν, ηδηαίηεξε βαξχηεηα δίδεηαη ζην γεγνλφο φηη ζπρλά ν δεχηεξνο φξνο
ζηνλ ηίηιν «ειεθηξνληθφ εκπφξην» θζίλεη ζε ζρέζε κε ηνλ πξψην. Βαζηθφ πξνζφλ ηνπ
Τπάιιεινπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Ζιεθηξνληθνχ Δκπνξίνπ πξέπεη λα είλαη πάληνηε ε
εκπνξηθή ινγηθή. Σνλίδεηαη φηη ην ειεθηξνληθφ εκπφξην δηέπεηαη απφ ηελ ίδηα ινγηθή κε ην
θπζηθφ, κε ηε δηαθνξά φηη ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην ρξεζηκνπνηνχληαη επηπξφζζεηα κέζα
γηα ηελ επίηεπμε ησλ ίδησλ ζηφρσλ.
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Μέζα ζε απηό ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ ειεθηξνληθώλ θαηαζηεκάησλ όπνπ ζε
ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα απαηηείηαη ε δηαρείξηζε πιεζώξαο δεηεκάησλ θαη ν
άξηζηνο ζπληνληζκόο ηνπο, πξνθύπηεη κεγάιε έιιεηςε ηθαλώλ αηόκσλ λα
αλαιάβνπλ πξσηνβνπιίεο εηδηθά πξνο ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ. Μπνξεί κελ νη
εθπξφζσπνη ηνπ ρψξνπ λα ζεσξνχλ ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη ηελ αλάιεςε
πξσηνβνπιηψλ σο γεληθέο δεμηφηεηεο κεζαίαο ζπνπδαηφηεηαο, θαζψο δελ αθνξνχλ ην
ζχλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα, ε ζρεηηθή έιιεηςή ηνπο σζηφζν
εγείξεη ζέκαηα πξνο πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε.
Αληίζεηα, σο κεγάιεο ζπνπδαηόηεηαο θαη ζε κεγάιε έιιεηςε παξαηεξείηαη ε
επαγγεικαηηθή δεμηόηεηα θαηαγξαθήο ηερληθώλ ζεκάησλ θαη ειέγρνπ νξζήο
απνθαηάζηαζεο. πλερείο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο επεξεάδνπλ ηα εξγαιεία ηνπ
ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. Παξάιιειεο αιιαγέο ζην δηαδίθηπν, π.ρ. ε δηαθήκηζε ζην
Instagram, απαηηνχλ επίζεο θάπνηεο βαζηθέο ηερληθέο γλψζεηο. Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην
αξθεηά ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα πνπ παξαθνινπζνχλ ηηο εμειίμεηο πξνζθεχγνπλ ζε
εμσηεξηθέο ζπλεξγαζίεο κε εμεηδηθεπκέλεο εηαηξείεο ψζηε λα αληαπεμέιζνπλ ζηα λέα
δεδνκέλα. Αληίζεηα, ε εκηκάζεηα θαη ν εξαζηηερληζκφο θαίλνληαη λα πιήηηνπλ ζεκαληηθά ην
θχξνο θαη ηε βησζηκφηεηα ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ.
Ζ πξνζθπγή ζε δσξεάλ βάζεηο δεκηνπξγίαο ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο νθείιεηαη ζηε
ζρέζε ρξφλνπ-θφζηνπο. Δλψ ε επαγγεικαηηθή δνπιεηά ζεσξείηαη απφ ηνπο αλζξψπνπο
ηνπ ρψξνπ αθξηβή, ππάξρεη παξάιιεια ε πξνηξνπή λα πξνηηκάηαη θαζφηη ην απνηέιεζκα
είλαη πξνζσπνπνηεκέλν θαη εγγπεκέλα ιεηηνπξγηθφ, κε ειάρηζηεο εμαηξέζεηο.
Ζ ζσζηή ιεηηνπξγία ελφο ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο είλαη απαξαίηεηε ζηε δηακφξθσζε
κίαο θαιήο εηθφλαο σο πξνο ηελ αγνξά. Γηα ηνλ ίδην ιφγν, θαζψο εγείξνληαη δεηήκαηα
αμηνπηζηίαο, παξαηεξείηαη κεγάιε έιιεηςε δεμηνηήησλ ζηε γλώζε ηεο αγγιηθήο
εκπνξηθήο νξνινγίαο θαη ζηε γλώζε δηακόξθσζεο ηηκνθαηαιόγσλ. Τπάξρεη έθδειε
απμεηηθή ηάζε γηα εμαγσγέο πξντφλησλ ζε κεγαιχηεξεο αγνξέο κε πιενλέθηεκα ηεο
Διιάδαο ηε δπλαηφηεηα πψιεζεο πξντφλησλ ζε έθπησζε ή κε παξάιιειεο πξνζθνξέο ζε
αληίζεζε κε άιιεο Δπξσπατθέο ρψξεο. ε απηφ ην αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ απαηηείηαη
επαγγεικαηηζκφο, επειημία θαη ηαρχηεηα.
Κνηλή δηαπίζησζε κεηαμχ ησλ εξσηεζέλησλ ππήξμε ε ζχγρξνλε αλάγθε γηα
πξνζαξκνζηηθφηεηα ηφζν ζε αηνκηθφ φζν θαη ζε επίπεδν επηρείξεζεο. Γηα ηελ
απνδνηηθφηεξε ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ απαηηείηαη ν θάζε εξγαδφκελνο λα έρεη άπνςε
γεληθή θαη εηδηθή, αιιά θαη ηερληθή θαη εκπνξηθή. Έηζη, πξνθύπηεη σο αλαδπόκελε
δεμηόηεηα ε ‘’επθνιία κεηαπήδεζεο’’ από ην εκπνξηθό ζην ηερληθό ζηνηρείν.
Γεληθφηεξνο ζθνπφο γηα ηνλ εξγαδφκελν είλαη λα θαηέρεη
δξαζηεξηφηεηαο ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ πεξηβάιινληφο ηεο,
απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ ε νπνία ζα ζπλδξάκεη θαη ζηελ
Αλαδύεηαη ζήκεξα ε αλάγθε ηνπ business intelligence,
θάζκα ησλ απαζρνινχκελσλ ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην..

κία ζπλνιηθή άπνςε ηεο
ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε
επκάξεηα ηεο επηρείξεζεο.
σο λννηξνπίαο ζε φιν ην

Καζψο ε εμεηδίθεπζε έξρεηαη λα θαιχςεη ηηο απμεκέλεο αλάγθεο ηνπ ειεθηξνληθνχ
εκπνξίνπ, ππάξρεη κία δηαξθήο θαη παξάιιειε πξνζπάζεηα γηα απηνκαηνπνίεζε ησλ
δηαδηθαζηψλ εληφο εξγαζίαο απνζθνπψληαο ηαπηφρξνλα ζηελ αχμεζε ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ζηε κείσζε ηνπ απαηηνχκελνπ ρξφλνπ. Πάξα ηαύηα ν ξπζκόο
αλάπηπμεο ηνπ ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ παξακέλεη έληνλνο θαη έηζη αλαδύεηαη ε
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αλάγθε γηα απνηειεζκαηηθόηεξε δηαρείξηζε ηνπ ρξόλνπ (time management). Ζ
ζσζηή δηαρείξηζε ηνπ αλαθέξεηαη ζε φια ηα επίπεδα ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ σο
ξπζκηζηηθφο παξάγνληαο ηνπ ηειηθνχ απνηειέζκαηνο.
Δλ θαηαθιείδη, θαζίζηαηαη ζαθήο ε αλάγθε γηα λέα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζε φια ηα
επίπεδα ζηειερψλ ησλ επηρεηξήζεσλ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, παξ‟ φιε ηελ έκθαζε γηα
απφθηεζε εκπεηξίαο θαη εθπαίδεπζε ζην ρψξν εξγαζίαο. Νέα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα
ζα κπνξνχζαλ λα γεθπξψζνπλ ην θελφ γλψζεο κεηαμχ ησλ ππαξρφλησλ πξνγξακκάησλ
θαη ησλ ζχγρξνλσλ αλαγθψλ ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. Απηά ζα έπξεπε λα δίλνπλ
ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο επηρεηξεκαηηθέο δεμηφηεηεο, ρσξίο λα ππνιείπνληαη ηνκείο πνπ ζα
ζπλάδνπλ ζηελ ηθαλφηεηα αιιειεπίδξαζεο κε ηα ππφινηπα ηκήκαηα ηνπ ειεθηξνληθνχ
θαηαζηήκαηνο πξνβάιινληαο σο ηειηθφ ζηφρν ηελ απφθηεζε κίαο ζπλνιηθήο εηθφλαο ηνπ
ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ.
ην πιαίζην ηνπ ζρεδηαζκνχ θαηαξηίζεσλ είηε ζην επίπεδν ηεο αξρηθήο επαγγεικαηηθήο
εθπαίδεπζεο, είηε ηεο ζπλερηδφκελεο, είηε θαη ηεο Σξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, είλαη ζθφπηκν
λα πξνζκεηξεζνχλ νη αλαδπφκελεο δεμηφηεηεο νη νπνίεο εκθαλίδνπλ κεγάιε έιιεηςε,
φπσο:
Α) ν ζπλδπαζκφο ηερληθψλ θαη εκπνξηθψλ δεμηνηήησλ
Β) Business Intelligence-Business sense
Γ) Γηαρείξηζε ρξφλνπ
Σέινο, ηφζν ζην ζρεδηαζκφ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, φζν θαη ζηνπο
κεραληζκνχο πξφγλσζεο δεμηνηήησλ, είλαη ρξήζηκν λα ππνζηεξηρζεί ε θάιπςε ηεο
επάξθεηαο ζε δεμηφηεηεο κεγάιεο θαη κεζαίαο θξηζηκφηεηαο, νη νπνίεο δηαπηζηψλνληαη ζε
κεγάιε έιιεηςε ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο κειέηεο. Απηέο είλαη:
Α) Δπειημία θαη πξνζαξκνζηηθφηεηα
Β) Γλψζεηο Καηαγξαθήο ηερληθψλ ζεκάησλ θαη ειέγρνπ νξζήο απνθαηάζηαζεο
Γ) Δπίιπζε Πξνβιεκάησλ
Γ) Αλάιεςε Πξσηνβνπιίαο
Δ) Γλψζεηο Αγγιηθήο Οξνινγίαο
η) Γλψζεηο Γηακφξθσζεο Σηκνθαηαιφγσλ.
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