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ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

 

 

 

 Ζ παξνχζα έθδνζε απνηειεί ηνλ δεχηεξν ηφκν παξνπζίαζεο 

απνηειεζκάησλ ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο ηεο ΠΑΔΠ κε ζέκα ηελ „Εήηεζε 

Δηδηθνηήησλ θαη Γεμηνηήησλ ζηελ Διιεληθή Αγνξά Δξγαζίαο‟, απνηππψλεη ηηο 

απφςεηο  εθπξνζψπσλ Διιεληθψλ επηρεηξήζεσλ γηα ην ζέκα, θαη ιεηηνπξγεί 

ζπκπιεξσκαηηθά σο πξνο ηνλ πξψην ηφκν ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο πνπ έρεη 

εθδνζεί
1
, ζηνλ νπνίν παξνπζηάδνληαλ νη απφςεηο εθπξνζψπσλ ησλ 

ζπλδηθαιηζηηθψλ/ζπιινγηθψλ θνξέσλ εξγαδνκέλσλ, εξγνδνηψλ θαη 

απηναπαζρνινπκέλσλ, γηα ην ίδην ζέκα. Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ εμάγνληαη απφ ηηο 

δχν απηέο πνηνηηθνχ ραξαθηήξα κειέηεο, ζα πξέπεη λα ζπλδπαζηνχλ κε ηα 

ζπκπεξάζκαηα ηεο αλάιπζεο ησλ πνζνηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο έξεπλαο
2
, κε ζηφρν 

ηνλ ζρεκαηηζκφ κηαο νινθιεξσκέλεο εηθφλαο ηεο δήηεζεο ησλ εηδηθνηήησλ θαη 

δεμηνηήησλ ζηελ ρψξα καο, πνπ ζα απνηεινχζε ην εξγαιείν ράξαμεο θαη 

εθαξκνγήο ησλ πνιηηηθψλ ζηήξημεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο, ηφζν ζηελ θαηεχζπλζε 

ηεο δηφξζσζεο ησλ αλαληηζηνηρηψλ ζηελ πξνζθνξά-δήηεζε εξγαζίαο, φζν θαη 

ζηνλ ζρεδηαζκφ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο-θαηάξηηζεο θαη δηα βίνπ κάζεζεο. 

 

 ηελ παξνχζα έθδνζε παξνπζηάδεηαη ε άπνςε ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ 

δήηεζε ησλ εηδηθνηήησλ-δεμηνηήησλ, πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ ζπλδπαζκφ επξείαο 

γθάκαο πνηνηηθψλ πιεξνθνξηψλ, πνπ αληινχληαη απφ έλα πιηθφ ζπλεληεχμεσλ 

εθπξνζψπσλ 28 επηρεηξήζεσλ (εθ ησλ νπνίσλ νη 7 είλαη θξαηηθέο
3
 ή κηθηέο

4
, θαη 

                                                           
1
 θνπειίηνπ, Θ & Υαξίζεο,Α, 2006, „Εήηεζε εηδηθνηήησλ θαη δεμηνηήησλ ζηελ Διιεληθή αγνξά 

εξγαζίαο, - απνηειέζκαηα ζπλεληεχμεσλ κε εθπξνζψπνπο θιαδηθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ 

θνξέσλ‟, ΠΑΔΠ. 
2
 Πξφθεηηαη γηα ηελ κεγάιε πξσηνγελή έξεπλα πεδίνπ πνπ ζρεδηάζηεθε απφ ηελ ΠΑΔΠ ην 2003, 

δηελεξγήζεθε θαηά ην ίδην έηνο, θαη αθνξνχζε ηε ζπιινγή πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ ζηνηρείσλ γηα 

ηε „Εήηεζε εηδηθνηήησλ θαη δεμηνηήησλ ζηελ Διιεληθή αγνξά εξγαζίαο‟. Σα πνζνηηθά ζηνηρεία 

ηεο έξεπλαο  πνπ πξνέθπςαλ απφ ζπλεληεχμεηο ζε αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα 7.336 επηρεηξήζεσλ 

ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζε φιε ηελ επηθξάηεηα, νδήγεζαλ ζε ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ δήηεζε ησλ 

εηδηθνηήησλ ζην χλνιν ηεο Υψξαο, ηηο Πεξηθέξεηεο θαη ηνπο Ννκνχο (εθδφζεθαλ ην 2004),  ηα 

νπνία ζπλδπάδνληαη κε ηα πνξίζκαηα ησλ δχν πνηνηηθψλ εξεπλψλ, πνπ βαζίζηεθαλ ζε 

ζπλεληεχμεηο ζε βάζνο κε εκηδνκεκέλν εξσηεκαηνιφγην πξνο ηνπο εθπξνζψπνπο 28 ηδησηηθψλ θαη 

δεκφζησλ επηρεηξήζεσλ, θαη κεγάινπ εχξνπο ζπλδηθαιηζηηθψλ θνξέσλ, θιαδηθψλ θαη 

επαγγεικαηηθψλ. 
3
 Με ηελ έλλνηα φηη ην θξάηνο παξακέλεη ν απφιπηνο ηδηνθηήηεο. 

4
 πνπ κέξνο ηεο ηδηνθηεζίαο –αιινχ κεγαιχηεξν θαη αιινχ κηθξφηεξν, αλήθεη ζε ηδησηηθνχο 

θνξείο. 
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νη 21 ηδησηηθέο). ηφρνο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ηεο άπνςεο ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ 

θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηελ αγνξά εξγαζίαο σο πξνο ηηο εηδηθφηεηεο θαη 

δεμηφηεηεο, ηελ άξζξσζε  θαη ηηο πξννπηηθέο ηνπο, ηηο ηπρφλ ειιείςεηο θαη 

αλαληηζηνηρίεο πνπ δηαπηζηψλνληαη ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ ζε ζρέζε κε απηέο.    

Απνθηήζεθε ε άπνςε ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ην είδνο θαη ην πεξηερφκελν ησλ 

εηδηθνηήησλ πνπ ζεσξνχληαη αλαγθαίεο γηα ηελ άζθεζε ηεο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ζε θάζε ηνκέα θαη θιάδν, αλάινγα κε ηελ ηάμε κεγέζνπο ησλ 

επηρεηξήζεσλ, ηελ επάξθεηα ή αλεπάξθεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνζφλησλ, ην 

βαζκφ εμεηδίθεπζεο θαη ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ δεμηνηήησλ ησλ κηζζσηψλ 

εξγαδνκέλσλ, ζε ζπλάξηεζε κε ην βαζκφ επάξθεηαο θαη ηηο αλάγθεο  βειηίσζεο 

ησλ ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, ην επίπεδν θαη ηελ πνηφηεηα ηεο 

παξερφκελεο γλψζεο, ζεσξεηηθήο θαη πξαθηηθήο, θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηνπ πιαηζίνπ ησλ αληίζηνηρσλ πνιηηηθψλ (εθπαίδεπζεο-απαζρφιεζεο-

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, -γεληθήο εθπαίδεπζεο -ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο-

ζπλνιηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο εθπαίδεπζεο-θαηάξηηζεο ηεο ρψξαο). 

 

Απφ ηηο 28 επηρεηξήζεηο ηνπ δείγκαηνο, νη 20 απνηεινχλ Δπηρεηξεκαηηθνχο 

Οκίινπο, ελψ νη εθπξφζσπνί ηνπο απαληνχλ είηε σο εθπξφζσπνη ησλ θεληξηθψλ 

δηνηθήζεσλ ησλ Οκίισλ, είηε εθ κέξνπο κεκνλσκέλσλ επηρεηξήζεσλ πνπ φκσο 

αλήθνπλ ζε νκίινπο θαη νη φπνηεο πνιηηηθέο θαη πξαθηηθέο ηνπο θαζνξίδνληαη απφ 

ηηο θεληξηθέο δηνηθήζεηο ησλ ηειεπηαίσλ. Οη 6 φκηινη είλαη θξαηηθνί (ή έρνπλ σο 

θχξην κέηνρν ην θξάηνο, φληαο πιένλ Α.Δ.) θαη νη ππφινηπνη ηδησηηθνί. 

Ο αξηζκφο ησλ απαζρνινπκέλσλ ζηηο 26 εθ ησλ 28 επηρεηξήζεσλ (νη 

νπνίεο δήισζαλ ηνλ αξηζκφ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο), αλέξρεηαη ζε 111.000 πεξίπνπ 

άηνκα, εθ ησλ νπνίσλ ηα 72.000 είλαη εληαγκέλα ζε νκίινπο επηρεηξήζεσλ ηνπ 

θξαηηθνχ ηνκέα („ζηελνχ‟ θαη „επξχηεξνπ‟, δειαδή  κε ζπκβάζεηο εξγαζίαο 

δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ δηθαίνπ αληίζηνηρα). 

 

Χο πξνο ηελ θιαδηθή θαηαλνκή ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη 

ζην δηαζέζηκν πξσηνγελέο πιηθφ ηεο έξεπλαο, έρνπκε: 

α) 11 επηρεηξήζεηο θαη νκίινπο επηρεηξήζεσλ ζηε κεηαπνίεζε (10 ηδησηηθέο θαη 1 

θξαηηθή), εθ ησλ νπνίσλ νη πεξηζζφηεξεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ παξαγσγή 

ηξνθίκσλ, 

β) 1 ηδησηηθφ φκηιν επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηηο θαηαζθεπέο, 
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γ) 1 φκηιν επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ παξαγσγή, δηαλνκή θαη 

εκπνξία ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, 

δ) 3 επηρεηξήζεηο ζηνπο θιάδνπο ησλ κεηαθνξψλ θαη επηθνηλσληψλ, 

ε) 2 ηδησηηθέο εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο, 

ζη) 3 κεγάινπο νκίινπο επηρεηξήζεσλ ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα (2 θξαηηθνχο 

ή „κεηθηνχο‟ –ην 2003 πνπ δηεμάρζεθε ε ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ-, θαη έλαλ 

ακηγψο ηδησηηθφ), 

δ) 2 επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ πγεία θαη ηελ αζθάιηζε (εθ ησλ 

νπνίσλ ε κία είλαη ηδησηηθφ λνζνθνκείν, ελψ ε άιιε κεγάινο θξαηηθφο 

νξγαληζκφο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη πγείαο), 

ε)1 ηδησηηθφ φκηιν ξαδηνηειενπηηθψλ Μέζσλ Μαδηθήο Δπηθνηλσλίαο 

(ελεκέξσζεο-πιεξνθφξεζεο-ςπραγσγίαο), 

ζ) 2 νκίινπο επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηα μελνδνρεία (ν έλαο 

θξαηηθφο θαη ν άιινο ηδησηηθφο), 

η)  1 ηδησηηθή επηρείξεζε εθπαίδεπζεο, 

θ) 1 επηρείξεζε δηνξγάλσζεο αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ. 

 

 Δπνκέλσο, απφ ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ δείγκαηνο, ιίγν παξαπάλσ απφ ηηο 

κηζέο, δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ άκεζα παξαγσγηθή ζθαίξα (παξαγσγή λέσλ 

πιηθψλ αμηψλ), ελψ νη ππφινηπεο θαηαλέκνληαη ζηνπο θχξηνπο θιάδνπο ησλ 

ππεξεζηψλ. 

 

  

Ζ εξγαζία αλαπηχζζεηαη ζε ηέζζεξα θεθάιαηα.  

 

 ην πξψην θεθάιαην (Θενδφηε θνπειίηνπ) δίλεηαη ε κεζνδνινγία ηεο 

έξεπλαο πνπ, θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο, ζπκπίπηεη κε ην κεζνδνινγηθφ 

πιαίζην ηεο πξνεγνχκελεο πνηνηηθήο έξεπλαο, πνπ πεξηειάκβαλε ζπλεληεχμεηο 

ζπιινγηθψλ θνξέσλ. ε απηφ ην θεθάιαην δίλνληαη νη επηζηεκνληθνί νξηζκνί ησλ 

βαζηθψλ ελλνηψλ πνπ αθνξνχλ ζην αληηθείκελν, δειαδή ησλ ελλνηψλ 

«εηδηθφηεηα» θαη «δεμηφηεηα» θαη παξνπζηάδεηαη ε «ηζηνξία», ε «πεξηπέηεηα» ηεο 

ζεσξεηηθήο ζπγθξφηεζεο απηψλ ησλ ελλνηψλ, ζε ζπλάξηεζε κε ηελ εμέιημε ηνπ 

ζπζηήκαηνο νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ κέζα ζην νπνίν απηέο εληάζζνληαη, θάηη 

εχινγν, αθνχ ην πεξηερφκελφ ηνπο κεηαβάιιεηαη ηζηνξηθά, θαη‟ αλαινγία κε ηε 
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ζπλνιηθή νηθνλνκηθή εμέιημε. Ηδηαίηεξν βάξνο δίλεηαη ζηελ παξάζεζε θαη 

εμέηαζε ησλ θχξησλ αληηκαρφκελσλ απφςεσλ ζρεηηθά κε ηηο εηδηθφηεηεο θαη ηηο 

δεμηφηεηεο ζηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο, ζην πιαίζην ησλ νηθνλνκηθψλ 

αλαδηαξζξψζεσλ, ηεο επειημίαο ηεο απαζρφιεζεο θαη ππφ ην θσο ησλ 

αληηιήςεσλ πεξί ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ δηαδηθαζηψλ. 

  

 ην δεχηεξν θεθάιαην (Θενδφηε θνπειίηνπ) δηεξεπλάηαη α) ε ίδηα ε 

αληίιεςε ησλ επηρεηξήζεσλ πεξί ησλ ελλνηψλ ηεο εηδηθφηεηαο θαη ηεο δεμηφηεηαο 

θαη β) ε θίλεζε ησλ εηδηθνηήησλ θαη δεμηνηήησλ ζηηο επηρεηξήζεηο, θαζψο θαη νη 

ειιείςεηο θαη νη επάξθεηέο ηνπο. Δμεηάδνληαη, ηέινο, νη ηάζεηο φζνλ αθνξά ηελ 

θίλεζε θαη κεηαβνιή ησλ εηδηθνηήησλ θαη δεμηνηήησλ ζηηο ειιεληθέο 

επηρεηξήζεηο. 

 

 ην ηξίην θεθάιαην (ηαπξνχια Αζεκαθνπνχινπ) εμεηάδνληαη νη 

πξαθηηθέο πξνζιήςεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη αλαδεηνχληαη ηα θξηηήξηα επηινγήο 

ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο. Ζ πξαγκάηεπζε ησλ ζεκάησλ απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ 

θαζνδεγείηαη απφ ηελ πεπνίζεζε  φηη ε γλψζε ηνπ ηξφπνπ πνπ ιεηηνπξγεί ε αγνξά  

εξγαζίαο ζηελ Διιάδα  είλαη ηφζν ζεκαληηθή φζν θαη ε γλψζε ησλ βαζηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο αγνξάο εξγαζίαο. Γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα θαηαγξαθήο ησλ 

παξαγφλησλ πνπ νδεγνχλ ηηο επηρεηξήζεηο ζε πξνζιήςεηο αιιά θαη ησλ 

αξλεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ππνςεθίσλ εξγαδνκέλσλ πνπ απνηξέπνπλ ηελ 

εξγαζηαθή ζρέζε.  

 

 ην ηέηαξην θεθάιαην (Απνζηφιεο Υαξίζεο) δηεξεπλψληαη νη πξαθηηθέο 

θαη νη αληηιήςεηο ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη 

θαηάξηηζε, ηφζν ηελ ελδνεπηρεηξεζηαθή, φζν θαη ηελ παξερφκελε απφ θνξείο 

εθηφο ησλ επηρεηξήζεσλ, αιιά θαη ηελ ηξηηνβάζκηα επηζηεκνληθή θαη ηερλνινγηθή 

εθπαίδεπζε. Δπηρεηξείηαη επίζεο λα εμεηαζηεί ε ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ αλαγθψλ 

ηεο ζχγρξνλεο νηθνλνκίαο θαη παξαγσγήο απφ ηε κηα πιεπξά θαη ησλ γεληθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ φισλ ησλ ηνκέσλ ηνπ ζπλνιηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο 

ηεο ρψξαο, ζχκθσλα κε ηηο αληηιήςεηο ησλ ζηειερψλ ησλ επηρεηξήζεσλ, 

εμεηάδνληαη δειαδή νη ηπρφλ ειιείςεηο θαη αλεπάξθεηεο (θαζψο θαη νη ζεηηθέο 

πιεπξέο) ησλ δηαδηθαζηψλ εθπαίδεπζεο (επαγγεικαηηθήο, γεληθήο, επηζηεκνληθήο, 
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ηερλνινγηθήο), ζε ζπλάξηεζε πάληα κε ηηο αλάγθεο ησλ επηρεηξήζεσλ ζε 

ζπγθεθξηκέλεο εηδηθφηεηεο θαη δεμηφηεηεο. 

 

 

ηαπξνχια Αζεκαθνπνχινπ – Θενδφηε θνπειίηνπ – Απνζηφιεο Υαξίζεο 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ 

 

 

Σν ζεσξεηηθφ κεζνδνινγηθφ πιαίζην ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη ζηελ 

νπζία θνηλφ κε απηφ ηεο πξνεγνχκελεο κειέηεο ηεο ΠΑΔΠ, πνπ εμέηαδε ην ζέκα 

ηεο δήηεζεο εηδηθνηήησλ ζηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο κέζα απφ ηηο ζπλεληεχμεηο 

ζπιινγηθψλ θνξέσλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ εξγνδνηψλ. Δπηθεληξψλεηαη 

θπξίσο ζην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο ζπγθξφηεζεο ησλ ελλνηψλ „εηδηθφηεηα‟ θαη 

„δεμηφηεηα‟ (πνπ είλαη νη βαζηθφηεξεο έλλνηεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο κειέηεο), 

θαζψο θαη ζηε ζεσξεηηθή ηνπο εμέιημε, ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ εθάζηνηε θπξίαξρν 

ηξφπν παξαγσγήο, ηε δηακφξθσζε δειαδή θαη ηηο εμειίμεηο γχξσ απφ ηελ 

ηερλνινγία, ηελ νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο θαη ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο παξαγσγήο. 

 

Γηα ηελ θαιχηεξε δηεμαγσγή ησλ αλαιχζεσλ, είλαη ζθφπηκν νη δηάθνξεο 

επηρεηξήζεηο, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην πιηθφ ησλ ζπλεληεχμεσλ, λα 

ηαμηλνκνχληαη θαη λα παξνπζηάδνληαη θαηά νκάδεο, ζχκθσλα κε θξηηήξηα φπσο ν 

ηνκέαο ηεο νηθνλνκίαο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη (βι. 2
ν
 θεθάιαην), ην κέγεζφο 

ηνπο (βι. 3
ν
 θεθάιαην), ή ν θιάδνο ζηνλ νπνίν αλήθνπλ (βι. 4

ν
 θεθάιαην). Ζ 

δηαθνξεηηθή επηινγή  θξηηεξίνπ ηαμηλφκεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ ζε θάζε 

μερσξηζηή ελφηεηα ηεο κειέηεο είλαη δπλαηφ λα ζπκβάιιεη ζην ζρεκαηηζκφ κηαο 

πην ζπλδπαζκέλεο θαη πην νινθιεξσκέλεο εηθφλαο ηνπ δηαζέζηκνπ πξσηνγελνχο 

πιηθνχ ηεο έξεπλαο θαη ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ αλαιχνληαη ζηε κειέηε. Έηζη, ζηελ 

πνξεία ηνπ θεηκέλνπ, δηακέζνπ ηεο δηαθνξεηηθήο ηαμηλφκεζεο ησλ -ίδησλ πάληα- 

επηρεηξήζεσλ, παξνπζηάδνληαη επηπιένλ πηπρέο ηνπ πιηθνχ πνπ εμεηάδεηαη θαη 

δεκηνπξγείηαη ε δπλαηφηεηα, ηαπηφρξνλα κε ηελ αλάιπζε ησλ επηκέξνπο 

αληηθεηκέλσλ πξαγκάηεπζεο, λα δίλεηαη ε εηθφλα ηνπ ζπλφινπ ησλ επηρεηξήζεσλ 

θαη απφ κηα επηπιένλ ζθνπηά θάζε θνξά. 

 

Ο θαηάινγνο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην πξσηνγελέο 

πιηθφ ηεο έξεπλαο δελ είλαη εμαληιεηηθφο απφ ηελ άπνςε ηεο θιαδηθήο ζχλζεζεο 

θαη ηνπ κεγέζνπο ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο ρψξαο. Χζηφζν εθπξνζσπνχληαη νη 

βαζηθφηεξνη θιάδνη νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, θαη ην γεγνλφο φηη νη 

πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο ηεο έξεπλαο είλαη κεγάιεο επηρεηξήζεηο-φκηινη εληζρχεη 

ηελ πηζηφηεηα θαη ππθλφηεηα ησλ πνηνηηθψλ εθηηκήζεσλ θαη ζπκπεξαζκάησλ, 
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κηαο θαη νη ηάζεηο θαη εμειίμεηο ηεο δήηεζεο ησλ εηδηθνηήησλ θαη δεμηνηήησλ –

φπσο θαη κηαο ζεηξάο αθφκα δεηεκάησλ- δηακνξθψλνληαη ζε ζπγθεληξσηηθφ 

επίπεδν ζην εζσηεξηθφ ησλ κεγαιχηεξσλ επηρεηξήζεσλ νη νπνίεο ξπζκίδνπλ ηα 

ηεθηαηλφκελα ζηνπο θιάδνπο. 

 

Γηα λα απνθεπρζεί ε ζχγρπζε ησλ ελλνηψλ εηδηθφηεηα-δεμηφηεηα, ζε 

αξθεηέο ζπλεληεχμεηο, νη εξσηήζεηο ρξεηάζηεθε λα δηεπθξηληζζνχλ θαη λα 

αλαδηαηππσζνχλ αλάινγα, απφ ηνλ εηδηθά  εθπαηδεπκέλν ζπλεληεπθηή, ψζηε λα 

γίλνπλ θαηαλνεηέο θαη λα απαληεζνχλ κε αθξίβεηα. Έηζη, νη εθπξφζσπνη ησλ 

επηρεηξήζεσλ, ή θαη ησλ ζπιινγηθψλ θνξέσλ ζηελ πξνεγνχκελε κειέηε, 

κπφξεζαλ λα πεξηγξάςνπλ –άιινηε θπξηνιεθηηθά θαη άιινηε πεξηγξαθηθά-, ην 

είδνο θαη ην εχξνο ησλ δεμηνηήησλ πνπ ζεσξνχζαλ απαξαίηεηεο γηα ηελ πιήξε 

άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο. 

 

Δίλαη επνκέλσο ζθφπηκν λα δηεπθξηληζζεί φηη ε έλλνηα ηεο εηδηθφηεηαο 

αλαθέξεηαη ζε έλα ζχλνιν γλψζεσλ ή πξαθηηθψλ ηθαλνηήησλ (know-how), νη 

νπνίεο απαηηνχληαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο, θαη νη 

νπνίεο κπνξνχλ λα απνθηεζνχλ κέζα απφ ην ζχζηεκα ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο, 

αιιά κπνξνχλ επίζεο λα απνθηεζνχλ θαη πξαθηηθά θαηά ηελ άζθεζε ηεο 

εξγαζίαο, κε ηξφπν φκσο πνπ λα είλαη εληαία απνδεθηφο γηα ηελ επηρείξεζε ή 

επξχηεξα γηα ηνλ θιάδν, ελψ, ε έλλνηα ηεο δεμηφηεηαο αλαθέξεηαη ζηηο αηνκηθέο 

ηθαλφηεηεο αμηνπνίεζεο γλψζεσλ θαη εκπεηξηψλ, πνπ δελ έρνπλ „αληηθεηκεληθφ‟ 

ραξαθηήξα, θαζψο είλαη ζπλδεδεκέλεο κε ηηο αηνκηθέο ηθαλφηεηεο θαη εκπεηξίεο 

ηνπ θάζε εξγαδνκέλνπ. Παξφια απηά, ζηα ζχγρξνλα ζπζηήκαηα παξαγσγήο, δελ 

είλαη ζπάληα ε δηαδηθαζία ηππνπνίεζεο ησλ δεμηνηήησλ πνπ απνθηψληαη απφ 

ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ, ε νπνία ζε θάπνηα θάζε ηηο κεηαηξέπεη 

ζε εηδηθφηεηεο κε αλαγλσξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά.  

 

Ο ζρεκαηηζκφο θαη ε αλαγλψξηζε ησλ εηδηθνηήησλ θαη δεμηνηήησλ, είλαη 

ζπλπθαζκέλα κε ηελ εμέιημε ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ εξγαδνκέλσλ θαη 

εξγνδνηψλ ζηε δηαδηθαζία ηεο παξαγσγήο θαη ηνλ ζπζρεηηζκφ δπλάκεσλ ζηηο 

δηεθδηθήζεηο ησλ εθαηέξσζελ κεξψλ, φπσο δηακνξθψλνληαη ζην πιαίζην ηνπ 

εθάζηνηε ηξφπνπ νξγάλσζεο ηεο παξαγσγήο θαη ηεο εξγαζίαο.  
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Γχν είλαη νη θπξίαξρεο ζεσξεηηθέο ηνπνζεηήζεηο γηα ηελ εμέιημε ησλ 

εξγαηηθψλ εηδηθνηήησλ θαη δεμηνηήησλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο κεηαβνιέο ζηελ 

νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο, ηελ ηερλνινγία θαη ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο παξαγσγήο: ε 

ζέζε ηεο απνεηδίθεπζεο ηεο εξγαζίαο θαη ε ζέζε ηεο επέιηθηεο παξαγσγήο.  

 

Ζ ζέζε ηεο απνεηδίθεπζεο βαζίδεηαη ζηε „Θεσξία ηεο Δξγαζηαθήο 

Γηαδηθαζίαο‟   ηνπ Braverman
5
, ζχκθσλα κε ηελ νπνία, ζηελ εμέιημε ηεο 

νξγάλσζεο ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο, ζπληειείηαη κηα δηαδηθαζία 

απνεηδίθεπζεο ηεο εξγαζίαο, κε ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηνπ 

δηεπζπληηθνχ ειέγρνπ, πνπ επηηπγράλεηαη κε ηελ απφζπαζε ηεο γλψζεο 

παξαγσγήο απφ ηνλ άκεζν παξαγσγφ, ηνλ δηαρσξηζκφ αλάκεζα ζηε ζχιιεςε θαη 

ηελ εθηέιεζε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, θαη ηε δηεπξπκέλε ρξήζε ηεο 

ηερλνινγίαο. Ζ νπζηαζηηθή παξάκεηξνο ζηελ δηαδηθαζία απνεηδίθεπζεο, είλαη ε 

απφζπαζε κε ηελ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο, ησλ δπλαηνηήησλ πξσηνβνπιίαο, 

δηαθξηηηθήο επρέξεηαο θαη ειέγρνπ ηεο εξγαζηαθήο δηαδηθαζίαο απφ ηνπο άκεζνπο 

παξαγσγνχο, κε απνηέιεζκα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ παιαηνχ ηχπνπ ηνπ ηερλίηε 

πνπ ήηαλ ππεχζπλνο γηα ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο δνπιεηάο ηνπ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ πξντφληνο θαη ηεο παξαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο, κε ηνλ ρεηξηζηή κεραλήο. Δμαθαλίδεηαη έηζη ε έλλνηα ηεο «ηέρλεο», 

θαη ε εξγαζία απνεηδηθεχεηαη, ππνβαζκίδεηαη ν ξφινο θαη ε αμία ηεο, θαη 

κεηαηξέπεηαη ζε αληηθεηκεληθφ παξάγνληα ηεο παξαγσγήο, πνπ ππάγεηαη ζηηο 

Σευινξηθέο κνξθέο ειέγρνπ. Οη ρψξνη παξαγσγήο ράλνπλ ζηαδηαθά ην δηθαίσκα 

ζρεδηαζκνχ θαη πξνγξακκαηηζκνχ ηεο δνπιεηάο, αξκνδηφηεηεο νη νπνίεο 

κεηαθέξνληαη ζηα γξαθεία κεζφδσλ θαη πξνγξακκαηηζκνχ ηεο παξαγσγήο, θαη ηα 

θαζήθνληα δηαρσξίδνληαη ζε εθείλα πνπ απαηηνχλ ηδηαίηεξα πξνζφληα θαη 

γλψζεηο, θαη απνδίδνληαη ζε μερσξηζηά επαγγέικαηα πνπ αθνξνχλ ιίγνπο 

εμεηδηθεπκέλνπο εξγάηεο νη νπνίνη αζρνινχληαη κε ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

ζπληήξεζε ηεο δνπιεηάο, θαη ζηα  αλεηδίθεπηα θαη εκη-εηδηθεπκέλα θαζήθνληα 

πνπ αθνξνχλ ηελ πιεηνςεθία ησλ αλεηδίθεπησλ εξγαδνκέλσλ. ην πιαίζην 

κάιηζηα ηεο ζεσξίαο ηεο απνεηδίθεπζεο, έρεη δηαηππσζεί κηα πεξαηηέξσ ηάζε 

δηαρσξηζκνχ θαη δηαλνκήο ησλ αλεηδίθεπησλ θαη εκηεηδηθεπκέλσλ θαζεθφλησλ, 

                                                           
5
 Braverman,H, 1974 , „Labour and Monopoly Capital‟, New York: Monthly Review Press 
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ζε δηαθνξεηηθέο ζέζεηο εξγαζίαο κε βάζε ηα θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

εξγαδνκέλσλ, ζαλ κηα δηαδηθαζία θαηάηκεζεο (fragmentation) ησλ ήδε 

αλεηδίθεπησλ θαζεθφλησλ, ε έθηαζε πξαγκαηνπνίεζεο ηεο νπνίαο εμαξηάηαη απφ 

ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηερληθφ θαηακεξηζκφ ηεο εξγαζίαο θαη ηελ νξγάλσζε ηεο 

εξγαζίαο πνπ επηθξαηεί ζε θάζε εξγαζηαθή δηαδηθαζία
6
.   

 

Ζ ζέζε ηεο επέιηθηεο παξαγσγήο, βαζίδεηαη ζε δχν θχξηεο ζεσξεηηθέο 

ζπλεηζθνξέο, ηελ ζεσξία ηεο επέιηθηεο εμεηδίθεπζεο ησλ Piore θαη Sabel
7
, θαη ην 

κνληέιν ηεο επέιηθηεο επηρείξεζεο ή ην κνληέιν „θέληξνπ-πεξηθέξεηαο‟ ηνπ 

Atkinson
8
.  

 

Ζ ηνκή ησλ δχν ζεσξεηηθψλ ζπλεηζθνξψλ ζε ζρέζε κε ην ζέκα πνπ 

πξαγκαηεπφκαζηε εδψ, είλαη φηη ην λέν επέιηθην ζχζηεκα παξαγσγήο, απαηηεί ηελ 

χπαξμε πνιπεηδηθεπκέλσλ εξγαηψλ, νη νπνίνη παξάγνπλ κηα πνηθηιία απφ 

εμεηδηθεπκέλα πξντφληα αλάινγα κε ηηο δηαθπκάλζεηο ηεο δήηεζεο ησλ πξντφλησλ, 

ρξεζηκνπνηψληαο ηερλνινγίεο πςειήο επειημίαο θαη επέιηθηεο εξγαζηαθέο 

πξαθηηθέο. Ζ ρξήζε πνιπεηδηθεπκέλνπ, πνιπκεξνχο, πνιπηάιαληνπ θαη άξα 

επέιηθηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζε αληηζηνηρία κε ηελ ρξήζε επέιηθηεο 

ηερλνινγίαο, απνηεινχλ θεληξηθήο ζεκαζίαο παξάγνληα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 

επειημηψλ πνπ απαηηνχλ νη ζχγρξνλεο αλαδηαξζξψζεηο ηεο παξαγσγήο, δηφηη 

ζπλεπάγνληαη ηελ γξήγνξε πξνζαξκνγή ησλ δεμηνηήησλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο 

κεηαβαιιφκελεο απαηηήζεηο ηεο ηερλνινγίαο θαη ηηο ηάζεηο εμεηδίθεπζεο ηνπ 

πξντφληνο. 

 

ε αληίζεζε επνκέλσο κε ηνλ παξαδνζηαθφ θαηακεξηζκφ ηεο εξγαζίαο ηνπ 

θνξληηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο
9
, ν νπνίνο νξηδφηαλ απφ ππεξάξηζκεο ηαμηλνκήζεηο 

ζηελά νξηνζεηεκέλσλ επαγγεικάησλ, ην λέν κνληέιν νξγάλσζεο ηεο παξαγσγήο 

γηα λα ιεηηνπξγήζεη, ρξεηάδεηαη ηελ επέθηαζε θαη ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ 

δεμηνηήησλ ησλ εξγαδνκέλσλ κέζα απφ κηα δηαξθή δηαδηθαζία εθκάζεζεο, ηελ 

                                                           
6
ρνιή ηνπ Brighton (Brighton Labour Process Group, (1977), „The Capitalist Labour Process‟, 

Capital & Class, No1 
7
 Piore,M and Sabel,C (1984), „The Second Industrial Divide: possibilities for prosperity, NY: 

Basic Books 
8
 Atkinson,J, (1985), „Flexibility, Uncertainty and Manpower Management‟, Institute of 

Manpower Studies, Report No.89  
9
 Ο νπνίνο θπξηάξρεζε κέρξη ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 
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απφθηεζε ηεο δπλαηφηεηαο εθηέιεζεο πνιιαπιψλ θαζεθφλησλ, θαη ηελ 

πξνζαξκνγή ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ ζηελ παξαγσγή.  

Ο ζηελφο νξηζκφο ησλ επαγγεικάησλ πνπ επηθξαηνχζε ζηνλ καδηθφ ηξφπν 

παξαγσγήο, πεξηφξηδε ηελ δπλαηφηεηα ησλ εξγνδνηψλ λα αλαδηαηάμνπλ ην 

πεξηερφκελν ησλ επαγγεικάησλ ζχκθσλα κε ηηο επηηαγέο ησλ δηαθπκάλζεσλ ηεο 

δήηεζεο θαη ηηο νξγαλσηηθέο αλάγθεο ηνπ λένπ ηξφπνπ παξαγσγήο.  

 

Έπξεπε επνκέλσο λα κεηαβιεζεί ν ηχπνο εθκάζεζεο θαζεθφλησλ απφ ηελ 

εθκάζεζε ελφο θαη κφλνλ θαζήθνληνο πνπ απνθηάηαη κέζα απφ ηελ δηαξθή 

επαλάιεςε ηνπ θαζήθνληνο απηνχ (intratask learning) θαη ραξαθηεξίδεη ηνλ 

καδηθφ ηξφπν παξαγσγήο
10

, ζηελ εθκάζεζε δηα κέζνπ ησλ επαγγεικάησλ 

(intertask learning), ε νπνία ζπληειείηαη φηαλ ν εξγαδφκελνο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ηηο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ απνθηά απφ ηελ άζθεζε ελφο 

θαζήθνληνο, γηα ηελ αχμεζε ησλ επηδφζεσλ θαη δεμηνηήησλ ηνπ ζηελ άζθεζε 

άιισλ θαζεθφλησλ (capital widening), πνπ απαηηεί ή επέιηθηε παξαγσγή ηνπ 

ζχγρξνλνπ ηξφπνπ παξαγσγήο. 

 

Απηνχ ηνπ είδνπο ε αλαδηνξγάλσζε θαη νινθιήξσζε ησλ δεμηνηήησλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζχκθσλα κε ηηο λέεο νξγαλσηηθέο αλάγθεο, επηηπγράλεηαη κε ηε 

κείσζε ηνπ αξηζκνχ ηαμηλφκεζεο ησλ εηδηθνηήησλ θαη ηελ επέθηαζε ησλ 

θαζεθφλησλ γηα ηηο εηδηθφηεηεο πνπ απνκέλνπλ, ηε δηαξθή επαγγεικαηηθή 

θαηάξηηζε θαη ηελ ελαιιαγή ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο δηάθνξεο ζέζεηο εξγαζίαο 

εληφο ηεο επηρείξεζεο. Οη πξαθηηθέο απηέο, εθηφο απφ ηελ εμππεξέηεζε ησλ 

αλαγθψλ αλαδηάξζξσζεο ησλ επηρεηξήζεσλ,  ζεσξνχληαη απφ κέξνο ησλ 

εξεπλεηψλ φηη πξνζθέξνπλ θαη ζηνπο εξγαδφκελνπο ηελ επθαηξία απφθηεζεο 

λέσλ δεμηνηήησλ θαη θαηά ζπλέπεηα εληζρχνπλ ηελ δηαπξαγκαηεπηηθή ηνπο ζέζε, 

κέζσ ηεο αλάιεςεο κεγαιχηεξσλ επζπλψλ. 

 

                                                           
10

 Απηνχ ηνπ είδνπο ε εθκάζεζε ηεο εξγαζίαο βαζίδεηαη ζηελ ινγηθή φηη φζν πεξηζζφηεξν ρξφλν 

μνδεχεη ν εξγαδφκελνο ζε κία δξαζηεξηφηεηα/θαζήθνλ, ηφζν κεγαιχηεξε δεμηφηεηα απνθηά ζηελ 

εμάζθεζε ηνπ θαζήθνληνο απηνχ („capital deepening‟), κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο ηνπ.  



 12 

χκθσλα κε ηνπο Lindbeck,A & Snower,D
11

 γηα παξάδεηγκα, ε επέθηαζε 

ηεο δπλαηφηεηαο εθκάζεζεο ζην λέν νξγαλσηηθφ πεξηβάιινλ είλαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθή, δηφηη δηεπθνιχλεη ηελ απνθέληξσζε ηεο ιήςεο ησλ απνθάζεσλ κέζα 

ζηηο επηρεηξήζεηο, εθφζνλ ε θεληξηθή δηνίθεζε έρεη ιηγφηεξε πιεξνθφξεζε 

ζρεηηθά κε ηηο επθαηξίεο εθπαίδεπζεο θαη ηηο επηδφζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ, ζε 

ζχγθξηζε κε ηνπο ίδηνπο ηνπο εξγαδφκελνπο. 

 

Αληίζεηα, άιιεο έξεπλεο έρνπλ δείμεη
12

 φηη ε επέθηαζε ηνπ εχξνπο ησλ 

θαζεθφλησλ ζην λέν κνληέιν παξαγσγήο, έρεη νδεγήζεη ζε εληαηηθνπνίεζε ηεο 

εξγαζίαο, απμάλνληαο ηελ πξνζπάζεηα θαη ηηο επζχλεο γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο, 

ρσξίο λα ζπλνδεχνληαη απαξαίηεηα απφ δηεχξπλζε ησλ δεμηνηήησλ ή αλαβάζκηζε 

ηεο ζέζεο ηνπο ζηελ ηεξαξρία ηεο επηρείξεζεο. Έηζη, ζπρλά ε εληαηηθνπνίεζε ηεο 

εξγαζίαο ζπγρέεηαη κε εκπινπηηζκφ θαη αλαβάζκηζε, ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 

ζπλεπάγεηαη κεγαιχηεξν θφξην εξγαζίαο, ρσξίο ηελ απφθηεζε θαηλνχξγησλ 

δεμηνηήησλ, ηελ ζπκκεηνρή ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ, ηελ άλνδν ζηελ ηεξαξρία ή 

ηηο κεγαιχηεξεο ακνηβέο. χκθσλα κε ηελ κειέηε πνπ δηεμήγαγε ν Elger
13

 ζηνλ 

ηνκέα ηεο  βηνκεραλίαο, ε εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ ζηελ παξαγσγή, είρε σο 

απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ηερληηψλ παξαγσγήο, ηε πην αξαηή 

ηνπνζέηεζή ηνπο ζην εξγνζηάζην, ηε κείσζε ηνπ επηπέδνπ δεμηνηήησλ ηνπο θαη 

ηελ πξνζζήθε ελφο αξηζκνχ απνεηδηθεπκέλσλ θαζεθφλησλ ζην επάγγεικά ηνπο. 

Δπίζεο, ηα πξνγξάκκαηα εκπινπηηζκνχ ηνπ επαγγέικαηνο, φπσο είλαη ε ζχλζεηε 

θαηάξηηζε/cross training γηα δηαθνξεηηθέο ζέζεηο εξγαζίαο, ζε θάπνηεο 

πεξηπηψζεηο απνδείρζεθε φηη εθαξκφζηεθαλ ακέζσο κεηά ηελ απνεηδίθεπζε ησλ 

ζέζεσλ απηψλ, εμαηηίαο ηεο εηζφδνπ ηερλνινγηθψλ θαηλνηνκηψλ
14

.     

 

Έρεη επίζεο δηαπηζησζεί φηη ε επέιηθηε νξγάλσζε ηεο παξαγσγήο θαη ηεο 

εξγαζίαο θαη ε ρξήζε πξνγξακκαηηθήο ηερλνινγίαο, δελ ζπλνδεχνληαη 

απαξαίηεηα κε ηελ απνθέληξσζε ηεο ιήςεο ησλ απνθάζεσλ, θαη φηη ν 

ζρεδηαζκφο θαη ν πξνγξακκαηηζκφο ηεο παξαγσγήο θαη ηνπ πξντφληνο 

                                                           
11

 Lindbeck,A & Snower,D, (2000), „Multitask learning and the reorganization of work: from 

Tayloristic to Holistic Organization‟ Journal of Labor Economics, vol.18,No.3 
12

 Elger,T, (1991) ) “Task Flexibility and the Intensification of Labour in UK Manufacturing in the 

1980s”, in Pollert,A (ed) “Farewell to Flexibility?” Oxford:Blackwel,l 

 Smith,V, (1997) ) „New forms of work organization‟, Annual Review of Sociology, 23:315-39 
13

 Elger,T in Pollert,A (ed.), 1991 
14

 Taplin,Η 1995 ζην Smith,V, 1997 
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εμαθνινπζεί λα απνθαζίδεηαη απφ εμεηδηθεπκέλνπο πξνγξακκαηηζηέο, νη νπνίνη 

πινπνηνχλ δηεπζπληηθέο εληνιέο, θαη φρη απφ ηνπο εξγάηεο παξαγσγήο.   

          „ ε επηξξνή ελφο ηερλνινγηθνχ παξαδείγκαηνο ζε απηφ ην βηνκεραληθφ     

            πεξηβάιινλ, ην νπνίν δίλεη έκθαζε ζηελ ζηαηηζηηθή γλψζε θαη αλάδξαζε, 

αιιά πνπ ππνηηκά ηελ ηερληθή γλψζε ε νπνία απνθηάηαη κε ην πέξαζκα   

ηνπ ρξφλνπ κέζα απφ ηελ εκπεηξία, εληζρχεη ηελ ππεξνρή ησλ λέσλ, θαιά 

εθπαηδεπκέλσλ, θνζκνπνιηηψλ κεραληθψλ, έλαληη ησλ καθξνρξφληα  

            απαζρνινπκέλσλ ρεηξνηερλψλ ηερληηψλ, πξνθαιψληαο λέεο κνξθέο  

            αληζφηεηαο αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο. Έηζη, ελψ νη πξψελ ηερλίηεο-ρεηξψ- 

            λαθηεο εξγάηεο  εθπαηδεχνληαλ ψζηε λα απνθηήζνπλ εμνηθείσζε κε έλα   

            επξχ θάζκα δεδνκέλσλ πνπ πξνέθππηαλ απφ ειέγρνπο θαη δηαδηθαζίεο    

            ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είραλ ιίγα πεξηζψξηα  

άζθεζεο ηεο θξίζεο ηνπο γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα ρεηξίδνληαλ απηά            

ηα δεδνκέλα
15

. 

 

Βεβαίσο, πέξα απφ ηνλ πξνβιεκαηηζκφ θαη ηηο αληηθξνπφκελεο απφςεηο 

ησλ εξεπλεηψλ ζρεηηθά κε ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ εηδηθνηήησλ ή ηελ 

εληαηηθνπνίεζε ηεο εξγαζίαο, ηελ απνθέληξσζε ηεο ιήςεο ησλ απνθάζεσλ ή ηελ 

ελίζρπζε ηνπ ειέγρνπ γηα ηνπο „θεληξηθνχο‟ εξγαδνκέλνπο ησλ επηρεηξήζεσλ
16

, 

ππάξρεη θαη ε δηεπξπλφκελε νκάδα ησλ «πεξηθεξεηαθά» εξγαδνκέλσλ ζηηο κηθξέο 

δνξπθνξηθέο επηρεηξήζεηο ησλ πξνκεζεπηψλ θαη ππεξγνιάβσλ, αθφκα θαη ησλ 

λνηθνθπξηψλ, ησλ νπνίσλ ε εξγαζία ιεηηνπξγεί ζπκπιεξσκαηηθά σο πξνο ηελ 

εξγαζία ησλ θεληξηθά εξγαδνκέλσλ ζηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο, θαη νη νπνίνη 

ηππηθά αζθνχλ επαγγέικαηα ρακειψλ δεμηνηήησλ, ακείβνληαη κε ρακειέο 

ακνηβέο, ρσξίο επηδφκαηα θαη επθαηξίεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, δηεχξπλζεο 

δεμηνηήησλ θαη αλαβάζκηζεο ηεο εξγαζίαο. 

 

ηελ πξάμε κάιηζηα, νη πεξηθεξεηαθά εξγαδφκελνη δελ απνηεινχλ 

νκνηνγελή θαηεγνξία, θαζψο εληάζζνληαη κε δηαθνξεηηθνχο φξνπο ζηα δηάθνξα 

νξγαλσηηθά ζρήκαηα ησλ επηρεηξήζεσλ
17

, νη νπνίνη εμαξηψληαη απφ ηηο 

                                                           
15

Smith,V, 1997 
16

 Σσλ εξγαδνκέλσλ δειαδή πνπ απαζρνινχληαη ζηνπο ρψξνπο ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ, θαη 

ε εξγαζία ηνπο δηέπεηαη απφ ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην  
17

 Δπηβεβαηψλνληαο ηε ζεσξία ηεο θαηάηκεζεο 
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δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο θαη ηηο εθαξκνδφκελεο πξαθηηθέο ηεο δηνίθεζεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ ζε δεηήκαηα επέιηθηεο νξγάλσζεο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. 

Ζ αλνκνηνγέλεηα ησλ πεξηθεξεηαθά εξγαδνκέλσλ εληείλεηαη, θαζψο ε ηεξάξρεζε 

ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ξφινπ ησλ επηρεηξήζεσλ ζην πιαίζην ηεο παγθνζκηνπνίεζεο 

ησλ παξαγσγηθψλ δηθηχσλ, ζπλδέεηαη κε ηελ δηαθνξνπνίεζε ηεο πνηφηεηαο ηεο 

απαζρφιεζεο ζε έλα ζπξξηθλνχκελν „θέληξν‟ θαη κηα δηεπξπλφκελε θαη 

αλνκνηνγελή πεξηθέξεηα.  

   

ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδνπκε ηα απνηειέζκαηα ησλ ζπλεληεχμεσλ απφ ηηο 

επηρεηξήζεηο πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλά καο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ  2:   Ζ ΕΖΣΖΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ ΣΗ 

ΔΛΛΖΝΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ 

 

 

Απνηειέζκαηα ζπλεληεύμεσλ κε εθπξνζώπνπο επηρεηξήζεσλ ηνπ δεπηεξνγελή 

ηνκέα 

 

Οη ζπλεληεχμεηο κε εθπξνζψπνπο βηνκεραληθψλ επηρεηξήζεσλ, ζπρλά δε 

κε εθπξνζψπνπο κεγάισλ επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ ηνπ θιάδνπ
18

, σο θπξηφηεξα 

δεηήκαηα ζε ζρέζε κε ηηο αλάγθεο γηα ηηο ηδηφηεηεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ πνπ απαζρνινχλ, αλέδεημαλ ηελ αλαγθαηφηεηα εμεηδίθεπζεο 

ζε φιν ην θάζκα ησλ επαγγεικάησλ, ηελ ζεκαζία ηεο εκπεηξίαο έζησ θαη κε ηελ 

κνξθή ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο, ηελ δηάζεζε νξηδφληησλ δεμηνηήησλ, φπσο ε 

γλψζε κηαο μέλεο γιψζζαο (θπξίσο ηεο Αγγιηθήο) θαη βαζηθψλ παθέησλ 

ιεηηνπξγίαο Ζιεθηξνληθνχ Τπνινγηζηή, ηελ ηθαλφηεηα επηθνηλσλίαο θαη 

πξνζαξκνγήο ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, ηελ ηαχηηζε ηνπ εξγαδνκέλνπ κε ηελ 

θηινζνθία θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο επηρείξεζεο, ηελ αθνζίσζε ζηελ επηρείξεζε θαη 

ηελ δηακφξθσζε αλάινγνπ εξγαζηαθνχ ήζνπο.  

 

Ζ ζεκαζία ηεο δηαξθνχο θαη πεξαηηέξσ εμεηδίθεπζεο ζε φιν ην θάζκα 

ησλ επαγγεικάησλ, ζε αληηζηνηρία κε ηηο ζχγρξνλεο απαηηήζεηο εθζπγρξνληζκνχ 

θαη αλαδηάξζξσζεο ζηνπο ρψξνπο παξαγσγήο, ηνλίζηεθε ζρεδφλ απφ ην ζχλνιν 

ησλ βηνκεραληθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα
19

, θαη αθνξνχζε 

φιν ην θάζκα εηδηθνηήησλ ησλ εξγαδνκέλσλ, αθφκα θαη ησλ αλεηδίθεπησλ!. Οη 

επηρεηξήζεηο ηφληζαλ ηελ αλαδηάηαμε ησλ πξνζφλησλ, γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ 

πνπ πξνμελνχλ νη εθηεηακέλεο απηνκαηνπνηήζεηο θαη νη κεηαβνιέο ζηνλ ηξφπν 

ιεηηνπξγίαο θαη νξγάλσζεο ηεο παξαγσγήο, εμαηηίαο ηεο έληαζεο ησλ 

αληαγσληζηηθψλ πηέζεσλ πνπ αζθνχληαη ζηνλ θιάδν ζε παγθφζκην επίπεδν. πσο 

ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη κία απφ ηηο επηρεηξήζεηο: 
                                                           
18

 Απφ ηηο 12 επηρεηξήζεηο ηνπ δείγκαηνο ζηνλ δεπηεξνγελή ηνκέα, νη 10 είλαη δηεζληθέο 

επηρεηξήζεηο-φκηινη ζε θιάδνπο φπσο: παξαγσγήο πξντφλησλ απφ κε κεηαιιηθά νξπθηά, ρεκηθψλ 

πξντφλησλ, ηξνθίκσλ- πνηψλ ,πξντφλησλ απφ κέηαιιν, παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, 

εκθηάισζεο λεξνχ, έλαο κεγάινο φκηινο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ θιάδν, θαη 

δχν κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, εθ ησλ νπνίσλ, ε κία ηεο ηάμεο ησλ 70 αηφκσλ ζηνλ θιάδν ηεο 

έλδπζεο, θαη ε άιιε ηεο ηάμεο ησλ 40 αηφκσλ ζηνλ θιάδν ηνπ μχινπ.    
19

Σφζν απφ ηηο επηρεηξήζεηο εληάζεσο θεθαιαίνπ – φπνπ φπσο ήηαλ θπζηθφ ηνλίζηεθε κε 

κεγαιχηεξε έκθαζε-, φζν θαη  απφ ηηο επηρεηξήζεηο εληάζεσο εξγαζίαο. 
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„ήκεξα δελ ππάξρεη ε έλλνηα ηνπ αλεηδίθεπηνπ. Γελ κπνξείο λα ζηαζείο 

αλεηδίθεπηνο εξγάηεο γηαηί νη αιιαγέο πνπ έρνπλ γίλεη ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν, είηε 

απφ απηνκαηνπνηήζεηο ζε  βηνκεραλίεο θαη βηνηερλίεο, είηε απφ ην ρακειφ 

εξγαηηθφ θφζηνο ζηηο αλαηνιηθέο ρψξεο ηεο Δπξψπεο, απφ φιεο απηέο ηηο αγνξέο, 

...δεηάο αλζξψπνπο εμεηδηθεπκέλνπο. ..Αθφκα θαη ν εξγάηεο παξαγσγήο δελ 

κπνξεί λα μεθηλήζεη απφ ην κεδέλ....φιεο νη εηαηξίεο αλαδεηνχλ εμεηδηθεπκέλν 

πξνζσπηθφ ...λα είλαη εηδηθεπκέλνο ή λα γλσξίδεη θάπνηνπο κεραλνινγηθνχο 

εμνπιηζκνχο… Γειαδή άλζξσπν πνπ ζέιεηο κφλν λα ζνπ βάδεη θαπάθηα ζε έλα 

κπνπθαιάθη δελ ρξεηάδεζαη πιένλ. Γηαηί παίξλεηο κηα κεραλή πνπ ζην θάλεη 

απηφκαηα. Κη αλ έρεηο φλησο κεγάιεο γξακκέο παξαγσγήο φπνπ ζέιεηο 

αλεηδίθεπην πξνζσπηθφ...-ε Διιάδα πνηέ δελ είρε ηέηνην ηνκέα δξαζηεξηφηεηαο-, 

ζήκεξα θεχγεη έμσ‟. 

 

πσο επίζεο αλαθέξεη κεγάινο επηρεηξεκαηηθφο φκηινο ζηνλ 

θαηαζθεπαζηηθφ θιάδν: 

         „ Γπζηπρψο ή επηπρψο λνκίδσ φηη δνχκε ζε κηα επνρή εμεηδίθεπζεο. 

           Σα παιαηφηεξα ρξφληα, ελδερνκέλσο, λα ήηαλ νη κεραληθνί γεληθψλ  

θαζεθφλησλ. Αιιά πηζηεχσ φηη ζήκεξα, θαη ν θαηαζθεπαζηηθφο θιάδνο 

θαη ν βηνκεραληθφο θιάδνο, ηδηαίηεξα γηα ηηο κεγάιεο πνιπεζληθέο ή ηηο 

κεγάιεο  ειιεληθέο εηαηξίεο, ςάρλνπλ λα βξνχλε ηελ εμεηδίθεπζε. Οη 

γεληθψλ θαζεθφλησλ κεραληθνί θαη ηα ζηειέρε, θπξίσο δεηηφληαη απφ ηηο 

εηαηξείεο  κηθξνχ ή κεζαίνπ κεγέζνπο φπνπ ζέιεηο θάπνην ζηέιερνο ή 

θάπνην κεραληθφ λα ζνπ θάλεη πνιιέο δνπιεηέο. Οη κεγάιεο εηαηξίεο 

πξνηηκάλε εμεηδίθεπζε. Καη γη‟ απηφ πνιιέο θνξέο θαη ε εθπαίδεπζε ή 

επηκφξθσζε ησλ ζηειερψλ είλαη εμεηδηθεπκέλε‟. 

Παξά ην γεγνλφο φηη ην δήηεκα ηεο εμεηδίθεπζεο είλαη θεληξηθφ ζηηο 

ζπλεληεχμεηο ησλ πεξηζζφηεξσλ επηρεηξήζεσλ, σζηφζν ππήξμαλ θαη θάπνηεο 

επηρεηξήζεηο πνπ ζπκπιεξσκαηηθά αλαθέξζεθαλ θαη ζηε ζεκαζία ηεο 

γεληθφηεξεο κφξθσζεο ησλ εξγαδνκέλσλ, φπσο ζηελ πεξίπησζε κεγάιεο 

γαιαθηνβηνκεραλίαο, ζχκθσλα κε ηνλ εθπξφζσπν ηεο νπνίαο: 

„Γελ έρνπλ κία γεληθή κφξθσζε. Μία ζθαηξηθή κφξθσζε. Γειαδή αλ έρεη 

αζρνιεζεί κε νηθνλνκηθά, δελ έρεη θακία ηδέα, αο πνχκε, απφ ηερληθά, απφ 

θάπνηα άιια ζέκαηα‟.   
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Δπηρεηξήζεηο νη νπνίεο ζε κεγάιν βαζκφ ρξεζηκνπνηνχλ εκηεηδηθεπκέλε 

εξγαζία ησλ εξγαηνηερληηψλ, ηφληζαλ ηηο επηπηψζεηο ηεο ρξήζεο ηνπ ζχγρξνλνπ 

κεραλνινγηθνχ θαη ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ζηελ αλαζχλζεζε ησλ ηθαλνηήησλ 

θαη δεμηνηήησλ ησλ εξγαηνηερληηψλ, εθφζνλ πιένλ ε ηθαλφηεηα άζθεζεο 

ρεηξνλαθηηθήο εξγαζίαο ζα πξέπεη λα ζπλδπάδεηαη κε ζπγθεθξηκέλεο δεμηφηεηεο 

πνπ απνξξένπλ απφ ηελ εκπεηξία ρξήζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εθάζηνηε 

ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ εθαξκφδεη ε επηρείξεζε. πσο αλαθέξεη κία απφ 

ηηο επηρεηξήζεηο ηεο θαηεγνξίαο: 

           „Γελ ππάξρνπλ εξγάηεο εμεηδίθεπζεο πάλσ ζηηο λέεο ηερλνινγίεο. ηαλ  

            ππάξρνπλ ηέηνηνη άλζξσπνη ζέινπλ ζπλήζσο δνπιεηέο γξαθείνπ θαη φρη  

            ζθιεξέο δνπιεηέο παξαγσγήο‟. 

Δίηε ζε άιιε πεξίπησζε: 

„Απφ ηελ αγνξά ιείπεη ην εμήο: άλζξσπνη νη νπνίνη πξέπεη λα 

κνξθψλνληαη γηα λα γίλνπλ εξγάηεο. Δμεηδηθεπκέλνη εξγάηεο. Γηαηί ζήκεξα 

φινη νη εξγάηεο πξέπεη λα είλαη εμεηδηθεπκέλνη εξγάηεο. Τπάξρνπλ πάξα 

πνιχ ιίγνη πνπ πξέπεη λα πηάλνπλ έλα ζαθί θαη λα ην θνπβαιάλε, γηαηί 

ζήκεξα ηα πηάλεη ην θιαξθ θαη ηα ζεθψλεη ηα ζαθηά‟. 

 

Οη επηρεηξήζεηο ηφληζαλ φηη ζήκεξα θαη νη απινί εξγάηεο παξαγσγήο ζα 

πξέπεη λα είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο θαη ρξήζεηο ηνπ 

ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή, εθφζνλ ε εθαξκνγή ηνπο πιένλ επεθηείλεηαη ζε φια ηα 

ζηάδηα ηεο παξαγσγήο, απφ ην ινγηζηήξην κέρξη ηνπο απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο. 

Μεγάινο φκηινο αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά: 

„Έρνπκε ηελ απνζήθε, θαη ην ηκήκα παξαγσγήο πνπ νη άλζξσπνη ηεο 

παξαγσγήο είλαη θαη απηνί ηερλνιφγνη πνπ μέξνπλ πεξίπνπ λα κπνξνχλ λα 

ξπζκίζνπλ ηα  κεραλήκαηα....Σν κεγαιχηεξν θνκκάηη ησλ πξαγκάησλ 

ππνζηεξίδεηαη απφ κεραλνγξάθεζε. Μεραλνξγάλσζε. Γειαδή ζηελ 

απνζήθε θφβνπκε ηα δειηία κεραλνγξαθηθά. Οη επηηαγέο θφβνληαη 

κεραλνγξαθηθά. Γειαδή έλα  κεγάιν θνκκάηη είλαη φηη πξέπεη λα μέξνπκε 

ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ...Πξέπεη λα κπνξεί λα κπαίλεη ζην 

internet λα παίξλεη e-mail.Έρνπλ θαηαξγήζεη ηα πάληα. Σψξα έξρνληαη κε  

e-mail).  

Δίηε ζε άιιε ραξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε: 
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„Βαζηθφ δεδνκέλν ε γλψζε θνκπηνχηεξ...Οη παξαγγειίεο ηψξα ζα δίλνληαη 

ειεθηξνληθά. Απηή ηε ζηηγκή νη παξαγγειίεο θαηαρσξνχληαη απφ ην 

ηκήκα ηηκνιφγεζεο, νη εξγάηεο πνπ έρνπκε κέζα...είλαη πάλσ ζε έλα stand 

θαη έρνπλ ην computer , κηα νζφλε εθεί πέξα θαη παίξλνπλ ηηο παξαγγειίεο 

ειεθηξνληθά. Παηάλε έλα θνπκπί, ηππψλνπλ ηελ παξαγγειία, ηελ 

παίξλνπλε θαη πάλε κεηά θαη ηε δίλνπλε ζηνλ εξγάηε πνπ θάλεη ην picking 

θαη πάεη ζηα ξάθηα εθεί θαη παίξλεη ηα πξντφληα. Αθφκα θαη ν εξγάηεο πνπ 

θάζεηαη έρεη κηα νζφλε κπξνζηά ηνπ, έλαο εξγάηεο ηψξα 

αλεηδίθεπηνο....Τπάξρνπλ εξγάηεο πνπ ζεσξεηηθά είλαη εξγάηεο, αιιά 

θάλνπλ θαη δνπιεηά πην πάλσ‟. 

 

Άιισζηε, ε ζπρλή κεηαβνιή ησλ ηερλνινγηψλ θαη ησλ εξγαιεηνκεραλψλ 

πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ θαζαξά παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ, 

απαηηεί κηα δηαξθή  εμνηθείσζε ησλ εξγαηψλ παξαγσγήο κε ηηο απαηηήζεηο ρξήζεο 

θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπο, δηφηη φπσο αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά κεγάιε 

επηρείξεζε ζηνλ θιάδν ηεο μπινπξγηθήο βηνκεραλίαο: 

„Αιιάδεη ν ηξφπνο εξγαζίαο, αιιάδνπλ ηα κεραλήκαηα. Πξψηα αο πνχκε 

μπινπξγηθά κεραλήκαηα κπνξνχζε αο πνχκε έλα κεράλεκα λα έρεη δσή 

100 ρξφληα, ζήκεξα ηα μπινπξγηθά κεραλήκαηα έρνπλ δσή 3,5,6,10 

ρξφληα ην πνιχ...Μεηά είλαη φια ειεθηξνληθά, αιιάδνπλ, γίλνληαη κε 

πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο, πξνζθέξνπλ άιια...Ζ δηθή καο ε δνπιεηά έρεη 

εμεηδίθεπζε. Σα κεραλήκαηα ηα θαηλνχξγηα είλαη ειεθηξνληθά φια. 

Υξεηάδνληαη ινηπφλ άλζξσπνη πνπ λα μέξνπλ αθφκε θαη θνκπηνχηεξ, λα 

ρεηξίδνληαη δειαδή κεραλήκαηα πνπ, φπσο ηα πεξηζζφηεξα μπινπξγηθά 

κεραλήκαηα ζήκεξα, ρξεζηκνπνηνχλ θαη δνπιεχνπλ κε θνκπηνχηεξ. 

....Πξέπεη λα έρνπλ εθπαίδεπζε ζηα θνκπηνχηεξ. Γειαδή γηα λα θάλεηο έλα 

πξφγξακκα ζην θνκπηνχηεξ, λα θάλεηο έλα πξάγκα, λα θάλεηο έλα πνξηάθη, 

νηηδήπνηε, πξέπεη λα μέξεηο‟. 

 

Αιιά νη επηρεηξήζεηο θαη νη φκηινη απηνχ ηνπ είδνπο –πνπ ε ιεηηνπξγία 

ηνπο ζηεξίδεηαη ζηε ρξήζε εκηεηδηθεπκέλεο εξγαζίαο-  εμέθξαζαλ κηα γεληθφηεξε 

δπζθνιία πνπ αληηκεησπίδνπλ ζηελ εχξεζε εξγαηψλ αλάκεζα ζην ληφπην 

εξγαηηθφ δπλακηθφ: 
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„Γελ βξίζθνπκε εξγαηηθφ δπλακηθφ. Δξγάηεο. ΄ζν θαη αλ ζαο θαίλεηαη 

πεξίεξγν απηή ηε ζηηγκή Έιιελεο εξγάηεο δελ βξίζθνπκε. Καη 

αλαγθαδφκαζηε θαη πξνζιακβάλνπκε αιινδαπνχο‟. 

Βεβαίσο, αλάινγα κε ην βαζκφ δπζθνιίαο ηεο εξγαζίαο ζε ζρέζε κε ηελ 

πξνζπάζεηα πνπ πξέπεη λα θαηαβιεζεί, ηηο αληίμνεο πεξηβαιινληηθέο 

ζπλζήθεο, θαη ηηο πηζαλέο επηπηψζεηο ζηελ πγεία θαη ηε δσή ησλ 

εξγαδνκέλσλ, αλαγλσξίδεηαη ζπρλά θαη ν αληίινγνο, εθφζνλ: 

„Οη απνδνρέο είλαη νη ζπλήζεηο απνδνρέο ησλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ. 

Γελ κπνξείο λα απμήζεηο ην θφζηνο πάξα πνιχ γηαηί απηφ ζα έρεη σο 

ζπλέπεηα λα απμεζεί θαη ζην πξντφλ, νπφηε θξαηάκε ην θφζηνο ρακειά 

ηνπιάρηζηνλ κε ηα λφκηκα. Απφ εθεί, εθφζνλ ρξεηαζηεί θάπνηνη άλζξσπνη 

λα αλαβαζκηζηνχλ θαη λα αλαιάβνπλ ξφινπο ζα πάξνπλ θάηη θαιχηεξν. 

Αιιά ε κεγάιε κεξίδα ησλ εξγαηψλ ζα πάξεη ην λφκηκν. Σε ζπιινγηθή 

ηνπ ζχκβαζε.....Γε κηιάκε γηα κηα δνπιεηά εξγάηε ζε κηα απιή απνζήθε, 

κηα απιή γξακκή παξαγσγήο ζε λνξκάι ζπλζήθεο. Ζ δνπιεηά εδψ ηεο 

γξακκήο παξαγσγήο ηεο δηθήο καο απνζήθεο είλαη ζε ζπλζήθεο θξχνπ. Ο 

κέζνο φξνο ζεξκνθξαζίαο ηεο παξαγσγήο είλαη 7 κε 8 

βαζκνχο‟....δχζθνιεο ζπλζήθεο. Γηαηί φηαλ δνπιεχεηο ζε κηα ζεξκνθξαζία 

4,5 βαζκψλ θαη έμσ έρεη 40...‟. 

 

Δίηε φπσο δειψλεη κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο γαιαθηνβηνκεραλίεο: 

„Σo ηερληθφ πξνζσπηθφ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ακείβεηαη κε ηα ειάρηζηα γηα 

ηελ επηβίσζή ηνπ. Οη ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα είλαη 

απαξάδεθηεο. Γελ κηιάκε γηα Δπξψπε... Έλαο άλζξσπνο είλαη πάξα πνιχ 

δχζθνιν λα δηαλχζεη απηά ηα 50ρικ. δχν θνξέο ηελ εκέξα γηα ην 

κεξνθάκαην πνπ πξνβιέπνπλ νη ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο‟. 

 

Απφ ηηο ζπλεληεχμεηο πξνέθπςε φηη αθφκα θαη νη επηρεηξήζεηο εληάζεσο 

θεθαιαίνπ ζεσξνχλ φηη ππάξρεη επάξθεηα ζε επηζηεκνληθφ δπλακηθφ ην νπνίν 

δηαζέηεη πςεινχ επηπέδνπ ζεσξεηηθή γλψζε, αιιά φηη ζεκεηψλεηαη έιιεηςε 

θάπνησλ ηερληθψλ θαη ηερλνινγηθψλ εηδηθνηήησλ κέζεο θαη αλψηεξεο 

εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη ν ζπλδπαζκφο ηεο ζεσξεηηθήο γλψζεο ησλ ηερληθψλ θαη 

κεραληθψλ φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ επηπέδσλ, κε ηελ εκπεηξία ζηελ παξαγσγή.  
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Αξθεηέο επηρεηξήζεηο ηφληζαλ φηη νη απφθνηηνη αλψηεξσλ θαη αλσηάησλ 

ζρνιψλ ηερληθήο θαηεχζπλζεο, έρνπλ ηελ ηάζε λα πξνζαλαηνιίδνληαη 

πεξηζζφηεξν ζε δνπιεηέο γξαθείνπ, θαη δπζθνιεχνληαη ή απαμηνχλ λα εληαρζνχλ 

ζηελ δηαδηθαζία ηεο παξαγσγήο: 

„Γηαηί εάλ πεηο φηη ςάρλεηο ηερλνιφγν ηξνθίκσλ γηα εξγνδεγφ 

παξαγσγήο...φινη νη άλζξσπνη πνπ έρνπλ ηειεηψζεη έλα ΣΔΗ ή έλα 

παλεπηζηήκην δπζθνιεχνληαη κε θάπνην ηξφπν λα κπνχλε ζηελ δηαδηθαζία 

παξαγσγήο ή ζπζθεπαζίαο. ...Πξνηηκνχλ πεξηζζφηεξν δνπιεηέο πνπ έρνπλ 

λα θάλνπλε κε γξαθείν... Ζ ηάζε απηή ηε ζηηγκή ζηνπο δέθα αλζξψπνπο 

πνπ ηειεηψλνπλ ΑΔΗ θαη ΣΔΗ, νη 7 ζα πάλε γηα λα θάλνπλε ΜΒΑ 

κεηαπηπρηαθφ ζηε δηνίθεζε επηρεηξήζεσλ. Γελ ζα γπξίζνπλ πξνο ην 

εξγνζηάζην...ζην ηερληθφ θνκκάηη. Λίγνη είλαη απηνί πνπ ζα ζειήζνπλε λα 

εκβαζχλνπλε εθεί. Ζ αγνξά φκσο απφ φηη θαηαιαβαίλσ έρεη έιιεηςε πξνο 

ην ηερληθφ     θνκκάηη...Γηνηθεηηθνχο έρεη γεκίζεη ν θφζκνο πιένλ‟. 

Καη αθφκα: 

„....ζέιεηο ρεκηθνχο ή γηα ππεχζπλνπο παξαγσγήο, γηα ππεχζπλνπο 

εξγνδεγνχο. Αιιά γηα λα κπεη θάπνηνο εξγνδεγφο ζηελ παξαγσγή πξέπεη 

λα πεξάζεη ζηελ παξαγσγή. Πείηε ηψξα εζείο έλαλ πνπ έρεη πηπρίν ΣΔΗ λα 

ηνλ βάισ ζηελ παξαγσγή λα μεθηλήζεη εξγάηεο γηαηί νπζηαζηηθά απφ εθεί 

πξέπεη λα μεθηλήζεη γηα λα κάζεη πσο δνπιεχεη ε παξαγσγή θαη κεηά κε ηα 

skills, κε ηελ ηθαλφηεηα πνπ έρεη θαη ηε κφξθσζε λα θηάζεη λα γίλεη 

εξγνδεγφο...ηερλνιφγνη ηξνθίκσλ...ηα βηνγξαθηθά πνπ πήξα γηα κηα 

αγγειία, αιιά γηα ζέζε δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο. Άιινπ είδνπο δνπιεηά. 

..Μηιάκε γηα δνπιεηά γξαθείνπ‟.  

 

Απφ θάπνηεο επηρεηξήζεηο αλαθέξζεθε επίζεο φηη ε πςειή θαη 

παξαηεηακέλε επέλδπζε ησλ λέσλ ζε αθαδεκατθή γλψζε, ζε βάξνο ηεο 

απφθηεζεο εκπεηξίαο απφ ηελ έληαμε ζηελ παξαγσγή, έρεη ζπρλά δπζκελείο 

επηπηψζεηο ζηελ αμηνιφγεζή ηνπο θαηά ηελ πξφζιεςε :  

 „Θεσξνχλ φηη έλα πηπρίν Παλεπηζηεκίνπ πιένλ, δελ ηνπο θαιχπηεη. 

 Σειεηψλνπλ ρεκηθνί-κεραληθνί θαη πεγαίλνπλ θαη θάλνπλ ΜΒΑ ζηελ   

Αγγιία. Με απνηέιεζκα...ζηξαηφο θαη ινηπά, θηάλνπλ 30 κε κεδεληθή 

πξνυπεξεζία. Καη απηφ δελ αλαπιεξψλεηαη εχθνια ζηελ αγνξά‟.  
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Ζ απφθηεζε εκπεηξίαο έζησ θαη κε ηε κνξθή ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο 

θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ, νη επηρεηξήζεηο ζπρλά ζεσξνχλ φηη απνηειεί θαη 

έλα πεηζηήξην δπλακηζκνχ, ππεπζπλφηεηαο θαη σξηκφηεηαο ηεο πξνζσπηθφηεηαο 

ηνπ ππνςεθίνπ, κηα καξηπξία ηεο αλαγλψξηζεο απφ ηελ πιεπξά ηνπ, ηεο αμίαο ηεο 

εξγαζίαο: 

„Οηαλ βιέπεηο φηη ν άλζξσπνο ελδηαθέξεηαη θαη αζρνιείηαη, έζησ γηα δχν 

κήλεο...ηαλ δσ θνηηεηή, φρη κφλν εγψ, θάπνηνη ζπλάδειθνη, φηη ην 

θαινθαίξη ελδηαθέξεηαη θαη πάεη λα δνπιέςεη ζε έλα θάκπηλγθ, ζε έλα  

κπαξ, ζε έλα λεζί... λα δνπιέςεη ζε έλα μελνδνρείν, είλαη άλζξσπνο πνπ 

έρεη κηα αλεζπρία. ηαλ είλαη 30 εηψλ θαη δελ έρεη δνπιέςεη πνηέ ηνπ, 

είλαη ζην ίδην επίπεδν κε ησλ 18 ρξνλψλ‟. 

Δπίζεο:  

„...γηαηί ε πξαθηηθή άζθεζε θέξλεη ζε επαθή, ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο 

εξγαζίαο απηνχο νη νπνίνη βγαίλνπλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Γηα πξψηε 

θνξά.....Γηαηί απηφο ν άλζξσπνο κπνξεί λα κελ πξνζιεθζεί απφ εκάο, ζα 

έρεη φκσο 3 κήλεο 4-6 ζε εκάο, θαη ζα κπεη ην βηνγξαθηθφ ηνπ φηη εγψ 

έθαλα πξαθηηθή, απηήλ ηελ επνρή εθεί,... ηφζνπο κήλεο ζε απηή ηε ζέζε 

έκαζα απηά. Απηφ είλαη έλα ζπλ γηα ηελ πεξαηηέξσ πνξεία ηνπ ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο....Απνθηά δεμηφηεηεο, αληηιακβάλεηαη ηη δεηάεη ε αγνξά, έξρεηαη 

ζε επαθή, επηθνηλσλεί. Δίλαη κεγάιε ππφζεζε λα κπνξείο λα επηθνηλσλείο 

κε ζπλαδέιθνπο. „Δηζη; Γελ είλαη εχθνιν πξάγκα....λα κπνξείο λα 

επηβηψλεηο κέζα ζε κία θνηλσλία εξγαδνκέλσλ δελ είλαη εχθνιν‟. 

 

Δπηπιένλ, νη επηρεηξήζεηο επηζεκαίλνπλ φηη νη λένη νη νπνίνη έρνπλ 

επελδχζεη ζε πςειέο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο (πηπρία, κεηαπηπρηαθά) θαη θαηά 

θαλφλα πζηεξνχλ ζε εκπεηξία, εθθξάδνπλ ππεξβνιηθά κεγάιεο αμηψζεηο φηαλ 

πξνζέξρνληαη ζηηο πξψηεο ζπλεληεχμεηο ηνπο γηα πξφζιεςε, ηφζν φζνλ αθνξά ηηο 

ακνηβέο, φζν θαη ην επίπεδν ηεο ζέζεο επζχλεο πνπ ζεσξνχλ φηη ηνπο αλαινγεί, 

δηφηη πνιινί απφ απηνχο εθθξάδνπλ πξνζδνθίεο αλάιεςεο δηεπζπληηθήο ζέζεο 

ρσξίο λα δηαζέηνπλ ζηνηρεηψδε εκπεηξία: 

„Φηαηεη ε νηθνγέλεηα ε νπνία δηακνξθψλεη κηα θνπιηνχξα, παηδί κνπ ζα 

πάξεηο δχν κεηαπηπρηαθά. Κη έρεη έλα παηδί 27 ρξνλψλ, κε δχν 

κεηαπηπρηαθά, δχν μέλεο γιψζζεο, θαη πεξηκέλεη ηε ζέζε ηε δηεπζπληηθή. 

Σε ζηηγκή πνπ δελ έρεη αιιάμεη ηίπνηα ζην πξνθίι ηνπ. Γηαηί ε ζεσξία 
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πνηέ δελ πξφθεηηαη λα καο θαιχςεη, αο πνχκε, ζηελ εκπεηξία πνπ καο δίλεη 

ε ίδηα ε δνπιεηά, δελ θαιχπηεηαη κε ηίπνηα....ε άπνςε ε δηθή κνπ 

ηαπηίδεηαη κε απηέο ηηο εηαηξείεο πνπ αλαδεηνχλ θφζκν. Σηο recruiting 

services. Πνπ θάλνπλ αλαδήηεζε πξνζσπηθνχ. Καη κνπ ιέλε φινη ην ίδην 

πξάγκα. ηη φινη ζέινπλ λα μεθηλήζνπλ απφ θάηη ακνηβέο ππέξνγθεο. 

ινη έρνπλ επελδχζεη ζηα κεηαπηπρηαθά ηνπο κε απνηέιεζκα ε αμία ηνπ 

πηπρίνπ έρεη κεδεληθή πιένλ ππφζηαζε ζηελ αγνξά‟. 

 

Παξά ηελ κεγάιε ζεκαζία φκσο πνπ θαίλεηαη λα απνδίδνπλ νη 

επηρεηξήζεηο ζηελ εκπεηξία, θαίλεηαη φηη ζπρλά δελ είλαη δηαηεζεηκέλεο λα ηελ 

πιεξψζνπλ ηθαλνπνηεηηθά, εθφζνλ δελ είλαη δηαηεζεηκέλεο λα αληακείςνπλ ηελ 

πξνυπεξεζία: 

„Θέιεηο θάπνηνλ πνπ λα έρεη δνπιέςεη ζε βηνκεραληθή παξαγσγή. Απηνί 

ινηπφλ νη πεξηζζφηεξνη είλαη κε πηπρίν είηε κέζεο ζρνιήο είηε πξαθηηθνχ 

κεραληθνχ, αιιά πνπ λα έρεη θάλεη εμάζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο θαη λα 

έρεη θηάζεη ζε έλα επίπεδν. Καη απηνί έρνπλ ην δεχηεξν κεηνλέθηεκα φηη 

είλαη κεγάινη ζηελ ειηθία... Να είλαη 45 ρξνλψλ, δελ πάο εχθνια λα ηνλ 

πάξεηο. Γηαηί εάλ είλαη 45 ρξνλψλ ζα θνπβαιάεη θαη κηα πξνυπεξεζία θαη 

ζα ζνπ ζεθψζεη ςειά ην θαζέ‟. 

 

Οη επηρεηξήζεηο δήισζαλ φηη ζηελ αγνξά εξγαζίαο αληηκεησπίδνπλ 

ζπλήζσο έιιεηςε πξνζθνξάο εξγαζίαο ζε εηδηθφηεηεο φπσο: ησλ κεραλνιφγσλ, 

ειεθηξνηερληηψλ κέζσλ ηερληθψλ ζρνιψλ, ινγηζηψλ κε εκπεηξία θαη γλψζε 

ρεηξηζκνχ ζχγρξνλσλ ειεθηξνληθψλ παθέησλ ινγηζηηθήο, ζηειερψλ κε εκπεηξία 

ζηα logistics (νξγάλσζε θαη δηαρείξηζε απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ), ζηειερψλ κε 

εηδίθεπζε θαη εκπεηξία ζε ζέκαηα ινγηζηηθά, θνξνινγηθά, θνζηνιφγηα (ζηειέρε 

κε γλψζε νηθνλνκηθψλ ζε ηερληθά δεηήκαηα).  

  πσο ζεκεηψλεη κεγάινο επηρεηξεκαηηθφο φκηινο: 

               „Ζ αλάγθε εδψ θαη αξθεηά ρξφληα είλαη πεξηζζφηεξν ζηνπο ινγηζηέο 

                παξά ζηνπο νηθνλνκηθνχο αλαιπηέο. Απφ απηνχο κπνξείο λα βξεηο  

                πάξα πνιινχο. Λνγηζηέο φκσο κε θαιή γλψζε ινγηζηηθήο κπνξείο λα 

                βξεηο πνιχ ιίγνπο θαη κε θάπνηα εκπεηξία‟.                 
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Απφ άιινλ κεγάιν επηρεηξεκαηηθφ φκηιν αλαθέξζεθε έιιεηςε ζηελ 

εηδηθφηεηα ησλ ηερληθψλ ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ (ηερληθνχο 

Hardware), ελψ θάπνηα άιιε επηρείξεζε αλέθεξε φηη αληηκεηψπηζε δπζθνιία 

ζηελ εμεχξεζε ηεο εηδηθφηεηαο ηνπ ζεξκαζηή, γηα ηελ νπνία απαηηείηαη δίπισκα 

άζθεζεο επαγγέικαηνο, θαη επηζεκάλζεθε φηη ππάξρεη έιιεηςε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο εηδηθφηεηαο ζηελ αγνξά, δηφηη κέρξη ζήκεξα νη αλάγθεο 

θαιχπηνληαλ απφ πξψελ ζεξκαζηέο ζηα θαξάβηα, νη νπνίνη φκσο έρνπλ πιένλ 

απνρσξήζεη απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο.  

 

Δπίζεο, κεγάιε επηρείξεζε πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ θιάδν ησλ 

ηξνθίκσλ επεζήκαλε ειιείςεηο ζηελ εηδηθφηεηα ηνπ ηερλνιφγνπ ζπληεξεηή: 

„Δγψ ηψξα ςάρλσ γηα ηερλνιφγν ζπληεξεηή κε εηδηθφηεηα ζε ζέκαηα 

αηκνχ γηα ηελ αηκνγελήηξηα πνπ έρνπκε θαη δε βξίζθσ. Γειαδή αθφκα θαη 

ζε ηέηνηεο ζέζεηο ππάξρεη πξφβιεκα. Φχιαθεο βξίζθσ φζνπο ζέισ...‟, 

ελψ άιινο κεγάινο φκηινο ζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ θιάδν, αλέθεξε ειιείςεηο ζηελ 

εηδηθφηεηα ηνπ ρεηξηζηή νηθνδνκηθνχ γεξαλνχ, εηδηθφηεηα ε νπνία απαηηεί εηδηθή 

άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο πνπ απνθηάηαη θαηφπηλ εμεηάζεσλ, θαη απαηηεί 

πνιχ θαιή γλψζε θαη αθξίβεηα ρεηξηζκνχ ησλ ζχγρξνλσλ ειεθηξνληθψλ γεξαλψλ, 

δηφηη αιιηψο κπνξνχλ λα πξνθιεζνχλ ζαλαηεθφξα αηπρήκαηα ζηνπο ρψξνπο ησλ 

εξγνηαμίσλ. Ο ηξφπνο πνπ πεξηγξάθεθαλ νη δεμηφηεηεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

εηδηθφηεηαο ζε ζρέζε κε ηελ ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ, ήηαλ πνιχ 

παξαζηαηηθφο: 

„...ρεηξηζηέο νηθνδνκηθνχ γεξαλνχ. Ξέξεηε, απηνχο ηνπο κεγάινπο 

γεξαλνχο πνπ ζηήλνληαη θαη κεηαθέξνπλ ηα βαξηά αληηθείκελα. Δθεί 

πξαγκαηηθά ζπλαληήζακε ζην παξειζφλ θάπνηα έιιεηςε. Σνπιάρηζηνλ ζε 

έκπεηξνπο. Γηαηί θαη ηα ηειεπηαία κνληέια ησλ γεξαλψλ είλαη αξθεηά 

ζχγρξνλα, πιήξσο ειεθηξνληθά....Αλαγθαζηήθακε λα εθπαηδεχζνπκε εθ 

ηνπ κεδελφο αλζξψπνπο νη νπνίνη είραλ άδεηα άιινπ ηχπνπ ρεηξηζηή. Σνπο 

ζηείιακε ζηε Γαιιία γηα 2 κήλεο. Δθπαηδεχηεθαλ ζηελ ρξήζε 

ειεθηξνληθψλ νηθνδνκηθψλ γεξαλψλ, θαη επηζηξέςαλε ζηελ Διιάδα, 

θάηζαλε θάπνην δηάζηεκα ζα βνεζνί ζε παιηνχο ρεηξηζηέο, γηα λα 

απνθηήζνπλ θαη ηελ εθπαίδεπζε πάλσ ζηε δνπιεηά, θαη κέζα ζε έλα 

εμάκελν δψζαλε εμεηάζεηο θαη πήξαλε ηελ άδεηα πνπ ρξεηαδφηαλε. Γηφηη 

είλαη κηα πνιχ ρξήζηκε εηδηθφηεηα απηή. Γηφηη είζαη πεξίπνπ, φρη πεξίπνπ, 
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είζαη 8 ψξεο κφλνο κέζα ζε έλα θνπβνχθιην ζε χςνο ην νπνίν θπκαίλεηαη 

απφ 10 ή 30 κέρξη 150-200 κέηξα. Σν πψο βιέπεηο θάησ ηνπο αλζξψπνπο 

είλαη νχηε ιίγν νχηε πνιχ, ζα κπξκήγθηα. Δίλαη κεγάιε ε απφζηαζε. 

Πξέπεη λα είζαη πνιχ ηζνξξνπεκέλν άηνκν ζην ραξαθηήξα ζνπ. Ζ κφλε 

επαθή κε ηνλ έμσ θφζκν είλαη κέζσ ελφο αζπξκάηνπ. Μηα 

ελδνεπηθνηλσλία δειαδή γηα ηνπο ρεηξηζκνχο πνπ πξέπεη λα εθηειέζεηο 

ζηελ αλχςσζε θαη ηε κεηαθνξά ηνπ θνξηίνπ. Δπνκέλσο ρξεηάδνληαη 

ιεπηνί θαη πξνζεθηηθνί ρεηξηζκνί δηφηη κπνξείο πνιχ εχθνια, κε κία 

αβιεςία ή έλα ιάζνο ρεηξηζκφ, λα εθηειέζεηο έλα αηχρεκα ην νπνίν 

κπνξεί λα απνβεί θαη νκαδηθφ, θαη ελδερνκέλσο ζαλαηεθφξν. Καη λα 

πξνθαιέζεη ζνβαξέο βιάβεο ζηνπο εξγαδφκελνπο απφ θάησ‟. 

 

ηελ ηερληθή-ηερλνινγηθή θαηεχζπλζε θαηαγξάθεθε θαη έιιεηςε 

εμεηδηθεπκέλσλ ζηειερψλ κε εκπεηξία ζηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ηα ζχγρξνλα 

ζπζηήκαηα παξαγσγήο, φπσο είλαη ηα ζπζηήκαηα πνηνηηθνχ ειέγρνπ ISO θαη 

ζπλαθείο ηερληθέο εηδηθφηεηεο νη νπνίεο ζπλδένληαη κε ηνλ ζχγρξνλν ηξφπν 

παξαγσγήο θαη ηνπο θαλφλεο ιεηηνπξγίαο πνπ απνξξένπλ απφ ην θαλνληζηηθφ 

πιαίζην νξγαληζκψλ φπσο είλαη ε Δπξσπατθή Έλσζε, θαη νη νπνίεο απαηηνχλ ηελ 

πηζηνπνίεζε αδεηψλ άζθεζεο επαγγέικαηνο: 

„....έρνπκε πιεξψζεη θαη γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ ζηειερψλ ηδίσο ηεο 

παξαγσγήο ηνπ ηδησηηθνχ ειέγρνπ ζηα θαηλνχξγηα ζπζηήκαηα ISO θαη φια 

απηά ηα θαηλνχξγηα πξάγκαηα. Πνπ θη εθεί είλαη εηδηθφηεηεο. Δίλαη 

άλζξσπνη νη νπνίνη πξέπεη λα επηζεσξνχλ ηηο βηνκεραλίεο. Οη νπνίνη φκσο 

δελ έρνπλ βγεί. Γελ έρνπλ εθπαηδεπηεί. Κη εθπαηδεχνληαη ζηελ πξάμε ηεο 

βηνκεραλίαο. Καη εδψ κνπ έρνπλ ζηείιεη θάπνηα έληππα λα ηα ζθξαγίζσ 

θαη λα ηνπο ηα μαλαζηείισ...ηηο επηζεσξήζεηο γηα λα πάξνπλ θάπνηα άδεηα 

εμαζθήζεσο ηνπ επαγγέικαηνο‟. 

 

Παξφκνηα είλαη θαη ε έιιεηςε πνπ θαηαγξάθεηαη ζε εηδηθφηεηεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ αζθαιείαο θαη ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο, 

φπνπ φπσο ειέρζε απφ επηρεηξεκαηηθφ φκηιν, ππάξρεη εηδηθφηεηα ηερληθψλ 

αζθαιείαο πνπ πξνθεξχζζεηαη κέζσ ΑΔΠ, γηα ηελ νπνία απαηηείηαη θαη 

πξνυπεξεζία ζε αλάινγε ζέζε ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, θαη δελ εκθαλίδνληαη 

ελδηαθεξφκελνη γηα ηηο ζέζεηο. 
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ηα ηερληθά επαγγέικαηα ηνλίζηεθε επίζεο ε ζεκαζία ηεο εκπεηξίαο θαη  

πξνυπεξεζίαο σο κία απφ ηηο βαζηθφηεξεο πξνυπνζέζεηο πξφζιεςεο. πσο 

ραξαθηεξηζηηθά αλέθεξε έλαο απφ ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο νκίινπο: 

„Αλ πάξεηο έλαλ ηερλίηε θαη ηνλ  βάιεηο λα δνπιέςεη ζηηο κεραλέο, ζα ηνλ 

ξσηήζσ ηη ηερληθέο γλψζεηο έρεη ζε παξφκνηα εξγνζηάζηα. ηη πηπρίν θαη 

λα ζνπ θέξεη. Γειαδή ην πηπρίν ζήκεξα δελ κεηξάεη. Γειαδή κεηξάεη, φηη 

αγγειία λα βξείηε, κεηξάεη λα έρεηο εκπεηξία....Γελ κπνξείο λα δνπιέςεηο 

πνπζελά ζήκεξα αλ δελ έρεηο κηα ζπγθεθξηκέλε εκπεηξία‟. 

         

Αλάκεζα ζηα επαγγέικαηα ηα νπνία εκθαλίδνπλ ηελ κεγαιχηεξε 

ζπρλφηεηα εθαξκνγήο ζηελ παξαγσγή, ζπγθαηαιέγνληαη: νη ηερλνιφγνη ηξνθίκσλ 

θαη ρεκηθνί παξαγσγήο κε εκπεηξία, νη πσιεηέο, ειεθηξνηερλίηεο δηαθφξσλ 

θαηεγνξηψλ, κεραλνιφγνη θαη κεραλνιφγνη κεραληθνί κε εκπεηξία, ζηειέρε κε 

εκπεηξία ζηα logistics, ινγηζηέο κε γλψζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη 

εκπεηξία
20

, νδεγνί. Δηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ην επάγγεικα ησλ ειεθηξνηερληηψλ 

ηνλίζηεθε φηη: 

„Γπζηπρψο δελ ππάξρεη ζρνιή πνπ λα βγάδεη ειεθηξνηερλίηεο κέζσλ 

ηερληθψλ ζρνιψλ. Γελ κηιάκε γηα ειεθηξνιφγνπο κεραλνιφγνπο. Μηιάκε 

γηα κέζσλ ηερληθψλ ζρνιψλ πνπ είλαη νη ειεθηξνηερλίηεο. Απηνί πνπ 

βγαίλνπλ είλαη εγθαηαζηάηεο ειεθηξνιφγνη, πνπ βάδνπλε ζε ζπίηηα. Γελ 

ζέινπκε ηέηνηνπο ειεθηξνιφγνπο. Ζιεθηξνιφγνπο ειεθηξνληθνχο πνπ λα 

κπνξνχλ λα ρεηξίδνληαη ή λα δνπιεχνπλ ζε κεραλήκαηα φπσο είλαη νη 

ζπζθεπαζίεο, νη απηφκαηεο κε ην έλα ην άιιν....Έλαο άλζξσπνο πνπ έρεη 

βγάιεη ην Πνιπηερλείν δελ πάεη λα αζρνιεζεί κε ηε κεραλή. Να θάζεηαη 

ψξεο φξζηνο. Θέιεηο ηέηνηνπο αλζξψπνπο πνπ λα κπνξνχλ λα 

πξνγξακκαηίζνπλ, λα μέξνπλ ηελ αληίζηαζε λα ηελ αιιάμνπλ. 

Ζιεθηξνηερλίηεο ειεθηξνληθφο. Γειαδή λα μέξνπλ νη άλζξσπνη λα 

δνπιεχνπλ ζε κεραλήκαηα. Σν ειεθηξνληθφ θνκκάηη ησλ κεραλεκάησλ. 

ρη ην ειεθηξνληθφ θνκκάηη ησλ θαισδίσλ‟. 

 

                                                           
20

 εκεηψλνπκε, φηη φπσο πξνθχπηεη απφ ηηο ζπλεληεχμεηο ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο έξεπλαο, νη 

ινγηζηέο είλαη επηθνξηηζκέλνη κε ζχλζεηα εξγαζηαθά θαζήθνληα, εθφζνλ πέξα απφ ηελ 

παξαθνινχζεζε θαη δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ ηεο επηρείξεζεο, ζπλήζσο 

αζρνινχληαη –ηδηαίηεξα ζηηο κηθξφηεξνπ κεγέζνπο επηρεηξήζεηο- θαη κε αξκνδηφηεηεο πνπ έρνπλ 

λα θάλνπλ κε ηε δηαρείξηζε αλζξψπηλσλ πφξσλ, φπσο είλαη ε επηινγή, έληαμε θαη παξαθνινχζεζε 

ηεο πνξείαο ηνπ πξνζσπηθνχ ζε επηδνηνχκελα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο.   
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Οη κεηεγθαηαζηάζεηο, επεθηάζεηο, ζπγρσλεχζεηο, αλαζέζεηο ππεξγνιαβίαο 

θαη νη ζπλαθείο αλαδηαξζξψζεηο ζηελ νξγάλσζε ηεο αιπζίδαο παξαγσγήο ησλ 

επηρεηξήζεσλ, έρνπλ θάλεη επηηαθηηθφηεξε ηελ αλαγθαηφηεηα γλψζεο κηαο 

ηνπιάρηζηνλ μέλεο γιψζζαο γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο, ηδηαίηεξα ηεο Αγγιηθήο, 

αλαγθαηφηεηα πνπ ππαγνξεχεηαη θαη απφ ηηο απαηηήζεηο ρξήζεο ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ, εθφζνλ φια ηα ηερληθά εγρεηξίδηα ιεηηνπξγίαο ηνπο, πξνυπνζέηνπλ 

ηελ γλψζε ηνπιάρηζηνλ ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο. πσο αλαθέξεηαη 

ραξαθηεξηζηηθά: 

„...ζέινπκε έλαλ άλζξσπν λα γλσξίδεη κία γιψζζα....Σα κεραλήκαηά καο, 

ε ζπλεξγαζία καο, νη πξνκεζεπηέο καο...ηνπο ιέκε κηιάηε απηή ηε 

γιψζζα; Αγγιηθά, Γαιιηθά. Γηφηη δπζηπρψο πάλε πάξα πνιχ γξήγνξα ηα 

πξάγκαηα. Σνλ παιαηφ θαηξφ, πξηλ απφ 10-20 ρξφληα, πήγαηλε θάπνηνο κε 

ην πηπρίν ηνπ, κάζαηλε, ηνλ εθπαηδεχαλε...Σψξα εμειίζζνληαη πάξα πνιχ 

γξήγνξα‟. 

Καη αθφκα: 

„Σα αγγιηθά ηα ζεσξνχλ ζαθψο απαξαίηεηα. Γειαδή ζην λα 

επηθνηλσλήζνπλ, έρνπκε θαη ηε ζπγαηξηθή ζηε Βνπιγαξία, εθ ησλ 

πξαγκάησλ πξέπεη λα κπνξείο λα ζπλελλνεζείο‟.  

 

Έλα απφ ηα βαζηθά θξηηήξηα πξφζιεςεο ηνπ πξνζσπηθνχ απνηειεί θαη ην 

θξηηήξην ηεο ειηθίαο, εθφζνλ νη επηρεηξήζεηο πξνηηκνχλ θαηά θαλφλα λεαξήο 

ειηθίαο εξγαηηθφ δπλακηθφ, πνπ λα ζπλδπάδεη φκσο θαη ηα θξηηήξηα πνπ 

πξναλαθέξζεθαλ, δειαδή ηππηθά πξνζφληα θαη ζε θάπνην βαζκφ θαη εκπεηξία. 

πσο αλαθέξεηαη ζε κηα πεξίπησζε ραξαθηεξηζηηθά: 

„„Γηαηί ζήκεξα δελ βξίζθεηο εχθνια άλζξσπν 25 ρξνλψλ 27 πνπ λα έρεη 

ηειεηψζεη ην ΣΔΗ θαη λα έρεη θαη πξνυπεξεζία ζηε βηνκεραλία θαη ζε 

ζνβαξά κεραλήκαηα φπσο είλαη ηα δηθά καο. Οπφηε δελ ηνλ παίξλεηο. Γελ 

ηνλ δνθηκάδεηο. Θέιεηο θάπνηνλ πνπ λα έρεη δνπιέςεη ζε βηνκεραληθή 

παξαγσγή. Απηνί ινηπφλ νη πεξηζζφηεξνη είλαη κε πηπρίν είηε κέζεο 

ζρνιήο είηε πξαθηηθνχ κεραληθνχ, αιιά πνπ λα έρεη θάλεη εμάζθεζε ηνπ 

επαγγέικαηνο θαη λα έρεη θηάζεη ζε έλα επίπεδν. Καη απηνί έρνπλ ην 

δεχηεξν κεηνλέθηεκα φηη είλαη κεγάινη ζηελ ειηθία... Να είλαη 45 ρξνλψλ, 

δελ πάο εχθνια λα ηνλ πάξεηο. Γηαηί εάλ είλαη 45 ρξνλψλ ζα θνπβαιάεη θαη 

κηα πξνυπεξεζία θαη ζα ζνπ ζεθψζεη ςειά ην θαζέ. Γηα κηα ζέζε 
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βνεζεηηθή, κπνξεί λα ζέιεη δηεπζπληηθή, εζχ ζέιεηο βνεζεηηθή, λα 

μεθηλήζεη απφ θάπνπ, αιιά λα έρεη θαη κηα γλψζε 10 πξαγκάησλ.  Να έρεη 

κηα πξνυπεξεζία ηνπιάρηζηνλ κηα ηξηεηία ζην λεξφ‟.  

 

Δπηπιένλ, ζε ρεηξσλαθηηθά επαγγέικαηα, απνθαζηζηηθφ ξφιν παίδεη θαη 

ην θξηηήξην ηνπ θχινπ, απνθιείνληαο ηηο γπλαίθεο, εθφζνλ ε θχζε ηεο εξγαζίαο 

είλαη ηδηαίηεξα θνπηαζηηθή, θαη απαηηεί κεγάιε ζσκαηηθή δχλακε θαη αληνρή. 

Αιιά ην θξηηήξην ηνπ θχινπ ιεηηνπξγεί σο κεραληζκφο απνθιεηζκνχ ησλ 

γπλαηθψλ θαη απφ άιια ηερληθήο θχζεο αιιά πςεινχ εθπαηδεπηηθνχ επηπέδνπ θαη 

εηδίθεπζεο επαγγέικαηα, φπσο γηα παξάδεηγκα είλαη ην επάγγεικα ηνπ κεραληθνχ, 

φπνπ παξαδνζηαθά ππάξρεη ε ηάζε λα αζθείηαη θπξίσο απφ άλδξεο, παξά ην 

γεγνλφο, φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο δπλαηφηεηαο άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο, 

θαζνξίδεηαη απφ ην γλσζηηθφ επίπεδν ηνπ ππνςεθίνπ θαη κφλνλ. πσο 

ραξαθηεξηζηηθά παξαδέρεηαη εθπξφζσπνο επηρείξεζεο: 

„...λα θνηηάμεηο ην θχιν αλ ζε ελδηαθέξεη. Γειαδή, θαθψο, αιιά 

κεραλνιφγνπο κεραληθνχο δελ παίξλνπκε γπλαίθεο, παξφηη βγαίλνπλ 

γπλαίθεο‟. 

 

Απφ ηηο ζπλεληεχμεηο πξνέθπςε επίζεο φηη ζηηο επηρεηξήζεηο δελ ππεξηεξεί 

ε αληίιεςε πνπ ζέιεη ε έκθαζε λα δίλεηαη ζηελ ζρεκαηνπνίεζε ηθαλνηήησλ θαη 

δεμηνηήησλ ησλ εξγαδνκέλσλ ακέζσο κεηά ηελ πξφζιεςε θαη ζχκθσλα κε ηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο ηεο επηρείξεζεο, ηνπνζεηψληαο έηζη ζε δεχηεξν επίπεδν ηε 

ζεκαζία ησλ ηππηθψλ πξνζφλησλ, ηεο εμεηδίθεπζεο θαη πξνυπεξεζίαο ηνπο. Απηφ 

βεβαίσο δελ ζεκαίλεη φηη νη κεγάιεο επηρεηξήζεηο θαη επηρεηξεκαηηθνί φκηινη ηνπ 

θιάδνπ δελ επελδχνπλ ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπο, εθαξκφδνληαο εληαηηθά 

πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, ζε φιεο ηηο εηδηθφηεηεο θαη βαζκίδεο 

ηνπ πξνζσπηθνχ, πξνγξάκκαηα αλάπηπμεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη δνκεκέλα 

ζπζηήκαηα πξφζιεςεο, αμηνιφγεζεο θαη πξναγσγήο ηνπο. 

Δπηπιένλ, νη επηρεηξήζεηο ζεσξνχλ φηη νη εξγαδφκελνη ζα πξέπεη λα 

πξνζαξκφδνληαη ζην ζχζηεκα αμηψλ θαη ηε θηινζνθία ιεηηνπξγίαο ηεο 

επηρείξεζεο, εζσηεξηθεχνληαο ηηο αξρέο θαη ηηο αμίεο ηεο, εμππεξεηψληαο ηνπο 

ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο αλάπηπμεο ηεο επηρείξεζεο. Έλαο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο 

νκίινπο ζηνλ θιάδν ησλ πξντφλησλ απφ κε κεηαιιηθά νξπθηά,  εθθξάδεη απηή 

ηελ άπνςε κε ηδηαίηεξα ελδηαθέξνληα ηξφπν: 
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           „ Ζ θάζε εηαηξεία έρεη έλα ζχζηεκα αμηψλ. Δάλ ζέιεηο λα είζαη κέινο 

απηήο ηεο κηθξήο θνηλσλίαο, πξέπεη λα ζηηο γλσξίζνπλ απηέο ηηο αμίεο θαη  

λα απνθαζίζεηο αλ ηηο απνδέρεζαη ή φρη. Δκείο έρνπκε π.ρ. θαηαγξάςεη    

ζηα εθαηφ ρξφληα καο, έμη ζπγθεθξηκέλεο αμίεο, ηηο επηθνηλσλνχκε ζηνπο  

            αλζξψπνπο, ηνπο βιέπνπκε λα κπαίλνπλ κέζα λα παίξλνπλ παξαδείγκαηα  

            θιπ...Δθεί θαίλεηαη ν άλζξσπνο ν νπνίνο ηαπηίδεηαη ζην εξγαζηαθφ  

            πεξηβάιινλ, κε απηέο θαη ιεηηνπξγεί έηζη. Δκείο έρνπκε ηελ αθεξαηφηεηα, 

ηελ βαζηά γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ φπνηνπ θαη λα είλαη, ην λα δίλνπκε αμία 

ζηνλ πειάηε, ηελ αξρή ηεο ζπλερνχο βειηίσζεο, ην λα  δεζκεπφκαζηε φηη 

ζα θέξλνπκε ην έξγν ζε πέξαο θαη ηνπο ζηφρνπο πνπ καο έρνπλ αλαηεζεί, 

θαη, πάξα πνιχ ρξήζηκν, ε εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε,...ζεβαζκφ γηα ηνλ 

άιιν, ηελ  θνηλσλία θαη ην πεξηβάιινλ. Απηέο είλαη νη έμη αμίεο καο, νη 

νπνίεο είλαη δνπιεκέλεο απφ ηελ πξψηε κέξα ιεηηνπξγίαο καο θαη 

απνηεινχλ ηνλ ηξφπν ηεο δνπιεηάο καο‟. 

 

Οη επηρεηξήζεηο επνκέλσο δίλνπλ κεγάιε ζεκαζία θαη ζε ζηνηρεία 

πξνζσπηθφηεηαο φπσο είλαη ε πξνζαξκνζηηθφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ζην 

πεξηβάιινλ θαη ην ζχζηεκα αμηψλ πνπ δηέπνπλ ηελ επηρείξεζε, ε αθνζίσζε θαη 

ηαχηηζή ηνπο κε ηνπο ζηφρνπο ηεο επηρείξεζεο, φπσο επίζεο δίλνπλ κεγάιε 

ζεκαζία θαη ζε θνηλσληθέο δεμηφηεηεο φπσο είλαη ε δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο, ε 

δηαπξαγκαηεπηηθή ηθαλφηεηα: 

„Ξέξεηε ην Α θαη ην Χ είλαη ε επηθνηλσλία.  Πψο ζα επηθνηλσλήζεη ν 

πξντζηάκελνο κε ηνλ πξντζηάκελν. Πψο ζα επηθνηλσλήζεη ν εξγάηεο κε 

ηνλ πξντζηάκελφ ηνπ. Σί ζα ηνπ πεη γηα λα θαηαιάβεη. Γηαηί άιια ιεο θαη 

άιια θαηαιαβαίλνπλε. Δίλαη κεγάιν απηφ. Γειαδή κπνξεί λα θαηέβεη 

θάπνηνο θάησ κε ην θνπζηνπκάθη ηνπ θαη λα πεη ήξζα παηδηά λα θάλσ 

ηψξα ηνλ ηερλίηε. ...Γελ είλαη. Πξέπεη λα είλαη ν άλζξσπνο, λα 

πξνζαξκφδεηαη ζην πεξηβάιινλ...Απφ ηα Παλεπηζηήκηα βγαίλνπλ αξθεηά 

θαινί αιιά πξέπεη λα.....ζα πξέπεη θάπνηνο λα κπνξεί λα επηθνηλσλήζεη. 

Να είλαη ζπλεξγάζηκνο. ...γηαπηφ γίλνληαη θη απηέο νη ζπλεληεχμεηο. Γηα λα 

θαηαιάβεηο αλ ν άιινο ζνπ θνιιάεη ζηε δνκή. ...είλαη πνιχ δχζθνιν. 

..ια ηα ζεκηλάξηα είλαη ζε ζέκαηα επηθνηλσλίαο, δηνίθεζεο, επαθήο κε 

αλζξψπνπο, αμηνιφγεζεο. Αιιά είλαη φια ζε ζρέζε κε ηνλ άλζξσπν. 
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Γειαδή ζέκαηα ζπκπεξηθνξάο. Πψο ζα πάξεηο κηα απφθαζε. Πψο ζα 

ιεηηνπξγήζεη κηα νκάδα‟. 

 

Οη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο επίζεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα επηκέξνπο 

ραξαθηεξηζηηθά, ηηο αξκνδηφηεηεο θαη ηνπο ξφινπο πνπ ζπλζέηνπλ ην πεξηερφκελν 

ησλ εηδηθνηήησλ, θαηεπζχλνπλ θαη ηνλ θαηακεξηζκφ ησλ ππνςεθίσλ ζηηο ζέζεηο 

εξγαζίαο, εθφζνλ: 

„ινη έρνπλ ηα ίδηα πξνζφληα. Γειαδή φηαλ ςάρλεηο έλαλ ρεκηθφ-

κεραληθφ, αο πνχκε, φινη έρνπλ έλα πηπρίν. ΄Ζ κπνξεί θαη φινη λα ζνπ 

έρνπλ θαη δχν ηξία ρξφληα πξνυπεξεζία. Γελ είλαη απηφ ην θξηηήξην πιένλ 

ην νπνίν ςάρλεηο. Δθείλν πνπ ζνπ βγάδεη ηα θξηηήξηα είλαη ηη δεηάεη ε 

ζέζε. Αλ ε ζέζε δεηάεη έλαλ άλζξσπν πνπ ζα θάλεη project management, 

δειαδή ζα θάηζεη κπξνζηά ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ θαη ζα δνπιέςεη έλα 

project γηα δχν ηξία ρξφληα, άιια ραξαθηεξηζηηθά δεηάο απφ έλαλ 

άλζξσπν πνπ ζέιεηο λα θνπκαληάξεη 100 εξγάηεο ζηελ παξαγσγή. Γειαδή 

λα μέξεη λα επηθνηλσλεί κε ηνλ θφζκν. Να μέξεη λα θάλεη ζσζηφ 

management. Άιιν πξνθίι είλαη ν έλαο θαη άιιν πξνθίι είλαη ν άιινο. 

Απηά ζήκεξα νλνκάδνληαη competences, ζηα ειιεληθά: ραξαθηεξηζηηθά 

πξνζσπηθφηεηαο. Ηθαλφηεηεο νη νπνίεο απνξξένπλ είηε απφ ηελ 

πξνζσπηθφηεηα ηνπ άιινπ είηε απφ ηελ εκπεηξία ηνπ. Γειαδή έλαο 

άλζξσπνο πνπ έρεη πνιχ θαιφ επηθνηλσληαθφ ζηπι, ζα ηνλ 

απαζρνιήζνπκε ζηηο πσιήζεηο, ζηελ ππνζηήξημε πειαηψλ, ζε ζέζεηο 

management. Έλαο άλζξσπνο πνπ είλαη πνιχ θαιφο αλαιπηήο θαη 

ιεπηνκεξήο ζηε δνπιεηά ηνπ ζα ηνλ ρξεζηκνπνηήζεηο γηα θάπνηα ζέζε γηα 

κηζζνδνζία. Γηα accountant, γηα project management, γηα επελδχζεηο, 

κειέηε επελδχζεσλ‟. 

 

Άιιν δήηεκα πνπ επηζεκάλζεθε απφ ηηο επηρεηξήζεηο, είλαη ε έιιεηςε 

θηλεηηθφηεηαο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, κε απνηέιεζκα ζπρλά λα πξνθχπηεη 

πξφβιεκα αλαληηζηνηρίαο πξνζθνξάο θαη δήηεζεο εξγαζίαο ζε ηνπηθφ επίπεδν: 

„Οη νδεγνί είλαη πάιη κηα δχζθνιε νκάδα, πξέπεη λα έρνπλ δίπισκα Γ 

θαηεγνξίαο. ηελ επαξρία είλαη πην εχθνια ηα πξάγκαηα γηαηί έλαο νδεγφο ζα 

βξεηο έλαλ λα πάξεη δίπισκα Γ θαηεγνξίαο. Δδψ φκσο είλαη πην δχζθνιν. ..ζηελ 

Κξήηε είλαη ζε θάπνηεο εηδηθφηεηεο φπνπ φλησο ζέιεηο έλαλ άλζξσπν γηα 
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ζηέιερνο κεζαίν θαη κεγάιν λα πξνζιάβεηο, ζέιεηο λα είλαη απφ ηελ ηνπηθή 

θνηλσλία, θαη ε ηνπηθή θνηλσλία δελ κπνξεί λα ζνπ παξέρεη ηερλνιφγνπο 

ηξνθίκσλ ή ρεκηθνχο κεραληθνχο κε πξνυπεξεζία ζηα ηξφθηκα. Δθεί 

αλαγθαδφκαζηε λα βάινπκε αγγειία θαη φλησο δελ έρνπκε απήρεζε. Πφζνπο 

ηερλνιφγνπο λα έρεη ή γεσπφλνπο. Καη δελ έρνπλ πάεη ζην Γεκφζην, θαη λα έρνπλ 

κηα θαιή πξνυπεξεζία. Αλαγθαδφκαζηε λα βξνχκε αλζξψπνπο πνπ λα ζέινπλ λα 

βξνπλ δνπιεηά θαη λα θαηεβνχλ ζηελ Κξήηε‟. 

 

 

Απνηειέζκαηα ζπλεληεύμεσλ κε εθπξνζώπνπο επηρεηξήζεσλ ηνπ ηξηηνγελή 

ηνκέα  

 

Απφ ηηο ζπλεληεχμεηο κε εθπξνζψπνπο επηρεηξήζεσλ ζηνλ ηνκέα ησλ 

ππεξεζηψλ
21

, θεληξηθήο ζεκαζίαο αλαδείρζεθε θαη πάιη –φπσο θαη πξνεγνπκέλσο 

απφ ηηο ζπλεληεχμεηο κε εθπξνζψπνπο βηνκεραληθψλ επηρεηξήζεσλ-, ην δήηεκα 

ηεο εμεηδίθεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ, κε ζχγρξνλεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ 

απαηηνχληαη ζην πιαίζην ησλ εηδηθνηήησλ ησλ επηκέξνπο θιάδσλ, ελψ απηνλφεηεο 

πξφβαιαλ νη γλψζεηο ηνπιάρηζηνλ κηαο μέλεο γιψζζαο (ζπλήζσο ηεο Αγγιηθήο) 

θαη ησλ βαζηθφηεξσλ παθέησλ ρξήζεο ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή.  

 

Δπηζεκάλζεθε επίζεο ε ζεκαζία ηεο ηθαλφηεηαο πξνζαξκνγήο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο επηρείξεζεο, ε 

επηδίσμε απφ πιεπξάο ηνπο (ζπλήζσο κε ηελ ζπκκεηνρή ηεο επηρείξεζεο), 

ζπλερνχο βειηίσζεο θαη αλάπηπμεο ηνπ επηπέδνπ εηδίθεπζεο θαη δεμηνηήησλ ηνπο. 

Απνδείρζεθε αθφκα φηη νη επηρεηξήζεηο ζρεδφλ ζην ζχλνιφ ηνπο εμεηάδνπλ θαη 

αμηνινγνχλ ηελ χπαξμε πξνυπεξεζίαο θαη εκπεηξίαο ησλ ππνςήθησλ 

εξγαδνκέλσλ ηνπο
22

,  ελψ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο πξφζιεςεο, ζεκαληηθφ βάξνο 

δίλεηαη θαη ζηε ζπλέληεπμε, κέζα απφ ηελ νπνία νη ππεχζπλνη αμηνιφγεζεο ησλ 

πξνζιήςεσλ πξνζπαζνχλ λα εθκαηεχζνπλ ζηνηρεία ραξαθηήξα, πξνζσπηθφηεηαο 

θαη δεμηνηήησλ, ηα νπνία παξάιιεια πξνζπαζνχλ λα δηαζηαπξψζνπλ κε ηελ 

                                                           
21

 ην δείγκα ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο έξεπλαο ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ, ζπκπεξηιήθζεθαλ 

επηρεηξήζεηο πιεξνθνξηθήο, κεγάιεο ηξάπεδεο-φκηινη, κεγάινο μελνδνρεηαθφο φκηινο θαη 

επηρεηξήζεηο ηνπ ηνπξηζηηθνχ ηνκέα, κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο αιπζίδεο ζνχπεξ-κάξθεη, κεγάινο 

φκηινο ηειεπηθνηλσληψλ, κεγάινο λαπηηιηαθφο φκηινο, έλαο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο νκίινπο ζην 

ρψξν ησλ media, κεγάινο ζεξαπεπηηθφο φκηινο. 
22

 πρλά δε, ηελ πξνυπνζέηνπλ ξεηά. 
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δηεμαγσγή δνκεκέλσλ εξσηεκαηνινγίσλ. Αλαθέξζεθε φηη ηνπο ελδηαθέξεη ην 

ήζνο κε ηελ γεληθφηεξε έλλνηα αιιά θαη εηδηθφηεξα ην εξγαζηαθφ ήζνο ησλ 

ππνςεθίσλ, ε αμηνπηζηία θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ δηεθπεξαίσζε ησλ 

θαζεθφλησλ, ε επειημία θαη ε ζπλεπήο εθπξνζψπεζε ηεο επηρείξεζεο θαηά ηελ 

επαθή ηνπο κε ηνπο πειάηεο, ε πξνζαξκνζηηθφηεηα ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, 

ηελ θηινζνθία θαη ηηο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηελ επηρείξεζε. Απφ ηηο ζπλεληεχμεηο 

πξνθχπηεη αθφκα φηη νη επηρεηξήζεηο ζπρλά εμεηάδνπλ θαη ην ζηνηρείν ηεο 

εληνπηφηεηαο ησλ ππνςεθίσλ εξγαδνκέλσλ ηνπο, αθνχ ζπλαξηνχλ ηελ 

δηαζεζηκφηεηα θαη ηελ ζπλέπεηα ζηελ ηήξεζε ηνπ σξαξίνπ θάησ απφ ηηο 

νπνηαζδήπνηε ζπλζήθεο, κε ηελ απφζηαζε θαηνηθίαο ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηελ 

επηρείξεζε.  

 

πσο εμήγεζαλ νη επηρεηξήζεηο, ε αλαγθαηφηεηα ηεο κεγαιχηεξεο δπλαηήο 

εμεηδίθεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ, ζπλδέεηαη κε ηηο ηαρχηαηεο αιιαγέο θαη ηελ 

εθαξκνγή ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο, ζε φινπο ζρεδφλ 

ηνπο νηθνλνκηθνχο ηνκείο θαη θιάδνπο. πσο δήισζε γηα παξάδεηγκα ν 

ππεχζπλνο πξνζσπηθνχ κεγάινπ ηειεπηθνηλσληαθνχ νκίινπ, ν νπνίνο αζρνιείηαη 

κε ηηο πξνζιήςεηο φισλ ησλ ηνκέσλ δξαζηεξηφηεηαο ηνπ νξγαληζκνχ (δηνίθεζεο, 

ζπληήξεζεο, ηερληθφ, νηθνλνκηθφ θιπ.), ν φκηινο ζπλήζσο δηαπηζηψλεη έιιεηςε 

πξνζθνξάο εξγαζίαο ζηελ εηδηθφηεηα ησλ ειεθηξνληθψλ απνθνίησλ ΣΔΗ, ε νπνία 

έρεη κεγάιε δήηεζε ζηελ αγνξά: 

  „Γηαηί είλαη ζήκεξα ε ηερλνινγία, ζρεδφλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο, είλαη  

            αζχξκαηε θαη ρξεζηκνπνηεί ειεθηξνληθά κέζα‟. 

Ή φπσο δήισζε εθπξφζσπνο κεγάιεο επηρείξεζεο πιεξνθνξηθήο: 

       „Τπάξρνπλ θάπνηεο ζέζεηο ζπγθεθξηκέλεο πνπ ζέινπκε γλψζεηο  

     ζπγθεθξηκέλσλ ζπζηεκάησλ ή ζπγθεθξηκέλσλ γισζζψλ πιεξνθνξηθήο. 

 Τπάξρνπλ αλάινγα ηε ζέζε, δηαθνξεηηθά technical skills ηα νπνία δεηάκε  

 απφ ηνπο ππνςεθίνπο‟. 

 

Παξφια απηά, φπσο ζεκεηψλεη ε ίδηα εηαηξεία, ε πξνζθνξά εξγαζίαο ζε 

εηδηθφηεηεο πνπ πξνυπνζέηνπλ ηερληθέο γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο, πιεξνθνξηθήο 

θιπ., έρεη βειηησζεί ζεκαληηθά απφ ην 2000 θαη κεηά, ηδηαίηεξα ζηελ 

πιεξνθνξηθή, ζε αληίζεζε κε ηα πξνεγνχκελα ρξφληα, φπνπ ε πξνζθνξά 

εμεηδηθεπκέλεο εξγαζίαο ζηελ εηδηθφηεηα ήηαλ αλεπαξθήο. 
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Γεγνλφο πάλησο παξακέλεη φηη ζηηο επηρεηξήζεηο πςειήο ηερλνινγίαο φπσο 

είλαη νη επηρεηξήζεηο ζηνλ θιάδν ηεο πιεξνθνξηθήο, απαηηνχληαη πνιχ 

δηαθνξεηηθέο εηδηθφηεηεο κε κεγάιε εμεηδίθεπζε: 

΄Σηο βαζηθέο γλψζεηο ηηο παίξλνπλ κε ην πηπρίν πιεξνθνξηθήο. Σηο 

βαζηθέο γλψζεηο. Σψξα απφ „θεη θαη πέξα, ε εμεηδίθεπζε…Ή ζα πξέπεη λα 

δηαβάζεη θάπνηνο κφλνο ηνπ ή λα πάεη ζε θάπνηα ζεκηλάξηα ή λα πάξεη 

θάπνηεο πηζηνπνηήζεηο ή λα πάξεη training κέζα ζηε δνπιεηά ηνπ. On the 

job training δειαδή. Γηα λα απνθηήζεη θαη κεγαιχηεξε εμεηδίθεπζε πνπ 

ρξεηάδεηαη. Βέβαηα, αλάινγα ηα skills, ηα εθφδηα. Σνλ ηξφπν πνπ ζα 

ζθέπηεζαη. Σε κεζνδνινγία, λα δηαβάδεηο θαη λα αλαπηπρζείο απφ κφλνο 

ζνπ. Αιιά ζαθψο…ζπλήζσο ηα παηδηά πνπ δελ έρνπλ μαλαδνπιέςεη έρνπλ 

ηξνκεξέο ειιείςεηο. Πξέπεη λα πάξνπλ training πάλσ ζηε δνπιεηά θαη γηα 

λα κπνξέζνπλ λα γίλνπλ παξαγσγηθνί, κπνξεί λα πεξάζνπλ θαη 6 κήλεο, 

θαη έλαο ρξφλνο‟. 

 

πσο φκσο θάλεθε κέζα απφ ηηο ζπλεληεχμεηο, ηελ εμεηδίθεπζε ζπρλά νη 

επηρεηξήζεηο ηελ αλαδεηνχλ κε ηνπο δηθνχο ηνπο φξνπο, εθφζνλ δελ είλαη 

δηαηεζεηκέλεο λα θαηαβάιινπλ ην αθξηβέο αληίηηκφ ηεο, θαιχπηνληαο ηηο 

εμεηδηθεπκέλεο αλάγθεο ηνπο κε δπλακηθφ ρακειφηεξνπ επηπέδνπ εηδίθεπζεο θαη 

εθπαίδεπζεο, κε θπξίαξρν ζηφρν, ηελ εμαζθάιηζε θζελφηεξνπ θφζηνπο εξγαζίαο. 

Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε πεξίπησζε κεγάινπ ηειεπηθνηλσληαθνχ νκίινπ, ν νπνίνο 

ζηελ πξνζπάζεηα λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηνπ ζε ειεθηξνληθνχο: 

         „Ήηαλ πεξηζζφηεξν δηαζέζηκνη νη πηπρηνχρνη ηνπ Πνιπηερλείνπ, νη  

     δηπισκαηνχρνη ηνπ Πνιπηερλείνπ παξά ηνπ ΣΔΗ, πνπ ζεκαίλεη φηη απηνί 

 είλαη πεξηδήηεηνη ζηελ αγνξά θαη είλαη ιίγνη δηαζέζηκνη...Πξνηηκνχληαη 

 γηα ηηο επηρεηξήζεηο, γηαηί ζπλδπάδνπλε θαη ηελ ηέρλε, κε ηελ έλλνηα φηη 

 εχθνια πηάλνπλ θάηη θαη ην θάλνπλ κε ηα ρέξηα ηνπο, έρνληαο παξάιιεια 

 θαη ηηο γλψζεηο ηηο ζεσξεηηθέο πνπ ρξεηάδεηαη κηα επηρείξεζε. Καη θπξίσο, 

 θνζηίδνπλ ιηγφηεξν απφ φηη ν κεραληθφο. Καη έρνπλ θαη ιηγφηεξεο  

 απαηηήζεηο ζηε ζπλέρεηα. Έλαο κεραληθφο, κεηά απφ θάπνηα ρξφληα ζηελ 

παξαγσγή, ζα δηεθδηθήζεη λα πάξεη κηα ζέζε ππεπζχλνπ. Έλαο ΣΔΗ μέξεη 

φηη ζα αξγήζεη λα πάξεη ζέζε ππεπζχλνπ. Κη έηζη, πξνηηκάηαη πην εχθνια 
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απφ ηελ επηρείξεζε, θαη βξίζθεη πην εχθνια δνπιεηά. Γη‟ απηφ θαη είλαη 

ιίγνη ζηελ αγνξά εξγαζίαο‟. 

 

Δίηε φπσο πξνθχπηεη απφ ζπλέληεπμε κε εθπξφζσπν επηρείξεζεο 

πιεξνθνξηθήο, ν νπνίνο πξνεγνπκέλσο έρεη ηνλίζεη ηελ ζεκαζία ηεο εμεηδίθεπζεο 

θαη ηεο ζπλερνχο βειηίσζεο ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ησλ εξγαδνκέλσλ: 

„…ζίγνπξα νξηζκέλα απφ απηά ηα παηδηά πνπ είλαη εμεηδηθεπκέλα, ζέινπλ 

λα πιεξσζνχλ θαινχο κηζζνχο. Καινχο ζε εηζαγσγηθά. Αιιά ζίγνπξα δελ 

ζα πάξνπλ ηνλ βαζηθφ κηζζφ. Απφ θεη θαη πέξα, κε ηα ηφζα ζηελά 

πεξηζψξηα πνπ καο έρεη δψζεη ην θνξνινγηθφ ζχζηεκα…είλαη πνιχ 

δχζθνιν λα ηνπο ηα πξνζθέξεηο. Καη ππάξρεη κηα κεγάιε κεξίδα ε νπνία 

ςάρλεηαη γεληθά. Πάλε απφ εηαηξεία ζε εηαηξεία, είλαη ιίγνο ν κηζζφο, 

κεηά γηα ιίγν παξαπάλσ πάλε θάπνπ αιινχ…ππάξρεη θηλεηηθφηεηα. Καη 

ζην ρψξν πνπ κηιάσ κε ζπλαδέιθνπο, γλσξίδσ φηη ν έλαο θεχγεη απφ ηελ 

κία εηαηξεία πάεη ζηελ άιιε, πάεη ζηελ παξάιιε θιπ.‟. 

 

Οη αλάγθεο εμεηδηθεπκέλεο γλψζεο ζε επηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ 

πςεινχ ηερληθνχ επηπέδνπ, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα νη επηρεηξήζεηο 

εγθαηάζηαζεο νινθιεξσκέλσλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο, ππνζηήξημεο 

δηθηχσλ θαη ζρεδηαζκνχ πξνγξακκάησλ software, δελ ζπλαξηψληαη κφλν κε ηηο 

άκεζα ηερληθέο εηδηθφηεηεο φπσο είλαη απηέο ησλ πξνγξακκαηηζηψλ θαη ησλ 

κεραληθψλ ζπζηεκάησλ, αιιά απαηηνχληαη επίζεο θαη απφ εηδηθφηεηεο 

ππνζηήξημεο θαη πξνψζεζεο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζηελ αγνξά, φπσο 

είλαη ε εηδηθφηεηα ησλ πσιεηψλ: 

 „θαη ζηα εκπνξηθά ηκήκαηα, δειαδή ηνπο πσιεηέο καο, ςάρλνπκε θαη εθεί  

 έλα ζπγθεθξηκέλν πξνθίι. Φάρλνπκε θπξίσο κεραληθνχο θαη εη δπλαηφλ  

 κεηαπηπρηαθνχο. Γε καο ελδηαθέξεη....ζα ην κάζνπλ ην εκπνξηθφ θνκκάηη. 

Οη κεραληθνί έρνπλ θάπνηεο ηερληθέο γλψζεηο. Οπφηε κπνξνχλ λα 

ελζσκαησζνχλε θαιχηεξα. Αθελφο. Καη αθεηέξνπ έρνπλ κηα πην 

δνκεκέλε ζθέςε‟. 

Οπφηε: 

„Οηθνλνκηθά δελ θνηηάκε ζηηο πσιήζεηο. Κνηηάκε θπξίσο ην ηερληθφ 

background‟. 
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ε απηνχ ηνπ είδνπο ηηο επηρεηξήζεηο, νη ηερληθέο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο 

απαηηνχληαη αθφκα θαη γηα ηηο πςειέο βαζκίδεο ηεο δηνίθεζεο, ηνπο 

πξντζηακέλνπο θαη ηνπο δηεπζπληέο ηκεκάησλ ηεο επηρείξεζεο. Δηδηθφηεξα φκσο, 

ζηηο θαζεαπηνχ ηερληθέο εηδηθφηεηεο ησλ πξνγξακκαηηζηψλ, αλαιπηψλ 

ζπζηεκάησλ θαη ηερληθψλ δηθηχσλ, ε εμεηδίθεπζε είλαη δηαξθήο, αλάινγε κε ηηο 

ζπλερείο εμειίμεηο ηεο ηερλνινγίαο, θαη πηζηνπνηείηαη κε εηδηθέο εμεηάζεηο πνπ 

νξγαλψλνληαη βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ θξηηεξίσλ θαη πξνδηαγξαθψλ απφ εηαηξείεο 

πςειήο ηερλνινγίαο πνπ πξσηνζηαηνχλ ζηνλ θιάδν, ζε έλα θιηκαθνχκελν 

επίπεδν δπζθνιίαο θαη ζπλζεηφηεηαο: 

 „Γηαηί αιιάδνπλ ηφζν γξήγνξα φια απηά ηα πξάγκαηα πνπ φηη γλψζεηο 

θαη λα πάξεηο απφ έλα Παλεπηζηήκην, ζε έλα ρξφλν κπνξεί λα έρνπλ 

αιιάμεη...Απηή ηε ζηηγκή ππάξρνπλ θάπνηεο εηαηξείεο πνπ θάλνπλ πνιχ 

εμεηδηθεπκέλα  καζήκαηα πάλσ ζε routes. Ζ αγνξά πηα ην δεηάεη απηφ. Σα 

θνζηνιφγηά ηνπο είλαη πνιχ αθξηβά, θαζψο θαη νη εμεηάζεηο είλαη απφ ηελ 

Ακεξηθή. Γελ δίλεηο εμεηάζεηο εδψ. Μέζσ internet ζηελ Ακεξηθή θαη ην λα 

απνθηήζεη έλα δίπισκα είλαη πάξα πνιχ δχζθνιν...πάλσ ζε δίθηπα, ζε 

routes θπξίσο. Καη κεηά ππάξρνπλ θαη ηα δηπιψκαηα ηεο Microsoft, πνιχ 

θαιά ζεκηλάξηα πνπ δίλεη ε Microsoft ζε servers…νη εμεηάζεηο γίλνληαη 

ζηελ Microsoft ή ηελ Sisco,...θαη ν άιινο φηαλ απνθηήζεη ην πηπρίν, 

ζεκαίλεη φηη θαηέρεη ην ζέκα ζε έλαλ πνιχ κεγάιν βαζκφ‟. 

 

Γλψζεηο ζε δεηήκαηα πιεξνθνξηθήο ηερλνινγίαο θαη ειεθηξνληθψλ 

ζπζηεκάησλ ππνζηήξημεο πσιήζεσλ, αλαθέξζεθε φηη είλαη επηζπκεηφ λα 

δηαηίζεληαη απφ ηνπο ππνςεθίνπο θαη ζε άιινπο θιάδνπο ησλ ππεξεζηψλ, φπσο 

ηηο ηξάπεδεο, κεγάιεο επηρεηξήζεηο-νκίινπο ζηνλ μελνδνρεηαθφ θιάδν, έλα απφ ηα 

κεγαιχηεξα ηδησηηθά ζεξαπεπηήξηα-φκηινο ζηνλ θιάδν ηεο πγείαο
23

, κε ηηο 

αλάινγεο πξνζαξκνγέο ζην είδνο ησλ θαζεθφλησλ ησλ εηδηθνηήησλ πνπ 

πξνζηδηάδνπλ ζηνλ εθάζηνηε θιάδν. 

Αθφκα θαη ζε κηα κηθξή επηρείξεζε νξγάλσζεο θαη ηαμηλφκεζεο αξρείσλ 

ζε κηθξνθηικηθή ή ειεθηξνληθή κνξθή, ε νπνία είλαη θαζαξά εληάζεσο εξγαζίαο, 

ν ηδηνθηήηεο ηεο δήισζε: 

                                                           
23

πνπ βεβαίσο θπξηαξρεί ε ζπλερήο εμεηδίθεπζε θαη εθπαίδεπζε ζε δεηήκαηα πνπ άπηνληαη 

άκεζα ηνπ επηζηεκνληθνχ αληηθεηκέλνπ γηα ηελ άζθεζε ησλ ηαηξηθψλ θαη λνζειεπηηθψλ 

θαζεθφλησλ.   
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 ΄Σν θξηηήξην είλαη, επεηδή εγψ δελ ζέισ εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο, ζέισ  

 φκσο λα είλαη, λα έρεη θάπνηεο γξακκαηηθέο γλψζεηο, νη νπνίεο, ην επίπεδν 

 ηνπ Λπθείνπ κνπ επαξθνχλ, ή κε θάπνηεο γλψζεηο ππνινγηζηή, ιφγσ ηεο  

 θαηάζηαζεο απηήο κε ηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο, λα έρνπλ θάπνηεο 

 γλψζεηο ππνινγηζηή, νη νπνίεο …λα είλαη ρεηξηζηέο, λα κπνξνχλ λα πιεθ- 

 ηξνινγήζνπλ ζηνηρεία θαη λα γξάςνπλ ην πξφγξακκα κέζα, ηα δηάθνξα  

 ζηνηρεία αλαδήηεζεο‟. 

Άιινο κεγάινο ηξαπεδηθφο φκηινο δειψλεη ξεηά φηη ιακβάλεηαη ππφςε ε  

βαζηθή ηνπιάρηζηνλ γλψζε ηνπ πεξηβάιινληνο ησλ ειεθηξνληθψλ 

ππνινγηζηψλ: 

 „Γειαδή ειεθηξνληθή ρξήζε Microsoft Office. Πνπ πιένλ ζεσξείηαη, δελ  

ππάξρεη γξαθείν, δελ ππάξρεη ππεξεζία, δελ ππάξρεη ηνκέαο ζηελ 

νηθνλνκία …είλαη ηφζν βαζηθφ πνπ…εγψ δελ μέξσ πνιινχο ππνςεθίνπο 

πνπ λα κελ μέξνπλε ηε ρξήζε…άξα αο πνχκε φηη ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία, 

ρσξίο λα ην γξάθνπλε πνπζελά, αο πνχκε επίζεκα, λνκίδσ φηη είλαη 

βαζηθφ ζηνηρείν γηα θάπνηνλ λα πξνζεγγίζεη κηα επηρείξεζε. πσο θαη νη 

μέλεο γιψζζεο‟. 

 

Αιιά θαη κεγάινο φκηινο ζηνλ θιάδν ηεο λαπηηιίαο, ηνλίδεη φηη ε γλψζε 

ηεο ρξήζεο ησλ ππνινγηζηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ γλψζε ηεο Αγγιηθήο 

γιψζζαο, είλαη απαξάβαηνο φξνο γηα ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ησλ 

πςειφβαζκσλ αμησκαηνχρσλ ησλ πινίσλ (πινηάξρσλ, κεραληθψλ, 

αζπξκαηηζηψλ), αθξηβψο επεηδή πιένλ ζήκεξα, ε εθαξκνγή ησλ ππνινγηζηψλ 

είλαη θαζνιηθή ζε φιεο ηηο επηκέξνπο ιεηηνπξγίεο ησλ πινίσλ: 

„Υξήζε Αγγιηθήο θαηαξράο. Απηή απαξαίηεηε. Κνκπηνχηεξ απαξαίηεην 

γηαηί φια είλαη computerized ηα ζπζηήκαηα πιένλ. Δηδηθά 

πξνγξάκκαηα...Γηαηί νη επηθνηλσλίεο, ηα πάληα, γίλνληαη κε ηα θνκπηνχηεξ. 

Σα πξνγξάκκαηα ηα νπνία ηξέρνπλ πάλσ ζηα πινία, κε θνκπηνχηεξ. 

Έρνπλ εγθαηαζηαζεί θνκπηνχηεξ πάλσ ζηα πινία. Ζ επηθνηλσλία γίλεηαη 

κεηαμχ πινίνπ θαη γξαθείνπ κε θνκπηνχηεξ, κέζσ δνξπθνξηθνχ. Σα πάληα 

είλαη ηππνπνηεκέλα, έξρνληαη, θεχγνπλε θιπ. κε κελχκαηα ηππνπνηεκέλα. 

Δίηε φζνλ αθνξά ηα θαηαζηαηηθά πνπ έρεη ην πξνζσπηθφ πάλσ ζηα 

πινία,...αξθεηά πηζηνπνηεηηθά ν θάζε λαπηηθφο, ην πψο ζα θάλνπλε ηηο 
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ζπληεξήζεηο πάλσ, ηα πάληα, πνπ είλαη θσδηθνπνηεκέλα ζχκθσλα κε ηνλ 

θψδηθα ηεο δηαρείξηζεο ηνπ πινίνπ‟. 

  

Αξθεηή ζεκαζία απνδίδνπλ επίζεο νη επηρεηξήζεηο θαηά ηελ πξφζιεςε, 

ζηελ χπαξμε πξνυπεξεζίαο θαη ηελ απφθηεζε εκπεηξίαο ηνπ ππνςεθίνπ θαηά ηελ 

άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ζε επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ. πσο ζεκεηψλεη έλαο 

απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο μελνδνρεηαθνχο νκίινπο, ππάξρνπλ: 

 „εηδηθφηεηεο δχζθνιεο, πνπ απαηηνχλ ζα έιεγα κηα ζρεηηθή πξνυπεξεζία,  

 εηδηθά ζηα επηζηηηζηηθά ηκήκαηα. Οη κάγεηξνη, απαηηεί κηα εμεηδίθεπζε,  

...απαηηεί κηα ζρεηηθή εκπεηξία...νη ζπνπδέο είλαη έλα βαζηθφ ζηνηρείν. 

Σν δεχηεξν θαηά ζεηξά είλαη ε πξνυπεξεζία ζηελ αληίζηνηρε ζέζε ζηελ  

νπνία θάλεη application ν ελδηαθεξφκελνο. Απηφ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ  

ζηνηρείν εάλ ππάξρεη ζρεηηθή πξνυπεξεζία. ρη πνιιά ρξφληα, ρσξίο λα  

ζεκαίλεη φηη απηφ δελ είλαη ζπλ, δε καο ελδηαθέξνπλ ηα 10 ή 15 ή 20 

ρξφληα. Μαο ελδηαθέξεη κηα ζρεηηθή πξνυπεξεζία ε νπνία κπνξεί λα 

νξηνζεηείηαη ζε κήλεο,..ζε έλα ρξφλν, δχν ρξφληα, δελ είλαη απαξαίηεην λα 

είλαη πνιιά ρξφληα‟.  

 

Αθφκα, φπσο επηρεηξεκαηνινγεί ε εθπξφζσπνο ελφο απφ ηνπο 

κεγαιχηεξνπο ηξαπεδηθνχο νκίινπο, ε νπνία απνθαίλεηαη φηη ζηνλ φκηιν εθηηκνχλ 

πνιχ ηελ εκπεηξία θαη είλαη δηαηεζεηκέλνη λα ηελ πιεξψζνπλ: 

 „Δίλαη ηη πεξηκέλεηο. Δίλαη αλάινγα κε ην ηη ζα ζνπ δψζεη ν θαζέλαο. 

 Απηφο πνπ έρεη ηελ εκπεηξία κπνξεί λα ζνπ πξνζθέξεη πνιχ πεξηζζφηεξα. 

 Δ, ζα ηα δψζεηο. Καη ζα ηνλ πξνηηκήζεηο. Άζρεηα κε ηελ ειηθία ηνπ
24

.  

ε ρακειφηεξεο ζέζεηο, θαη εθεί ππάξρεη. Αλ θάπνηνο είλαη έκπεηξνο ζηηο 

ρνξεγήζεηο, ζα ρεηξίδεηαη πνιχ πην άλεηα δχζθνιεο πεξηπηψζεηο πνπ ηηο 

έρεη μαλαζπλαληήζεη ζην παξειζφλ, απφ έλαλ λεαξφ ν νπνίνο είλαη πνιχ 

 έμππλνο, έρεη πνιχ θαιέο γλψζεηο, πνιχ θαιέο ζπνπδέο, αιιά θάζε 

 θνξά πνπ ζα ηνπ ηπραίλεη θάηη δηαθνξεηηθφ, ζα πξέπεη λα αζθεί ηελ 

 θξίζε ηνπ εθείλε ηε ζηηγκή…δειαδή ε εκπεηξία γηα κέλα δελ πιεξψλεηαη. 

 είλαη αλεθηίκεηε βνήζεηα ζε έλαλ νξγαληζκφ‟.  

 

                                                           
24

 Αλαθέξεηαη ζε ζέζεηο δηεπζπληηθέο, πςειήο επζχλεο. 
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Θεηηθά αμηνινγείηαη ε εκπεηξία, έζησ θαη κε ηε κνξθή πξαθηηθήο 

άζθεζεο, αθφκα θαη κε θάπνηα κνξθή πξνζέγγηζεο ηεο εξγαζίαο ζε νπνηνδήπνηε 

επαγγεικαηηθφ ρψξν: 

 „ην εμσηεξηθφ ν θνηηεηήο εξγάδεηαη. Άζρεηα κε ηηο ζπνπδέο ηνπ, ζε  

 θάπνηνλ άιιν ρψξν. Απηφ δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα ηα δεη ηα πξάγκαηα  

 πην πξαθηηθά…Σν ηη ζεκαίλεη πνπιάσ. Μπνξεί λα είζαη ζε έλα ζνχπεξ 

 κάξθεη, λα θαζίζεηο, δελ μέξσ, λα εξγαζηείο δχν κήλεο ή ηξεηο…ζε έλα 

 ρψξν νπνπδήπνηε. Βιέπεηο ιηγάθη ηη γίλεηαη…Δίλαη ε αιαδνλεία ηεο  

 Διιεληθήο θνηλσλίαο πνπ δελ βνεζάεη ηα παηδηά…Γελ είλαη θαθφ λα 

 εξγαζηεί θαλείο κε κεξηθή απαζρφιεζε ην θαινθαίξη‟.    

   

Ζ χπαξμε πξνυπεξεζίαο θαη εκπεηξίαο αλαθέξζεθε φηη ζπλεθηηκάηαη θαηά 

ηελ πξφζιεςε ζηελ πιεηνςεθία ησλ επηρεηξήζεσλ, παξφια απηά, ππήξμαλ θαη 

πεξηπηψζεηο επηρεηξήζεσλ ζηηο νπνίεο ε πξνυπεξεζία δελ θξίλεηαη ηφζν 

απαξαίηεηε, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί „θαιέο‟ ζπνπδέο, 

φπσο ζηελ πεξίπησζε επηρείξεζεο ζηνλ θιάδν ηεο πιεξνθνξηθήο, ε νπνία 

απνθάλζεθε φηη: 

„Δκείο έρνπκε ηε θηινζνθία σο εηαηξεία φηη καο ελδηαθέξνπλ λένη 

άλζξσπνη,  κε ηαιέληα, κε πξνυπεξεζία, ρσξίο πξνυπεξεζία. Γε καο 

ελδηαθέξεη απαξαίηεηα λα έρνπλ πξνυπεξεζία, αιιά άλζξσπνη νη νπνίνη 

έρνπλ θαιέο ζπνπδέο...θαιή παξνπζία, θαιφ ζηήζηκν, θαη νη νπνίνη ζα 

κπνχλε κέζα, ζα εθπαηδεπηνχλε κέζα ζηελ εηαηξεία, θαη ζα κπνξέζνπλ λα 

εμειηρζνχλ‟. 

 

Δθηφο απφ ηε ρξήζε ηεο πιεξνθνξηθήο ηερλνινγίαο θαη ηε γεληθφηεξε 

ρξήζε εθαξκνγψλ ζηνπο ππνινγηζηέο, απνιχησο απαξαίηεηε απνδείρζεθε φηη 

ζεσξείηαη θαη ε γλψζε ηνπιάρηζηνλ κηαο μέλεο γιψζζαο, ζε φιν ην θάζκα ησλ 

ππεξεζηψλ θαη φιεο ηηο βαζκίδεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ επηπέδσλ θαη ησλ ζέζεσλ 

ησλ ππνςεθίσλ. ΄πσο ραξαθηεξηζηηθά αλέθεξε ν εθπξφζσπνο κεγάινπ 

ηξαπεδηθνχ νκίινπ:  

„ηαλ δεηάκε απνιπηήξην ιπθείνπ, εληάμεη, δε δεηάκε εηδηθά πξνζφληα. 

Θα μέξνπλ φκσο ηα αγγιηθά ηνπο, ζα μέξνπλ ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο, 

ζα εθπαηδεπηνχλ…‟.   
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Έλαο αθφκα ιφγνο ηεο επηηαθηηθήο γλψζεο ηεο Αγγιηθήο, είλαη φπσο 

αλέθεξε ν εθπξφζσπνο κηαο απφ ηηο επηρεηξήζεηο πιεξνθνξηθήο: 

 „…εηδηθά ζε ζέζεηο ηερληθέο, ππάξρνπλ θαη πνιιά manuals ηα νπνία είλαη 

 ζηα αγγιηθά. Υξεηάδεηαη δειαδή λα μέξνπλ θαη αγγιηθά‟. 

ε κεξηθέο κάιηζηα πεξηπηψζεηο, ε κε ηθαλνπνηεηηθή γλψζε ηεο Αγγιηθήο 

γιψζζαο, απνηέιεζε θαη ην κεγαιχηεξν εκπφδην ζηε πιήξσζε ησλ ζέζεσλ 

εξγαζίαο, φπσο αλέθεξε ν ππεχζπλνο πξνζσπηθνχ κεγάινπ ηειεπηθνηλσληαθνχ 

νκίινπ, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν, ν φκηινο έρεη ζπλαληήζεη κεγάιε δπζθνιία ζηελ 

θάιπςε ησλ ζέζεσλ ησλ ειεθηξνληθψλ πνπ θαηά θαηξνχο έρεη πξνθεξχμεη, επεηδή 

φζνη εθδήισζαλ ελδηαθέξνλ γηα ηελ εηδηθφηεηα, ζηελ πιεηνςεθία ηνπο δελ 

αληαπνθξίλνληαλ ζην θξηηήξην ηεο ηθαλνπνηεηηθήο γλψζεο (ηνπιάρηζηνλ ζε 

επίπεδν Lower) ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο.  

  

ηελ επάξθεηα ησλ ηππηθψλ πξνζφλησλ, ηελ δηάζεζε εκπεηξίαο ζε θάπνην 

βαζκφ, ηελ γλψζε ρξήζεο ησλ ππνινγηζηψλ θαη μέλσλ γισζζψλ, φιεο νη 

επηρεηξήζεηο αλέθεξαλ φηη πξνζκεηξνχλ θαη ζηνηρεία πξνζσπηθφηεηαο, ήζνπο θαη 

ραξαθηήξα, ηελ χπαξμε θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ φπσο ε ηθαλφηεηα επηθνηλσλίαο 

κε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη επγέλεηα κε ζπλαδέιθνπο θαη πξντζηακέλνπο, θαη 

θπξίσο ζηελ δηαρείξηζε ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο πειάηεο, ηελ ηθαλφηεηα 

πξνζαξκνγήο θαη πξνψζεζεο πλεχκαηνο ζπλεξγαζίαο ζε νκάδα, ηελ αλαγλψξηζε 

ηεο θηινζνθίαο ηεο επηρείξεζεο θαη ηελ ηαχηηζε ησλ εξγαδνκέλσλ κε απηήλ, κε 

ηηο επηδηψμεηο θαη ηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο ηεο επηρείξεζεο. Αξθεηέο 

επηρεηξήζεηο αλαθέξζεθαλ επίζεο ζηε ζεκαζία ηεο αλάιεςεο πξσηνβνπιηψλ, ηελ 

δεκηνπξγηθή ζθέςε, ηελ ηθαλφηεηα θξίζεο, ηε δπλαηφηεηα θαη ηελ ηαρχηεηα 

επίιπζεο πξνβιεκάησλ.  

Γηα ηελ αλίρλεπζε απηνχ ηνπ είδνπο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη δεμηνηήησλ 

ησλ ππνςεθίσλ, νη επηρεηξήζεηο εθαξκφδνπλ ζπλεληεχμεηο θαηά ζηάδηα, θαζψο 

θαη ηελ δηελέξγεηα δνκεκέλσλ ηεζη ςπρνινγίαο, πνπ βαζίδνληαη ζε 

ζπγθεθξηκέλεο ηερληθέο αλίρλεπζεο ησλ ζρεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. 

Ζ ζεκαζία πνπ απνδίδνπλ νη επηρεηξήζεηο ζηελ χπαξμε απηνχ ηνπ είδνπο 

ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ ζηνηρείσλ πξνζσπηθφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ, 

απνδεηθλχεηαη ζε δηάθνξα απνζπάζκαηα ησλ ζπλεληεχμεσλ, φπσο απηφ κε ηνλ 

ππεχζπλν πξνζσπηθνχ κεγάινπ ηξαπεδηθνχ νκίινπ: 
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„Γηαηί ζε καο, πέξα απφ ηα ηππηθά πξνζφληα ...ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη θαη 

ε δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο, ε δπλαηφηεηα θαηαλφεζεο ησλ αλαγθψλ ηεο  

εηαηξείαο θαη ηεο αγνξάο θαη έλα πάληξεκα ησλ ηππηθψλ πξνζφλησλ κε 

απηά. Σφηε θαζίζηαηαη αλαγθαία ε ζπλέληεπμε, ε νπνία είλαη δνκεκέλε κε  

ζπγθεθξηκέλν εξσηεκαηνιφγην‟.  

 

πσο επίζεο αλέθεξε ε εθπξφζσπνο άιινπ κεγάινπ ηξαπεδηθνχ νκίινπ: 

„ε θηινζνθία ηεο επηρείξεζεο είλαη θπξίσο πειαηνθεληξηθή. Γειαδή 

πξνζπαζεί λα πξνζθέξεη ηηο θαιχηεξεο δπλαηέο ππεξεζίεο θαη ηα 

θαιχηεξα πξντφληα ζηνπο πειάηεο…Κη εκείο φηαλ ζρεδηάδνπκε ην 

εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ηεο νπνηαδήπνηε ζέζεο, βαζηθή πξνυπφζεζε θαη 

κεγάιν θνκκάηη ηεο επηκφξθσζεο είλαη πψο λα είλαη ζσζηή 

επαγγεικαηηθά ε πξνζέγγηζε ζε απηά πνπ ζέιεη ν πειάηεο. Πψο λα έρεη 

πνηφηεηα ζηελ ζπκπεξηθνξά ελφο ππαιιήινπ θαη λα θαίλεηαη. Πψο λα 

εμππεξεηεί ηνλ πειάηε κε επγέλεηα, κε θαινζχλε, θαη ρξεζηκνπνηψληαο 

ηηο γλψζεηο ηνπ ψζηε λα ηνλ θαηεπζχλεη ζσζηά. ρη λα ηνλ ππνρξεψζεη λα 

επηιέμεη θάηη πνπ δελ ηνπ ηαηξηάδεη‟. 

Ζ ίδηα επηρείξεζε έρεη επίζεο θαηαγεγξακκέλεο ηηο δεμηφηεηεο βάζεη ησλ 

νπνίσλ αμηνινγνχληαη νη ππνςήθηνη θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο πξφζιεςεο αιιά θαη 

νη εξγαδφκελνη θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο εηήζηαο αμηνιφγεζεο, νη νπνίεο έρνπλ σο 

εμήο: απνηειεζκαηηθφηεηα, νξγαλσηηθέο ηθαλφηεηεο, εγεηηθέο ηθαλφηεηεο, 

ζπλεξγαζία, νκαδηθφηεηα, ζπλαδειθηθφηεηα, ηθαλφηεηα επηθνηλσλίαο, ινγηθή 

ζθέςε, πξσηνβνπιία, επειημία. Οη δεμηφηεηεο απηέο, φπσο ηνλίζηεθε, είλαη 

ζπλδπαζκφο πξνζσπηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηθαλνηήησλ πνπ πξνθαινχλ 

ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά, ελψ κεγάινο ξφινο γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ απηνχ ηνπ 

είδνπο ησλ δεμηνηήησλ απνδίδεηαη ζηελ χπαξμε ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο, ε 

νπνία αληρλεχεηαη θαηά ηελ πξφζιεςε κε ζπγθεθξηκέλα ηέζη πνπ εμεηάδνπλ 

δεηήκαηα  ζπκπεξηθνξάο: 

 „έλαο θαιφο εγέηεο πξέπεη λα έρεη ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε. Έλαο  

 άλζξσπνο πνπ ζπλεξγάδεηαη ζε νκάδα πξέπεη λα έρεη ζπλαηζζεκαηηθή  

 λνεκνζχλε. Αθφκα θαη ε ηθαλφηεηα επηθνηλσλίαο ζέιεη ζπλαηζζεκαηηθή 

λνεκνζχλε. Αλ πάξνπκε κία-κία ηηο δεμηφηεηεο, ε ζπλαηζζεκαηηθή 

λνεκνζχλε ηηο αθνπκπάεη φιεο. Άξα, λαη, ηε ιακβάλνπκε ππφςε. Γειαδή 

πψο απηφο ν άλζξσπνο  κπνξεί λα θάλεη handling ηα δηθά ηνπ 
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ζπλαηζζήκαηα, λα έρεη αληίιεςε ηνπ ηνπίνπ θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ 

πεξηβάιινληνο, θαη απφ απηήλ ηελ αληίιεςε ηνπ ηνπίνπ θαη ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ ηνπ πεξηβάιινληνο, λα είλαη πην απνηειεζκαηηθφο ζηε 

ζπλεξγαζία‟.   

 

πσο επίζεο αλέθεξε ε ππεχζπλε αλάπηπμεο αλζξψπηλσλ πφξσλ ελφο απφ 

ηνπο κεγαιχηεξνπο νκίινπο ζηνλ ρψξν ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο: 

 „...ζα ζέιακε θάπνηεο θνξέο νη άλζξσπνη απηνί
25

 λα είλαη πην θαινί 

 ζηε δηαρείξηζε ηεο ζρέζεο ηνπο κε ηνπο άιινπο, ζηε δηαρείξηζε ηνπ 

 ρξφλνπ ηνπο, ζηε δηαρείξηζε ηνπ ζηξεο. Γειαδή γηα πην soft πξάγκαηα. 

 ...θπξίσο είλαη soft skills απηά πνπ ζα ήζειε, πηζηεχσ, ε αγνξά ζήκεξα. 

Πηπρία ππάξρνπλε....είλαη πξάγκαηα πνπ δπζηπρψο δελ δηδάζθνληαη ζε 

ζρνιέο, αο πνχκε, ηερληθήο εθπαίδεπζεο. Μπνξεί θαη θάπνηνο πνπ έρεη 

ηειεηψζεη νηθνλνκηθά λα κελ έρεη αθνχζεη πνηέ γη‟απηά ηα πξάγκαηα‟. 

 

Ζ ηθαλφηεηα επηθνηλσλίαο, πνιιέο θνξέο είλαη θαη ην θαζνξηζηηθφ 

ζηνηρείν πξφθξηζεο θαηά ηε ζπλέληεπμε, γηα ππνςεθίνπο ηζφηηκσλ ηππηθψλ 

πξνζφλησλ θαη εκπεηξίαο, δηφηη φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη απφ ππεχζπλε 

επηρείξεζεο: 

 „Γηαηί είλαη ζέζεηο πνπ...είλαη κεξηθέο θνξέο θαη ζέκα ρεκείαο. Γειαδή λα 

κπνξνχλ λα ζπλελλνεζνχλ. Γειαδή αλ έλαο άλζξσπνο επηθνηλσλήζεη κε 

ηνλ άιινλ απφ ηελ πξψηε ζπλέληεπμε...απηφ είλαη παξεμεγήζηκν κεξηθέο 

θνξέο...Γειαδή λνκίδνπκε φηη απηφο κνπ άξεζε αιιά ν άιινο δε κνπ 

άξεζε. Γελ είλαη αθξηβψο έηζη. Δίλαη φηη κε απηφλ επηθνηλψλεζα θαη κε 

ηνλ άιινλ δελ  επηθνηλψλεζα. Οπφηε, αλ δελ έρσ επηθνηλσλήζεη ζσζηά 

απφ ηελ αξρή, ζα έρσ  θαη ζηε κειινληηθή κνπ ζπλεξγαζία πξφβιεκα. 

Γειαδή, δελ είλαη ζέκα απηφ πνπ ιέλε, φηη θξίλνπκε απφ ηελ εμσηεξηθή 

εκθάληζε ή απφ ηα πξψηα ηξία ιεπηά...δελ ην έρσ δεη απηφ λα γίλεηαη 

αθξηβψο έηζη‟. 

 

Σν δήηεκα ηεο επηθνηλσλίαο βεβαίσο, φπσο ην αλέπηπμε θαη κία απφ ηηο 

επηρεηξήζεηο ζηνλ θιάδν ηεο πιεξνθνξηθήο, έρεη δηπινχο απνδέθηεο: 

                                                           
25

 Αλαθέξεηαη ζηνπο ηερληθνχο, θάκεξακελ θιπ. 
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„Απηφ πνπ έρνπκε δψζεη πνιχ κεγάιε βάζε, ηψξα ηειεπηαία, είλαη ην 

ζέκα ηεο επηθνηλσλίαο. Με ην πξνζσπηθφ. Σν ζέκα ηεο 

επηθνηλσλίαο…Μάιινλ ηεο δηνίθεζεο…Σν λα θηάλεη πνιχ γξήγνξα ε 

πιεξνθνξία απφ ηε δηνίθεζε ζηνλ ηειεπηαίν εξγαδφκελν. Σν λα κπνξεί ν 

θάζε εξγαδφκελνο λα θαηαλνήζεη πψο ε δνπιεηά ηνπ ζπκβάιιεη ζην 

ζπλνιηθφ απνηέιεζκα ηεο εηαηξείαο, πψο ε δνπιεηά ηνπ επεξεάδεη ηε 

δνπιεηά ηνπ δηπιαλνχ ηνπ. Καη πψο ε δνπιεηά θαη ησλ δχν ζπκβάιιεη ζην 

ζπλνιηθφ απνηέιεζκα ηεο εηαηξείαο. Έρνπκε δψζεη  ηδηαίηεξε έκθαζε ζε 

απηφ. Σνλ ηνκέα ηεο εζσηεξηθήο επηθνηλσλίαο, δηνξγαλψλνληαο meetings 

θαη ζπδεηήζεηο κε ην πξνζσπηθφ, πξνζπαζψληαο λα βγάινπκε θαη ηα 

πξνβιήκαηα ηα νπνία έρνπλε. Να ηα ζπδεηήζνπκε. Να θηάζνπλ πνιχ 

γξήγνξα πάλσ ζηε δηνίθεζε‟. 

 

Σα ζηνηρεία ηνπ ραξαθηήξα, ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ηδηνζπγθξαζίαο, 

είλαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ηφζν ζεκαληηθά, πνπ ζπρλά ζπκβάιινπλ ζηνλ 

θαηακεξηζκφ ησλ ππνςεθίσλ ζηηο ζέζεηο ηεο εξγαζίαο. πσο αλαθέξεηαη απφ ηελ 

εθπξφζσπν ηνπ νκίινπ ζηνλ ρψξν ησλ ΜΜΔ:  

 „Γειαδή θάπνηνο ηερληθφο κπνξεί λα είλαη άςνγνο ζηε δνπιεηά ηνπ, απιά 

 λα είλαη ιίγν πην αξγφο απφ φηη ρξεηάδεηαη ε ζέζε. Γελ κπνξψ λα πάσ έλαλ 

 αξγφ θάκεξακαλ ζε απηφ πνπ ζα ζηείισ γηα δσληαλφ. Έλαο αξγφο θαη  

 δεκηνπξγηθφο θάκεξακαλ κπνξεί λα είλαη κέζα ζε έλα ζηνχληην...Οπφηε, 

αλάινγα κε ηε ζέζε ηε ζπγθεθξηκέλε, αλεμάξηεηα απφ ηελ εηδηθφηεηά 

ηνπ, παίδεη ξφιν. Γειαδή έλαο πξντζηάκελνο ζα ήζειε έλαλ πην 

δεκηνπξγηθφ πνπ ζα θάλεη θάκεξα. Έλαο άιινο ζα ήζειε θάπνηνλ πνπ λαη 

κελ ζα κπνξεί λα ζθξελάξεη έλα σξαίν πιάλν, αιιά λα κπνξεί λα 

αληεπεμέιζεη αλ θάπνηα ζηηγκή ηνπ θχγεη ην θαιψδην απφ ηελ πξίδα. 

Πξάγκαηα πνπ δελ ζπκβαίλνπλ ζε ζηνχληην. Οπφηε πξέπεη λα έρεη θαη 

θάπνηα δηαθνξεηηθά qualities‟. 

 

Πνιιέο θνξέο δειαδή, ηα ζηνηρεία ηνπ ραξαθηήξα θαη ε χπαξμε 

δηαθνξεηηθψλ δεμηνηήησλ, ηδηνζπγθξαζηψλ, ηθαλνηήησλ θαη εκπεηξηψλ κεηαμχ 

ησλ εξγαδνκέλσλ, πξνδηαγξάθνπλ θαη ηελ θάιπςε δηαθνξεηηθήο γθάκαο ζέζεσλ 

ηεο ίδηαο εηδηθφηεηαο: 

 „Μπνξεί λα ζέινπκε κία γξακκαηέα, αο πνχκε, ε νπνία λα έρεη ηειεηψζεη 
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ηε ζρνιή γξακκαηέσλ, λα κηιάεη αγγιηθά, θαη λα ρεηξίδεηαη άςνγα 

ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο. Απφ „θεη θαη πέξα, αλ απηή ε γξακκαηέαο ζα 

ππνζηεξίμεη, αο πνχκε, ην ηκήκα ησλ εμσηεξηθψλ ζπλεξγείσλ, πνπ είλαη 

έλα ηερληθφ ηκήκα, δελ ρξεηάδεηαη λα έρεη εκπεηξία δίπια ζε γεληθφ 

δηεπζπληή. Ή δελ ρξεηάδεηαη λα έρεη ζεκηλάξηα, δηαξθή επηκφξθσζε. 

Δλδερνκέλσο, αλ έρεη θαη έλα πηπρίν, λα είλαη overqualified γηα απηήλ ηελ 

ζέζε. Απφ ηελ άιιε, αλ ςάρλνπκε γηα γξακκαηέα γεληθνχ δηεπζπληή, 

κεηξάλε πνιχ πεξηζζφηεξα πξάγκαηα. πσο, αο πνχκε, δίπια ζε πνηνχο 

αλζξψπνπο έρεη θάηζεη, λα κπνξψ λα αληρλεχζσ αλ είλαη ερέκπζε, αλ έρεη 

ηθαλφηεηεο management θαηαζηάζεσλ, θπξίσο αλ κπνξεί λα βάιεη 

πξνηεξαηφηεηεο....Μπνξεί ε ζέζε λα ιέγεηαη „γξακκαηέαο‟ θαη ζηηο δχν 

πεξηπηψζεηο, απιά, αλάινγα κε ηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε πνπ ζα θαιχςεη, 

ππάξρνπλ δηαθνξεηηθά πξνζφληα‟. 

 

Δθείλν πνπ παξαηεξήζεθε επίζεο απφ ηελ έξεπλα φζνλ αθνξά ηηο 

δεμηφηεηεο είλαη φηη ζηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο- νκίινπο,  εθηφο απφ ηελ 

θσδηθνπνίεζε ησλ ηππηθψλ πξνζφλησλ ησλ ππνςεθίσλ ζε φηη αθνξά ζπνπδέο θαη 

εκπεηξία, θσδηθνπνηεκέλεο είλαη θαη νη επηκέξνπο δεμηφηεηεο αλά εηδηθφηεηα, νη 

νπνίεο σο θξηηήξηα εθαξκφδνληαη κε ηνλ ίδην αθξηβψο ηξφπν, ζε φιεο ηηο 

δηεπζχλζεηο θαη ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο ηνπ νκίινπ. Σν παξάδεηγκα κεγάινπ 

μελνδνρεηαθνχ νκίινπ είλαη δηαθσηηζηηθφ: 

 „Ζ εηαηξεία, ην μελνδνρείν ιεηηνπξγεί θάησ απφ κία ζπγθεθξηκέλε  

θσδηθνπνίεζε. Σελ δνπιεηά καο, ηελ ζπκπεξηθνξά καο, ηελ ππαγνξεχεη 

κηα ζπγθεθξηκέλε θσδηθνπνίεζε, ηέηνηα πνπ δηαζθαιίδεη ζηνλ φκηιν, φηη 

ζε φια ηα μελνδνρεία
26

 ππάξρεη κηα θνηλή πνιηηηθή, ...κηα θνηλή 

αηκφζθαηξα ψζηε ν πειάηεο ν νπνίνο πεγαίλεη ζην ......
27

ηθάγν, λα 

απνιακβάλεη ην ίδην αθξηβψο service, ζηελ ίδηα αθξηβψο ιεπηνκέξεηα κε 

ην λα ΄ξζεί ζην .....Αζήλαο ή λα πάεη ζην .....Μπαλγθφθ. Τπάξρνπλ 

δηαθνξέο λννηξνπίαο θαη culture, αιιά ζε φηη αθνξά ηελ θσδηθνπνίεζε, ην 

......
28

πψο βγαίλεη ζαλ πξντφλ, ην πψο απαληάκε ζηνλ πειάηε, ην πψο 

εηζπξάηηεη ηηο ππεξεζίεο καο, απηά είλαη θαηαγεγξακκέλα, 

                                                           
26

 Αλαθέξεηαη ζηα μελνδνρεία κε ηελ ίδηα επσλπκία, ηα νπνία απαξηίδνπλ ηνλ φκηιν. 
27

 Αλαθέξεη ηελ επσλπκία ηνπ νκίινπ. 
28

 .π. 
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θσδηθνπνηεκέλα γηα λα είλαη θνηλά γηα φια ηα .....Έηζη ψζηε λα θάλνπκε 

απηή ηε δηαθνξά ησλ πεληάζηεξσλ μελνδνρείσλ‟. 

Γη΄απηφλ αθξηβψο ηνλ ιφγν: 

„....ππάξρεη γηα ηελ θάζε ζέζε έλα ζαθέο job description, δειαδή κηα 

δεδνκέλε πεξηγξαθή ζέζεο‟, ε νπνία ζπκπεξηιακβάλεη θαη ην είδνο ησλ 

απαηηνχκελσλ δεμηνηήησλ. 

 

ηελ θαηεγνξία ησλ δεμηνηήησλ νη επηρεηξήζεηο, εμαίξνπλ άιινηε ξεηά θαη 

άιινηε έκκεζα, ηελ ζεκαζία ηεο θαληαζίαο θαη δεκηνπξγηθφηεηαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ, σο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε πνπ νδεγεί ζηελ θαηλνηνκία: 

„είλαη ε θαηλνηνκία θαη ε δεκηνπξγηθφηεηα. Απηφ 

ζέινπκε…Γεκηνπξγηθφηεηα ζπρλά ρξεηάδεηαη. Καη ζηειέρε καο πξέπεη λα 

έρνπλ δεκηνπξγηθή ζθέςε. Απφ ηελ άπνςε φηη ζα πξέπεη λα ζθεθηνχλ λα 

βάινπλ έλα πνιχ σξαίν ηειεπαηρλίδη. Πνπ λα πηάζεη. Καη λα έρνπλ 

αίζζεζε ηεο αγνξάο. Αίζζεζε ηεο αγνξάο έρνπλ. Αιιά ζέιεη....θαη εζείο 

δελ ζα βιέπαηε θάηη πνπ έρεηε δεη εθαηφ θνξέο ζην παξειζφλ. Οπφηε είλαη 

δεκηνπξγηθφηεηα φια‟. 

 

Δπίζεο, ζηηο ζχγρξνλεο ζπλζήθεο αλαδηάξζξσζεο ηεο παξαγσγήο, νη 

επηρεηξήζεηο δίλνπλ κεγάιε ζεκαζία ζηελ εηνηκφηεηα πξνζαξκνγήο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηηο ζπλερείο αιιαγέο. πσο ραξαθηεξηζηηθά ηνπνζεηείηαη δηεζλήο 

φκηινο ζηνλ θιάδν ηεο παξαγσγήο πξντφλησλ απφ κε κεηαιιηθά νξπθηά: 

„ Γηαηί κπνξψ λα θηηάμσ θάηη πνιχ θαιφ, θαη κεηά αιιάδεη ην ηνπίν, θαη 

κεηά φια είλαη άρξεζηα. Δλψ, αλ ηνλ αλαπηχμσ έηζη πνπ λα κπνξεί λα 

αληαπνθξηζεί ζηελ αιιαγή, ηφηε έρσ εμαζθαιίζεη φηη απηφο ζα είλαη εθεί 

θαη αχξην θαη κεζαχξην ζαλ παξαγσγηθφ άηνκν‟.    

 

Δπηπιένλ, ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο θαη γηα θάπνηεο εηδηθφηεηεο νη νπνίεο 

ιφγσ ηεο δπζθνιίαο ηεο δνπιεηάο ή άιισλ επηβαξπληηθψλ παξαγφλησλ 

εκθαλίδνπλ κεγάιν turnover
29

, νη επηρεηξήζεηο πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζνπλ 

ζηελ επηινγή ηνπ ππνςεθίνπ εμεηάδνπλ αθφκα θαη ηνλ βαζκφ ηεο αλάγθεο γηα 

άκεζε πξφζιεςε πνπ εθδειψλεηαη απφ ηνπο ππνςεθίνπο γηα ηελ ζέζε: 

                                                           
29

 πρλέο πξνζιήςεηο θαη απνρσξήζεηο 
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 „ην interview έρεη λα θάλεη θαζαξά κε ην personality. Έρεη λα θάλεη κε ην 

πφζν καθξπά κπνξνχκε λα επελδχζνπκε, γηαηί είκαζηε θαηλνχξγηα 

εηαηξεία θαη ζέινπκε λα επελδχζνπκε ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ καο...Άξα 

ην ζέκα ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ην ζέκα ηεο εμέιημεο, ην ζέκα ηεο αλάγθεο, 

πφζν αλάγθε έρεη λα δνπιέςεη....Γηαηί αλ κηιάκε γηα θακαξηέξα, επεηδή 

δελ είλαη εχθνιεο εηδηθφηεηεο, θαη εάλ είλαη απφ ηελ πεξηνρή θαη εάλ έρεη 

αλάγθε λα δνπιέςεη, γηαηί δπζηπρψο δελ ζηεξηψλνπλ εχθνια. Γελ είλαη 

ηφζν νη ζπλζήθεο δνπιεηάο φζν ην αληηθείκελν απαζρφιεζεο ην νπνίν δελ 

ηνπο ελδηαθέξεη‟. 

  

Κάπνηεο επηρεηξήζεηο θαίλεηαη αθφκα φηη πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζνπλ 

ζε πξφζιεςε ππνςεθίνπ, εμεηάδνπλ θαη ηνλ παξάγνληα ηεο απφζηαζεο θαηνηθίαο 

ηνπ απφ ηελ έδξα ηεο επηρείξεζεο. πσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν ηδηνθηήηεο 

κηθξήο επηρείξεζεο: 

„Έλα θξηηήξην επίζεο πνπ πξνζέρσ ζην ζέκα ηεο πξφζιεςεο θάπνηνπ, 

είλαη θαη ην πνχ κέλεη. Δπεηδή έρσ δεη απφ παιηά, φηη απηνί νη νπνίνη 

κέλνπλ πνιχ καθξηά θαη φηη ηα κέζα ζπγθνηλσλίαο πνπ κπνξεί λα 

κεηαρεηξηζηνχλ, δελ είλαη εχθνια, κνπ έρνπλ δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα 

ζηελ εμέιημε ηεο δνπιεηάο. νπ ιέεη, μέξεηο, έθαλαλ απεξγία. Πνχ κέλεηο; 

Μέλσ ζην Γαιάηζη. Πψο ζάξζεηο απ΄ην Γαιάηζη εδψ ξε θίιε; Έρεη 

απεξγία ζήκεξα ην ιεσθνξείν, έρεη ηξφιετ, ηφ‟λα, η‟άιιν, αξρίδνπκε λα 

έρνπκε πξνβιήκαηα θαη φηαλ είλαη κηθξή ε επηρείξεζε, δελ είλαη φπσο νη 

κεγάιεο νη νπνίεο, κπνξείο λα ηνπ πεηο, μέξεηο άξγεζεο 15 ιεπηά ζα ζνπ 

θφςσ 15 ιεπηά απ΄ηε δνπιεηά….θνηηάσ θαη ην ιέσ ζηνλ θαζέλα, πνχ 

κέλεηο, γηαηί άκα κνπ πεη άζρεην ηειείσο ζεκείν απφ ηελ αξρή, ηνπ 

επηζεκαίλσ φηη δελ κπνξεί λα έξζεη εχθνια. Αλ βέβαηα απηφο πεη, έρσ 

κεραλάθη κε ζε λνηάδεη εζέλα, εγψ έρσ αλάγθε απφ δνπιεηά, ζα έξρνκαη 

θαη δελ έρσ άιιε επηινγή, ζα ηνλ πάξσ, αιιά πξνζπαζψ λα κελ είλαη 

δχζθνιε ε κεηαθνξά ηνπ‟.   

 

Αλάινγα βέβαηα κε ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζεο ηεο επηρείξεζεο, ν 

παξάγνληαο ηεο απφζηαζεο ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο απφ ηνλ ηφπν εξγαζίαο, εθ ησλ 

πξαγκάησλ δελ κπνξεί παξά λα παίδεη θάπνην ξφιν. πσο εμεγεί ν εθπξφζσπνο 

κεγάινπ μελνδνρεηαθνχ νκίινπ: 
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„ηε ζπλέρεηα, ζα έιεγα φηη θνηηάκε ηελ απφζηαζε, θνηηάκε ην location, 

πνχ κέλεη απηφο ν άλζξσπνο. Καη είλαη εχινγν απηφ, δηφηη είκαζηε 

μελνδνρείν αεξνδξνκίνπ, είκαζηε καθξηά απφ ηελ Αζήλα, ππάξρεη θάπνην 

θφζηνο κεηαθίλεζεο. Θα πξέπεη ινηπφλ λα δνχκε θαη ην location, πνχ 

κέλεη απηφο ν άλζξσπνο‟. 

 

Ζ εληνπηφηεηα αλαθέξζεθε επίζεο φηη απνηειεί έλα απφ ηα θξηηήξηα 

πξφζιεςεο ζηηο πξνθεξχμεηο πνπ θαηά θαηξνχο δηεμάγεη έλαο απφ ηνπο 

κεγαιχηεξνπο ηειεπηθνηλσληαθνχο νκίινπο, απνηειεί κάιηζηα ην ηέηαξην 

θξηηήξην θαηάηαμεο ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ κνξίσλ, κεηά ηνλ βαζκφ ηνπ πηπρίνπ, 

ηελ εξγαζηαθή εκπεηξία θαη ηε γλψζε μέλσλ γισζζψλ ησλ ππνςεθίσλ: 

 ΄Σν ηέηαξην ήηαλ ε εληνπηφηεηα. Γηα ηελ επαξρία. Αλ ε ζέζε ήηαλ ζε  

 πξσηεχνπζα λνκνχ, εληνπηφηεηα εινγίδεην γηα φιν ην λνκφ, φπνπ θαη λα 

θαηνηθνχζε ν άιινο. Αλ ήηαλ γηα ζπγθεθξηκέλε πφιε ηνπ Ννκνχ, ηνπ 

Γήκνπ, έπαηξλαλ ηα κφξηα ηεο εληνπηφηεηαο‟. 

 

Απφ ηηο ζπλεληεχμεηο θάλεθε φηη νη επηρεηξήζεηο ηνπ ηνκέα ησλ 

ππεξεζηψλ, είλαη πεξηζζφηεξν ειαζηηθέο φζνλ αθνξά ην θξηηήξην ηεο ειηθίαο. 

πσο γηα παξάδεηγκα αλέθεξε ε εθπξφζσπνο κεγάινπ ηξαπεδηθνχ νκίινπ: 

 „Δκείο πξνζιακβάλνπκε
30

. Κάλνπκε πξνζιήςεηο. Γελ είλαη ζέκα 

 ειηθίαο. Δίλαη ζέκα…δειαδή πην πνιχ θνηηάκε ην πξνθίι ηνπ αλζξψπνπ 

θαη ηη κπνξεί λα πξνζθέξεη ζηνλ νξγαληζκφ. Καη ηη πξνζφληα θαη 

πξνυπεξεζία έρεη‟. 

 

Δπέιηθηα φπσο θαίλεηαη αληηκεησπίδεη θαηά ηελ πξφζιεςε ηνλ παξάγνληα 

ηεο ειηθίαο θαη κεγάινο μελνδνρεηαθφο φκηινο, ν νπνίνο απνθαίλεηαη: 

„εθφζνλ δελ είλαη ηφζν απφιπην...ζα έιεγα φρη φηη πξνηηκνχκε κηθξέο 

ειηθίεο, αιιά ε ειηθία ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πξνυπεξεζία δίλεη έλα 

ζηίγκα, είλαη έλαο indicator γηα ην πφζν κπνξείο λα επελδχζεηο πάλσ ζε 

απηφλ ηνλ άλζξσπν. Τπφ απηή ηελ έλλνηα ην βάδσ‟. 

  

                                                           
30

 Αλαθέξεηαη ζε ππνςεθίνπο κέζεο ειηθίαο, 45-50 ρξνλψλ. 
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Απφ ην ζχλνιν ησλ ζπλεληεχμεσλ κε εθπξνζψπνπο επηρεηξήζεσλ ζε 

δηάθνξνπο θιάδνπο ησλ ππεξεζηψλ, ηελ κεγαιχηεξε δήηεζε θαίλεηαη λα 

παξνπζηάδνπλ εηδηθφηεηεο ζηνλ ρψξν ησλ ηερλνινγηψλ, κεραληθνί ζπζηεκάησλ, 

πξνγξακκαηηζηέο, ζπληεξεηέο, ηερληθνί εγθαηάζηαζεο θαη ππνζηήξημεο δηθηχσλ, 

ηερληθνί κεραλνγξάθεζεο, κεραληθνί ηειεπηθνηλσληψλ, πσιεηέο ειεθηξνληθψλ 

εθαξκνγψλ-πξνγξακκάησλ, πσιεηέο ελ γέλεη
31

, νηθνλνκνιφγνη κε εμεηδίθεπζε 

ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν - ηξαπεδηθή ινγηζηηθή - νξθσηνί ινγηζηέο, ινγηζηέο ελ 

γέλεη
32

, ζηειέρε ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά, ζηειέρε δηνίθεζεο κε πηπρίν ΜΒΑ, 

νδεγνί-δηαλνκείο.     

 

Διιείςεηο θαηαγξάθεθαλ ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν, ζε αλζξψπνπο κε 

θάπνηεο εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο νηθνλνκηθψλ, ζην πιαίζην ηεο ελαξκφληζεο κε ηα 

Δπξσπατθά θαη δηεζλή ζηάληαξη πνπ επηβάιινληαη γηα ηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν: 

„ηα international πηπρία θάλνπλ king standards ηα νπνία είλαη λέεο 

γλψζεηο πνπ απαηηνχληαη…επεηδή ε ρψξα πηα ζα είλαη ππνρξεσκέλε, θαη 

ζηα πιαίζηα ηεο ΔΟΚ, λα έρεη δηεζλή ζηάληαξ ζηνλ ηξφπν πνπ θξαηάεη ηα 

νηθνλνκηθά ηεο βηβιία. Τπάξρνπλ δειαδή θάπνηεο εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο 

πνπ δελ ηηο βξίζθνπκε ζηελ αγνξά. Οπφηε, εθεί, ζίγνπξα, ζα ζέιακε 

πεξηζζφηεξν…αο πνχκε νη λέεο αλάγθεο ηεο αγνξάο λα κπνχλε κεο ζηελ 

εθπαίδεπζε. Γειαδή, απφ ηε ζηηγκή πνπ απνθαζίδεηαη νη επηρεηξήζεηο λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ηα international accounting standards, …πξέπεη λα κπνπλ 

ζηα Παλεπηζηήκηα, γηα λα κπνξέζνπλ θαη νη επηρεηξήζεηο λα 

αληαπνθξηζνχλ‟.  

 

Έιιεηςε επίζεο θαηαγξάθεθε ζε θακαξηέξεο θαη ζεξβηηφξνπο ζηνλ 

μελνδνρεηαθφ θιάδν, εηδηθφηεηεο πνπ θαιχπηνληαη απφ ηελ πξνζθνξά εξγαζίαο 

ησλ αιινδαπψλ
33

, έιιεηςε ζε εηδηθεπκέλνπο καγείξνπο κε εκπεηξία, ελψ ζηνλ ίδην 

θιάδν, φπσο δήισζαλ νη επηρεηξήζεηο, ππάξρεη ππεξπξνζθνξά ζε ππαιιήινπο 

ππνδνρήο θαη δηνίθεζεο.   

                                                           
31

 Με ηελ έλλνηα ηεο δηάζεζεο ελφο marketing background εμεηδηθεπκέλν θαηά θιάδν. 
32

 Με ηελ εθάζηνηε δειαδή εμεηδίθεπζε θαηά θιάδν, φπσο γηα παξάδεηγκα ηξαπεδηθή ή 

λαπηηιηαθή ινγηζηηθή. 
33

 Δθηφο απφ ηε γεληθφηεξε δπζθνιία εχξεζεο πξνζσπηθνχ ζε απηέο ηηο εηδηθφηεηεο, αλαθέξζεθε 

κηα επηπιένλ δπζθνιία ζηελ γλψζε κηαο μέλεο γιψζζαο, απφ ηνπο ππνςεθίνπο ζηελ εηδηθφηεηα.  
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Γπζθνιίεο ζηελ εχξεζε θαη θπξίσο ζηελ δηαηήξεζε ηνπ πξνζσπηθνχ δήισζε φηη 

αληηκεησπίδνπλ ν εθπξφζσπνο κεγάιεο αιπζίδαο ζνππεξκάξθεη, ιφγσ ηνπ φηη ε 

δνπιεηά πνπ πξνζθέξεηαη είλαη εληάζεσο εξγαζίαο, κε δεζκεπηηθά σξάξηα πνπ 

δχζθνια ελαξκνλίδνληαη κε ηνπο ξπζκνχο θαη ηελ πνηφηεηα δσήο πνπ αλαδεηνχλ 

νη εξγαδφκελνη: 

„Δίλαη εληάζεσο εξγαζίαο ν θιάδνο γεληθφηεξα θαη ε εηαηξεία, πνπ 

ζεκαίλεη φηη ππάξρνπλ αλάγθεο ζε εξγαηηθφ δπλακηθφ...ε δνπιεηά ηνπ 

ζνππεξκάξθεη δελ είλαη εχθνιε δνπιεηά. Γελ είλαη κηα δνπιεηά γξαθείνπ, 

είλαη δνπιεηά πνπ απαηηεί ρεηξνλαθηηθή εξγαην-δνπιεηά ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηα σξάξηα, γηαηί έλα καγαδί είλαη αλνηθηφ απφ ηηο νρηψ ην πξσί κέρξη ηηο 

ελλέα ην βξάδπ, είλαη έμη κέξεο ηελ εβδνκάδα θαη θαζηζηά ιηγάθη δχζθνιε 

φιε απηή ηελ δηαδηθαζία ηε δηθή καο γηα ηελ αλεχξεζε πξνζσπηθνχ‟. 

 

Έιιεηςε πξνζθνξάο εξγαζίαο αλέθεξε επίζεο ν εθπξφζσπνο ηνπ νκίινπ 

ηειεπηθνηλσληψλ φηη αληηκεησπίδεη ν φκηινο ζηηο δηάθνξεο ηερληθέο δηεπζχλζεηο 

ηνπ αλά ηελ επηθξάηεηα (ηδηαίηεξα ζηηο πεξηθεξεηαθέο δηεπζχλζεηο ηνπ), ζηελ 

εηδηθφηεηα ησλ ειεθηξνληθψλ κε ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν γλψζεο ηεο Αγγιηθήο, 

θαη ηδηαίηεξα ειεθηξνληθψλ κε πηπρίν ΣΔΗ, νη νπνίνη πξνηηκνχληαη ζε απηή ηελ 

εηδηθφηεηα, αθξηβψο επεηδή παξάιιεια κε ηελ ζεσξεηηθή ηνπο θαηάξηηζε, 

δηαζέηνπλ θαη ηερληθέο δεμηφηεηεο, ηηο νπνίεο απνθηνχλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

πξαθηηθήο άζθεζεο πνπ ππνρξενχληαη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ. ηνλ ίδην 

νξγαληζκφ, αλαθέξζεθε επίζεο, φηη αληηκεησπίδνπλ ειιείςεηο πξνζθνξάο 

εξγαζίαο ζηελ εηδηθφηεηα ησλ ζηειερψλ πιεξνθνξηθήο ζε επίπεδν ΣΔΗ.  

 

Διιείςεηο αθφκα δηαπηζηψλνληαη ζηνλ θιάδν ηεο πγείαο, ζε εηδηθφηεηεο 

φπσο είλαη νη λνζειεπηέο θαη νη καίεο, φπνπ ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ηνπ 

εθπξνζψπνπ ελφο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο ζεξαπεπηηθνχο νκίινπο  κε εηδίθεπζε 

ζηνπο ηνκείο ηεο καηεπηηθήο θαη γπλαηθνινγίαο, ην θξάηνο ζα πξέπεη λα 

κεξηκλήζεη ψζηε λα ηδξπζνχλ πξφζζεηεο ζρνιέο γηα ηελ θάιπςε ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ αλαγθψλ: 

„Θα ζαο δψζσ έλα παξάδεηγκα γηα ηηο καίεο. Σξηαθφζηεο εηζάγνληαη ζην 

ΣΔΗ Αζήλαο θαη Θεζζαινλίθεο, ηα κφλα δχν ΣΔΗ πνπ ιεηηνπξγνχλ γηα ηνλ 

καηεπηηθφ θιάδν, ελψ ζην λνζειεπηηθφ έρνπκε πνιχ πεξηζζφηεξα, θαη 

απνθνηηνχλ εθαηφ. Οη δηαθφζηεο έρνπλ δηαξξεχζεη πξνο άιια 
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επαγγέικαηα. Δίηε πξνο ηελ Ηαηξηθή είηε πξνο άιια επαγγέικαηα πην 

πξνζηηά ιίγν...γηαηί κελ μερλάκε φηη ην λνζειεπηηθφ επάγγεικα είλαη 

ηδηαίηεξα ζθιεξφ, ηδίσο γηα ηηο γπλαίθεο. Άξα ρξεηαδφκαζηε πεξηζζφηεξν 

θφζκν, ν νπνίνο δελ παξάγεηαη‟. 

 

Απφ ηηο ζεκαληηθέο επηζεκάλζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη φηη έλα κεγάιν 

κέξνο ησλ πηπρηνχρσλ (θπξίσο εθείλνη πνπ δελ δηαζέηνπλ εκπεηξία), εκθαλίδνπλ 

ππεξβνιηθέο απαηηήζεηο-πξνζδνθίεο θαηά ηελ πξψηε ηνπο αλαδήηεζε εξγαζίαο, 

έλα είδνο άγλνηαο ησλ πξαγκαηηθψλ απαηηήζεσλ θαη ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ 

ζηελ αγνξά εξγαζίαο, θαη ηεο ζέζεο ηνπο ζε απηήλ. Απφ κεγάιν ηξαπεδηθφ φκηιν 

επηζεκαίλεηαη ραξαθηεξηζηηθά: 

 „ Να δηλφηαλ θάπνηα έκθαζε ζηε κεξηθή απαζρφιεζε θνηηεηψλ...θάπνηα  

 ελεκέξσζε βαζηθή απφ ηα παλεπηζηήκηα πνπ λα ιέεη φηη μέξεηε, δελ είλαη 

 θαθφ λα εξγαζηείηε 20 ψξεο ηελ εβδνκάδα. Γηα λα πάξεηε κηα γεχζε ηνπ 

ηί ζεκαίλεη εξγάδνκαη....φηαλ εξγάδνκαη δελ ζεκαίλεη φηη κε ην πνπ 

ηειείσζα ην Παλεπηζηήκην ζα θαζίζσ ζηε ζέζε ηνπ δηεπζπληή...δειαδή 

εγψ ζπνχδαζα, πήξα θαη έλα κεηαπηπρηαθφ, θάληε κε δηεπζπληή‟. 

Δπίζεο, μελνδνρεηαθφο φκηινο ζεκεηψλεη: 

 „Σειεηψλνληαο ην ΣΔΗ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ Πάηξαο ή Αζήλαο δε 

ζεκαίλεη φηη είζαη έηνηκνο λα αλαιάβεηο Γηεπζπληήο Πσιήζεσλ. εκαίλεη 

φηη έρεηο έλα εθφδην, κηα βάζε. Θα πξέπεη ινηπφλ λα θάλεηο κηα αξρή, λα 

είζαη έλαο απιφο ππάιιεινο, έρεηο ηελ ππεξνρή ελφο πηπρίνπ θαη γλψζεο 

ζε ζρέζε κε θάπνηνλ άιινλ πνπ δελ έρεη ηίπνηα θαη βξέζεθε ζην ρψξν 

πεξηζηαζηαθά,...δελ κπνξείο λα έρεηο ηξνκεξά expectations ρσξίο λα έρεηο 

δνθηκαζηεί‟. 

 

Ζ ηάζε πςειψλ απαηηήζεσλ θαη πξνζδνθηψλ  πνπ εθδειψλεηαη απφ κέξνο 

ησλ πξσηνεηζεξρφκελσλ λέσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, θαίλεηαη φηη έξρεηαη ζε 

αληίζεζε κε ηνλ ακείιηθην αληαγσληζκφ πνπ νη επηρεηξήζεηο πεξηγξάθνπλ φηη 

αλαπηχζζεηαη αλάκεζα ζε ππνςεθίνπο κε πςειά εθπαηδεπηηθά πξνζφληα θαη 

εηδηθεχζεηο, ελψ ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο θάλεθε φηη ν ζπλδπαζκφο ρακειφηεξνπ 

εθπαηδεπηηθνχ επηπέδνπ κε πνιχ θαιή φκσο εκπεηξία, κπνξεί λα πξνηηκεζεί γηα 

ηελ θαηάιεςε ηεο ζέζεο εξγαζίαο : 
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„Σα παηδηά πηα έρνπλ έλα, δχν θαη ηξία πηπρία. Οπφηε έρνπκε ηελ 

πνιπηέιεηα, αλ ζέιεηε, ζαλ εξγνδφηεο λα έρνπκε αλζξψπνπο κε πνιιά 

πξνζφληα…Απφ ΄θεη θαη πέξα πάιη φκσο, πάιη είλαη ζπλδπαζκφο 

παξαγφλησλ. Γειαδή αλ έλαο άλζξσπνο έρεη ιπθεηαθή κφξθσζε αιιά έρεη 

κηα εμαηξεηηθή εκπεηξία ζε αληίζηνηρε ζέζε ζηνλ ηξαπεδηθφ ρψξν…ζε 

θακία πεξίπησζε δε ζα ζηαζεί εκπφδην ε έιιεηςε αθαδεκατθψλ 

πξνζφλησλ ζην λα ζπλεξγαζηνχκε κε απηφλ ηνλ άλζξσπν‟.   

Κη αθφκα: 

„Κάηη πνπ παξαηεξψ ηειεπηαία, ιφγσ ηεο κεγάιεο θηλεηηθφηεηαο ηεο 

αγνξάο, έλα πξάγκα πνπ αξρίδεη θαη αλεβαίλεη ςειά ζηνλ θφζκν, είλαη θαη 

ην ζπλαίζζεκα ηεο αζθάιεηαο, γηαηί γίλνληαη πάξα πνιιέο ζπγρσλεχζεηο,  

γίλνληαη πάξα πνιιέο εμαγνξέο, μαθληθά είλαη δχν εηαηξείεο ζε κία, 

πεξηζζεχεη ην 1/3 πεξίπνπ, ππάξρεη κηα ζπλερήο θξίζε θαη επηινγή ζηα 

ζηειέρε, θαη αξρίδεη πιένλ απηφ λα δεκηνπξγεί κηα παξαπάλσ αγσλία ζηα 

ζηειέρε, θαη αξρίδεη λα αλεβαίλεη ην αίζζεκα ηεο αλάγθεο λα ππάξμεη κηα 

παξαπάλσ αζθάιεηα ζηε δνπιεηά ηνπο. Δλψ πξηλ απφ δεθαπέληε-είθνζη 

ρξφληα απηφ δελ ήηαλ αηηνχκελν, ηψξα έρεη γίλεη...ιφγσ ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο‟. 

 

ζνλ αθνξά ηέινο ηελ αμηνιφγεζε θαη ζηάζε πνπ έρνπλ νη εξγαδφκελνη 

απέλαληη ζηελ εξγαζία, σο θνηλσληθή αμία θαη αλαγθαηφηεηα ζε φπνηα κνξθή 

πξνζθέξεηαη, ηελ δηάζεζε απφ πιεπξάο ηνπο εξγαζηαθνχ ήζνπο θαη πλεχκαηνο 

θηινπνλίαο, κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ ππεξηεξεί ε άπνςε πνπ ελδεηθηηθά 

ππνζηεξίδεη φηη:  

„Απηφ πνπ έρσ παξαηεξήζεη εγψ, είλαη φηη νη εξγαδφκελνη είλαη πην πνιχ 

επαηζζεηνπνηεκέλνη ζε ζέκαηα πάλσ ζηε δνπιεηά ηνπο. Οη δηεθδηθήζεηο ζα 

έιεγα δελ είλαη πνιιέο. Γειαδή εκείο δε ζπδεηάκε πνιιά πξάγκαηα. Πην 

πνιχ λνηάδεηαη ν θφζκνο γηα λα δηαζθαιίζεη ηε δνπιεηά ηνπ. Δίλαη πην 

ζεηηθνί ζήκεξα ζηηο επηκνξθψζεηο, πην πνιχ δεθηηθνί ζηνπο θαλφλεο 

αζθαιείαο, πξνζπαζνχλε πην πνιχ. Γεληθά, βιέπσ φηη νη άλζξσπνη 

κπνξνχλ λα θάλνπλε πξάγκαηα. Αιιά πξέπεη λα ππάξρεη ην πεξηβάιινλ. 

Δίλαη ην πεξηβάιινλ...ην πεξηβάιινλ. ..Γειαδή εγψ πηζηεχσ φηη αλ 

θηηάμνπκε ζσζηά πξάγκαηα, λα παο λα θάλεηο ηε δνπιεηά ζνπ 

ζσζηά..,..Αλ είρεο έλαλ άλζξσπν, αλ είρεο έλα ιαφ, αλ είρε κηα λννηξνπία 
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θαη δελ θαηαιάβαηλε ηίπνηα. Θα έιεγεο, εληάμεη. Αιιά έρεηο αλζξψπνπο 

πνπ θαη θαηαιαβαίλνπλε, θαη ζέινπλε, θαη κπνξνχλε. Έλα πεξηβάιινλ, λα 

πψ ηε ιέμε ζάπην; Ση ζα θάλεηο; Γηα πέο κνπ. Ση ζα θάλεη θαη ν άιινο‟. 

πσο επίζεο ππνζηεξίδεηαη απεξίθξαζηα: 

„Ο θαλφλαο είλαη φηη έξρνληαη άλζξσπνη πνπ ηα δίλνπλ φια. Τπάξρεη 

δηαθνξά ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ γεληθά ζηνπο λένπο; Ναη βεβαίσο. 

Βεβαίσο. Ζ λέα γεληά, ζεσξψ φηη ε πιεηνςεθία έρεη πηάζεη ην λφεκα. 

Αληηιακβάλεηαη φηη έρεη ζθνπφ, έρεη ζηφρν, έρεη απνζηνιή‟. 

  

Δλψ ιηγφηεξν δηαδεδνκέλε κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη ε αληίζεηε 

άπνςε πνπ ελδεηθηηθά ππνζηεξίδεη φηη: 

 „Οη λένη εξγαδφκελνη θαίλνληαη λα κελ έρνπλ ηφζεο θηινδνμίεο, είλαη πην... 

ε πιεηνςεθία κηιάσ γηαηί ππάξρνπλ θαη εμαηξέζεηο. ην παξειζφλ λνκίδσ 

είρακε εξγαδφκελνπο κε πην θηιφδνμνπο ζηφρνπο, είραλ πην ζπγθξφηεζε 

γηα ηελ επίηεπμε απηψλ ησλ ζηφρσλ. Σα λέα παηδηά δελ έρνπλ ηέηνηα 

ζηφρεπζε φπσο ππήξρε ζην παξειζφλ‟. 

 

 

πκπεξάζκαηα 

 

 

Απφ ηελ έξεπλα πξνέθπςε φηη νη επηρεηξήζεηο ηφζν ζηνλ δεπηεξνγελή φζν 

θαη ηνλ ηξηηνγελή ηνκέα, αληηκεησπίδνπλ κηα δηαξθή αλαγθαηφηεηα 

αλαδηαξζξψζεσλ θαη εθζπγρξνληζκνχ, πνπ ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηεο 

έξεπλαο, εθθξάζηεθε κε ηελ έκθαζε ηελ νπνία πξνζδίδνπλ ζηηο αλάγθεο 

εμεηδίθεπζεο θαη δηα βίνπ επέθηαζεο ησλ γλψζεσλ, ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ 

ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπο, θαη απφ ην γεγνλφο φηη δηαπηζηψλεηαη ε ηάζε δηεχξπλζεο 

ηεο εηαηξηθήο ηνπο κνξθήο κε ηνλ ζρεκαηηζκφ νκίισλ, νη νπνίνη επεθηείλνπλ ηελ 

δξαζηεξηφηεηά ηνπο ζε ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ, ππφ ηε κνξθή ζπγαηξηθψλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ζπλεξγαζηψλ. 
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Κξηηήξηα επηινγήο ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπο απνηεινχλ ε χπαξμε ηππηθψλ 

πξνζφλησλ, κε θπξίαξρν ζηνηρείν ηελ εμεηδίθεπζε πνπ εγγπάηαη ην πηπρίν ηνπο
34

, 

ε εκπεηξία ζην αληηθείκελν δνπιεηάο πνπ ζπλεπάγεηαη ε πξνυπεξεζία ηνπο, ε 

γλψζε ηνπιάρηζηνλ κηαο μέλεο γιψζζαο θαη ηδηαίηεξα ηεο Αγγιηθήο, ε γλψζε ηνπ 

βαζηθνχ πεξηβάιινληνο ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη ηεο ειεθηξνληθήο 

επηθνηλσλίαο, ε δηάζεζε θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ κε επίθεληξν ηελ επηθνηλσλία 

θαη ηελ ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη 

ηφζν ζε επίπεδν εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο φζν θαη ζε επίπεδν ζρέζεσλ κε ηνπο 

πειάηεο ηεο επηρείξεζεο, ην ήζνο, ε δεκηνπξγηθή ηθαλφηεηα αιιά θαη ζηάζε 

απέλαληη ζηηο πξνθιήζεηο ηεο δνπιεηάο, ε ηαχηηζε κε ηελ θηινζνθία θαη ην 

πλεχκα ηεο επηρείξεζεο, ε αθνζίσζε ζηνπο ζηφρνπο ηεο, ε πξνψζεζε πλεχκαηνο 

ζπλεξγαζίαο.  

 

εκαληηθφ ξφιν απνδείρζεθε επίζεο φηη παίδνπλ ηδηνζπγθξαζηαθνί 

παξάγνληεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο, νη νπνίνη, φηαλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο 

εθπαίδεπζεο θαη εκπεηξίαο, νδεγνχλ ζηελ πξφθξηζε γηα πξφζιεςε, εθφζνλ 

εθιακβάλνληαη σο κηα επηπιένλ έλδεημε γηα ηε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ δεμηνηήησλ πνπ απαηηεί ε ζέζε. 

 

Δληππσζηαθφ είλαη ην γεγνλφο φηη νη επηρεηξήζεηο ηνπ δεπηεξνγελή ηνκέα 

ηνλίδνπλ νμχκσξα, φηη πιένλ, αθφκα θαη ε αλεηδίθεπηε εξγαζία νθείιεη λα είλαη 

εηδηθεπκέλε!, θαη επηπιένλ, φηη νη αλεηδίθεπηνη εξγάηεο νθείινπλ λα δηαζέηνπλ θαη 

θάπνηεο νξηδφληηεο δεμηφηεηεο, φπσο είλαη ε γλψζε κηαο μέλεο γιψζζαο θαη 

βαζηθνχ ρεηξηζκνχ ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή. Γεληθφηεξα ζηνλ δεπηεξνγελή 

ηνκέα δελ δηαπηζηψλεηαη αλαληηζηνηρία ζηελ πξνζθνξά θαη δήηεζε εηδηθνηήησλ –

εθηφο απφ θάπνηεο πνιχ ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο θχζεο εηδηθφηεηεο ζηηο νπνίεο 

παξνπζηάδεηαη έιιεηςε πξνζθνξάο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ–, εθείλν πνπ 

δηαηππψλεηαη σο πξφβιεκα απφ ηηο επηρεηξήζεηο είλαη ε απξνζπκία ησλ 

απνθνίησλ αλσηέξσλ θαη αλσηάησλ ζρνιψλ ηερληθήο θαηεχζπλζεο λα εληαρζνχλ 

ζηα παξαγσγηθά ζηάδηα ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ε ηάζε 

πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπο ζε ζέζεηο δηνηθεηηθέο, κε απνηέιεζκα ηελ ζηέξεζε ηεο 

                                                           
34

 ε θάπνηεο κάιηζηα πεξηπηψζεηο, νη επηρεηξήζεηο δήισζαλ φηη ζπλππνινγίδνπλ θαη ηνλ βαζκφ 

ηνπ πηπρίνπ. 
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παξαγσγήο απφ πςειήο εθπαίδεπζεο ηερληθνχο, θαη ηελ ζηέξεζε ησλ ηερληθψλ 

απφ ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ δεμηνηήησλ πνπ εγγπάηαη ε εκπεηξία. 

 

Παξνκνίσο θαη ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα δελ δηαπηζηψλεηαη αλαληηζηνηρία 

πξνζθνξάο θαη δήηεζεο εηδηθνηήησλ, αληίζεηα νη επηρεηξήζεηο πεξηγξάθνπλ κηα 

πιεζψξα πξνζθνξάο εξγαζίαο φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ επηπέδσλ γηα ηηο 

δεηνχκελεο εηδηθφηεηεο, εθείλν πνπ δηαπηζηψλεηαη σο έιιεηςε είλαη ε 

απαηηνχκελε εκπεηξηθή γλψζε άζθεζεο ησλ επαγγεικάησλ, ε έιιεηςε θάπνηνπ 

βαζκνχ εκπεηξίαο, ελψ πξνβιεκαηηθή αμηνινγείηαη ε ηάζε πνπ εθδειψλεη κέξνο 

ησλ απνθνίησλ αλσηέξσλ θαη αλσηάησλ ζρνιψλ γηα πςειέο πξνζδνθίεο κεγάισλ 

ακνηβψλ θαη θαηάιεςε ζέζεσλ πςειήο δηνηθεηηθήο επζχλεο απφ ηελ πξψηε 

θηφιαο έληαμή ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Δηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ηελ εκπεηξία, 

αλαθέξζεθε φηη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο απνθηά ηέηνηα βαξχηεηα, πνπ φηαλ 

ζπλδπάδεηαη κε θάπνην (κέζν ή αλψηεξν) επίπεδν ζπνπδψλ, κπνξεί λα 

ππνζθειίζεη ππνςεθηφηεηεο κε πηπρία αλψηαησλ θαη κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ γηα 

ηελ ίδηα ζέζε. 

 

Ζ αληίθαζε φκσο πνπ πξνθχπηεη είλαη φηη παξά ηελ έκθαζε θαη ηηο 

απαηηήζεηο πνπ δηαηππψλνπλ νη επηρεηξήζεηο γηα κηα δηαξθή πξνζαξκνγή ησλ 

εηδηθεχζεσλ θαη ηελ δηάζεζε ηθαλνπνηεηηθνχ επηπέδνπ εκπεηξίαο ζην εξγαηηθφ 

δπλακηθφ, ηαπηφρξνλα δελ είλαη δηαηεζεηκέλεο λα αληακείςνπλ αλάινγα ηελ 

πξνζθεξφκελε εμεηδίθεπζε θαη εκπεηξία, εθφζνλ ζηηο ζπλεληεχμεηο 

δηαπηζηψζεθαλ πεξηπηψζεηο πξνηίκεζεο ππνςεθίσλ ρακειφηεξνπ επηπέδνπ 

γλψζεσλ, εηδίθεπζεο θαη εκπεηξίαο απφ εθείλν πνπ απαηηνχζαλ νη πξνδηαγξαθέο 

ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο, κε πξσηαξρηθφ ζθνπφ ηελ κείσζε ηνπ θφζηνπο ηεο 

εξγαζίαο.    

 

Μεγάιε ζεκαζία απνδίδνπλ νη επηρεηξήζεηο, ηφζν ζηε βηνκεραλία φζν θαη 

ζηηο ππεξεζίεο, ζηελ επηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπο, σο 

ζπληειεζηή απνηειεζκαηηθφηεηαο, θαιιηέξγεηαο πλεχκαηνο ζπλεξγαζίαο θαη (κε 

ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο επηρεηξήζεηο ησλ ππεξεζηψλ), ηθαλνπνίεζεο ηεο 

πξνζδνθίαο θαη ησλ απαηηήζεσλ ησλ πειαηψλ. Γηα λα αζθείηαη φκσο 

απνηειεζκαηηθά ε επηθνηλσλία κε απηά ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ δηαδηθαζία ηεο 

παξαγσγήο, -φπσο αλαγλσξίδνπλ θαη θάπνηεο απφ ηηο επηρεηξήζεηο-, ζα πξέπεη λα 
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ιεηηνπξγεί ζε φια ηα επίπεδα ηεο επηρείξεζεο, κεηαμχ εξγαδνκέλσλ, δηεπζπληηθψλ 

ζηειερψλ θαη εξγνδνηψλ, ζηε βάζε ακθίδξνκεο ζρέζεο αιιειεπίδξαζεο πνπ 

νθείιεη λα βαζίδεηαη ζηνλ νξζνινγηζκφ θαη ηε ζπλεξγαζία, πνπ ζεκαίλεη φηη ηα 

αλψηεξα θιηκάθηα ηεο δηνίθεζεο ελεκεξψλνληαη θαη επηιχνπλ ηα  πξνβιήκαηα 

πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εξγάηεο παξαγσγήο, θαη φηη ε δηαδηθαζία ηεο παξαγσγήο 

δελ βαζίδεηαη ζηελ απιή επίδνζε εληνιψλ θαη άζθεζε επνπηείαο απφ ηε δηνίθεζε 

πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο. 

 

Δθηφο απφ ηελ  αλάπηπμε θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ φπσο ε επηθνηλσλία θαη 

ε δηαπξαγκαηεπηηθή ηθαλφηεηα, νη επηρεηξήζεηο εθηηκνχλ ηελ επειημία θαη 

πξνζαξκνζηηθφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ, ηελ αλάπηπμε δεκηνπξγηθφηεηαο, ηελ 

δηακφξθσζε εξγαζηαθνχ ήζνπο πνπ λα βαζίδεηαη ζηε ζπλέπεηα, ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ αθνζίσζε ζηνπο ζηφρνπο θαη ηηο αξρέο ηεο 

επηρείξεζεο, ραξαθηεξηζηηθά πνπ θαίλεηαη φηη πιένλ είλαη κεηξήζηκα, 

κνξθνπνηεκέλα θαη θσδηθνπνηεκέλα κε ζπγθεθξηκέλν ηξφπν γηα ηελ θάζε 

εηδηθφηεηα, θαζηζηψληαο δπλαηή ηελ κεγαιχηεξε δπλαηή ηππνπνίεζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ησλ εηδηθνηήησλ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ δηεπζχλζεσλ, 

παξαξηεκάησλ θαη ζπγαηξηθψλ ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ-νκίισλ. 

 

πλνςίδνληαο, νη επηρεηξήζεηο πεξηγξάθνπλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, κηα 

εηθφλα πιεζψξαο πξνζθνξάο πηπρίσλ, επηζεκαίλνπλ ειιείςεηο ζε θάπνηεο 

(ηερληθήο θχζεο σο επί ην πιείζηνλ) εηδηθφηεηεο κέζεο θαη αλψηεξεο 

εθπαίδεπζεο, θαη ηνλίδνπλ ηελ αλάγθε ζπλερνχο εμεηδίθεπζεο θαη πξνζαξκνγήο 

ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο 

πνπ πξνθαινχλ νη λέεο ηερλνινγίεο θαη ν ζχγρξνλνο ηξφπνο ηεο παξαγσγήο.  

 

Σνλίδνπλ αθφκα ηελ ζεκαζία ηεο απφθηεζεο θάπνηνπ βαζκνχ εκπεηξίαο 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εμεηδίθεπζε ηεο γλψζεο, ηε βαζηθή γλψζε ηεο ρξήζεο ησλ 

ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο φισλ ησλ εηδηθνηήησλ, 

θαζψο θαη ηελ εκπέδσζε απφ φινπο ηνπο εξγαδνκέλνπο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ εξγαηψλ παξαγσγήο αθφκα θαη ησλ αλεηδίθεπησλ, ηνπ απαξαίηεηνπ ηεο 

γλψζεο ηεο αγγιηθήο γιψζζαο έζησ θαη ζε θάπνην βαζκφ. 

Αθφκα, νη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο εθθξάδνπλ κηα αλάγθε βειηίσζεο 

ηεο επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ, ηελ θαιχηεξε επίγλσζε απφ 



 54 

ηελ πιεπξά ησλ λενεηζεξρφκελσλ γηα ηηο ζχγρξνλεο απαηηήζεηο θαη ζπλζήθεο πνπ 

επηθξαηνχλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο ψζηε λα δηακνξθψλνπλ ξεαιηζηηθέο πξνζδνθίεο 

θαηά ηελ αλαδήηεζε εξγαζίαο, ελψ κία απφ ηηο επηρεηξήζεηο, ζηνλ πξνβιεκαηηζκφ 

γηα ηελ θαιχηεξε αληηζηνίρεζε πξνζθνξάο θαη δήηεζεο ησλ εηδηθνηήησλ ψζηε λα 

αληηκεησπίδεηαη θαη ην πξφβιεκα ηεο αλεξγίαο, έζεζε ηελ εμήο ζεκειηψδνπο 

ζεκαζίαο δηάζηαζε: 

„Μεξηθέο θνξέο δελ έρνπκε αλέξγνπο επεηδή δελ έρνπλ ηα πξνζφληα. 

Μεξηθέο θνξέο έρνπκε αλέξγνπο επεηδή φλησο δελ ππάξρνπλ ζέζεηο. 

Οπφηε πξέπεη λα δνζεί έλα θίλεηξν γηα αλάπηπμε θαη γηα δεκηνπξγία λέσλ 

ζέζεσλ εξγαζίαο‟.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ  3: Ο ΣΡΟΠΟ ΔΠΗΛΟΓΖ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ  

 

          

Δηζαγσγηθά  

  

 Οη απνθάζεηο γηα πξνζιήςεηο ή απνιχζεηο πνπ ιακβάλνπλ νη επηρεηξήζεηο 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο πνηθίινπο παξάγνληεο πνπ ππεηζέξρνληαη ζηε δηακφξθσζε 

ηνπ αξηζκνχ ησλ ζέζεσλ θαη ησλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ζέζεσλ 

(παξάγνληεο πξνζθνξάο- δήηεζεο), δεκηνπξγνχλ ή θαηαξγνχλ πνιιέο ζέζεηο 

απαζρφιεζεο θάζε ζηηγκή. Οη επηρεηξήζεηο πξνζιακβάλνπλ εξγαδφκελνπο επεηδή 

ε αγνξά δεηά κηα πνηθηιία αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ. Κάζε άλζξσπνο θέξλεη ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο έλα κνλαδηθφ ζχλνιν ηθαλνηήησλ θαη επίθηεησλ δεμηνηήησλ. Οη 

αληηθεηκεληθνί ζηφρνη ησλ δχν (εθ ησλ ηξηψλ) ζπκβαιιφκελσλ ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο κειψλ, είλαη δηαθνξεηηθνί αθνχ νη εξγαδφκελνη πξνζπαζνχλ λα βξνπλ 

ηελ θαιχηεξε δπλαηή ζέζε απαζρφιεζεο θαη νη επηρεηξήζεηο επηδηψθνπλ ηε 

κεγηζηνπνίεζε ησλ θεξδψλ ηνπο.  ζνλ αθνξά ζε επηρεηξήζεηο ηνπ δεκφζηνπ 

ηνκέα ε χπαξμε ηνπ ηξίηνπ ελεξγνχ κέινπο ηεο αγνξάο εξγαζίαο, δειαδή ηεο 

θπβέξλεζεο ή ηνπ θξάηνπο είλαη αθφκα πην αηζζεηή αθνχ θαζνξίδεη δηα λφκνπ 

επαθξηβψο ηνλ ηξφπν θαη ηα θξηηήξηα πξφζιεςεο ηνπ πξνζσπηθνχ. Σν θξάηνο 

πεξηνξίδεη ηα είδε ησλ νηθνλνκηθψλ αληαιιαγψλ κεηαμχ εξγαηψλ θαη 

επηρεηξήζεσλ πνπ κπνξνχλ λα ιάβνπλ ρψξα θαη θαζνξίδεη ηηο ζπλαιιαγέο ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο.  

 

Ο ηξφπνο επηινγήο πξνζσπηθνχ παξνπζηάδεη θάπνηα θνηλά ζηνηρεία 

αλάινγα κε ην κέγεζνο θαη ην είδνο (δεκφζηνο ή ηδησηηθφο ηνκέαο) ηεο 

επηρείξεζεο,  ηα νπνία θαηαγξάθνληαη ζηα ζπκπεξάζκαηα, ζην ηέινο απηνχ ηνπ 

θεθαιαίνπ.  

 

ηφρνο ηνπ θεθαιαίνπ είλαη ε θαηαγξαθή ησλ θξηηεξίσλ ησλ εξγνδνηψλ 

θαη ησλ πνιηηηθψλ ησλ ππεπζχλσλ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ησλ επηρεηξήζεσλ 

ζρεηηθά  κε ηελ πξφζιεςε ηνπ πξνζσπηθνχ.  

 

ην παξφλ θεθάιαην έγηλε κηα αμηνιφγεζε ησλ πην ζεκαληηθψλ θαη 

θαζνξηζηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ νδεγνχλ ζηελ ηειηθή ζπκπεξηθνξά θαη ζηηο 
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πξαθηηθέο επηινγήο πξνζσπηθνχ. Ζ αλνηθηή θαη ειεχζεξε ζπδήηεζε θαηά ηε 

δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο κέζα απφ εκηδνκεκέλν εξσηεκαηνιφγην ζπληέιεζε ζην λα 

μεπεξαζηνχλ ηα φπνηα εκπφδηα ζπλήζσο ηίζεληαη απφ ηελ επηθαλεηαθή 

ζπκπεξηθνξά. Ζ δηαθνξεηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ σο πξνο ην αληηθείκελν, ην 

κέγεζνο θαη ηε γεσγξαθηθή θαηαλνκή ζπληειεί ζηελ πξνζπάζεηα γηα φζν γίλεηαη 

κεγαιχηεξε αληηπξνζσπεπηηθφηεηα ηεο πνηνηηθήο απηήο έξεπλαο.  

 

Γηα κηα πην νινθιεξσκέλε εηθφλα ηεο δήηεζεο εηδηθνηήησλ θαη 

δεμηνηήησλ ζηελ ειιεληθή αγνξά εξγαζίαο θξίλεηαη ζθφπηκν λα παξνπζηαζηεί ελ 

ζπληνκία ε θαηαλνκή ησλ ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζηελ Διιάδα αλάινγα κε ηνλ 

αξηζκφ εξγαδνκέλσλ ηνπο. χκθσλα κε ηα πνζνηηθά ζηνηρεία πνπ αληιήζεθαλ 

απφ ηελ ίδηα έξεπλα πεδίνπ ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Απαζρφιεζεο Δξεπλεηηθή- 

Πιεξνθνξηθή ην 2003, ζε αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα 7.336 επηρεηξήζεσλ ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκέα  ε πιεηνςεθία (90,36%), απαζρνιεί έσο θαη 5 εξγαδφκελνπο 

φπνπ ζην 42,84% ππάξρεη έλαο εξγαδφκελνο. ην 9,31% ησλ επηρεηξήζεσλ 

εξγάδνληαη απφ 6 έσο θαη 50 άηνκα. Απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία ζπκπεξαίλεηαη 

φηη νη ειιεληθέο ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο είλαη  κηθξέο. Μφιηο ην 0,33% απαζρνιεί 

απφ 51 έσο 500 εξγαδφκελνπο ελψ ε κεηνςεθία πνπ απνηειείηαη απφ 0,03% έρεη 

πεξηζζφηεξν απφ 500 εξγαδφκελνπο.
35

 

 

Αθνινπζεί ε παξνπζίαζε ησλ πνηνηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο έξεπλαο πνπ 

αθνξνχλ ζηνλ ηξφπν επηινγήο ηνπ πξνζσπηθνχ αλά ελφηεηεο, ζχκθσλα κε ην 

κέγεζνο θαη ην είδνο (δεκφζηα ή ηδησηηθή) ηεο επηρείξεζεο. 

  

 

Μηθξέο θαη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο 

 

    

Μηθξή επηρείξεζε πνπ αζρνιείηαη κε ηελ νξγάλσζε αξρείσλ, ηα νπνία 

είλαη ζε κηθξνθηικηθή κνξθή ή ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαη πνπ απαζρνιεί 6 

άηνκα πξνζιακβάλεη πξνζσπηθφ αλάινγα κε ην θφξην εξγαζίαο ηεο. Πξφθεηηαη, 

                                                           
35

 Γηα πεξηζζφηεξα πνζνηηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηε δηάξζξσζε ησλ ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ 

αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπο βι ζ.ζ 53-58 ζηε κειέηε ηεο ΠΑΔΠ Α.Δ, 

κε ηίηιν «Εήηεζε εηδηθνηήησλ θαη δεμηνηήησλ ζηελ ειιεληθή αγνξά εξγαζίαο, απνηειέζκαηα 

έξεπλαο ζηηο ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο», Αζήλα 2004.  
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γηα κηα „νηθνγελεηαθή‟ εηαηξία θαζψο απαζρνινχληαη 2-3 άηνκα ηεο νηθνγέλεηαο. 

Ο ηξφπνο αλαδήηεζεο πξνζσπηθνχ γίλεηαη κέζα απφ αγγειίεο θαη ζπζηάζεηο.  

Μία πξφζιεςε γίλεηαη θπξίσο κε βάζε ηε δνθηκή γηα 2-3 κέξεο γηαηί ε δνπιεηά 

είλαη κεραληθή θαη δελ κπνξνχλ φινη λα ηελ θάλνπλ. Απφ ηα ηππηθά πξνζφληα 

δεηείηαη κφλν ην απνιπηήξην ιπθείνπ θαη θάπνηεο γλψζεηο ρεηξηζκνχ 

ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή. εκαζία έρεη θαη ν ηφπνο θαηνηθίαο ηνπ ππνςεθίνπ 

επεηδή φπσο δειψλεη ν ηδηνθηήηεο ηεο εηαηξίαο: 

«…επεηδή έρσ δεη απφ παιηά φηη απηνί νη νπνίνη κέλνπλ πνιχ καθξηά θαη 

φηη ηα κέζα ζπγθνηλσλίαο πνπ κπνξεί λα κεηαρεηξηζηνχλ, δελ είλαη εχθνια, κνπ 

έρνπλ δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα ζηελ εμέιημε ηεο δνπιεηάο. Γελ είλαη φπσο νη 

κεγάιεο νη νπνίεο, κπνξείο λα ηνπ πεηο, μέξεηο άξγεζεο 15 ιεπηά ζα ζνπ θφςσ ηα 

15 ιεπηά απφ ηε δνπιεηά, ή έθαλεο 30 ιεπηά ηε δνπιεηά ζνπ, ή ην έλα ή ην άιιν, 

θη επεηδή ηνλ καζαίλνπκε ηνλ άλζξσπν, εκείο δειαδή θάπνηνλ άλζξσπν πνπ ζα 

πξνζιάβσ, αξρίδεη λα κνπ απνδίδεη ζρεηηθά, πνπ κπνξψ λα πσ φηη πιεζηάδεη ζην 

φξην πνπ ζέησ ζηφρν ζηελ παξαγσγή κεηά απφ 2 κε 3 κήλεο, είλαη, ε παξαγσγή 

ηνπ είλαη ιηγφηεξε απ‟ φζε πξέπεη λα έρσ. Οπφηε δε ζέισ λα, εχθνια λα ηνπ πσ, 

μέξεηο θχγε εζχ, λα πξνζιάβσ έλαλ άιινλ αχξην γηαηί ζπλέρεηα απηφ ην πξάγκα 

δε κε εμππεξεηεί ζηε δνπιεηά».   

  

 

   ε μπινπξγηθή επηρείξεζε κηθξνχ κεγέζνπο, ε εμεχξεζε εμεηδηθεπκέλνπ 

πξνζσπηθνχ γίλεηαη κέζα απφ αγγειίεο ζε εθεκεξίδεο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα 

ππάξρεη έλαο ηίηινο, ζπλήζσο Σερλνινγηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Ηδξχκαηνο, απηφο 

εμάιινπ αμηνινγείηαη πξψηα ζηε δηαδηθαζία πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ. ζνλ 

αθνξά ζηνπο εξγάηεο ή ζηνπο καζηφξνπο γίλεηαη πην απιά, κέζα απφ ηνπο 

θνηλσληθνχο θχθινπο, κε ζπζηάζεηο θαη γλσξηκίεο. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ν 

επηρεηξεκαηίαο ζα ρξεηαζηεί λα δηαθξίλεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ εξγάηε ή ηνπ 

καξαγθνχ, λα πξνβιέςεη αλ ζα κπνξέζεη λα εμειηρζεί ζηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ.    

Δθφζνλ νη ππνςήθηνη θαιχπηνπλ ηα «ηππηθά πξνζφληα» πνπ δεηνχληαη απφ ηελ 

επηρείξεζε, ηφηε θαινχληαη λα παξαζηνχλ ζε κηα ζπλέληεπμε κε ηνλ ππεχζπλν 

ηνπ θιάδνπ/ πξντζηάκελν φπνπ έρεη πξνθεξπρζεί ε ζέζε πξνθεηκέλνπ λα 

δηαπηζησζνχλ νη νπζηαζηηθέο ηνπ γλψζεηο. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε δήισζε ηνπ 

ηδηνθηήηε ηεο επηρείξεζεο φηη: 
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«… θαιά, ην πξψην πξάγκα πνπ είλαη λα πξνζιάβεηο έλαλ άλζξσπν είλαη 

λα έρεη ηνλ θνηλφ λνπ». 

    

Τπάξρεη κηα κνξθή ηεξάξρεζεο ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ γηα ηε 

πξφζιεςε πξνζσπηθνχ πνπ ζπλνςίδεηαη κέζα απφ ηελ παξαθάησ δήισζε ηνπ 

ηδηνθηήηε: 

« …ην πξψην είλαη λα έρεη ηνλ θνηλφ λνπ. Γελ ιέκε λα είλαη ηδίλη, αο 

πνχκε, παλέμππλνο θαη λα πηάλεη πνπιηά ζηνλ αέξα, λα έρεη ηνλ θνηλφ λνπ, αιιά 

λα θαηαιαβαίλεη ηη ζεο λα θάλεηο, πψο ζα γίλεη. Γεχηεξνλ είλαη λα είλαη εξγαηηθφο, 

βέβαηα. Γηαηί αλ είλαη έμππλνο αξθεηά θαη είλαη νθλεξφο, πνιιέο θνξέο απηφ είλαη 

ρεηξφηεξν, δηφηη εθκεηαιιεχεηαη ηελ εμππλάδα ηνπ θαη αληί λα είλαη παξαγσγηθφο 

θάλεη δεκηά ζηελ επηρείξεζε. Καη πξέπεη λα είλαη θαη θηιφηηκνο θαη λα αγαπάεη 

ηελ επηρείξεζε, γηαηί πνιιέο θνξέο έμππλνη ππάιιεινη θάλνπλ θαθφ ζηελ 

επηρείξεζε, γηαηί δειεχνπλ. νπ ιέεη, εγψ είκαη έμππλνο, γηαηί απηφο λα ‟ρεη ηα 

ιεθηά θη εγψ λα κελ έρσ θαη λα είκαη ππάιιεινο εγψ, θαη ζπλήζσο γίλεηαη απηφ. 

Παιηφηεξα γηλφηαλ πνιχ πην εχθνια, ζήκεξα είλαη δχζθνιν λα γίλεη: πήγαηλε έλαο 

έμππλνο ζε έλα καξαγθφ θαη ζε ιίγν θαηξφ, επεηδή ήηαλ θαη κάζαηλε ηε δνπιεηά, 

έθεπγε θη έθαλε δηθή ηνπ δνπιεηά . Απηφ είλαη ίδηνλ ησλ Διιήλσλ θαη απφ απηφ 

πάζρνπκε εκείο εδψ. Σείλεη ηψξα λα θαηαξγεζεί γηαηί ρξεηάδνληαη ηψξα 

κεραλήκαηα, πξάγκαηα πνπ δελ κπνξεί λα ηα θάλεη θαη είλαη αλαγθαζκέλνο λα 

είλαη ππάιιεινο. Αιιηψο, ν Έιιελαο δχζθνια γίλεηαη ππάιιεινο». 

 

Ζ παξαπάλσ δήισζε καο πξνζθέξεη κία δηηηή πιεξνθφξεζε, απφ ηε κία 

κεξηά αθνξά ζηελ ηεξάξρεζε ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ θαη απφ ηελ άιιε, 

βνεζά ζηε  ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο αμίαο ηεο γλψζεο, ησλ αξρψλ θαη ηνπ γεγνλφηνο 

φηη νη αλάγθεο ηνπ θιάδνπ έρνπλ αιιάμεη, έρνπλ γίλεη πνιππινθφηεξεο θαη 

απαηηνχληαη εμεηδηθεπκέλεο δεμηφηεηεο ζηελ ηερλνινγία θαη ζπγθεθξηκέλα ζηα 

κεραλήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε κηα μπινπξγηθή επηρείξεζε. 

 

Σν ηειηθφ ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο πξφζιεςεο πεξηιακβάλεη κηα δηήκεξε 

δνθηκαζηηθή πεξίνδν γηα λα δηαπηζησζεί ε δηάζεζε ηνπ ππνςεθίνπ γηα εξγαζία. 

Δίλαη ζπρλφ ην θαηλφκελν λα ππάξρνπλ φια ηα ηππηθά πξνζφληα, λα γλσξίδεη ν 

ππνςήθηνο ηελ απαηηνχκελε ειεθηξνληθή ζρεδίαζε θαη ην ρεηξηζκφ ζηα 

αληίζηνηρα ειεθηξνληθά κεραλήκαηα αιιά λα ιείπεη ε εξγαηηθφηεηα σο 
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θνηλσληθή δεμηφηεηα. Μπνξεί λα έρεη ζπνπδάζεη λα γίλεη θάπνηνο καξαγθφο, αιιά 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα λα ζέιεη λα θάλεη δνπιεηά γξαθείνπ επεηδή δελ απαηηεί 

ηφζε θνχξαζε φζν ε ρεηξσλαθηηθή εξγαζία ηνπ καξαγθνχ.  

 

Μηθξνκεζαία επηρείξεζε εκπνξίαο θαη ππνζηήξημεο ειεθηξνληθώλ 

ππνινγηζηώλ, δηθηύσλ θαη internet, κε ηζηνζειίδα ζην δηαδίθηπν βάδεη αγγειίεο 

ζηελ ηζηνζειίδα ηεο πξνθεηκέλνπ λα ζπιιέμεη βηνγξαθηθά. Δπίζεο, ρξεζηκνπνηεί 

ηελ «παξαδνζηαθή» κέζνδν ησλ αγγειηψλ κέζα απφ εθεκεξίδεο. Πηζηεχεηαη απφ 

ηελ επηρείξεζε φηη ηα βηνγξαθηθά πνπ ιακβάλνληαη κέζα απφ ηελ ηζηνζειίδα 

είλαη πην αμηφινγα αιιά κεγαιχηεξε πξνζθνξά εξγαζίαο ππάξρεη κέζσ 

εθεκεξίδσλ. Ζ εμήγεζε απηνχ ηνπ γεγνλφηνο δίλεηαη κέζα απφ ηελ ελδεηθηηθή 

δήισζε ηνπ ηδηνθηήηε φηη: 

«…ηελ εθεκεξίδα ηελ αλνίγεη πάξα πνιχο θφζκνο, άζρεηνο θφζκνο, θάλεη 

κηα ιίζηα κε 15, ζνπ ιέεη ζα πάξσ έλα ηειέθσλν θαη δελ ράλεη ηίπνηα. Έρεη θάλεη 

θάπνηα ζεκηλάξηα θαη ζνπ ιέεη εληάμεη, κπνξεί λα ςάρλνπλ θάηη απιφ».     

   

Δθφζνλ θαιπθζεί ν ηδηνθηήηεο- εξγνδφηεο απφ ηα «ηππηθά πξνζφληα» 

θάπνηνπ ππνςεθίνπ, ηνλ θαιεί λα παξαζηεί ζε κηα ζπλέληεπμε πξνθεηκέλνπ λα 

δηαπηζηψζεη ηηο νπζηαζηηθέο ηνπ γλψζεηο πάλσ ζην αληηθείκελν πνπ δεηείηαη, γηα 

ην αλ πξαγκαηηθά γλσξίδεη ηα ζπζηήκαηα ζηα νπνία ζα θιεζεί λα εξγαζηεί. 

Δλδεηθηηθέο είλαη νη δειψζεηο ηνπ ηδηνθηήηε ηεο εηαηξίαο φηη: 

«…εξρφκελνο θάπνηνο θαη λα κνπ δείρλεη 5 ή 10 πηπρία δε κνπ ιέεη 

ηίπνηα, ζηελ πξάμε είλαη πνιχ δηαθνξεηηθά» θαη « …νη πεξηζζφηεξνη έξρνληαη κε 

ην βηνγξαθηθφ ηνπο, γξάθνληαο κηα ιίζηα πξαγκάησλ πνπ γλσξίδνπλ. Αο πνχκε 

Word, Excel, Βάζεηο Γεδνκέλσλ ή Access. Ση μέξνπκε απφ Access. Γειαδή αλ 

ζαο δψζσ έλα πξαγκαηάθη λα κνπ θηηάμεηε, ην μέξεηε; Οη 8 ζηνπο 10 ζα πνπλ φηη 

ην είραλ απιά θάλεη. Σν έρνπλ απιά θάλεη δε κνπ ιέεη θάηη γηα λα ην γξάςεηο ζην 

βηνγξαθηθφ ζνπ. Υάλεη θαη ηνλ ρξφλν ηνπ θαη ηνλ ρξφλν κνπ. Γε ζέισ απιά θάηη 

λα ην είραλ θάλεη θάπνηε. Θέισ απιά έλαο άλζξσπνο λα έρεη γλψζεηο ζην 

αληηθείκελν πνπ κνπ ιέεη».        

 

Αθνχ έρνπλ ηεζεί θαη ζπκθσλεζεί απφ ηνπο δχν ζπκβαιιφκελνπο νη φξνη 

εξγαζίαο αθνινπζεί κηα δνθηκαζηηθή πεξίνδνο ησλ 15 εκεξψλ πξηλ γίλεη ε ηειηθή 

πξφζιεςε. Ζ δηαδηθαζία απηή ηεο πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ πνπ αθνινπζείηαη, 
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ζεσξείηαη σο ε πην απνηειεζκαηηθή γηα ηελ εηαηξία γηαηί ζπλδπάδεη ηελ εμέηαζε 

θαη αμηνιφγεζε ησλ «ηππηθψλ πξνζφλησλ», κε απηή ηνπ ραξαθηήξα θαη ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ εξγαδνκέλνπ. Δπηπιένλ, εμαηηίαο ηνπ κηθξνχ κεγέζνπο ηεο 

επηρείξεζεο (5 ππάιιεινη), δίλεηαη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ επηινγή ηνπ 

πξνζσπηθνχ αθνχ απηφ είλαη ην κνλαδηθφ ζηνηρείν πνπ εθπξνζσπεί θαη 

παξάιιεια δηαθεκίδεη ή δπζθεκίδεη ηελ εηαηξία σο πξνο ηνπο πειάηεο. 

 

Όκηινη επηρεηξήζεσλ   

 

κηινο επηρεηξήζεσλ ζθπξνδέκαηνο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ Διιάδα 

θαη ζην εμσηεξηθφ, πξνθεξχζζεη ηηο ζέζεηο ησλ ππαιιήισλ ζε εθεκεξίδεο ηνπηθέο 

θαη κε, ή θαη ζην ηερληθφ ηχπν φπσο π.ρ ην ΣΔΔ, αιιά θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

νκίινπ. Σα βηνγξαθηθά πνπ ιακβάλνληαη είλαη πάξα πνιιά γηαηί ν φκηινο είλαη 

πνιχ γλσζηφο ζην λέν θφζκν αθνχ ζπλεξγάδεηαη κε αλψηαηεο ζρνιέο, κέζα απφ 

παξνπζηάζεηο θαη ζπλέδξηα, ηδηαίηεξα ηηο ηερληθέο θαη ηηο νηθνλνκηθέο. Δπίζεο, 

ηεξείηαη αξρείν κε ηα βηνγξαθηθά πνπ έρνπλ απνζηαιεί ζε αλχπνπην ρξνληθφ 

δηάζηεκα κέζα απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ νκίινπ. ζνλ αθνξά ηηο ζέζεηο ησλ 

αλψηαησλ ζηειερψλ ε αλαδήηεζε γίλεηαη κε ηε βνήζεηα ησλ ζπκβνπιεπηηθψλ 

εηαηξηψλ. Δλδηαθέξνλ έρεη ε δήισζε ηνπ δηεπζπληή αλζξσπίλσλ πφξσλ ηνπ 

νκίινπ φηη: 

« …δελ είλαη εχθνιν λα δηαβάζεη θάπνηνο κηα εθεκεξίδα θαη λα δεη φηη 

δεηάκε έλαλ γεληθφ δηεπζπληή, θαη εθηφο απηνχ εκείο θαη φπσο κεγάιεο εηαηξίεο 

ιεηηνπξγνχλ κε ηνπο ζπκβνχινπο γηαηί ζέινπλ ζην ηέινο π.ρ κηα πεληάδα 

αμηφινγσλ αλζξψπσλ θαη λα θέξνπλ επηινγή. πσο θαη ζπκβαίλεη πάξα πνιιέο 

θνξέο ζηειέρε δελ έρνπλ ηε δηάζεζε λα δηαβάζνπλ εθεκεξίδα ή αλ θάπνηνο 

επηθνηλσλήζεη καδί ηνπο θαη ηνπο εμεγήζεη πνηα είλαη ε εηαηξία πνπ δεηάεη πνηεο 

είλαη νη πξνδηαγξαθέο, πνηεο είλαη νη πξννπηηθέο κπνξεί λα ζειήζνπλ λα ην 

ζπδεηήζνπλ ζαλ επαγγεικαηίεο. Άξα, ζαλ αλψηαηα ζηειέρε ιεηηνπξγνχκε κε 

ζπκβνχινπο. Έρνπκε 3-4 εηαηξίεο ζπκβνχινπο θαη ιεηηνπξγνχκε». 

 

Δθφζνλ ηθαλνπνηεζεί ν φκηινο απφ ηα «ηππηθά πξνζφληα» ησλ 

ππνςεθίσλ, εμεηάδνληαη θαη άιινη παξάκεηξνη κέζα απφ κηα δνκεκέλε 

ζπλέληεπμε: Δθαξκφδεηαη κηα πιήξεο δηαδηθαζία επηινγήο πνπ αθνξά ζηελ 

πξνζσπηθφηεηα, ζηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο φπσο ζηνλ ηξφπν επηθνηλσλίαο θαη 
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παξνπζίαζεο, θαζψο θαη ζηελ ζπκπεξηθνξά ζην ρψξν εξγαζίαο. Πέξα απφ ηε 

ζπλέληεπμε ηνπ ππνςεθίνπ, ν φκηινο έρεη ζαλ αξρή λα παξνπζηάδεηαη θαη ν ίδηνο, 

λα γίλεηαη μεθάζαξνο γηα ηε θχζε ηεο εξγαζίαο επεηδή εθφζνλ γίλεη θάπνηα 

πξφζιεςε αθνινπζεί έλα ρξνληθφ δηάζηεκα, ζπλήζσο ελφο έσο δχν εηψλ 

εληαηηθήο θαηάξηηζεο. Δπελδχνπλ θαη ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε κε ην ρξφλν 

πνπ δηαζέηνπλ.  Έηζη, δελ είλαη ζπλεηφ λα πεξάζεη ν λενπξνζιεθζείζαο απφ ην 

πξφγξακκα εληάμεσο/ νξηνζέηεζεο ηνπ νκίινπ κφλν θαη κφλν λα δηαπηζηψζεη φηη 

ηειηθά πξνηηκά λα εξγαζηεί αιινχ. Ο ζηφρνο ηνπ νκίινπ είλαη λα πάξεη λένπο 

αλζξψπνπο θαη λα ηνπο αλαπηχμεη.  

 

κηινο επηρεηξήζεσλ βηνκεραλίαο γάιαθηνο αμηνπνηεί ηηο εκέξεο 

θαξηέξαο ζηα ΑΔΗ, ΣΔΗ ζηελ αλαδήηεζε πξνζσπηθνχ, βάδεη αγγειίεο ζε 

εθεκεξίδεο, ηεξεί αξρείν κε βηνγξαθηθά πνπ έρνπλ ζηαιεί ζε αλχπνπην ρξφλν θαη 

απεπζχλεηαη ζε γξαθεία επξέζεσο ζηειερψλ κφλν γηα πάξα πνιχ εμεηδηθεπκέλα 

ζηειέρε. ε φηη αθνξά ηα ηππηθά πξνζφληα νη απαηηήζεηο είλαη ε θαηνρή 

αλάινγνπ πηπρίνπ, κεηαπηπρηαθνχ ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο, ε γλψζε μέλεο 

γιψζζαο (αγγιηθήο ή θαη γαιιηθήο) θαη ε ηθαλφηεηα ρεηξηζκνχ ειεθηξνληθνχ 

ππνινγηζηή. Σα πνηνηηθά ζηνηρεία ηνπ ραξαθηήξα θαη εδψ παίδνπλ ζεκαληηθφ 

ξφιν ζηελ πξφζιεςε. Ζ νκαδηθή εξγαζία, ε δηάζεζε γηα δνπιεηά, ε θηινδνμία 

ηεο δηάθξηζεο κέζσ ηεο δνπιεηάο, ην λα παίξλεη θαλείο πξσηνβνπιίεο θαη λα έρεη 

ηθαλφηεηα ζηελ αλαιπηηθή θαη ζπλζεηηθή ζθέςε είλαη νη βαζηθνί παξάκεηξνη γηα 

ηελ επηινγή ελφο αλζξψπνπ.   

 

Μεγάιε αιπζίδα ζνύπεξ κάξθεη πνπ απαζρνιεί 6.500 άηνκα θαη αλήθεη 

ζε φκηιν δέρεηαη αηηήζεηο κέζα απφ ηελ ηζηνζειίδα ηεο θαη ζηα θεληξηθά γξαθεία 

ή θαη ζηα θαηαζηήκαηα. πγθεληξψλνληαη φιεο νη αηηήζεηο ζην ηκήκα 

πξνζιήςεσλ. Οη βαζηθέο πξνζδνθίεο ζε ζρέζε κε ηα ηππηθά πξνζφληα είλαη 

αλάινγεο ηεο ζέζεο, γεληθά φκσο αθνξνχλ ην αλάινγν πηπρίν, γλψζε 

ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή θαη εκπεηξία αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. ζνλ αθνξά 

ην κεγαιχηεξν φγθν ησλ πξνζιήςεσλ (87%), πνπ είλαη νη πσιεηέο ιηαληθήο 

θαηαζηεκάησλ, ην απνιπηήξην ιπθείνπ είλαη απαξαίηεην. εκαληηθά ζηνηρεία 

είλαη επίζεο ε φξεμε γηα δνπιεηά, ην ήζνο, ε ππνκνλή, ε θξίζε θαη ε 

πξνζαξκνζηηθφηεηα πνπ επηηξέπνπλ ηελ εμέιημε ηνπ ππαιιήινπ κέζα ζηελ 

εηαηξία, αθφκα θαη ζε ζέζε δηεπζπληή ππνθαηαζηήκαηνο. Έρεη παξαηεξεζεί απφ 
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ηελ επηρείξεζε φηη ππάξρεη κηα δηαθνξνπνίεζε ησλ λέσλ ηεο Αηηηθήο απφ 

εθείλσλ ηεο επαξρίαο ζηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά. Δλδεηθηηθή είλαη ε δήισζε 

ηνπ ππεχζπλνπ πξνζσπηθνχ φηη: 

« ηα λέα παηδηά ηα νπνία βξίζθνληαη ζηελ Αηηηθή πξψηνλ δελ έρνπλε 

ππνκνλή. Σα ζέινπλ φια θαη ηα ζέινπλ πνιχ γξήγνξα θαη δεχηεξνλ είλαη 

ιηγφηεξν δηαηεζεηκέλα απφ ηα παηδηά ηεο επαξρίαο λα δνπιέςνπλε ζε δνπιείεο 

φπσο είλαη νη δηθέο καο ζε „supermarket‟. Πξνηηκνχλε ή ζέινπλε ε φιε ηνπο 

εθπαίδεπζε, νη θηινδνμίεο ηνπο κάιινλ θνιιάλε ζε δνπιεηέο νη νπνίεο 

πεξηζζφηεξν ζπγθιίλνπλ κε, είλαη δνπιεία γξαθείνπ, ηα αληίζεην παξαηεξνχκε 

ζηελ επαξρία, φπνπ ην γεγνλφο είλαη φηη πνιιά απφ ηα παηδηά ηεο επαξρίαο έρνπλε 

εζηζηεί, δνπιεχνπλ απφ κηθξά παηδηά βνεζψληαο θάπνηα ζηηγκή ηνπο γνλείο ηνπο 

ζε δηάθνξεο εξγαζίεο θαη εθεί πέξα ην λα δνπιεχνπλ ζε έλα ζνχπεξ κάξθεη, ην λα 

δνπιεχνπλ βαζηθά ζε έλα ρψξν πνπ ζα ηνπο παξέρεη, ηνπο παξέρνπκε ηνλ 

θιηκαηηζκφ, πξνζηαζία απφ ηε δέζηε ην θαινθαίξη, δε ζα είλαη εθηεζεηκέλνη ζηε 

βξνρή ζε ζρέζε θαη ζε ζχγθξηζε κε άιιεο ρεηξνλαθηηθέο εξγαζίεο πνπ πηζαλφλ 

ζα‟ ραλ ζπλεζίζεη λα θάλνπλ, είλαη πην ειαθξηά  δνπιεία. Έρνληαο κφληκν ην 

κηζζφ ηνπο, έρνπλε ην δηάιεηκκά ηνπο, έρνληαο άιιεο ζπλζήθεο γεληθφηεξα θαη 

πεξηβάιινλ εξγαζίαο, εθεί απ‟ φηη θαίλεηαη εθηηκάηαη ηδηαίηεξα θαη εθεί 

νπζηαζηηθά βιέπνπκε ηελ κεγάιε απφζηαζε κεηαμχ ησλ δχν».     

 

Μεγάιε δηεζλήο αιπζίδα μελνδνρείσλ πνπ αλήθεη ζε φκηιν έρεη 

θσδηθνπνηήζεη κε ιεπηνκέξεηα ηηο ζέζεηο εξγαζίαο ιφγσ ηνπ δηεζλή ραξαθηήξα 

ηνπ μελνδνρείνπ θαη ηεο αλάγθεο χπαξμεο θνηλήο θηινζνθίαο θαη επηπέδνπ 

ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ηεο έλλνηαο ηνπ επαγγεικαηηζκνχ πνπ πξνυπνζέηεη ηε 

γεληθή θαη εηδηθή γλψζε θάζε αληηθεηκέλνπ θαη ηε πξνζνρή ζε θάζε ιεπηνκέξεηα.  

Σα βηνγξαθηθά ζπιιέγνληαη κέζα απφ αγγειίεο πνπ γίλνληαη ζηνλ ηχπν θαη κέζα 

απφ ην αξρείν ηεο εηαηξίαο. Ζ δηαδηθαζία επηινγήο πξνζσπηθνχ είλαη 

νξηνζεηεκέλε θαη δηελεξγείηαη απφ ην αλάινγν ηκήκα. ην πξψην ζηάδην 

(screening) δίλεηαη ζεκαζία ζηελ εθπαίδεπζε, λα είλαη αλάινγε ηεο ζέζεο, ε 

ζρνιή ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ ησλ ΣΔΗ ή θαη ησλ ΗΔΚ αθνξνχλ ηηο εηδηθφηεηεο 

πνπ ρξεηάδεηαη έλα μελνδνρείν. Δπίζεο, ζεκαληηθφ ζηνηρείν απνηειεί ε 

πξνυπεξεζία ζε ζρεηηθή ζέζε θαη αθφκα θαιχηεξα ζε μελνδνρείν ηεο ίδηαο 

θαηεγνξίαο, αιιά θαη ε απφζηαζε ηεο νηθίαο ηνπ ππνςεθίνπ απφ ην ρψξν 

εξγαζίαο/ μελνδνρείν. Ζ απφζηαζε είλαη ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηαηί ην 
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μελνδνρείν βξίζθεηαη καθξηά απφ ην θέληξν ηεο Αζήλαο θαη έηζη ππάξρεη θάπνην 

θφζηνο κεηαθίλεζεο. Γηα ηηο πεξηζζφηεξεο, αλ φρη φιεο ηηο εηδηθφηεηεο ηνπ 

μελνδνρείνπ απαξαίηεην πξνζφλ είλαη ε γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο. Καηά ηα 

ιεγφκελα ηνπ δηεπζπληή πξνζσπηθνχ:  

«…γηα ηελ θακαξηέξα πιένλ, ζα έιεγα φηη ηα αγγιηθά δελ είλαη ηφζν 

απαξαίηεηα, έρνπκε ξίμεη πνιχ λεξφ ζην θξαζί καο. Πιένλ θαη νη ζπλζήθεο θαη ην 

location καο, καο αλαγθάδνπλ λα ζθεθηνχκε δηαθνξεηηθά, λα πξνζαξκνζηνχκε 

ζηα δεδνκέλα θαη απφ εθεί θαη πέξα εκείο νη ίδηνη λα πξνζπαζήζνπκε λα 

βειηηψζνπκε ην αλζξψπηλν δπλακηθφ. Κάπνηα πξάγκαηα δελ κπνξεί λα ηα έρνπκε 

δεδνκέλα».  

 

ζα βηνγξαθηθά αμηνινγεζνχλ ζεηηθά απφ ηε δηεχζπλζε αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ πεξλάλε ζηε δεχηεξε θάζε ηεο ζπλέληεπμεο κε ηνπο ππεχζπλνπο ηνπ 

αλάινγνπ ηκήκαηνο φπνπ εζηηάδνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζηηο γλψζεηο ηνπ 

ππνςεθίνπ. Δθφζνλ θξηζνχλ ηθαλνπνηεηηθέο, ππάξρεη θαη ηξίην ζηάδην 

αμηνιφγεζεο απφ ηνλ ππεχζπλν αλζξψπηλσλ πφξσλ θαη αθνξά ζηελ 

πξνζσπηθφηεηα ηνπ ππνςεθίνπ θαη εηδηθφηεξα ην ζέκα ηεο εμέιημεο, αλ έρεη 

δηάζεζε λα εξγαζηεί θαη λα εμειηρζεί κέζα ζηελ εηαηξία θαη ην ζέκα ηεο αλάγθεο, 

πφζν αλάγθε έρεη λα δνπιέςεη, έηζη ψζηε λα κελ παξαηηεζεί ηφζν εχθνια ζε 

πεξίπησζε πνπ δελ ηνλ θαιχςεη ην αληηθείκελν απαζρφιεζεο θαη έηζη λα 

κπνξέζεη ε εηαηξία λα βαζηζηεί θαη λα επελδχζεη πάλσ ηνπ.  

 

Βηνκεραλία πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ρώξν ηεο πξσηνγελνύο θαη 

δεπηεξνγελνύο παξαγσγήο θξέαηνο θαη απνηειεί φκηιν, απαζρνιεί 800 άηνκα 

θαη αληηκεησπίδεη πνιιά θαη δπλακηθά πξνβιήκαηα ζηειέρσζεο. Δμαηηίαο ησλ 

ρεηξσλαθηηθψλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο δελ ππάξρεη επαξθήο πξνζθνξά ζε Έιιελεο 

εξγάηεο (δελ βξίζθνληαη νχηε κέζσ ΟΑΔΓ), ε δνπιεηά ηεο γξακκήο παξαγσγήο 

είλαη ζε ζπλζήθεο θξχνπ, ν κέζνο φξνο ζεξκνθξαζίαο ηεο παξαγσγήο ζηελ 

απνζήθε, πφζν κάιινλ ζηα ςπγεία, είλαη 7 κε 8 βαζκνχο. Έηζη, ε βηνκεραλία 

αλαγθάδεηαη λα απαζρνιεί πνιινχο αιινδαπνχο, θπξίσο Ηλδνχο. Πνιινί Έιιελεο 

ππνςήθηνη πξνηηκνχλ δνπιεηέο γξαθείνπ θαη απνζηξέθνληαη δνπιείεο παξαγσγήο. 

Γελ ηίζεηαη ζέκα «άηππσλ πξνζφλησλ» θαη άιισλ δεμηνηήησλ απφ ηε ζηηγκή πνπ 

ζπαλίδνπλ εθείλνη κε ηα «ηππηθά πξνζφληα», γηα λα εξγαζηνχλ ζηελ 

θξεαηνβηνκεραλία. Δπίζεο, δελ ππάξρεη πξνζθνξά ζε νδεγνχο δηαλνκήο κε 
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δίπισκα ηξίηεο θαηεγνξίαο εηδηθά ζηελ Αηηηθή. Αληηζέησο, ζηελ Πεξηθέξεηα, ε 

εχξεζε κεζαίσλ θαη κεγάισλ ζηειερψλ κε εκπεηξία κέζα απφ ηελ ηνπηθή 

θνηλσλία δελ είλαη εχθνιε. Πξνθεξχζζνληαη νη ζέζεηο ζηνλ ηχπν, ρσξίο 

αληαπφθξηζε. Οη αγγειίεο ζηνλ ηχπν απνηεινχλ ηε πην ζπλεζηζκέλε θαη γλσζηή 

δηαδηθαζία εχξεζεο πξνζσπηθνχ αιιά ππάξρεη απήρεζε (50% παξαπάλσ απφ ηηο 

αγγειίεο ζε εθεκεξίδεο), ζε ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 

βηνκεραλίαο. ζνη ππνςήθηνη είλαη απφ ηερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο θαη άλσ, ή 

γλσξίδνπλ ηε ρξήζε ππνινγηζηψλ απφ ην ιχθεην θαη έρνπλ πξφζβαζε ζην 

δηαδίθηπν, ην ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηελ απνζηνιή ησλ βηνγξαθηθψλ. Τπάξρεη 

πιεζψξα πξνζθνξάο ζε ππαιιήινπο γξαθείνπ, γξακκαηείο, ππάιιεινη 

ηηκνιφγεζεο θαη ινγηζηέο. Έιιεηςε παξαηεξείηαη ζηνπο ηερλνιφγνπο δσηθήο 

παξαγσγήο θαη πξαθηηθνχο κεραληθνχο.  Δθφζνλ ζπιιερζνχλ ηα βηνγξαθηθά, 

γίλεηαη κηα πξψηε επηινγή κε βάζε ηα αθφινπζα θξηηήξηα: πξνυπεξεζία θαη 

ειηθία, κε ηνλ ίδην βαζκφ ζπνπδαηφηεηαο, αθαδεκατθή κφξθσζε θαη ην θξηηήξην 

ηεο απφζηαζεο, ν ηφπνο δηακνλήο ηνπ ππνςεθίνπ λα είλαη θνληά ζηνλ ηφπν 

εξγαζίαο ηνπ. Σν επφκελν ζηάδην αθνξά ζηελ πξνζσπηθή ζπλέληεπμε. Τπάξρεη 

κηα ηξηκειήο επηηξνπή πνπ αμηνινγεί ηνπο ππνςήθηνπο πξηλ θαηαιήμνπλ ζηε 

δηνίθεζε. Σηο ζέζεηο απφ ην κέζν επίπεδν θαη πάλσ ηνπο βιέπεη φινπο ε δηνίθεζε 

αθνχ έρνπλ πεξάζεη απφ ηνλ ππεχζπλν πξνζσπηθνχ, ηνλ ππεχζπλν ηνπ ηκήκαηνο 

θαη ην δηεπζπληή ηνπ ηκήκαηνο ην νπνίν έρεη πξνθεξχμεη ηε ζέζε. Σα ζηνηρεία 

πνπ είλαη ζεκαληηθά ζηε ζπλέληεπμε παξνπζηάδνληαη κέζα απφ ηα ιφγηα ηνπ 

ππεχζπλνπ πξνζσπηθνχ γηα ηεο κνλάδεο ζηελ Αζήλα:  

«… ε θηινζνθία ηεο εηαηξίαο είλαη ακηγψο ειιεληθή, νχηε ζηεξεφηππα 

εξγαζηαθά, νχηε πξνθίι εξγαδνκέλσλ κέζα ζε ζπγθεθξηκέλν ηξφπν παξνπζίαζεο, 

ηξφπν ληπζίκαηνο, δελ ηα ζέινπκε απηά ηα ζηεξεφηππα, ηα θιηζέ. Καη κπαίλεηο ζε 

κηα εηαηξία θαη ζε θξίλνπλε κε πσο ζα κηιήζεηο, αλ ζα θνηηάμεηο ρακειά ή ςειά, 

εάλ ζα μχζεηο ηα λχρηα ζνπ, εάλ ζα πηάζεηο ην απηί ζνπ, μέξσ εγψ ή πσο ζα 

θάηζεηο ζηελ θαξέθια. Απηά είλαη πξάγκαηα πνπ γηα ηελ ψξα δελ έρεη ρξεηαζηεί 

λα ηα ρξεζηκνπνηήζνπκε. Δίκαζηε πην επηθνηλσληαθνί. Να βάινπκε ηνλ ππνςήθην 

λα καο δείμεη απηφ πνπ πξαγκαηηθά ζέιεη λα βξεη απηφο, θαη λα δνχκε εάλ απηφ 

ηαηξηάδεη θαη κε απηφ πνπ ςάρλνπκε θαη εκείο. Δκείο ςάρλνπκε αλζξψπνπο νη 

νπνίνη ζα κπνπλ, ζα δνπιέςνπλ θαη ζα κείλνπλ ζηελ εηαηξία. Θα αγαπήζνπλ ηελ 

εηαηξία. Γελ είκαζηε νχηε θπλεγνί θεθαιψλ πνπ βγαίλνπλ ζηελ αγνξά θαη 
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ρηππνχλ φπνηνλ είλαη λα ην θέξνπλε κέζα. Θα κπνπλ θαη ζα έρνπλε κεξάθη λα 

δνπιέςνπλε θαη ζε απηφ πνπ θάλεη ε εηαηξία, ζα έρνπλε επαθή».    

 

 κηινο επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ρψξν ησλ κέζσλ 

καδηθήο ελεκέξσζεο θαη απαζρνιεί 680 άηνκα σο κφληκν πξνζσπηθφ έρεη 

ηδηαίηεξα  αλαπηπγκέλν ηκήκα Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ. Σν ηκήκα απηφ είλαη 

ππεχζπλν γηα ην αξρείν ησλ βηνγξαθηθψλ, Σα βηνγξαθηθά θαηαρσξνχληαη αλά 

εηδηθφηεηα θαη θαηά αμηνιφγεζε θαη γηα ηηο πξψηεο ζπλεληεχμεηο. Ο θπξηφηεξνο 

ηξφπνο εχξεζεο πξνζσπηθνχ είλαη κέζσ κεηαθηλήζεσλ  κέζα ζηνλ φκηιν, 

αθνινπζεί ε βάζε δεδνκέλσλ (data base) θαη πην ζπάληα, θαη θπξίσο ζε 

πεξίπησζε αλψηεξσλ ζέζεσλ ππάξρεη αλαθνίλσζε ζηνλ Σχπν θαη ζε γξαθεία 

ζπκβνχισλ. H δήισζε ηεο ππεχζπλεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ είλαη 

ραξαθηεξηζηηθή:  

«… φζνλ αθνξά ην δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ γίλεηαη φπσο γίλεηαη θαη ζε 

φιεο ηηο άιιεο εηαηξίεο πάλσ θάησ. Γειαδή φηαλ ππάξρεη άλνηγκα αλαηξέρνπκε 

θαηά πξψην ιφγν, ζε ινηπέο εηαηξίεο ηνπ νκίινπ. Δπεηδή ζέινπκε λα ππάξρεη κηα 

καθξνρξφληα θαη θαιή ζρέζε κε φινπο ηνπο εξγαδνκέλνπο θαη λα εμειίζζεηαη θαη 

ε θαξηέξα ηνπο εδψ, αλαδεηνχκε άηνκα απφ άιιεο εηαηξίεο δηθέο καο πνπ είλαη ην 

ξαδηφθσλν ή „Internet‟». 

 

 Γηα ηελ πξφζιεςε ππάξρνπλ δχν ζπλεληεχμεηο: κε ην ηκήκα Αλζξψπηλνπ 

Γπλακηθνχ θαη κε ην δηεπζπληή ηνπ ηκήκαηνο φπνπ ζα εξγαζηεί ν ππνςήθηνο. Ο 

ζπλδπαζκφο εκπεηξίαο- ζπνπδψλ ηνπ ππνςεθίνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθφο γηα ηελ 

πξψηε ζπλέληεπμε φπνπ θαη δηαπηζηψλεηαη ε αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ 

αλαγξάθνληαη ζην βηνγξαθηθφ. Δθφζνλ έρνπλ δηαζθαιηζηεί ηα ηππηθά πξνζφληα 

ηνπ ππνςεθίνπ, ν δηεπζπληήο θαιείηαη λα θάλεη ηελ ηειηθή επηινγή. Δλδηαθέξνλ 

έρεη ε ζρεηηθή δήισζε ηεο ππεχζπλεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ:  

«… ζα πξνζπαζήζεη ν δηεπζπληήο λα δεη, απφ απηνχο πνπ- ζε έλαλ 

ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ- πιεξνχλ ηα πξνζφληα πνπ ζέιεη, πνηνο ηα ηεξεί 

πεξηζζφηεξν. Γηαηί είλαη ζέζεηο πνπ…θνηηάμηε είλαη κεξηθέο θνξέο θαη ζέκα 

ρεκείαο. Γειαδή λα κπνξνχλ λα ζπλελλνεζνχλ. Γειαδή αλ έλαο άλζξσπνο 

επηθνηλσλήζεη κε ηνλ άιινλ απφ ηελ πξψηε ζπλέληεπμε…απηφ είλαη 

παξεμεγήζηκν κεξηθέο θνξέο, δειαδή λνκίδνπκε φηη απηφο κνπ άξεζε αιιά ν 

άιινο δε κνπ άξεζε. Γελ είλαη αθξηβψο έηζη. Δίλαη φηη κε απηφλ επηθνηλψλεζα θαη 
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κε ηνλ άιινλ δελ επηθνηλψλεζα. Οπφηε, αλ δελ έρσ επηθνηλσλήζεη ζσζηά απφ ηελ 

αξρή, ζα έρσ θαη ζηε κειινληηθή κνπ ζπλεξγαζία πξφβιεκα. Γειαδή, δελ είλαη 

ζέκα απηφ πνπ ιέλε φηη θξίλνπκε απφ ηελ εμσηεξηθή εκθάληζε ή απφ ηα πξψηα 

ηξία ιεπηά. Γελ ην έρσ δεη απηφ λα γίλεηαη αθξηβψο έηζη».  

 

Δπίζεο, ζηε ζπλέληεπμε δίλεηαη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηηο „soft‟ ηθαλφηεηεο, 

θνηλσληθέο δεμηφηεηεο ηνπ ππνςεθίνπ πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηνλ ηξφπν πνπ ζα 

δηαρεηξηζηεί ην ρξφλν θαη ηελ θαηάζηαζε ηνπ άγρνπο, φπσο θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ 

επηθνηλσλεί κε ηνπο γχξσ ηνπ.  

 

Μεγάιε εηαηξία ζηνλ θιάδν ηεο πιεξνθνξηθήο πνπ θαηέρεη δχν 

ζπγαηξηθέο εηαηξίεο (ζε δηαθνξεηηθνχο ηνκείο) θαη απαζρνιεί 730 άηνκα  έρεη 

ηδηαίηεξα αλεπηπγκέλν ζχζηεκα πξφζιεςεο θαη δηελεξγείηαη απφ εηδηθφ ηκήκα κε 

εξγαιείν ηελ πξνζσπηθή ζπλέληεπμε. Τπάξρνπλ δηάθνξεο ηερληθέο θαη δηάθνξα 

εξσηεκαηνιφγηα αλάινγα κε ηε ζέζε. ηελ εηαηξία απηή, πέξα ησλ γλσζηψλ 

ηξφπσλ αλαδήηεζεο εξγαδνκέλσλ (αγγειίεο, ηζηνζειίδα, εκέξεο θαξηέξαο) 

δίλεηαη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηηο ζπζηάζεηο απφ ήδε εξγαδφκελνπο. Με απηφλ ηνλ 

ηξφπν ε εηαηξία γλσξίδεη πνιχ πεξηζζφηεξα γηα ηε δνπιεηά θαη ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ 

ππνςεθίνπ. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε δήισζε ηνπ δηεπζπληή αλζξψπηλσλ πφξσλ 

ηεο εηαηξίαο:  

«…κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζνπκε θαη ζπζηάζεηο θαη αγγειίεο θαη... 

ζπζηάζεηο   ρξεζηκνπνηνχκε πάληα, θαη φηαλ ιέσ ζπζηάζεηο δελ ελλνψ…ζπλήζσο 

νη θαιχηεξνη εξγαδφκελνη είλαη απηνί ηνπο νπνίνπο ήδε γλσξίδνπκε. Δζείο 

ήζαζηαλ ζε κηα πξνεγνχκελε δνπιεηά, μέξαηε ηνλ ηάδε ν νπνίνο ήηαλ πνιχ θαιφο 

ζηε δνπιεηά ηνπ, ήηαλ ζην αληηθείκελν θ.ιπ. ηαλ, ινηπφλ, πξνθχπηεη κηα ζέζε, 

θσλάδνπκε ηνλ εξγαδφκελν λα καο πεη φηη ελδηαθέξεηαη ν θχξηνο ηάδε ν νπνίνο 

ήηαλ ζηελ άιιε εηαηξεία, ηνλ γλσξίδσ πάξα πνιχ θαιά, γηα επαγγεικαηηθέο 

ζπζηάζεηο κηιάσ πάληα. ρη, μέξεηο ζα θέξσ ην ζείν κνπ, ην μάδειθν κνπ. 

πγγελείο πξψηνπ βαζκνχ δελ πξνζιακβάλνπκε. Αιιά ζπζηάζεηο αθφκα θαη 

γλσζηψλ εμεηάδνληαη». 

 

  Γηα δηεπζπληηθέο ζέζεηο ή ζέζεηο πξντζηακέλσλ πξνσζνχληαη ππάιιεινη 

εθ ησλ έζσ. Ο δηεπζπληήο αλζξσπίλσλ πφξσλ ηεο εηαηξίαο ηνλίδεη ηε ζεκαζία 

ηνπ ήζνπο θαη ηεο αμηνπηζηίαο, θαη ζην λα ηαηξηάδνπλ νη ππνςήθηνη κε ηελ 
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θνπιηνχξα ηεο εηαηξίαο. Σα ηππηθά πξνζφληα είλαη αλάινγα ηεο εηδηθφηεηαο. Οη 

θαιέο ζπνπδέο είλαη πην ζεκαληηθέο απφ ηελ πξνυπεξεζία.   

 

 

 ε θαηαζθεπαζηηθή εηαηξία πνπ απνηειεί φκηιν θαη δξαζηεξηνπνηείηαη 

θαη ζην εμσηεξηθφ, ε εχξεζε εξγαδνκέλσλ γίλεηαη κε ηελ αθφινπζε ζεηξά: κε 

δαλεηζκφ ή κεηαθνξά απφ άιια έξγα ή άιιεο εηαηξίεο ηνπ νκίινπ (ζηελ Διιάδα ν 

φκηινο απαζρνιεί 1,300 άηνκα), απφ ηελ ηξάπεδα βηνγξαθηθψλ πνπ απνηειείηαη 

απφ ήδε ππάξρνληα βηνγξαθηθά ππνςεθίσλ εξγαδνκέλσλ πνπ έρνπλ πεξάζεη κηα 

πξψηε ζπλέληεπμε θαη απφ αγγειίεο ζηνλ εκεξήζην ηχπν. Ζ εκπεηξία ζε αλάινγεο 

ζέζεηο απνηειεί ην θπξηφηεξν ζηνηρείν ζηελ επηινγή ρσξίο φκσο λα απνθιείνληαη 

λένη εξγαδφκελνη ζηνπο νπνίνπο ε εηαηξία ζα επελδχζεη. Σελ ηειηθή απφθαζε γηα 

ηε πξφζιεςε έρεη ν ππεχζπλνο ηνπ έξγνπ ή ηνπ ηνκέα πνπ έρεη ηελ αλάγθε 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ θιάδν, θαη εηδηθφηεξα νη 

εξγαηνηερλίηεο πξέπεη λα έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα παίξλνπλ γξήγνξεο απνθάζεηο 

κε βάζε ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Δλδεηθηηθή είλαη ε ζρεηηθή δήισζε ηνπ δηεπζπληή αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ 

νκίινπ:  

«…ε κελ βηνκεραλία είλαη ηαθηηθφο ζηξαηφο ελψ ε θαηαζθεπαζηηθή 

εηαηξία, ν θαηαζθεπαζηηθφο θιάδνο είλαη θνκάληνο. Ο ηαθηηθφο ζηξαηφο έρεη ηηο 

πνιηηηθέο ηνπ ζε βάζνο ρξφλνπ. Οη θνκάληνο θάλνπλ κηα επηρείξεζε, ηελ θιείλνπλ 

θαη πάλε ζηελ επφκελε».  

 

 Έηζη, νη εξγαηνηερλίηεο πξέπεη λα έρνπλ εκπεηξία απφ νηθνδνκηθά έξγα, ή 

απφ ειεθηξνκεραλνινγηθά έξγα θαη ελεξγεηαθά. Γηα ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε 

δηελεξγείηαη κηα ζπλέληεπμε φπνπ δηαπηζηψλνληαη ηα ηππηθά πξνζφληα αιιά θαη 

νη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο ηνπ ππνςεθίνπ, θαη εηδηθφηεξα ην ζηήζηκφ ηνπ, ν ηξφπνο 

πνπ απαληάεη ζε θάπνηεο εξσηήζεηο, ν ηξφπνο πνπ αληηκεησπίδεη ηνπο άιινπο, θαη  

ε ιεγφκελε „γιψζζα ηνπ ζψκαηνο‟.    

 

 

Ηδησηηθή ηξάπεδα πνπ απαζρνιεί 8.700 άηνκα ζηνλ ειιαδηθφ θαη δηεζλή 

ρψξν, έρεη ζαθψο νξηνζεηεκέλεο δηαδηθαζίεο επηινγήο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ 

πξνζσπηθνχ. Οη αηηήζεηο πξφζιεςεο γίλνληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ 
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ελδηαθεξφκελνπο, νπφηε δελ ρξεηάδεηαη λα ηνπο αλαδεηήζνπλ αιιηψο, κε εμαίξεζε 

κηθξνχ αξηζκνχ αηφκσλ κε εηδηθά πξνζφληα, νπφηε βάδνπλ αγγειία ζηηο 

εθεκεξίδεο κέζσ „head hunters‟, ρσξίο λα θαλεί ε εηαηξία. ηε ζπλέρεηα, νη 

θαηάιιεινη ππνςήθηνπ, φζνη θαηέρνπλ ηα ηππηθά πξνζφληα πνπ έρνπλ νξηζηεί γηα 

ηηο εθάζηνηε ζέζεηο, θαινχληαη λα πεξάζνπλ απφ γξαπηέο αμηνινγήζεηο θαη νη 

επηηπρφληεο πεξλνχλ απφ πξνζσπηθή ζπλέληεπμε βάζεη πξνθαζνξηζκέλσλ 

θξηηεξίσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θάιπςε ησλ θελψλ ζέζεσλ, 

ηφζν απφ ηνλ δηεπζπληή ηνπ ηκήκαηνο φζν θαη απφ ηνλ ηνκέα ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ. ηηο γξαπηέο αμηνινγήζεηο εμεηάδνληαη ηα εμήο: πξνζσπηθφηεηα, 

επειημία, ηαρχηεηα, ζθέςε κέζα απφ θάπνηα ςπρνκεηξηθά ηεζη αιιά θαη 

κεηάθξαζε, φπνπ πξέπεη λα γλσξίδνπλ πνιχ θαιά ηελ αγγιηθή γιψζζα, θαζψο 

θαη καζεκαηηθά ζε επίπεδν λα ππάξρεη άλεζε κε ηνπο αξηζκνχο. Σν κεηαπηπρηαθφ 

ζεσξείηαη επηπιένλ πξνζφλ. ηνλ ηνκέα ησλ ζπλαιιαγψλ κε ην θνηλφ, ξφιν παίδεη 

θαη ε εμσηεξηθή εκθάληζε ηνπ ππνςεθίνπ.     

   

  

Μεγάιε εηαηξία παξαγσγήο θαξκαθεπηηθώλ θαη θαιιπληηθώλ γηα 

ηξίηνπο πνπ αλήθεη ζε φκηιν ζεσξεί φηη ν θαιχηεξνο ηξφπνο αμηνιφγεζεο ησλ 

ππνςεθίσλ είλαη ηα γξαθεία επξέζεσο εξγαζίαο. Ζ δηεπζχληξηα αλζξψπηλσλ 

πφξσλ ηεο εηαηξίαο ζεσξεί φηη ηα γξαθεία απηά κπνξνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ ηνλ 

ηεξάζηην φγθν βηνγξαθηθψλ πνπ ηεο απνζηέιιεηαη, γηα λα κελ ππεξθνξηψζνπλ 

έλα ηκήκα ή αλ δεκηνπξγήζνπλ αλάγθεο γηα επηπιένλ άηνκα ζην ηκήκα 

Αλζξψπηλσλ Πφξσλ. Ο θχξηνο ηξφπνο φκσο δήηεζεο είλαη κέζσ ηεο πξνζθνξάο 

βηνγξαθηθψλ θπξίσο κέζα απφ ην δηαδίθηπν. Αλαθέξεη ελδεηθηηθά φηη γηα 10 

ζέζεηο έρεη ιάβεη 6.000 βηνγξαθηθά! Σα ηππηθά πξνζφληα πνπ νξίδνληαη γηα θάζε 

ζέζε εμαξηψληαη απφ ηε θχζε ηεο εξγαζίαο, έηζη ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλα 

θξηηήξηα. ζνη ππνςήθηνη θαιχπηνπλ απηά ηα θξηηήξηα πεξλάλε απφ κηα 

ζπλέληεπμε κε ηνλ άκεζν πξντζηάκελν θαη θάπνηνλ απφ ην ηνκέα αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ. Έηζη, ν πξντζηάκελνο αμηνινγεί ηηο ηερληθέο γλψζεηο ηνπ ππνςεθίνπ, 

ελψ ν ηνκέαο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ δηαζθαιίδεη φηη ε δηαδηθαζία ηεξείηαη 100% 

φηη ην πξνθίι ηνπ ππνςεθίνπ έρεη φια ηα πξνζφληα γηα ηελ θάιπςε ηεο ζέζεο. Ζ 

εξγαζηαθή εκπεηξία ζηνπο λένπο (αθφκα θαη ε εξγαζία ην θαινθαίξη) αμηνινγείηαη 

πνιχ ζεηηθά απφ ηελ εηαηξία. Απηφ δηθαηνινγείηαη απφ ηελ δήισζε ηεο 

δηεπζχληξηαο αλζξψπηλσλ πφξσλ:  
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«… ππάξρεη ε ηδηφκνξθε θνπιηνχξα ηεο γεληάο ησλ 25 εηψλ, αο πνχκε. Δίλαη ηα 

παηδηά πνπ βγαίλνπλ ζήκεξα ζηελ αγνξά ηα νπνία έρνπλ ηειείσο δηαθνξεηηθή 

πξνζσπηθφηεηα, εκπεηξίεο, θνπιηνχξα απφ ηε γεληά ηε δηθηά κνπ, πνπ είκαη ηψξα 

40. Καη φηαλ ήκνπλ εγψ 25, δελ είρακε θαζφινπ ηελ ίδηα πξνζέγγηζε. Καηαξράο, 

αξγνχλ λα κπνπλ ζην εξγαζηαθφ ρψξν. Καη φηαλ ιέκε αξγνχλ δε ζεκαίλεη φηη ζα 

πξέπεη λα μεθηλνχλ ζε κηα εηαηξία. Γελ έρνπλ πάεη λα δνπιέςνπλ θαη έλα 

θαινθαίξη λα βγάινπλ θάπνην ραξηδηιίθη. Γελ έρνπλ ζπλαίζζεζε ηεο αγνξάο 

εξγαζίαο. Οθείιεηαη ζε πνιινχο ιφγνπο. Αλ ζέιεηε θαη ην θξάηνο πνπ δελ έδσζε 

πνηέ ηα θίλεηξα ζηα παηδηά λα δνπιέςνπλ. Φηαηεη ε νηθνγέλεηα ε νπνία 

δηακνξθψλεη κηα θνπιηνχξα, παηδί κνπ ζα πάξεηο δχν κεηαπηπρηαθά. Καη έρεηο 

έλα παηδί 27 ρξνλψλ, κε δχν κεηαπηπρηαθά, δχν μέλεο γιψζζεο θαη πεξηκέλεη ηε 

ζέζε ηε δηεπζπληηθή. Σε ζηηγκή πνπ δελ έρεη αιιάμεη ηίπνηα ζην πξνθίι ηνπ. 

Γηαηί ε ζεσξία πνηέ δελ πξφθεηηαη λα καο θαιχςεη, αο πνχκε, ζηελ εκπεηξία πνπ 

καο δίλεη ε ίδηα ε δνπιεηά, δελ θαιχπηεηαη κε ηίπνηα».  

 

 

κηινο εηαηξηψλ ηειεπηθνηλσλίαο, ζηηο ηειεπηαίεο πξνζιήςεηο πνπ έθαλε 

πξνθήξπμε έλα δηαγσληζκφ, κε βάζε ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηεο 

εηαηξίαο, ν νπνίνο εμειίρζεθε ζε δχν θάζεηο: Πξψηνλ, ζπγθεληξψζεθαλ ηα 

παξαζηαηηθά πνπ αθνξνχζαλ ζηελ εκπεηξία, ζην πηπρίν θαη ζην βαζκφ ηνπ, ζηηο 

μέλεο γιψζζεο θαη ζηελ εληνπηφηεηα γηα πξνζιήςεηο ζηελ πεξηθέξεηα, φπνπ 

έπξεπε λα ππεξεηήζνπλ ηνπιάρηζηνλ 10 ρξφληα πξηλ δεηήζνπλ ηελ κεηάζεζε ηνπο 

ζε θάπνηα άιιε πεξηνρή. Απηή ε θάζε ζπκίδεη ηελ αμηνιφγεζε κε αληηθεηκεληθά 

θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηεί ν δεκφζηνο ηνκέαο, απνδίδνληαο κφξηα ζηα 

πηζηνπνηεηηθά γλψζεο θαη ζην ρξφλν πξνυπεξεζίαο Όζηεξα, δεκηνπξγήζεθε έλαο 

πίλαθαο κε ηηο ζέζεηο θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ πνπ είραλ ηα απαηηνχκελα 

πξνζφληα. Τπήξρε έλα κεγάιν πνζνζηφ αηηήζεσλ πνπ δελ ηεξνχζαλ ηηο 

απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο. 

 

Ο Τπνδηεπζπληήο ρεδηαζκνχ θαη Πξνζσπηθνχ ζρνιηάδνληαο ηηο 

δηαδηθαζίεο πξφζιεςεο ηνπ ΑΔΠ, πηζηεχεη φηη ηα θξηηήξηα ηνπ Α..Δ.Π είλαη 

αληηθεηκεληθά, αμηνθξαηηθά γηα αλζξψπνπο ιπθεηαθήο κφξθσζεο θαη πάλσ, αιιά 

δελ αξθνχλ. πσο δηεπθξηλίδεη:  
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«…ηα θξηηήξηα επηινγήο ηνπ Α..Δ.Π έρνπλ πνιιά θνηλσληθά θξηηήξηα. 

Απηφ θαιφ είλαη, βέβαηα, γηα ηελ θνηλσλία, αιιά δελ είλαη θαιφ γηα κηα 

επηρείξεζε. Καη ην βαζηθφηεξν, κπνξεί θάπνηνο λα έρεη άξηζηεο ζπνπδέο αιιά λα 

είλαη ηειείσο αθαηάιιεινο γηα ππάιιεινο. Να κπνξεί λα θάλεη αθαδεκατθή 

θαξηέξα. Κάηη πνπ εκάο δε καο ελδηαθέξεη. Έηζη, θάπνηνο πνπ έρεη θπξίσο 

ληνθηνξά, πάληνηε καο ελδηαθέξεη θαη λα ηνλ δνχκε. Αλ θαη θαηά πφζν είλαη 

πξνζγεησκέλνο κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη θαηά πφζν κπνξεί λα απνδψζεη ζε έλα 

επαγγεικαηηθφ πεξηβάιινλ. Γε ζεκαίλεη φηη επεηδή έρεη θάλεη αλψηεξεο ζπνπδέο 

φηη είλαη απηνλφεην φηη ζα απνδψζεη θηφιαο σο εξγαδφκελνο. Κάζε άιιν. Δκείο 

πξνζπαζνχκε λα θάλνπκε απηή ηε δηάγλσζε κέζα απφ ηε ζπλέληεπμε».  

 

Γεχηεξνλ, ζηνηρείν ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, δηελεξγήζεθαλ ζπλεληεχμεηο. 

Κιήζεθε ν ηξηπιάζηνο αξηζκφο ππνςεθίσλ ζε ζρέζε κε ηηο ζέζεηο πνπ είραλ 

πξνθεξπρζεί. Μέζα απφ ηε ζπλέληεπμε πνπ είρε ηε κνξθή ειεχζεξεο ζπδήηεζεο 

αμηνινγήζεθε, ζην κέηξν ηνπ εθηθηνχ, ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ ππνςεθίνπ, ν 

ηξφπνο ζθέςεο ηνπ, ε δηαηχπσζε ησλ επηρεηξεκάησλ, ν ηξφπνο ζθέςεο θαη 

αληίδξαζήο ηνπ θάησ απφ ζπλζήθεο πίεζεο, ν ηξφπνο ζπγθξφηεζεο θαη 

παξνπζίαζεο ηνπ εαπηνχ ηνπ θαη ε νπζηαζηηθή ηνπο γλψζε ηνπ επαγγέικαηνο 

ηνπ. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε δήισζε ηνπ ππνδηεπζπληή ζρεδηαζκνχ θαη 

πξνζσπηθνχ φηη:   

«…κνηξαίν ήηαλ απηνί πνπ είραλ θαη ηελ εξγαζηαθή εκπεηξία λα 

δηαθξίλνληαη. Γηαηί, πέξα απφ ηα άιια, πξνζπαζνχζακε λα θαηαιάβνπκε θαη ηη 

γλσξίδνπλ απφ ην αληηθείκελν. Γηαηί λαη κελ, καο έθεξλαλ βεβαηψζεηο εξγνδφηε 

φηη είραλ απαζρνιεζεί ζην έξγν πνπ δεηνχζακε απηφ δελ ζεκαίλεη φηη ην 

γλψξηδαλ θηφιαο, φκσο. Έηζη; Κη έηζη εκείο, κέζσ απηψλ ησλ δχν πξντζηακέλσλ 

ηεο ππεξεζίαο πνπ είρακε, θάλακε θαη εξσηήζεηο επάλσ ζην αληηθείκελν. Γηα λα 

θαηαιάβνπκε ην επίπεδν ησλ επαγγεικαηηθψλ γλψζεσλ ηνπ άιινπ».  

 

  ηε ζπλέληεπμε ππήξρε κηα ηεηξακειήο επηηξνπή ηελ νπνία απνηεινχζαλ 

δχν άηνκα απφ ηε δηεχζπλζε πξνζσπηθνχ θαη δχν πξντζηάκελνη ησλ ππεξεζηψλ 

γηα ηνπο νπνίνπο ζα δνπιεχαλε νη ππνςήθηνη. Σειηθά, θαζνξηζηηθφ ξφιν έπαημε ε 

εκπεηξία ζηελ επηινγή ηνπ πξνζσπηθνχ, κηαο θαη δχζθνια κπνξνχζε θάπνηνο κε 

ηππηθά πξνζφληα λα θαιχςεη ηε δηαθνξά εκπεηξίαο. ηηο αλψηεξεο ζέζεηο 

παξαηεξήζεθε θαιχηεξν επίπεδν πξνζθνξάο, ελψ ζηηο κεζαίεο δελ θξίζεθε 
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αλάινγα ηθαλνπνηεηηθφο. Ο Τπνδηεπζπληήο ρεδηαζκνχ θαη Πξνζσπηθνχ ζεσξεί 

φηη ζέζεηο κε πηπρηνχρσλ θαηέιαβαλ πηπρηνχρνη αθνχ ηα απνιπηήξηα ηνπο είραλ 

βαζκφ θνληά ζην 20, άξα δελ κπνξεί λα κελ είραλ εηζαρζεί ζηελ ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε, θαη ε γεληθφηεξε παξνπζία ηνπο θαηλφηαλ αξθεηά θαιιηεξγεκέλε. 

Πξνηίκεζαλ φκσο λα πξνζιεθζνχλ ζηελ θαηεγνξία ηεο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο παξά λα πεξηκέλνπλ κηα ελδερφκελε λέα πξνθήξπμε πνπ κπνξεί λα 

πεξηιάκβαλε ηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ ηνπο, θαη έηζη λα αλαγλσξηδφληνπζαλ θαη 

κηζζνινγηθά. Μεγαιχηεξε πξνζθνξά ππήξμε απφ θαηφρνπο πηπρίσλ ΑΔΗ θαη 

κηθξή ζε απηνχο ΣΔΗ. ζεο ζέζεηο δελ θαιχθζεθαλ ήηαλ ζηελ επαξρεία, θπξίσο 

ιφγσ αλππαξμίαο ζπλδπαζκνχ ηίηινπ ζπνπδψλ αγγιηθήο γιψζζαο (επηπέδνπ 

„Lower‟- “θαιήο γλψζεο”), θαη πηπρίνπ ειεθηξνληθνχ ΣΔΗ. Οη επηηπρφληεο 

πεξλάλε έλα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα ζηε ζρνιή ηεο εηαηξίαο, γηα λα έρνπλ κηα 

γεληθφηεξε εηθφλα θαη λα κάζνπλ ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο.  

 

 

Αξηνβηνκεραλία πνπ αλήθεη ζε φκηιν θαη απαζρνιεί 75 άηνκα 

πξνθεξχζζεη ηηο θελέο ζέζεηο ζηνλ ηνπηθφ ηχπν θαη ηεξεί έλα αξρείν κε 

βηνγξαθηθά ηα πνία έρνπλ ζηαιεί ζηελ εηαηξία (θπξίσο ησλ ειεθηξνιφγσλ-

κεραληθψλ θαη ησλ νηθνλνκνιφγσλ).  Δχινγν είλαη ην γεγνλφο φηη ηα «ηππηθά 

πξνζφληα» είλαη αλάινγα ηεο ζέζεο. Δθφζνλ θαιπθζνχλ, ζηε ζπλέρεηα, 

ππάξρνπλ ζπλεληεχμεηο κε ηνπο ππεχζπλνπο ηνπ ηκήκαηνο πνπ εκπιέθεηαη ν θάζε 

ππνςήθηνο. Καηαιπηηθφ βαζκφ γηα ηελ επηινγή παίδεη ε εκπεηξία δηφηη 

δηαζθαιίδεη ηφζν φηη ν ππνςήθηνο έρεη πξαθηηθέο γλψζεηο, φζν θαη φηη μέξεη λα 

ιεηηνπξγεί κέζα ζε έλα εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. χκθσλα κε ηε δήισζε ηνπ 

εκπνξηθνχ δηεπζπληή ηεο εηαηξίαο: 

«…εζείο, πέζηε έρεηε πέζεη κε αιεμίπησην ζηελ έξεκν αράξα, δειαδή ην 

λα έρεη πεξπαηήζεη έλαο άλζξσπνο αλάκεζα ζε κεραλήκαηα θαη λα έρεη κηιήζεη 

κε αλζξψπνπο είλαη κεγάιν πξάγκα. Ξέξεηε ην Α θαη ην Χ είλαη ε επηθνηλσλία. 

Πψο ζα επηθνηλσλήζεη ν πξντζηάκελνο κε ηνλ πξντζηάκελν. Πψο ζα 

επηθνηλσλήζεη ν εξγάηεο κε ηνλ πξντζηάκελν ηνπ. Ση ζα ηνπ πεη γηα λα θαηαιάβεη. 

Γηαηί άιια ιεο θαη άιια θαηαιαβαίλνπλε. Δίλαη κεγάιν απηφ, δειαδή κπνξεί λα 

θαηέβεη θάπνηνο θάησ κε ην θνπζηνπκάθη ηνπ θαη λα πεη εγψ ήξζα, παηδηά, λα 

θάλσ ηψξα ηνλ ηερλίηε. Με ηε γξαβαηίηζα ηνπ θαη ηα ππφινηπα. Γελ είλαη. Πξέπεη 

λα είλαη ν άλζξσπνο λα πξνζαξκφδεηαη ζην πεξηβάιινλ».  
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Αθνχ  ηθαλνπνηεζνχλ νη ππεχζπλνη απφ ηα ηππηθά πξνζφληα θαη ηε 

δηαδηθαζία ηεο ζπλέληεπμεο, αθνινπζεί κηα δνθηκαζηηθή πεξίνδνο φπνπ 

δηαπηζηψλεηαη ε ηθαλφηεηα ηνπ εξγαδφκελνπ λα ιεηηνπξγήζεη ζε κηα νκάδα 

ζσζηά, έγθαηξα θαη κε αζθάιεηα. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε έλλνηα ηεο γλσξηκίαο 

παίδεη έλα ζεκαληηθφ ξφιν ζην βαζκφ, φκσο, πνπ είλαη κεηαμχ ίζσλ. Απφ 

ηζάμηνπο ππνςεθίνπο ζα πξνηηκεζεί φπνηνο έρεη έξζεη απφ ζχζηαζε.   

  

 

Δηαηξία ηξνθίκσλ πνπ αλήθεη ζε φκηιν απαζρνιεί 540 άηνκα κφληκν 

πξνζσπηθφ, θαη 300 έθηαθηνπο επνρηαθνχο νη νπνίνη είλαη νη ίδηνη θάζε ρξφλν. Ζ 

εηαηξία εληάζζεη ζην δπλακηθφ ηεο θαη ηνπο θνηηεηέο ησλ ΑΔΗ/ΣΔΗ πνπ θάλνπλ 

ηελ πξαθηηθή ηνπο άζθεζε, γηα λα ηνπο βνεζήζεη λα κάζνπλ λα εξγάδνληαη ζε 

ζπλζήθεο πξαγκαηηθήο εξγαζίαο θαη λα απνθηήζνπλ θνηλσληθέο δεμηφηεηεο. Σν 

επνρηαθφ πξνζσπηθφ απνηειείηαη απφ εξγάηεο, ην κφληκν εκπεξηέρεη φιε ηε γθάκα 

εηδηθνηήησλ ζε κηα βηνκεραλία θαη είλαη αλάινγε ηνπ θιάδνπ. ηελ πεξίπησζε 

απηή ππάξρνπλ απφ ειεθηξνιφγνη κεραληθνί κέρξη αδεηνχρνπο ειεθηξνηερλίηεο, 

ζεξκάζηξεο, απφ ρεηξηζηέο αλπςσηηθψλ, κέρξη εξγάηεο ςπγείσλ. Απφ νδεγνχο 

κέρξη ινγηζηέο θαη απφ ππαιιήινπο γξαθείνπ κέρξη θαζαξίζηξηεο. Οη 

πεξηζζφηεξνη κφληκνη ππάιιεινη ηεο εηαηξίαο είλαη πσιεηέο. Ο κεραληζκφο 

πξφζιεςεο ηεο εηαηξίαο είλαη ν αθφινπζνο: θαηαξρήλ ππάξρεη πξφζθιεζε 

ελδηαθέξνληνο κέζα ζηνλ φκηιν. Οη αλάγθεο θνηλνπνηνχληαη ζηε δηεχζπλζε 

πξνζσπηθνχ ε νπνία θξνληίδεη είηε απφ ην ππάξρνλ δπλακηθφ λα βξεη αλ θάπνηνη 

κπνξνχλ λα θαιχςνπλ ηηο αληίζηνηρεο ζέζεηο, είηε κε πξναγσγή είηε κε 

κεηαθίλεζε. Αλάινγα κε ηελ εηδηθφηεηα, ηε ζέζε θαη ηελ πξνυπεξεζία. ηε 

ζπλέρεηα εμεηάδνληαη ηα βηνγξαθηθά πνπ ππάξρνπλ ζην αξρείν ηεο εηαηξίαο θαη 

έρνπλ απνζηαιεί ηαρπδξνκηθψο ή κέζσ δηαδηθηχνπ ζε αλχπνπην ρξνληθφ 

δηάζηεκα. Έηζη, δε ρξεηάδεηαη λα γίλεη θάπνηα αγγειία ζηνλ ηχπν, παξά κφλν γηα 

εμεηδηθεπκέλα ζηειέρε πνπ ηπρψλ λα κελ έρνπλ βξεζεί. Άιιε κηα ηαθηηθή είλαη ε 

αληαιιαγή ησλ θαιχηεξσλ βηνγξαθηθψλ κεηαμχ ησλ δηεπζπληψλ αλζξσπίλσλ 

πφξσλ εηαηξηψλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ ίδηα πεξηνρή θαη κπνξνχλ λα θαιχςνπλ ηηο 

αλάγθεο ηεο ηνπηθήο αγνξάο, ιεηηνπξγνχλ ζαλ γξαθεία επξέζεσο εξγαζίαο. 

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε ζρεηηθή δήισζε ηνπ δηεπζπληή αλζξσπίλσλ πφξσλ ηεο 

εηαηξίαο φηη:   
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«…ε αλάγθε απηήο ηεο ζπλάληεζεο ησλ αληίζηνηρσλ δηεπζπληψλ, πνπ δελ 

είλαη φινη δηεπζπληέο πξνζσπηθνχ, γηα λα ζαο πσ ηελ αιήζεηα, είλαη θαη 

δηεπζπληέο εξγνζηαζίσλ θαη δηεπζπληέο εηαηξηψλ δηαθφξσλ θιάδσλ. Δίλαη έλα 

„meeting‟ πεξίπνπ 20 αηφκσλ. Δίλαη γηα λα ζπδεηήζνπκε θαη λα αληαιιάζζνπκε 

πιεξνθνξίεο πάλσ ζε ζέκαηα θνηλνχ ελδηαθέξνληνο. Σα θνηλά ελδηαθέξνληα απηά 

δελ είλαη κφλν αλ, μέξσ εγψ, πξνθχςεη έλα λνκνζέηεκα θαη πξέπεη λα ην 

ζπδεηήζνπκε γηα λα δνχκε πψο ην ρεηξίδεηαη ν θαζέλαο ην ζέκα. Δίλαη θαη ηα 

βηνγξαθηθά. πνπ γηα λα ζαο πσ ηελ αιήζεηα ην επίπεδν είλαη αξθεηά πςειφ».  

 

Σν επφκελν βήκα είλαη ε ζπλέληεπμε φπνπ αμηνινγείηαη ε πξνζσπηθφηεηα 

ηνπ ππνςεθίνπ. Θεσξείηαη πνιχ ζεκαληηθφ ζηνηρείν αθνχ: 

«…θάζε εηαηξία έρεη ηελ θνπιηνχξα ηεο, έρεη ηνλ ηξφπν δσήο ηεο, έρεη ηελ 

νηθνγέλεηά ηεο. ‟ απηήλ ηελ νηθνγέλεηα είλαη θαη ηα παηδηά ηεο. Καη καο 

ελδηαθέξνπλ άλζξσπνη πνπ ηα ζηνηρεία ηνπ ραξαθηήξα ηνπο είλαη ζεηηθά. Δίλαη 

δπλακηθνί, κπνξνχλ λα εθθξαζηνχλ, λα επηθνηλσλήζνπλ. Βέβαηα, ε εζηθή θαη ε 

ηηκηφηεηα δελ γίλεηαη αληηιεπηή απφ ηελ πξψηε κέξα. Δίλαη ζηελ πξάμε. Πνιιά 

πξάγκαηα πνπ γίλνληαη ζηελ πξάμε αληηιεπηά, γη‟ απηφ, φηαλ θάλεηο κηα 

πξφζιεςε, εθείλν πνπ κπνξείο λα πεηο φηη πεηπραίλεηο είλαη ην 50%. Σν άιιν 50 

είλαη ζηελ πξάμε. Βεβαίσο βνεζάεη ε δηαίζζεζε».  

 

Ο δηεπζπληήο αλζξψπηλσλ πφξσλ παξίζηαηαη ζε φιεο ηηο ζπλεληεχμεηο είηε 

σο απιφο παξαηεξεηήο, είηε σο ζπδεηεηήο, καδί κε ηνλ αξκφδην δηεπζπληή ηνπ 

ηκήκαηνο ζην νπνίν ζα αλήθεη ν ππνςήθηνο. Δθφζνλ ηθαλνπνηεζεί ε εηαηξία απφ 

ηα ηππηθά πξνζφληα θαη ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο ηνπ ππνςεθίνπ, πξνρσξά ζε 

πξφζιεςε.     

   

Δηαηξία πνπ αζρνιείηαη κε «έμππλεο θάξηεο» θαη αλήθεη ζε φκηιν 

απαζρνιεί 60 άηνκα. Έμππλε θάξηα ζεσξείηαη, κεηαμχ άιισλ, ε ρξνλνθάξηα θαη 

ε ηειεθάξηα. Ζ ίδηα ε εηαηξία εθπαηδεχεη ην πξνζσπηθφ κέζα απφ ην ζχζηεκα ηεο 

«καζεηείαο» φπνπ ν πην έκπεηξνο καζαίλεη ηε δνπιεηά ζηνλ άπεηξν 

λενπξνζιεθζέληα. Τπάξρνπλ δηαθνξεηηθνί ηξφπνη πνπ γίλνληαη νη πξνζιήςεηο, 

εμαξηάηαη απφ ηηο ζέζεηο. Κνηλφο παξαλνκαζηήο είλαη ε ζπλέληεπμε. Οη 

ππνςήθηνη πεξλάλε απφ ζπλέληεπμε κε ηνλ ηδηνθηήηε. Αλ ε γλψκε ηνπ ηδηνθηήηε 

είλαη ζεηηθή, ν ππνςήθηνο βιέπεη θαη ηνλ αξκφδην ηνπ ηκήκαηνο. Γηα ην 
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δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ ε εηαηξία αλαζέηεη ηε ζπιινγή βηνγξαθηθψλ ζε γξαθείν 

επξέζεσο εξγαζίαο ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ πξνηείλεη θάπνηνπο ππνςήθηνπο 

ζηελ εηαηξία. Καηά ηα ιεγφκελα ηνπ ηδηνθηήηε ηεο εηαηξίαο:  

«…κέζα απφ δηάθνξεο εηαηξίεο παίξλνπκε θάπνηα βηνγξαθηθά θαη 

θάλνπκε θαη θάπνηα ζπλέληεπμε θαη βιέπνπκε ηη αθξηβψο είλαη θαη αλ απηφο ν 

άλζξσπνο καο θάλεη ηφηε ηνλ πξνζιακβάλνπκε νξηζηηθά. Γειαδή 

πξνζιακβάλνπκε κηα εηαηξία λα δεη ηνλ θφζκν θαη λα καο πξνηείλεη, δηφηη απηνί 

μέξνπλ, πξνεηνηκάδνπλ ηα βηνγξαθηθά, θιπ. Αλ βάιεηο αγγειία έξρνληαη πνιιά 

άζρεηα βηνγξαθηθά, πξέπεη λα θάλεηο πνιιή δνπιεηά, πνιιέο ζπλεληεχμεηο, δελ 

ππάξρεη απηφο ν ρξφλνο θαη ε δηάζεζε. Ζ εηαηξία ηα «πξνεηνηκάδεη», βαζκνινγεί 

ηα βηνγξαθηθά, θαη καο δίλεη, καο πξνηείλεη απηά πνπ πξέπεη γηα λα θάλνπκε ηελ 

ζπλέληεπμε. Κεξδίδνπκε ρξφλν θαη θάλνπκε θαιά ηε δνπιεηά καο. Αλ 

πξνζιάβνπκε ην άηνκν ην παίξλνπκε γηα ηξεηο κήλεο. Γελ πιεξψλνπκε ηνλ ίδην, 

ηνλ πιεξψλεη ε εηαηξία, ην γξαθείν επξέζεσο εξγαζίαο ηνπο πξψηνπο ηξεηο κήλεο. 

Μέρξη ηφηε πιεξψλνπκε ηελ εηαηξία πνπ ηνλ πξφηεηλε. Αλ δελ θάλεη ηνλ 

δηψρλνπκε. Αιιά πνιχ ιίγεο θνξέο δηψρλνπκε. Απφ ηε ζηηγκή φκσο πνπ εκείο νη 

ίδηνη ηνλ εθπαηδεχνπκε ζπλήζσο κέλεη».  

 

  Γηα ην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ πξνηηκνχληαη απφθνηηνη ιπθείνπ θαη νη 

πξνζιήςεηο γίλνληαη κέζα απφ ζπζηάζεηο. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε δήισζε ηνπ 

ηδηνθηήηε:  

«…γηα ην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ δελ ππάξρεη θαλέλα πξφβιεκα. 

Βξίζθνπκε θφζκν. πλήζσο έξρεηαη ν Βνπιεπηήο, ν Γήκαξρνο εδψ, άιινη 

γλσζηνί, έλαο Τπνπξγφο, θαη κνπ ιέλε λα ηνπο ηαθηνπνηήζσ θάπνηα άηνκα, ζε 

απηέο ηηο ζέζεηο δελ έρσ πξφβιεκα, γηαηί φρη. Σνπο βάδσ γηα 3 κήλεο δνθηκαζηηθά, 

θαη κεηά απνθαζίδσ αλ ζα ηνπο θξαηήζσ. Έηζη εθεί δελ έρσ πξφβιεκα, ηνπο 

βιέπσ δε φινπο εγψ, θάλσ ηε ζπλέληεπμε εγψ, εθηφο αλ είλαη πνιχ ρακειή ε 

βαζκίδα, φπνπ απιά ηνπο δνθηκάδνπκε».  

 

Ζ ζπλέληεπμε είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ηνλ ηδηνθηήηε θαη κηιάεη ζε βάζνο 

γηα ηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο ηεο, αθνχ αμηνινγνχληαη ηα αθφινπζα:  

« απφ ηε ζπδήηεζε πνπ θάλεηο, ηη νηθνγέλεηα έρεη, ηα παηδηά ηνπ ζε ηη 

ζρνιεία πάλε, ε γπλαίθα ηνπ αλ δνπιεχεη, ζε ηη εξγαζία ήηαλ πξηλ, απφ φιε απηή 

ηελ ζπδήηεζε βγάδεηο κηα αμία. Σψξα αλ απφ απηφ πνπ ζα βγάιεηο ζα είλαη απηφ 
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πνπ λνκίδεηο, ππάξρεη ξίζθν. Δγψ απφ ηε ζπλέληεπμε απηή πνπ ζα θάλσ, βγάδσ 

πάλσ απφ ην 80% ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Ρσηάσ πνιιέο εξσηήζεηο πνπ δελ ηηο 

πεξηκέλεη ην άηνκν θαη δελ μέξεη πφζεο πιεξνθνξίεο παίξλσ. Αο πνχκε, πήγε 

ζηξαηηψηεο; ε πνην φπιν πήγε; Ήηαλ απιφο ππξνβνιεηήο ή ηνλ πήγαλ ζηηο 

δηαβηβάζεηο; Γειαδή ζην ζηξαηφ εθηίκεζαλ θάπνηα εηδηθά πξνζφληα ηνπ; 

Όζηεξα, γηα ηελ νηθνγέλεηά ηνπ, ηη θάλεη ε γπλαίθα ηνπ απφ δνπιεηά, ηη καζεηέο 

είλαη ηα παηδηά ηνπ, είλαη θαινί καζεηέο; Απφ φια καζαίλεη θαλείο θάηη. 

Καηαιαβαίλεηο ηνλ άλζξσπν. Μνπ είπε θάπνηνο κηα θνξά πνπ φηαλ ξψηεζα γηα 

έλα ζεηηθφ πξνζφλ πνπ έρεη φηη έρεη ην πξνζφλ λα αθνχεη, εκέλα κνπ άξεζε απηφ. 

Σνλ πήξα ακέζσο. Μελ ην πείηε φκσο επξέσο γηαηί κεηά ζα μέξνπλ ηη λα 

απαληάλε φηαλ ηνπο θάλσ απηήλ ηελ εξψηεζε. Γηα κέλα δελ έρεη θακία αμία ην 

πφζεο πεξγακελέο έρεη θάπνηνο. Μπνξεί λα έρεη πηπρία θιπ θαη ηνλ ξσηάο αλ έρεη 

δηνηθεηηθέο ηθαλφηεηεο θαη κέλεη κε ην ζηφκα αλνηρηφ. Γηα καο κεηξά, αλάινγα κε 

ηε ζέζε, ε ηερληθή γλψζε. ε κεξηθά πξάγκαηα ρξεηαδφκαζηε πνιχ εηδηθά 

δηπιψκαηα ειεθηξνληθψλ, Πνιπηερλείνπ θιπ. Σφηε, γηα ηηο ζέζεηο απηέο, ην 

ςάρλνπκε. Αιιά γηα κέλα αθφκα πεξηζζφηεξν κεηξάεη ε εξγαηηθφηεηα, ε 

αθνζίσζε ζηελ εηαηξία, ε εηιηθξίλεηα, ε ηηκηφηεηα, ε ηθαλφηεηα λα ηα πεγαίλεηο 

θαιά κε αλζξψπνπο».   

 

           

Δηαηξία παξαγσγήο αξσκάησλ, παξαθαξκαθεπηηθώλ  πξντόλησλ θαη 

εηδώλ νηθηαθήο ρξήζεο πνπ απνηειεί φκηιν θαη απαζρνιεί 650 άηνκα ηεξεί ηελ 

ίδηα δηαδηθαζία πξφζιεςεο γηα θάζε βαζκίδα ηνπ πξνζσπηθνχ. Τπάξρεη αξρείν 

βηνγξαθηθψλ πνπ έρνπλ ζηαιεί ζηελ εηαηξία, ζε πεξίπησζε πνπ δελ βξεζεί θάπνην 

βηνγξαθηθφ πνπ λα ηθαλνπνηεί ηελ εηαηξία, θαηαθεχγεη ζε αγγειίεο ζε εθεκεξίδεο 

θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο εηαηξίαο. Ηδηαηηεξφηεηα παξνπζηάδεη ην γεγνλφο φηη 

ρξεζηκνπνηνχληαη θάπνηα „sites‟ ηα νπνία εμεηδηθεχνληαη ζε έξεπλεο εξγαζίαο. 

Παξνπζηάδεηαη ε αγγειία ηεο εηαηξίαο ζε έλα ηέηνην „site‟ θαη κεηά θνηλνπνηείηαη 

ζηελ ίδηα ηελ εηαηξία.  χκθσλα κε ηνλ δηεπζπληή πξνζσπηθνχ πξνηηκάηαη ην 

δηαδίθηπν σο κέζν εχξεζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ επεηδή: 

«… κέζσ ηνπ Internet έρνπκε βξεη κηα ζσζηή ιχζε, θαη βέβαηα είλαη θαη 

κηα έλδεημε φηη έξρνληαη ζε καο άλζξσπνη πνπ είλαη κέζα ζηα πξάγκαηα. Απηνί 

πνπ ςάρλνπλ δνπιεία κέζσ ηνπ Internet είλαη άλζξσπνη κέζα ζηελ Σερλνινγία. 

Έρνπκε πνιχ θαιχηεξε ή έζησ θαη εμ ίζνπ θαιή αληαπφθξηζε κε απηήλ ζηηο 
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εθεκεξίδεο. Με θαιχηεξν πιηθφ. Γηαηί πάληα έρεηο θαη βηνγξαθηθά πνπ δελ ζνπ 

ρξεηάδεηαη. Πεξίπνπ 20% ησλ βηνγξαθηθψλ δελ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε ζέζε». 

 

 Σα γξαθεία επξέζεσο εξγαζίαο ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν γηα πςειφβαζκα 

ζηειέρε.  Σα ηππηθά πξνζφληα είλαη αλάινγα ηεο ζέζεο κε απαξαίηεηα φκσο ζε 

φιεο ηηο ζέζεηο ηα αγγιηθά θαη νη ππνινγηζηέο. Οη ππνςήθηνη αμηνινγνχληαη κέζα 

απφ ηε ζπλέληεπμε σο πξνο ηα πνηνηηθά ζηνηρεία ηνπ ραξαθηήξα ηνπο, δειαδή ηε 

δηάζεζε ηνπο λα πξνζθέξνπλ θαη λα κάζνπλ/ ηε δηάζεζε γηα εμέιημε, ηελ 

ζπλεξγαζηκφηεηα, ηελ επειημία, ηελ ηηκηφηεηα θαη ηελ αληνρή θάησ απφ πίεζε. Ζ 

εκπεηξία αμηνινγείηαη κφλν ζε πεξίπησζε πνπ ηελ πξνυπνζέηεη ε ζέζε εξγαζίαο. 

Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε δήισζε ηνπ δηεπζπληή πξνζσπηθνχ φηη:  

«…πξνζπαζψ λα είκαη ππεχζπλνο θαη αληηθεηκεληθφο. Γειαδή, αλ ην 

πξνεγνχκελν βξάδπ έρεηο καιψζεη κε ηε γπλαίθα ζνπ θαιφ είλαη λα κελ έιζεηο 

εδψ λα θάλεηο ηληεξβηνχ. Σψξα πξψηα πξέπεη ην άηνκν απηφ λα είλαη ζηελ ψξα 

ηνπ. Σν ληχζηκφ ηνπ λα είλαη θαλνληθφ θαη φρη πεξίεξγν. Μεηά αμηνινγνχληαη 

θάπνηα πξάγκαηα φπσο ε ζηάζε ηνπ ζψκαηνο. Σν πσο ζε ραηξεηάεη ην πσο 

θάζεηαη ζηελ θαξέθια, ην αλ ζα θαπλίζεη, θιπ. Απηά είλαη θαη ε πξψηε εληχπσζε. 

Σν άηνκν πνπ πξέπεη λα είλαη θνηλσληθά ζσζηφ. Καη απηφ ην θαηαιαβαίλεηο. Ζ 

πείξα βνεζάεη ζίγνπξα αιιά εθπαηδεχνκαη θαη γηαηί είλαη αξθεηά κεγάιε επζχλε 

ην λα πξνζιάβεηο ή λα απνξξίςεηο έλα άηνκν, γηαηί νπζηαζηηθά επεκβαίλεηο ζηελ 

δσή ηνπ θαη ζέιεηο θαη ηα πην ζσζηά άηνκα λα έιζνπλ ζηελ εηαηξία ζνπ. Μεηά 

έρνπκε λα θάλνπκε ηελ πξνεγνχκελε επαγγεικαηηθή ηνπ εκπεηξία θαη ηηο 

δεμηφηεηεο πνπ έρεη έλα άηνκν θαη εδψ ζπκβνπιεχνκαη ηνλ ππεχζπλν ζηνλ ρψξν 

απηφ. Ο κειινληηθφο πξντζηάκελνο ηνπ. Δπίζεο πξέπεη λα ηνπ θάλεη θάπνηεο απφ 

ηηο ιεγφκελεο δχζθνιεο εξσηήζεηο φπνπ δελ έρεη ζεκαζία ην ηη αθξηβψο ζα 

απαληήζεη αιιά ην πσο ζα απαληήζεη. Πψο ιεηηνπξγεί δειαδή „under pressure‟.  

Π.ρ: ε κηα πξνζσπηθή εξψηεζε ην άηνκν ή ζα πξέπεη λα ζνπ απαληήζεη κε 

ρηνχκνξ ή λα μεθχγεη ιίγν απφ ηελ εξψηεζε απηή. Δθεί θνηηάο ιίγν ηελ επειημία 

ηνπ αηφκνπ απηνχ. Αλ έρσ κηα θπξία 36 εηψλ  πνπ δελ είλαη νχηε παληξεκέλε 

νχηε αξξαβσληαζκέλε κπνξψ λα ξσηήζσ αλ ππάξρεη θάπνην πξφβιεκα πνπ δελ 

έρεη βξεζεί ν θαηάιιεινο άλζξσπνο αθφκα, ραξηηνινγψληαο βέβαηα, εθεί 

θαηαιαβαίλεηο βέβαηα ην άηνκν, αθνχ ην έρεηο ραιαξψζεη».  
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Μεγάιεο- πνιύ κεγάιεο επηρεηξήζεηο 

 

 

Ναπηηιηαθή εηαηξία πνπ δηαρεηξίδεηαη μεξνχ θνξηίνπ πινία θαη ηάλθεξο 

πξνζιακβάλεη ην κέζν αλψηεξν πξνζσπηθφ χζηεξα απφ ζπλέληεπμε-εμέηαζε ζε 

βάζνο κε ηνλ ηδηνθηήηε, αθνχ έρνπλ ηεζεί νη πξνδηαγξαθέο απφ ην αλάινγν ηκήκα 

ηεο εηαηξίαο θαη αθνξά έιιελεο εξγαδφκελνπο. Ζ πξνθήξπμε ησλ ζέζεσλ γίλεηαη 

ζε εθεκεξίδεο εάλ δελ έρνπλ πξψηα θαιπθζεί απφ ηνπο θνηλσληθνχο θχθινπο. 

Απαξαίηεηα πξνζφληα είλαη ην αλάινγν πηπρίν, νη γλψζεηο λαπηηιηαθψλ φζν 

γίλεηαη πην εμεηδηθεπκέλεο πξνηηκνχληαη, αγγιηθά, γηαηί φια είλαη ζηα αγγιηθά θαη 

ππνινγηζηέο, αθνχ φια ηα ζπζηήκαηα είλαη „computerized‟ θαη ε επηθνηλσλία 

γίλεηαη κεηαμχ πινίνπ θαη γξαθείνπ κε θνκπηνχηεξ, κέζσ δνξπθφξνπ. Γηα ηηο 

πςειφηεξεο ζέζεηο ζε πινία ή γηα ηηο αλψηεξεο ζέζεηο (πινίαξρνο θαη πξψηνο 

κεραληθφο) απαξαίηεηε είλαη ε πξνυπεξεζία ζηελ αλάινγε ζέζε. Ζ εηαηξία δίλεη 

ηε κέγηζηε ζεκαζία ζηνλ πινίαξρν θαη πξψην κεραληθφ, δηφηη απηνί θέξνπλ ηελ 

επζχλε γηα ηηο ςπρέο, ην πινίν θαη ην θνξηίν. Σν θαηψηεξν θαη ην ηερληθφ 

πξνζσπηθφ πξνέξρεηαη ζην ζχλνιν ηνπο απφ ηηο Φηιηππίλεο. Ζ επηινγή αηφκσλ 

ρξήδεη ηδηαίηεξεο πξνζνρήο γη‟ απηφ κεγάιε ζεκαζία απνδίδεηαη ζηηο ζπζηάζεηο, 

ηελ πξνεγνχκελε εκπεηξία θαη ην πφζν έρεη ήδε απνδείμεη ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ, 

ήδε, ν ππνςήθηνο. Πέξα απφ ηελ επηηπρεκέλε πξνυπεξεζία αμηνινγείηαη ε 

δπλαηφηεηα εμεχξεζεο ιχζεσλ, ε ηαρχηεηα αληίδξαζεο, ηα αληαλαθιαζηηθά, ε 

εκπηζηνζχλε θαη θεξεγγπφηεηα πνπ εκπλέεη ν ππνςήθηνο θαη νη εγεηηθέο θαη 

νξγαλσηηθέο ηθαλφηεηεο φπσο δηαθαίλνληαη απφ ηελ πξνυπεξεζία.     

 

Ηδησηηθό καηεπηηθό λνζνθνκείν επηιέγεη θαη αμηνινγεί ην πξνζσπηθφ 

κέζα απφ θαζνξηζκέλεο δηαδηθαζίεο απφ ηνλ ηνκέα αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Γελ 

ρξεζηκνπνηνχληαη εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο. Πξνθεξχζζνληαη νη θελέο ζέζεηο κέζα 

απφ αγγειίεο ζηνλ ηχπν ή θαη κέζσ γξαθείσλ ζπκβνχισλ. Τπάξρεη φκσο θαη έλα 

αξρείν κε βηνγξαθηθά πνπ έρνπλ απνζηαιεί. Ζ βαζηθή κέζνδνο αμηνιφγεζεο ησλ 

ππνςεθίσλ είλαη κέζα απφ ηελ πξνζσπηθή ζπλέληεπμε κε φζν ην δπλαηφλ 

πεξηζζφηεξνπο ελδηαθεξφκελνπο. χκθσλα κε ηνλ δηεπζπληή πξνζσπηθνχ ηνπ 

ζεξαπεπηεξίνπ:     
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«…γηα καο κεηξάεη ε ηθαλφηεηα, φπσο εθθξάδεηαη κε ηελ επαγγεικαηηθή 

παηδεία θαη εκπεηξία θαη πνιχ κεγάιν ξφιν παίδεη ν ηξφπνο άζθεζεο ησλ 

θαζεθφλησλ. Δπεηδή έρνπκε κηα ζπγθεθξηκέλε θνπιηνχξα ζηελ εηαηξία, δελ 

κπνξνχκε λα ηε εμάγνπκε κε ςπρνηερληθά ηεζη φζν κε ηελ ίδηα ηελ επαθή. Δίλαη 

ζέκα δειαδή θαηά πφζν ηαηξηάδεη ε πξνζσπηθή θνπιηνχξα θάπνηνπ, απηφ πνπ 

καο ελδηαθέξεη είλαη ζαθψο λα είλαη πειαηνθεληξηθή θαη αλζξσπνθεληξηθή ε 

θηινζνθία καο. Γειαδή καο ελδηαθέξεη ν πειάηεο λα έξρεηαη, λα εμππεξεηείηαη 

γξήγνξα, γηαηί απηφ απαηηεί ν ίδηνο. Μέζα απφ έλα ζχζηεκα ην νπνίν, φπσο 

θαηαιαβαίλεηε ζε έλα λνζνθνκείν, δελ επηηξέπεη ιάζε, ζε θακία πεξίπησζε. Καη 

κε απηήλ ηελ έλλνηα, ζε φια ηα ζηάδηα καο, απηφ πνπ ζέινπκε λα δηαγλψζνπκε ζε 

θάπνηνλ είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίνλ απηφο πξνζεγγίδεη ην ζσζηφ».    

 

          Σν ζεξαπεπηήξην ζέηεη ζαθείο απαηηήζεηο απφ ηνπο εξγαδφκελνπο: Σν 

πηπρίν είλαη αλάινγν ηεο ζέζεο (ηνπιάρηζηνλ ΣΔΗ Μαηεπηηθήο, ΣΔΗ 

Ννζειεπηηθήο, ΣΔΗ Σερλνιφγσλ Ηαηξηθψλ Σκεκάησλ) θαη ε άδεηα αζθήζεσο 

επαγγέικαηνο γηα ην ηαηξηθφ, παξαταηξηθφ θαη δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ ε εκπεηξία 

θαη εηδηθφηεξα ε πνηφηεηα ηεο πξνυπεξεζίαο θαη φρη ηφζν ηα ρξφληα, ε ζσζηή 

θαηάξηηζε ζηνλ ηνκέα ηνπο, ε θνηλσληθή αγσγή, επγέλεηα θαη ν ζεβαζκφο πξνο 

ηνπο αζζελείο θαη ε θηινπνλία θαη εξγαηηθφηεηα. Καηά θαλφλα πξνηηκνχληαη νη 

Έιιελεο ππνςήθηνη θαη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ 

αιιά θαη ηνπ δηνηθεηηθνχ είλαη γπλαίθεο, ιφγσ ηεο εηδηθφηεηαο ηνπ λνζνθνκείνπ 

ζηελ καηεπηηθή/ γπλαηθνινγία.     

 

 Δηαηξία θνπκπνπνïίαο πνπ απαζρνιεί 70 άηνκα πξνηηκά λα 

πξνζιακβάλεη κέζα απφ ζπζηάζεηο φζνλ αθνξά ζηνπο ηερλίηεο θαη κέζα απφ 

αγγειία γηα δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ. Αθνινπζεί ε δηαδηθαζία ηεο ζπλέληεπμεο. Ζ 

εηαηξία είλαη κηα εμεηδηθεπκέλε θαηαζθεπαζηηθή επηρείξεζε ζηελ πεξηθέξεία. Ο 

ηδηνθηήηεο ζεσξεί ηνλ εαπηφ ηνπ «ηνπηθφ παξάγνληα», θαη ζε κεγάιν βαζκφ νη 

πξνζιήςεηο απνηεινχλ γηα απηφλ κηα κνξθή επηξξνήο θαη εμνπζίαο. Κάπνηεο 

πξνζιήςεηο απνηεινχλ εθδνπιεχζεηο ζε ηνπηθνχο άξρνληεο, εθφζνλ φκσο ηα 

ζπληζηψκελα απηά άηνκα είλαη εξγαηηθά θαη εχζηξνθα. Δηδηθά ζε φηη αθνξά ην 

αλεηδίθεπην πξνζσπηθφ, πνπ αλαιακβάλνπλ λα εθπαηδεχζνπλ νη ίδηνη πάλσ ζηε 

δνπιεηά. Έηζη αθνινπζείηαη ην κνληέιν ηεο καζεηείαο, φπνπ ν λεφηεξνο θαη 

άπεηξνο καζαίλεη θνληά ζην κεγαιχηεξν, έκπεηξν ηερλίηε. Έηζη θαη αιιηψο, νη 
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αλάγθεο ηεο εηαηξίαο ζε πξνζσπηθφ είλαη ηφζν εμεηδηθεπκέλεο, πνπ δελ 

πεξηκέλνπλ λα ηηο βξνπλ απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο.     

Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε δήισζε ηνπ ηδηνθηήηε φηη:  

«…πάληα ξσηάκε θάπνηνλ γλσζηφ καο αλ μέξνπλ θάπνηνλ πνπ λα έρεη 

αλάγθε απφ δνπιεηά, γηαηί φπνηνο έρεη αλάγθε δνπιεχεη, φπνηνο δελ έρεη αλάγθε 

δελ δνπιεχεη. Οη πεξηζζφηεξνη έρνπλ ρσξάθηα εδψ, ηα δηθά ηνπο ζα θνηηάμνπλε, 

γηαηί αλ έρεηο αλάγθε απφ δνπιεηά ζα θαζίζεηο θαη 2 ψξεο άκα ρξεηαζηεί λα 

θαζαξίζεηο θιπ. ηε ζπλέληεπμε θαίλεηαη ν άλζξσπνο. Απφ ηελ θαιεκέξα πνπ ζα 

πεη απφ ην ρακφγειν, θαη απφ ην πσο ζα ραηξεηήζεη, θαη πσο ζα θαζίζεη θαίλεηαη. 

Μπνξψ λα πσ πσο έρσ θξηηήξην θαιφ». 

 

Αθνινπζεί κηα δνθηκαζηηθή πεξίνδνο δχν κελψλ πξνηνχ γίλεη πην 

νξηζηηθή ε πξφζιεςε ηνπ ππνςεθίνπ. 

 

 Μεγάιε γαιαθηνβηνκεραλία, δίλεη ζεκαζία ζηνλ ηφπν θαηνηθίαο ηνπ 

ππνςεθίνπ, κηαο θαη ε έδξα ηεο είλαη καθξηά απφ θάπνην κεγάιν αζηηθφ θέληξν. 

ηελ εηαηξία θηάλνπλ πάξα πνιιά βηνγξαθηθά ηαρπδξνκηθψο ή κέζσ δηαδηθηχνπ. 

Γηα θάζε εηδηθφηεηα θαη θάζε κνξθσηηθφ επίπεδν ππάξρνπλ 2000 βηνγξαθηθά. 

Δίλαη ελδεηθηηθφο ηεο πξαγκαηηθήο αλεξγίαο πνπ ππάξρεη. Οη έθηαθηνη είλαη νη 

ίδηνη θάζε ρξφλν. Ζ δηαδηθαζία πξφζιεςεο γηα ηα αλψηεξα θαη ηα αλψηαηα 

ζηειέρε είλαη πάληα κε αγγειία, ζπλήζσο αλψλπκε, ζε εθεκεξίδεο ή θαη κε 

ζπιινγή βηνγξαθηθψλ. Δθφζνλ θαιχπηνπλ ηα ηππηθά πξνζφληα πνπ ζέηεη ε 

αγγειία πνπ ζπλήζσο πεξηέρνπλ ην αληίζηνηρν πηπρίν, ηε γλψζε ειεθηξνληθνχ 

ππνινγηζηή (αθνχ είλαη φια κεραλνγξαθεκέλα), κηαο μέλεο γιψζζαο (θαηά 

πξνηίκεζε ηεο αγγιηθήο) θαη κηα ζρεηηθή εκπεηξία, ν δηεπζπληήο αλζξψπηλσλ 

πφξσλ ηεο εηαηξίαο δηελεξγεί ηελ πξψηε ζπλέληεπμε. Δίλαη γεληθνχ πεξηερνκέλνπ 

πξνθεηκέλνπ λα πξνζθνκηζηεί κηα ζπιινγηθή εληχπσζε ηνπ αλζξψπνπ θαη λα 

πξνζδηνξηζηνχλ ηα ελδηαθέξνληά ηνπ θαη ε ζηάζε ηνπ απέλαληη ζηελ εξγαζία. 

εκαζία δίλεη ζε κηα ζρεηηθή εκπεηξία, θαη ηνλίδεη ην „ζρεηηθή‟:  

«…πάληα ήκνπλ ππέξ ηεο απφςεσο φηη δελ είλαη δπλαηφλ λα δεηνχκε 

πάληα εξγαδφκελνπο κε πξνυπεξεζία θαη εκπεηξία. Οπφηε πξέπεη λα απνθηήζνπλ 

θαη εκπεηξία θάπνηνη θαηλνχξγηνη. Απφ ηελ άιιε ζε πνιιέο ζέζεηο εξγαζίαο, θαη ε 

πξνζσπηθή  κνπ ζέζε, λνκίδσ θαη άιισλ ζπλαδέιθσλ, είλαη φηη είλαη θαιχηεξα 

λα πάξεηο θάπνηνλ πνπ δελ έρεη εμεηδίθεπζε, πνπ δελ έρεη θάπνηα ζηάληαξ θαη λα 
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ηνλ δηακνξθψζεηο πάλσ ζηηο αλάγθεο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο…Αλ κηιάκε γηα ηηο… 

θάπνηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ απαξαίηεηα. Άιισζηε ηψξα πηα θαη ζηα αλψηαηα 

εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, ππάξρνπλ πξνζαλαηνιηζκνί πξνο ην αληηθείκελφ καο. 

Οπφηε, πιένλ βξίζθνπκε αλζξψπνπο πνπ έρνπλ δηδαθηνξηθφ, κε κειέηεο πάλσ ζηα 

γαιαθηνκηθά πξντφληα. Οπφηε, πιένλ είλαη πνιχ ζπγθεθξηκέλεο νη επηινγέο. Οη 

ίδηνη νη ελδηαθεξφκελνη καο θαζνδεγνχλ κε ηα βηνγξαθηθά ηνπο πξνο πνχ λα 

πξνζαλαηνιηζηνχκε».  

 

ε ζπλέρεηα ηεο πξψηεο ζπλέληεπμεο, ν ππνςήθηνο πεξλά απφ κηα 

δεχηεξε, πην εμεηδηθεπκέλε κε ηνλ δηεπζπληή ηνπ ηκήκαηνο. Αμηνινγνχληαη νη 

ζπλεληεχμεηο θαη ιακβάλεηαη κηα ζπιινγηθή, θνηλά απνδεθηή απφθαζε.       

   

 Δηαηξία εκθηάισζεο κεηαιιηθνύ λεξνύ πνπ ιεηηνχξγεζε κε πνιιέο 

κνξθέο, ήηαλ ηδησηηθή επηρείξεζε, θνηλνηηθή θαη ηψξα εηδηθήο κνξθήο Α.Δ φπνπ 

θαλείο ηδηψηεο δελ έρεη πάλσ απφ 2% εθηφο απφ θάπνηνπο θνξείο, έρεη 

παξαδνζηαθή νξγάλσζε. Δπεξεάδεηαη απφ ηελ ηνπηθή θνηλσλία, δελ ππάξρνπλ 

ζαθείο εξγαζηαθνί ξφινη ζην δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ, δελ ππάξρεη πξνζσπάξρεο ή 

δηεπζπληήο πξνζσπηθνχ θαη ε θεθαιή ηεο εηαηξίαο είλαη ν Πξφεδξνο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Έρεη 140 άηνκα πξνζσπηθφ απφ ηα νπνία 90 είλαη 

αλεηδίθεπηνη εξγάηεο. Φξνληίδεη θαη απνξξνθά θφζκν απφ ηελ πεξηνρή φπνπ 

βξίζθεηαη ε έδξα ηεο, έηζη ε εληνπηφηεηα είλαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ ζηνηρείν. Ζ 

κέζνδνο ηεο αγγειίαο γηα ηελ πξνθήξπμε ησλ θελψλ ζέζεσλ δελ έρεη 

ρξεζηκνπνηεζεί, ζε αληίζεζε κε απηήλ ηεο ζχζηαζεο. Ο ππεχζπλνο ηνπ ηκήκαηνο, 

χζηεξα απφ ζπλέληεπμε πξνηείλεη θάπνηνλ ππνςήθην ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην. 

ιεο νη πξνζιήςεηο γίλνληαη κεηά απφ ηελ έγθξηζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ.   

 

Οξγαληζκόο ππεύζπλνο γηα ηε δηνξγάλσζε κεγάισλ αζιεηηθώλ 

γεγνλόησλ πνπ απαζρνινχζε 1.800 εξγαδφκελνπο ζε φισλ ησλ εηδψλ ηηο ζέζεηο 

θαη ηηο εηδηθφηεηεο επέιεγε πξνζσπηθφ κέζσ αλάιπζεο βηνγξαθηθψλ, „screening‟ 

θαη „shortlisting‟ θαη ηέινο, ηεο ζπλέληεπμεο πνπ γηλφηαλ κε «γξαθεηνθξαηηθφ» 

ηξφπν θαη επηδίσθε θπξίσο λα εμαζθαιίζεη φηη ν ππνςήθηνο είρε ηα «ηππηθά 

πξνζφληα» πνπ φξηδε ε πξνθήξπμε θαη κπνξνχζε λα αληαπνθξηζεί νπζηαζηηθά 

ζηε ζέζε. Ζ πξνθήξπμε ησλ ζέζεσλ γηλφηαλ ζε εθεκεξίδεο. Σν „screening‟ ήηαλ 

ζεκαληηθφ γηαηί γηλφηαλ ε αληηζηνίρεζε ησλ βηνγξαθηθψλ κε ηα πξνθαζνξηζκέλα 
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ζηνηρεία ηεο αγγειίαο, ηηο πξνδηαγξαθέο θαη απνξξίπηνληαλ φζα ήηαλ  

γεληθφηεξνπ πεξηερνκέλνπ. ην δεχηεξν ζηάδην ζπληαζζφηαλ έλαο θαηάινγνο 

νλνκάησλ ππνςεθίσλ, ην „short list‟ απφ ηνλ νπνίν γηλφηαλ ε επηινγή ηνπ 

θαηαιιειφηεξνπ ππνςεθίνπ κε ηε βνήζεηα ηνπ δηεπζπληή ηνπ αξκφδηνπ ηκήκαηνο 

θαη ηελ ππεξεζία ησλ πξνζιήςεσλ, κέζα απφ ζπλέληεπμε. Πέξα απφ ηα ηππηθά 

πξνζφληα ηα νπνία ήηαλ ηα πην ζεκαληηθά ζηνηρεία γηα ηελ πξφζιεςε, ζεκαζία 

δηλφηαλ ζηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ ππνςεθίνπ, λα θάλεη θαιή εληχπσζε θαη λα 

πείζεη φηη κπνξεί λα αλαιάβεη ηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε.  

 

 

Σξάπεδα πνπ πέξαζε απφ ην δεκφζην ηνκέα ζηνλ ηδησηηθφ, αθνχ ζπιιέμεη 

βηνγξαθηθά κέζα απφ ην αξρείν ηεο θαη απφ αγγειίεο ζε εθεκεξίδεο αθνινπζεί 

δηαδηθαζίεο πνπ ζπλεζίδνληαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, φπσο ηε δνκεκέλε 

ζπλέληεπμε θαη ηε ρξήζε ζπκβνχισλ. Ζ δνκεκέλε ζπλέληεπμε απνηειείηαη απφ 

ζπγθεθξηκέλν εξσηεκαηνιφγην πνπ δίλεη δηαθνξεηηθνχο ζπληειεζηέο θξίζεο 

αλάινγα κε ηελ απάληεζε γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ εμεηδίθεπζε ηνπ θαη 

ζηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ φπσο είλαη ε αληίιεςε θξίζεο, ε θπξηαξρία, ε επγέλεηα, 

ην ππεξεζηαθφ ελδηαθέξνλ θαη ηελ ηθαλφηεηα ζπλεξγαζίαο. χκθσλα κε ηνλ 

ππεχζπλν αλζξψπηλσλ πφξσλ ηεο ηξάπεδαο:  

«…ε ζπλέληεπμε ζα ζε βνεζήζεη αο πνχκε λα βάιεηο απηφλ ηνλ άλζξσπν 

ζηελ θαηάιιειε ζέζε, αο πνχκε πνπ κπνξεί λα πάεη, κήπσο θάλεη λα ηνλ βάινπκε 

εδψ; Πεξηζζφηεξν βιέπεηο ηελ ηδηφηεηα ηνπ, ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ, επίζεο, καδί κε 

ηα ηππηθά πξνζφληα». 

 

  Σα ζπκβνπιεπηηθά γξαθεία  ρξεζηκνπνηνχληαη (θαη απφ ηνπο νκίινπο) γηα 

ηελ εχξεζε εμεηδηθεπκέλσλ ζηειερψλ. Δπίζεο ηεξεί κηα δηαδηθαζία πνπ 

ραξαθηεξίδεη ην δεκφζην ηνκέα φπσο είλαη απηή ησλ γξαπηψλ εμεηάζεσλ. Οη 

ηξφπνη απηνί ηεο επηινγήο ηνπ πξνζσπηθνχ αθνξνχλ ζηα αλψηεξα, αλψηαηα θαη 

δηεπζπληηθά πφζηα φπνπ απαηηείηαη ε θαηνρή πηπρίνπ θαη ε γλψζε κηαο μέλεο 

γιψζζαο. Οη αλάγθεο ηεο εηαηξίαο εζηηάδνληαη ζε κέζν- αλψηεξεο ζέζεηο θαη ην 

κεγαιχηεξν κέξνο αθνξά απφθνηηνπο νηθνλνκηθψλ ζρνιψλ θαη πιεξνθνξηθήο. 

Γηα ηνπο ιηγφηεξν εμεηδηθεπκέλνπο ππαιιήινπο, κέζεο εθπαίδεπζεο δελ έρεη 

ρξεηαζηεί λα πξνθεξχμνπλ ζέζεηο εμαηηίαο ηεο πνιηηηθήο ηεο εζεινχζηαο εμφδνπ 

ηεο ηξάπεδαο, φπνπ πξνβιεπφηαλ γηα ηνπο ππαιιήινπο πνπ ζα απνρσξνχζαλ λα 
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έρνπλ ηε δπλαηφηεηα αληί θάπνηαο απνδεκίσζεο ή αληί θάπνηνπ ρξεκαηηθνχ 

θηλήηξνπ λα πξνζιεθζνχλ ηα παηδηά ηνπο.  

 

 

 Ηδησηηθό εθπαηδεπηήξην (λεπηαγσγείν έσο ιχθεην), έρεη ζηαζεξά 

θξηηήξηα επηινγήο. Απηά πεξηιακβάλνπλ ην πηπρίν, έλαλ κεηαπηπρηαθφ ηίηιν 

ζπνπδψλ θαηά πξνηίκεζε απφ ην εμσηεξηθφ, ηελ πξνυπεξεζία άξα θαη ηελ άδεηα 

αζθήζεσο επαγγέικαηνο, ηελ θνηλσληθή αγσγή θαη ηελ θφζκηα εμσηεξηθή 

εκθάληζε. Αηηήζεηο πξφζιεςεο γίλνληαη ζε αλχπνπην ρξφλν απφ ππνςήθηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, νπφηε δελ έρεη παξαζηεί αλάγθε γηα άιιε κνξθή αλαδήηεζεο. Ζ 

δηαδηθαζία επηινγήο θαη αμηνιφγεζεο εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ γίλεηαη 

δηακέζνπ πξνζσπηθήο ζπλέληεπμεο. Ο δηεπζπληήο ηεο θάζε βαζκίδαο εληνπίδεη ηηο 

αλάγθεο ζε πξνζσπηθφ θαη θάλεη κηα πξψηε επηινγή απφ ην αξρείν ησλ αηηήζεσλ. 

Πξαγκαηνπνηεί πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο θαη θαηαιήγεη ζε έλαλ κηθξφ αξηζκφ 

ππνςεθίσλ. Ζ ηειηθή επηινγή γίλεηαη απφ θνηλνχ κε ηελ ηδηνθηήηξηα/ δηεπζχληξηα 

ηνπ ζρνιείνπ θαη κε εθπξνζψπνπο ηεο ίδηαο εηδηθφηεηαο απφ ην δηδαθηηθφ 

πξνζσπηθφ.       

 

 

 

πκπεξάζκαηα 

 

Οη ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηνχλ δηάθνξα κέζα αμηνιφγεζεο 

πξνηνχ πξνβνχλ ζε πξφζιεςε. Υξεηάδνληαη ην βηνγξαθηθφ ζεκείσκα ηνπ 

ππνςεθίνπ πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ κηα πξψηε εηθφλα αιιά ζεσξνχλ φηη ε 

αλάγλσζε θαη ε κειέηε ηνπ βηνγξαθηθνχ, εηδηθά φηαλ ζηέιλνληαη πνιιά, είλαη κηα 

δχζθνιε θαη ρξνλνβφξα εξγαζία αθνχ ηα πεξηζζφηεξα βηνγξαθηθά δελ έρνπλ ηελ 

ίδηα δνκή θαζηζηψληαο έηζη δχζθνιε ηε ζχγθξηζε ησλ ππνςεθίσλ. Κάπνηνη 

φκηινη θπξίσο, έρνπλ αληηκεησπίζεη ην παξαπάλσ πξφβιεκα πξνκεζεχνληαο ηνπο 

ππνςεθίνπο κε δηθά ηνπο έληππα. Δπίζεο, ηα βηνγξαθηθά ηείλνπλ λα είλαη 

παξαπιαλεηηθά σο πξνο ηηο πξαγκαηηθέο γλψζεηο ηνπ ππνςεθίνπ θαη δελ κπνξνχλ 

λα αλαδείμνπλ ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο θαη ην ραξαθηήξα ηνπ.  
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Σηο ειιείςεηο απηέο έξρεηαη λα θαιχςεη ε δηαδηθαζία ηεο ζπλέληεπμεο, 

φπνπ ν εξγνδφηεο εμεηάδεη ην βαζκφ πνπ νη γλψζεηο θαη νη δεμηφηεηεο ηνπ 

ππνςεθίνπ ηνπ επηηξέπνπλ λα θέξεη εηο πέξαο ηελ εξγαζία. Δπίζεο, κέζα απφ ηε 

ζπλέληεπμε αμηνινγείηαη θαη ε θξηηηθή ηθαλφηεηα,  ε ηθαλφηεηα θαη ε δηάζεζε γηα 

νκαδηθή εξγαζία θαη ε ηθαλφηεηα άκεζεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ.  

 

πρλά βαζίδνληαη ζε πξψην βαζκφ θαη ζε ζπζηάζεηο απφ ππαιιήινπο 

ηνπο. ε πεξηφδνπο έληνλνπ θφξηνπ εξγαζίαο θαη γηα ηελ θάιπςε ζεκαληηθψλ ζε 

ηεξαξρία ή θαη ζε αξηζκφ ζέζεσλ, επέξρεηαη ζπλεξγαζία κε γξαθεία ζπκβνχισλ 

θαη γξαθεία εχξεζεο εξγαζίαο. πγθεθξηκέλα: 

 

   Οη θνξείο ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα πξνζιακβάλνπλ κε πξνθήξπμε ζε Φ.Δ.Κ 

(Φχιιν ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβέξλεζεο θαη κέζσ ηνπ Α..Δ.Π (Αλψηαηνπ 

πκβνπιίνπ Δπηινγήο Πξνζσπηθνχ), ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 

Πεπνλή 2190. Θεσξνχλ φηη είλαη αληηθεηκεληθά ηα θξηηήξηα πξφζιεςεο αθνχ 

δηελεξγνχληαη δηαγσληζκνί κε βάζε γξαπηψλ εμεηάζεσλ ή ζεηξάο πξνηεξαηφηεηαο 

κέζσ κνξηνδφηεζεο αιιά ην κεηνλέθηεκά ηνπο είλαη φηη αμηνινγνχληαη κφλν ηα 

«ηππηθά πξνζφληα», ε «πηζηνπνηεκέλε γλψζε», ρσξίο λα ιακβάλνληαη ππφςε νη 

θνηλσληθέο δεμηφηεηεο. 

   

Οη όκηινη  ρξεζηκνπνηνχλ ηε ζπλέληεπμε πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζνπλ 

ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηηο δεμηφηεηεο ησλ ππνςεθίσλ εξγαδνκέλσλ, θαζψο θαη ηνλ 

ραξαθηήξα ηνπο. Κάπνηεο εηαηξείεο βαζίδνληαη επηπιένλ ζε ζπζηάζεηο πνπ 

γίλνληαη ζπλήζσο εθ ησλ έζσ απφ εξγαδφκελνπο ηνπ νκίινπ, γηα λα πξνζιάβνπλ 

πξνζσπηθφ ελψ άιιεο δηελεξγνχλ γξαπηέο εμεηάζεηο. Δμαηξεηηθφ ελδηαθέξνλ 

παξνπζηάδεη ην γεγνλφο φηη θαλέλαο φκηινο δελ αλαηξέρεη ζηνλ ΟΑΔΓ γηα ηελ 

εμεχξεζε πξνζσπηθνχ, παξά ηα νηθνλνκηθά θίλεηξα πνπ πξνζθέξνληαη. Ζ χπαξμε 

θελψλ ζέζεσλ δειψλεηαη κέζα απφ αγγειίεο. Γηαηεξνχλ αξρείν κε βηνγξαθηθά 

πνπ ηνπο έρνπλ ζηαιεί κε ή ρσξίο αγγειία, ζην νπνίν αλαηξέρνπλ φπνηε πξνθχςεη 

αλάγθε θάιπςεο ζέζεο. Οη ππεξεζίεο ησλ γξαθείσλ ζπκβνχισλ θαη ησλ 

γξαθείσλ εχξεζεο εξγαζίαο επίζεο εμππεξεηνχλ ηνπο νκίινπο. Οη «εκέξεο 

θαξηέξαο» πνπ δηνξγαλψλνληαη απφ ηα γξαθεία ζηαδηνδξνκίαο ησλ 

παλεπηζηεκίσλ θαη ησλ ηερλνινγηθψλ ηδξπκάησλ ζπληεινχλ θαη απηέο ζηελ 
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εμεχξεζε πξνζσπηθνχ. Σέινο, νη εζσηεξηθέο κεηαθηλήζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ γηα 

θάιπςε αλαγθψλ ηνπ νκίινπ είλαη ζχλεζεο θαηλφκελν.   

 

Οη κηθξέο θαη κηθξνκεζαίεο εηαηξίεο πξνζιακβάλνπλ κέζα απφ αγγειίεο, 

αξρείν βηνγξαθηθψλ πνπ έρνπλ ιάβεη κέζα απφ ην /δηαδίθηπν (φζεο έρνπλ ζειίδα), 

ζπλεληεχμεηο θαη ζπζηάζεηο. 

 

Οη κεγάιεο θαη πνιύ κεγάιεο επηρεηξήζεηο  πξνζιακβάλνπλ κέζα απφ 

αγγειίεο, αξρείν βηνγξαθηθψλ πνπ έρνπλ ιάβεη κέζα απφ ην δηαδίθηπν, 

ζπλεληεχμεηο, ζπζηάζεηο θαη γξαθεία ζπκβνχισλ/ επξέζεσο εξγαζίαο.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 85 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΑΝΣΗΛΖΦΔΗ ΚΑΗ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ 

ΟΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΧΝ 

ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ 

 

 

Δηζαγσγηθά 

 

  

 ηελ παξνχζα ελφηεηα ηεο κειέηεο ζα θαηαγξαθνχλ θαη ζα γίλεη 

πξνζπάζεηα λα ζρνιηαζηνχλ νη πξαθηηθέο ησλ ελ ιφγσ επηρεηξήζεσλ ζε φ,ηη 

αθνξά ηελ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο, θαζψο θαη νη 

αληηιήςεηο ησλ δηνηθήζεψλ ηνπο γηα ηηο θξαηηθέο πνιηηηθέο εθπαίδεπζεο θαη 

θαηάξηηζεο θαη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο γεληθφηεξα. Ζ ζεηξά 

παξάζεζεο ησλ απφςεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ ζα αθνινπζήζεη ηε ινγηθή ηεο 

ηαμηλφκεζήο ηνπο ζχκθσλα κε ηα ιεγφκελα ζηελ  εηζαγσγή ηεο κειέηεο (δειαδή, 

μεθηλψληαο απφ ηηο επηρεηξήζεηο ηεο πιηθήο παξαγσγήο θαη θαηαιήγνληαο ζε 

απηέο ησλ ππεξεζηψλ). ηελ αξρή ζα γίλεη ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ηνπ πιηθνχ πνπ 

δηαζέηνπκε, δειαδή ησλ απφςεσλ ησλ ππεπζχλσλ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ζηε 

ζπλέρεηα ζα επηρεηξεζνχλ ζχληνκεο εθηηκήζεηο γηα ηηο δχν θαηεγνξίεο ζεκάησλ 

πνπ πξναλαθέξζεθαλ, δειαδή α) ηεο πξαθηηθήο ησλ επηρεηξήζεσλ ζε φ,ηη αθνξά 

ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε θαη β) ησλ απφςεψλ ηνπο γηα ηελ εθπαίδεπζε 

θαη θαηάξηηζε ζηε ρψξα, ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη ηηο αλάγθεο ηνπο απφ ην 

θξάηνο ζε απηφ ηνλ ηνκέα. 

 

Οη απόςεηο ησλ εθπξνζώπσλ ησλ επηρεηξήζεσλ 

 

α) Μεηαπνίεζε 

 

  Ο εθπξφζσπνο νκίινπ επηρεηξήζεσλ παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο, πνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ, δειψλεη φηη ην ζχλνιν ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπ νκίινπ είλαη εμεηδηθεπκέλνη εξγαδφκελνη. Ο ππεχζπλνο ηνπ 

νκίινπ θάλεη θαηαξρήλ έλα πξψην δηαρσξηζκφ ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ αθνξά α) ην 

ζηειερηθφ δπλακηθφ, ην νπνίν είλαη πηπρηνχρνη αλσηάησλ θαη αλσηέξσλ ζρνιψλ 

θαη β) ην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ, ην νπνίν κπνξεί λα είλαη απφθνηηνη 
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γπκλαζίνπ «ή νηηδήπνηε άιιν», ζχκθσλα κε ηα ιεγφκελά ηνπ. Σν δεηνχκελν 

σζηφζν, ζπκπιεξψλεη, είλαη, ζε θάζε πεξίπησζε, ην εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ 

(είηε ζηειερηθφ είηε εξγαηνηερληθφ), αθνχ ν εθζπγρξνληζκφο ηεο παξαγσγηθήο 

ιεηηνπξγίαο ζηα εξγνζηάζηα ηνπ νκίινπ απαηηεί ηελ χπαξμε «αλζξψπσλ 

εμεηδηθεπκέλσλ». 

 ηαλ γίλεη ε πξφζιεςε ηνπ εξγαδφκελνπ (αλαιπηηθά γηα ηε δηαδηθαζία θαη 

ηηο πνιηηηθέο πξνζιήςεσλ βι. ζηελ αληίζηνηρε ελφηεηα-θεθάιαην ηεο κειέηεο) ν 

ηειεπηαίνο πεξλά απφ κηα δηαδηθαζία, ε νπνία, ζχκθσλα κε ηα ιφγηα ηνπ 

εθπξνζψπνπ ηεο επηρείξεζεο, «είλαη απηφ πνπ ιέκε πξφγξακκα εληάμεσο, δει. 

πξφγξακκα νξηνζέηεζεο, πνπ πεξηιακβάλεη θάπνηα ζηαζεξά ζηνηρεία 

αλεμαξηήησο εηδηθφηεηαο». Πξφθεηηαη γηα ηελ πξνεηνηκαζία νπζηαζηηθήο 

εμεηδίθεπζεο ηνπ εξγαδφκελνπ ζην αληηθείκελν ηεο επηρείξεζεο. Μεηά απφ απηφ 

ην πξφγξακκα αθνινπζεί ε θαζαπηφ εθπαίδεπζε εμεηδίθεπζεο ζην ζπγθεθξηκέλν 

αληηθείκελν εξγαζίαο γηα ην νπνίν πξννξίδεηαη ν εξγαδφκελνο, είηε ζηα 

εξγνζηάζηα, είηε ζηηο πσιήζεηο, είηε ζηελ νηθνλνκηθή ππεξεζία. πσο δειψλεη ν 

εθπξφζσπνο ηεο επηρείξεζεο, «ζηφρνο καο δελ είλαη λα πάξνπκε αλζξψπνπο κε 20 

ρξφληα πείξα, αιιά λα πάξνπκε λένπο αλζξψπνπο θαη λα ηνπο αλαπηχμνπκε. 

Δπνκέλσο πξέπεη λα επελδχζνπκε ζε απηφ θαη λα ην θάλνπκε κε ην ζσζηφ 

ηξφπν». Δθηφο απφ ηελ εθπαίδεπζε ζην αληηθείκελν, ζεκαληηθή ζεσξείηαη ε 

αθνκνίσζε, απφ ηνλ εξγαδφκελν, ηεο λννηξνπίαο ηεο εηαηξείαο ε νπνία, θαηά ηνλ 

εθπξφζσπν, βαζίδεηαη ζε έμη βαζηθέο αμίεο: «αθεξαηφηεηα», «βαζηά γλψζε ηνπ 

αληηθεηκέλνπ», «λα δίλνπκε αμία ζηνλ πειάηε», «αξρή ηεο ζπλερνχο βειηίσζεο», 

«λα θέξλνπκε ζε πέξαο ηνπο ζηφρνπο πνπ κάο έρνπλ αλαηεζεί» θαη, ην θπξηφηεξν, 

ε «εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε». Ζ δηαηχπσζε ησλ παξαπάλσ αξρψλ ππνδειψλεη 

φηη ππάξρεη έλα κεζνδηθά επεμεξγαζκέλν ζχζηεκα πξνζαξκνγήο θαη 

ελζσκάησζεο ηνπ εξγαδφκελνπ ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπ νκίινπ, πνπ έρεη θαη 

πιεπξέο θνηλσληθν-ςπρνινγηθνχ θαη ηδενινγηθνχ ραξαθηήξα. Γειψλεηαη φηη ζηελ 

εηαηξεία ππάξρεη ζπλερήο εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε θαη θάζε ρξφλν γίλνληαη 

αμηνινγήζεηο γηα ην θάζε ηκήκα εξγαδνκέλσλ. Οη δηαδηθαζίεο εθπαίδεπζεο θαη 

θαηάξηηζεο ηνπ πξνζσπηθνχ γίλνληαη είηε ζην εζσηεξηθφ ηεο επηρείξεζεο 

(αλαθέξεηαη ζπγθεθξηκέλα ν φξνο «ελδνεπηρεηξεζηαθφ ζεκηλάξην») είηε έμσ απφ 

απηήλ. πσο αλαθέξεη ν εθπξφζσπνο, «Μπνξεί λα ζηείινπκε θάπνηνλ [γηα λα 

εθπαηδεπηεί, ζεκ. Α. Υ.] ζε κεγάιεο εηαηξείεο ζην εμσηεξηθφ. Γελ ππάξρεη 

θξαγκφο. Δίλαη ζε φια ηα κήθε θαη πιάηε ε εθπαίδεπζε». ρεηηθά κε ηα έηνηκα 
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παθέηα πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο πνπ πξνζθέξνληαη ζηελ αγνξά, ν εθπξφζσπνο 

ηεο επηρείξεζεο εθηηκά φηη δελ είλαη ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεηηθά. πσο ιέεη ν ίδηνο 

κάιηζηα, «λνκίδσ θαη γηα απηφ εκείο πεξηζζφηεξν ηείλνπκε λα θάλνπκε 

ελδνυπεξεζηαθά πξνγξάκκαηα. Οπφηε θσλάδνπκε ζπκβνχινπο, κε ηνπο νπνίνπο 

θαζφκαζηε καδί ηνπο, ηνπο ιέκε ηελ αηδέληα ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο καο θαη 

θάλνπκε απηφ πνπ ιέκε “tailor made” πξνγξάκκαηα. Λρ κηα ειεγθηηθή εηαηξεία 

πνπ θάλεη έλα ζεκηλάξην γηα θνξνηερληθά. Δθεί ζα ζηείισ ηνπο αλζξψπνπο πνπ 

αλακεηγλχνληαη ζε απηά ηα ζέκαηα. Τπάξρεη κηα εηαηξεία πνπ είλαη “specialist” 

θαη εθφζνλ ν νίθνο πνπ ην παξέρεη είλαη ζσζηφο, φπσο κηα ειεθηξηθή εηαηξεία ή 

έλα άιιν ίδξπκα νπζίαο εθεί πάκε, αιιά δπζηπρψο ππάξρεη κηα παλζπεξκία 

πξνγξακκάησλ ακθηβφινπ πνηφηεηαο γηα λα ηξαβήμνπλ θάπνηνπο αλζξψπνπο. Ο 

θαζέλαο ζε θάζε γσλία έρεη αλνίμεη απφ έλα ηλζηηηνχην. Ννκίδσ φηη εθεί 

ππνθέξνπκε». Έηζη ινηπφλ, ε εθπαίδεπζε θαη ε θαηάξηηζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ 

ελ ιφγσ φκηιν επηρεηξήζεσλ γίλεηαη θαηά θχξην ιφγν ελδνεπηρεηξεζηαθά, αιιά 

θαη κέζσ πξνγξακκάησλ-παξαγγειία (“tailor made”) εηδηθά γηα ηηο αλάγθεο ηεο 

επηρείξεζεο πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηελ αγνξά εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο. 

 ζνλ αθνξά ηελ εθηίκεζε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ αληηζηνηρία κεηαμχ ησλ 

αλαγθψλ ηεο επηρείξεζεο θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ρψξαο, ν 

εθπξφζσπνο δειψλεη φηη ζε θάπνηεο εηδηθφηεηεο ε πξνζθνξά εξγαζίαο μεπεξλά ηε 

δήηεζε (ιρ νηθνλνκηθνί αλαιπηέο, ρεκηθνί κεραληθνί), ελψ ζε άιιεο είλαη αξθεηά 

πην δχζθνιν λα θαιπθζεί ε δήηεζε (ινγηζηέο, κεραλνιφγνη). Δίλαη επίζεο 

δχζθνιν γηα ηελ επηρείξεζε λα βξίζθεη εηδηθεπκέλνπο επηζηεκνληθά 

εξγαδνκέλνπο πνπ λα δηαζέηνπλ ζεκαληηθή ηερληθή εκπεηξία. ε φ,ηη αθνξά ηε 

κειινληηθή θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο ζε ζηειερηθφ δπλακηθφ, ε εηαηξεία έρεη 

θαζηεξψζεη ηελ πξαθηηθή ησλ παξνπζηάζεσλ ζηα παλεπηζηήκηα κέζα απφ ην 

πξφγξακκα «Σν βήκα ηνπ κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηή» ην νπνίν κάιηζηα ζρεδίαδε (ην 

2003) λα ην επεθηείλεη ζε 9 κεηαπηπρηαθέο ζρνιέο ΜΒΑ ηνπ παλεπηζηεκίνπ 

Αζελψλ, ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, θαζψο θαη ηνπ Πεηξαηά, ηνπ 

Πνιπηερλείνπ θιπ. Δπίζεο, κέζα απφ ην ίδξπκα “ALBA”, ε εηαηξεία, καδί κε 

άιιεο επηρεηξήζεηο, έξρνληαη ζε επαθή, κέζσ ζηειερψλ ηνπο, κε θνηηεηέο θαη 

δηεπζπληέο ζπνπδψλ ησλ παλεπηζηεκίσλ θαη ελεκεξψλνπλ γηα ηηο απαηηήζεηο ηεο 

δνπιεηάο ζηηο επηρεηξήζεηο, πψο ζα πξέπεη λα πξνεηνηκαζηνχλ ψζηε λα έρνπλ 

κεγαιχηεξεο πηζαλφηεηεο λα πξνζιεθζνχλ, πνηα επηζηεκνληθά αληηθείκελα είλαη 

απηά πνπ ελδηαθέξνπλ πεξηζζφηεξν ηηο επηρεηξήζεηο θιπ. 
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 Γεληθά, θαηά ηελ αληίιεςε ηεο εηαηξείαο, ηα ειιεληθά ΑΔΗ είλαη ζε θαιφ 

επίπεδν. Ο ίδηνο ν εθπξφζσπνο δειψλεη: «Δγψ αηζζάλνκαη πνιχ πην αζθαιήο κε 

ηνπο αλζξψπνπο πνπ ηέιεησζαλ ζηελ Διιάδα θαη έθαλαλ κεηαπηπρηαθφ θχθιν 

ζπνπδψλ, απφ ηνπο αλζξψπνπο πνπ έθπγαλ ζηα 18 θαη γχξηζαλ ζηα 25, κε 

νινθιεξσκέλεο ζπνπδέο ζην εμσηεξηθφ». Ζ αλψηαηε εθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα 

είλαη επαξθήο ζε γλψζε, απιψο ρξεηάδεηαη αθελφο ε επηδίσμε ηνπ ίδηνπ ηνπ 

θνηηεηή γηα πξαθηηθή άζθεζε, ιρ ηα θαινθαίξηα, φπσο θάλνπλ ήδε θάπνηνη θαη 

αθεηέξνπ ρξεηάδεηαη, θαηά ηα ιεγφκελα ηνπ εθπξνζψπνπ θαη «έλα κειινληηθφ 

project θαη νξηζκέλνη καο ην δεηάλε απηφ, φπσο ιρ. ζην εμσηεξηθφ νη δάζθαινη 

ζπλεξγάδνληαη κε ηε βηνκεραλία, ξσηάλε ηα ζηειέρε ησλ επηρεηξήζεσλ πνηεο 

είλαη νη αλάγθεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο αγνξάο θαη κε βάζε 

απηφ δεκηνπξγνχλ θαηλνχξγηα καζήκαηα. Ζ ζρέζε αλάκεζα ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ 

θφζκν θαη ηελ παλεπηζηεκηαθή θνηλφηεηα είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ...  ε 

εθπαίδεπζε ... πξέπεη λα έρεη εηζξνέο απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα πνπ είλαη ε αγνξά 

γηα λα καζαίλνπλ απηφ πνπ ζα δεηήζεη ν απξηαλφο εξγνδφηεο. ρη απηφ πνπ ζα 

δεηνχζε πξηλ 10 ρξφληα. Οη ηαρχηεηεο είλαη ηέηνηεο πνπ δεηνχλ κηα ζπλερή 

εμέιημε ηεο εθπαίδεπζεο. Απηφ είλαη θάηη πνπ πξέπεη λα θξνληίζνπλ ηα 

παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα». Σα παξαπάλσ είλαη ε νπζία ηεο άπνςεο ηεο εηαηξείαο 

γηα ηελ αλαγθαία ζρέζε θαη ζχλδεζε επηρεηξήζεσλ-παλεπηζηεκίσλ, πνπ κπνξεί λα 

πάξεη πνιιέο κνξθέο (ιρ εηζαγσγή αληηθεηκέλσλ ή κεζνδνινγηθψλ εξγαιείσλ θαη 

πξνηχπσλ ζηηο ζπνπδέο θαηφπηλ εηζήγεζεο εθπξνζψπσλ ησλ επηρεηξήζεσλ θιπ.). 

 ρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε απφ ηνλ ΟΑΔΓ ν εθπξφζσπνο 

δειψλεη θάπσο αλαξκφδηνο, κε ηελ έλλνηα φηη ην πξνζσπηθφ ηεο επηρείξεζεο 

θαηαξηίδεηαη κε βάζε πνιχ ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο θαη εμίζνπ ζπγθεθξηκέλε 

επηινγή ζπλεξγαζηψλ φζνλ αθνξά ηελ θαηάξηηζε – νπφηε δελ θαιχπηεηαη απφ ηηο 

ππάξρνπζεο δξαζηεξηφηεηεο θαη πξνγξάκκαηα ηνπ ΟΑΔΓ. Σνλίδεη φηη ν δξφκνο 

γηα λα βειηησζεί ε θαηάξηηζε είλαη λα δνχκε ηη έρεη αλάγθε θάζε θνξά ε αγνξά 

θαη νη επηρεηξήζεηο. Πάλησο ε δηαξθήο θαηάξηηζε είλαη αλαγθαία γηα ηνπο 

εξγαδφκελνπο θάζε εηδηθφηεηαο, ηδηαίηεξα ζήκεξα πνπ ε αλαζθάιεηα ιφγσ 

θηλεηηθφηεηαο ζηηο επηρεηξήζεηο, ζπγρσλεχζεσλ θιπ είλαη πην έληνλε απφ 

παιηφηεξα. 

 ρεηηθά κε ην ζχζηεκα γεληθήο εθπαίδεπζεο ηεο ρψξαο, ν εθπξφζσπνο ηεο 

ελ ιφγσ εηαηξείαο δελ θάλεη θάπνηεο θξίζεηο. Απφ ηα ιεγφκελά ηνπ πξνθχπηεη, 

σζηφζν φηη απνδίδεηαη κεγάιε ζεκαζία ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο 
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ηνπ αηφκνπ σο εξγαδφκελνπ κέζα ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. ηνηρεία φπσο ε 

εξγαηηθφηεηα, ε πξσηνβνπιία, ε ηάζε γηα ζπλερή άλνδν ηεο γλψζεο, ε θαιή 

πεηζαξρηθή ζπκπεξηθνξά θαη πξνζαξκνζηηθφηεηα ζην ρψξν εξγαζίαο, ε 

δηαζεζηκφηεηα λα εξγαζηεί θαλείο ζε δχζθνια πεξηβάιινληα θαη 

απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο (ππελζπκίδεηαη εδψ φηη πξφθεηηαη γηα επηρείξεζε πνπ, 

εθηφο απφ ηηο ζηαζεξέο εξγνζηαζηαθέο κνλάδεο, δηαζέηεη αθφκε πνιιέο 

δηάζπαξηεο κεηαθηλνχκελεο νκάδεο ζθπξνδέκαηνο θαη 11 ιαηνκεία αλά ηε ρψξα), 

κε ηελ ηδηαίηεξε απφρξσζε πνπ έρνπλ απηέο νη πνηφηεηεο ζην πεξηβάιινλ ησλ 

ζχγρξνλσλ ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ, είλαη δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ θαη ηε γεληθή 

παηδεία ησλ αηφκσλ θαη ηε δηακνξθσζείζα ςπρνζχλζεζή ηνπο, άξα θαη ηε 

δηαδηθαζία ηεο γεληθήο εθπαίδεπζήο ηνπο. 

 

 Ο εθπξφζσπνο (ηδηνθηήηεο) κηαο κεζαίαο μπινπξγηθήο βηνκεραληθήο 

επηρείξεζεο (πνπ δειψλεηαη φηη θαηέρεη ην 6% ηεο ειιεληθήο αγνξάο ζε έπηπια 

θνπδίλαο), κε 40 άηνκα πξνζσπηθφ, δειψλεη φηη ε επηρείξεζε βξίζθεηαη ζε θάζε 

κεηάβαζεο απφ ην θαζεζηψο έληαζεο εξγαζίαο ζηελ νξγάλσζε ηεο παξαγσγήο 

θαη ηεο εξγαζίαο κε βάζε ηνλ απηνκαηηζκφ θαη ηελ ειεθηξνληθή δηαρείξηζε ηεο 

εξγαζίαο, ηείλνληαο λα κεηψλεη ην πξνζσπηθφ ηεο. Ζ εθπαίδεπζε ζην αληηθείκελν 

εξγαζίαο γίλεηαη ελδνεπηρεηξεζηαθά θαη φπσο δειψλεηαη κάιηζηα, εθπαηδεπηήο 

είλαη ν ίδηνο ν ηδηνθηήηεο. Ζ φπνηα ζρεηηθή εμεηδίθεπζε δηαζέηεη ν εξγαδφκελνο 

απφ πξηλ είλαη βέβαηα πνιχηηκε, αιιά ε εξγαζία καζαίλεηαη εληφο ηεο 

επηρείξεζεο. Χο αλαγθαία εθφδηα ηνπ θάζε εξγαδφκελνπ ζεσξνχληαη ε εμππλάδα, 

ε εξγαηηθφηεηα, ε εληηκφηεηα. ηελ επηρείξεζε απαζρνινχληαη θαη ηειεηφθνηηνη 

ΣΔΗ ζην πιαίζην ηεο ππνρξεσηηθήο εμάκελεο πξαθηηθήο άζθεζεο ζηελ 

εηδηθφηεηα. 

 ζνλ αθνξά ηα δεηήκαηα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, ν επηρεηξεκαηίαο 

θαηαξράο εθηηκά φηη έρεη πεξάζεη πηα ν θαηξφο ησλ αλεηδίθεπησλ εξγαηψλ. 

ήκεξα πιένλ είλαη ειάρηζηεο απηνχ ηνπ είδνπο νη ζέζεηο εξγαζίαο. πσο 

αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά, «ιείπεη απηφ αθξηβψο: άλζξσπνη νη νπνίνη πξέπεη λα 

κνξθψλνληαη γηα λα γίλνπλ εξγάηεο. Δμεηδηθεπκέλνη εξγάηεο. Γηαηί ζήκεξα φινη νη 

εξγάηεο πξέπεη λα είλαη εμεηδηθεπκέλνη. Τπάξρνπλ πάξα πνιχ ιίγνη πνπ πξέπεη λα 

πηάλνπλ έλα ζαθί θαη λα ην θνπβαιάλε, γηαηί ζήκεξα ην πηάλεη ην θιαξθ θαη ηα 

ζεθψλεη ηα ζαθηά». Σα κεραλήκαηα θαη ε φιε δηαδηθαζία ηεο παξαγσγήο έρνπλ 

αιιάμεη θαη σο εθ ηνχηνπ ε θαιή ζπγθεθξηκέλε επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε είλαη 
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βαζηθφ πξναπαηηνχκελν γηα ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηηο επηρεηξήζεηο. ηε δνζκέλε 

επηρείξεζε έρνπλ εηζαρζεί απηνκαηηζκνί θαη κεραλέο πνπ ιεηηνπξγνχλ κε 

ειεθηξνληθφ πξνγξακκαηηζκφ, νπφηε ρξεηάδνληαη ζπνπδέο ζηηο εηδηθφηεηεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην μχιν-έπηπιν. Θεσξεί φηη ην επαγγεικαηηθφ εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο, ηνπιάρηζηνλ ζε φ,ηη αθνξά 

ην ζπγθεθξηκέλν θιάδν ηνπ μχινπ-επίπινπ. ζνλ αθνξά ηε ζρεηηθή ζρνιή ΣΔΗ, 

ελψ νη ζπνπδαζηέο καζαίλνπλ ζσζηά ην ρεηξηζκφ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή θαη 

πξνγξάκκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ θαηαζθεπή επίπισλ θιπ, εληνχηνηο δελ είλαη 

πξνζαλαηνιηζκέλνη ζηελ ηξηβή κε ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζην εξγνζηάζην, 

θαζψο θαη κε ηελ ρεηξσλαθηηθή εξγαζία πνπ είλαη αλαγθαία εθεί. Αλαθεξφκελνο 

ζε έλαλ εθπαηδεπφκελν απφ ΣΔΗ πνπ εθείλε ηελ πεξίνδν έθαλε ηελ πξαθηηθή ηνπ 

ζηελ επηρείξεζε, ιέεη ραξαθηεξηζηηθά: «Σειείσζε ηε ζρνιή γηα λα γίλεη 

μπινπξγφο, αιιά έρεη κάζεη θνκπηνχηεξ. Ξέξεη λα ρεηξίδεηαη άξηζηα ην 

θνκπηνχηεξ. Σνχ αξέζεη λα θάλεη δσγξαθηέο [δει. λα ζρεδηάδεη έπηπια, ζεκ. Α. 

Υ.]. Γελ ηνπ αξέζεη λα πάεη λα θνξηψλεη ηε κεραλή κε μχια!». Άξα, θαηά ηε 

γλψκε ηνπ, ιείπεη ε αλαγθαία πξνεηνηκαζία απφ ην ΣΔΗ γηα ηελ αθξηβή θχζε θαη 

ην είδνο ηεο δνπιεηάο πνπ αληηζηνηρεί ζηε δνζκέλε εηδηθφηεηα. Θεσξεί φηη απηνί 

πνπ δηδάζθνπλ ζηα ΣΔΗ είλαη «άζρεηνη» σο πξνο ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ, νπφηε κάιινλ ζα έπξεπε νη «ίδηνη νη επηρεηξεκαηίεο λα δηδάζθνπλ 

ζηηο ζρνιέο». Αλαθέξεη ην ζεηηθφ παξάδεηγκα κηαο κεγάιεο γεξκαληθήο 

βηνκεραληθήο κνλάδαο, κέζα ζηελ νπνία ιεηηνπξγνχζε ζπγθεθξηκέλε 

επαγγεικαηηθή ζρνιή. ζνλ αθνξά ηηο ζρνιέο ηνπ ΟΑΔΓ, ζεσξεί φηη δελ 

αληαπνθξίλνληαη θαζφινπ ζηηο αλάγθεο. Λέεη κάιηζηα φηη «φζεο θνξέο έρνπκε 

δεηήζεη απφ ηνλ ΟΑΔΓ, κάο έρεη ζηείιεη αλζξψπνπο ραδνχο. Μφλν νη ραδνί...». ε 

φ,ηη αθνξά ηελ θαηάξηηζε ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δ.Δ., εθηηκά φηη πξφθεηηαη γηα 

θνλδχιηα πνπ ράζεθαλ, εθ ησλ νπνίσλ «θάπνηα ηα έθαγαλ νη επηρεηξεκαηίεο θαη 

ηα πεξηζζφηεξα νη ππάιιεινη ηνπ θξάηνπο». Πηζηεχεη φηη πξέπεη λα 

αλαδηνξγαλσζεί φιν ην ζχζηεκα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο κε βάζε ηηο 

ζχγρξνλεο αλάγθεο ησλ επηρεηξήζεσλ. Πξνηείλεη επίζεο λα πιεξψλεη ν ΟΑΔΓ 

κέξνο ηνπ κηζζνχ εξγαδνκέλσλ (ζπγθεθξηκέλα ηηο ηξηεηίεο θιπ γηα φζνπο είλαη 

κεγαιχηεξεο ειηθίαο θαη δηθαηνχληαη παξαπάλσ κηζζφ απφ ηνπο 

λενεηζεξρφκελνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο) ψζηε λα έρεη θίλεηξα ν εξγνδφηεο λα 

πξνζιάβεη αλζξψπνπο κεγαιχηεξεο ειηθίαο. ε ζρέζε κε ηε γεληθή εθπαίδεπζε ν 

ζπγθεθξηκέλνο εξγνδφηεο δελ θάλεη ηδηαίηεξεο αλαθνξέο. Χζηφζν, απφ ηα 
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ιεγφκελά ηνπ πξνθχπηεη φηη ππάξρεη έιιεηκκα εξγαζηαθήο πεηζαξρίαο θαη ήζνπο 

ζηηο λεφηεξεο γεληέο, πνπ δελ είλαη δηαηεζεηκέλεο λα κπνπλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο 

κε ηνπο φξνπο πνπ έκπαηλαλ παιηά. Γηαπηζηψλεη ηάζεηο πξνο αεξγία, ηεκπειηά θαη 

απνθπγή ηεο ρεηξσλαθηηθήο εξγαζίαο. 

 

 Δθπξφζσπνο κεγάινπ ηδησηηθνχ δηαθιαδηθνχ νκίινπ επηρεηξήζεσλ 

ειιεληθήο ηδηνθηεζίαο, κε κνλάδεο θαη ζε ρψξεο ησλ Βαιθαλίσλ, κε θεληξηθή 

δξαζηεξηφηεηα θαη αθεηεξία ηελ παξαγσγή γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ, δειψλεη 

φηη φινη νη εξγαδφκελνη πνπ εληάζζνληαη ζηε δχλακε ηνπ νκίινπ πεξλνχλ απφ κηα 

εηδηθή εθπαίδεπζε πνπ θαηαξράο ηνπο θέξλεη ζε ζηελή γλσξηκία κε ην πξντφλ κε 

ην νπνίν ζα αζρνιεζνχλ. Ο θάζε εξγαδφκελνο πνπ πξνζιακβάλεηαη, ζε φπνην 

ηκήκα θη αλ πξφθεηηαη λα εξγαζηεί, πεξλά απφ κηα νξηζκέλε εθπαίδεπζε. Αλ 

πξφθεηηαη γηα ζηειερηθφ δπλακηθφ πεξλά απφ δηάθνξα ηκήκαηα κάθεηηλγθ, 

παξαθνινπζεί βίληεν γηα ηελ δηαδηθαζία ηεο παξαγσγήο, γίλεηαη πξνζπάζεηα λα 

απνθηήζεη κηα ζπλνιηθή εηθφλα γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. Οη εξγάηεο, 

πεξλνχλ κε ηε ζεηξά ηνπο απφ «κηα ζηνηρεηψδε εθπαίδεπζε πξνθεηκέλνπ λα 

ζπκθηιησζνχλ θαη λα πξνζαξκνζηνχλ επθνιφηεξα κε ην ρψξν ζηνλ νπνίν ζα 

εληαρζνχλ θαη γηα λα ηνπο επηζεκαλζνχλ νη θίλδπλνη ή νη ηδηαηηεξφηεηεο πνπ 

ππάξρνπλ ζην ρψξν θαη ζην πξντφλ», ζχκθσλα κε ηα ιφγηα ηνπ εθπξνζψπνπ. Σα 

ζηνηρεία ηνπ ραξαθηήξα πνπ απαηηείηαη λα έρεη ν εξγαδφκελνο ηεο εηαηξείαο είλαη 

λα έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα εξγάδεηαη ζε νκάδα, λα είλαη θηιφπνλνο, λα έρεη 

θηινδνμίεο δηάθξηζεο ζην ρψξν ηνπ, λα παίξλεη πξσηνβνπιίεο θαη λα έρεη 

ηθαλφηεηα ζηελ αλαιπηηθή θαη ζπλζεηηθή ζθέςε. ην πιαίζην ηνπ νκίινπ 

αλαθέξεηαη φηη ππάξρεη ζπλερήο εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα, «έλα ζπλερέο 

εθπαηδεπηηθφ πιάλν, είηε ελδνεηαηξηθφ είηε εθηφο εηαηξείαο θαη κπνξεί λα 

πεξηιακβάλεη κάλαηδκελη, μέλεο γιψζζεο, γλψζεηο ζε ειεθηξνληθνχο 

ππνινγηζηέο, κάξθεηηλγθ, δηαρείξηζε αλαγθψλ θιπ». Σαπηφρξνλα φκσο δειψλεηαη 

φηη ππάξρνπλ θαη πξνγξάκκαηα πνπ απεπζχλνληαη ζηηο αλάγθεο ηεο εξγαζίαο 

ζπγθεθξηκέλσλ εξγαδνκέλσλ ή νκάδσλ εξγαδνκέλσλ, ηα νπνία αθνξνχλ ηε 

ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ κεραλψλ θαη ηερληθψλ. Πξνβιέπεηαη αθφκε θαη ε 

κεηαθίλεζε εξγαδνκέλσλ γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα ζην εμσηεξηθφ ψζηε λα 

παξαθνινπζήζνπλ θάπνηα πξνγξάκκαηα ζε αξκφδηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, ελψ 

δηαηίζεληαη επίζεο θαη άιια εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ πινπνηνχληαη αλ ε 

δηνίθεζε θξίλεη φηη ζα είλαη ρξήζηκα ζε ζπγθεθξηκέλνπο εξγαδφκελνπο είηε γηα ηε 
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βειηίσζε ηεο παξαγσγηθήο ηνπο ηθαλφηεηαο, είηε σο πξνεηνηκαζία γηα ηελ 

πξναγσγή ηνπο, φηαλ θξίλεηαη ζθφπηκν θάηη ηέηνην. Τπάξρνπλ εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα γηα εηδηθέο θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ, φπσο ήδε αλαθέξζεθε, αιιά 

δελ απνθιείνληαη θαη εθείλα πνπ πεξηιακβάλνπλ φιε ηελ ηεξαξρία ηεο εηαηξείαο, 

«απφ ηνλ δηεπζχλνληα ζχκβνπιν, κέρξη θαη ηνλ ηειεπηαίν εξγαδφκελν ηεο 

απνζήθεο ή ηεο παξαγσγήο». ηαλ πξφθεηηαη γηα εμσηεξηθά πξνγξάκκαηα, ην 

αξκφδην ηκήκα ηεο δηνίθεζεο επηιέγεη πξνζεθηηθά ηηο εηαηξείεο παξνρήο 

εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ θαη πξνγξακκάησλ, κε θχξην θξηηήξην, φπσο 

δειψλεηαη, ηελ πνηφηεηα ηνπ έξγνπ ηνπο. Γηα ηελ πινπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ ζηνπο εξγαδφκελνχο ηεο ν φκηινο ζπλεξγάδεηαη ηφζν κε ηδησηηθέο 

εηαηξείεο, φζν θαη κε θξαηηθνχο θνξείο (αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά ε ηβηηαλίδεηνο 

ρνιή θαη ην Γεσπνληθφ Παλεπηζηήκην, ηδξχκαηα κε ηα νπνία είρε ζπλεξγαζηεί ν 

φκηινο ζην παξειζφλ). 

 ρεηηθά κε ηελ αλψηαηε θαη αλψηεξε επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε πνπ 

παξέρεη ην θξάηνο, ν εθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο δειψλεη φηη «ζίγνπξα ππάξρεη 

πνιχ κεγάιε δήηεζε ηνπιάρηζηνλ ζε επίπεδν ζεσξεηηθψλ πξνζφλησλ». Ζ 

ζεσξεηηθή γλψζε πνπ πξνζθέξεηαη απφ ηηο ζρνιέο ΣΔΗ θαη ΑΔΗ είλαη θαιή. Σν 

πξφβιεκα έγθεηηαη ζην φηη ζπρλά «απηή ε βειηησκέλε ζεσξεηηθή ππνδνκή δελ 

ζπλδπάδεηαη θαη κε αληίζηνηρε πξαθηηθή εκπεηξία. Κη απηφ είλαη ην ιεπηφ ζεκείν 

πνπ ίζσο πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ζηα πξνγξάκκαηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ηδξπκάησλ πνπ ζα πξέπεη θη εθείλα κε ηε ζεηξά ηνπο λα πξνζαξκφζνπλ ηα 

πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ησλ θνηηεηψλ θαη ησλ ζπνπδαζηψλ ζηηο πξαγκαηηθέο 

ζεκεξηλέο αλάγθεο ηεο αγνξάο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ». Σα ζεκεξηλά ΣΔΗ θαη ΑΔΗ 

δελ αληαπνθξίλνληαη, θαηά ηνλ εθπξφζσπν, ζε απηέο ηηο αλάγθεο. Ζ αδπλακία 

απηή δελ αθνξά κφλν ηηο ηερληθέο θαη επηζηεκνληθέο εηδηθφηεηεο ζην ρψξν ηεο 

παξαγσγήο, αιιά θαη εηδηθφηεηεο φπσο πσιεηέο, νηθνλνκνιφγνπο θαη ινγηζηέο. 

 ην επίπεδν ηνπ απινχ εξγαηηθνχ θαη εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ ην 

πξφβιεκα ζπλίζηαηαη ζηελ έιιεηςε γλψζεσλ γηα ηνπο ειεθηξνληθνχο 

ππνινγηζηέο, πνπ είλαη αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο δνπιεηάο ζηε ζχγρξνλε 

βηνκεραληθή γαιαθηνθνκία. Δπίζεο, ζε φια ηα επίπεδα ηεο εθπαίδεπζεο θαη 

θαηάξηηζεο είλαη ζεκαληηθφ ην ζέκα ηεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ζηελ εξγαζία. Ο 

εθπξφζσπνο δηαπηζηψλεη αθφκα ηελ εκθάληζε ειιείςεσλ ζε «πεξηζζφηεξνπο θαη 

θαιχηεξα θαηαξηηζκέλνπο επαγγεικαηίεο ζε παιαηφηεξεο θαη πην παξαδνζηαθέο 

κνξθέο ηερληθψλ εξγαζηψλ» φπσο πδξαπιηθνί, ζεξκαζηέο, ειεθηξνιφγνη 
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εγθαηαζηάηεο θιπ, θάηη πνπ πξνθαλψο απερεί ειιείςεηο ζην ζχζηεκα 

επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο. Ο εθπξφζσπνο ηεο ελ ιφγσ 

εηαηξείαο δελ θαίλεηαη λα δηαπηζηψλεη θάπνην κεγάιν πξφβιεκα ζε ζρέζε κε ηα 

πξνγξάκκαηα ηνπ ΟΑΔΓ γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε. 

 

 Ο εθπξφζσπνο ηδησηηθνχ Οκίινπ, κε κηα θεληξηθή θαη δχν ζπγαηξηθέο 

επηρεηξήζεηο, κε αληηθείκελν ηελ παξαγσγή πξντφλησλ θξέαηνο θαη 800 άηνκα 

ζπλνιηθφ πξνζσπηθφ (εθ ησλ νπνίσλ ηα 720 ζηελ θεληξηθή εηαηξεία ηνπ Οκίινπ) 

δειψλεη φηη νη εξγαδφκελνη εθπαηδεχνληαη θαη εμεηδηθεχνληαη θπξίσο 

ελδνεπηρεηξεζηαθά. Δλδηαθέξνλ είλαη εθείλν ην ζεκείν ηεο δήισζήο ηνπ φπνπ 

αλαθέξεηαη ε πξνηίκεζε ζε ζπγθεθξηκέλεο εζληθήο θαηαγσγήο αιινδαπφ 

εξγαηηθφ πξνζσπηθφ (Ηλδνί) γηαηί «έρνπλ δείμεη θαιφ ραξαθηήξα θαη ζπλέπεηα». 

Γηα ην πην εμεηδηθεπκέλν θνκκάηη ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, αιιά θαη γηα 

ην αλψηεξν ζηειερηθφ δπλακηθφ, ζεσξείηαη ζεκαληηθή ε πξνυπεξεζία θαη 

ηερλνγλσζία (θαζψο θαη ε θαηάιιειε εηδηθή εγθχθιηα κφξθσζε-εθπαίδεπζε) 

πάλσ ζην αληηθείκελν ε νπνία, φκσο, ζε ζεκαληηθφ βαζκφ απνπζηάδεη απφ ηελ 

αγνξά εξγαζίαο. ε θάζε πεξίπησζε ε ηξηβή κε ηελ εξγαζία ζηελ ίδηα ηελ 

επηρείξεζε ζπληζηά ηε ζεκαληηθφηεξε πιεπξά ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ. 

ε φ,ηη αθνξά ηελ αληηζηνηρία ηεο εθπαίδεπζεο ζε ΑΔΗ θαη ΣΔΗ κε ηηο αλάγθεο ηεο 

επηρείξεζεο, ν εθπξφζσπνο εθηηκά φηη ιείπεη ε απαξαίηεηε επαθή, θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ, κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο πξαθηηθέο αλάγθεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ηεο παξαγσγήο. Απηφ αθνξά πεξηζζφηεξν ηνπο ζπνπδαζηέο 

ΣΔΗ, ζην βαζκφ πνπ απφ εθεί αληιεί θπξίσο ην κεζαίν ζηειερηθφ πξνζσπηθφ 

παξαγσγήο ε επηρείξεζε. Οη απφθνηηνη ΑΔΗ θαη ΣΔΗ, παξφηη απφ άπνςε 

ζεσξεηηθήο γλψζεο είλαη επαξθείο, εληνχηνηο δπζθνιεχνληαη πνιχ φηαλ κπαίλνπλ 

πιένλ άκεζα ζηε δηαδηθαζία ηεο παξαγσγήο. Δθηφο απηνχ, ιίγεο είλαη νη ζρνιέο ή 

ηα ηκήκαηα ζρνιψλ πνπ έρνπλ σο αληηθείκελν ηελ ηερλνινγία ηξνθίκσλ. 

Ηδηαίηεξα γηα ηνλ ηνκέα ηεο αιιαληνβηνκεραλίαο δελ ππάξρεη θαλέλα 

εμεηδηθεπκέλν ηκήκα ζρνιήο ζηελ ειιεληθή ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Έλα αθφκα 

ζεκαληηθφ πξφβιεκα ζηελ αλψηεξε θαη αλψηαηε εθπαίδεπζε είλαη ην γεγνλφο φηη 

έρεη δνζεί ππεξβνιηθή έκθαζε ζην management θη έρνπκε θηάζεη ζε ζεκείν 

ππεξπξνζθνξάο εξγαζίαο ζε ζέκαηα δηνίθεζεο, πνπ δελ κπνξεί λα απνξξνθεζεί 

απφ ηηο επηρεηξήζεηο. Αληίζεηα παξαηεξείηαη ζεκαληηθή έιιεηςε ζε πξαγκαηηθή 

ηερλνινγηθή θαη επηζηεκνληθή εθπαίδεπζε πνπ λα αθνξά άκεζα ηελ ίδηα ηε 



 94 

δηαδηθαζία ηεο παξαγσγήο. ζνλ αθνξά ηελ εθπαίδεπζε ηνπ εξγαηηθνχ θαη 

εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, ν εθπξφζσπνο ηνπ Οκίινπ ζεσξεί φηη θαη απηή είλαη 

ειιηπήο. Θα έπξεπε, εθηηκά, λα ππάξρνπλ πνιιέο επηπιένλ ζρνιέο ηνπ ΟΑΔΓ ή 

ΗΔΚ ζηα νπνία ζα κπνξεί θαλείο λα πεγαίλεη γηα έλα ή δχν ρξφληα θαη λα καζαίλεη 

απιέο εηδηθφηεηεο, φπσο ιρ ηελ εηδηθφηεηα «Απνζεθάξηνο». Γεληθά ζεσξεί φηη ην 

πξφβιεκα έγθεηηαη ζηελ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ζηηο θαζεαπηφ εηδηθφηεηεο 

παξαγσγήο. ε ζπλάξηεζε κε ην γεγνλφο φηη ε βαζηθή κνλάδα παξαγσγήο ηνπ 

Οκίινπ είλαη ζηελ Κξήηε, ν εθπξφζσπνο ζηέθεηαη ζηελ έιιεηςε ζρνιψλ, 

εθπαίδεπζεο, εηδίθεπζεο θαη θαηάξηηζεο γηα κηα ζεηξά εηδηθφηεηεο, δεμηφηεηεο θαη 

ηθαλφηεηεο πνπ είλαη αλαγθαίεο ζηελ επηρείξεζε (εηδηθφηεηεο θαη ηππηθά 

πξνζφληα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ εθηξνθή θαη ζπληήξεζε δψσλ, ηνλ 

μεθνθθαιηζκφ θαη ηε δηαινγή ηνπ θξέαηνο, ηελ παξαζθεπή, ζπζθεπαζία θαη 

ζπληήξεζε αιιαληηθψλ θαη άιισλ πξντφλησλ θξέαηνο θιπ) ζην ίδην ην λεζί. Γελ 

πξνηείλεη άκεζα ηε δεκηνπξγία ζρνιψλ ή ηκεκάησλ ζηελ Κξήηε, αιιά είλαη 

ζαθέο φηη ζα ζπκθσλνχζε κε θάηη ηέηνην, φπσο θαη κε αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα 

εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ηνπ ΟΑΔΓ. Ο εθπξφζσπνο ηεο δνζκέλεο 

επηρείξεζεο ζεσξεί φηη θαη ε θαηάξηηζε είλαη αλαγθαία, αιιά πάληα ζην πιαίζην 

κηαο πξφηεξεο θαιήο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο. Αλαθέξεη ιρ φηη δελ είλαη 

δπλαηφλ νη πσιεηέο λα κελ πεξλάλε απφ ηνπιάρηζηνλ δχν ζεκηλάξηα θάζε ρξφλν. 

Πξηλ φκσο απφ απηφ, ζα πξέπεη λα θαηέρνπλ ηελ ίδηα ηελ εηδηθφηεηα ηνπ πσιεηή 

ελφο ζπγθεθξηκέλνπ θχθινπ πξντφλησλ-εκπνξεπκάησλ. 

 

 Καηά ηνλ εθπξφζσπν επηρείξεζεο παξαζθεπήο θαξκάθσλ θαη 

παξαθαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ, πνπ αλήθεη ζε κεγάιν ειιεληθφ ηδησηηθφ 

δηαθιαδηθφ φκηιν επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη θαη ζε αξθεηνχο άιινπο 

θιάδνπο, θαζψο θαη ζην εμσηεξηθφ, ε εθπαίδεπζε-εηδίθεπζε ζην αληηθείκελν 

εξγαζίαο γίλεηαη κελ ζηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε, αιιά πξνυπνζέηεη ζεκαληηθή 

πξφηεξε εγθχθιηα εθπαίδεπζε ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Σν θχξην κέξνο ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηεο δνζκέλεο επηρείξεζεο δηαρσξίδεηαη αθελφο ζε επηζηεκνληθφ 

πξνζσπηθφ (ρεκηθνί κεραληθνί, κεραλνιφγνη κεραληθνί θιπ) θαη ζε εξγαηηθφ 

πξνζσπηθφ ηεο γξακκήο παξαγσγήο. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, ε εθπαίδεπζε 

γίλεηαη ζην ρψξν παξαγσγήο θαη εξγαζίαο, ελψ ηαπηφρξνλα ε χπαξμε 

πξνυπεξεζίαο ζε νκνεηδή ή ζπλαθή, θαηά ην αληηθείκελν, παξαγσγηθή 

επηρείξεζε απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηελ πξφζιεςε ηνπ εξγαδφκελνπ. 
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Ζ επηρείξεζε αμηνπνηεί ηηο δπλαηφηεηεο πνπ παξέρεη ην θξάηνο γηα επηδφηεζε ηεο 

ελδνεπηρεηξεζηαθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο. 

 Σνλίδεηαη θαη ζ‟ απηή ηελ ηνπνζέηεζε φηη δελ ππάξρεη πηα ρψξνο ζηελ 

ειιεληθή αγνξά εξγαζίαο γηα αλεηδίθεπηνπο. Οη ζέζεηο εξγαζίαο γηα αλεηδίθεπηνπο 

είηε θεχγνπλ ζην εμσηεξηθφ, φπσο έγηλε πξηλ απφ ρξφληα απφ ηηο επηρεηξήζεηο ζηηο 

πην αλαπηπγκέλεο ρψξεο, είηε θαηαιακβάλνληαη απφ αιινδαπφ εξγαηηθφ 

δπλακηθφ. Δπνκέλσο ρξεηάδεηαη γεξή επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε. Γηα ηελ 

ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ηεο ρψξαο, αλαθέξεηαη φηη ιείπεη ε ζχλδεζε κε ηηο 

άκεζεο αλάγθεο θαη ην πεξηβάιινλ ηεο αγνξάο εξγαζίαο. Ο εθπξφζσπνο ηεο 

επηρείξεζεο δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε λννηξνπία πνπ, θαηά ηε γλψκε ηνπ, 

θπξηαξρεί ζηελ Διιάδα ζε φ,ηη αθνξά ηελ επαθή ησλ λέσλ κε ηελ αγνξά 

εξγαζίαο. Δθηηκά φηη πνιινί λένη δελ έρνπλ θακηά νπζηαζηηθή αληίιεςε ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο φζνλ αθνξά ηελ εξγαζία. Δηζέξρνληαη πνιχ αξγά ζε απηήλ, 

ηνχο ιείπεη ε πξαθηηθή γλψζε θαη ε ηξηβή θαη είλαη αλψξηκνη ζαλ εξγαδφκελνη (κε 

ηελ έλλνηα φηη αλ δνπιέςεηο γηα πξψηε θνξά ζηα ηξηάληα ζνπ, ηφηε, 

αλαπφθεπθηα, είζαη «αλψξηκνο» ζηηο ζρέζεηο εξγαζίαο, αιιά θαη ζηελ ίδηα ηε 

δνπιεηά). Γη απηή ηε ζηάζε ησλ λέσλ κεγάιε επζχλε θέξεη ε νηθνγέλεηα, αιιά 

θπξίσο ε πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε (δειαδή ε γεληθή 

εθπαίδεπζε σο βαζκίδα), ε νπνία, ζχκθσλα κε ηα ιφγηα ηνπ εθπξνζψπνπ είλαη 

«ράνο»... ηφζν απφ πιεπξάο απφθηεζεο γλψζεο –αθνχ δελ δηαζθαιίδεηαη θαλ φηη 

ν απφθνηηνο γπκλαζίνπ ή θαη ιπθείνπ γλσξίδεη ζαλ κίληκνπκ έζησ αγγιηθά θαη 

ρξήζε Ζ/Τ ρσξίο λα πάεη ζε θξνληηζηήξηα- φζν, ην θπξηφηεξν, απφ πιεπξάο 

νπζηαζηηθήο πλεπκαηηθήο θαη ςπρνινγηθήο πξνεηνηκαζίαο γηα ηελ είζνδν ζηελ 

παξαγσγή θαη ηελ αγνξά εξγαζίαο. Δπηζεκαίλεη φηη θαη ζηηο λέεο ειηθίεο, αιιά 

θαη ζε κεγαιχηεξεο ρξεηάδνληαη θάπνηνπ είδνπο κεραληζκνί θαζνδήγεζεο 

(“mentoring”) ψζηε ν εξγαδφκελνο λα βνεζηέηαη λα ρεηξίδεηαη δεηήκαηα ηεο 

ζρέζεο ηνπ κε ηελ εξγαζία, ηνπο πξντζηακέλνπο, ηελ επαγγεικαηηθή θαη 

εξγαζηαθή ζπκπεξηθνξά θιπ. Γηα ηελ θαηάξηηζε αλαθέξεη φηη επίζεο είλαη 

μεθνκκέλε απφ ηηο αλάγθεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη φηη νξγαληζκνί φπσο ιρ ν 

ΟΑΔΓ παξακέλνπλ αθφκε ππέξκεηξα γξαθεηνθξαηηθνί. Ο κφλνο ηξφπνο λα 

μεπεξαζηνχλ φια απηά ηα πξνβιήκαηα είλαη λα έξζνπλ θνληά νη θξαηηθνί κε ηνπο 

ηδησηηθνχο θνξείο, δειαδή, φπσο γίλεηαη θαηαλνεηφ, λα εκπιαθνχλ κε θάπνην 

ηξφπν νη επηρεηξήζεηο ζηε δηακφξθσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαηάξηηζεο θιπ. 
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 Ο ηδηνθηήηεο επηρείξεζεο θαηαζθεπήο θνπκπηψλ ζηελ πεξηνρή ηεο 

Λάξηζαο, πνπ απαζρνιεί πεξίπνπ 70 άηνκα, δειψλεη φηη ζεκαληηθφ κέξνο ηεο 

εθπαίδεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζπληειείηαη κε παξαδνζηαθφ ηξφπν, δηακέζνπ ηεο 

ηξηβήο ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη κε ηελ θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα ησλ πην 

έκπεηξσλ εξγαηνηερληηψλ. Κάπνην ελδεηθηηθφ απφζπαζκα απφ ηα ιεγφκελά ηνπ: 

«Πξέπεη [ν λενπξνζιεθζείο εξγαδφκελνο, ζεκ. Α.Υ.] ζε ηξεηο κήλεο λα ην κάζεη 

[ην αληηθείκελν εξγαζίαο ηνπ, ζεκ. Α.Υ.]. Γελ είλαη δχζθνιε ε φιε δηαδηθαζία. 

Πξέπεη ζε ηξεηο κήλεο λα έρεη κάζεη. Να, ηψξα έρνπκε πάξεη έλαλ θαηλνχξγην 

ζηελ πξψηε χιε, ζην θνπηήξην. Σνλ πήξε ν παιηφο γηα βνεζφ ηνπ. Πηζηεχνπκε φηη 

ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα ζα γίλεη θαιφο. Πεηχρακε έλαλ άιιν ν νπνίνο ήηαλ 

έηζη θη έηζη θαη ηνλ ζηακαηήζακε. Φαίλεηαη ν άλζξσπνο πνπ παίξλεη ζηξνθέο... 

Έηζη γίλνληαη πάληα νη πξνζιήςεηο». Σα παξαπάλσ ηζρχνπλ θπζηθά θπξίσο γηα 

ηνπο λενπξνζιακβαλφκελνπο ππφ εηδίθεπζε εξγαηνηερλίηεο θαη ιηγφηεξν γηα 

εθείλν ην ηκήκα εξγαδνκέλσλ ην νπνίν νθείιεη λα έρεη θαη θάπνηνπ είδνπο εηδηθή 

εγθχθιηα κφξθσζε (ιρ ρεκηθνί). εκαζία, θαηά ηνλ ηδηνθηήηε ηεο επηρείξεζεο, 

έρεη θπξίσο ην «λα πηάλνπλ ηα ρέξηα ηνπ εξγαδφκελνπ», λα είλαη εχζηξνθνο, 

εξγαηηθφο, ζπλεξγάζηκνο, δηαζέζηκνο γηα καθξνρξφληα ζρέζε κε ηελ επηρείξεζε. 

Δλδηαθέξνπζα είλαη θαη ε παξαηήξεζε ηνπ εξγνδφηε φηη ζηε δηαδηθαζία ησλ 

πξνζιήςεσλ εκπιέθνληαη θαη παξάγνληεο φπσο ν δήκαξρνο ηεο πφιεο θαη άιινη 

«άλζξσπνη ηνπ θχθινπ καο». 

 Ο ηδηνθηήηεο ηεο επηρείξεζεο ζεσξεί φηη νη απαηηήζεηο γηα εθπαίδεπζε 

έρνπλ αλέβεη ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Θεσξεί φηη ηα ΑΔΗ θαη ηα ΣΔΗ θαιχπηνπλ ηηο 

ζεκεξηλέο αλάγθεο θαη κάιηζηα πεξηζζφηεξν ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο 

εξγαζίαο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη ηα ΣΔΗ, νη ηερληθέο ζρνιέο θαη ηα ΣΔΔ. Ο 

ίδηνο δειψλεη φηη πξνηηκά λα πξνζιάβεη έλαλ απφθνηην ΣΔΔ απφ έλαλ απφθνηην 

Γεληθνχ Λπθείνπ γηαηί ν πξψηνο έρεη κεγαιχηεξε ηξηβή κε ηε δνπιεηά θαη είλαη 

πην έηνηκνο λα κπεη ζηελ παξαγσγή. Θέηεη έλα δήηεκα γεληθήο παηδείαο θαη 

γεληθήο ζηάζεο ησλ λέσλ απέλαληη ζηελ εξγαζία ιέγνληαο φηη νη ζχγρξνλνη λένη 

«απνθεχγνπλ ηε κνπηδνχξα», δεηάλε κφλν δνπιεηέο γξαθείνπ, ρσξίο λα 

θνπξάδνληαη πνιχ θαη κε ςειέο απνδνρέο κάιηζηα. πσο ιέεη ραξαθηεξηζηηθά 

«ζήκεξα ε λενιαία δεηάεη πνιιά πξάγκαηα θαη ε πξνζθνξά [είλαη] ιίγε». 

ρεηηθά κε ηα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο, αλαθέξεηαη φηη ην ζεκαληηθφηεξν 
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ζηνηρείν είλαη ε εθπαίδεπζε, ε εμεηδίθεπζε. Ζ θαηάξηηζε θαη ε επηκφξθσζε 

έπνληαη ζε ζπνπδαηφηεηα. 

 

 Ο εθπξφζσπνο κεγάιεο θξαηηθήο επηρείξεζεο, κε 1.300 άηνκα πξνζσπηθφ 

θαη θχξην αληηθείκελν ηελ παξαγσγή ππξνκαρηθψλ θαη φπισλ, δειψλεη φηη ε 

ελδνεπηρεηξεζηαθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο είλαη αξθεηά 

εθηεηακέλε θαη εμεηδηθεπκέλε. πλήζσο ην πξνζσπηθφ πεξλά αξρηθά απφ κηα 

εηήζηα εθπαίδεπζε. Δθηφο απηνχ, νη δηάθνξεο δηεπζχλζεηο πξνσζνχλ δηάθνξα 

ζεκαηηθά αληηθείκελα, θάπνηα εθ ησλ νπνίσλ είλαη ηαθηηθά –φπσο ιρ ε εθκάζεζε 

ρεηξηζκνχ πξνγξακκάησλ Ζ/Τ- ελψ άιια είλαη εμεηδηθεπκέλα θαη κεξηθέο θνξέο 

δηνξγαλψλνληαη απφ θνξείο φπσο ε Έλσζε Υεκηθψλ Διιάδαο, ην Πνιπηερλείν θ. 

ά Αθφκε, ε εηαηξεία δηνξγαλψλεη θαη άιια ζεκηλάξηα, κε εμσηεξηθνχο ή θαη 

εζσηεξηθνχο εθπαηδεπηέο. Ζ επηρείξεζε δηαζέηεη δηθφ ηεο ΚΔΚ, θαζψο θαη 

ππνδνκή εθπαίδεπζεο, φπσο αίζνπζεο εθπαίδεπζεο θαη επνπηηθά κέζα 

δηδαζθαιίαο. Ηδηαίηεξε ζεκαζία έρνπλ ηα ζεκηλάξηα κε ζέκα ηελ πγηεηλή θαη 

αζθάιεηα ζηελ εξγαζία –ιφγσ θαη ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο επηρείξεζεο- ελψ 

εξγαδφκελνη ηεο εηαηξείαο, θπξίσο κεραληθνί, ζηέιλνληαη θαη ζε εμσηεξηθά 

ζεκηλάξηα γηα επηκφξθσζε θαη θαηάξηηζε πάλσ ζε θαηλνχξγηεο εμειίμεηο ζην 

αληηθείκελφ ηνπο. 

 ρεηηθά κε ην δήηεκα ηεο ζχλδεζεο ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κε ηελ 

παξαγσγή, ν εθπξφζσπνο ζεσξεί φηη είλαη αδχλαηε αθφκε, εμαηηίαο ηνπ φηη δελ 

ππάξρεη επαθή κε ηελ πξαθηηθή ηεο εξγαζίαο ζηηο επηρεηξήζεηο. Δθηηκά ζαλ πνιχ 

ζεηηθή ηελ πξαθηηθή άζθεζε ησλ θνηηεηψλ θαη ζπνπδαζηψλ ζε επηρεηξήζεηο. 

Δπηζεκαίλεη φηη ελψ ζηα ΣΔΗ ε πξνβιεπφκελε πξαθηηθή άζθεζε είλαη εμάκελε, 

ζηα ΑΔΗ αληίζεηα είλαη πνιχ κηθξφηεξε (αλαθέξνληαη νη πεξηπηψζεηο ησλ 

ρεκηθψλ κεραληθψλ -5 εβδνκάδεο, θαη ησλ κεραλνιφγσλ κεραληθψλ – 7 

εβδνκάδεο). Θεσξεί φηη ζα ήηαλ ζεηηθφ λα αλαιακβάλνπλ ηα ΑΔΗ θάπνηα 

“project” ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα γηαηί θαη θάπνηα έζνδα ζα έρνπλ απφ απηφ, αιιά 

θαη ζα απνθηνχζαλ θάπνηα ζηελφηεξε ζχλδεζε κε ηηο ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο θαη 

ηηο αλάγθεο ηνπο γηα εξγαηηθφ δπλακηθφ. Ο εθπξφζσπνο δελ αληηπαξαζέηεη ηελ 

εθπαίδεπζε κε ηελ θαηάξηηζε, ζεσξεί φηη είλαη ζπκπιεξσκαηηθέο κεηαμχ ηνπο θαη 

αλαγθαίεο θαη ε κία ηξνθνδνηεί ηελ άιιε. Θεσξεί ζεκαληηθή ηελ γελίθεπζε ηεο 

πξαθηηθήο άζθεζεο ησλ θνηηεηψλ θαη ζπνπδαζηψλ ζηηο επηρεηξήζεηο, κε ζηφρν 

φρη κφλν ηελ ελζσκάησζε αξγφηεξα ηνπ εξγαδφκελνπ ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, 
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αιιά θαη ηελ πην γξήγνξε απφδνζή ηνπ. Σέινο επηζεκαίλεη θάπνηα δηαθνξά 

πλεπκαηηθήο ζηάζεο θαη θνπιηνχξαο (θάηη πνπ ζπληζηά δήηεκα γεληθήο παηδείαο) 

φζνλ αθνξά ηελ εξγαζία θαη ηηο ζρέζεηο εληφο ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο ζηε 

ζεκεξηλή λενιαία ζε ζρέζε κε παιηφηεξα θαη θπξίσο ην φηη «νη λένη εξγαδφκελνη 

θαίλνληαη λα κελ έρνπλ ηφζεο θηινδνμίεο... ην παξειζφλ λνκίδσ φηη είρακε 

εξγαδφκελνπο κε πην θηιφδνμνπο ζηφρνπο, πνπ είραλ πην θαιή ζπγθξφηεζε γηα 

ηελ επίηεπμε απηψλ ησλ ζηφρσλ... ην παξειζφλ ήηαλ θαη ν ζεβαζκφο 

κεγαιχηεξνο πξνο ηνπο ηεξαξρηθά αλψηεξνπο, ε ζηφρεπζε ήηαλ θαιχηεξε». 

 

 Ζ επφκελε θαηά ζεηξά ζπλέληεπμε πξνέξρεηαη απφ ζηέιερνο 

κεηαπνηεηηθήο βηνκεραλίαο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ παξαγσγή ςσκηνχ θαη 

αξηνζθεπαζκάησλ. Ζ κνλάδα παξαγσγήο είλαη ζηελ πεξηνρή ηεο Πάηξαο. 

Πξφθεηηαη γηα κηα ζρεηηθά παιηά επηρείξεζε (ηδξχζεθε ην 1977) πνπ αλήθεη πιένλ 

ζε κεγάιν κηιν Δπηρεηξήζεσλ θαη απαζρνιεί 75 άηνκα, εθ ησλ νπνίσλ ηα 50 

νξίδνληαη απφ ηνλ εθπξφζσπφ ηεο σο «εξγάηεο», δειαδή απιφ εξγαηηθφ θαη 

εξγαηνηερληθφ-εκπεηξνηερληθφ πξνζσπηθφ, ελψ ηα ππφινηπα 25 άηνκα νξίδνληαη 

σο «πηπρηνχρνη ΑΔΗ θαη ΣΔΗ» (ν κηινο ζηνλ νπνίν αλήθεη πιένλ ε ζπγθεθξηκέλε 

επηρείξεζε απαζρνιεί, θαηά ηνλ εθπξφζσπν, 2.000 – 3.000 άηνκα). 

 ιν ην πξνζσπηθφ ηεο επηρείξεζεο πεξλά απφ ελδνεπηρεηξεζηαθή 

εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ζην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο ζε αληηζηνηρία κε ηελ 

εηδηθφηεηα θαη ηηο αλάγθεο παξαθνινχζεζεο ηνπ ζπλερνχο ηερλνινγηθνχ 

εθζπγρξνληζκνχ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, ηεο αλφδνπ ηνπ δείθηε πνηφηεηαο 

ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο (πνηνηηθέο πξνδηαγξαθέο, ζχζηεκα “ISO”θιπ.). Έλα 

ελδηαθέξνλ ζηνηρείν πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ζπλέληεπμε είλαη φηη, εθηφο απφ 

εθείλεο ηηο δηαδηθαζίεο εθπαίδεπζεο, εμεηδίθεπζεο θαη θαηάξηηζεο πνπ αθνξνχλ 

απνθιεηζηηθά ηε δνζκέλε επηρείξεζε θαη ζπληεινχληαη απνθιεηζηηθά κέζα ζε 

απηή, ππάξρνπλ θαη δηαδηθαζίεο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο πνπ δηνξγαλψλνληαη 

απφ ην χιινγν Βηνκεράλσλ ηεο Πάηξαο (δελ δηεπθξηλίδεηαη αλ πξφθεηηαη γηα 

ηνπηθφ παξάξηεκα ηνπ ΔΒ ή γηα απηνηειή ζχιινγν ή ζχλδεζκν ηνπηθψλ 

βηνκεραληψλ) θαη ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ εξγαδφκελνη πνιιψλ μερσξηζηψλ 

βηνκεραληψλ ηεο πεξηνρήο. Φαίλεηαη ινηπφλ φηη έλα κέξνο ηεο θαηάξηηζεο θαη 

εμεηδίθεπζεο (δελ γίλεηαη ιφγνο γηα βαζηθή επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε, αιιά γηα 

εθπαίδεπζε ζε θαηλνχξγηα κεραλήκαηα θιπ, δειαδή γηα θαηάξηηζε θαη πεξαηηέξσ 

εμεηδίθεπζε) γίλεηαη δηακέζνπ ζπληνληζκέλσλ ελεξγεηψλ ησλ βηνκεραληψλ ηεο 
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πεξηνρήο πνπ έρνπλ ζπζηήζεη ΗΔΚ γηα απηφ ην ζθνπφ. Ζ εθπαίδεπζε θαη 

θαηάξηηζε απηή δελ αθνξά κφλν ην θαηψηεξν εκπεηξνηερληθφ εξγαηηθφ 

πξνζσπηθφ, αιιά επεθηείλεηαη θαη ζε ζηειέρε ησλ βηνκεραληψλ, ηδηαίηεξα ζε φηη 

αθνξά, φπσο νξίδεηαη απφ ηνλ εθπξφζσπν ηεο επηρείξεζεο, ηνλ ηδησηηθφ έιεγρν 

θαη επηζεψξεζε ησλ θαηλνχξγησλ ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο (αλαθέξεηαη ην δηεζλέο 

ζχζηεκα-θαλνληζκφο πνηφηεηαο “ISO” θαηά θχξην ιφγν). Πξφθεηηαη δειαδή, 

νπζηαζηηθά γηα ηελ εθπαίδεπζε εηδηθψλ ζηειερψλ φπσο νη «κεραληθνί πνηφηεηαο» 

πνπ έρνπλ θξίζηκν θαη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζήκεξα ζηε δηεζλή βηνκεραλία (αθνχ 

επηηεξνχλ θαη δηαζθαιίδνπλ ηελ ηήξεζε ησλ δηεζλψλ παξαγσγηθψλ «ζηάληαξηο» 

πνπ νξίδνληαη απφ ηε δηεζλή αγνξά θαη ηα νπνία εμειίζζνληαη θαη 

«επηθαηξνπνηνχληαη» δηαξθψο). Δθηφο απφ «ελδνεπηρεηξεζηαθή» εθπαίδεπζε θαη 

θαηάξηηζε, ινηπφλ, εδψ ππάξρεη θαη απηή ε δηαδηθαζία πνπ κπνξνχκε λα 

νλνκάζνπκε «δηεπηρεηξεζηαθή» εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε. 

 Απφ ην ηειεπηαίν ζεκείν μεθηλά θαη ην κέξνο εθείλν ηεο ζπλέληεπμεο ηνπ 

εθπξνζψπνπ ηεο ελ ιφγσ επηρείξεζεο πνπ επηθεληξψλεηαη ζηα θελά θαη ηηο 

αδπλακίεο θαη ειιείςεηο ζηε βαζηθή επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε ζηε ρψξα, 

ηδηαίηεξα ηελ επηζηεκνληθή θαη ηερλνινγηθή. Δίλαη ζαθέο φηη αλ ε δηακφξθσζε 

εηδηθνηήησλ ηφζν ζεκαληηθψλ φπσο νη κεραληθνί πνηφηεηαο γίλεηαη θαη‟ αλάγθελ 

ζε ηνπηθφ επίπεδν απφ ζπληνληζκέλεο πξνζπάζεηεο ησλ βηνκεραληψλ, ηφηε 

ππάξρεη πξφβιεκα ζηελ εθπαίδεπζε ηεο ρψξαο πνπ ζα έπξεπε απφ πξηλ θαη κέζα 

ζην πιαίζην ησλ ΑΔΗ θαη ΣΔΗ λα έρεη πξνεηνηκάζεη παξφκνηα ζηειέρε. Ο 

εθπξφζσπνο, θαηαξράο, ινηπφλ, ζέηεη ην πξφβιεκα ηεο ζσζηήο επηζηεκνληθήο θαη 

ηερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο ζηειερψλ απφ ην θξαηηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Χο 

δεχηεξν (πνπ ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ην πξψην θαη πξνθχπηεη απφ απηφ) ηίζεηαη ην 

δήηεκα ηεο ζρέζεο θαη επαθήο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο κε ηηο αλάγθεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ηεο αγνξάο, ηεο παξαθνινχζεζεο ησλ ζχγρξνλσλ εμειίμεσλ 

ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη ηε δηεζλή αγνξά. Σξίην ηίζεηαη ην δήηεκα ηεο 

έγθαηξεο απφθηεζεο πξαθηηθήο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο 

βηνκεραληθήο δξαζηεξηφηεηαο απφ ηνπο απφθνηηνπο ΑΔΗ θαη ΣΔΗ, δήηεκα φπνπ ν 

εθπξφζσπνο δηαπηζηψλεη πνιιέο ειιείςεηο. Σέηαξην ηίζεηαη ην αίηεκα ηνπ 

ζπλνιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ νιφθιεξνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο 

ρψξαο (πεξηιακβαλνκέλεο ηεο γεληθήο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο) ζε ζρέζε κε ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ ζχγρξνλσλ αλαγθψλ ησλ επηρεηξήζεσλ, δειαδή ην δεηνχκελν 

είλαη ε ζπλνιηθή δηαδηθαζία ηεο εθπαίδεπζεο, κε φιεο ηηο πηπρέο ηεο (ηθαλφηεηεο, 
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δεμηφηεηεο, αμίεο, ςπρηθέο-πλεπκαηηθέο ζηάζεηο θαη κνηίβα-ξπζκηζηέο 

ζπκπεξηθνξάο θιπ) λα αληηζηνηρεί ζηηο απαηηήζεηο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ 

επηρεηξήζεσλ ζην πιαίζην ηεο αγνξάο. 

 Γηα λα ιπζνχλ φια απηά ηα πξνβιήκαηα ζα πξέπεη, θαηά ηνλ εθπξφζσπν 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηρείξεζεο, λα ππάξμεη έλαο ζπλνιηθφο πξνγξακκαηηζκφο 

πνπ λα βαζίδεηαη ζηελ πξφβιεςε ηεο θαηεχζπλζεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο 

ρψξαο (ζε ζρέζε κε ηηο εμειίμεηο ζηε δηεζλή αγνξά) θαη πάλσ ζε απηή λα ρηίδεηαη 

ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ε επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ζε φια ηα 

επίπεδα. Αλαθέξεη ιρ φηη αλ δελ πξνγξακκαηίδνπκε λα θαηαζθεπάδνπκε πινία ζε 

θάπνηα ρξφληα (εθφζνλ σο ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο δελ πξνζδνθνχκε ζεηηθέο 

πξννπηηθέο ζε απηφ ηνλ θιάδν, επνκέλσο δελ αλακέλεηαη λα επελδχζνπκε εθεί), 

ηφηε δελ ρξεηάδνληαη ζρνιέο λαππεγψλ θαη παξφκνηεο εηδηθφηεηεο ζηε ρψξα, 

νπφηε κπνξνχκε λα εμνηθνλνκήζνπκε πφξνπο γηα λα νξγαλψζνπκε εθπαηδεπηηθή 

ππνδνκή ζε άιιν ηνκέα θαη θιάδν. Με βάζε απηφ ην ζθεπηηθφ πξέπεη λα 

αλαδηνξγαλσζεί ε επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε απφ ηνλ ΟΑΔΓ, ηηο 

άιιεο ηερληθέο ζρνιέο, ηα θξαηηθά θαη ηδησηηθά ΗΔΚ θαη ΚΔΚ, ην ζρνιηθφ 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ηα ΑΔΗ θαη ΣΔΗ. Κάηη ηέηνην απαηηεί θπζηθά ζηελφηεξε 

θαη πην νξγαληθή ζχλδεζε κεηαμχ ηνπ θξαηηθνχ δηνηθεηηθνχ κεραληζκνχ 

(θεληξηθνχ θαηά θχξην ιφγν, αιιά θαη πεξηθεξεηαθνχ) θαη ησλ ηδησηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ. 

 

 Ζ ζπλέληεπμε πνπ αθνινπζεί πξνέξρεηαη απφ αλψηαην ζηέιερνο 

επηρείξεζεο βηνκεραλίαο ηξνθίκσλ κε ζεκαληηθφ κεξίδην ηεο ειιεληθήο αγνξάο 

πνπ αλήθεη ζε κεγάιν ειιεληθήο ηδηνθηεζίαο δηαθιαδηθφ κηιν Δπηρεηξήζεσλ 

πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη θαη ζην εμσηεξηθφ. Ζ εθπαίδεπζε, εμεηδίθεπζε θαη 

θαηάξηηζε ζηα αληηθείκελα παξαγσγήο θαη εξγαζίαο γίλεηαη ελδνεπηρεηξεζηαθά. 

Γηα ην απιφ εξγαηηθφ θαη εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ ε εθπαίδεπζε ζπλίζηαηαη 

θαηά θχξην ιφγν ζηελ πξαθηηθή άζθεζε θαη ηξηβή κε ην αληηθείκελν. Ο 

εθπξφζσπνο αλαθέξεη φηη ε ζεκαληηθφηεξε πεγή κφληκνπ πξνζσπηθνχ είλαη ην 

επνρηαθφ πξνζσπηθφ ηεο επηρείξεζεο. Άξα ην απιφ εξγαηηθφ πξνζσπηθφ 

αλαλεψλεηαη βαζηθά απφ εθεί. Απφ εθεί θαη πέξα, γηα ηηο πην εηδηθεπκέλεο ζέζεηο 

εξγαζίαο, ηα ζηειέρε θιπ αμηνπνηνχληαη θαηά θχξην ιφγν νη πφξνη ηνπ ΛΑΔΚ, 

ηνπ ινγαξηαζκνχ «045» γηα λα νξγαλσζεί ελδνεπηρεηξεζηαθή θαηάξηηζε. Σα 

αληηθείκελα θαηάξηηζεο δελ κπνξνχλ λα θαιπθζνχλ απφ ηηο ζρνιέο θαη ηα 
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πξνγξάκκαηα ηνπ ΟΑΔΓ γηαηί ηα ηειεπηαία δελ είλαη επαξθψο εμεηδηθεπκέλα θαη 

πνηνηηθά. Ζ θαηάξηηζε είλαη ζπλερήο θαη αδηάθνπε ζε φιεο ηηο δηεπζχλζεηο ηεο 

επηρείξεζεο. Ο εθπξφζσπνο ηεο επηρείξεζεο δίλεη κηα εμαηξεηηθά ζεκαληηθή, 

θαηά ηε γλψκε ηνπ γξάθνληα, πιεξνθνξία: αλαθέξεη φηη «ην ΛΑΔΚ ζπλήζσο δελ 

ηνλ εμαληινχκε. Γειαδή θέηνο έρσ ππφινηπα γηα λα πάκε λα θάλνπκε 

κεηαπηπρηαθά ζηελ Ακεξηθή. Σφζα πνιιά ιεθηά, αο πνχκε. Γελ ζα ην 

εμαληιήζνπκε. Γηαηί δελ ππάξρνπλ ιφγνη εηδηθνί λα θάλνπκε εθπαίδεπζε γηα λα 

πεξλάκε ηελ ψξα καο. Θα θάλνπκε εθπαίδεπζε γηαηί ππάξρεη ιφγνο. Τπάξρνπλ 

ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο ζηελ εθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε». Δθηφο απφ απηφλ ηνλ 

ηξφπν, αμηνπνηνχληαη, φηαλ ππάξρεη αλάγθε θαη πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο θαη 

επηκφξθσζεο πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηελ αγνξά. ια απηά, απ‟ φ,ηη γίλεηαη 

θαηαλνεηφ απφ ηελ ζπλέληεπμε, αθνξνχλ θαηά θχξην ιφγν ηηο εηδηθέο αλάγθεο 

θαηάξηηζεο θαη επηκφξθσζεο ησλ αλψηεξσλ ζηειερψλ ηεο επηρείξεζεο φζνλ 

αθνξά ηηο εμειίμεηο ζηε δηεζλή αγνξά, ιρ ηα δηεζλή ινγηζηηθά πξφηππα θαη άιια 

ηέηνηα εηδηθά ζέκαηα. 

 ρεηηθά κε ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο, ν εθπξφζσπνο 

αλαθέξεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηα ΑΔΗ θαη ΣΔΗ, δειαδή ζηνπο θνξείο 

δηακφξθσζεο ζηειερψλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο. Καηά ηε γλψκε ηνπ, ζα πξέπεη λα 

ιεηηνπξγνχλ θαιχηεξα, νη θαζεγεηέο ζα πξέπεη λα είλαη πην ζπλεπείο, πην 

επαγγεικαηίεο ζην έξγν ηνπο θαη πην ελεκεξσκέλνη γηα ηηο εμειίμεηο ζηελ αγνξά 

θαη ηηο επηρεηξήζεηο. Δπίζεο ζα πξέπεη λα ππάξρεη πην ζηελή ζχλδεζε ησλ 

παλεπηζηεκίσλ κε θνξείο ηεο βηνκεραλίαο, ησλ κηθξνκεζαίσλ θιπ, ψζηε λα 

αληρλεχνληαη εγθαίξσο νη ππαξθηέο αλάγθεο γηα αλψηεξε θαη αλψηαηε 

εθπαίδεπζε. Μεγάιε ζεκαζία έρεη, θαηά ηε γλψκε ηνπ εθπξνζψπνπ ηεο 

επηρείξεζεο, ε πξαθηηθή άζθεζε ησλ εθπαηδεπφκελσλ ζε φια ηα επίπεδα θαη 

βαζκίδεο ζπνπδψλ. Απηφ είλαη αλαγθαίν γηαηί κε απηφ ηνλ ηξφπν α) νη λένη 

άλζξσπνη έξρνληαη ζε επαθή κε ηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο, β) βξίζθνπλ 

επθαηξίεο απαζρφιεζεο, γ) απνθηνχλ εκπεηξία, δ) αλαπηχζζνπλ ζπγθεθξηκέλεο 

δεμηφηεηεο πνπ ζα είλαη ρξήζηκεο αξγφηεξα, ε) καζαίλνπλ λα επηθνηλσλνχλ θαη λα 

ιεηηνπξγνχλ νξγαληθά ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, απνθηνχλ δειαδή κηα 

«εξγαζηαθή παηδεία», αληηιακβαλφκελνη ην ραξαθηήξα ηεο εξγαζίαο σο 

ζπιινγηθήο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο. 
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 Ζ επφκελε ζπλέληεπμε αθνξά κεγάιν κηιν Δπηρεηξήζεσλ, ε θεληξηθή 

δξαζηεξηφηεηα ηνπ νπνίνπ ζπγθεληξψλεηαη ζηελ παξαγσγή γαιαθηνθνκηθψλ 

πξντφλησλ θαη έρεη επεθηαζεί θαη ζην εμσηεξηθφ. Σν εξγαηηθφ εκπεηξνηερληθφ 

πξνζσπηθφ εθπαηδεχεηαη ελδνεπηρεηξεζηαθά. Τπάξρνπλ ζπλερή πξνγξάκκαηα 

εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ηεο επηρείξεζεο πνπ αμηνπνηνχλ ηνπο πφξνπο ηνπ 

«ΛΑΔΚ» θαη ηνπ «045» θαη αθνξνχλ πνιιέο εηδηθφηεηεο ζηελ επηρείξεζε. 

Γηελεξγνχληαη επίζεο θαη άιια πξνγξάκκαηα πνπ δελ εληάζζνληαη ζηνλ ΛΑΔΚ 

θαη ζε άιινπ είδνπο επηδνηήζεηο. Ο εθπξφζσπνο δελ δηαπηζηψλεη θάπνην 

ζεκαληηθφ πξφβιεκα εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζε φια ηα επίπεδα, απφ ηα αλψηαηα 

ζηειέρε κέρξη θαη ην θαηψηεξν ηκήκα ηνπ πξνζσπηθνχ. Σα κεζαία ζηειέρε 

πξνέξρνληαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ηα ΣΔΗ γαιαθηνθνκίαο, ελψ κέξνο ηνπ 

θαηψηεξνπ πξνζσπηθνχ πξνέξρεηαη απφ ηα ΣΔΔ γαιαθηνθνκίαο θαη ζπλαθψλ 

πξντφλησλ πνπ έρνπλ αλνίμεη θαηά ηφπνπο. εκεηψλεηαη επηπιένλ φηη έρεη ήδε 

δηακνξθσζεί κηα κηθξή παξάδνζε, φπνπ νη απφθνηηνη  ΣΔΔ γαιαθηνθνκίαο, 

επεμεξγαζίαο γάιαθηνο θιπ ζπνπδάδνπλ ζε απηνχο ηνπο θνξείο απνζθνπψληαο 

ινγηθά ζηελ πξφζιεςή ηνπο ζηελ εηαηξεία. Έηζη, αθελφο έρεη δηακνξθσζεί κηα 

λέα γεληά εηδηθεπκέλνπ ζην αληηθείκελν παξαγσγήο πξνζσπηθνχ θαη αθεηέξνπ 

πινπνηείηαη νκαιά ε αλαλέσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο επηρείξεζε δηα ηεο βαζκηαίαο 

αληηθαηάζηαζεο ησλ παιηψλ εξγαηψλ πνπ θηάλνπλ ζε ειηθία ζχληαμεο (πνιινί εθ 

ησλ νπνίσλ ήζαλ αθφκα θαη αλαιθάβεηνη θαη απφθηεζαλ ηελ επαγγεικαηηθή 

εηδηθφηεηα κέζα ζην εξγνζηάζην δίρσο πξφηεξε εθπαηδεπηηθή πξνεηνηκαζία) απφ 

ηε λεφηεξε γεληά εηδηθεπκέλσλ εξγαηψλ. ηελ νξγαληθή θαη νξζνινγηθή απηή 

ζχλδεζε κεηαμχ επηρείξεζεο θαη επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο αλαθέξεηαη φηη 

ζπληειεί θαη ε ηνπηθή επαγγεικαηηθή παξάδνζε θαη νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. 

Απηφ είλαη πην ρηππεηφ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο ζηα Ησάλληλα, φπνπ νη 

αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο ζε πξνζσπηθφ «παληξεχνληαη» κε ηε καθξφρξνλε 

παξάδνζε ηεο πεξηνρήο ζηελ παξαγσγή γαιαθηνθνκηθψλ θαη ηπξνθνκηθψλ 

πξντφλησλ (αλαθέξεηαη ζηε ζπλέληεπμε φηη ε ζρνιή γαιαθηνθνκίαο ζηελ πεξηνρή 

έγηλε αθξηβψο ιφγσ ηεο χπαξμεο ηεο ελ ιφγσ επηρείξεζεο εθεί). 

 Σα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο πνπ δηελεξγνχληαη ζηελ 

εηαηξεία είλαη πνιππνίθηια θαη απιψλνληαη ζην ζχλνιν ησλ 25 εηδηθνηήησλ πνπ 

ππάξρνπλ ζηελ εηαηξεία. Ξεθηλνχλ απφ ηελ εβδνκαδηαία θαηάξηηζε θάζε 

λενπξνζιακβαλφκελνπ ζηειέρνπο ζηνλ δηεζλή θαλνληζκφ-πξφηππν πνηφηεηαο 

“ISO” ή ζηελ πηζηνπνίεζε “PRC” πνπ ηζρχεη γηα ηε Βξεηαλία θαη θηάλεη σο θαη 
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ηε ζηήξημε κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ή θαη απιψλ πηπρηαθψλ ζπνπδψλ γηα 

εξγαδνκέλνπο ηεο επηρείξεζεο, ζε ζπλάξηεζε πάληα κε ηηο αλάγθεο ηεο θαη ηελ 

πξφβιεςε απηψλ ησλ αλαγθψλ απφ ηε δηνίθεζε. Αμηνπνηνχληαη θαη πξνγξάκκαηα 

ηνπ ΟΑΔΓ γηα ηελ θαηάξηηζε ζηε γαιαθηνθνκία. Δπεηδή ζπλερψο έλα ζεκαληηθφ 

ηκήκα ηνπ πξνζσπηθνχ βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο θαη επηκφξθσζεο 

επηιέγνληαη νη θαηάιιεινη ηξφπνη γηα λα κελ παξεκπνδίδεηαη ε παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία (αμηνπνίεζε ησλ αββαηνθχξηαθσλ θαη ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ζε 

αξθεηέο πεξηπηψζεηο θιπ.), αιιά, φηαλ ε δηεχζπλζε θξίλεη φηη θάηη ηέηνην είλαη 

αλαγθαίν, παίξλεη αθφκε θαη εθπαηδεπηηθή άδεηα ν εξγαδφκελνο γηα λα 

παξαθνινπζήζεη ηα πξνγξάκκαηα ζηε βάζε ηνπ ζθεπηηθνχ φηη ε κειινληηθή ηνπ 

απφδνζε ζα ππεξαλαπιεξψζεη ην φπνην θφζηνο ηεο απνπζίαο ηνπ γηα ηελ 

επηρείξεζε, ηφζν ζε πνζφηεηα, φζν θαη ζε πνηφηεηα εξγαζίαο. 

 ρεηηθά κε ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο, ν εθπξφζσπνο θάλεη ιφγν 

θπξίσο γηα ηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε θαη ζεκεηψλεη φηη ηα ΑΔΗ δελ έρνπλ ζχλδεζε 

κε ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηηο αλάγθεο ηνπο, γη απηφ θαη παξάγνπλ αλέξγνπο 

παλεπηζηεκηαθνχ επηπέδνπ ζηε ζέζε ησλ παιηψλ αλαιθάβεησλ. Γελ παίξλνληαη 

ππφςε νη αλάγθεο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ κε απνηέιεζκα, 

ζε φ,ηη αθνξά ιρ ηελ ελ ιφγσ επηρείξεζε, λα κελ ππάξρεη ε απαξαίηεηε έκθαζε 

ζην λα βγαίλνπλ απφ ηα ΑΔΗ εηδηθεπκέλα ζηειέρε παξαγσγήο. Απνθνηηνχλ 

πνιινί εηδηθνί γηα κάλαηδκελη πνπ δελ ρξεηάδνληαη θαη δελ ππάξρνπλ νη αλαγθαίνη 

κεραληθνί, κεραλνιφγνη παξαγσγήο θνθ.  Με ηα ΣΔΗ ηα πξάγκαηα είλαη 

θαιχηεξα, ιφγσ θαη ηεο πξαθηηθήο καζεηείαο ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ 

πεξηιακβάλεηαη ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπο. Γεληθά, πξνθαλψο ιφγσ θαη ησλ 

αλαγθψλ ηεο ελ ιφγσ επηρείξεζεο, ν εθπξφζσπφο ηεο πξνθξίλεη ηε ιεηηνπξγία 

ησλ ΣΔΗ θαη ησλ ΣΔΔ ζπγθξηηηθά κε ηα ΑΔΗ θαη άιιεο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο. 

Μεγάιε ζεκαζία επίζεο απνδίδεηαη ζηελ πξαθηηθή άζθεζε ησλ θνηηεηψλ θαη 

ζπνπδαζηψλ ζηηο επηρεηξήζεηο. Ζ ζεσξεηηθή γλψζε είλαη απνθηεκέλε ζηα 

ζεκεξηλά ΑΔΗ, νπφηε ε πξνηεξαηφηεηα πξέπεη λα είλαη ε ζχλδεζε κε ηελ πξαθηηθή 

ηεο παξαγσγήο. Ο εθπξφζσπνο ζεσξεί φηη ζα ήηαλ θαιφ λα ππάξρεη επηδφηεζε 

ησλ αζθνπκέλσλ θνηηεηψλ ΑΔΗ ζε επηρεηξήζεηο. Θα βνεζνχζε αθφκε λα 

δηδάζθνπλ θαη ζηειέρε επηρεηξήζεσλ ζε νξηζκέλα ΑΔΗ, φπσο γίλεηαη ήδε ζε 

θάπνηεο ηδησηηθέο ζρνιέο. 

 ε θάζε πεξίπησζε, ην δεηνχκελν είλαη ε ζπγθεθξηκέλε θαηαγξαθή ησλ 

αλαγθψλ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηεο αγνξάο θαη ε άκεζε πξνψζεζε ησλ 
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θαηάιιεισλ κέηξσλ ζηελ εθπαίδεπζε. Γηαηί αιιηψο, φπσο δηεξσηάηαη ν ίδηνο «ηη 

ζα γίλεη; Θέινπκε δηδάθηνξεο εξγάηεο; Μεηαπηπρηαθνχο εξγάηεο; Έρνπκε 

κεηαπηπρηαθνχο εξγάηεο. Πνχ, φκσο, νδεγνχκεζα, έηζη;». 

 

 Ζ ηειεπηαία ζπλέληεπμε πνπ αθνξά επηρείξεζε κεηαπνίεζεο πνπ 

πεξηιακβάλεηαη ζην δηαζέζηκν πιηθφ καο, αθνξά κηα επηρείξεζε εκθηάισζεο 

λεξνχ. Ζ επηρείξεζε απαζρνιεί πεξίπνπ 140 κφληκνπο εξγαδφκελνπο. Πξφθεηηαη 

γηα ηδηφκνξθε ηδησηηθή επηρείξεζε, κε ηελ έλλνηα φηη θαλέλαο ηδηψηεο κέηνρνο δελ 

θαηέρεη πάλσ απφ ην 2% ηνπ ζπλνιηθνχ παθέηνπ ησλ κεηνρψλ, ελψ ζπλδέεηαη 

πνιχ κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία ηεο πεξηνρήο ηεο (γηα δέθα ρξφληα ήηαλ 

ζπλεηαηξηζκφο, δειαδή κηα επηρείξεζε πνπ αλήθε ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε κηαο 

θσκφπνιεο), ηνπο θνξείο θαη ηνπο θαηνίθνπο-δεκφηεο ηεο. Ζ εμεηδίθεπζε ηνπ 

κεγαιχηεξνπ ηκήκαηνο ησλ εξγαδνκέλσλ (ησλ 90 εθ ησλ 140 αηφκσλ πνπ 

απαζρνινχληαη ζηελ άκεζε παξαγσγή, ζηε γξακκή παξαγσγήο) είλαη 

ζηνηρεηψδεο, θαηά ηα ιεγφκελα ηεο εθπξνζψπνπ ηεο, ιφγσ ηεο ζρεηηθά απιήο 

δηαδηθαζίαο ηεο παξαγσγήο. Χο εθ ηνχηνπ θαη νη αλάγθεο επαγγεικαηηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο είλαη ζρεηηθά ιίγεο, ζε ζχγθξηζε κε άιιεο 

επηρεηξήζεηο εκθηάισζεο θαη παξαγσγήο λεξνχ θαη αλαςπθηηθψλ ζηε ρψξα θαη 

αθνξνχλ θπξίσο ηνπο κεραληθνχο ηεο επηρείξεζεο θαη ην δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ. 

Ζ εθπαίδεπζε αθνξά θπξίσο ηε ρξήζε ησλ κεραλεκάησλ, ηελ πγηεηλή θαη 

αζθάιεηα θαη ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ πνηφηεηαο ηνπ πξντφληνο, ζχκθσλα κε ην 

δηεζλέο πξφηππν “ISO”. Απφ ηνπο πην εμεηδηθεπκέλνπο εξγαδφκελνπο 

παξαθνινπζνχληαη θαηά θαηξνχο θάπνηα εηδηθά ζεκηλάξηα πνπ νξγαλψλνληαη απφ 

θνξείο εθηφο ηεο επηρείξεζεο πνπ αθνξνχλ ελεκέξσζε ζε ζέκαηα αιιαγψλ πνπ 

πξνθχπηνπλ ιρ ζε θνξνινγηθά δεηήκαηα, ζε πξνγξάκκαηα κηζζνδνζίαο, ζε 

δεηήκαηα πνηνηηθνχ ειέγρνπ θαη δηαρείξηζεο θιπ. Ζ εθπξφζσπνο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο επηρείξεζεο δελ θάλεη θάπνηεο παξαηεξήζεηο γηα ηηο πνιηηηθέο 

εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο γεληθά ή γηα ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο ζε 

ζρέζε κε ηηο αλάγθεο ησλ επηρεηξήζεσλ θιπ. 

 

β) Καηαζθεπέο 

 

 ηνλ θιάδν ησλ θαηαζθεπψλ ην πιηθφ καο πεξηιακβάλεη κηα ειιεληθή 

εηαηξεία πνπ ζπληζηά δηεζλή κηιν ζηνλ θιάδν. Ζ φπνηα δηαθνξεηηθφηεηα ησλ 



 105 

δεηεκάησλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ζηηο θαηαζθεπέο ζε ζρέζε κε ηε 

κεηαπνίεζε πξνζδηνξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηε δηαθνξεηηθφηεηα αλάκεζα 

ζηνπο δπν απηνχο θιάδνπο θπξίσο ζε φ,ηη αθνξά ηελ ηαθηή ελαιιαγή ηνπ ρψξνπ 

εξγαζίαο ζηηο θαηαζθεπέο. Δλψ ε εξγαζία ζηε κεηαπνίεζε ζπκβαίλεη θαηά ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ζε κηα κφληκε παξαγσγηθή εγθαηάζηαζε, ζηηο θαηαζθεπέο, 

αληίζεηα, ε παξαγσγή «κεηαθηλείηαη» δηαξθψο κφιηο νινθιεξψλεηαη ην θάζε 

έξγν. Ο εθπξφζσπνο ηεο δνζκέλεο επηρείξεζεο ην απνδίδεη απηφ παξαζηαηηθά 

ιέγνληαο φηη αλ κπνξνχκε λα παξνκνηάζνπκε ηνπο εξγαδφκελνπο κηαο 

κεηαπνηεηηθήο κνλάδαο κε έλαλ ηαθηηθφ ζηξαηφ, ην εξγαηηθφ δπλακηθφ κηαο 

θαηαζθεπαζηηθήο κνλάδαο κνηάδεη πεξηζζφηεξν κε «θνκάληνο» πνπ πξέπεη λα 

νινθιεξψζνπλ κε επηηπρία θαη ζην κηθξφηεξν δπλαηφ ρξφλν έλαλ νξηζκέλν 

παξαγσγηθφ ζηφρν ζ‟ έλαλ ηφπν θαη θαηφπηλ λα κεηαθηλεζνχλ γξήγνξα ζηνλ 

επφκελν. 

 ε φ,ηη αθνξά ηελ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ηνπ πξνζσπηθνχ, ν 

εθπξφζσπνο δηαρσξίδεη δχν θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ: α) ηνπο εξγαηνηερλίηεο θαη 

β) ηα (κεζαία θαη αλψηεξα) ζηειέρε παξαγσγήο (κεραληθνί, ππνκεραληθνί θ. ά.). 

ρεηηθά κε ηνπο εξγαηνηερλίηεο δελ δηαπηζηψλεη θάπνην ηδηαίηεξν πξφβιεκα 

εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο γηα ηηο πεξηζζφηεξεο εηδηθφηεηέο ηνπο πνπ λα απαηηεί 

ζρεδηαζκφ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο απφ ηηο επηρεηξήζεηο. Σν 

πξφβιεκα ηεο εθπαίδεπζεο ησλ πεξηζζφηεξσλ εηδηθνηήησλ εξγαηνηερληηψλ έρεη 

πξνθαλψο ιπζεί πξηλ απηνί πξνζιεθζνχλ απφ ηελ κεγάιε θαηαζθεπαζηηθή 

εηαηξεία. Σν κφλν πνπ αλαθέξεη ζρεηηθά ν εθπξφζσπνο αθνξά ηελ θαηεγνξία ησλ 

ρεηξηζηψλ νηθνδνκηθψλ γεξαλψλ, νξηζκέλνπο εθ ησλ νπνίσλ θαη ζην πιαίζην 

ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ, ε εηαηξεία έζηεηιε γηα εθπαίδεπζε ζην εμσηεξηθφ γηα 2 

κήλεο, ψζηε λα κάζνπλ θάπνηα θαηλνχξγηα ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα πνπ ήζαλ 

ελζσκαησκέλα ζηνπο γεξαλνχο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ εθεί. Γηα ηηο ππφινηπεο 

θαηεγνξίεο εηδηθνηήησλ (ρεηξηζηέο εθζθαθέσλ, ειεθηξνιφγνη εγθαηαζηάηεο 

νηθνδνκψλ, ρηίζηεο θιπ) ν εθπξφζσπνο αλαθέξεη φηη ππάξρεη έλα ζχζηεκα 

πηζηνπνίεζεο απφ παιηά θαη αδεηψλ άζθεζεο επαγγέικαηνο. εκεηψλεη φηη 

ππάξρνπλ θάπνηεο εηδηθφηεηεο πνπ είλαη ζπγθξηηηθά πην δπζεχξεηεο, αιιά απηφ 

έρεη λα θάλεη θαη κε ην ζηνηρείν ηεο ζπγθπξίαο πνπ ππάξρεη φζνλ αθνξά ηελ 

αλάιεςε ησλ κεγάισλ θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ πνπ δελ έρνπλ ηνλ ίδην ηαθηηθφ, 

ζπλερή, ζρεηηθά κφληκν θαη νκνηφκνξθν ραξαθηήξα κέζα ζην ρξφλν πνπ έρνπλ νη 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο κεηαπνίεζεο. Δμάιινπ ε χπαξμε πνιιψλ εμσηεξηθψλ 
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κεηαλαζηψλ ζηε δνζκέλε πεξίνδν έθαλε αθφκε πην άλεηα ηα δεδνκέλα γηα ηηο 

θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξείεο. 

 Πην ζχλζεηα είλαη ηα πξάγκαηα ζε φ,ηη αθνξά ηα ζηειέρε ησλ 

επηρεηξήζεσλ, ηνπο κεραληθνχο θιπ. ηηο κεγάιεο θαηαζθεπαζηηθέο επηρεηξήζεηο 

απαηηείηαη πνιχ πςειφο βαζκφο εμεηδίθεπζεο ησλ κεραληθψλ. Καηά ηε γλψκε ηνπ 

εθπξνζψπνπ θαη άξα θαηά ηελ αληίιεςε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηαηξείαο, ππάξρεη 

έιιεηςε  αθξηβψο ζε εμεηδηθεπκέλνπο πνιηηηθνχο κεραληθνχο θαη ηερληθνχο 

επηζηήκνλεο. Ο θαηακεξηζκφο εξγαζίαο έρεη βαζχλεη πνιχ, αιιά ηα ΑΔΗ ηεο 

ρψξαο εμαθνινπζνχλ ζε κεγάιν βαζκφ λα είλαη πξνζαλαηνιηζκέλα ζε ζπνπδέο 

κεραληθψλ γεληθψλ θαζεθφλησλ, πξνζαξκνζκέλσλ θπξίσο ζην ζρεδηαζκφ θαη 

νηθνδφκεζε κεκνλσκέλσλ θαηνηθηψλ. Γη απηφ ην ιφγν ε επηκφξθσζε ησλ 

ζηειερψλ ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ εηαηξεηψλ είλαη ηδηαίηεξα εμεηδηθεπκέλε. Λείπεη 

φκσο ε καδηθή παξαγσγή απνθνίησλ κε εμεηδηθεπκέλεο ζπνπδέο. Σαπηφρξνλα, 

ιείπεη θαη ε πξαθηηθή εμάζθεζε ηνπ κεραληθνχ ζηα Πνιπηερλεία θαη άιια ΑΔΗ. 

Πνιχ ιίγα ΑΔΗ δίλνπλ ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηελ πξαθηηθή άζθεζε ηνπ 

επαγγέικαηνο ζε εηαηξείεο. ηα ΣΔΗ ε θαηάζηαζε είλαη θάπσο θαιχηεξε ιφγσ ηεο 

εμάκελεο ππνρξεσηηθήο πξαθηηθήο εμάζθεζεο πνπ είλαη εληαγκέλε ζην 

πξφγξακκα ζπνπδψλ. 

 Σν ζεκαληηθφηεξν ζήκεξα γηα λα ιπζνχλ ηα πξνβιήκαηα ηεο 

αλαληηζηνηρίαο κεηαμχ παλεπηζηεκηαθήο θαη ηερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο θαη 

νηθνλνκίαο είλαη λα θαηαγξαθνχλ νη αλάγθεο θαη λα νξηζηεί ν νηθνλνκηθφο 

πξνζαλαηνιηζκφο ηεο ρψξαο, ιρ ην αλ απηή ζην κέιινλ ζα αλαπηπρζεί θαηά θχξην 

ιφγν ηνπξηζηηθά ή θαηά θχξην ιφγν βηνκεραληθά. Δπίζεο, ζηε βάζε απηήο ηεο 

θαηαγξαθήο, ζα πξέπεη λα γίλεη ε ζπλνιηθή ξχζκηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο κε θαηεχζπλζε φρη απφ ηα παλεπηζηήκηα πξνο ηα δεκνηηθά, φπσο 

γίλεηαη σο ηψξα, αιιά απφ ηα δεκνηηθά πξνο ηα παλεπηζηήκηα, δειαδή ε 

αθεηεξία θαη ζεκείν εθθίλεζεο γηα ηηο αιιαγέο λα είλαη ε πξσηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε θαη λα επεθηείλεηαη θαη ζηηο ππφινηπεο βαζκίδεο. Ο ζρεδηαζκφο ηεο 

εθπαίδεπζεο ζα πξέπεη λα έρεη βάζνο 30 ρξφλσλ. 

 Απηά φια κπνξνχλ λα ζπδεηεζνχλ θαη λα ζπλαπνθαζηζηνχλ ζε 

δηαδηθαζίεο δηαιφγνπ κεηαμχ επαγγεικαηηθψλ θνξέσλ θαη θιάδσλ –βηνκεραλίαο, 

θαηαζθεπαζηηθψλ θιάδσλ, θιάδνπ παξνρήο ππεξεζηψλ, θαξκαθνβηνκεραλίαο ή 

νηηδήπνηε άιιν, φπσο αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά- καδί θαη κε ηνπο θπβεξλεηηθνχο 
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θνξείο ψζηε λα πξνσζεζνχλ νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηε ιχζε ησλ 

πξνβιεκάησλ ζηελ θαηεχζπλζε πνπ πξναλαθέξζεθε. 

 

γ) Παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

 

 Δδψ έρνπκε κηα κεγάιε εηαηξεία παξαγσγήο, δηαλνκήο θαη εκπνξίαο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

 Σν κεγαιχηεξν ηκήκα ηεο ζπλέληεπμεο αθνξά ηηο δηαδηθαζίεο πξφζιεςεο 

θαη αλαιχεηαη ζε άιιε ελφηεηα-θεθάιαην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Δπίζεο, δελ 

γίλνληαη αλαθνξέο απφ ηελ εθπξφζσπν γηα ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο επηρείξεζεο θαη 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ρψξαο (νχηε ππάξρνπλ ζρεηηθά εξσηήκαηα 

ηνπ ζπλεληεπθηή γηα απηά ηα δεηήκαηα). ρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε θαη 

θαηάξηηζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ εηαηξεία, ε εθπξφζσπνο ζεκεηψλεη ηα εμήο: 

α) Γίλεηαη βαζηθή εθπαίδεπζε ησλ λενπξνζιακβαλφκελσλ ζηελ ίδηα ηελ 

επηρείξεζε, ζηε κνλάδα φπνπ πξννξίδνληαη λα εξγαζηνχλ. 

β) Οη δηαδηθαζίεο επαλεθπαίδεπζεο, επηκφξθσζεο, θαηάξηηζεο ηνπ πξνζσπηθνχ 

είλαη ζπλερείο θαη γίλνληαη είηε εληφο ηεο ίδηαο ηεο επηρείξεζεο, είηε εθηφο απηήο, 

ζε ζπλεξγαζίαο κε αξκφδηνπο θνξείο (σο θπξηφηεξνο εμσηεξηθφο θνξέαο 

αλαθέξεηαη ν ΟΑΔΓ).. Ζ εθπαίδεπζε κπνξεί λα πεξηιακβάλεη θαη θαλνληθή 

θνίηεζε ζε ηερληθέο ζρνιέο. Τπάξρνπλ θαη ηαρχξπζκα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο 

θαη θαηάξηηζεο γηα πνιιέο εηδηθφηεηεο, φπσο θαη θάζε είδνπο ζεκηλάξηα, είηε γηα 

ηνπο ηερληθνχο, είηε γηα ηα ζηειέρε, είηε γηα ην δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ ηεο 

επηρείξεζεο. 

 Ζ εθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο δελ αληηδηαζηέιιεη –απαληψληαο ζε ζρεηηθή 

εξψηεζε- ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε. Γειψλεη φηη είλαη αλαγθαίεο θαη νη 

δχν δηαδηθαζίεο θαη ζηελ επηρείξεζε ζπλδπάδνληαη νξζνινγηθά. 

 

δ) Μεηαθνξέο θαη επηθνηλσλίεο 

 

 Ζ πξψηε απφ ηηο ηξεηο εηαηξείεο απηψλ ησλ θιάδσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη 

ζην πιηθφ ησλ ζπλεληεχμεσλ είλαη κηα λαπηηιηαθή εηαηξεία πνπ εμεηδηθεχεηαη 

ζηελ πνληνπφξα λαπηηιία, έρεη δειαδή πινία κεηαθνξάο μεξνχ θνξηίνπ θαη 

δεμακελφπινηα (δελ αλαθέξεηαη πφζα πινία δηαζέηεη, ψζηε λα έρνπκε κηα ηδέα γηα 

ην κέγεζφο ηεο). Σν πξνζσπηθφ ηεο ρσξίδεηαη ζε α) Γηνηθεηηθφ (νηθνλνκηθέο 
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ππεξεζίεο, ινγηζηήξην θιπ), β) Αλψηεξν ηερληθφ πξνζσπηθφ (Πινίαξρνη-

Τπνπινίαξρνη, Α΄ Μεραληθνί, ελίνηε θαη Β΄ Μεραληθνί), γ) Καηψηεξα 

πιεξψκαηα (θαηαζηξψκαηνο θαη κεραλήο). ηαλ ν εθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο 

δειψλεη φηη ην πξνζσπηθφ ηνπ είλαη πεξίπνπ 30 άηνκα μεθαζαξίδεη φηη 

αλαθέξεηαη ζηηο δχν πξψηεο θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ, ελψ κέλεη αδηεπθξίληζηνο ν 

αξηζκφο ησλ πιεξσκάησλ πνπ είλαη αιινδαπνί (Φηιηπηλέδνη) λαπηεξγάηεο, νη 

νπνίνη πηζαλά είλαη αξθεηά πνιπαξηζκφηεξνη απφ ηηο άιιεο θαηεγνξίεο. 

 Ζ εμεηδίθεπζε θαη ε επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα ζηα πινία νθείιεη λα είλαη 

ηδηαίηεξα πςειή θαη ε πεηζαξρία άςνγε θαη απφιπηα πξνζαξκνζκέλε ζηηο 

αλάγθεο ηνπ έξγνπ. 

 ιν ην κφληκν πξνζσπηθφ δηαζέηεη ηε βαζηθή επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε 

πξηλ πξνζιεθζεί. Ζ πεξαηηέξσ εθπαίδεπζε θαη εμεηδίθεπζε γίλεηαη ηφζν κε 

ζεκηλάξηα θαη δηάθνξα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο, φζν θαη θπξίσο δηα ηεο ηξηβήο 

θαη ηεο εκπεηξίαο, φηαλ πξφθεηηαη γηα εξγαδφκελνπο ζηε ζάιαζζα (ν 

ππνπινίαξρνο καζαίλεη δίπια ζηνλ πινίαξρν, ν β΄ κεραληθφο καζαίλεη δίπια ζηνλ 

α΄, ψζηε λα γίλεη θαη απηφο α΄ θιπ, ελψ ηα θαηψηεξα πιεξψκαηα θαη εηδηθφηεηεο 

καζαίλνπλ θαηά ηνλ ίδην ηξφπν). Ζ εθπαίδεπζε αθνξά θαη ην θάζε είδνο πινίνπ, 

αιιά θαη ην θάζε πινίν μερσξηζηά, ζηα αλψηεξα ηερληθά ζηειέρε ησλ πινίσλ. Σα 

φπνηα πξνγξάκκαηα επηπιένλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο είλαη ηδησηηθά θαη ηα 

πιεξψλεη ε επηρείξεζε. Γηα ην δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ ηεο επηρείξεζεο ηζρχνπλ ηα 

ίδηα φπσο θαη ζηηο επηρεηξήζεηο κεηαπνίεζεο θιπ. Γίλνληαη εμσηεξηθά θαη 

εζσηεξηθά ζεκηλάξηα γηα ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα. 

 Ο εθπξφζσπνο ηεο επηρείξεζεο ζεσξεί φηη ε επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε 

είλαη θαιή ζηνλ θιάδν, αιιά ζα πξέπεη λα ππάξμεη αθφκα κεγαιχηεξε 

πξνζπάζεηα γηα εμεηδίθεπζε ζηνλ ηνπξηζηηθφ θαη λαπηηιηαθφ θιάδν. ε φια ηα 

επαγγέικαηα θαη εηδηθφηεηεο πνπ αθνξνχλ ζηελ εκπνξηθή λαπηηιία ζα πξέπεη λα 

ππάξμεη αθφκε κεγαιχηεξε πξνζαξκνγή ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο αγνξάο θαη 

ζηε γλψζε απηήο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Με βάζε απηφ ην ζθεπηηθφ ζα πξέπεη λα 

θηλνχληαη νη δηαδηθαζίεο ζηα ΑΔΗ θαη ηα ΣΔΗ. Σέινο δηαπηζηψλεηαη κηα έιιεηςε 

δηαζεζηκφηεηαο γηα εξγαζία ζηα λαπηηθά επαγγέικαηα απφ ηελ ειιεληθή λενιαία, 

εθηφο απφ ηα επαγγέικαηα ησλ πινηάξρσλ θαη ησλ κεραληθψλ. Βεβαίσο, εδψ, 

θαηά ηε γλψκε ηνπ γξάθνληα, ζα πξέπεη ίζσο λα ιεθζεί ππφςε ε πιήξεο 

απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο εξγαζίαο ζηελ ειιεληθή εκπνξηθή λαπηηιία πνπ έρεη 
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νδεγήζεη λα επαλδξψλνληαη ηα πινία βαζηθά απφ λαπηεξγάηεο αλαπηπζζφκελσλ 

ρσξψλ κε πνιχ θαηψηεξνπο κηζζνχο θαη αληίζηνηρεο ζπλζήθεο εξγαζίαο. 

 

 

 Ζ επφκελε επηρείξεζε είλαη έλαο κεγάινο κηινο ηειεπηθνηλσληψλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη θαη ζην εμσηεξηθφ. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ζπλέληεπμεο 

αθνξά θαη εδψ ηηο δηαδηθαζίεο πξφζιεςεο θαη ηε κεηάβαζε θαη πξνζαξκνγή ηεο 

εηαηξείαο ζε πξαθηηθέο ησλ ηδησηηθψλ εηαηξεηψλ. 

 ε φ,ηη αθνξά ηελ εθπαίδεπζε ζην πιαίζην ηεο εηαηξείαο, ε επηρείξεζε 

δηαζέηεη δηθέο ηεο ζρνιέο απ‟ φπνπ πεξλνχλ φινη νη πξνζιακβαλφκελνη, αλάινγα 

κε ηελ εηδηθφηεηά ηνπο θαη ηε ζέζε εξγαζίαο ηνπο. Γηελεξγνχληαη δηαξθψο 

ζεκηλάξηα επηκφξθσζεο θαη θαηάξηηζεο ζε φια ηα επίπεδα, φπσο πεξίπνπ θαη ζηηο 

άιιεο επηρεηξήζεηο θξαηηθνχ ή κεηθηνχ ραξαθηήξα πνπ είδακε παξαπάλσ. 

 ρεηηθά κε ηε ζχλδεζε παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη εθπαίδεπζεο, ν 

εθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο ζεσξεί φηη είλαη αδχλαηε. Δθηηκά φηη ηα ΣΔΗ έρνπλ 

θάλεη νξηζκέλα βήκαηα κε ηελ πξαθηηθή άζθεζε ζε επηρείξεζε σο ππνρξεσηηθφ 

κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. Απηή ε πξαθηηθή ζα πξέπεη λα δηεπξπλζεί θαη 

θπζηθά λα ηζρχζεη θαη γηα ηα ΑΔΗ, γηαηί δηαπηζηψλεηαη δηάζηαζε αλάκεζα ζηε 

ζεσξία θαη ηελ πξάμε ζηνπο απνθνίηνπο, αλάκεζα ζηε ζεσξεηηθή γλψζε θαη ηελ 

ηθαλφηεηα λα εθαξκνζηεί πξαθηηθά ζηελ παξαγσγή απηή ε γλψζε. Ο εθπξφζσπνο 

ζεσξεί φηη ε εθπαίδεπζε θαη ε θαηάξηηζε ζα πξέπεη λα ζπλδπάδνληαη αξκνληθά, 

θάηη πνπ δελ γίλεηαη ζήκεξα. Δθηηκά σο ζεηηθή ηελ πξαθηηθή ησλ πξνγξακκάησλ 

“stage”, απφ ηελ νπνία επσθειήζεθε, φπσο αλαθέξεη, θαη ε εηαηξεία. Σέινο, 

εθδειψλεη ζεηηθή άπνςε γηα ηα ΗΔΚ, αιιά φρη γηα ηα ΚΔΚ. 

 

 Ζ ηξίηε εηαηξεία ησλ θιάδσλ κεηαθνξψλ θαη επηθνηλσληψλ είλαη ηδησηηθή 

επηρείξεζε-φκηινο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ πιεξνθνξηθή (δίθηπα θιπ) θαη 

ζηηο επηθνηλσλίεο, θαζψο θαη ζηηο ηαρπκεηαθνξέο. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ 

πξνζσπηθνχ είλαη πσιεηέο θαη εηδηθφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πιεξνθνξηθή. 

Ο θχξηνο ηξφπνο ηξηβήο θαη εμεηδίθεπζεο ζην αληηθείκελν ηεο εηαηξείαο είλαη ην 

“mentoring”. Δθφζνλ ηηο βαζηθέο γλψζεηο ηηο θαηέρνπλ απφ ηηο ζπνπδέο ηνπο ζηελ 

πιεξνθνξηθή, ηνπνζεηνχληαη ππφ ηελ επνπηεία ελφο έκπεηξνπ εξγαδφκελνπ θαη 

δνπιεχνπλ πάλσ ζε ζπγθεθξηκέλα “project”, ψζηε λα κάζνπλ ηε κέζνδν ζηε 

δνπιεηά θαη λα αλαπηχμνπλ ηηο αλαγθαίεο δεμηφηεηεο. Ζ εηαηξεία δηνξγαλψλεη, 
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φηαλ ρξεηάδεηαη, εθπαηδεχζεηο θαη ζεκηλάξηα, πνιιέο θνξέο κάιηζηα ζηέιλεη θαη 

άηνκα γηα εθπαίδεπζε ζην εμσηεξηθφ. 

 Ο εθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο ζεσξεί φηη ελψ παιηά ην εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα (έρεη ππφςε ηνπ ηελ ηξηηνβάζκηα θπξίσο εθπαίδεπζε) ήηαλ παξσρεκέλν, 

ηα ηειεπηαία ρξφληα ηείλεη λα αλαβαζκηζηεί ζεκαληηθά. Δθηηκά φηη ν ξφινο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη ην λα κάζεη ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο 

κεζνδνινγία, ηνλ ηξφπν ηνπ ζθέπηεζζαη πάλσ ζην αληηθείκελν. Απφ θεη θαη πέξα 

είλαη ζέκα πξνζσπηθήο ελαζρφιεζεο είηε ελαζρφιεζεο ζε κηα ζέζε εξγαζίαο. Σν 

πφζν θαιή δνπιεηά έρεη θάλεη ην παλεπηζηήκην θαίλεηαη απφ ην θαηά πφζν νη 

απφθνηηνη δηαζέηνπλ επέιηθηε λφεζε, ηθαλφηεηα πξνζαξκνγήο, πξσηνβνπιία, 

δεκηνπξγηθή θαη πξσηφηππε ζθέςε. ιν ην πλεχκα ησλ ιεγνκέλσλ ζηελ 

ζπλέληεπμε απερεί ηε δπλακηθή απηνχ ηνπ θιάδνπ, ηηο γξήγνξεο ελαιιαγέο ησλ 

δεδνκέλσλ ηεο γλψζεο ζηηο θαηεγνξίεο εηδηθνηήησλ, ηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο 

ηθαλφηεηεο πνπ πξέπεη λα είλαη δηαξθψο αλαπηπζζφκελεο. Ζ ζπλερήο θαηάξηηζε 

θαη πξνζσπηθή ελαζρφιεζε κε ην αληηθείκελν είλαη, θαηά ηνλ εθπξφζσπν ηεο 

εηαηξείαο, ην πην θξίζηκν κέγεζνο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο εξγαζηαθήο ηθαλφηεηαο. 

Αθφκε, κεγάιε ζεκαζία απνδίδεηαη αθφκε θαη ζε θνηλσληθνςπρνινγηθέο πιεπξέο 

θαη θιίζεηο ηνπ εξγαδφκελνπ, ηελ ηθαλφηεηά ηνπ ζηελ νκαδηθή εξγαζία θαη ηελ 

επηθνηλσλία κέζα ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, ηε δηαξθή ζπλεξγαζία κε ηνπο 

ζπλαδέιθνπο ηνπ γηα ηελ επίηεπμε ιχζεσλ ζε ζχλζεηα ηερληθά θαη νξγαλσηηθά 

πξνβιήκαηα. 

 

ε) Δκπφξην 

 

 Ζ πξψηε εθ ησλ δχν εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην 

πιηθφ ησλ ζπλεληεχμεσλ είλαη κηα κηθξή εκπνξηθή επηρείξεζε πνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ (ζέξβηο 

Ζ/Τ, παξνρή ππεξεζηψλ ζην “internet”). Απαζρνιεί 5 άηνκα θαη είλαη ε κφλε 

πξαγκαηηθά πνιχ κηθξή επηρείξεζε πνπ εκπεξηέρεηαη ζην πιηθφ καο. Οη άλζξσπνη 

πνπ πξνζιακβάλνληαη ζπλήζσο δελ είλαη έκπεηξνη θαη εηδηθεχνληαη κέζα ζηε 

δνπιεηά κε ηελ εκπεηξία θαη ηελ θαζνδήγεζε ησλ παιηφηεξσλ. Οπσζδήπνηε 

έρνπλ θάπνηα ηερληθή ζεσξεηηθή γλψζε ζαλ κίληκνπκ. Σν πξφβιεκα φκσο είλαη 

πσο απηή ε κίληκνπκ γλψζε δελ έρεη θακηά άκεζε ζρέζε κε πνιιέο απφ ηηο 

πξαθηηθέο ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο πνπ έρεη αλάγθε ε επηρείξεζε, νπφηε ράλεηαη 
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ρξφλνο ζε εθπαίδεπζε, θάηη πνπ ζπληζηά θξίζηκν κέγεζνο γηα κηα επηρείξεζε ηφζν 

κηθξή. Σν ζεκαληηθφηεξν, ινηπφλ, πξφβιεκα είλαη απηφ. Ζ ηερλνινγηθή θαη 

παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε έρνπλ ειάρηζηε ζρέζε κε ηελ πξαθηηθή ησλ αλαγθψλ 

ηεο αγνξάο. Σν ίδην κπνξεί θαη‟ αλαινγίαλ λα εηπσζεί θαη γηα βαζκίδεο 

εθπαίδεπζεο ρακειφηεξεο, φπσο ηα ΗΔΚ. Γηαρσξίδνληαο ηε δνπιεηά ηνπ ηερληθνχ 

Ζ/Τ ζην θνκκάηη ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ζην θαζαξά ηερληθφ θνκκάηη ηνπ 

εμεηδηθεπκέλνπ ρεηξηζκνχ, εθηηκά φηη ππάξρεη πξφβιεκα ζην δεχηεξν, δειαδή ζην 

ηερληθφ θνκκάηη. Λέεη φηη ππάξρεη θελφ ζηελ εθπαίδεπζε ζε απηφ ην δήηεκα. Πάιη 

ινηπφλ παξαηεξείηαη θαη εδψ κηα δηαθνξνπνίεζε αλάκεζα ζε ζεσξία θαη πξάμε, 

ηεξνπκέλσλ ησλ αλαινγηψλ, βέβαηα. πγθεθξηκέλνη θξίθνη ηεο παξαγσγηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο κέλνπλ θελνί απφ πιεπξάο εθπαίδεπζεο. Έηζη, ην θνκκάηη ην πην 

«ζεσξεηηθφ» πνπ ζεξαπεχεηαη θαιχηεξα, θαηαπίλεη θαηά θάπνην ηξφπν ην ηερληθφ 

θνκκάηη ησλ πξαθηηθψλ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ ηεο δνπιεηάο. 

 Ζ ελ ιφγσ εηαηξεία είλαη πνιχ κηθξή φζνλ αθνξά ηνλ αξηζκφ πξνζσπηθνχ 

θαη σο κηθξή επηρείξεζε είλαη θαη πνιχ επέιηθηε, ζε έλαλ θιάδν πνπ είλαη θη ν 

ίδηνο εμαηξεηηθά επέιηθηνο απφ κφλνο ηνπ θαη δηαξθψο κεηαβαιιφκελνο. Απφ ηα 

ιεγφκελα ηνπ εθπξνζψπνπ ηεο επηρείξεζεο κπνξεί λα βγεη ε εθηίκεζε φηη ην 

δεηνχκελν απφ ηα ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο είλαη ε άλνδνο ηνπ 

βαζκνχ πξνζαξκφζηηθφηεηάο ηνπο ζηηο δηαξθψο κεηαβαιιφκελεο αλάγθεο ηεο 

παξαγσγήο. Δπνκέλσο ρξεηάδνληαη κεραληζκνί αλίρλεπζεο θαη πξφβιεςεο 

αλαγθψλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο. Απηφ είλαη θξίζηκν ηδηαίηεξα γηα ηνλ 

θφζκν ησλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ πνπ δελ έρνπλ απφ κφλεο ηνπο ηε δπλαηφηεηα λα 

δηαζέηνπλ ηέηνηνπο κεραληζκνχο. ληαο κηθξέο εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 

ζηνπο πφξνπο, ηηο «ηξχπεο», ηα ελδηάκεζα θελά ηεο δξάζεο ησλ κεγάισλ 

εηαηξεηψλ, απφ ηε κηα ζπληζηνχλ νη ίδηεο έλαλ ηέηνην θνηλσληθφ κεραληζκφ 

αλίρλεπζεο αλαγθψλ, αιιά απφ ηελ άιιε είλαη ηδηαίηεξα εχζξαπζηεο ζε θάζε 

κεγάιν θξαηηθφ έιιεηκκα γεληθφηεξεο πξφβιεςεο ζρεηηθά κε ηηο κειινληηθέο 

αλάγθεο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο. Ζ άπνςή ηνπο είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε θαη 

ζεκαληηθή, ινηπφλ, φηαλ δηαπηζηψλνπλ θελφ πξαθηηθήο ζηελ εθπαίδεπζε γηαηί 

αθξηβψο ζε απηφ ηνλ εληνπηζκφ ηνπ «θελνχ», ηνπ «ειεχζεξνπ κηθξν-ρψξνπ 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο» ζηεξίδνπλ ηελ χπαξμή ηνπο θαη άξα μέξνπλ 

θαιχηεξα απφ πνιινχο άιινπο ηη ιέλε. Κνληνινγήο θαη εδψ βιέπνπκε λα 

δηαπηζηψλεηαη κηα έιιεηςε ζηε ζχλδεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο κε 

ηελ πξαθηηθή ηεο παξαγσγηθήο θαη εξγαζηαθήο δξαζηεξηφηεηαο. 
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 Ζ δεχηεξε εηαηξεία πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζην εκπφξην είλαη ξηδηθά 

δηαθνξεηηθή απφ ηελ πξνεγνχκελε απφ θάζε πιεπξά. Πξφθεηηαη γηα κηα κεγάιε 

αιπζίδα θαηαζηεκάησλ εηδψλ δηαηξνθήο θαη εηδψλ γεληθήο πψιεζεο («ζνχπεξ 

κάξθεη») πνπ θαηέρεη ζεκαληηθφ κεξίδην ηεο αγνξάο θαη απαζρνιεί ρηιηάδεο 

εξγαδφκελνπο. Καηά ηνλ εθπξφζσπν ηεο εηαηξείαο, ην 87% ησλ εξγαδνκέλσλ 

απαζρνινχληαη ζηα θαηαζηήκαηα, ην 7% ζηηο θεληξηθέο απνζήθεο θαη ην 

ππφινηπν 6% ζηα θεληξηθά γξαθεία. ε ειάρηζηα ζεκεία ηεο ζπλέληεπμεο 

αλαθέξνληαη απφςεηο γηα ηελ εθπαίδεπζε φισλ ησλ βαζκίδσλ ή ηελ θαηάξηηζε θη 

απηφ κάιινλ απερεί ην είδνο ηεο εξγαζίαο πνπ δεηείηαη γηα ηε ζπληξηπηηθή 

πιεηνλφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα ζνχπεξ κάξθεη.  Κπξίσο γίλεηαη θαη ζε απηή 

ηε ζπλέληεπμε ιφγνο γηα ηε δηαδηθαζία πξνζιήςεσλ θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο ηνπ 

πξνζσπηθνχ. Δπηζεκαίλεηαη σζηφζν απφ ηνλ εθπξφζσπν φηη ππάξρνπλ αλάγθεο 

γηα εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ζηνπο πσιεηέο, αλάγθεο πνπ δελ απνηεινχλ 

αληηθείκελν θάπνηαο δηαδηθαζίαο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο απφ ην θξάηνο ή 

άιινπο θνξείο. Ζ εηδηθή εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα ζνχπεξ κάξθεη είλαη 

απιή ζε φ,ηη αθνξά ηηο βαζηθέο εξγαζηαθέο ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο θαη γίλεηαη 

δηα ηεο ηξηβήο ζηελ εξγαζία ππφ ηελ επνπηεία ελφο παιηφηεξνπ εξγαδφκελνπ ν 

νπνίνο αλαιακβάλεη ην ξφιν ηνπ κέληνξα ηνπ λενπξνζιακβαλφκελνπ. Ο 

εθπξφζσπνο δίλεη έκθαζε ζε θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο φπσο 

ην ήζνο, ε ππνκνλή, ε φξεμε γηα δνπιεηά θαη ε πξνζαξκνζηηθφηεηα ηνπ 

εξγαδφκελνπ, θαζψο θαη ζηα δηάθνξα ηεζη πνπ γίλνληαη θαηά ηελ πξφζιεςε ψζηε 

λα δηαπηζησζεί θαηά πφζν ν ππνςήθηνο εξγαδφκελνο ζηελ εηαηξεία ζπγθεληξψλεη 

απηέο ηηο ηδηφηεηεο. Αζαθψο ηίζεληαη θαη ηα θξηηήξηα ηεο πξναγσγήο θαη εμέιημεο 

ηνπ εξγαδφκελνπ ζην πιαίζην ηεο δνζκέλεο ζπλέληεπμεο, ελψ δελ ιέγνληαη πνιιά 

γηα εηδηθφηεηεο θαη εηδηθέο ηθαλφηεηεο πνπ λα έρνπλ απνθηεζεί κε εθπαίδεπζε. 

πλνπηηθά, κπνξεί λα εηπσζεί φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ζπλέληεπμεο 

αληαλαθιά ην είδνο απηφ ηεο «καδηθήο εξγαζίαο» πνπ θπξηαξρεί ζην δνζκέλν 

θιάδν θαη εξγαζηαθφ ρψξν. Απφ ην πιήζνο ησλ εξγαδνκέλσλ επηιέγνληαη εθείλνη 

πνπ πξννξίδνληαη γηα ππνδηεπζπληέο θαη δηεπζπληέο ησλ ηνπηθψλ θαηαζηεκάησλ 

κέζα απφ αιιεπάιιειεο δηαδηθαζίεο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, ην αληηθείκελν 

ησλ νπνίσλ, φκσο, δελ νλνκαηίδεηαη κε ζαθήλεηα (πξνθαλψο πξφθεηηαη γηα 

ζεκηλάξηα γλψζεο ηνπ πξντφληνο, πξνδηαγξαθψλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο, θαζψο 
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θαη ηερληθψλ κάξθεηηλγθ θαη κάλαηδκελη). Γηα ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα επίζεο 

δελ δίλνληαη πνιιέο πιεξνθνξίεο. 

 

ζη) Σξάπεδεο – Υξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα 

 

 Ζ πξψηε εηαηξεία πνπ έρνπκε εδψ είλαη έλαο ηξαπεδηθφο φκηινο πνπ 

παιηφηεξα ήηαλ θξαηηθφο θαη ηψξα έρεη πεξάζεη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Ο 

εθπξφζσπφο ηεο αλαθέξεη φηη ηα άηνκα πνπ απαζρνινχληαη ζηελ επηρείξεζε 

θαηαλέκνληαη ζε «θιάδνπο»: ινγηζηηθφο θιάδνο, ηερληθφο θιάδνο, θιάδνο 

θιεηήξσλ, δηθαζηηθφο θιάδνο, θιάδνο πιεξνθνξηθήο, θιάδνο θαζαξηζκνχ, 

θιάδνο αζθάιεηαο θ. ά. Καη απηή ε ζπλέληεπμε είλαη θάπσο «θησρή» ζε 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα πξνγξάκκαηα θαη ηηο αλάγθεο εθπαίδεπζεο θαη 

θαηάξηηζεο γηα ην ζχλνιν ηνπ πξνζσπηθνχ θαη πνιιά απφ απηά ηα δεηήκαηα 

εμεηάδνληαη κε ην ζθεπηηθφ ηνπ ηξφπνπ πξνζιήςεσλ θαη ηεο δηαζεζηκφηεηαο 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ γηα ηηο αλάγθεο ηεο εηαηξείαο. Δζσηεξηθή εθπαηδεπηηθή 

δξαζηεξηφηεηα θαη ζεκηλάξηα θαηάξηηζεο θπζηθά ππάξρνπλ θαη αλαθέξνληαη. 

Ξεθηλνχλ κε ηε βαζηθή εθπαίδεπζε ηνπ λενπξνζιεθζέληα θαη αλαπηχζζνληαη ζε 

φιε ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζηαθήο δσήο ζε ζπλάξηεζε κε ηελ αιιαγή θαη εμέιημε 

ησλ αληηθεηκέλσλ εξγαζίαο ζηα νπνία θαιείηαη λα αληαπνθξηζεί ν εξγαδφκελνο. 

Τπάξρνπλ ηκήκαηα εθπαίδεπζεο ζε θάζε δηεχζπλζε θιάδνπ ηεο εηαηξείαο θαη 

θαηά ηφπνπο. Τπάξρεη επίζεο θαη έλα ηλζηηηνχην ηεο εηαηξείαο κε ηξηεηή θνίηεζε 

φπνπ δεκηνπξγνχληαη ζηειέρε γηα ηηο ππεξεζίεο ηεο εηαηξείαο. ηηο δηαδηθαζίεο 

ηεο πξναγσγήο πξνβιέπεηαη επηπιένλ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε γηα ηνπο 

πξναρζέληεο ππαιιήινπο. Δθηηκήζεηο γηα ην βαζκφ αληηζηνηρίαο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ρψξαο κε ηηο αλάγθεο ηεο εηαηξείαο, αιιά θαη ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ηεο αγνξάο γεληθά δελ γίλνληαη ζηελ ελ ιφγσ ζπλέληεπμε. 

 

 Ζ επφκελε εηαηξεία είλαη κεγάιε ηξάπεδα. Γελ δειψλεηαη αξηζκφο 

πξνζσπηθνχ, αιιά απφ ηνλ αξηζκφ θαηαζηεκάησλ ηεο (449) θαη ηνλ αξηζκφ ησλ 

εζσηεξηθψλ δηεπζχλζεψλ ηεο (20), ζπλάγεηαη φηη πξφθεηηαη γηα κεγάιν εξγαζηαθφ 

ρψξν κε ρηιηάδεο άηνκα πξνζσπηθφ. Χο θξαηηθφο νξγαληζκφο δηελεξγεί 

πξνζιήςεηο κέζσ ηνπ ΑΔΠ. Ζ ηξάπεδα δηαζέηεη δηθφ ηεο εθπαηδεπηηθφ θέληξν 

θαη δηελεξγεί αξρηθά ηελ βαζηθή εθπαίδεπζε ηνπ εξγαδφκελνπ, ελψ ζηε ζπλέρεηα 

ηνλ επαλεθπαηδεχεη θαη ηνλ θαηαξηίδεη ζπλερψο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 
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εξγαζηαθνχ βίνπ πάλσ ζηα θαηλνχξγηα ηξαπεδηθά πξντφληα θαη ππεξεζίεο πνπ 

πξνσζεί. Μέζσ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θέληξνπ ζηέιλνληαη εξγαδφκελνη θαη ζε 

εμσηεξηθά ζεκηλάξηα. Σν Δθπαηδεπηηθφ Κέληξν ηεο Σξάπεδαο θαιχπηεη ην 90% 

ηεο εθπαίδεπζεο ζπλνιηθά ησλ ππαιιήισλ. Ζ εθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο εθηηκά 

φηη ζε φ,ηη αθνξά ηηο απαηηήζεηο ηεο ηξάπεδαο ζε πξνζφληα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ 

κε νηθνλνκηθέο επηζηήκεο, νη απφθνηηνη ησλ νηθνλνκηθψλ ζρνιψλ ηεο Διιάδαο 

πνπ πξνζιακβάλνληαη (κέζσ ΑΔΠ, πάληα) είλαη επαξθείο θαη γίλνληαη θαη 

παξαγσγηθνί εξγαδφκελνη. ε γεληθέο γξακκέο ε εθπξφζσπνο δειψλεη 

ηθαλνπνηεκέλε απφ ην επίπεδν ησλ απνθνίησλ ησλ ΑΔΗ θαη ΣΔΗ πνπ 

πξνζιήθζεθαλ ζηελ ηξάπεδα, παξφηη δελ ππήξρε ε δπλαηφηεηα ηεο πξνζσπηθήο 

ζπλέληεπμεο θαη ζπκπεξαίλεη φηη γίλεηαη θαιή δνπιεηά ηφζν ζηα ΑΔΗ φζν θαη ζηα 

ΣΔΗ. 

 

 Σειεπηαία, ζην πιηθφ καο, ζην ρψξν ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ θιάδνπ είλαη 

κηα ηδησηηθή ηξάπεδα-φκηινο πνπ ραξαθηεξίζηεθε απφ ξαγδαία αλάπηπμε –κέζσ 

ζπγρσλεχζεσλ θαη εμαγνξψλ- ηελ πεληαεηία κέρξη ην 2003, δηαζέηεη δεθάδεο 

ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο θαη δξαζηεξηνπνηείηαη θαη ζε άιιεο ρψξεο ησλ 

Βαιθαλίσλ. Ζ ηξάπεδα έρεη έλα πνιχ αλαπηπγκέλν, θαηά ηα ιεγφκελα ηνπ 

εθπξνζψπνπ ηεο, ζχζηεκα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο πνπ ιεηηνπξγεί 

εζσηεξηθά θαηά θχξην ιφγν, κε νξγάλσζε, ππνδνκέο θαη εηζεγεηέο πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ην ίδην ην δπλακηθφ ηεο ηξάπεδαο. 

 ε ζρέζε κε ηε ζχλδεζε παλεπηζηεκίνπ θαη απαζρφιεζεο ν εθπξφζσπνο 

εθηηκά φηη ην κέηξν ηεο εμάκελεο πξαθηηθήο εμάζθεζεο ησλ ζπνπδαζηψλ ΣΔΗ 

ζηηο επηρεηξήζεηο είλαη πνιχ ζεηηθφ θαη ζα πξέπεη λα γεληθεπζεί ελψ ζα πξέπεη λα 

γίλεη θάηη αληίζηνηρν θαη ζηα ΑΔΗ. Κη απηφ γηαηί φλησο ην επίπεδν ζπνπδψλ είλαη 

επαξθέο, αιιά ε πξαθηηθή πξνεηνηκαζία γηα ηελ εξγαζία, γηα ην πξαγκαηηθφ 

εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα θιεζεί λα ιχζεη ν εξγαδφκελνο 

είλαη αλεπαξθήο. Ο εθπξφζσπνο πξνηείλεη, εθηφο απφ ην κέηξν ηεο πξαθηηθήο 

εμάζθεζεο, λα γίλνληαη θάπνηα «παίγληα πξνζνκνίσζεο» πξαγκαηηθψλ ζπλζεθψλ 

εξγαζίαο ζηα παλεπηζηήκηα, έηζη ψζηε νη θνηηεηέο λα έξζνπλ πην θνληά ζηε 

ινγηθή ησλ κειινληηθψλ εξγαζηαθψλ ηνπο θαζεθφλησλ. Αιιά, απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, θαη νη ίδηεο νη επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα δηακνξθψλνπλ απηνηειή 

πξνγξάκκαηα πξνζαξκνγήο θαη εθπαίδεπζεο ησλ λενπξνζιεθζέλησλ ηνλ πξψην 

θαηξφ κεηά ηελ πξφζιεςή ηνπο. Δπίζεο, γηα λα κεησζεί ε απφζηαζε κεηαμχ ησλ 
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παλεπηζηεκίσλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ ζα πξέπεη, πξψηνλ, λα έρεη ηε δπλαηφηεηα ν 

θαζεγεηήο ΑΔΗ λα δεηά απφ ηδησηηθέο εηαηξείεο λα ηνπ δψζνπλ πιηθφ θαη ζηνηρεία 

γηα ηελ πξαγκαηηθή εξγαζηαθή δξαζηεξηφηεηα εθεί θαη δεχηεξνλ λα γίλνπλ πνιιά 

“case studies” γηα ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο ησλ επηρεηξήζεσλ (θαη ζπγθεθξηκέλα 

αληηθείκελα) ζε πξνζσπηθφ ψζηε λα πξνεηνηκάδνπλ θαιχηεξα ηνπο θνηηεηέο ηνπο. 

 Ο εθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο δειψλεη φηη ζην πιαίζην ηεο δηαξθνχο 

εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ησλ ππαιιήισλ, εθηφο απφ ηηο εζσηεξηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ζπλεξγάδεηαη κε απηφ ην ζθνπφ κε ηελ Έλσζε Διιεληθψλ 

Σξαπεδψλ (έρεη ζπζηεζεί θαη ζρεηηθφ ΚΔΚ αλάπηπμεο απφ ηελ Έλσζε) θαη 

επίζεο, ζην πιαίζην αμηνπνίεζεο πξσηνβνπιηψλ ηνπ εθπαηδεπηεξίνπ ηνπ ΔΒ 

“ALBA”, δηνξγαλψλεη ζε νκάδα εξγαδνκέλσλ ηεο πξφγξακκα απφθηεζεο ηίηινπ 

ζπνπδψλ “MBA”, θάηη πξσηνπνξηαθφ, πνπ γίλεηαη πξψηε θνξά ζηελ Διιάδα. 

 ην κέιινλ νη επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα εκπιαθνχλ πεξηζζφηεξν ζηελ 

αλψηεξε θαη αλψηαηε εθπαίδεπζε, δειψλεη ν εθπξφζσπνο ηεο ηξάπεδαο. Ήδε, 

δειψλεη, ε εηαηξεία έρεη ζπλεξγαζίεο κε ην Παλεπηζηήκην Πεηξαηά, φπνπ δίλεη θαη 

θάπνηεο ππνηξνθίεο, κε ην Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ, ηδηαίηεξα κε ηα 

κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα. Δπίζεο θάλεη παξνπζηάζεηο ζε παλεπηζηήκηα ζρεηηθά 

κε ην θάζκα εξγαζηψλ ηεο ηξάπεδαο θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Έλσζε Διιεληθψλ 

Σξαπεδψλ. Πάλησο, εθηηκά φηη ην επίπεδν ηεο εθπαίδεπζεο είλαη αξθεηά θαιφ. 

πσο ιέεη ραξαθηεξηζηηθά, «ην επίπεδν ησλ αλζξψπσλ, γεληθά, ζηελ ηξάπεδα 

είλαη αξθεηά πςειφ. Γηφηη, δφμα ησ ζεψ, ε ειιεληθή αγνξά έρεη έλα αξθεηά θαιφ 

επίπεδν κφξθσζεο… Σα παηδηά πηα έρνπλ έλα, δχν θαη ηξία πηπρία. Οπφηε, 

έρνπκε ηελ πνιπηέιεηα, αλ ζέιεηε, ζαλ εξγνδφηεο, λα έρνπκε αλζξψπνπο κε 

πνιιά πξνζφληα». Σν δεηνχκελν πιένλ είλαη λα αληαπνθξίλνληαη πην γξήγνξα θαη 

πην άκεζα ηα παλεπηζηήκηα ζηηο αλάγθεο ησλ επηρεηξήζεσλ. Σέινο, φπσο θαη νη 

εθπξφζσπνη άιισλ επηρεηξήζεσλ, ζεσξεί φηη ππάξρεη ππεξπξνζθνξά εξγαζίαο 

πιένλ ζην κάξθεηηλγθ θαη ηηο νηθνλνκηθέο ζπνπδέο θαη φηη ζα πξέπεη λα δνζεί 

βάξνο θαη ζε άιιεο εηδηθφηεηεο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε πην ηερληθέο θαη πην 

πξαθηηθέο (άξα ιηγφηεξν «ζεσξεηηθέο) πιεπξέο ηεο παξαγσγηθήο θαη εξγαζηαθήο 

δηαδηθαζίαο. 

 

δ) Τγεία, πξφλνηα, θνηλσληθή αζθάιηζε 
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 Γχν επηρεηξήζεηο ππάξρνπλ ζε απηή ηελ θαηεγνξία. Ζ πξψηε είλαη έλαο 

κεγάινο θξαηηθφο νξγαληζκφο πγείαο, πξφλνηαο θαη θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ 

απαζρνιεί πεξίπνπ 20.000 ππαιιήινπο ζε φιε ηελ Διιάδα (δηνηθεηηθνί 

ππάιιεινη, γηαηξνί, λνκηθνί ππάιιεινη θ. ά.). Δθηφο απφ ηα ηππηθά πξνζφληα πνπ 

πξέπεη λα έρνπλ νη εξγαδφκελνη ηνπ νξγαληζκνχ (ιρ νη γηαηξνί) γίλεηαη θαη 

εθπαίδεπζε κέζα ζηελ επηρείξεζε, θαζψο θαη ζεκηλάξηα θαηάξηηζεο. Ζ 

εθπαίδεπζε ζην ζπγθεθξηκέλν ρψξν εξγαζίαο είλαη πάληνηε αλαγθαία γηαηί 

αιιηψο ν εξγαδφκελνο δελ κπνξεί λα αληηκεησπίζεη ην βάξνο ηεο δνπιεηάο. Ζ 

θαηάξηηζε ζπκπιεξψλεη θαη ζπγθεθξηκελνπνηεί ηελ πξνεηνηκαζία πνπ έρεη ιάβεη 

ην άηνκν ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα φισλ ησλ βαζκίδσλ. 

 

 Ζ δεχηεξε επηρείξεζε ηνπ θιάδνπ ηεο Τγείαο αθνξά έλα ηδησηηθφ 

λνζνθνκείν. Ζ ζπλέληεπμε πεξηζηξέθεηαη θπξίσο γχξσ απφ ηα ζέκαηα ηνπ 

λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ηεο επηρείξεζεο. Γεληθά νη θξίζηκεο θαηεγνξίεο 

εξγαδνκέλσλ ζην ζεξαπεπηήξην (γηαηξνί θαη λνζειεπηέο) έρνπλ απφ ηα πξηλ ηελ 

αλαγθαία κφξθσζε πνπ εληζρχεηαη πεξαηηέξσ ζηελ πξάμε. Βεβαίσο ε επηρείξεζε 

ρξεζηκνπνηεί θαη εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα γηα ελίζρπζε ησλ ηθαλνηήησλ θαη 

δεμηνηήησλ, ηδηαίηεξα γηα ηηο λνζειεχηξηεο θαη ην δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ (αθνχ ε 

επηκφξθσζε ησλ γηαηξψλ γίλεηαη θαη κέζα απφ άιιεο νδνχο, εθηφο απφ ην 

ζεξαπεπηήξην, κε ζπλέδξηα θιπ). Σν θχξην δήηεκα αλαγθψλ πνπ ηίζεηαη απφ ηνλ 

εθπξφζσπν ηεο επηρείξεζεο είλαη ε έιιεηςε λνζειεπηψλ ζηελ Διιάδα. Απηή ηε 

ζηηγκή ηνλίδεηαη φηη ππάξρεη «ππεξδήηεζε» εξγαζίαο ζε απηφ ην επάγγεικα. 

Καηά ηελ άπνςε ηνπ εθπξνζψπνπ έλα κέξνο ηνπ πξνβιήκαηνο νθείιεηαη ζηα 

ζηεξεφηππα ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα πνπ ζηξέθνπλ ηνλ θφζκν καθξηά απφ 

ηα λνζειεπηηθά επαγγέικαηα. Δπίζεο ηα δχν ΣΔΗ λνζειεπηηθήο πνπ ππάξρνπλ, 

δελ επαξθνχλ θαη ηα επφκελα ρξφληα ζα ρξεηαζηνχλ ηξηπιάζηεο ζρνιέο. Αθφκε, 

επηζεκαίλεηαη φηη ζηα δχν απηά ΣΔΗ εηζάγνληαη θάζε ρξφλν 300 άηνκα, αιιά 

απνθνηηνχλ κφλνλ 100, ελψ νη άιινη πξνζαλαηνιίδνληαη εθηφο ησλ λνζειεπηηθψλ 

επαγγεικάησλ. 

 Ο εθπξφζσπνο ηνπ ζεξαπεπηεξίνπ εθηηκά φηη δελ ππάξρεη ζσζηφο 

πξνζαλαηνιηζκφο ζηελ αλψηεξε θαη αλψηαηε εθπαίδεπζε κε απνηέιεζκα λα 

δηαηεξνχληαη παξσρεκέλεο δνκέο. πσο δειψλεη, «ζηελ πξάμε δελ έρνπλ 

εμεηδηθεχζεη ζε άιια ζεκαληηθά… Γηα παξάδεηγκα… ην ιηαλεκπφξην είλαη ε 

κεγαιχηεξε βηνκεραλία ζηελ Διιάδα ζήκεξα θαη δελ ππάξρεη έλα ιηαλεκπνξηθφ 
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παλεπηζηήκην ζηελ Διιάδα. Τπάξρεη βηνκεραληθή ζρνιή ζε κηα ρψξα πνπ ε 

βηνκεραλία πεζαίλεη…ππάξρνπλ ινηπέο επηζηήκεο… θνηλσληνινγίεο, θνηλσληθέο 

πνιηηηθέο, δεκφζηεο δηνηθήζεηο θαη δηάθνξα άιια καξμηζηηθά θαη νηηδήπνηε 

άιιν… απνκεηλάξηα… Γελ ππάξρεη ζνβαξή ηνπξηζηηθή ζρνιή». 

 Δθηφο απφ απηέο ηηο αδπλακίεο, θαηά ηε γλψκε ηνπ εθπξνζψπνπ ηεο 

επηρείξεζεο, ππάξρεη πξφβιεκα θαη σο πξνο ην φηη νη πξαθηηθέο εμάζθεζεο ησλ 

ζπνπδαζηψλ λνζειεπηηθήο είλαη αλεπαξθείο, φρη κφλν σο πξνο ην ρξφλν (πνπ ζα 

πξέπεη λα γίλεη νθηάκελν αληί ηνπ εμάκελνπ πνπ ηζρχεη ζήκεξα), αιιά θαη  ιφγσ 

ηνπ φηη ζπρλά αζθνχλ ηελ πξαθηηθή ηνπο ζε δηαθνξεηηθέο ππεξεζίεο ηνπ 

λνζνθνκείνπ, απνζπαζκαηηθά, θαη δελ πξνιαβαίλνπλ λα κπνπλ ζην πλεχκα ηεο 

δνπιεηάο. Δπίζεο, εθηφο απφ απφθνηηνπο ΑΔΗ θαη ΣΔΗ ππάξρνπλ θαη νη απφθνηηνη 

ΗΔΚ λνζειεπηψλ νη νπνίνη είλαη παληειψο αλεηδίθεπηνη θαη αθαηάιιεινη γηα ηε 

δνπιεηά (πξνζιακβάλνληαη απιψο θαη κφλν γηαηί δελ ππάξρνπλ αξθεηνί 

απφθνηηνη ΑΔΗ θαη ΣΔΗ). Αθφκε, ν εθπξφζσπνο επηζεκαίλεη φηη παξφηη ηα 

πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ζε ΑΔΗ θαη ΣΔΗ είλαη αμηφινγα, φπσο θαη ην δηδαθηηθφ 

πξνζσπηθφ ηνπο, εληνχηνηο νη θνηηεηέο δελ θαηαιαβαίλνπλ ζηε δηάξθεηα ησλ 

ζπνπδψλ ηνπο ηελ πξαγκαηηθή θχζε θαη ην δφξη ηεο δνπιεηάο ζην λνζνθνκείν. 

Έηζη, φηαλ βξεζνχλ ζηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε δπζθνιεχνληαη λα 

πξνζαξκνζηνχλ, είλαη ζθιεξφ γη απηνχο ην πεξηβάιινλ. 

 Σέινο, ν εθπξφζσπνο ηνπ ηδησηηθνχ ζεξαπεπηεξίνπ εθηηκά φηη ππάξρεη θαη 

γεληθφηεξν ζέκα παηδείαο θαη θαθήο λννηξνπίαο απέλαληη ζηελ εξγαζία ζηελ 

Διιάδα. Δθεί «πάζρνπκε», θαηά ηε γλψκε ηνπ. Τπάξρεη θαιή επηζηήκε, θαιέο 

ζπνπδέο, αιιά θαθή λννηξνπία, θαθή γεληθή παηδεία θαη θαθή νξγάλσζε θαη 

πξφβιεςε. 

 

 

ε) Μέζα Μαδηθήο Δπηθνηλσλίαο (Δλεκέξσζεο-Φπραγσγίαο) 

 

 Ζ ηδησηηθή εηαηξεία πνπ αλαθέξεηαη εδψ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηα 

ξαδηνηειενπηηθά κέζα επηθνηλσλίαο θαη απαζρνιεί 680 κφληκνπο εξγαδφκελνπο 

θαη αξθεηνχο αθφκε ζε θαζεζηψο πξνζσξηλήο απαζρφιεζεο γηα ζπγθεθξηκέλα 

ρξνληθά δηαζηήκαηα, αλάινγα κε ηηο δηάθνξεο ξαδηνηειενπηηθέο παξαγσγέο θαη 

άιιεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνσζεί. Σν κεγαιχηεξν θνκκάηη ηνπ πξνζσπηθνχ 

είλαη ηερληθνί, αιιά ππάξρεη αθφκε θαιιηηερληθφ πξνζσπηθφ, δεκνζηνγξαθηθφ, 
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επηζηεκνληθφ, δηνηθεηηθφ θιπ. Ζ ππεχζπλε αλζξψπηλσλ πφξσλ ηεο επηρείξεζεο 

δειψλεη γεληθά ηθαλνπνηεκέλε απφ ηελ πξνζθνξά εξγαζίαο πνπ δηαηίζεηαη γηα 

φιεο ηηο εηδηθφηεηεο πνπ απαζρνιεί ε επηρείξεζε.  Βεβαίσο ηα ηππηθά θαη 

νπζηαζηηθά πξνζφληα πνπ έρνπλ νη εξγαδφκελνη απφ ηε βαζηθή ηνπο εθπαίδεπζε 

πξηλ έξζνπλ ζηελ επηρείξεζε δελ αξθνχλ απφιπηα. Πξέπεη λα ππάξρεη θαη 

επηπιένλ εθπαίδεπζε-εμεηδίθεπζε ζην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν θαη ηξφπν 

εξγαζίαο, θάηη πνπ γίλεηαη θαηά θχξην ιφγν κέζα ζηελ επηρείξεζε. Απφ θεη θαη 

πέξα φηαλ ρξεηάδεηαη θάηη πεξηζζφηεξν νη εξγαδφκελνη ζηέιλνληαη ζε 

πξνγξάκκαηα εθηφο επηρείξεζεο γηα ηελ εθκάζεζε θάπνηνπ λένπ αληηθεηκέλνπ 

εξγαζίαο ή πεξλάλε απφ εηδηθά ζεκηλάξηα πεξαηηέξσ εμεηδίθεπζεο πνπ γίλνληαη 

είηε εληφο, είηε εθηφο ηεο επηρείξεζεο (ιρ απφ ηνπο πξνκεζεπηέο ησλ ζπζηεκάησλ 

ηεο εηαηξείαο). Τπάξρνπλ ζπλεξγαζίεο κε εηδηθά ηδησηηθά εθπαηδεπηηθά θέληξα 

ηεο Διιάδαο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ.  

 Καηά ηελ άπνςε ηεο εθπξνζψπνπ ηεο εηαηξείαο, εθηφο απφ ηα αλαγθαία 

ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζφληα ησλ εξγαδνκέλσλ, ηελ επηρείξεζε ηελ 

ελδηαθέξνπλ θαη ηέηνηεο ηθαλφηεηεο φπσο ε δεκηνπξγηθφηεηα θαη πξσηνηππία ζηε 

ζθέςε, ζε ζπλδπαζκφ πάληα κε ηελ θαιή αληίιεςε ηεο αγνξάο. Απηφ είλαη θάηη, 

ζα ιέγακε, απνιχησο αλακελφκελν απφ ηελ ππεχζπλε κηαο επηρείξεζεο πνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ καδηθή επηθνηλσλία, ςπραγσγία θαη ελεκέξσζε, φπνπ ε 

επηλνεηηθφηεηα είλαη «εθ ησλ σλ νπθ άλεπ». Ίζσο γη απηφ, κε βάζε απηή ηελ 

εηδηθή επαηζζεζία ιφγσ ηεο θχζεο ηεο επηρείξεζεο, εθηηκά φηη ε ππνρξεσηηθή 

εθπαίδεπζε ζα πξέπεη λα αξρίζεη λα δίλεη έκθαζε ζηελ αλάπηπμε ησλ 

πξνζσπηθψλ ηθαλνηήησλ ησλ καζεηψλ πνπ ζχκθσλα κε ηα ιφγηα ηεο είλαη «θάηη 

πνπ δελ ην θάλεη ην εθπαηδεπηηθφ καο ζχζηεκα θαη δελ ην έθαλε. Γειαδή λα 

βγάδνπκε αλζξψπνπο πνπ λα κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ θαιχηεξα θαη [λα είλαη] 

ιίγν πην ηζνξξνπεκέλνη…» 

 

 

ζ) Ξελνδνρεία, ηνπξηζηηθέο ππεξεζίεο 

 

 Απφ ηηο δχν επηρεηξήζεηο ηνπ πιηθνχ καο, ζπλεληεχμεηο εθπξνζψπσλ ησλ 

νπνίσλ πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνχζα εξγαζία, ε πξψηε είλαη κηα επηρείξεζε 

πνπ αλήθεη ζε πνιπεζληθφ κηιν Δπηρεηξήζεσλ πνπ, ζηελ Διιάδα, 

δξαζηεξηνπνηείηαη κε δχν μελνδνρεία. Σν πξνζσπηθφ ηνπ ελφο απφ ηα μελνδνρεία 
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ηεο Διιάδαο, δειαδή ηεο ελ ιφγσ επηρείξεζεο, είλαη 200 άηνκα. Οη ππάιιεινη 

είλαη ζπλήζσο απφθνηηνη ΣΔΗ ηνπξηζηηθψλ επαγγεικάησλ, ρνιψλ Σνπξηζηηθψλ 

Δπαγγεικάησλ θαη ΗΔΚ. Οη ρνιέο Σνπξηζηηθψλ Δπαγγεικάησλ (πνπ έρνπλ 

ηδξπζεί απφ ηνλ ΔΟΣ) ζεσξνχληαη νη θαιχηεξεο απ‟ φιεο ηηο άιιεο. Πάλησο ε 

εηαηξεία δειψλεη ηθαλνπνηεκέλε απ‟ ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ζε φιεο απηέο ηηο 

ζρνιέο θαη ΗΔΚ. Σν επάγγεικα ηνπ μελνδνρνυπαιιήινπ, εθηηκά ν εθπξφζσπνο 

ηεο επηρείξεζεο, δπζηπρψο δελ έρεη θαηνρπξσζεί ζηελ Διιάδα, θπξίσο σο πξνο 

ηνλ επνρηαθφ ηνπ ραξαθηήξα, φπσο άιια αληίζηνηρα επαγγέικαηα. Δλψ ε 

εθπαίδεπζε είλαη ζε θαιφ επίπεδν, εληνχηνηο ε θαηάξηηζε είλαη ζρεδφλ 

αλχπαξθηε. Θεσξεί φηη δελ ππάξρνπλ επαξθή εμεηδηθεπκέλα ζεκηλάξηα γηα ηηο 

ζχγρξνλεο αλάγθεο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ μελνδνρνυπάιιεινπ. Σν πξφβιεκα 

ινηπφλ εδψ βξίζθεηαη ζηελ θαηάξηηζε πνπ, θαηά ηε γλψκε ηνπ εθπξνζψπνπ ηεο 

επηρείξεζεο, είλαη μεθνκκέλε απφ ηελ πξαθηηθή ηνπ μελνδνρνυπάιιεινπ. 

 

 Ζ δεχηεξε επηρείξεζε πνπ ππάξρεη εδψ είλαη έλαο κεγάινο θξαηηθφο 

νξγαληζκφο μελνδνρεηαθήο θαη ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, πνπ είλαη επίζεο ν 

κεγαιχηεξνο ηδηνθηήηεο αθηλήησλ ζηελ Διιάδα, κεηά απφ ηελ Δθθιεζία. Ο 

νξγαληζκφο απηφο βαζκηαία θαη κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ θξαηηθψλ πνιηηηθψλ 

ηεκαρίδεηαη θαη απνδπλακψλεηαη, ελψ ηα αθίλεηά ηνπ εθπνηνχληαη απφ 

ζπγθεθξηκέλε Α.Δ. πνπ ζπζηήζεθε γη απηφ ην ζθνπφ απφ ην θξάηνο. ην 

νξγαλφγξακκά ηνπ έρεη (ην 2003) πεξίπνπ 1.000 ππαιιήινπο, αιιά ζηελ πξάμε 

πνιινί απφ απηνχο έρνπλ απνζπαζηεί ζε άιιεο ππεξεζίεο. Δίλαη ζαθέο φηη γίλεηαη 

ιφγνο γηα έλαλ νξγαληζκφ πνπ βξίζθεηαη ζε θάζε ζπξξίθλσζεο θαη, ζηελ πνξεία, 

πηζαλφηαηα, δηάιπζεο. Σν αληηθείκελν ηνπ νξγαληζκνχ είλαη ε πινπνίεζε ηεο 

ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο ηεο θπβέξλεζεο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο, θάηη πνπ ζεκαίλεη 

πάξα πνιιέο αξκνδηφηεηεο, φπσο ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν ησλ μελνδνρείσλ, ησλ 

ιηκαληψλ, ησλ ηνπξηζηηθψλ γξαθείσλ θιπ, ηνλ ηερληθφ έιεγρν ηνπξηζηηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ θνθ., ζπλ ηα μελνδνρεία θαη φ,ηη άιιν δηαζέηεη. Σα πξνβιήκαηα 

ηνπ νξγαληζκνχ ζήκεξα είλαη πνιιά. 

 Μεγάιν ηκήκα ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο επηρείξεζεο έρεη πςειφ επίπεδν 

κφξθσζεο (γχξσ ζην 30% είλαη πηπρηνχρνη παλεπηζηεκίνπ). Ο νξγαληζκφο 

δηελεξγεί πξνγξάκκαηα πεξαηηέξσ εθπαίδεπζεο. ε ζπλεξγαζία κε ην ΗΝΔΠ, 

αλαθέξεηαη φηη ππάξρνπλ δέθα ηκήκαηα εθκάζεζεο μέλσλ γισζζψλ. 
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 Ζ εθηίκεζε ηνπ εθπξνζψπνπ ηεο επηρείξεζεο γηα ην ζχζηεκα θαηάξηηζεο 

ηεο ρψξαο είλαη φηη είλαη νξηαθά αληαγσληζηηθφ θαη νξηαθά ζπκπιεξσκαηηθφ ζην 

ζχζηεκα εθπαίδεπζεο. Γεληθά σζηφζν είλαη πνιχ επηθπιαθηηθφο θαη δειψλεη 

αλαξκφδηνο λα απαληήζεη κε ζηγνπξηά. ην φιν χθνο ηνπ εθπξνζψπνπ 

δηαθαίλεηαη κηα ακεραλία θαη έιιεηςε ζηγνπξηάο, θάηη πνπ ίζσο αληαλαθιά θαηά 

θάπνην ηξφπν ηε γεληθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ν ελ ιφγσ νξγαληζκφο. 

 

 

η) Δθπαίδεπζε 

 

 Απφ ηνλ θιάδν απηφ έρνπκε κφλν κηα επηρείξεζε ηδησηηθήο εθπαίδεπζεο 

πνπ πεξηιακβάλεη λεπηαγσγείν, δεκνηηθφ ζρνιείν, γπκλάζην, ιχθεην (φιεο ηηο 

βαζκίδεο ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο δειαδή, ζπλ κηα βαζκίδα πξνζρνιηθήο αγσγήο) 

πξνγξάκκαηα δηεζλνχο θνίηεζεο θαη κηα Δηαηξεία πνπδψλ. Ζ ηδηνθηήηξηα ηνπ 

εθπαηδεπηεξίνπ, πνπ δίλεη ηε ζπλέληεπμε, αλαθέξεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ 

πξνζιακβάλνληαη γηα πξψηε θνξά ηνπνζεηνχληαη ζε βνεζεηηθή ζέζε γηα ηνλ 

πξψην ρξφλν εξγαζίαο ψζηε λα απνθηήζνπλ ηελ αλαγθαία δηδαθηηθή εκπεηξία. 

Πξφθεηηαη γηα κηα πξαθηηθή επηπιένλ εθπαίδεπζεο θαη επηκφξθσζεο πάλσ ζην 

αληηθείκελν εξγαζίαο. Δπίζεο ε επηρείξεζε ελζαξξχλεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

ππαιιήινπο ηεο λα παξαθνινπζήζνπλ πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο γηα ηελ 

αλαλέσζε ησλ γλψζεψλ ηνπο πάλσ ζην αληηθείκελν. Σν αληηθείκελν ελφο 

εθπαηδεπηηθνχ είλαη δηπιφ, ή κάιινλ ηξηπιφ: απφ ηε κία πιεπξά είλαη ην γλσζηηθφ 

αληηθείκελν πνπ δηδάζθεη θαη απφ ηελ άιιε ε ίδηα ε δηδαζθαιία ηνπ αληηθεηκέλνπ, 

ε θαζαξή δηδαθηηθή δειαδή, ην πψο δηδάζθεη θαη κεηαδίδεη ηε γλψζε. Σέινο, 

θαηά ηε γλψκε ηνπ γξάθνληα, ππάξρεη θαη κηα ηξίηε πιεπξά ζην έξγν ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πνπ αθνξά ηνλ παηδαγσγηθφ ηνπ ξφιν, δειαδή ηελ πξνζπάζεηα λα 

ζπληειέζεη ζηε δηακφξθσζε αλαπηπγκέλσλ πξνζσπηθνηήησλ ζηνπο καζεηέο ηνπ, 

φζνλ αθνξά ηηο αμίεο, ηηο πεπνηζήζεηο θιπ πνπ απνηεινχλ ηα κνηίβα, ηνπο 

ξπζκηζηέο ηεο πλεπκαηηθήο ηνπο ζηάζεο θαη ζπκπεξηθνξάο. Απφ απηέο ηηο ηξεηο 

πιεπξέο, ε ηδηνθηήηξηα ηεο ελ ιφγσ επηρείξεζεο δίλεη έκθαζε θπξίσο ζηηο δχν 

πξψηεο, ελψ νη αλαθνξέο ζηελ ηξίηε είλαη πην έκκεζεο ιφγσ θαη ηνπ ραξαθηήξα 

ηεο ζπλέληεπμεο. 

 ζνλ αθνξά ηηο ειιείςεηο ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ε ηδηνθηήηξηα ηνπ ζρνιείνπ δειψλεη πξψηα πξψηα φηη ππάξρεη 
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δηαβάζκηζε πνπ αθνξά ηε γλψζε ηνπ θαζαπηφ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ. Λρ νη 

θηιφινγνη πνπ πξνέξρνληαη απφ ην Σκήκα Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο, 

Φπρνινγίαο ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο δελ έρνπλ δηδαρηεί ζσζηά ηα αξραία 

ειιεληθά θαη δελ κπνξνχλ λα ηα δηδάμνπλ κε ηελ ίδηα πιεξφηεηα πνπ έρνπλ νη 

θιαζζηθνί θηιφινγνη. Αθφκε, εθηηκά φηη ε έιιεηςε πξαθηηθήο άζθεζεο ζηα 

παλεπηζηήκηα νδεγεί ζην λα κελ είλαη νη απφθνηηνη άκεζα ηθαλνί ζηελ 

επαγγεικαηηθή δηδαθηηθή ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ζε παηδαγσγηθά δεηήκαηα. Γελ 

ππάξρεη ε θαηάιιειε καζεηεία, ηνλίδεη (ε νπνία ζα έπξεπε λα δηαξθεί, θαηά ηε 

γλψκε ηεο, δχν ρξφληα). Αθφκε, ζεκαληηθφ πξφβιεκα ζπληζηά ε έιιεηςε 

αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ην θξάηνο. Σέινο, ε δηαδηθαζία 

επηκφξθσζεο πνπ αθνινπζείηαη απφ ην θξάηνο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, δελ είλαη 

επαξθήο. 

 

 

θ) Γηνξγάλσζε αζιεηηθψλ – πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ 

 

 Ζ ηειεπηαία επηρείξεζε, ζπλέληεπμε εθπξνζψπνπ ηεο νπνίαο πεξηέρεηαη 

ζην πιηθφ καο, είλαη έλαο νξγαληζκφο πνπ ζπζηήζεθε κε ζθνπφ ηε δηνξγάλσζε 

αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ. Απαζρνινχζε, θαηά ηελ επνρή πνπ δφζεθε ε 

ζπλέληεπμε (2003) γχξσ ζηνπο 1.800 εξγαδφκελνπο ζπλνιηθά, πνπ πεξηιάκβαλαλ 

κηα κεγάιε γθάκα επαγγεικαηηθψλ εηδηθνηήησλ. Ζ εηαηξεία απηή είρε πνιχ 

ζπγθεθξηκέλν έξγν λα επηηειέζεη θαη ζε πνιχ ζθηρηά ρξνληθά πεξηζψξηα. Έηζη, 

δελ κπνξνχζε λα ηεζεί ζέκα, ηνπιάρηζηνλ ζηελ πεξίνδν πνπ δφζεθε ε 

ζπλέληεπμε, γηα δηαδηθαζίεο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ζην πιαίζην ηεο 

εηαηξείαο, αθνχ ε εξγαζηαθή ζρέζε πνπ ζπλαπηφηαλ ήηαλ εμ νξηζκνχ 

βξαρππξφζεζκε θαη σο εθ ηνχηνπ, ν εξγαδφκελνο ήηαλ ήδε έηνηκνο θαη 

παξαγσγηθφο. Οη φπνηεο πιεξνθνξίεο εμάγνληαη απφ ηε ζπλέληεπμε αθνξνχλ 

άιιεο ελφηεηεο-θεθάιαηα ηνπ θεηκέλνπ, φπσο απηφ γηα ηε δήηεζε εηδηθνηήησλ ή 

ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ησλ πξνζιήςεσλ. 
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Γεληθέο εθηηκήζεηο - ζρόιηα 

 

 Σν πιηθφ ησλ ζπλεληεχμεσλ πνπ παξαηέζεθε ζηηο πξνεγνχκελεο ζειίδεο 

ηνπ θεθαιαίνπ ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε είλαη πινχζην ζε 

πιεξνθνξίεο θαη ηαπηφρξνλα είλαη θαη αξθεηά αλνκνηφκνξθν. Απηφ νθείιεηαη 

ζην δηαθνξεηηθφ πξνθίι ησλ ελ ιφγσ επηρεηξήζεσλ φζνλ αθνξά ην κέγεζνο, ηνλ 

θιάδν, ηα εηδηθά αληηθείκελα θαη δηαδηθαζίεο ηεο παξαγσγήο, θαζψο θαη ηελ 

νξγάλσζε θαη ηελ θαηαλνκή ησλ εηδψλ εξγαζίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε απηέο, 

ζηε ζπγθπξία πνπ επηθξαηνχζε θαηά ην ρξφλν πνπ δφζεθαλ νη ζπλεληεχμεηο, ζηνλ 

ηδησηηθφ, θξαηηθφ ή κεηθηφ ραξαθηήξα ησλ επηρεηξήζεσλ, ηελ θάζε πνπ 

δηέξρνληαλ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν θαη ελδερνκέλσο θαη ζε άιινπο αθφκε 

παξάγνληεο. Δδψ ζα ζηαζνχκε πνιχ ζχληνκα ζε θάπνηα γεληθά ζηνηρεία θαη 

πιεπξέο απηνχ ηνπ πιηθνχ. Οη εθηηκήζεηο πνπ παξαηίζεληαη εδψ ζα πξέπεη λα 

δηαβαζηνχλ ζπλδπαζκέλα κε ηηο αληίζηνηρεο εθηηκήζεηο ηεο κειέηεο ηεο ΠΑΔΠ 

πνπ έρεη ήδε εθδνζεί, ζρεηηθά κε ηηο ζπλεληεχμεηο ζπιινγηθψλ θνξέσλ πάλσ ζηα 

ίδηα δεηήκαηα. 

 

 Ζ πξψηε εθηίκεζε πνπ κπνξεί λα γίλεη είλαη φηη φιεο νη επηρεηξήζεηο ηνπ 

πιηθνχ καο εθαξκφδνπλ δηαδηθαζίεο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, ηφζν 

ελδνεπηρεηξεζηαθήο, φζν θαη εμσηεξηθήο. Φπζηθά ηα αληηθείκελα θαη ε έθηαζε 

ηεο εθαξκνγήο είλαη πνιχ δηαθνξεηηθά απφ επηρείξεζε ζε επηρείξεζε, θάηη ινγηθφ 

άιισζηε, αθνχ άιιεο είλαη νη απαηηήζεηο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ιρ ζε κηα 

πιήξσο ηερλνινγηθά εθζπγρξνληζκέλε γαιαθηνβηνκεραλία, άιιεο ζε κηα 

ζπλεηαηξηζηηθήο πξνέιεπζεο (έζησ θαη ππφ κνξθή Α.Δ.) επηρείξεζε εκθηάισζεο 

λεξνχ, άιιεο ζε κηα αιπζίδα ζνχπεξ κάξθεη ή ζε κηα ηξάπεδα θνθ. 

 Ζ ελδνεπηρεηξεζηαθή θαηάξηηζε θαη εθπαίδεπζε θαίλεηαη λα είλαη πην 

αλαπηπγκέλε ζηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο θαη νκίινπο, δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο, 

ζηνπο πεξηζζφηεξνπο θιάδνπο (Μεηαπνίεζε, Υξεκαηνπηζησηηθφ, Μεηαθνξέο-

επηθνηλσλίεο) θάηη ινγηθφ αθνχ ην κεγάιν κέγεζνο ζπλήζσο ζεκαίλεη πην ζχλζεηε 

νξγάλσζε θαη θαηαλνκή ηεο εξγαζίαο θαη βάζεκα ηεο εμεηδίθεπζεο ζε πνιιέο 

εηδηθφηεηεο. Παξ‟ φια απηά ππάξρνπλ θαη εμαηξέζεηο ζηνλ θαλφλα. Ζ επηρείξεζε 

ζνχπεξ κάξθεη πνπ πεξηέρεηαη ζην δείγκα δελ θαίλεηαη λα εθαξκφδεη ζηνλ ίδην 

βαζκφ αλαπηπγκέλα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο γηα ηε 



 123 

ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο, θάηη πνπ πηζαλφηαηα νθείιεηαη 

ζην είδνο ηεο απιήο καδηθήο εξγαζίαο πνπ απαηηείηαη εθεί. 

 Οη εθπξφζσπνη φισλ ησλ επηρεηξήζεσλ εθηηκνχλ φηη ν θπξηφηεξνο ηξφπνο 

εθκάζεζεο ηεο δνπιεηάο είλαη ε ηξηβή κέζα ζηελ επηρείξεζε. 

 Οη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο αμηνπνηνχλ πξνγξάκκαηα ηνπ ΟΑΔΓ θαη 

ηδησηηθψλ θνξέσλ γηα ηε δηελέξγεηα θαηάξηηζεο ζηνπο εξγαδφκελνχο ηνπο. 

 Αξθεηέο –κεγάιεο- επηρεηξήζεηο δειψλνπλ φηη αμηνπνηνχλ ην ΛΑΔΚ γηα 

ηελ θαηάξηηζε θαη εθπαίδεπζε ζηελ επηρείξεζε. 

 Τπάξρνπλ εηαηξείεο πνπ δειψλνπλ φηη κεηέρνπλ ζε δηεπηρεηξεζηαθέο 

πξνζπάζεηεο θαη πξσηνβνπιίεο γηα ηελ νξγάλσζε πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο 

θαη θαηάξηηζεο (ζην πιαίζην ηνπ ΔΒ ή ηνπηθψλ ζπλδέζκσλ βηνκεράλσλ θαη ζην 

πιαίζην ηεο Έλσζεο Διιεληθψλ Σξαπεδψλ). 

 Πνιιέο κεγάιεο επηρεηξήζεηο δηαηεξνχλ δηθφ ηνπο απηνηειέο εθπαηδεπηηθφ 

θέληξν πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηηο δηαδηθαζίεο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο. 

 

 

 ρεηηθά κε ηελ παξερφκελε απφ ην θξάηνο επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη 

θαηάξηηζε νη γλψκεο ησλ ππεπζχλσλ ησλ επηρεηξήζεσλ δηαθνξνπνηνχληαη θαηά 

πνιχ. Άιινη ηελ θξίλνπλ αλεπαξθή, άιινη ζρεηηθά επαξθή. Δθεί πνπ ζπκθσλνχλ 

φινη είλαη α) ζηε ρξεζηκφηεηα ηεο καζεηείαο ζε επηρεηξήζεηο θαηά ηελ 

επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε, β) ζηελ αλάγθε θαιχηεξεο αλίρλεπζεο ησλ αλαγθψλ 

γηα εηδηθφηεηεο θαη δεμηφηεηεο θαη αλάινγεο πξσηνβνπιίεο ηνπ ΟΑΔΓ θαη 

γεληθφηεξα ηνπ θξάηνπο. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηα ΣΔΔ. 

 Γηα ηνπο ηδησηηθνχο θνξείο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο 

ππάξρεη επίζεο δηρνγλσκία. Άιινη εθπξφζσπνη ηνπο απνξξίπηνπλ ζπιιήβδελ θαη 

άιινη δειψλνπλ φηη αμηνπνηνχλ ηδησηηθνχο θνξείο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο. 

ηε δεχηεξε πεξίπησζε, φκσο, νη ηδησηηθνί απηνί θνξείο είλαη θπξίσο εηαηξείεο 

ζπκβνχισλ θαη ηδηαίηεξα εμεηδηθεπκέλεο ζηελ εθπαίδεπζε επί παξαγγειία πάλσ 

ζε πνιχ ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο ζε κεγάιεο επηρεηξήζεηο-νκίινπο. 

 

 

 Γηα ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ζηε ρψξα, νη επηρεηξήζεηο ηνλίδνπλ φηη 

ρξεηάδεηαη κεγαιχηεξε επαθή κε ηηο εμειίμεηο ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο ησλ επηρεηξήζεσλ. Οη πεξηζζφηεξνη εθπξφζσπνη ζεσξνχλ 
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ηθαλνπνηεηηθφ έσο θαη πςειφ ην επίπεδν ζπνπδψλ ζηα ΑΔΗ θαη ΣΔΗ. Θεσξνχλ φηη 

ζα πξέπεη α) λα ππάξρεη κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα πξαθηηθήο εμάζθεζεο ησλ 

ηειεηνθνίησλ ζε επηρεηξήζεηο ψζηε θαη λα γλσξίδνπλ θαιχηεξα ην αληηθείκελν θαη 

λα μέξνπλ ην πεξηβάιινλ ην νπνίν ζα βξεζνχλ θαη, ην θπξηφηεξν, λα κπνξνχλ λα 

αμηνπνηνχληαη πην γξήγνξα θαη πην άκεζα απφ ηηο επηρεηξήζεηο, β) φηη ζα πξέπεη 

λα ππάξρεη θάπνηνπ είδνπο εκπινθή ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία, είηε σο κεκνλσκέλσλ επηρεηξήζεσλ είηε κέζσ ησλ ζπιινγηθψλ 

νξγάλσλ εθπξνζψπεζήο ηνπο (κεηαπηπρηαθά, δηαιέμεηο ζηειερψλ επηρεηξήζεσλ, 

παξαγγειίεο ζηα ΑΔΗ ζε φ,ηη αθνξά ηθαλφηεηεο ησλ απνθνίησλ θιπ), γ) λα γίλεη 

κηα θαηαγξαθή ησλ αλαγθψλ ησλ επηρεηξήζεσλ απφ αξκφδην θνηλφ θνξέα 

ζπλεξγαζίαο θξαηηθνχ κεραληζκνχ-επηρεηξήζεσλ, δ) λα εληζρπζνχλ νξηζκέλα 

ηερληθά ζηνηρεία ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ρσξίο βέβαηα λα πεηξαρηεί ην 

ζεσξεηηθφ κέξνο ηεο πνπ, φπσο εθηηκάηαη, βξίζθεηαη ήδε ζε θαιφ επίπεδν. 

 

 

 Γηα ηε γεληθή εθπαίδεπζε νη ππεχζπλνη δελ αλαθέξνπλ πνιιά πξάγκαηα. 

Κάπνηνη εμ απηψλ ζεσξνχλ φηη ζα πξέπεη λα πξνζαλαηνιηζηεί απφ λσξίο ε 

εθπαίδεπζε ζηηο αλάγθεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηεο αγνξάο. Γηαπηζηψλεηαη απφ 

πνιινχο ε αξγνπνξεκέλε, ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ, είζνδνο ηεο λέαο γεληάο ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο, θαζψο θαη ε απνθπγή απφ κέξνπο ησλ λέσλ θάπνησλ ζέζεσλ 

εξγαζίαο, πνπ ζπλδέεηαη θπξίσο κε ρεηξσλαθηηθή, κνλφηνλε θαη θνπηαζηηθή 

απαζρφιεζε. Γηαηππψλνληαη απφ θάπνηνπο –θαη φρη ιίγνπο- εθπξνζψπνπο 

επηρεηξήζεσλ θαη απφςεηο φηη θπξηαξρεί ζηνπο λένπο ε θπγνπνλία θαη ε 

καιζαθφηεηα, θάηη πνπ αγγίδεη θαη ηε γεληθή παηδεία ησλ αηφκσλ θαη άξα ηε 

γεληθή εθπαίδεπζε (πνπ αληηζηνηρεί ζηελ πξψηε θαη ηε δεχηεξε βαζκίδα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ρψξαο). Σίζεηαη δειαδή ην δήηεκα θαηά πφζν νη 

ζεζκνί θαη κνξθέο θνηλσληθήο ζπκβίσζεο θαη θνηλσληθνπνίεζεο ησλ αηφκσλ, 

φπσο ε νηθνγέλεηα, ην ζρνιείν θνθ αληαπνθξίλνληαη ζηελ αλάγθε δηακφξθσζεο 

εξγαζηαθήο εζηθήο θαη πλεχκαηνο ζπλεξγαζίαο ζηνπο λένπο αλζξψπνπο. Βεβαίσο, 

ε ζηάζε απέλαληη ζηελ εξγαζία είλαη νπσζδήπνηε θαη εηδηθφ δήηεκα αμηψλ, 

παηδείαο, εζηθήο, δηαπαηδαγψγεζεο. Καηά βάζνο, σζηφζν, απνηειεί πνιχ 

επξχηεξν θαη βαζχηεξν δήηεκα πνπ ζπλδέεηαη κε ηε ζπλνιηθή αλάπηπμε κηαο 

θνηλσλίαο (νηθνλνκηθή, πνιηηηθή, επηζηεκνληθή, εζηθή, αηζζεηηθή), ζην πιαίζην 

ηεο νπνίαο, εμάιινπ, αλαπαξάγνληαη θαη κεηαβάιινληαη θαη νη ίδηεο νη αμίεο θαη 
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ζηάζεηο. Δπίζεο, ε ζηάζε απέλαληη ζηελ εξγαζία εμειίζζεηαη ζε ζπλάξηεζε κε 

ηηο κεηαβνιέο ζηελ ίδηα ηελ εξγαζία, ην ραξαθηήξα, ην είδνο ηεο θιπ., θαζψο θαη 

κε ηα απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο ζηε δσή ησλ αηφκσλ, ζην επίπεδν θαη ηελ 

πνηφηεηα δσήο, κε ηηο λέεο αλάγθεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εμέιημε ηεο 

παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο (ηφζν ζηελ πιηθή, φζν θαη ζηελ πλεπκαηηθή παξαγσγή) 

ζηελ ίδηα ηε δσή ησλ αλζξψπσλ. ε θάζε πεξίπησζε, νη ζχγρξνλεο κεηαβνιέο ζηε 

ζηάζε απέλαληη ζηελ εξγαζία είλαη έλα δήηεκα πνπ αμίδεη λα δηεξεπλεζεί 

πεξαηηέξσ, αιιά πνπ, σο ζχλζεην, πνιππαξαγνληηθφ πξφβιεκα, απαηηείηαη λα 

ηχρεη εμίζνπ ζχλζεηεο κεζνδνινγηθήο πξνζέγγηζεο. 

 

 

 ρεηηθά κε φια ηα παξαπάλσ κπνξεί λα γίλεη ε εμήο ζχληνκε εθηίκεζε-

ζρφιην
36

: 

 Ζ εθπαίδεπζε, ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο (ελλνείηαη, κε ηελ ηδηαηηεξφηεηα 

πνπ έρεη ε θάζε βαζκίδα), πξέπεη λα ζπλδέεηαη κε ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, 

άξα θαη κε ηηο επηρεηξήζεηο. Έηζη θη αιιηψο, άιισζηε, ζπλδένληαη απηέο νη 

δηαδηθαζίεο, κε πνιιά λήκαηα, ζην πιαίζην ηεο γεληθφηεξεο θνηλσληθήο δσήο. Σν 

δήηεκα είλαη κε πνηνπο φξνπο ζα γίλεηαη απηή ε ζχλδεζε θαη ζε φθεινο πνηαο 

πιεπξάο, ησλ εξγαδνκέλσλ ή ησλ δηνηθήζεσλ θαη ηεο ηδηνθηεζίαο ησλ 

επηρεηξήζεσλ, θξαηηθψλ είηε ηδησηηθψλ. Απηφ είλαη ην πξψην βαζηθφ δήηεκα. Σν 

δεχηεξν έγθεηηαη ζην εξψηεκα πεξί ηεο αλάγθεο θαη ηεο δπλαηφηεηαο 

πξνγξακκαηηζκνχ ηεο εθπαίδεπζεο ζηε ζεκεξηλή βαζκίδα αλάπηπμεο ηεο 

νηθνλνκίαο θαη ηεο θνηλσλίαο. Ο πξνγξακκαηηζκφο είλαη αλαγθαίνο θαη βαζίδεηαη 

ζηελ πξφβιεςε θαη αλίρλεπζε λέσλ ζχγρξνλσλ αλαγθψλ ζηελ παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία θαη ζηηο επηρεηξήζεηο. Κάπνηνο εθπξφζσπνο επηρείξεζεο, κάιηζηα, 

εθηηκά φηη ζα πξέπεη λα ππάξμεη πξνγξακκαηηζκφο θαη ζρεδηαζκφο ηεο 

εθπαίδεπζεο γηα 30 ρξφληα κπξνζηά, ελψ αλάινγεο –αιιά ιηγφηεξν 

νινθιεξσκέλεο- λχμεηο γίλνληαη θαη απφ άιινπο εθπξνζψπνπο επηρεηξήζεσλ. Γηα 

λα ζρεδηαζηεί θαη λα πξνγξακκαηηζηεί ζσζηά θαη νινθιεξσκέλα, φκσο, ε 

εθπαίδεπζε, ζα πξέπεη ηαπηφρξνλα λα ζρεδηαζηεί θαη λα πξνγξακκαηηζηεί θαη ε 

ίδηα ε νηθνλνκηθή θαη παξαγσγηθή αλάπηπμε, ε νπνία ηελ απαηηεί (αιιά θαη ηελ 

πξνυπνζέηεη), ψζηε νη αλάγθεο θαη νη απαηηήζεηο πνπ ζα εκθαληζηνχλ 

                                                           
36

 Βι. θαη πην εθηεηακέλα ζρφιηα θαη εθηηκήζεηο ηνπ γξάθνληα ζηελ πξνεγνχκελε εξγαζία πεξί 

ηεο δήηεζεο εηδηθνηήησλ πνπ αθνξά ηηο ζπλεληεχμεηο ζπιινγηθψλ θνξέσλ. 



 126 

(κεζνπξφζεζκα θαη καθξνπξφζεζκα) ζηελ ηειεπηαία λα κπνξνχλ λα έρνπλ 

πξνβιεθζεί θαη λα ηθαλνπνηνχληαη έγθαηξα. Δμάιινπ ε εθπαίδεπζε είλαη 

ζπλπθαζκέλε κε ηελ παξαγσγή θαη ηελ εμέιημή ηεο, ζπληζηνχλ θαη νη δπν ηνπο 

νξγαληθέο πιεπξέο κηαο θαη ηεο απηήο δηαδηθαζίαο αλάπηπμεο ηεο θνηλσλίαο. Καη 

ηειηθά, ε φπνηα εθπαίδεπζε θαη δηαπαηδαγψγεζε (γεληθή, εηδηθή, επαγγεικαηηθή 

θνθ) είλαη, θαηά κία έλλνηα θαη ζ‟ έλα νξηζκέλν βαζκφ, πάληνηε 

«επαγγεικαηηθή»-«παξαγσγηθή» ζηελ πξννπηηθή ηεο θαη ζηε ζπλνιηθή 

ιεηηνπξγία ηεο ζηελ νηθνλνκία θαη ηελ θνηλσλία, αθνχ θαιείηαη λα πξνεηνηκάζεη 

ηα άηνκα γηα ηελ ελαζρφιεζή ηνπο κε ηε δηαζθάιηζε ησλ κέζσλ επηβίσζεο, ρσξίο 

ηελ νπνία δελ κπνξεί λα ππάξμεη θαη ε ίδηα ε θνηλσλία. Σν θαίξην εξψηεκα ηνπ 

εάλ ε αλάπηπμε ηεο ζχγρξνλεο θεθαιαηνθξαηηθήο νηθνλνκίαο θαη θνηλσλίαο ή, 

θαη‟ άιινπο, ηεο νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο, είλαη δπλαηφ λα ζρεδηαζηεί θαη λα 

πξνγξακκαηηζηεί ζπλνιηθά θαη καθξνπξφζεζκα έρεη, θαηά ηε γλψκε ηνπ 

γξάθνληα, απαληεζεί ήδε ηζηνξηθά θαη έρεη απαληεζεί αξλεηηθά. Δίλαη 

αμηνζεκείσην, σζηφζν φηη ην «αίηεκα» ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ζρεδηαζκνχ 

ηεο εθπαίδεπζεο, σο ζπζηαηηθνχ ζηνηρείνπ ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, 

εθδειψλεηαη άκεζα, κε απζφξκεην ηξφπν, απφ ζηειέρε ζχγρξνλσλ ηδησηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ, αληαλαθιψληαο δειαδή κε άκεζν ηξφπν ηηο ίδηεο ηηο αλάγθεο 

αλάπηπμεο ηεο παξαγσγήο. Παξαηεξνχκε, ινηπφλ, εδψ, ηελ χπαξμε κηαο πνιχ 

ελδηαθέξνπζαο αληίθαζεο: επηδεηείηαη ν καθξνπξφζεζκνο (ζε βάζνο ηξηάληα 

ρξφλσλ κάιηζηα, δειαδή κηαο νιφθιεξεο γεληάο κπξνζηά) ζπλνιηθφο 

πξνγξακκαηηζκφο ηεο εθπαίδεπζεο, απφ κεκνλσκέλνπο θνξείο ελφο ζπζηήκαηνο 

νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ, ε ζπλνιηθή αλάπηπμε ηνπ νπνίνπ δελ είλαη δπλαηφ λα 

πξνγξακκαηηζηεί. ε θάζε πεξίπησζε, ην ζέκα απηφ, δειαδή ην ζέκα ηνπ 

καθξνπξφζεζκνπ εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ, πνπ αθνξά ζηνλ ππξήλα ησλ 

πνιηηηθψλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, ζηε γεληθή εθπαίδεπζε θαη ζηελ νιηθή 

ινγηθή θαη ιεηηνπξγία ηνπ ζπλνιηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ρψξαο (φπσο 

θαη ηεο θάζε ρψξαο), αλαδεηθλχεηαη σο ην πην ζεκαληηθφ απφ ην ζχλνιν ησλ 

ζεκάησλ πνπ εμεηάζηεθαλ ζην παξφλ θεθάιαην ηεο κειέηεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5: ΓΔΝΗΚΑ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

 

 Σν πξψην ζεκείν πνπ αλαδεηθλχεηαη απφ ηηο ζπλεληεχμεηο ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ εμεηάζηεθαλ ζηελ παξνχζα κειέηε είλαη ε θνηλή πεπνίζεζε 

ησλ εθπξνζψπσλ ηνπο πεξί ηνπ γεληθνχ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο 

ζχγρξνλεο ζπγθπξίαο πνπ νδεγεί ζηελ αλαγθαηφηεηα δηαξθψλ αλαδηαξζξψζεσλ 

θαη εθζπγρξνληζκνχ ηνπ ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ηεο νξγάλσζεο ηεο 

εξγαζίαο. Μηα άιιε πιεπξά ηεο ίδηαο δηαδηθαζίαο πξνζαξκνγήο ζην γεληθφ 

νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ έγθεηηαη ζηελ ηάζε δηεχξπλζεο ηεο εηαηξηθήο κνξθήο ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ηνπ ζρεκαηηζκνχ νκίισλ επηρεηξήζεσλ. ην πιαίζην απηήο ηεο 

πξνζαξκνγήο (πνπ ζπλνδεχεηαη απφ έλαλ φιν θαη εληνλφηεξν εμνξζνινγηζκφ ησλ 

ηερληθψλ θαη νξγαλσηηθψλ πιεπξψλ ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο), δίλεηαη 

ηδηαίηεξε έκθαζε απφ ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ επηρεηξήζεσλ, ζηελ αθφκε 

βαζχηεξε θαη δηαξθή εμεηδίθεπζε θαη επέθηαζε ησλ γλψζεσλ, ηθαλνηήησλ θαη 

δεμηνηήησλ ησλ εξγαδνκέλσλ σο βαζηθήο πξνυπφζεζεο επηηπρίαο ηεο γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο ηεο ρψξαο. 

 Ζ αλάγθε ελίζρπζεο, επέθηαζεο θαη βαζέκαηνο ηεο εμεηδίθεπζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ εθδειψλεηαη θαη ζηα δχν άθξα ή φξηα ηεο εηδίθεπζεο ή ησλ 

επαγγεικαηηθψλ εηδηθνηήησλ: ζην κελ θαηψηαην φξην (απηφ ηεο αλεηδίθεπηεο 

εξγαζίαο) δειψλεηαη σο αδήξηηε αλάγθε, ηδηαίηεξα απφ ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ 

δεπηεξνγελνχο ηνκέα, ε αλάπηπμε ζε φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο θάπνησλ 

νξηδφληησλ δεμηνηήησλ, φπσο, θαηά θχξην ιφγν, είλαη ε γλψζε κηαο μέλεο 

γιψζζαο (βαζηθά γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ αγγιηθή γιψζζα) θαη ε ηθαλφηεηα 

βαζηθνχ ρεηξηζκνχ ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή. ην δε αλψηεξν θαη αλψηαην 

φξην ηεο επαγγεικαηηθήο εμεηδίθεπζεο (δειαδή ζηελ πςειή ηερλνινγηθή θαη 

επηζηεκνληθή εηδηθεπκέλε εξγαζία, πνπ πεξηιακβάλεη ηηο αληίζηνηρεο εγθχθιηεο 

ζπνπδέο) επηδεηείηαη αθελφο ε δηαηήξεζε ηνπ πςεινχ επηπέδνπ ηεο 

επηζηεκνληθήο ζεσξεηηθήο γλψζεο πνπ έρεη ήδε θαηαθηεζεί θαη αθεηέξνπ ε 

ελίζρπζε απηψλ ησλ ζεσξεηηθψλ δπλαηνηήησλ κε αλαγθαίεο ηερληθέο δεμηφηεηεο, 

εκπεηξία θαη γλψζε πάλσ ζηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζηηο επηρεηξήζεηο. Απηφ 

πξαθηηθά ζεκαίλεη φηη ε αλψηεξε θαη αλψηαηε εθπαίδεπζε ζα πξέπεη, θαηά ηελ 

αληίιεςε ησλ εθπξνζψπσλ ησλ επηρεηξήζεσλ, λα ζπλδέεηαη πνιχ πην άκεζα θαη 
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νξγαληθά κε ηελ πξαθηηθή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ ζηηο 

επηρεηξήζεηο. Απηφ, θαηά ηηο επηρεηξήζεηο, είλαη αλαγθαίν φρη κφλν γηα ηελ 

θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπο ζε εηδηθεπκέλε εξγαζία γεληθψο, αιιά θαη γηα ηελ 

έγθαηξε θάιπςε απηψλ ησλ αλαγθψλ, θάηη πνπ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο φξνο 

γηα ηελ αληαπφθξηζε ησλ επηρεηξήζεσλ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ζχγρξνλνπ 

αληαγσληζκνχ. Δίλαη θαζαξφ φηη γίλεηαη ιφγνο εδψ γηα ην θφζηνο ηεο αξρηθήο 

ελδνεπηρεηξεζηαθήο εθπαίδεπζεο θαη επηδεηείηαη ε δηαξθψο κεγαιχηεξε κείσζή 

ηνπ. 

 Δπηπιένλ, θαηά ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ επηρεηξήζεσλ, επηδεηείηαη ε 

ελίζρπζε νξηζκέλσλ ηερληθψλ θαη ηερλνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζηηο 

επηζηεκνληθέο εηδηθφηεηεο, θάηη πνπ ζπλάδεη κε ηα παξαπάλσ. 

 Απφ ηα ιεγφκελα ησλ εθπξνζψπσλ ησλ επηρεηξήζεσλ, αλαδεηθλχνληαη θαη 

πιεπξέο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ αλάγθε νξηζκέλσλ «θνηλσληθψλ» 

δεμηνηήησλ φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ, φπσο ε ηθαλφηεηα επηθνηλσλίαο ζηνλ ρψξν 

εξγαζίαο, ε ηθαλφηεηα ζηελ νκαδηθή εξγαζία, ε «ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε». 

πσο πξνθχπηεη απφ ηηο ζπλεληεχμεηο, ηδηαίηεξα ζηνπο νκίινπο επηρεηξήζεσλ, έρεη 

ήδε νινθιεξσζεί ε θσδηθνπνίεζε ησλ εηδηθνηήησλ θαη ησλ δηάθνξσλ εηδψλ θαη 

θαηεγνξηψλ δεμηνηήησλ πνπ απαηηνχληαη. 

 Σν χςηζην θαη θξίζηκν θξηηήξην, βεβαίσο, γηα ηηο επηρεηξήζεηο, είλαη ην 

θζελφηεξν «θφζηνο εξγαζίαο» (είηε πξφθεηηαη γηα αλεηδίθεπηε, είηε γηα 

εκηεηδηθεπκέλε, είηε γηα πςειά εηδηθεπκέλε εξγαζία), δειαδή ε ηηκή ηεο 

αλαγθαίαο γηα ηελ παξαγσγή εξγαηηθήο δχλακεο. ε απηφ ην ζεκείν, ε εμέηαζε 

ησλ ζπλεληεχμεσλ έδεημε φηη νη επηρεηξήζεηο επηδεηνχλ κε πνιινχο ηξφπνπο λα 

κεηαθπιίζνπλ φζν ην δπλαηφ κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ θφζηνπο απηνχ ζηελ 

θνηλσλία θαη ζηνπο εξγαδφκελνπο κε δηάθνξνπο ηξφπνπο (δηα ηεο δνκήο θαη 

ιεηηνπξγίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ ζπζηήκαηνο επαγγεικαηηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, δηα ησλ θνξνινγηθψλ ειαθξχλζεσλ θαη ηεο 

θξαηηθήο ρξεκαηνδφηεζήο ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε, δηα ησλ 

αηηεκάησλ επηρνξήγεζήο ηνπο γηα ηελ πξφζιεςε πςειά εηδηθεπκέλσλ, πιελ πάλσ 

απφ κηα νξηζκέλε ειηθία, εξγαδνκέλσλ θνθ), θάηη απφιπηα ινγηθφ, αθνχ 

πξφθεηηαη γηα ην θνηλσληθφ ηνπο ζπκθέξνλ. Σν δήηεκα απηφ θαίλεηαη ηδηαίηεξα 

έληνλα φηαλ εθθξάδεηαη ε δπζθνξία ησλ εθπξνζψπσλ ησλ επηρεηξήζεσλ φζνλ 

αθνξά ηελ πιεξσκή ηεο εκπεηξίαο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ απνθηάηαη κε ηα ρξφληα 

εξγαζίαο θαη πνπ ζπλίζηαηαη ζηελ πξνυπεξεζία (ηξηεηίεο θιπ.). 
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 Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί φηη νη πεξηζζφηεξεο ειιείςεηο θαη 

αλεπάξθεηεο πνπ επηζεκαίλνπλ νη επηρεηξήζεηο θάζε ηνκέα, θιάδνπ θαη κεγέζνπο 

αθνξνχλ ζε ηερληθέο εηδηθφηεηεο θαη δεμηφηεηεο. Δθηηκάηαη φηη «πεξηζζεχνπλ» νη 

δηνηθεηηθέο εηδηθφηεηεο θαη νη εηδηθφηεηεο γξαθείνπ θαη ιείπνπλ ζπγθξηηηθά 

(δειαδή παξαηεξείηαη θάπνηεο θνξέο κεξηθή έιιεηςή ηνπο) νη άκεζα ηερληθέο 

εηδηθφηεηεο θαη δεμηφηεηεο. Παξ‟ φια απηά ε γεληθή θαηάζηαζε ηεο θίλεζεο ησλ 

εηδηθνηήησλ θαη δεμηνηήησλ ζηε ρψξα κπνξεί λα θξηζεί ηθαλνπνηεηηθή γηα ηηο 

αλάγθεο ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 

 Με βάζε ηηο παξαπάλσ αλαγθαηφηεηεο θαη φξνπο ρηίδνληαη θαη νη 

πνιηηηθέο πξνζιήςεσλ πξνζσπηθνχ ησλ επηρεηξήζεσλ. Ζ έξεπλα έδεημε φηη ν 

ηξφπνο επηινγήο θαη πξφζιεςεο εξγαδνκέλσλ δηαθνξνπνηείηαη ζηηο επηρεηξήζεηο 

αλάινγα αθελφο κε ην κέγεζνο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηελ ππαγσγή ηνπο ή κε ζε 

Οκίινπο Δπηρεηξήζεσλ (πνπ, γεληθά, ηείλνπλ δηακνξθψλνπλ θνηλή πνιηηηθή 

πξνζιήςεσλ γηα φιεο ηηο ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο ηνπο) θαη αθεηέξνπ κε ην αλ 

αλήθνπλ ζηνλ ηδησηηθφ ή ηνλ θξαηηθφ ηνκέα. Οη θξαηηθέο επηρεηξήζεηο 

αθνινπζνχλ πνιηηηθέο πξνζιήςεσλ πνπ ππαγνξεχνληαη απφ θαλφλεο πνπ 

θαζνξίδνληαη απφ ην θξάηνο (δηαγσληζκνί γξαπηψλ εμεηάζεσλ ΑΔΠ, 

κνξηνδφηεζε αηηνχλησλ, θάπνηα θνηλσληθά θξηηήξηα θαη πνζνζηψζεηο ζηηο 

πξνζιήςεηο γηα αζζελέζηεξεο θνηλσληθέο νκάδεο θνθ.), ην κεηνλέθηεκα ησλ 

νπνίσλ, θαηά ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ επηρεηξήζεσλ, ζπλίζηαηαη ζην φηη 

αμηνινγνχληαη κφλν ηα «ηππηθά πξνζφληα» θαη ε «πηζηνπνηεκέλε γλψζε», δίρσο 

λα ιακβάλνληαη ππφςε νη «θνηλσληθέο δεμηφηεηεο». Οη ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο δελ 

δεζκεχνληαη απφ ηέηνηνπ ραξαθηήξα πξνδηαγξαθέο πξνζιήςεσλ, νπφηε 

επηιέγνπλ ην πξνζσπηθφ ηνπο πην «ειεχζεξα» θαη κε κεγαιχηεξε δπλαηφηεηα 

επηινγήο φζνλ αθνξά ηα πξνζφληα θαη ηηο δεμηφηεηεο ησλ εξγαδνκέλσλ. Οη κηθξέο 

ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο θαίλεηαη φηη αμηνπνηνχλ κνξθέο φπσο νη αγγειίεο, ηα 

αξρεία βηνγξαθηθψλ, ηηο ζπλεληεχμεηο εξγαδνκέλσλ θαη ηηο ζπζηάζεηο. Οη κεγάιεο 

ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο, εθηφο απφ ηηο παξαπάλσ κνξθέο θαη ηξφπνπο, αμηνπνηνχλ 

θαη ηηο ππεξεζίεο ησλ γξαθείσλ ζπκβνχισλ εχξεζεο εξγαζίαο. Σέινο, νη 

ηδησηηθνί φκηινη επηρεηξήζεσλ, εθηφο απφ φιεο ηηο πξνεγνχκελεο κνξθέο επηινγήο 

πξνζσπηθνχ, ρξεζηκνπνηνχλ θαη ηξφπνπο φπσο νη γξαπηέο εμεηάζεηο (ν νπνίεο 

ρξεζηκνπνηνχληαη, φπσο πξναλαθέξζεθε, θαη ζηνλ θξαηηθφ ηνκέα), αιιά θαη 

δηαδηθαζίεο φπσο νη «εκέξεο θαξηέξαο» πνπ δηνξγαλψλνληαη απφ ηα γξαθεία 
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ζηαδηνδξνκίαο ησλ παλεπηζηεκίσλ θαη ησλ αλψηεξσλ ηερλνινγηθψλ ηδξπκάησλ. 

Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη νη κηινη επηρεηξήζεσλ δελ πξνζηξέρνπλ ζηνλ 

ΟΑΔΓ γηα αλαδήηεζε πξνζσπηθνχ.  

 Σέινο, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί εδψ φηη πνιινί εθ ησλ κεγαιχηεξσλ 

ηδησηηθψλ νκίισλ επηρεηξήζεσλ ήζαλ παιηφηεξα θξαηηθνί θαη έρνπλ πιένλ 

πεξάζεη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, νπφηε ε ηάζε είλαη λα εμνκνηψλνληαη νη κνξθέο 

επηινγήο πξνζσπηθνχ εθεί φπνπ ππάξρεη κεγάιε ζπγθέληξσζε ηεο ηδηνθηεζίαο 

θαη ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. 

 Απφ ηελ εμέηαζε ησλ αληηιήςεσλ θαη ησλ πξαθηηθψλ ησλ επηρεηξήζεσλ 

ζε φ,ηη αθνξά ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε, αλαδεηθλχνληαη ηα αθφινπζα 

δεηήκαηα: 

 Πξψηνλ, φιεο νη επηρεηξήζεηο ηνπ πιηθνχ καο αθνινπζνχλ πξαθηηθέο 

εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, ηφζν ελδνεπηρεηξεζηαθήο, φζν θαη εμσηεξηθήο. Ζ 

ελδνεπηρεηξεζηαθή εθπαίδεπζε είλαη πςειφηεξσλ πξνδηαγξαθψλ θαη απαηηήζεσλ 

ζηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο θαη νκίινπο ηνπ ηδησηηθνχ θαη ηνπ θξαηηθνχ ηνκέα. 

ιεο νη επηρεηξήζεηο αλεμαηξέησο δίλνπλ έκθαζε ζηε ζεκαζία ηεο ηξηβήο κε ηελ 

εξγαζία κέζα ζηελ επηρείξεζε γηα ηελ νπζηαζηηθή θαηάθηεζε ηεο ηθαλφηεηαο 

πξνο εξγαζία πνπ αληηζηνηρεί ζηε δνζκέλε επαγγεικαηηθή εηδηθφηεηα, άξα, ζε 

φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, ε πξαθηηθή ζηελ παξαγσγή είλαη αλαγθαία. 

  Γεχηεξνλ, φιεο νη επηρεηξήζεηο ηνπ πιηθνχ καο αμηνπνηνχλ ηα 

πξνγξάκκαηα ηνπ ΟΑΔΓ γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε, ελψ νη κεγάιεο 

επηρεηξήζεηο δειψλνπλ φηη αμηνπνηνχλ θαη ην ΛΑΔΚ. ηελ πεξίπησζε ησλ 

κεγάισλ επηρεηξήζεσλ θαη νκίισλ δηαπηζηψλεηαη θαη ε δηελέξγεηα 

δηεπηρεηξεζηαθψλ πξαθηηθψλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, κέζα απφ ζπιινγηθά 

εξγνδνηηθά φξγαλα θαη ηδξχκαηα, ηφζν ζε επίπεδν ρψξαο, φζν θαη ζε ηνπηθφ 

επίπεδν. 

 Σξίηνλ, νη πεξηζζφηεξεο κεγάιεο επηρεηξήζεηο, ηδησηηθέο θαη θξαηηθέο, 

δηαζέηνπλ δηθφ ηνπο εθπαηδεπηηθφ θέληξν ή δηεχζπλζε πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηελ 

επαγγεικαηηθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηεο επηρείξεζεο. 

 Σέηαξηνλ, νη επηρεηξήζεηο επηζεκαίλνπλ φηη ζα πξέπεη λα ππάξμεη 

ζηελφηεξε ζχλδεζε κεηαμχ ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ 

πνπ ζα εθθξάδεηαη κε α) κεγαιχηεξν δηάζηεκα πξαθηηθήο εμάζθεζεο ησλ 

θνηηεηψλ θαη ζπνπδαζηψλ ζηηο επηρεηξήζεηο ζηα πιαίζηα ησλ ζπνπδψλ, β) πην 

άκεζε εκπινθή ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, γ) θαηαγξαθή 
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ησλ αλαγθψλ ησλ επηρεηξήζεσλ ζε εηδηθφηεηεο θαη δεμηφηεηεο, δ) ελίζρπζε 

ηερληθψλ θαη πξαθηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε κε 

παξάιιειε δηαηήξεζε ηνπ πςεινχ ζεσξεηηθνχ επηπέδνπ ηεο. 

 Πέκπην θαη ηειεπηαίν, αλαδεηθλχεηαη απφ ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ 

επηρεηξήζεσλ ην δήηεκα ηνπ καθξνπξφζεζκνπ θαη ζπλνιηθνχ ζρεδηαζκνχ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ ζπζηήκαηνο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη 

θαηάξηηζεο απφ ην θξάηνο θαη ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο θνξείο. 

 Ζ παξνχζα εξγαζία επηρείξεζε λα δηεξεπλήζεη ην δήηεκα ηεο θίλεζεο ησλ 

εηδηθνηήησλ θαη δεμηνηήησλ ζηελ ειιεληθή αγνξά εξγαζίαο, ηνπ ξφινπ ηνπο ζηελ 

επηινγή ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη ησλ αλαγθψλ γηα ηελ 

θαιχηεξε αληαπφθξηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ δηαδηθαζηψλ φισλ ησλ κνξθψλ θαη 

βαζκίδσλ ζηελ εμέιημε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηε ρψξα. Αλαδεηθλχεη 

νξηζκέλα δεηήκαηα πξνζαλαηνιηζκνχ γηα ην δήηεκα ησλ εηδηθνηήησλ, φπσο απηά 

πξνθχπηνπλ απφ ηηο ζπλεληεχμεηο, θαη θαηεγνξηνπνηεί ηηο εηδηθφηεηεο ζηηο νπνίεο 

παξνπζηάδνληαη ειιείςεηο ή ππεξπξνζθνξά ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ζχκθσλα κε 

ηηο δειψζεηο ησλ εθπξνζψπσλ ησλ επηρεηξήζεσλ.  

 

Σειεηψλνληαο, ζέινπκε λα επαλαιάβνπκε φηη ε παξνχζα έθδνζε απνηειεζκάησλ 

ησλ πνηνηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο δήηεζεο ησλ εηδηθνηήησλ πνπ βαζίδεηαη ζηηο 

απφςεηο ησλ επηρεηξήζεσλ, καδί κε ηελ πξνεγνχκελε έθδνζε ησλ πνηνηηθψλ 

ζηνηρείσλ πνπ βαζίδεηαη ζηηο απφςεηο ησλ επαγγεικαηηθψλ θαη ζπλδηθαιηζηηθψλ 

θνξέσλ (έθδνζε 2006), ζπκπιεξψλνπλ ηα πνξίζκαηα ηεο πνζνηηθήο έξεπλαο ηεο 

ΠΑΔΠ γηα ηελ δήηεζε ησλ εηδηθνηήησλ ζηνπο Ννκνχο, ηηο Πεξηθέξεηεο θαη ην 

ζχλνιν ηεο Υψξαο (εθδφζεηο 2004). 
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