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Τι ήθελες να γίνεις όταν ήσουν 10 χρονών?
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Πού φανταζόσουν ότι θα ήταν η 

δουλειά σου?
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Did you envision your city?

Πού φανταζόσουν το γραφείο σου?
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Mάλλον 

δεν είχες 

κατά νου

κάτι

τέτοιο
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Ούτε κάτι τέτοιο…

6http://www.remoteyear.com/how-it-works/

http://www.remoteyear.com/how-it-works/


Η δουλειά είχε 

συντεταγμένες
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Και οι εταιρείες ήταν 

καθορισμένες

8http://www.logospike.com/company-logos-1382/

http://www.logospike.com/company-logos-1382/


Αλλά ο 

κόσμος 

αλλάζει και 

πάλι!

Μια ακόμη 

επανάσταση

ξεκινάει!
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Το κυνήγι ήταν η κύρια εργασία των ανθρώπων
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Κάπου πριν ~12000 πΧ
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http://www.regentsprep.org/regents/global/themes/change/neohttps://en.wikipedia.org/wiki/Neolithic_Revolution; .cfm; Scanned from 1000 Fragen an die Natur,  

via The Metropolitan Museum of Art, Rogers Fund, 1948., Public Domain,https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2959985

Με την Νεολιθική Εποχή ~12,000 πΧ

Η δουλειά απέκτησε εντοπιότητα
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Αγροτική επανάσταση (1600 - τέλη 1700)

Εξειδίκευση στην εργασία προσφέρει αξία

https://www.flickr.com/photos/jjc3/8220180903

http://www.flickr.com/photos/jjc3/8220180903


17http://www.autoguide.com/auto-news/2010/09/model-t-plant-to-become-a-museum.html

Με τη 2η Βιομηχανική Επανάσταση (1800 – αρχές

1900s)

Ένταση κεφαλαίου - Αύξηση παραγωγικότητας

http://www.autoguide.com/auto-news/2010/09/model-t-plant-to-become-a-museum.html


18
By The Opte Project - Originally from the English Wikipedia; description page is/was here., CCBY 2.5,  

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1538544

4η Βιομηχανική Επανάσταση (2ο μισό 1900s -

σήμερα)

Ψηφιακός Μετασχηματισμός



Η δουλειά παραμένει σταθερή εκτός από 

σύντομες περιόδους με εκρηκτικές αλλαγές
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Η ιδανική δουλειά
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Για ποιον δουλεύουμε...

Πώς βρίσκουμε δουλειά…

Πού δουλεύουμε…

Για πόσο χρόνο 

δουλεύουμε…

…όλα αυτά αλλάζουν.



21https://www.mbopartners.com/uploads/files/state-of-independence-

reports/2016_MBO_Partners_State_of_Independence_Report.pdf

Αλλαγές στο τύπο εργασίας

2015 2019

29
34

# Αυτοαπασχολούμενοι (Εκατομμύρια)

http://www.mbopartners.com/uploads/files/state-of-independence-


Αλλάζει η διάρκεια της εργασίας 

(“gig” economy)
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Το ανθρώπινο δυναμικό είναι

περισσότερο καταρτισμένο

των ανθρώπων που είναι εν δυνάμει 

εργασιακά ενεργοί έχει τουλάχιστον ένα 

1ο Πανεπιστημιακό Πτυχίο

(vs 27% το 1996)

39%

US census; 25 and older; Aug 2016 versus Aug1996



http://www.pewresearch.org/fact-tank/2015/05/11/millennials-surpass-gen-xers-as-the-largest- 28
generation-in-u-s-labor-force/ (data is 1Q2015); UScensus

Οι νέο-εντασσόμενοι στην 

αγορά εργασίας είναι

“Millennial”
της αγοράς εργασίας είναι Millennial34%

http://www.pewresearch.org/fact-tank/2015/05/11/millennials-surpass-gen-xers-as-the-largest-
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Οι Millennials σκέφτονται 

διαφορετικά

Βλέπουν το εαυτό τους μακροπρόθεσμα στό 

τωρινό επάγγελμα 
16%

Επιθυμούν να εργαστούν εξ αποστάσεως75%

Θέλουν έλεγχο της καριέρας τους77%

The Deloitte Millennial Survey 2016



30UScensus

Βιομηχανία  Υπηρεσίες

Δουλειές που χάνονται 

στη βιομηχανία

Δουλειές που ανοίγονται 

σε τομείς υπηρεσιών: 

εκπαίδευση, υγεία, 

διοίκηση και τουρισμός

23%

35%

Αναδιαμόρφωση Επαγγελμάτων, 2000 - 2015



31US census, Aug 1996 and2016

Υπάλληλος  Στέλεχος

Θέσεις που χάθηκαν από

‘sales and office’  and 

‘production, transportation,  

and material moving’

Θέσεις που προσφέρθηκαν

‘management  and

professional’

11%

41%

Job movement, 1996 -2016



Πανταχού παρόν το Διαδίκτυο …

24KPCB.com/internettrends;

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carnabotnet_geovideo_lowres.gif

Δισ χρήστες Διαδικτύου4.7



…και παντού διασυνδέσεις

25KPCB.com/internettrends;

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carnabotnet_geovideo_lowres.gif

Δις συνδεδεμένες συσκευές35



35Fortune.com

Δημιουργούνται νέες αγορές

350000 Tweets ανά λεπτό

2.7 Β χρήστες στο Facebook

1.1 B χρήστες στο Instagram

203 Μ ώρες video στο Netflix τη μέρα

56 Μ ώρες podcasts στο Spotify τη μέρα

3.9 Μ ώρες παιχνιδιού στο Fortnite τη μέρα
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Εξ αποστάσεως εργασίας:  

σπάνιο  συχνό

https://www.entrepreneur.com/article/270585; Galluppoll

1996 2019

9%

43%

Ποσοστό εργαζομένων 

http://www.entrepreneur.com/article/270585;


http://nextjuggernaut.com/blog/on-demand-economy-survey-stats-future-economy-funding-trends-on-demand-startups/; 

MeasuringGigEconomy_1609.pdf staffingindustry.com
45

Η οικονομία "gig” αυξάνεται

των εργαζομένων εργάστηκαν σε 1 

εταιρεία τύπου gig το 2018
33%

των ενηλίκων στις ΗΠΑ έχουν κάνει 

χρήση τουλάχιστον 1 φορά42%

http://nextjuggernaut.com/blog/on-demand-economy-survey-stats-future-economy-funding-trends-on-demand-startups/;


Πού πάμε λοιπόν;

[μερικές εκτιμήσεις]
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The UNIC School of Business 
educates effective leaders who 
will successfully manage and 
guide organisations, impacting 
societies in a sustainable 
manner, driven by, and 
contributing to, accelerating 
technological change.

30



Πτυχίο, Μεταπτυχιακό και Διδακτορικό 

σε Διοίκηση Επιχειρήσεων (En, Gr, DL)

“The shift is triggered when customers realize that they are  

paying too much for features they don’t value.” – HBR

31HBR: Consulting on the Cusp of Disruption



Στηρίζοντας τα ταλέντα

Accounting, BSc

Energy, Oil and Gas Management, BSc

Sports Management, BBA

Hospitality, Travel and Events Management, BBA

Management Information Systems, BSc
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Στηρίζοντας τα ταλέντα…
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Blockchain and Digital Currency, MSc



Όπου θεμελιώδεις αλλαγές…

…εκεί και οι εξαιρετικές προοπτικές 
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Καθ. Αγγελική Ι. Κοκκινάκη
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας 

Email: kokkinaki.a@unic.ac.cy
Skype: angelika.Kokkinaki

mailto:kokkinaki.a@unic.ac.cy

