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1 Εισαγωγή 

1.1 Αντικείμενο του έργου 

Κατά τη διάρκεια της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 και ειδικότερα στο πλαίσιο 

υλοποίησης του ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας 2014-2020 πρόκειται να χρηματοδοτηθούν 

δράσεις ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού στην Περιφέρεια, καθώς και παρεμβάσεις 

για την αντιμετώπιση του φαινομένου της φτώχειας και της μείωσης του κοινωνικού 

αποκλεισμού. 

Αντικείμενο του παρόντος έργου αποτελεί η εκπόνηση των αναγκαίων μελετών/ 

σχεδίων για τον προσδιορισμό των σχετικών παρεμβάσεων που θα χρηματοδοτηθούν 

στο πλαίσιο του ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας αλλά και η διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης 

στρατηγικής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στον τομέα των ανθρωπίνων πόρων. 

Ειδικότερα στο πλαίσιο του έργου προβλέπονται: 

i. Η διαμόρφωση περιφερειακού μηχανισμού για τη διάγνωση αναγκών της 

αγοράς εργασίας 

ii. Η διαμόρφωση Περιφερειακής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη και την 

Καταπολέμηση της Φτώχειας 

iii. Η επικαιροποίηση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Σχεδίου για την 

κοινωνική ένταξη των Ρομά της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 

Το έργο χωρίζεται σε δύο παραδοτέα: 

Παραδοτέο 1: περιλαμβάνει 3 μελέτες/ σχέδια σχετικά με  τα πεδία (i), (ii) και (iii) όπως 

αναφέρθηκαν παραπάνω. 

Παραδοτέο 2: αφορά την τελική διαμόρφωση του πρώτου παραδοτέου με 

ενσωματωμένες τις προσθήκες/ τροποποιήσεις που θα προκύψουν μετά τη σχετική 

διαβούλευση. 

 

1.2 Σκοπός του παραδοτέου  

Το παρόν παραδοτέο αποτελεί το Τεύχος Α’ του έργου του Αναδόχου και αφορά στη 

διαμόρφωση περιφερειακού μηχανισμού για τη διάγνωση αναγκών της αγοράς 

εργασίας.  

Δεδομένου ότι μέχρι σήμερα δεν λειτουργεί σε εθνικό επίπεδο Σύστημα Διάγνωσης 

Αναγκών της Αγοράς Εργασίας, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θα πρέπει να αναπτύξει 

έναν μηχανισμό για τη διάγνωση των αναγκών της περιφερειακής αγοράς εργασίας (ο 

οποίος μηχανισμός μπορεί να συνίσταται σε μια τακτικά επικαιροποιούμενη μελέτη), 

προκειμένου με τρόπο λειτουργικό να επιτύχει τον συστηματικό και περιοδικό 

προσδιορισμό των ζητούμενων αναγκών σε δεξιότητες και επαγγέλματα.  

Υπογραμμίζεται ότι η πρόταση για την ανάπτυξη και λειτουργία του Περιφερειακού 

μηχανισμού διάγνωσης αναγκών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας λαμβάνει υπόψη 

και στοιχίζεται με την αποστολή, τους στόχους, τις ενέργειες και τον τρόπο 

διακυβέρνησης του Εθνικού Συστήματος Διάγνωσης Αναγκών, όπως αυτό 

αποτυπώνεται στο εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Σχέδιο Δράσης και 

κοινοποιήθηκε στις 13 Περιφέρειες της χώρας στις 12/06/2015 (αριθμός πρωτοκόλλου 
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οικ.26808/387) με επιστολή της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κα. Αντωνοπούλου.  

Σημειώνεται επίσης ότι έως την ανάπτυξη και λειτουργία του περιφερειακού 

μηχανισμού διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας, την υιοθέτησή του από τα 

αρμόδια όργανα της Περιφέρειας και τη λειτουργία του, δεν θα ενεργοποιηθεί καμία 

δράση εκπαίδευσης, κατάρτισης ή ανάπτυξης δεξιοτήτων από το ΕΚΤ του ΠΕΠ Δυτικής 

Ελλάδας 2014-2020. Όπως και στο Τομεακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού – Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» έτσι και στο ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας της 

περιόδου 2014-2020 υπάρχει ρητή αυτοδέσμευση όσον αφορά στους πόρους του 

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Η άρση της αυτοδέσμευσης και η επαγόμενη 

ενεργοποίηση των οικονομικών πόρων του ΕΚΤ θα επιτευχθεί με την λειτουργία και 

τις πρώτες εκροές του Συστήματος Διάγνωσης Αναγκών.   

Στο πλαίσιο αυτό και με στόχο την κάλυψη της ανωτέρω ανάγκης, το παραδοτέο 

διαρθρώνεται σε δύο βασικά μέρη:  

Στην Ενότητα Α,  στο πλαίσιο της οποίας παρουσιάζεται το Εθνικό Σύστημα διάγνωσης 

αναγκών της αγοράς εργασίας καθώς και ο προτεινόμενος περιφερειακός μηχανισμός 

(σκοπιμότητα, περιεχόμενο, λειτουργίες, εμπλεκόμενοι φορείς κλπ.).   

Στην Ενότητα Β, η οποία περιλαμβάνει τις πρώτες εκροές από τη λειτουργία του 

Περιφερειακού Μηχανισμού. Οι εκροές αυτές είναι αποτέλεσμα πρωτογενούς και 

δευτερογενούς έρευνας που πραγματοποιήθηκε και συνοπτικά παραλαμβάνουν: τα 

βασικά οικονομικά μεγέθη της Περιφέρειας, στοιχεία για την αγορά εργασίας, την 

επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στη Δυτική Ελλάδα, τις ανάγκες που 

διαπιστώνονται σε γνώσεις και δεξιότητες, τις κενές θέσεις εργασίας που 

καταγράφονται κ.λπ. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Εθνικός και Περιφερειακός Μηχανισμός Διάγνωσης 
Αναγκών της Αγοράς Εργασίας  

1 Το Εθνικό Σύστημα για τη Διάγνωση των Αναγκών της Αγοράς 
Εργασίας 

Κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013 δρομολογήθηκαν οι απαιτούμενες 

ενέργειες για τη δημιουργία ενός μόνιμου συστήματος διάγνωσης αναγκών της αγοράς 

εργασίας. Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

εκπόνησε Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος 

παρακολούθησης των τρεχουσών αναγκών και τάσεων της αγοράς εργασίας στην 

Ελλάδα, με σκοπό τη βελτίωση της στόχευσης και την αποτελεσματικότητα των 

πολιτικών απασχόλησης και επαγγελματικής εκπαίδευσης / κατάρτισης. Παράλληλα 

πραγματοποιήθηκε συνεργασία με το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου 

Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ) και το CEDEFOP, ενώ αναπτύχθηκε προ-διαγνωστικό εργαλείο 

ανίχνευσης των αναγκών των επιχειρήσεων μέσω του πληροφοριακού Συστήματος 

«ΕΡΓΑΝΗ». 

Τον Μάιο του 2015 το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης σε συνεργασία με το ΕΙΕΑΔ εκπόνησε το «Σχέδιο Δράσης για τη Διάγνωση 

των αναγκών της Αγοράς Εργασίας στην Ελλάδα», το οποίο εγκρίθηκε από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στη συνέχεια κοινοποιήθηκε στις 13 Περιφέρειες της χώρας.1  

 

1.1 Στόχοι και αρχές 

Το Εθνικό Σύστημα Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας στοχεύει στην ανάπτυξη 

πολιτικών της αγοράς εργασίας που θα βασίζονται σε τεκμηριωμένα και αξιόπιστα 

δεδομένα και στη σύνδεση των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με την 

αγορά εργασίας. Απώτερος στόχος είναι η δημιουργία ενός σταθερού, λειτουργικού 

και αξιόπιστου μηχανισμού διάγνωσης αναγκών που θα παράγει αντικειμενικά, 

έγκυρα και αξιόπιστα αποτελέσματα για την αγορά εργασίας, εξυπηρετώντας την 

ανάγκη πληροφόρησης του εργατικού δυναμικού και των επιχειρήσεων καθώς και τις 

ανάγκες σχεδιασμού και υλοποίησης προγραμμάτων απασχόλησης και εν γένει 

ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού.  

Οι αρχές που διέπουν το Σύστημα Διάγνωσης σταχυολογούνται ακολούθως: 

• Παραγωγή έγκυρων και αξιόπιστων αποτελεσμάτων 

• Παραγωγή αποτελεσμάτων άμεσης αξιοποίησης και αποτελεσμάτων 

μεσοπρόθεσμης χρήσης 

• Εμπλουτισμός των αποτελεσμάτων του Συστήματος Διάγνωσης με τα 

πορίσματα άλλων παρεμφερών μελετών και ερευνών (π.χ. PIAAC, μελέτες 

CEDEFOP, αξιολογήσεις προγραμμάτων) 

                                                             
1 Η επιστολή με συνημμένο το εγκεκριμένο Σχέδιο Δράσης εστάλη στις Περιφέρειες στις 12/06/2015 (αριθμός 
πρωτοκόλλου οικ.26808/387) από την Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, κα. Αντωνοπούλου. 
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• Αξιοποίηση της τεχνογνωσίας που διαθέτουν οι φορείς έρευνας και ανάλυσης 

της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα και διεθνώς (π.χ. CEDEFOP, κέντρα 

κοινωνικών εταίρων, ΕΚΚΕ, ερευνητικά κέντρα Πανεπιστημίων, ΕΛΣΤΑΤ) 

• Δημιουργία μόνιμου μηχανισμού 

• Διασφάλιση των αναγκαίων συνεργειών και χαμηλές απαιτήσεις 

χρηματοδότησης, ώστε να διευκολυνθεί η βιωσιμότητά του μετά την 

ολοκλήρωση της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου. 

 

1.2 Φάσεις ανάπτυξης και Ενέργειες του Συστήματος Διάγνωσης  

Περιγράφονται ουσιαστικά τρεις διαδοχικές φάσεις ανάπτυξης του Συστήματος: 

 Πρώτη Φάση 

1) Πρώτες εκροές συστήματος: Ιούνιος 2015 

 Δεύτερη Φάση 

2) Ετήσιες εκροές συστήματος και Οικονομετρικές αναλύσεις: Δεκέμβριος 2015 

 Τρίτη Φάση 

o Πλήρης ανάπτυξη συστήματος: Τέλος του 2016 

o Λειτουργία συστήματος σε πλήρη ανάπτυξη: 2017‐2020 

Οι βασικές εκροές του Συστήματος ομαδοποιούνται σε τρεις γενικές κατηγορίες ως 

εξής: 

1. Προσφορά και ζήτηση εργασίας σε κλαδικό επίπεδο 

2. Προσφορά και ζήτησης εργασίας σε επίπεδο επαγγέλματος 

3. Προσφορά και ζήτησης σε επίπεδο δεξιοτήτων, ικανοτήτων, γνώσεων 

Το Σύστημα Διάγνωσης θα παράγει αποτελέσματα σε εθνικό επίπεδο σε τριψήφιο 

ISCO και διψήφιο ΣΤΑΚΟΔ και σε περιφερειακό επίπεδο σε διψήφιο ISCO και διψήφιο 

ΣΤΑΚΟΔ.  

Αναφορικά με τις ενέργειες που προβλέπονται να υλοποιηθούν κατά τις τρεις φάσεις 

ανάπτυξης του Συστήματος σημειώνεται ότι αυτές συναρθρώνουν το επιχειρησιακό 

σκέλος του Σχεδίου Δράσης: 

 

Ενέργεια 1: 
Δημιουργία δικτύου των φορέων που εμπλέκονται με τα παραγόμενα 
προϊόντα του Συστήματος Διάγνωσης και των φορέων που παρέχουν 
πληροφόρηση στο Σύστημα. 

Ενέργεια 2: 
Στατιστική ανάλυση των δευτερογενών δεδομένων με χρήση δεικτών και 
στόχο τον προσδιορισμό της κλαδικής, επαγγελματικής και εκπαιδευτικής 
διάρθρωσης της απασχόλησης και της ανεργίας. 

Ενέργεια 3: 
Ανάλυση των πρωτογενών και δευτερογενών δεδομένων που αφορούν το 
θέμα των δεξιοτήτων. 

Ενέργεια 4: Συλλογή πρωτογενών δεδομένων από τους κοινωνικούς εταίρους. 

Ενέργεια 5: Συλλογή πρωτογενών δεδομένων από τις περιφέρειες. 

Ενέργεια 6: 
Προβλέψεις προσφοράς και ζήτησης εργασίας σε κλαδικό, επαγγελματικό και 
εκπαιδευτικό επίπεδο. 

Ενέργεια 7: Μεθοδολογία Συστήματος Διάγνωσης Αναγκών. 
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Ενέργεια 8: 
Βάση δεδομένων Συστήματος Διάγνωσης Αναγκών – Πλατφόρμα 

πληροφόρησης. 

Ενέργεια 9: Σύνθεση των αποτελεσμάτων του Συστήματος Διάγνωσης Αναγκών. 

Ενέργεια 10: Δράσεις αξιολόγησης. 

 

1.3 Στάδια υλοποίησης και βιωσιμότητα του Συστήματος 

Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενη ενότητα τα στάδια ή φάσεις ανάπτυξης του 

Συστήματος είναι τρία και σε καθένα από αυτά λαμβάνουν χώρα συγκεκριμένες 

ενέργειες, υποδεικνύοντας ότι το Σύστημα σχεδιάζεται και οργανώνεται ως μια δράση 

συνεχής και διαρκώς βελτιούμενη, σε επίπεδο μεθοδολογίας και πληρότητας‐ 

εξειδίκευσης εκροών. 

 
 Πρώτη Φάση: Μάιος – Ιούνιος 2015 

Η πρώτη φάση στοχεύει στην επεξεργασία και ανάλυση δευτερογενών δεδομένων και 

στοιχείων προκειμένου μέχρι τον Ιούνιο 2015 να είναι διαθέσιμη μια αντικειμενική 

εικόνα της επαγγελματικής, κλαδικής και εκπαιδευτικής διάρθρωσης της 

απασχόλησης και της ανεργίας καθώς και της αναντιστοιχίας μεταξύ προσφοράς και 

ζήτησης σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Τα στοιχεία αυτά της πρώτης φάσης θα 

βασίζονται εξ ολοκλήρου σε δευτερογενείς πηγές, όπως: 

• στοιχεία και μελέτες της ΕΛ.ΣΤΑΤ.   

• Εργαλείο «Εργάνη» 

• Αποτελέσματα της έρευνας δεξιοτήτων του CEDEFOP (EU SKILLS) 

Στη συνέχεια με συντονισμό και επιστημονική εποπτεία από το ΕΙΕΑΔ τα 

αποτελέσματα αυτά θα εμπλουτιστούν περαιτέρω από τους κοινωνικούς εταίρους και 

τις περιφέρειες, οι οποίοι θα απαντήσουν σε σχετικά ζητήματα βάσει δομημένου 

ερωτηματολογίου που θα λάβουν. Τα τελικά αποτελέσματα της πρώτης φάσης θα 

παραχθούν από το ΕΙΕΑΔ και θα ανακοινωθούν μέσω της ιστοσελίδας του.  

 
 Δεύτερη Φάση: Ιούνιος – Δεκέμβριος 2015 

Στη δεύτερη φάση θα διενεργηθούν έρευνες πεδίου τόσο από τους κοινωνικούς 

εταίρους όσο και από τις Περιφέρειες στη βάση συμφωνημένης μεθοδολογίας και 

ερευνητικού πλαισίου με στόχο τον περαιτέρω εμπλουτισμό και μεγιστοποίηση της 

πληροφόρησης για την αγορά εργασίας, την προσφορά και τη ζήτηση, τις 

απαιτούμενες δεξιότητες κ.α., καλύπτοντας τα κενά που υπάρχουν στις υπάρχουσες 

πηγές πληροφόρησης. Σημειώνεται ότι η πληροφόρηση και τα αποτελέσματα που θα 

παραχθούν στη δεύτερη φάση θα περιλαμβάνει τα ίδια θέματα με την πρώτη φάση, 

αλλά θα στηρίζεται σε μεγαλύτερο βαθμό εισροών, και δη από πρωτογενείς πηγές  

(έρευνες πεδίου).  

 
 Τρίτη Φάση: Δεκέμβριος 2015 – 2020 
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Στην Τρίτη φάση προβλέπεται η πλήρης ανάπτυξη του Συστήματος (μέχρι 12/2016) 

καθώς και η συνεχής λειτουργία του σε πλήρη ανάπτυξη (2017-2020). Το 2016 θα 

πραγματοποιηθεί η πρώτη συστηματική αξιολόγηση των εκροών του συστήματος με 

στόχο την περαιτέρω βελτίωση. Στην Τρίτη φάση οι βασικές ενέργειες, όπως αυτές 

περιγράφηκαν πιο πάνω, αποκτούν περιοδικό χαρακτήρα και λαμβάνουν χώρα είτε 

ανά έτος είτε ανά δυο έτη.  

 

1.4 Διακυβέρνηση του Συστήματος – ρόλοι και αρμοδιότητες 

Τη συνολική ευθύνη για τον καθορισμό του πλαισίου ανάπτυξης και λειτουργίας του 

Συστήματος Διάγνωσης αναλαμβάνει το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Διεύθυνση Απασχόλησης). Επίσης το Υπουργείο σε 

συνεργασία με τον ΟΑΕΔ, το Υπουργείο Παιδείας, τα παραγωγικά Υπουργεία και τους 

κοινωνικούς εταίρους καθορίζει τα παραδοτέα του συστήματος.  

Αναφορικά με το μεθοδολογικό πλαίσιο και την εξαγωγή συμπερασμάτων υπεύθυνος 

φορέας ορίζεται το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ), 

το οποίο θα σχεδιάζει τις μεθοδολογίες ώστε να ανταποκρίνεται στις προτεραιότητες 

του Υπουργείου Εργασίας. Σημαντικό ρόλο στην εξειδίκευση των δράσεων του ΕΙΕΑΔ 

θα διαδραματίζουν οι κοινωνικοί εταίροι, οι οποίοι εκπροσωπούνται στη διοίκηση του 

Ινστιτούτου.  

Αναλυτικά, οι εμπλεκόμενοι φορείς και οι αρμοδιότητές τους αποτυπώνονται στον 

ακόλουθο πίνακα: 

  

Φορέας / Οργανισμός Περιγραφή αρμοδιοτήτων  

 

Υπουργείο 
Εργασίας/Διεύθυνση 

Απασχόλησης 

 Καθορισμός προδιαγραφών του Συστήματος, (συνεργασία με 
ΟΑΕΔ, Υπουργείο Παιδείας, παραγωγικά υπουργεία, 
κοινωνικούς εταίρους).  

 Θεσμοθέτηση Δικτύου, δημιουργία ‐ λειτουργία της βάσης 
δεδομένων του Συστήματος και της πλατφόρμας 
πληροφόρησης,  

 Συντονισμός των κοινωνικών εταίρων και των περιφερειών 
σχετικά με την επικύρωση των αποτελεσμάτων.  

ΕΙΕΑΔ 

 Σχεδιασμός μεθοδολογίας,  

 Υλοποίηση μεθοδολογίας για την εξαγωγή συμπερασμάτων,  

 Προσδιορισμός ηλεκτρονικών πεδίων και δεικτών βάσης 
δεδομένων (συνεργασία με Υπουργείο Εργασίας, 
κοινωνικούς εταίρους, περιφέρειες, ομάδα 
εμπειρογνωμόνων).  

Κοινωνικοί εταίροι 

 Εμπλουτισμός και επικύρωση των αποτελεσμάτων.  

 Στην πρώτη φάση αξιοποιούνται για τη δράση αυτή οι 
υπάρχουσες μελέτες των κοινωνικών εταίρων, στη δεύτερη 
φάση πραγματοποιούνται έρευνες πεδίου, τομεακά 
συμβούλια, workshops για τη συλλογή πρωτογενών 
δεδομένων. 

Περιφέρειες  Εμπλουτισμός και επικύρωση των αποτελεσμάτων.  
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Φορέας / Οργανισμός Περιγραφή αρμοδιοτήτων  

 

 Στην πρώτη φάση αξιοποιούνται για τη δράση αυτή οι 
υπάρχουσες μελέτες των περιφερειών, στη δεύτερη φάση 
πραγματοποιείται εστιασμένη συλλογή πληροφοριών βάσει 
κοινής μεθοδολογίας.  

ΟΑΕΔ 

 Συνεισφέρει με την παροχή στοιχείων και σε συνεργασία με 
το ΕΙΕΑΔ αναλαμβάνει την ανάλυση των δεδομένων που 
συλλέγει ο οργανισμός.  

 Συμβάλλει στον καθορισμό των εκροών του συστήματος 

Υπουργείο Παιδείας 

 Συμβάλλει στην παροχή δεδομένων σχετικά με τη λειτουργία 
του εκπαιδευτικού συστήματος/συστήματος κατάρτισης. 

 Συμβάλλει επίσης στον καθορισμό των εκροών του 
συστήματος 

 

1.5 Χρονοδιάγραμμα και πηγές χρηματοδότησης  

Το χρονοδιάγραμμα των δράσεων για την ανάπτυξη του Συστήματος Διάγνωσης 

περιγράφεται στο σχετικό Σχέδιο Δράσης, όπου παρουσιάζονται αναλυτικά οι 

προβλεπόμενες δράσεις καλύπτοντας μέχρι και την αρχική περίοδο της Τρίτης Φάσης 

(2017).  

Στο ακόλουθο σχήμα εξεικονίζονται οι δράσεις χρονοδιαγραμματικά.  
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Δράση 4/15 5/15 6/15 7/15 8/15 9/15 10/15 11/15 12/15 2016 2017 

1.1 Δίκτυο ‐ Εμπλουτισμός μεθοδολογίας και 
 

εκροών του συστήματος 
           

2.1 Ανάλυση των στοιχείων της Έρευνας 
 

Εργατικού Δυναμικού 
           

2.2 Ανάλυση των ροών μισθωτής 
 

απασχόλησης του συστήματος Εργάνη 
           

2.3 Ανάλυση των δεδομένων των κενών 
 

θέσεων της σχετικής έρευνας της ΕΛΣΤΑΤ 
           

2.4 Ανάλυση των δεδομένων του ΟΑΕΔ 
           

3.1 Ανάλυση των δεδομένων της έρευνας πεδίου του CEDEFOP 
για τις δεξιότητες            

3.2 Ανάλυση των δεδομένων της έρευνας 
 

PIAAC του ΟΟΣΑ για τις δεξιότητες 
           

3.4 Ειδικό ερωτηματολόγιο για δεξιότητες 
           

4.1 Συλλογή‐επεξεργασία από κοινωνικούς εταίρους 
           

5.1 Πρωτογενή δεδομένα από 13 περιφέρειες 
           

6.1 Οικονομετρικές εκτιμήσεις 
           

7.1 Συνολική μεθοδολογία Συστήματος 
 

Διάγνωσης Αναγκών 
           

7.2 Μεθοδολογία συλλογής δεδομένων από 
 

τις περιφέρειες 
           

7.3 Μεθοδολογία συλλογής δεδομένων από 
 

τους κοινωνικούς εταίρους 
           



 

17 

Τεύχος Α: Διαμόρφωση Περιφερειακού Μηχανισμού για τη διάγνωση 
αναγκών της Αγοράς Εργασίας 

Δράση 4/15 5/15 6/15 7/15 8/15 9/15 10/15 11/15 12/15 2016 2017 

8.1 Πλατφόρμα πληροφόρησης 
           

9.1 Τελική Έκθεση 
           

10.1 Μετά‐ανάλυση των πορισμάτων των 
 

υφισταμένων μελετών αξιολόγησης πολιτικών 
           

10.2 Μελέτες απορροφητικότητας στην 
 

αγορά εργασίας διαφόρων ειδικεύσεων και επιπέδων 

εκπαίδευσης 

           

10.3 Μελέτες αξιολόγησης των δράσεων για 
 

την ενίσχυση της απασχόλησης και την καταπολέμηση 

της ανεργίας, και των δράσεων διά βίου μάθησης, με τη 

χρήση ομάδων ελέγχου 

           

 

Ως προς τις πηγές χρηματοδότησης, ένα μέρος του Συστήματος, ειδικά για τις πρώτες ενέργειες, θα καλυφθεί  από το ΕΣΠΑ 2007-2013 καθώς και 

από το ΕΣΠΑ 2014-2020. Επίσης θα αξιοποιηθούν ίδιοι πόροι τόσο των Υπουργείων όσο και των λοιπών εμπλεκόμενων φορέων για την παραγωγή 

των σχετικών με τη διάγνωση αναγκών αποτελεσμάτων. 

Με βάση τις εκτιμήσεις του Σχεδίου Δράσης για το έτος 2015 προβλέπεται κόστος της τάξης των 1.115.000€, ενώ για το 2016 προβλέπεται κόστος 

205.000€.  
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2 Ο Περιφερειακός Μηχανισμός για τη διάγνωση αναγκών της 
αγοράς εργασίας  

2.1  Γενικά 

Ο προτεινόμενος περιφερειακός μηχανισμός συνίσταται σε ένα σύστημα διάγνωσης 

αναγκών της αγοράς εργασίας με στόχο την αποτελεσματικότερη σύνδεση των 

πολιτικών απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις υφιστάμενες ανάγκες της 

αγοράς εργασίας σε δεξιότητες, επαγγέλματα και προσόντα. Ως συνέπεια τούτου, η 

λειτουργία του εν λόγω μηχανισμού θα συμβάλλει με αποφασιστικό τρόπο στην 

αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των πόρων σε προγράμματα και δράσεις που 

αφορούν την αγορά εργασίας, την εκπαίδευση και το ανθρώπινο δυναμικό εν γένει, 

μειώνοντας παράλληλα τις αναντιστοιχίες προσφοράς και ζήτησης εργασίας.  

Πριν την παρουσίαση της προτεινόμενης δομής του μηχανισμού, κρίνεται σκόπιμο να 

γίνει μια σύντομη παρουσίαση του ευρύτερου περιβάλλοντος στο οποίο εντάσσεται ο 

προτεινόμενος μηχανισμός και κυρίως στις διασυνδέσεις του με άλλα συστήματα και 

προγράμματα, ιδίως με το υπό διαμόρφωση Εθνικό Σύστημα Διάγνωσης Αναγκών της 

Αγοράς Εργασίας και το επιχειρησιακό Δίκτυο Φορέων και Οργανισμών, ενεργό μέλος 

του οποίου θα είναι και οι Περιφέρειες.  

 

2.2 Συνδέσεις και συνέργειες με άλλα συστήματα και προγράμματα 

2.2.1 Το Εθνικό Σύστημα για τη Διάγνωση των Αναγκών της Αγοράς 
Εργασίας και ο ρόλος της Περιφέρειας  

Όπως περιγράφηκε παραπάνω, το Υπουργείο Εργασίας έχει δρομολογήσει την 

ανάπτυξη και λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Διάγνωσης των Αναγκών της 

Αγοράς Εργασίας με άμεσους στόχους άμεσους στόχους: 

 (α) την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και των βραχυπρόθεσμων τάσεων 

και  

(β) την παραγωγή μέσο‐πρόθεσμων προβλέψεων αναφορικά με τις ανάγκες της 

αγοράς εργασίας σε κλάδους, επαγγέλματα και δεξιότητες.  

Απώτερος στόχος του είναι η τακτική και έγκυρη τροφοδότηση της πολιτείας με 

δεδομένα και εκτιμήσεις για τον ορθολογικό σχεδιασμό των πολιτικών απασχόλησης, 

των προγραμμάτων διά βίου μάθησης και των λοιπών πολιτικών.  

Στο υπό διαμόρφωση και ανάπτυξη Σύστημα Διάγνωσης οι Περιφέρειες καλούνται να 

διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο, αρχικά συμμετέχοντας στο επιχειρησιακό Δίκτυο 

φορέων και οργανισμών, όπου στόχος δεν είναι η απλή εκπροσώπηση των φορέων, 

αλλά τη διευκόλυνση και υποστήριξη της συγκέντρωσης της ζητούμενης 

πληροφόρησης, της εξειδίκευσης του Συστήματος σχετικά με τις ανάγκες των φορέων 

που σχεδιάζουν ή/και υλοποιούν πολιτικές καθώς και στη διάχυση της πληροφορίας. Η 

Περιφέρεια θα μετέχει τόσο ως «αποδέκτης εκροών» για πληροφόρηση σχετική με 

θέματα αγοράς εργασίας, επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και γενικότερα 

με θέματα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού όσο και ως «πομπός εισροών» στο 
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Σύστημα, προσφέροντας δευτερογενή και πρωτογενή δεδομένα στους λοιπούς φορείς 

σχεδιασμού πολιτικών.  

Με βάση τις προβλεπόμενες ενέργειες του Σχεδίου Δράσης, και ειδικότερα βάσει της 

Ενέργειας 5 του Σχεδίου, οι Περιφέρειες αναλαμβάνουν, τη συλλογή πρωτογενών 

δεδομένων στη βάση συμφωνημένης μεθοδολογίας. Συγκεκριμένα, οι περιφέρειες θα 

συλλέγουν δεδομένα που θα καλύπτουν τα κενά πληροφόρησης που διαπιστώνονται 

στις υπάρχουσες πηγές πληροφόρησης. Η δράση θα πραγματοποιείται από τις 

περιφέρειες με τη συνεργασία του Υπουργείου Εργασίας και του ΕΙΕΑΔ, το οποίο έχει 

τη συνολική επιστημονική εποπτεία ανάπτυξης και εφαρμογής του μεθοδολογικού 

πλαισίου.  

Ομοίως, ενεργό ρόλο αναλαμβάνουν οι Περιφέρειες και στην Ενέργεια 9 «Σύνθεση των 

αποτελεσμάτων του Συστήματος Διάγνωσης Αναγκών», όπου συνθέτονται και 

ερμηνεύονται τα πορίσματα των επιμέρους μελετών σε σχέση με τους στόχους του 

συστήματος. Η διαδικασία εμπλουτισμού ‐ επικύρωσης των δεδομένων αφορά τόσο 

τις υποθέσεις – σενάρια που υιοθετούνται στην εκτίμηση των οικονομετρικών 

υποδειγμάτων όσο και τη διαμόρφωση των τελικών συμπερασμάτων στη βάση 

συμπληρωματικών πληροφοριών. Η δράση αυτή πραγματοποιείται από το ΕΙΕΑΔ σε 

συνεργασία με τις Περιφέρειες, τους κοινωνικούς εταίρους και την επιστημονική 

επιτροπή εμπειρογνωμόνων που θα υποστηρίζουν επιστημονικά το ΕΙΕΑΔ.  

Συγκεντρωτικά, και με βάση το τεθέν χρονοδιάγραμμα του Σχεδίου Δράσης οι 

Περιφέρειες καλούνται να αναλάβουν: 

 Στην πρώτη φάση, την εκπόνηση μελέτης με αξιοποίηση δευτερογενών πηγών 

και στοιχείων για την αγορά εργασίας, την εκπαίδευση, την κατάρτιση και 

γενικότερα για το ανθρώπινο δυναμικό 

 Στη δεύτερη φάση, την οργάνωση και διενέργεια πρωτογενούς έρευνας πεδίου 

για εστιασμένη συλλογή πληροφοριών βάσει κοινής μεθοδολογίας. 

Ειδικά και σε ότι αφορά στη μεθοδολογία συλλογής δεδομένων από τις περιφέρειες, η 

Ενέργεια 9 του Σχεδίου Δράσης προβλέπει ότι ο τρόπος και το ερωτηματολόγιο που θα 

χρησιμοποιηθεί για τη συλλογή πληροφοριών σε περιφερειακό επίπεδο 

πραγματοποιείται από το ΕΙΕΑΔ σε συνεργασία με τις περιφέρειες. 

 

2.2.2 Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  της Δυτικής Ελλάδας 
2014-2020 

Το όραμα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας  για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 

είναι: «Αυτοτροφοδοτούμενη, εξωστρεφής και αειφορική ανασυγκρότηση της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας εστιασμένη στην παγκόσμια ταυτότητά της, στις αξίες για 

τον άνθρωπο και το περιβάλλον». 

Για την προαγωγή του αναπτυξιακού οράματος της ΠΔΕ έχουν επιλεγεί στο ΠΕΠ 

Δυτικής Ελλάδας 2014-2020 πέντε στρατηγικοί στόχοι, οι οποίοι συνδέονται με 

συγκεκριμένους Θεματικούς Στόχους (ΘΣ) που ικανοποιούν τόσο την εθνική 

στρατηγική όπως αυτή εκφράζεται από το Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης 2014-2020, όσο 

και την ευρωπαϊκή στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 

ανάπτυξη. Ένας από τους  εν λόγω Στρατηγικούς Στόχους συνδέεται άμεσα με το 
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ανθρώπινο δυναμικό της Περιφέρειας. Ειδικότερα πρόκειται για τον Στρατηγικό Στόχο 

4 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και 

Καταπολέμηση της Φτώχειας και των Διακρίσεων», ο οποίος, ταυτίζεται με τον Άξονα 

Προτεραιότητας 4 του ΠΕΠ, συγχρηματοδοτείται από το  Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

και συνδέεται με τους κάτωθι θεματικούς Στόχους: 

• ΘΣ 8: «Προώθηση της βιώσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και υποστήριξη της 

κινητικότητας των εργαζομένων» 

• ΘΣ 9: «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και 

κάθε διάκρισης»  

Οι συνολικοί πόροι που διατίθενται στο πλαίσιο του συγκεκριμένου Στρατηγικού 

Στόχου ανέρχονται σε 65.294.903€ Κοινοτική Συνδρομή, εκ των οποίων τα 4.964.223€ 

αφορούν την επίτευξη του Θεματικού Στόχου 8 και 60.330.680€ αφορούν την επίτευξη 

του Θεματικού Στόχου 9. 

Ειδικά σε ότι αφορά τον Θεματικό Στόχο 8, μέσω του ΠΕΠ θα υποστηριχθούν κυρίως 

ομάδες του πληθυσμού με υψηλά τυπικά προσόντα έτσι ώστε να λειτουργήσουν 

συμπληρωματικά στην προσπάθεια μετασχηματισμού της περιφερειακής οικονομίας 

σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας. Σημειώνεται ότι παρεμβάσεις για την ενίσχυση 

του ανθρώπινου δυναμικού στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αναμένεται να 

πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο και άλλων Τομεακών Προγραμμάτων της 

προγραμματικής περιόδου 2014-2020, όπως είναι το «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού – Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και το «Ανταγωνιστικότητα 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία». 

Πιο συγκεκριμένα στο πλαίσιο του θεματικού στόχου 8 περιλαμβάνονται 

παρεμβάσεις, όπως προγράμματα κατάρτισης για τη βελτίωση των δεξιοτήτων του 

ανθρώπινου δυναμικού, προγράμματα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας για 

ανέργους με έμφαση σε αυτούς με υψηλά τυπικά προσόντα σε επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται σε τομείς με συγκριτικό πλεονέκτημα για την Περιφέρεια, 

προγράμματα για τη δημιουργία νέων (start up) και καινοτόμων επιχειρήσεων σε 

τομείς προτεραιότητας της Περιφέρειας. Παράλληλα θα προωθηθούν παρεμβάσεις 

αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων και ενίσχυσης δεξιοτήτων των εργαζομένων για την 

ενίσχυση της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων σε τομείς 

αιχμής, με απώτερο στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και τη δημιουργία 

νέων και βιώσιμων θέσεων εργασίας σε Περιφερειακό επίπεδο. 

Γενικά ο σχεδιασμός των παρεμβάσεων ενίσχυσης της απασχόλησης και αναβάθμισης 

των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του 

ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας θα πρέπει να λάβει υπόψη τους δυναμικούς ή αναδυόμενους 

τομείς της περιφερειακής οικονομίας, οι οποίοι και αναμένεται να έχουν τη 

μεγαλύτερη συμμετοχή στην περιφερειακή ανάπτυξη και να συνδράμουν στην αύξηση 

της απασχόλησης.  

 

2.2.3 Η Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS) 

Η Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης ανέδειξε τις κάτωθι περιοχές στις 

οποίες η Δυτική Ελλάδα παρουσιάζει ιδιαίτερη δυναμική:  
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• Αγροτική Παραγωγή – Υδατοκαλλιέργειες και τρόφιμα 

• Τουρισμός – Πολιτισμός  

• Υλικά – Μικροηλεκτρονική 

Ως οριζόντιες προτεραιότητες που δρουν υποστηρικτικά προς τις παραπάνω περιοχές 

εντοπίζονται οι κάτωθι: 

• Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 

• Ενεργειακές Εφαρμογές  

Το σύνολο των παραπάνω τομέων εξειδίκευσης θα συμβάλλει στη δημιουργία 

ελκυστικών, πράσινων και ανταγωνιστικών πόλεων εντός της ΠΔΕ («έξυπνες πόλεις»), 

που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της περιφερειακής στρατηγικής έξυπνης 

εξειδίκευσης. 

Η Περιφερειακή RIS συνδέεται άμεσα με το ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας 2014-2020 δεδομένου 

ότι:  

• ο Άξονας Προτεραιότητας 1 του ΠΕΠ, ο οποίος περιλαμβάνει του Θεματικούς 

Στόχους 1, 2 και 3, εξυπηρετεί την υλοποίηση της Περιφερειακής Στρατηγικής. 

• ο Άξονας Προτεραιότητας 2, κυρίως μέσω των Θεματικών Στόχων 4 και 6, δρα 

υποστηρικτικά στην εφαρμογή της RIS. 

• ο Άξονας Προτεραιότητας 2, μέσω του Θεματικού Στόχου 8, υποστηρίζει τη RIS ως 

προς τις ανάγκες της για την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού. 

Επιπρόσθετα, η Περιφερειακή RIS αναμένεται να υποστηριχθεί και από άλλα 

Προγράμματα της περιόδου 2014-2020 όπως είναι το «Ανταγωνιστικότητα 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, 

το Πρόγραμμα Θάλασσα και Αλιεία 2014-2020, το HORIZON 2020 κλπ.. 

 

2.2.4 Το ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού – Εκπαίδευση και Διά Βίου 
Μάθηση» 2014-2020 

Κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 και μέσω του νέου Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Ανάπτυξη ανθρώπινου Δυναμικού – Εκπαίδευση και διά Βίου μάθηση» 

2014-2020 θα χρηματοδοτηθούν οι δράσεις που περιλαμβάνονται στο συμφωνημένο 

Σχέδιο Δράσης και εκτείνονται εντός αυτής. 

Συγκεκριμένα, μέσω της Επενδυτικής Προτεραιότητας 8.7 «Εκσυγχρονισμός των 

θεσμικών φορέων της αγοράς εργασίας, όπως είναι οι δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες 

απασχόλησης, και εξισορρόπηση μεταξύ των δεξιοτήτων των εργαζομένων και των 

αναγκών της αγοράς εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω δράσεων που βελτιώνουν τη 

διακρατική κινητικότητα των εργαζομένων με προγράμματα κινητικότητας και μέσω της 

βελτίωσης της συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών φορέων και των άμεσα 

ενδιαφερομένων» και του πρώτου Ειδικού Στόχου «Ανάπτυξη ή/και αναβάθμιση 

συστημάτων δημόσιας διοίκησης για την ενίσχυση των θεσμών της αγοράς εργασίας 

και της πρόνοιας», στο πλαίσιο του πρώτου (1ου) Άξονα Προτεραιότητας του 

Επιχειρησιακού, προβλέπεται η χρηματοδότηση / υποστήριξη συστημικών 

παρεμβάσεων με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση και λειτουργική ολοκλήρωση 

μεταρρυθμίσεων ή/και ενεργειών της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου. 
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Ειδικότερα μέσω της 1ης Συστημικής Παρέμβασης: Ολοκληρωμένο Σύστημα Διάγνωσης 

των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας, το ΕΠ θα χρηματοδοτήσει τις δράσεις, για την  

περαιτέρω ανάπτυξη του Συστήματος Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας, 

στη βάση συμφωνημένου Σχεδίου Δράσης με την Ε.Ε. 

Σημαντική όμως είναι ρητή δέσμευση της χώρας απέναντι στην ΕΕ αναφορικά με την 

ανάπτυξη και πλήρη λειτουργία του εν λόγω Συστήματος. Συγκεκριμένα, στο νέο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα υπογραμμίζεται ότι: «Έως την ολοκλήρωση και την πλήρη 

εφαρμογή του Συστήματος Διάγνωσης Αναγκών της αγοράς εργασίας σε εθνικό επίπεδο 

και προκειμένου να επιτευχθεί με τρόπο λειτουργικό ο συστηματικός και περιοδικός 

προσδιορισμός των ζητούμενων αναγκών σε δεξιότητες και επαγγέλματα, δεν θα 

ενεργοποιηθεί καμία δράση εκπαίδευσης, κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων από το 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Η παραπάνω δέσμευση δεν αφορά στις εμπροσθοβαρείς 

δράσεις που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ της Ε.Ε. και των ελληνικών αρχών, τις δράσεις της 

ΠΑΝ συνολικά, καθώς και τις σχετικές με την πιλοτική εφαρμογή του Ελάχιστου 

Εγγυημένου Εισοδήματος και την κοινωφελή εργασία.» (ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινο 

Δυναμικού – Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση σελ. 51).  

 

2.2.5 Η διάγνωση αναγκών ως εκ των προτέρων αιρεσιμότητα  

Σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΕ) σχεδιασμού των προγραμμάτων της περιόδου 

2014-2020 και στο πλαίσιο εφαρμογής των Άρθρων 19 και 96(6), παράγραφος β καθώς 

και του σχετικού Παραρτήματος ΧΙ του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, αξιολογήθηκε 

ο βαθμός εκπλήρωσης των εφαρμόσιμων εκ των προτέρων όρων, για την αξιοποίηση 

των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων την περίοδο 2014-2020. 

Συγκεκριμένα, με βάση τις προτεραιότητες χρηματοδότησης και τις επενδυτικές 

προτεραιότητες που έχουν επιλεγεί ανά Τομεακό ή Περιφερειακό Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα, εξετάστηκε η εφαρμοσιμότητα και ο βαθμός εκπλήρωσης της κάθε 

θεματικής αιρεσιμότητας και των επιμέρους κριτηρίων συμμόρφωσης προς αυτήν, 

καθώς και των γενικών αιρεσιμοτήτων, με βάση τα όσα ορίζει ο σχετικός Κανονισμός.  

Από την εν λόγω αξιολόγηση προκύπτει ότι οι θεματικές εκ των προτέρων 

αιρεσιμότητες που πληρούνται μερικώς στη φάση αυτή του σχεδιασμού των 

προγραμμάτων και συνδέονται με την ανάπτυξη του Συστήματος Διάγνωσης των 

Αναγκών στην αγορά Εργασίας, ως υποκριτήριο εκπλήρωσης των αιρεσιμοτήτων είναι 

οι:  
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Θεματικός εκ των 
προτέρων όρος  

Κριτήρια που δεν 
πληρούνται 

Δράσεις προς ανάληψη Προθεσμία 
(ημερομηνία) 

Αρμόδιοι 
φορείς  
 

8.1. Οι ενεργητικές 
πολιτικές για την 
αγορά εργασίας 
σχεδιάζονται και 
υλοποιούνται 
σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες 
γραμμές για την 
απασχόληση  

2. Δράσεις για τη 
μεταρρύθμιση των 
υπηρεσιών 
απασχόλησης, με 
στόχο να 
αποκτήσουν την 
ικανότητα να 
παρέχουν 
ολοκληρωμένη και 
διαφανής 
πληροφόρηση 
σχετικά με τις νέες 
θέσεις εργασίας και 
τις ευκαιρίες 
απασχόλησης, 
λαμβάνοντας 
υπόψη τις 
μεταβαλλόμενες 
ανάγκες της αγοράς 
εργασίας 

1. Εθνική καταγραφή 
θέσεων/πρόσβαση 
αναζητούντων εργασία σε 
ευρωπαϊκές/εθνικές/περιφ
ερειακές βάσεις 
 

31.12.2015 ΟΑΕΔ – 
Συναρμοδιότητα 
διαφορετικών 
κατά περίπτωση 
Διευθύνσεων. 

  2. Εθνικής εμβέλειας 
πληροφοριακό σύστημα 
συλλογής/ ανάλυσης 
στοιχείων εργασίας- 
Συμβολή οικείων ΟΠΣ 
 

31.12.2015 Δ/νση 
Απασχόλησης, 
Μονάδα 
Ανάλυσης και 
Τεκμηρίωσης 
και Δ/νση 
Πληροφορικής)-
Υπουργείο 
Εργασίας, 
Κοινωνικής 
Ασφάλισης και 
Πρόνοιας 

Σχήμα 1: θεματικές εκ των προτέρων αιρεσιμότητες 



 

 

24 

Τεύχος Α: Διαμόρφωση Περιφερειακού Μηχανισμού για τη διάγνωση 

αναγκών της Αγοράς Εργασίας 

2.2.6 Σύνδεση με το Σύστημα της Μαθητείας 

Στο Μνημόνιο Συνεννόησης στις Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής η 

μαθητεία εντάσσεται στο πεδίο μεταρρυθμίσεων για την ενίσχυση των θεσμών της αγοράς 

εργασίας και προώθηση της απασχόλησης. Ειδικότερα, αποτελεί ένα σημαντικό 

μεταρρυθμιστικό εργαλείο για τη στήριξη των ανέργων, συμβάλλοντας στη μείωση της 

ανεργίας και στην αύξηση της απασχόλησης. Η Κυβέρνηση προκειμένου να παράσχει 

συνεχή στήριξη στις πολιτικές της αγοράς εργασίας καλείται, μεταξύ άλλων να λάβει μέτρα 

για τη βελτίωση και την επέκταση μεσοπρόθεσμα, συντονισμένα με εκπαιδευτικές 

μεταρρυθμίσεις, του φάσματος και της ποιότητας των προγραμμάτων μαθητείας και 

επαγγελματικής κατάρτισης και στην ενδυνάμωση της σύνδεσής τους με τις ανάγκες της 

αγοράς εργασίας και τους εν δυνάμει εργοδότες.  

Με βάση το Εθνικό Σχέδιο Υλοποίησης του θεσμού της Μαθητείας προβλέπονται 

μεταξύ άλλων υποστηρικτικές οριζόντιες δράσεις, οι οποίες θα συνδράμουν τη 

γρηγορότερη και αποτελεσματικότερη υλοποίηση του σχεδίου. Έμφαση δίνεται στη 

διάγνωση των αναγκών της αγοράς εργασίας και ειδικότερα στην αξιοποίηση 

υφιστάμενων εργαλείων όπως πχ. το Σύστημα «Εργάνη» για την αποτύπωση σε 

ζωντανό χρόνο στοιχείων της Μαθητείας και της Αγοράς Εργασίας.  

Ομοίως αναφέρεται η συμβολή της Συστημικής Παρέμβασης  1 του ΕΠ ΑΝΑΔ «Ανάπτυξη 

και Εφαρμογή Ολοκληρωμένου Συστήματος για τον Καθορισμό των Αναγκών της Αγοράς 

Εργασίας – Σύστημα 1 Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α.», στην παρακολούθηση και αξιολόγηση των δράσεων 

της Μαθητείας.  

Στο πλαίσιο της αναβάθμισης του δυαδικού συστήματος μαθητείας στην Ελλάδα και της 

συνακόλουθης ανάπτυξης και εφαρμογής προγραμμάτων μαθητείας, το Σύστημα 

Διάγνωσης Αναγκών αναμένεται να προσδιορίσει τις βασικές προτεραιότητες στην επιλογή 

ειδικοτήτων και στη διαμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών.  

Σε περιφερειακό επίπεδο, ο μηχανισμός διάγνωσης θα συνδράμει σημαντικά στην 

προσφορά κατάλληλων ειδικοτήτων μαθητείας και επαγγελματικής κατάρτισης, 

προσφέροντας στους νέους της Περιφέρειας ευκαιρίες σταδιοδρομίας σε επαγγέλματα και 

ειδικότητες με υψηλή ζήτηση και χαμηλή ανεργία.  

 

2.2.7 Σύνδεση με το Πρόγραμμα «Εγγύηση για τη Νεολαία»  

Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ολοκλήρωσε τον Μάιο 

2014 το Σχέδιο Δράσης για την «Εγγύηση για τη Νεολαία» (Youth Guarantee).2  

Πρόκειται για μια συνεκτική δέσμη ενεργειών που απευθύνεται στους νέους με ηλικία 

15 έως 24 ετών, οι οποίοι δεν εργάζονται αλλά και δεν συμμετέχουν σε οποιοδήποτε 

κύκλο εκπαίδευσης ή κατάρτισης. Στόχος είναι από τη στιγμή που το Σχέδιο θα τεθεί 

σε πλήρη εφαρμογή, όλοι οι νέοι μέχρι και την ηλικία των 24 ετών να λαμβάνουν μια 

πρόταση καλής ποιότητας για απασχόληση, επαγγελματική κατάρτιση, μαθητεία ή 

                                                             
2 Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ψήφισε τη σύσταση για τη «θέσπιση εγγυήσεων για τη νεολαία» (Youth Guarantee), 
με την οποία συστήνει στα κράτη μέλη να «εξασφαλίσουν ότι όλοι οι νέοι ηλικίας κάτω των 25 ετών λαμβάνουν προσφορά 
απασχόλησης καλής ποιότητας, συνεχή εκπαίδευση, μαθητεία ή πρακτική άσκηση εντός περιόδου τεσσάρων μηνών από τη 
στιγμή που καθίστανται άνεργοι ή εξέρχονται από την επίσημη εκπαίδευση» . Τα κράτη μέλη ενέκριναν επί της αρχής, τον 
Απρίλιο του 2013 και προχώρησαν στην κατάρτιση Εθνικών Σχεδίων Υλοποίησης των Εγγυήσεων για τη νεολαία. 
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πρακτική άσκηση μέσα σε χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από τότε που θα 

αποχωρήσουν από την επίσημη εκπαίδευση ή από τότε που θα μείνουν χωρίς εργασία.  

Στο εν λόγω Σχέδιο Δράσης υπογραμμίζεται ως ένα από τα εμπόδια για την 

αποτελεσματική υλοποίηση του Προγράμματος «Εγγύηση για τη Νεολαία» η απουσία 

«ενός μόνιμου συστήματος διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας που θα συνδέει 

αποτελεσματικά την εκπαίδευση με την εργασία και θα οδηγεί σε καλύτερη αντιστοίχιση 

της προσφοράς και της ζήτησης στην αγορά εργασίας»3.  

Σύμφωνα με τις προγραμματισμένες βασικές μεταρρυθμίσεις και πρωτοβουλίες για να 

εξασφαλιστεί η πρώιμη παρέμβαση και δραστηριοποίηση, προβλέπεται μεταξύ άλλων, 

η ανάπτυξη του «Συστήματος Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας» με 

στόχο τη σύνδεση εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και 

αντίστοιχη προετοιμασία των νέων και αναμενόμενη επιθυμητή αλλαγή την 

αποτελεσματική σύζευξη μεταξύ ζήτησης και προσφοράς προσόντων και δεξιοτήτων 

στην αγορά εργασίας, αφενός, και αφετέρου η καλύτερη πρόβλεψη των μελλοντικών 

τάσεων της αγοράς εργασίας σε δεξιότητες.  

 

2.2.8 Σύνδεση με τη διά βίου μάθηση – έρευνα PIAAC 

Στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Παιδείας (Μάιος 2007) καταγράφηκε 

η ανάγκη για την ανάπτυξη ενός βασικού δείκτη δεξιοτήτων και ικανοτήτων των  

ενηλίκων που συμπεριλαμβάνεται στους 16 βασικούς δείκτες για τον έλεγχο της 

προόδου των στόχων της Ευρωπαϊκής στρατηγικής για την Εκπαίδευση και την 

Κατάρτιση.  

Η έρευνα PIAAC (Προγράμματα για τη Διεθνή Αποτίμηση Ικανοτήτων Ενηλίκων) του 

ΟΟΣΑ για την αποτίμηση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των ενηλίκων (16-64 ετών) 

σχεδιάστηκε με σκοπό τη συλλογή δεδομένων για την ανάπτυξη του ως άνω δείκτη 

και αναπτύσσεται με τη συνεργασία των Διευθύνσεων εκπαίδευσης και απασχόλησης 

του ΟΟΣΑ.   

Γενικοί στόχοι της έρευνας PIAAC είναι:  

 Ο προσδιορισμός και η μέτρηση των γνωστικών ικανοτήτων που απαιτούνται 

για την προσωπική και κοινωνική επιτυχία  

 Η αξιολόγηση του αντίκτυπου αυτών των ικανοτήτων στον κοινωνικό και 

οικονομικό τομέα σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο 

 Η μέτρηση της απόδοσης των συστημάτων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στην 

παραγωγή των απαιτούμενων ικανοτήτων και  

 Η υποστήριξη στον προσδιορισμό και την εξειδίκευση των αξόνων πολιτικής 

που μπορούν να συμβάλλουν στην ενίσχυση της απόκτησης των ικανοτήτων 

Το PIAAC παρέχει τη δυνατότητα να μελετηθούν οι δεξιότητες του ενήλικου 

πληθυσμού μετά την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Παράλληλα 

διασφαλίζει τη σύνδεση μεταξύ των αξιολογήσεων των μαθητών για τις ηλικίες 15/16 

ετών (πρόγραμμα PISA) και της αποτίμησης των δεξιοτήτων των ενηλίκων. Επομένως, 

τα πορίσματα της έρευνας θα αφορούν τόσο το σχεδιασμό πολιτικών απασχόλησης, 

                                                             
3 Βλ. σχ. Σχέδιο Δράσης «Εγγύηση για τη Νεολαία», σελ. 30.  
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εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης όσο και πολιτικές μετάβασης των νέων στην ενεργό 

ζωή (transition policies). Η προστιθέμενη αξία του PIAAC σε σχέση με άλλες εθνικές 

έρευνες είναι η διεθνής συγκριτική του διάσταση, στοιχείο που συνηγορεί ότι η εν 

λόγω έρευνα αποτελεί για την ελληνική πραγματικότητα ένα θεμελιακό στοιχείο για 

το Σύστημα Διάγνωσης Αναγκών Αγοράς Εργασίας.  

Με βάση το χρονοδιάγραμμα της έρευνας, η κύρια έρευνα στην Ελλάδα έχει 

ολοκληρωθεί με απαντημένα περίπου 5.000 ερωτηματολόγια και στο προσεχές 

διάστημα αναμένεται η δρομολόγηση της επεξεργασίας και ανάλυσης των 

αποτελεσμάτων (εντός του 2015).  

Επισημαίνεται ότι τα αποτελέσματα της έρευνας PIAAC θα υποστηρίξουν τον 

σχεδιασμό πολιτικών στον χώρο της διά βίου μάθησης, αλλά και της εκπαίδευσης και 

κατάρτισης, στον βαθμό που αποτιμώνται και συγκρίνονται οι ικανότητες και 

δεξιότητες των ενηλίκων. Μέσω της έρευνας θα συλλεχθούν πληροφορίες σχετικά με 

τις γλωσσικές, αριθμητικές και ψηφιακές δεξιότητες των ενηλίκων, καθώς και τις 

ικανότητές τους για επίλυση προβλημάτων σε προηγμένο τεχνολογικό περιβάλλον. 

Στο πλαίσιο αυτό και με δεδομένο ότι στην έρευνα συμμετείχαν νοικοκυριά από όλες 

τις Περιφέρειες της Ελλάδας, η ΠΔΕ θα αξιοποιήσει τα ευρήματα και τα συμπεράσματα 

της έρευνας προκειμένου να διαμορφώσει μια συνολική εικόνα για το επίπεδο ων 

ενηλίκων σε σχέση με τις γλωσσικές, αριθμητικές και ψηφιακές δεξιότητες, 

παρέχοντας παράλληλα σημαντική πληροφόρηση στους Δήμους για την 

αποτελεσματικότερη και στοχευμένη προσφορά προγραμμάτων επιμόρφωσης από 

το Κέντρα Διά Βίου Μάθησης.   

 

2.2.9 Μηχανισμός Διάγνωσης των Αναγκών των Επιχειρήσεων σε 
Επαγγέλματα και Δεξιότητες 

Ο ΣΕΒ στο πλαίσιο του θεσµικού του ρόλου για την οικονοµική ανάπτυξη της χώρας, 

την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, την απασχόληση και την κοινωνική 

συνοχή, προχώρησε στην οργάνωση και λειτουργία ενός Μηχανισμού Διάγνωσης των 

Αναγκών των Επιχειρήσεων σε Επαγγέλματα και ∆εξιότητες. 

Ο Μηχανισμός έχει ως σκοπό την επίτευξη αποτελεσματικότερης σύζευξης 

προσφοράς και ζήτησης εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναµικού στην αγορά εργασίας, 

µέσω της πρόβλεψης των αναγκών των επιχειρήσεων σε επαγγέλματα. Προς αυτήν 

την κατεύθυνση:  

 Αναδεικνύει τα σημαντικότερα επαγγέλματα που συνδέονται µε τη 

διαφαινόμενη εξέλιξη επιλεγμένων Τοµέων της ελληνικής οικονομίας,  

 προσεγγίζει γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που εκτιµώνται ως κρίσιµες για 

τα σημαντικότερα επαγγέλματα, βάσεις της εξέλιξης κάθε Τοµέα,  

 διατυπώνει προτάσεις για την κάλυψη των αναγκών των επιχειρήσεων σε 

επαγγέλματα και δεξιότητες. 

Ο Μηχανισμός δραστηριοποιείται αναπτύσσοντας 3 βασικές λειτουργίες:  

1. Τεκμηρίωση: Αφορά στη συγκέντρωση και επεξεργασία κυρίως δευτερογενών 

στοιχείων για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά µε τις διαφαινόμενες 



 

 

27 

Τεύχος Α: Διαμόρφωση Περιφερειακού Μηχανισμού για τη διάγνωση 

αναγκών της Αγοράς Εργασίας 

τεχνολογικές, οικονομικές, ρυθμιστικές εξελίξεις και τάσεις σε επιλεγμένους 

τοµείς της ελληνικής οικονομίας, σε µεσοµακροπρόθεσµο ορίζοντα, καθώς και 

στην ανάλυση των επιπτώσεών τους στα σημαντικότερα επαγγέλµατά τους, 

από πλευράς απαιτούμενων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων.  

2. Επαλήθευση: Περιλαμβάνει τη συγκρότηση Οµάδων Εμπειρογνωμόνων και 

Στελεχών Επιχειρήσεων για κάθε εξεταζόμενο Τοµέα και την πραγματοποίηση 

Εργαστηρίων, µε στόχο την κριτική αποτίµηση και την επαλήθευση των 

αποτελεσμάτων των επιµέρους ενοτήτων/σταδίων της Λειτουργίας 

Τεκμηρίωσης. Στις Οµάδες συμμετέχουν στελέχη επιχειρήσεων και συλλογικών 

φορέων, µέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και εμπειρογνώμονες. Οι απόψεις 

και προτάσεις που διατυπώνονται ανατροφοδοτούν τη Λειτουργία 

Τεκμηρίωσης, προκειμένου τα τελικώς εξαγόμενα αποτελέσµατα να συνάδουν 

µε τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. 

3. Διαβούλευση: Είναι ο διάλογος και περιλαμβάνει την ανταλλαγή απόψεων επί 

των αποτελεσμάτων των προηγούμενων δύο Λειτουργιών µε την ευρύτερη 

επιχειρηματική και επιστημονική κοινότητα, τη δηµόσια διοίκηση και άλλους 

κοινωνικούς και θεσµικούς φορείς και την κατάθεση εκ µέρους τους απόψεων 

και προτάσεων. 

Σε πρώτη φάση, ο Μηχανισμός διάγνωσης λειτουργεί σε 8 Επιχειρηματικούς Τοµείς, οι 

οποίοι παρουσιάζουν σηµαντικό ενδιαφέρον για τη βιομηχανία και γενικότερα για την 

ελληνική οικονοµία τόσο από πλευράς προοπτικών ανάπτυξης όσο και απασχόλησης, 

όπως είναι: Τρόφιµα, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Ενέργεια, ∆οµικά 

Προϊόντα, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Περιβάλλον, Μέταλλο, Υγεία. 

Ο Μηχανισμός διάγνωσης που ανέπτυξε ο ΣΕΒ τεκµηρίωσε ότι από σήµερα έως το 2020  

αναδεικνύονται 87 κρίσιµα επαγγέλµατα που σε όρους γνώσεων, δεξιοτήτων και 

ικανοτήτων συνδέονται µε την ανταγωνιστική εξέλιξη οχτώ (8) σηµαντικών 

επιχειρηματικών τοµέων της ελληνικής οικονομίας. 

Η Περιφέρεια κατά την εκπόνηση της σχετικής μελέτης θα λαμβάνει υπόψη τα 

αποτελέσματα του μηχανισμού διάγνωσης του ΣΕΒ, δίνοντας έμφαση στους τομείς και 

στα επαγγέλματα εκείνα που συνδέονται και ταυτίζονται με τις αναπτυξιακές 

προτεραιότητες της περιφέρειας, όπως αυτές προσδιορίζονται στη RIS.  
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2.3 Περιγραφή Περιφερειακού Μηχανισμού Διάγνωσης των Αναγκών της 
Αγοράς Εργασίας  

2.3.1 Σκοπιμότητα του περιφερειακού μηχανισμού διάγνωσης 

Σκοπός του περιφερειακού μηχανισμού είναι ο προσδιορισμός των βασικών μεγεθών 

της αγοράς εργασίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, όπως η απασχόληση, η 

ανεργία, οι δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού, τα επαγγέλματα και οι ειδικότητες, 

οι αναντιστοιχίες προσφοράς και ζήτησης εργασίας κ.α., με απώτερο στόχο την 

αποτελεσματικότερη διάθεση και αξιοποίηση των πόρων σε δράσεις ανάπτυξης του 

ανθρώπινου δυναμικού (επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, απασχόληση, 

προσόντα, κ.α.).  

Ο προτεινόμενος περιφερειακός μηχανισμός διάγνωσης έρχεται να απαντήσει στην 

ρητή αυτοδέσμευση του εγκεκριμένου ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας 2014-2020 κατά την 

οποία, έως την ολοκλήρωση και πλήρη εφαρμογή του Συστήματος Διάγνωσης των 

Αναγκών  της Αγοράς εργασίας σε εθνικό επίπεδο, η ΠΔΕ θα συστήσει έναν μηχανισμό, 

που δύναται να έχει τη μορφή τακτικά επικαιροποιούμενης μελέτης, για τη διάγνωση 

των αναγκών της αγοράς εργασίας της ΠΔΕ, ώστε να επιτύχει τον συστηματικό και 

περιοδικό προσδιορισμό των ζητούμενων αναγκών σε δεξιότητες και επαγγέλματα.   

Εντός των ορίων αυτών ο περιφερειακός μηχανισμός διάγνωσης οικοδομείται 

λαμβάνοντας υπόψη το Σχέδιο Δράσης για τη Διάγνωση των Αναγκών της Αγοράς 

Εργασίας σε εθνικό επίπεδο, ώστε με την ενεργοποίηση του τελευταίου, να υπάρξει 

ομαλή και συμβατή μετάπτωση των επιμέρους ενεργειών, με την ΠΔΕ να αναλαμβάνει 

ουσιαστικό και ενεργό ρόλο στο επιχειρησιακό Δίκτυο Οργανισμών και Φορέων.  

Σε κάθε περίπτωση, και μέχρι την πλήρη ενεργοποίηση του εθνικού συστήματος 

διάγνωσης, η ΠΔΕ θα διαθέτει έναν αυτοτελή, σταθερό, βιώσιμο και αποτελεσματικό 

μηχανισμό διάγνωσης αναγκών, προκειμένου να προσδιορίζει με δομημένο και 

επιστημονικό τρόπο τα βασικά μεγέθη της αγοράς εργασίας και να αξιοποιεί 

αποτελεσματικότερα τους πόρους και τα μέσα για τον σχεδιασμό, την οργάνωση και 

την υλοποίηση δράσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.  

 

2.3.2 Αρχές και στόχοι του περιφερειακού μηχανισμού διάγνωσης 

Οι αρχές που διέπουν τον περιφερειακό μηχανισμό διάγνωσης συνάδουν, ταυτίζονται, 

αλλά και διευρύνουν τις αρχές του εθνικού συστήματος διάγνωσης. Σταχυολογούνται 

οι αρχές αυτές, όπου με πλάγια γραφή αναφέρονται οι πρόσθετες αρχές του 

περιφερειακού μηχανισμού διάγνωσης: 

• Παραγωγή έγκυρων και αξιόπιστων αποτελεσμάτων 

• Παραγωγή αποτελεσμάτων άμεσης αξιοποίησης και αποτελεσμάτων 

μεσοπρόθεσμης χρήσης 

• Εμπλουτισμός των αποτελεσμάτων του μηχανισμού διάγνωσης με τα 

πορίσματα άλλων παρεμφερών μελετών και ερευνών (π.χ. PIAAC, μελέτες 

CEDEFOP, αξιολογήσεις προγραμμάτων) 
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• Αξιοποίηση της τεχνογνωσίας που διαθέτουν οι φορείς έρευνας και ανάλυσης 

της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα και διεθνώς (π.χ. CEDEFOP, κέντρα 

κοινωνικών εταίρων, ΕΚΚΕ, ερευνητικά κέντρα Πανεπιστημίων, ΕΛΣΤΑΤ) 

• Δημιουργία μόνιμου μηχανισμού 

• Διασφάλιση των αναγκαίων συνεργειών και χαμηλές απαιτήσεις 

χρηματοδότησης, ώστε να διευκολυνθεί η βιωσιμότητά του μετά την 

ολοκλήρωση της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου. 

 Δυνατότητα αξιοποίησης των αποτελεσμάτων από τους ενδιαφερόμενους φορείς 

σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. 

 Συνέργεια με φορείς της αγοράς εργασίας προκειμένου για διασφαλίζεται η 

εγκυρότητα και αντιπροσωπευτικότητα των αποτελεσμάτων.  

 Δυνατότητα σύνδεσης του μηχανισμού με το Εθνικό Σύστημα Διάγνωσης Αναγκών 

της Αγοράς Εργασίας, όταν αυτό τεθεί σε εφαρμογή.  

 Σύνδεση των αποτελεσμάτων του μηχανισμού με παρεμβάσεις που σχεδιάζονται 

στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020. 

 

Για την επίτευξη των ανωτέρω απαιτείται: 

 Προσδιορισμός των ωφελούμενων του μηχανισμού και καταγραφή των 

επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων 

 Προσδιορισμός των λειτουργιών του περιφερειακού μηχανισμού 

 Χαρτογράφηση των εμπλεκόμενων φορέων της Περιφέρειας και 

προσδιορισμός του ρόλου καθενός εξ αυτών 

 Διαμόρφωση μηχανισμού διάχυσης των αποτελεσμάτων 

 Συστηματοποίηση της διαδικασίας διάγνωσης αναγκών. 

 

2.3.3 Επιδιωκόμενα αποτελέσματα – ωφελούμενοι 

Ο περιφερειακός μηχανισμός αναμένεται να συμβάλλει: 

 Στη χάραξη πολιτικών για την περιφερειακή αγορά εργασίας, τα επαγγέλματα 

σε ζήτηση και τις απαιτούμενες δεξιότητες.  

 Στη διαμόρφωση στοχευμένων προγραμμάτων κατάρτισης για την απόκτηση 

των απαιτούμενων δεξιοτήτων. 

 Στη διαμόρφωση προγραμμάτων σπουδών και ειδικοτήτων (πχ. στο πλαίσιο 

της μαθητείας) με βάση τα επαγγέλματα σε ζήτηση. 

 Στην εν γένει υποστήριξη περιφερειακών στρατηγικών όπως αυτή της έξυπνης 

εξειδίκευσης (RIS3) αναφορικά με ανάγκες σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού. 

 Στην εξειδίκευση παρεμβάσεων που θα χρηματοδοτηθούν από τα ΕΔΕΤ στο 

πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 με έμφαση στο ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας αλλά και 

στο ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευσης και Διά Βίου Μάθηση. 

Τα αποτελέσματα από τη λειτουργία του εν λόγω μηχανισμού αναμένεται να 

αξιοποιηθούν από: 

 Φορείς λήψης αποφάσεων για τη χάραξη πολιτικών 

 Παρόχους προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης 

 Επαγγελματικές σχολές (όσον αφορά τις προσφερόμενες ειδικότητες) 
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 Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Ερευνητικά Κέντρα 

 Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης πόρων που θα χρηματοδοτήσουν παρεμβάσεις 

αναβάθμισης δεξιοτήτων κλπ.  

Όσον αφορά τις ομάδες του πληθυσμού που αναμένεται να ωφεληθούν, σε αυτές 

περιλαμβάνονται:  

 Άνεργοι και μακροχρόνια άνεργοι της Περιφέρειας 

 Εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα  

 Μαθητές επαγγελματικών σχολών (όπως ΙΕΚ, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ) 

 Ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού της Δυτικής Ελλάδας στην προσπάθειά τους 

για  ένταξη/ επανένταξη στην αγορά εργασίας.   

 Γενικός ενήλικος πληθυσμός  

 Ελεύθεροι επαγγελματίες  

 

2.3.4 Λειτουργίες περιφερειακού μηχανισμού 

Η μεθοδολογική προσέγγιση που υιοθετείται για την σύσταση του μηχανισμού είναι 

ολιστική και περιλαμβάνει την αξιοποίηση πολλαπλών πηγών δεδομένων και 

μεθόδων ανάλυσης, με στόχο την παροχή όσο το δυνατόν πιο αξιόπιστης 

πληροφόρησης. 

Εισροές του μηχανισμού θα αποτελέσουν:  

 Πρωτογενή δεδομένα για την καταγραφή αναγκών στις επιχειρήσεις της 

περιφέρεια μέσω της διενέργειας ερευνών πεδίου.  

 Δεδομένα από δευτερογενείς πηγές για τον εμπλουτισμό των αποτελεσμάτων 

(όπως PIAAC, μελέτες κοινωνικών εταίρων και λοιπών φορέων, στοιχεία από 

Eurostat, Cedefop, ΕΛΣΤΑΤ). 

 Η τεχνογνωσία φορέων της αγοράς εργασίας στην Περιφέρεια όπως 

επαγγελματικοί φορείς και επαγγελματικές ενώσεις, κοινωνικοί εταίροι κλπ. 

Εκροές του μηχανισμού αποτελούν: 

 Βασικά στοιχεία της αγοράς εργασίας, της απασχόλησης, της ανεργίας και των 

προσόντων του ανθρώπινου δυναμικού της ΠΔΕ 

 Στοιχεία για προσφορά και ζήτηση σε επίπεδο δεξιοτήτων, ικανοτήτων και 

γνώσεων (προσόντα) 

 Στοιχεία για προσφορά και ζήτηση σε επίπεδο επαγγελμάτων και ειδικοτήτων  

 Στοιχεία για κενές θέσεις εργασίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. 

 Στοιχεία για προσφορά και ζήτηση σε θέσεις πρακτικής άσκησης (μαθητεία, 

επαγγελματική κατάρτιση, τριτοβάθμια εκπαίδευση) 

 

Οι λειτουργίες (Λ) του περιφερειακού μηχανισμού περιλαμβάνουν: 

Λ.1: Προσδιορισμός βασικών μεγεθών της αγοράς εργασίας - Καταγραφή των αναγκών σε 

επαγγέλματα και δεξιότητες 

Αφορά τη βασική λειτουργία του Μηχανισμού και περιλαμβάνει: 
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 Πρωτογενή έρευνα σε επιχειρήσεις και επιχειρηματικές οργανώσεις/ φορείς 

της Περιφέρειας για την συλλογή στοιχείων σχετικά με κενές θέσεις εργασίας,  

ανάγκες σε ειδικότητες και δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού και τη 

δυναμική των κλάδων της οικονομίας. 

 Δευτερογενή έρευνα (μελέτες, έρευνες, εμπειρογνωμοσύνες, στατιστικά 

στοιχεία κλπ.) για τη συλλογή δεδομένων που αφορούν την εκπαίδευση,  

απασχόληση, ανεργία, το εργατικό δυναμικό και την παραγωγική διάρθρωση 

της Περιφέρειας. 

Η εν λόγω λειτουργία κρίνεται σκόπιμο να επαναλαμβάνεται σε ετήσια βάση.4 

 

Λ.2: Ανάπτυξη συνεργασιών με εμπλεκόμενους φορείς 

Περιλαμβάνει τη διασύνδεση των εμπλεκόμενων φορέων και τη συστηματοποίηση 

του τρόπου ανταλλαγής της απαιτούμενης πληροφορίας.   

 

Λ.3: Συστηματοποίηση της πληροφορίας και διατύπωση προτάσεων  

Αφορά τη σύνθεση των ευρημάτων από τις έρευνες στο πλαίσιο της Λ1 και την 

εξαγωγή και αξιοποίηση της αποκτηθείσας πληροφορίας στο πλαίσιο της Λ2 για τη 

διεξαγωγή συμπερασμάτων και διατύπωση προτάσεων. Οι προτάσεις αυτές θα 

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Έκθεσης και θα προκύπτουν άμεσα από την 

ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και τον προσδιορισμό των βασικών μεγεθών 

της αγοράς εργασίας. Συγκεκριμένα, οι προτάσεις αυτές έχουν ως στόχο την 

αποτελεσματικότερη και πιο στοχευμένη κατεύθυνση των πόρων σε δράσεις και 

προγράμματα απασχόλησης, επαγγελματικής κατάρτισης, διά βίου μάθησης και 

εκπαίδευσης ενηλίκων.   

Οι προτάσεις αυτές θα λαμβάνονται υπόψη και θα αξιοποιούνται ανάλογα από την 

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας στην εξειδίκευση δράσεων και 

στη σύνταξη σχετικών προσκλήσεων.  

 

Λ.4: Διάχυση της πληροφορίας προς τους ενδιαφερόμενους φορείς  

Περιλαμβάνεται η διάχυση της πληροφορίας προς κάθε αποδέκτη/ ενδιαφερόμενο 

φορέα (φορείς χάραξης πολιτικής, φορείς σχεδιασμού, επιχειρήσεις κλπ.).  

Η διάχυση της πληροφορίας θα πρέπει να γίνεται με συστηματικό και οργανωμένο 

τρόπο με την αξιοποίηση μια σειράς εργαλείων, όπως είναι: 

 Το Διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης  

 Ο έντυπος τύπος 

 Ημερίδες κλπ. 

 

 

                                                             
4 Με βάση το Σχέδιο Δράσης για τη Διάγνωση Αναγκών της Αγοράς Εργασίας στην Ελλάδα και ειδικότερα το 
χρονοδιάγραμμα (Παράρτημα Ι του εν λόγω Σχεδίου) η δράση 5.1 «Πρωτογενή δεδομένα από 13 Περιφέρειες» με 
επισπεύδοντα φορέα τις Περιφέρειες προβλέπεται να γίνεται σε ετήσια βάση, αρχής γενομένης από τον Οκτώβριο 2015.  
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Λ.5: Ανάπτυξη διασυνδέσεων με άλλα συστήματα  

Περιλαμβάνεται η διασύνδεση του περιφερειακού μηχανισμού με άλλα συστήματα 

διάγνωσης αναγκών σε εθνικό και δια-περιφερειακό επίπεδο. Ιδιαίτερη έμφαση 

δίνεται στη διασύνδεση του μηχανισμού με το Εθνικό Σύστημα Διάγνωσης Αναγκών, 

αλλά με μηχανισμούς διάγνωσης αναγκών που θα αναπτυχθούν από τις υπόλοιπες 

Περιφέρειες. Στόχος αυτής της ενέργειας είναι η καλύτερη δυνατή και αξιόπιστη 

άντληση επίκαιρων και έγκυρων στοιχείων για τις τάσεις και τα μεγέθη της αγοράς 

εργασίας καθώς και η επεξεργασία και η ενσωμάτωσή τους στην Έκθεση για την 

Περιφερειακή αγορά εργασίας.  

    

Λ.6: Επιστημονικός και επιχειρησιακός συντονισμός του περιφερειακού μηχανισμού 

διάγνωσης 

Την ευθύνη για τη σύσταση και λειτουργία του περιφερειακού μηχανισμού, αλλά και 

για την ανάπτυξη και εφαρμογή του μεθοδολογικού πλαισίου (εργαλεία, μέσα, 

έρευνα) έχει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με ευθύνη της οποίας: 

 Προσδιορίζεται και εξειδικεύεται το μεθοδολογικό πλαίσιο για την πρωτογενή 

και δευτερογενή συλλογή, επεξεργασία, ανάλυση και σύνθεση των δεδομένων 

 Τίθενται οι στόχοι του μηχανισμού 

 Ενεργοποιούνται οι λειτουργίες του 

 Προσδιορίζεται ο τρόπος συνεργασίας με τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς 

 Παρακολουθούνται και απολογίζονται οι σχετικές εργασίες 

 Λαμβάνονται πρωτοβουλίες και μέτρα για τυχόν προσαρμογές του 

μηχανισμού. 

 Συντάσσονται οι εκθέσεις με τα αποτελέσματα του μηχανισμού διάγνωσης και 

διαχέονται προς τους άμεσα και έμμεσα εμπλεκόμενους φορείς και 

οργανώσεις. 

 

2.3.5 Διακυβέρνηση του μηχανισμού διάγνωσης  

Για την αποτελεσματική λειτουργία του περιφερειακού μηχανισμού διάγνωσης 

αναγκών  απαιτείται η ενεργός συνεργασία: 

 Των υπευθύνων για τη χάραξη πολιτικών σε περιφερειακό επίπεδο (όργανα 

της περιφέρειας) 

 Των κοινωνικών εταίρων 

 Της τοπικής αυτοδιοίκησης  

 Των επαγγελματικών ενώσεων 

 Λοιπών εμπλεκομένων φορέων που σχετίζονται είτε με τις εισροές είτε με τις 

εκροές του συστήματος.  

Τον γενικό συντονιστικό ρόλο στον προτεινόμενο περιφερειακό μηχανισμό έχει η 

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.  

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας καλείται με βάση και τις θεσμικές αρμοδιότητες να 

προσδιορίζει, να εξειδικεύει και να προσαρμόζει το μεθοδολογικό πλαίσιο του 

μηχανισμού διάγνωσης, να συγκεντρώνει τα απαραίτητα στοιχεία και τις πληροφορίες 
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για την αγορά εργασίας και το ανθρώπινο δυναμικό της Περιφέρειας με τη διεξαγωγή 

πρωτογενούς και δευτερογενούς έρευνας πεδίου, να επεξεργάζεται και να συνθέτει τα 

ευρήματα, να παράγει τα αποτελέσματα και να συνεργάζεται με τους λοιπούς 

εμπλεκόμενους φορείς σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Ενημερώνει επίσης την 

ΠΔΕ (Γραφείο Περιφερειάρχη) για τυχόν αποκλίσεις και απαιτούμενες διορθωτικές 

ενέργειες του μηχανισμού διάγνωσης.  

Στον πίνακα που ακολουθεί γίνεται συνοπτική αποτύπωση της οργανωτικής δομής 

του μηχανισμού διάγνωσης αναγκών της Περιφέρειας. 

 

Ιδιότητα Φορέας Περιγραφή 

Δημόσια Διοίκηση 

 

Περιφέρεια 
Δυτικής Ελλάδας 

 

 Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αποτελεί φορέα 
χάραξης πολιτικής. 

 Στον περιφερειακό μηχανισμό διάγνωσης 
αναγκών κατέχει τον κεντρικό συντονιστικό ρόλο. 

 Επίσης, έχει την ευθύνη της επικοινωνίας, του 
συντονισμού και της συνεργασίας με το 
Υπουργείο Εργασίας για θέματα της αγοράς 
εργασίας (ειδικά όταν τεθεί σε εφαρμογή το 
Εθνικό Σύστημα Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς 
Εργασίας). 

 Διεύθυνση Διά 
Βίου Μάθησης, 
Απασχόλησης, 
Εμπορίου και 
Τουρισμού / Τμήμα 
Διά Βίου Μάθησης 
και Παιδείας κα 
Τμήμα 
Απασχόλησης 

 Σε επίπεδο εισροών μπορεί να τροφοδοτήσει τον 
μηχανισμό με στοιχεία για θέματα εκπαίδευσης 
και κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού, με τη 
διεξαγωγή ερευνών και αναλύσεων. 

 Επιστημονική εποπτεία του μεθοδολογικού 
πλαισίου 

 Επικύρωση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων 

 Σε επίπεδο εκροών θα τροφοδοτήσει τους φορείς 
σχεδιασμού προγραμμάτων/ ειδικοτήτων των 
ΙΕΚ, των σχολών μαθητείας, των Κέντρων ΔΒΜ 
κ.α. 

Λοιποί φορείς της 
Δημόσιας Διοίκησης 

Εθνικό Ινστιτούτο 
Εργασίας και 
Ανθρώπινου 
Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ): 
Περιφερειακή 
Ενότητα Νότιας 
Ελλάδας και Νήσων 

 Στόχος της συμμετοχής του εν λόγω φορέα είναι 
να τροφοδοτήσει τον Μηχανισμό με στοιχεία που 
αφορούν την αγορά εργασίας τόσο σε επίπεδο 
χώρας, όσο και σε Περιφερειακό επίπεδο.  

 Στον περιφερειακό μηχανισμό συμμετέχει μέσω 
της Διεύθυνσης που αφορά την Περιφερειακή 
Ενότητα Νότιας Ελλάδας και Νήσων η οποία 
καλύπτει και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. 

 Οργανισμός 
Απασχόλησης 
Εργατικού 
Δυναμικού (ΟΑΕΔ): 
Περιφερειακή 
Διεύθυνση 
Πελοποννήσου 

 Σε επίπεδο εισροών μπορεί να τροφοδοτήσει τον 
μηχανισμό με στοιχεία για την αγορά εργασίας. 

 Σε επίπεδο εκροών θα λάβει τα αποτελέσματα 
του Μηχανισμού και βάσει αυτών θα σχεδιάσει 
αποτελεσματικές και στοχευμένες ενεργητικές 
πολιτικές απασχόλησης για την Περιφέρεια 
Δυτικής Ελλάδας (πρόγραμμα κατάρτισης, 
μαθητείας κλπ.) 

Η εκπροσώπηση του φορέα στον περιφερειακό 
μηχανισμό θα γίνει μέσω της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πελοποννήσου η οποία καλύπτει και την 



 

 

34 

Τεύχος Α: Διαμόρφωση Περιφερειακού Μηχανισμού για τη διάγνωση 

αναγκών της Αγοράς Εργασίας 

Ιδιότητα Φορέας Περιγραφή 

Δυτική Ελλάδα. 

Κοινωνικοί Εταίροι Γενική 
Συνομοσπονδία 
Εργατών Ελλάδος 
(ΓΣΕΕ) 

 Σε επίπεδο εισροών μπορεί να τροφοδοτήσει τον 
μηχανισμό με στοιχεία για την αγορά εργασίας. 
Σημειώνεται ότι δύναται να αξιοποιηθούν τα 
αποτελέσματα και από το ερευνητικό έργο του 
ΙΝΕ ΓΣΕΕ (Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ).  

 Σε επίπεδο εκροών δύναται να επεξεργαστεί τις 
εκροές του μηχανισμού και να διαμορφώσει 
προτάσεις πολιτικής με έμφαση στο έργο των 
ΚΑΝΕΠ (Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής) και ΚΕΠΕΑ (Κέντρο Πληροφόρησης 
Εργαζομένων και Ανέργων) της Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδας. 

 Γενική 
Συνομοσπονδία 
Επαγγελματιών 
Βιοτεχνών 
Εμπόρων Ελλάδος 
(ΓΣΕΒΕΕ) 

 Σε επίπεδο εισροών μπορεί να τροφοδοτήσει τον 
μηχανισμό με στοιχεία για την αγορά εργασίας. 
Σημειώνεται ότι δύναται να αξιοποιηθούν τα 
αποτελέσματα και από το ερευνητικό έργο του 
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ (Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της 
ΓΣΕΒΕΕ) 

 Σε επίπεδο εκροών δύναται να επεξεργαστεί τις 
εκροές του μηχανισμού και να διαμορφώσει 
προτάσεις πολιτικής για την απασχόληση και την 
επιχειρηματικότητα με έμφαση στο έργο του ΙΜΕ 
ΓΣΕΒΕΕ για τις παρεμβάσεις που λαμβάνουν χώρα 
στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. 

 Εθνική 
Συνομοσπονδία 
Ελληνικού 
Εμπορίου (ΕΣΕΕ) 

 Σε επίπεδο εισροών μπορεί να τροφοδοτήσει τον 
μηχανισμό με στοιχεία για την αγορά εργασίας, 
ιδιαίτερα για τις μικρές και πολύ μικρές 
επιχειρήσεις. Σημειώνεται ότι δύναται να 
αξιοποιηθούν τα αποτελέσματα και από το 
ερευνητικό έργο του ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ (Ινστιτούτο 
Εμπορίου και Υπηρεσιών της ΕΣΕΕ) 

 Σε επίπεδο εκροών δύναται να επεξεργαστεί τις 
εκροές του μηχανισμού και να διαμορφώσει 
προτάσεις πολιτικής για την στήριξη των 
εμπορικών επιχειρήσεων της Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδας. 

 Σύνδεσμος 
Ελληνικών 
Τουριστικών 
Επιχειρήσεων 
(ΣΕΤΕ) 

 Σε επίπεδο εισροών μπορεί να τροφοδοτήσει τον 
μηχανισμό με στοιχεία για την αγορά εργασίας σε 
ότι αφορά τον τουριστικό κλάδο.  

 Σε επίπεδο εκροών δύναται να επεξεργαστεί τις 
εκροές του μηχανισμού και να διαμορφώσει 
προτάσεις πολιτικής για τη στήριξη των 
τουριστικών επιχειρήσεων και του εργατικού 
δυναμικού του κλάδου στην Περιφέρεια Δυτικής 
Ελλάδας. 

 ΣΕΒ Πελοποννήσου 
– Δυτικής Ελλάδας 

 Σε επίπεδο εισροών μπορεί να τροφοδοτήσει τον 
μηχανισμό με στοιχεία για την αγορά εργασίας με 
έμφαση στις ανάγκες των επιχειρήσεων και 
επιχειρηματικών κλάδων.  

 Σε επίπεδο εκροών δύναται να επεξεργαστεί τις 
εκροές του μηχανισμού και να διαμορφώσει 
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Ιδιότητα Φορέας Περιγραφή 

προτάσεις πολιτικής για την στήριξη των στήριξη 
των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδας. 

Επιμελητήρια Ηλείας 

 Σε επίπεδο εισροών που μπορούν να 
τροφοδοτήσουν τον μηχανισμό με στοιχεία για 
τις ανάγκες των επιχειρήσεων αλλά και τις τάσεις 
σε επιχειρηματικού κλάδους. 

 Σε επίπεδο εκροών δύναται να επεξεργαστούν τις 
εκροές του μηχανισμού και να ενημερώνουν  στις 
επιχειρήσεις μέλη τους, όπως επίσης και θα 
προβαίνουν σε τυχόν υποστηρικτικές ενέργειες 
ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας. 

 Αχαΐας 

 Αιτωλοακαρνανίας 

 Τεχνικό 
Επιμελητήριο – 
Τμήμα Δυτικής 
Ελλάδας 

 Οικονομικό 
Επιμελητήριο της 
Ελλάδας – Τμήμα 
Βορειοδυτικής 
Πελοποννήσου & 
Δυτικής Ελλάδας 

 Γεωτεχνικό 
Επιμελητήριο 
Ελλάδας – 
Παράρτημα 
Πελοποννήσου & 
Δυτικής Στερεάς 
Ελλάδας 

Λοιπές 
επαγγελματικές 
οργανώσεις 

Σύνδεσμος 
Τεχνολογικών 
Επιχειρήσεων 
Δυτικής Ελλάδος 
(ΣΤΕΔΕ) 

 Σε επίπεδο εισροών μπορεί να τροφοδοτήσει τον 
μηχανισμό με στοιχεία για τις ανάγκες των 
επιχειρήσεων του τεχνολογικού κλάδου. 

 Σύνδεσμος 
Εγκατεστημένων 
Επιχειρήσεων στην 
Βιομηχανική 
περιοχή Πατρών 
(ΣΕΒΙΠΑ) 

 Σε επίπεδο εισροών μπορεί να τροφοδοτήσει τον 
μηχανισμό με στοιχεία για τις ανάγκες των 
επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες στην 
βιομηχανική περιοχή της Πάτρας. 

 Ελληνικός 
Σύνδεσμος Νέων 
Επιχειρηματιών 
Δυτικής Ελλάδας 
(ΕΣΥΝΕΔΕ) 

 Σε επίπεδο εισροών μπορεί να τροφοδοτήσει τον 
μηχανισμό με στοιχεία για τις ανάγκες των μελών 
του. 

 Σύνδεσμος των εν 
Ελλάδι 
Τουριστικών και 
Ταξιδιωτικών 
Γραφείων (HATTA) 
Περιφερειακό 
Συμβούλιο Δυτικής 
Ελλάδας 

 Σε επίπεδο εισροών μπορεί να τροφοδοτήσει τον 
μηχανισμό με στοιχεία για τις ανάγκες των μελών 
του. 

 Σύνδεσμος 
Ιχθυοκαλλιεργητών 

 Σε επίπεδο εισροών μπορεί να τροφοδοτήσει τον 
μηχανισμό με στοιχεία για τις ανάγκες των μελών 
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Ιδιότητα Φορέας Περιγραφή 

Ν. 
Αιτωλοακαρνανίας 
((Σ.ΥΔ.Ν.Α.) 

του. 

 Σύλλογος 
Παράκτιων Αλιέων 
Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδας 

 Σε επίπεδο εισροών μπορεί να τροφοδοτήσει τον 
μηχανισμό με στοιχεία για τις ανάγκες των μελών 
του. 

 Ενώσεις Νέων 
Αγροτών 

 Σε επίπεδο εισροών μπορούν να τροφοδοτήσουν 
τον μηχανισμό με στοιχεία για τις ανάγκες των 
μελών τους. 

 Ομάδες 
Βιοκαλλιεργητών 

 Σε επίπεδο εισροών μπορούν να τροφοδοτήσουν 
τον μηχανισμό με στοιχεία για τις ανάγκες των 
μελών τους. 

 Ενώσεις Ξενοδόχων  Σε επίπεδο εισροών μπορούν να τροφοδοτήσουν 
τον μηχανισμό με στοιχεία για τις ανάγκες των 
μελών τους. 

 Εμπορικοί Σύλλογοι  Σε επίπεδο εισροών μπορούν να τροφοδοτήσουν 
τον μηχανισμό με στοιχεία για τις ανάγκες των 
μελών τους. 

Ερευνητικοί φορείς 
και οι λοιποί φορείς 
καινοτομίας 

Επιστημονικό 
Πάρκο Πατρών 

 Σε επίπεδο εισροών μπορεί να τροφοδοτήσει τον 
μηχανισμό με στοιχεία για τις ανάγκες των 
επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες στο 
Πάρκο 

 Ελληνική 
Πρωτοβουλία 
Τεχνολογικών 
Συνεργατικών 
Σχηματισμών 
Corallia (Patras 
InnoHub) 

 Σε επίπεδο εισροών μπορεί να τροφοδοτήσει τον 
μηχανισμό με στοιχεία για τις ανάγκες των μελών 
του. 

 

 
2.4 Μεθοδολογικό πλαίσιο και διαδικασίες  

Με στόχο την ανάπτυξη και πλήρη ενεργοποίηση του μηχανισμού διάγνωσης αναγκών 

της αγοράς εργασίας σε δεξιότητες και ειδικότητες στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 

καθώς και τη λειτουργία του σε μόνιμη βάση απαιτείται η σαφής πρόταση 

μεθοδολογικής προσέγγισης, ώστε αφενός να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της ΠΔΕ και 

να αρθεί η αυτοδέσμευση όπως αυτή αναφέρεται στο εγκεκριμένο ΠΕΠ Δυτικής 

Ελλάδας 2014-2020, αφετέρου να συνδέονται με συμβατικό τρόπο οι λειτουργίες με 

αυτές του υπό ανάπτυξη εθνικού συστήματος διάγνωσης αναγκών. 

Αντικείμενο της παρούσας ενότητας είναι πρωτίστως η διατύπωση σαφούς και 

ολοκληρωμένης πρότασης για την ενεργοποίηση της «Λ.1: Προσδιορισμός βασικών 

μεγεθών της αγοράς εργασίας - Καταγραφή των αναγκών σε επαγγέλματα και 

δεξιότητες», ως της πρώτης, βασικής λειτουργίας του υπό συγκρότηση μηχανισμού.  
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Υπενθυμίζεται ότι σκοπός της λειτουργίας αυτής είναι ο προσδιορισμός και η 

καταγραφή των αναγκών της αγοράς εργασίας σε δεξιότητες και ειδικότητες, καθώς 

και ο εντοπισμός κενών θέσεων εργασίας στη βάση πρωτογενών και δευτερογενών 

στοιχείων.  

Για τη συγκέντρωση των πρωτογενών στοιχείων θα διενεργείται έρευνα πεδίου στον 

επιχειρηματικό κόσμο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ενώ για την άντληση 

δευτερογενών στοιχείων θα αναλύονται εις βάθος κλαδικές μελέτες, έρευνες, 

εμπειρογνωμοσύνες και εκθέσεις κλπ. 

 

2.4.1 Πρωτογενείς πηγές: μεθοδολογία έρευνας πεδίου 

Για τη συλλογή πρωτογενών δεδομένων σχετικά με τις επικρατούσες ανάγκες της 

αγοράς εργασίας, προτείνεται η οργάνωση και διενέργεια έρευνας πεδίου.  

Σύμφωνα με το μεθοδολογικό πλαίσιο που θέτει το ΕΙΕΑΔ5 σχετικά με την πρωτογενή 

έρευνα, προτείνεται η διενέργεια ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας σε επιχειρήσεις. 

Ωστόσο, στην περίπτωση όπου δεν είναι δυνατόν να συλλεχθούν οι πληροφορίες με 

ποσοτική έρευνα στην οποία διασφαλίζονται η αντιπροσωπευτικότητα, η υψηλή 

απόκριση και γενικά δεν πληρούνται οι προδιαγραφές υψηλής ποιότητας, τότε 

προτείνεται από το ΕΙΕΑΔ μόνο η διεξαγωγή της ποιοτικής έρευνας. 

Στο πλαίσιο του παρόντος έργου, οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε τόσο ποσοτική 

όσο και ποιοτική έρευνα πεδίου, τα αποτελέσματα των οποίων αναλύονται στη 

συνέχεια.  

Το μεθοδολογικό πλαίσιο τόσο της ποιοτικής όσο και της ποσοτικής έρευνας 

παρουσιάζεται αναλυτικά στο Παράρτημα της παρούσας μελέτης. 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

α) την ανάγκη επανάληψης της έρευνας σε ετήσια βάση από την Περιφέρεια Δυτικής 

Ελλάδας 

β) τα μειονεκτήματα που εντοπίστηκαν κατά της διενέργεια της ποσοτικής έρευνας 

πεδίου 

γ) τη δυνατότητα να γίνεται μόνο ποιοτική έρευνα για τη συλλογή των απαιτούμενων 

πρωτογενών στοιχείων 

προκρίνεται ως μέθοδος άντλησης πληροφοριών που θα εφαρμόζει στο μέλλον η 

Περιφέρεια, η ποιοτική έρευνα πεδίου.  

Στα κεφάλαια που ακολουθούν, παρουσιάζονται τα ευρήματα των ερευνών πεδίου 

του έργου και δίνονται συνοπτικά στοιχεία σχετικά με τη ταυτότητα της κάθε έρευνας. 

 

                                                             

5 Βλ. Σημείωμα ΕΙΕΑΔ «Βασικές αρχές για τους περιφερειακούς μηχανισμούς διάγνωσης» (31/07/2015). 
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2.4.2 Δευτερογενείς πηγές: έρευνα γραφείου (desk research) 

Στο πλαίσιο της καταγραφής των τάσεων της προσφοράς και ζήτησης σε δεξιότητες 

και ειδικότητες προβλέπεται η αξιοποίηση δευτερογενών πηγών με τη διενέργεια 

έρευνας γραφείου (desk research).  

Στο πλαίσιο της ενεργοποίησης της λειτουργίας Λ1, τα αποτελέσματα από την 

αξιοποίηση των δευτερογενών πηγών παρουσιάζονται στις ενότητες 1, 2, 3, 4 και 5 του 

παραδοτέου, οι οποίες προσδιορίζουν τα βασικά μεγέθη της αγοράς εργασίας στην 

ΠΔΕ.  

Ειδικότερα, παρουσιάζονται και σχολιάζονται στοιχεία για τις οικονομικές επιδόσεις 

της Περιφέρειας, την αγορά εργασίας, την απασχόληση και την ανεργία, όπως αυτές 

διαμορφώνονται στην εποχή της δημοσιονομικής κρίσης, την επαγγελματική 

εκπαίδευση και κατάρτιση, με έμφαση στις δομές κατάρτισης και τις προσφερόμενες 

ειδικότητες, την εκπαίδευση ενηλίκων και τη Διά Βίου Μάθηση.  

Συνοπτικά οι πηγές που αξιοποιήθηκαν και  οι οποίες θα αποτελέσουν τα κεντρικά 

σημεία τροφοδότησης πληροφορίας για την αγορά εργασίας και τα μεγέθη της, 

περιλαμβάνουν: 

• Στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και της Eurostat (ανεργία, απασχόληση, 

οικονομικές επιδόσεις ΠΔΕ κ.α.) 

• Στοιχεία από τον ΟΑΕΔ (αγορά εργασίας, επαγγελματικές σχολές, ειδικότητες, 

αριθμός δομών ανά Περιφερειακή Ενότητα) 

• Στοιχεία από Επιμελητήρια αναφορικά με τον αριθμό των επιχειρήσεων και τον 

τομέα δραστηριότητας 

• Στοιχεία από τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης αναφορικά με προγράμματα 

διά βίου μάθησης και γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων  

• Στρατηγικά κείμενα της ΕΕ,  πχ. «Ευρώπη 2020» 

• Στρατηγικά κείμενα της ΠΔΕ πχ. Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης 

• Εκθέσεις του Δικτύου Ευρυδίκη όπως πχ. «Adult Education and training in Europe 

Advancing Access to Learning Opportunities» (Εκπαίδευση και Κατάρτιση Ενηλίκων 

στην Ευρώπη: Διευρύνοντας την Πρόσβαση στις Ευκαιρίες Μάθησης, 2015) 

• Ευρωπαϊκή Έρευνα Εργοδότη (Cedefop, με την οικονομική υποστήριξη της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής) 

• OECD Skills Outlook 2013. First Results from the Survey of Adult Skills 

Τα αποτελέσματα από την επεξεργασία και αξιοποίηση των δευτερογενών πηγών 

μπορούν να τροφοδοτήσουν την πρώτη φάση λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

Διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας σε ότι αφορά τη συμβολή της 

Περιφέρειας (βλ. ενότητα Α/ κεφ. 1.3 του παρόντος). Παράλληλα, και ανεξάρτητα από 

το χρονοδιάγραμμα ενεργοποίησης και λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

Διάγνωσης, η ΠΔΕ με γνώμονα τις ως άνω πηγές πληροφόρησης θα συντάσσει σε 

περιοδική βάση σχετική Έκθεση των βασικών μεγεθών της αγοράς εργασίας.   

Ως προς τη δομή και τα περιεχόμενα της Έκθεσης αυτής προτείνονται οι ακόλουθοι 

κεντρικοί άξονες: 

1. Βασικά οικονομικά μεγέθη της ΠΔΕ 

 Γενικό οικονομικό προφίλ 
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 Τομείς οικονομικής δραστηριότητας με προτεραιότητα στην ΠΔΕ 

2. Χαρακτηριστικά της αγοράς εργασίας στην ΠΔΕ 

 Στοιχεία ανεργίας και απασχόλησης με κριτήρια κατανομής ανά φύλο, 

ηλικιακή ομάδα, εκπαιδευτικό επίπεδο, τομέα οικονομικής παραγωγής κ.α. 

 Προσφορά και ζήτηση εργασίας σε επίπεδο επαγγελμάτων  

 Κενές Θέσεις Εργασίας 

3. Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση 

 Δομές και πάροχοι προγραμμάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, 

μαθητείας και επαγγελματικής εκπαίδευσης 

 Στοιχεία για τα δημόσια και ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης 

(Ι.ΙΕΚ, Δ.ΙΕΚ), τις σχολές μαθητείας του ΟΑΕΔ και τα Επαγγελματικά Λύκεια, 

με έμφαση α) στη γεωγραφική οροθέτηση σε επίπεδο Περιφερειακής 

ενότητας και β)  στις προσφερόμενες ειδικότητες.  

4. Εκπαίδευση ενηλίκων και διά βίου μάθηση 

 Βασικές δεξιότητες του πληθυσμού – συγκριτικά στοιχεία με άλλες 

Περιφέρειες 

 Δομές διά βίου μάθησης (Κέντρα Διά Βίου Μάθησης σε επίπεδο Δήμου) και 

παρουσίαση προσφερόμενων προγραμμάτων 

 Προσφορά και ζήτηση δεξιοτήτων  

Αρμόδια για τον εντοπισμό, τη συγκέντρωση, επεξεργασία και ανάλυση των στοιχείων 

αυτών είναι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Στο παράρτημα V παρατίθενται οδηγίες για 

την επικαιροποίηση των δευτερογενών στοιχείων της μελέτης. 

Στην Ενότητα Β της μελέτης, η οποία περιλαμβάνει τις πρώτες εκροές του 

περιφερειακού μηχανισμού διάγνωσης αναγκών, παρουσιάζονται τα ευρήματα από τη 

δευτερογενή έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου. 

 

2.5 Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας  

Ο προτεινόμενος περιφερειακός μηχανισμός διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας 

σχεδιάστηκε και αναπτύσσεται σε ένα ρευστό και αβέβαιο περιβάλλον, όπου 

συγκεκριμένοι παράγοντες και συντελεστές δύναται να λειτουργήσουν ανασχετικά ή 

περιοριστικά στην ομαλή ενεργοποίηση και λειτουργία.  

Λαμβάνοντας υπόψη τόσο την ανάγκη άρσης της αυτοδέσμευσης της ΠΔΕ για τη 

διάθεση και επένδυση πόρων του ΕΚΤ στη νέα προγραμματική περίοδο όσο και το 

εγκεκριμένο Σχέδιο Δράσης για την ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Διάγνωσης 

αναγκών της αγοράς εργασίας, αναπόσπαστο και λειτουργικό μέρος του οποίου θα 

είναι και οι 13 Περιφέρειες, σταχυολογούνται και σχολιάζονται κατωτέρω οι κρίσιμοι 

παράγοντες επιτυχίας του εγχειρήματος. 

Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να αναφερθούν τα προβλήματα που εντοπίστηκαν 

κατά την διεξαγωγή της ποσοτικής (πιλοτικής) έρευνας που πραγματοποιήθηκε στην 

Περιφέρεια. Η έρευνα (η οποία παρουσιάζεται στην Ενότητα Β) απευθυνόταν στις 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια και χρησιμοποιήθηκε 

κατάλληλα διαμορφωμένο ερωτηματολόγιο το οποίο αναρτήθηκε στον διαδικτυακό 
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τόπο της Περιφέρειας. Η ενημέρωση των επιχειρήσεων για την έρευνα έγινε μέσω των  

επιμελητηρίων της περιφέρειας.   

Τα βασικά προβλήματα/ αδύναμα σημεία που προέκυψαν συνοψίζονται στα 

ακόλουθα: 

1. Μειωμένη συμμετοχή των επιχειρήσεων στην έρευνα πεδίου 

Στο πλαίσιο της πιλοτικής ποσοτικής έρευνας παρατηρήθηκε ιδιαίτερα μειωμένο 

ενδιαφέρον και χαμηλή απόκριση των επιχειρήσεων. Οι βασικότεροι λόγοι ήταν: 

 Το αρνητικό οικονομικό κλίμα και η διάχυτη πολιτική αβεβαιότητα με 

μειωμένη εμπιστοσύνη απέναντι σε κρατικούς και δημόσιους φορείς και 

οργανισμούς.  

 Η ερευνητική «υπεραλίευση»: οι επιχειρήσεις είναι δέκτες πολλών και 

διαφορετικών ερωτηματολογίων από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και 

οργανισμούς. 

 Η ελλιπής ενημέρωση των επιχειρήσεων για την έρευνα διάγνωσης αναγκών 

σε περιφερειακό επίπεδο  (βλ. σχόλιο 2). 
 

2. Ελλιπής ενημέρωση επιχειρήσεων  

Ένα μείζον ζήτημα για την αντικειμενικότητα, την εγκυρότητα, αλλά και τη 

βιωσιμότητα του περιφερειακού μηχανισμού εν γένει, είναι η συμμετοχή των 

επιχειρήσεων στην έρευνα. Η ενημέρωση των επιχειρήσεων από τα Επιμελητήρια 

έγινε μέσω newsletter, το οποίο σε πολλές περιπτώσεις δεν ελκύει το ενδιαφέρον 

των επιχειρήσεων, με συνέπεια η σημασία της συμμετοχής στην έρευνα να 

υποβαθμίζεται. Μάλιστα, σε τηλεφωνικές κλήσεις που έκανε ο Σύμβουλος προς 

τις επιχειρήσεις με σκοπό την υπενθύμιση, σημαντικό ποσοστό των επιχειρήσεων 

δήλωσαν μερική ή ολική άγνοια για την έρευνα.  
 

3. Μη διασφάλιση της αντιπροσωπευτικότητας των συμμετεχόντων 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αποτελέσματα θα πρέπει να δώσουν πληροφορίες σε 

επίπεδο κλάδων, περιφερειακής ενότητας αλλά και μεγέθους επιχείρησης, η 

ποσοτική έρευνα μέσω της ανάρτησης του ερωτηματολογίου σε κεντρική 

ιστοσελίδα δεν μπορεί να διασφαλίσει την παράμετρο αυτή. Για παράδειγμα οι 

επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν μπορεί να ανήκουν στο ίδιο κλάδο ή στην ίδια 

περιφερειακή ενότητα κ.α.. Σημειώνεται ωστόσο ότι η διενέργεια ποσοτικής 

έρευνας με άλλον τρόπο (όπως η τηλεφωνική έρευνα), έχει κόστος το οποίο λόγω 

της αναγκαιότητας να επαναλαμβάνεται κάθε έτος η έρευνα, θα πρέπει να 

αναλαμβάνει η Περιφέρεια σε ετήσια βάση.   

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας  για τη 

διενέργεια ερευνών πεδίου (είτε πρόκειται για ποιοτική, είτε για ποσοτική έρευνα), οι 

οποίοι προκύπτουν τόσο από την εμπειρία του Συμβούλου στην οργάνωση και 

διενέργεια έρευνας πεδίου όσο και από τις αδυναμίες και τα προβλήματα που 

ανέκυψαν κατά την πιλοτική έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε επιχειρήσεις της 

Περιφέρειας (όπως αναφέρθηκαν και παραπάνω).  
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Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας Περιγραφή  

Ρευστό και αβέβαιο πολιτικό και 
οικονομικό περιβάλλον 

 Η χρονική συγκυρία για την ανάπτυξη και λειτουργία 
του Περιφερειακού μηχανισμού διάγνωσης αναγκών 
της αγοράς εργασίας είναι ελάχιστα ευνοϊκή για την 
πλήρη και ομαλή εμπέδωση του μηχανισμού, 
λαμβάνοντας υπόψη τις συνεχείς εξελίξεις σε πολιτικό 
επίπεδο, τόσο στο εθνικό όσο και στο ευρωπαϊκό 
περιβάλλον.   

Μη έγκαιρη ανταπόκριση των 
εμπλεκόμενων φορέων στην 
παροχή δευτερογενών στοιχείων 
για την αγορά εργασίας 

 Στο πλαίσιο σύνταξης της Έκθεσης με αξιοποίηση 
δευτερογενών στοιχείων, η μη έγκαιρη ανταπόκριση 
των φορέων (πχ. ΕΙΕΑΔ, ΟΑΕΔ) στην παροχή των 
δεδομένων και της σχετικής πληροφορίας, ειδικά στην 
ενότητα που αφορά προσφορά και ζήτηση θέσεων 
εργασίας ή κενές θέσεις ανά τομέα οικονομικής 
δραστηριότητας κ.λπ. θα δημιουργούσε ελλείψεις σε 
συγκεκριμένες ενότητες ως προς την ανάλυση της 
υφιστάμενης κατάστασης.  

Μειωμένη συνεργασία και 
ενδιαφέρον των κοινωνικών 
εταίρων και λοιπών 
επαγγελματικών ενώσεων  

 Ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων και των 
επαγγελματικών ενώσεων σε περιφερειακό επίπεδο 
αναμένεται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην 
λεπτομερή και εξειδικευμένη χαρτογράφηση των 
επιχειρήσεων και των αναγκών τους, βάσει των 
μελετών και εμπειρογνωμοσυνών που εκτελούν.  

Μη ενημερωμένοι και λειψοί 
κατάλογοι επιχειρήσεων από τα 
Επιμελητήρια 

 Κρίνεται αρκετά σημαντικό να υπάρχουν ενημερωμένοι 
και πλήρεις κατάλογοι των επιχειρήσεων για τις τρεις 
Περιφερειακές Ενότητες, οι οποίοι διαμορφώνουν το 
δειγματοληπτικό πλαίσιο της ποσοτικής έρευνας 
πεδίου. Κατά την πιλοτική ποσοτική έρευνα που 
πραγματοποιήθηκε, αξιοποιήθηκαν οι κατάλογοι 
επιχειρήσεων των Επιμελητηρίων των 3 Περιφερειακών 
Ενοτήτων, όπου παρατηρήθηκε ότι οι εν λόγω 
κατάλογοι α) δεν ήταν επαρκώς ενημερωμένοι, πχ. 
επιχειρήσεις που έχουν διακόψει την οικονομική 
δραστηριότητα ή έχουν αλλάξει έδρα και β) δεν 
περιείχαν στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας.  

Μειωμένη συμμετοχή των 
επιχειρήσεων και λοιπών 
εμπλεκομένων στην έρευνα 
πεδίου 

 Ένας πολύ κρίσιμος παράγοντας για την επιτυχή 
διενέργεια της έρευνας πεδίου (είτε αφορά ποιοτική 
είτε ποσοτική έρευνα) είναι η ευρεία συμμετοχή και 
απόκριση των εμπλεκομένων σε αυτή (επιχειρήσεις, 
επιχειρηματικές οργανώσεις κλπ.).  

 Εφόσον η έρευνα πεδίου θα γίνεται σε ετήσια βάση 
είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει σε εθνικό και 
περιφερειακό επίπεδο μια οργανωμένη προσπάθεια 
ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και προβολής της 
σημασίας συμμετοχής των εμπλεκομένων στην 
πρωτογενή έρευνα, ως αφανές, αλλά αναπόσπαστο 
μέρος του μηχανισμού διάγνωσης.  
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ΕΝΟΤΗΤΑ Β: Εκροές του Περιφερειακού Μηχανισμού Διάγνωσης 
Αναγκών της Αγοράς Εργασίας 

1 Βασικά οικονομικά μεγέθη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 

1.1 Γενικό Οικονομικό Προφίλ 

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (ΠΔΕ) αποτελεί μία περιοχή με αρκετές δυνατότητες 

ανάπτυξης, όμως τα τελευταία χρόνια έχει πληγεί σημαντικά από τις συνέπειες της 

οικονομικής κρίσης.  

Συγκεκριμένα, η αξία των τελικών αγαθών και υπηρεσιών (ΑΕΠ) που παράχθηκαν το 

2012 στην Περιφέρεια6 ανήλθαν σε 9,1 δις ευρώ περίπου, αποτελώντας το 4,7% του 

συνολικού ΑΕΠ της Ελλάδας, επίδοση που την κατατάσσει στην 4η θέση συγκριτικά με 

τις 13 Περιφέρειες.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 2: Συμβολή κάθε περιφέρειας στο συνολικό ΑΕΠ το 2012, ΕΛΣΤΑΤ (Οκτώβριος 2015) 

 

Το διάστημα 2009-2012 το συνολικό ΑΕΠ της ΠΔΕ μειωνόταν κατά μέσο όρο με ρυθμό 

5% ετησίως. Με βάση όμως το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, η Δυτική Ελλάδα βρίσκεται αρκετά 

χαμηλότερα σε σχέση με τις υπόλοιπες Περιφέρειες, ευρισκόμενη στην 9η θέση με 

13.451€/κάτοικο7, ποσό που αντιστοιχεί στο 77% περίπου του κατά κεφαλήν ΑΕΠ της 

χώρας. Ωστόσο σε Μονάδες Αγοραστικής Δύναμης (PPP - ΜΑΔ), η Δυτική Ελλάδα είναι 

η δεύτερη φτωχότερη Περιφέρεια της Ελλάδος, με κατά κεφαλήν ΑΕΠ που ανέρχεται 

σε 15.500 ΜΑΔ.  

 

 

 

 

                                                             
6 Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ του Οκτωβρίου 2015 που αναφέρονται στο 2012. Τα επίσημα στοιχεία των Περιφερειακών 
Εθνικών Λογαριασμών για το έτος 2013, θα δημοσιευτούν στις 15-1-2016, σύμφωνα με ενημέρωση της ΕΛΣΤΑΤ 
7 Op.cit. 
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Πίνακας 1: ΑΕΠ και κ.κ. ΑΕΠ Νομών/ΠΕ ΠΔΕ, ΠΔΕ και Χώρας, 2005-2012 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές 

Δυτική Ελλάδα 13.896 15.380 15.956 16.318 15.763 15.525 14.170 13.451 

Αιτωλοακαρνανία 12.971 14.015 14.002 14.702 14.657 13.939 12.746 12.243 

Αχαΐα 15.669 17.787 18.566 18.738 17.729 17.543 15.967 15.040 

Ηλεία 11.716 12.552 13.502 13.769 13.404 13.693 12.567 11.988 

Σύνολο  Ελλάδος 17.953 19.575 20.857 21.642 21.224 20.282 18.677 17.507 

 

ΑΕΠ (σε εκατομμύρια ευρώ, σε τρέχουσες τιμές) 

Δυτική Ελλάδα 9.750 10.777 11.172 11.412 10.993 10.769 9.749 9.163 

Αιτωλοακαρνανία 2.858 3.078 3.065 3.205 3.178 3.001 2.720 2.586 

Αχαΐα 4.969 5.642 5.897 5.957 5.631 5.549 4.999 4.646 

Ηλεία 1.924 2.057 2.210 2.250 2.184 2.219 2.030 1.931 

Σύνολο  Ελλάδος 199.153 217.831 232.831 242.096 237.431 226.210 207.752 194.204 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, (Οκτώβριος 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 3: Ρυθμός μεταβολής ΑΕΠ Ελλάδας και ΠΔΕ, 2003-2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 4: Πορεία Κατά κεφαλήν ΑΕΠ, Ελλάδας και ΠΔΕ, 2000-2012 
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Σχήμα 5: Ρυθμός μεταβολής Κατά κεφαλήν ΑΕΠ, Ελλάδας και ΠΔΕ, 2000- 2012 

 

Το διάστημα 2009-2012 το κατά κεφαλήν ΑΕΠ ακολούθησε ομοίως πτωτική πορεία, με 

ετήσιο ρυθμό μείωσης της τάξης του 4,7%. Σημειώνεται ότι λόγω της εντονότερης 

οικονομικής δραστηριότητας στην Περιφερειακή Ενότητα (ΠΕ) Αχαΐας συγκριτικά με 

τις άλλες δύο ΠΕ της Δυτικής Ελλάδας, διαπιστώνονται σημαντικές ενδοπεριφερειακές 

ανισότητες στη βάση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα 

(Σχήμα 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 6: Κατά Κεφαλήν ΑΕΠ Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 7: Κατά Κεφαλήν ΑΕΠ των 13 Περιφερειών της Ελλάδος το 2012 
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Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. για το έτος 2012, η ΠΔΕ παράγει το 4,7% της 

συνολικής Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας (ΑΠΑ) της χώρας. Το 2012 η ΑΠΑ στο 

σύνολο των παραγωγικών κλάδων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ανήλθε στο ποσό 

των 8.078,66 εκατ. Ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 20% σχεδόν σε σχέση με το 

2008. Από την ανάλυση της κατανομής της ΑΠΑ στους τρεις παραγωγικούς τομείς της 

Περιφέρειας8 φαίνεται ότι η συμμετοχή του πρωτογενή τομέα στη συνολική ΑΠΑ της 

Περιφέρειας ανέρχεται σε 9,1%, ενώ ο δευτερογενής και ο τριτογενής τομέας 

συμμετέχουν κατά 13% και 77,8% αντίστοιχα. αντίστοιχα.  

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η ΠΔΕ ανήκει στις Περιφέρειες της χώρας με θετικό 

ρυθμό μεταβολής των εξαγωγών κατά την περίοδο της κρίσης, ενώ η συνεισφορά της 

στο σύνολο των εξαγωγών της χώρας ανέρχεται στο 2%. Ιδιαίτερη εξαγωγική δυναμική 

παρουσιάζουν οι κλάδοι Τροφίμων που καλύπτουν τα 2/3 των εξαγωγών της 

Περιφέρειας [Πηγή: ΣΕΒΕ 2012]. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Απογραφής του 2011 της ΕΛΣΤΑΤ, η ΠΔΕ έχει μόνιμο 

πληθυσμό 679.796 κατοίκους που αναλογούν στο 6,3% περίπου του συνολικού 

πληθυσμού της χώρας. Η ΠΔΕ συγκεντρώνει επίσης το 5,8% των φορολογουμένων, το 

5% του δηλωθέντος εισοδήματος της χώρας και το 3,9% του συνολικού φόρου 

εισοδήματος φυσικών προσώπων.9 Όσον αφορά στην αποταμίευση, η συμμετοχή των 

νοικοκυριών και επιχειρήσεων στις συνολικές αποταμιευτικές καταθέσεις της χώρας 

είναι ιδιαίτερα χαμηλή. Συγκεκριμένα, οι αποταμιευτικές καταθέσεις στην ΠΔΕ 

ανέρχονται σε 6,1 δις €10 και αποτελούν μόλις το 3,8% των συνολικών καταθέσεων στα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της χώρας. Με μέσες αποταμιευτικές καταθέσεις 

περίπου 10.000€ ανά κάτοικο, η ΠΔΕ κατατάσσεται στην τελευταία θέση μεταξύ των 

Περιφερειών της χώρας. 

Τέλος, οι Ακαθάριστες Επενδύσεις Παγίου Κεφαλαίου (= Ακαθάριστος Σχηματισμός 

Παγίου Κεφαλαίου μείον μεταβολές στα Αποθέματα), ενώ αυξανόταν με μέσο ετήσιο 

ρυθμό 10% από το 2005-2009, την τριετία 2009-2012 μειώθηκε με μέσο ετήσιο ρυθμό 

σχεδόν 29%, αγγίζοντας μόλις το 1 δις € το 201211. 

 

1.2 Χαρακτηριστικά των τομέων παραγωγής της Περιφέρειας 

1.2.1 Γεωργία και Κτηνοτροφία 

Το κλαδικό οικοσύστημα των τροφίμων και της αγροδιατροφής συνιστά την 

σημαντικότερη αλυσίδα αξίας της περιφερειακής οικονομίας της Περιφέρειας Δυτικής 

Ελλάδας, καθώς αγγίζει και τους τρεις βασικούς τομείς: την αγροτική παραγωγή, τη 

μεταποίηση τροφίμων – ποτών και το σχετικό εμπόριο.  

Ο πρωτογενής τομέας της ΠΔΕ έχει να επιδείξει σημαντικά προϊόντα στους κλάδους 

της φυτικής και ζωικής παραγωγής. Σύμφωνα με τη μελέτη για τη Στρατηγική Έξυπνης 

Εξειδίκευσης για την ΠΔΕ (2014), στην Περιφέρεια κυριαρχούν: 

                                                             
8 Op.cit.. 
9 Στοιχεία οικονομικού έτους 2011, Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. 
10 Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, «Ανάλυση των καταθέσεων και των συμφωνιών επαναγοράς (ρέπος) των εγχώριων 
επιχειρήσεων και νοικοκυριών κατά κατηγορία και Νομό», Δεκέμβριος 2014. 
11 Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ του Οκτωβρίου2015 που αναφέρονται στο 2012. 
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 οι δενδρώδεις καλλιέργειες (ελιές, εσπεριδοειδή),  

 η αμπελοκαλλιέργεια (κυρίως στην Αχαΐα),  

 ενώ σημαντική είναι και η καλλιέργεια κηπευτικών (κυρίως στην Ηλεία). 

Ειδικότερα, οι επιτραπέζιες ελιές και το ελαιόλαδο αποτελούν ένα από τα 

σημαντικότερα προϊόντα της ΠΔΕ με αποτέλεσμα στον χώρο αυτόν να 

δραστηριοποιείται ένας σημαντικός αριθμός τυποποιητηρίων ελαιολάδου και 

ελαιοτριβείων.  

Τα εσπεριδοειδή αποτελούν από τις σημαντικότερες καλλιέργειες της Περιφέρειας και 

ενδιαφέρουν και τις τρεις Περιφερειακές Ενότητες, με σημαντικότερες την καλλιέργεια 

πορτοκαλιών και λεμονιών.  

Οι καλλιεργούμενες εκτάσεις με αμπέλια είναι σχεδόν αποκλειστικά οινοποιήσεως, 

ενώ  αντιπροσωπεύουν το 13,4% της καλλιεργούμενης έκτασης σε επίπεδο χώρας. Τα 

κυριότερα κηπευτικά που καλλιεργούνται στην Περιφέρεια είναι το καρπούζι, το 

πεπόνι, η φράουλα, το λάχανο, το σπαράγγι, τα μαρούλια, οι μελιτζάνες, η 

φθινοπωρινή, καλοκαιρινή και ανοιξιάτικη πατάτα, οι πιπεριές, το κουνουπίδι, τα 

καρότα κλπ. με σημαντική συγκέντρωση της παραγωγής στην Περιφερειακή Ενότητα 

Ηλείας, ακολουθούμενη από την Αχαΐα και την Αιτωλοακαρνανία. 

Από την άλλη πλευρά, η ζωική παραγωγή στην ΠΔΕ περιλαμβάνει κυρίως την 

παραγωγή κρέατος και γαλακτοκομικών-τυροκομικών προϊόντων. Η 

αιγοπροβατοτροφία είναι από τους δυναμικούς κλάδους στη Δυτική Ελλάδα, καθώς 

επίσης σημαντική θέση έχουν η χοιροτροφία και η ορνιθοτροφία. Για την Περιφέρεια, 

ο τομέας αυτός έχει ιδιαίτερη σημασία, δεδομένου ότι αξιοποιεί εκτάσεις ορεινές - 

μειονεκτικές που θα ήταν αδύνατο να αξιοποιηθούν διαφορετικά. Ειδικότερα, η 

μεγάλη οικονομική σημασία της αιγοπροβατοτροφίας έγκειται στην παραγωγή 

μεγάλων ποσοτήτων ποικίλων προϊόντων γάλακτος, κρέατος, μαλλιού και δέρματος. 

Η μεγαλύτερη ποσότητα του αιγείου και πρόβειου γάλακτος χρησιμοποιείται για την 

παραγωγή τυροκομικών προϊόντων σε βιομηχανίες, βιοτεχνίες και οικογενειακές 

επιχειρήσεις. Το υπόλοιπο αξιοποιείται σε διάφορα άλλα παραδοσιακά προϊόντα (π.χ. 

γιαούρτι), είτε καταναλώνεται από τους παραγωγούς. Πολλά από τα παραγόμενα 

προϊόντα είναι Προστατευόμενης Ονομασίας Προελεύσεως (ΠΟΠ), με κυριότερα τη 

Φέτα και την Κεφαλογραβιέρα, που βρίσκουν αξιόλογη θέση στις αγορές του 

εσωτερικού και του εξωτερικού.  

Η τοπογραφία της περιοχής και η εξαιρετική βιοποικιλότητα που τη συνοδεύει, 

αποτελούν τα σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα που προσδίδουν στα 

κτηνοτροφικά προϊόντα την εξαιρετική τους ποιότητα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η 

Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας διαθέτει σήμερα το 10% περίπου του 

συνολικού ζωικού κεφαλαίου της χώρας σε αιγοπρόβατα και το 8% σε βοοειδή. 

Σημαντικό μέρος του ζωικού κεφαλαίου εκτρέφεται βιολογικά. Στο σημείο αυτό 

αναφέρεται πως η περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας καταλαμβάνει την πρώτη θέση 

στην εγχώρια Βιολογική Κτηνοτροφία, τομέα στον οποίο απασχολούνται 700 

κτηνοτρόφοι και έχουν πιστοποιηθεί 130.000 αιγοπρόβατα και 2.100 βοοειδή12. 

                                                             
12 Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, 2014 
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Ο πρωτογενής τομέας έχει ιδιαίτερη σημασία στην οικονομία της ΠΔΕ. Αποτελεί 

σημαντικό πόλο απασχόλησης και οικονομικής δραστηριότητας, αφού συγκεντρώνει 

το 26% περίπου των απασχολούμενων της Περιφέρειας.13 Η συμμετοχή του 

πρωτογενούς τομέα στην Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ) της Περιφέρειας από 

το 2007-201214 βρίσκεται σταθερά γύρω από τα όρια του 8%. Στην Περιφέρεια 

παρατηρείται μεγάλη συγκέντρωση αριθμού επιχειρήσεων γύρω από τους κλάδους 

φυτικής, ζωικής παραγωγής και θήρας, καθώς και αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, ενώ 

σημαντική είναι και η εξειδικευμένη συγκέντρωση επιχειρήσεων μεταποίησης και 

εμπορίας τροφίμων και ποτοποιίας, γεγονός που καταδεικνύει άμεση εξάρτηση της 

ΠΔΕ από τον πρωτογενή τομέα και την μεταποίηση τροφίμων. 

Όσον αφορά στη συμμετοχή των γεωργικών προϊόντων στην αξία της συνολικής 

ετήσιας γεωργικής παραγωγής, τα λαχανικά και σκαλιστικά φυτά έχουν το 

μεγαλύτερο μερίδιο αφού αποτελούν πάνω από το ¼ (26,5%) της συνολικής 

παραγωγής. Ακολουθούν τα ζώα και τα ζωικά προϊόντα με 18% και 13% αντίστοιχα και 

έπονται κάποια λοιπά προϊόντα (φρούτα, δημητριακά, λάδι, πατάτες, φυτά) με 

συμμετοχή κάτω του 10%.  

Η πρωτογενής παραγωγή (Γεωργία – Κτηνοτροφία - Υδατοκαλλιέργειες) και η 

βιομηχανία τροφίμων και ποτών διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με άλλους κλάδους, όπως 

με τη χημική βιομηχανία, τις επιστήμες ζωής, μηχανήματα συσκευασίας, μεταφορές 

και logistics, λιανικό εμπόριο, εστίαση και τουρισμό. Για την Περιφέρεια Δυτικής 

Ελλάδας, οι τομείς/προϊόντα εστίασης όπως προκύπτουν από την μέχρι σήμερα 

δυναμική της Περιφέρειας αλλά και τις προοπτικές ανάπτυξης είναι:  

 Οίνοι – ποτά 

 Σταφίδα, λαχανικά και φρούτα (θερμοκηπιακές καλλιέργειες, μεταποίηση 

προϊόντων – βιομηχανική ντομάτα, φράουλα κ.α.) 

 Λάδι 

 Αλάτι 

 Κτηνοτροφία με έμφαση στην τυροκομία και τα προϊόντα της ειδικά για την 

Αχαΐα και την Αιτωλοακαρνανία 

 Αλιεία – Υδατοκαλλιέργεια με έμφαση σε προϊόντα ελευθέρας αλιείας, 

προϊόντα Υδατοκαλλιεργειών και προϊόντα λιμνοθαλασσών 

 Logistics και υποστήριξη διάθεσης και προώθησης των προϊόντων στην αγορά  

 Ενεργειακή αξιοποίηση των υπολειμμάτων από την καλλιέργεια. 

Με την προώθηση ορισμένων καινοτομιών σε όλα τα τμήματα της αλυσίδας αξίας και 

την ανάπτυξη ειδικών πληροφοριακών και ενεργειακών εφαρμογών, ο εν λόγω 

τομέας της ΠΔΕ μπορεί να καταστεί εξαιρετικά ισχυρός και ανταγωνιστικός διεθνώς. 

Σημαντικός παράγοντας ανάπτυξης είναι και η δημιουργία εξειδικευμένου 

προσωπικού το οποίο θα έχει – πέρα από στοιχειώδεις γεωργικές γνώσεις - και 

επιστημονικές γνώσεις, καθώς και επιχειρηματικές δεξιότητες. Για την κάλυψη των 

παραπάνω οι επιχειρήσεις της ΠΔΕ θα πρέπει να αναπτύξουν συνεργασίες με ΑΕΙ και 

ερευνητικά κέντρα εντός και εκτός της ΠΔΕ. Ήδη προωθείται στενή συνεργασία με το 

Γεωτεχνικό Επιμελητήριο για την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων. 

                                                             
13 Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ του Φεβρουαρίου 2015 που αναφέρονται στο 2012. 
14 ΕΛΣΤΑΤ 
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1.2.2 Βιοτεχνία – Βιομηχανία 

Η σχετική σταθερότητα που υπήρξε έπειτα από την περίοδο της μεγάλης 

αποβιομηχανοποίησης που έπληξε κυρίως την Πάτρα (1984-1992) δεν κατάφερε να 

ανασχέσει τις επιπτώσεις της σύγχρονης οικονομικής κρίσης. Ο εν λόγω τομέας της 

ΠΔΕ επλήγη σημαντικά. Συγκεκριμένα, την τριετία 2009-2012 η συνολική απασχόληση 

μειώθηκε με ρυθμό 5% ετησίως, αποτελώντας πλέον το 14% περίπου της Περιφέρειας.15 

Η συμμετοχή στην Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία της μεταποίησης το έτος 2012 

ανήλθε στο 13% επί της συνολικής στην Περιφέρεια, ενώ το διάστημα 2009-2012 

μειώθηκε με ρυθμό 9,5% κατά μέσο όρο ετησίως, κατατάσσοντας την Περιφέρεια στην 

8η θέση μεταξύ των 13 Περιφερειών. Την τετραετία 2008-2011 εκδόθηκαν 251 άδειες 

λειτουργίας νέων μεταποιητικών μονάδων, τη στιγμή που μόνο το 2007 είχαν εκδοθεί 

253 άδειες.  

Σημαντικό ρόλο στη Βιομηχανική δραστηριότητα της περιοχής διαδραματίζουν η 

Βιομηχανική Περιοχή Πατρών, το Βιοτεχνικό Πάρκο Πατρών και Ναυτική και 

Βιομηχανική Περιοχή Αστακού Αιτωλοακαρνανίας.  

Η Βιομηχανική Περιοχή Πατρών στεγάζει σήμερα σχεδόν 70 επιχειρήσεις οι οποίες 

απασχολούν περίπου 4.000 εργαζόμενους, γεγονός που την αναδεικνύει σε έναν από 

τους πιο σημαντικούς πόλους ανάπτυξης και οικονομικής δραστηριότητας στην 

περιοχή. Σημειώνεται ότι για τη ΒΙ.ΠΕ υπάρχει οδικό δίκτυο, δίκτυο ύδρευσης και 

αποχέτευσης όμβριων και ακαθάρτων υδάτων, Γραφείο Διοίκησης, Πυροσβεστικός 

σταθμός και διαβάσεις για διέλευση τηλεφωνικών καλωδίων. 

Το Βιοτεχνικό Πάρκο Πατρών διαθέτει πολύ καλές υποδομές και δίνει σημαντικές 

λύσεις για την εγκατάσταση μεταποιητικών επιχειρήσεων στην Αχαΐα, πολλές από τις 

οποίες αντιμετωπίζουν προβλήματα από την παρουσία τους εντός του αστικού ιστού. 

Στο ΒΙΟ.ΠΑ υπάρχουν ήδη μονάδες ετοίμων ενδυμάτων, βιομηχανία άλατος, μονάδα 

διανομής αναψυκτικών, βιοτεχνίες επίπλων, συσκευαστήριο φρούτων, μονάδα 

αναγόμωσης ελαστικών, μονάδα αμμοβολής, αποθήκη ξυλείας, κατασκευή 

στρωμάτων, σιδηρών κατασκευών, μονάδα επεξεργασίας σιδήρου οικοδομών, 

συσκευαστήριο σταφίδας, υφαντήριο, μονάδα τυπογραφικών εργασιών, συνεργείο 

αυτοκινήτων, βενζινάδικο, οικοδομικά υλικά, εταιρεία μεταφορών κ.α.  

Η ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ είναι η μοναδική Ναυτική και Βιομηχανική Περιοχή στην Ελλάδα που 

διαθέτει δικό της λιμάνι πολλαπλών χρήσεων. Η ΝΑΒΙΠΕ βρίσκεται σε άριστη 

γεωγραφική θέση από πλευράς στρατηγικής και οικονομικής σημασίας. Μερικές από 

τις δραστηριότητες που πρόκειται να αναπτυχθούν σε αυτή είναι: α) Η διαμετακόμιση 

φορτίων και αυτοκινήτων, β) η μεταφόρτωση φορτίων χύδην και η αποθήκευση 

φορτίων, γ) οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των συναλλασσόμενων με την περιοχή της 

ΝΑΒΙΠΕ (εστιατόρια, τράπεζες, σταθμοί υγρών καυσίμων, mini market κλπ.), δ) οι 

λειτουργίες πορθμείων και η παραλαβή, παράδοση και διαχείριση φορτίων, ε) οι 

υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής του εξοπλισμού του λιμένα και στ) οι τεχνικές 

υπηρεσίες (επιθεώρηση αυτοκινήτων, επεξεργασία και συσκευασία ξύλου, εργασίες 

ψύξης, επισκευή, συναρμολόγηση κλπ). 

                                                             
15 Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ του Φεβρουαρίου 2015 που αναφέρονται στο 2012. 
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1.2.3 Τουρισμός 

Ο Τουρισμός, ως γνωστόν, αποτελεί τη «βαριά» βιομηχανία της χώρας. Πέρα από τη 

συμβολή των κλασικών «ναυαρχίδων» της Ελλάδας στον μαζικό Τουρισμό (Κρήτη, 

Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Ιόνιο), ο τομέας παρουσιάζει σημαντικές αναπτυξιακές 

προοπτικές σε εναλλακτική μορφή και σε άλλες περιοχές, όπως η Περιφέρεια Δυτικής 

Ελλάδος. Η Περιφέρεια διαθέτει σημαντική τουριστική υποδομή, η οποία περιλαμβάνει 

270 ξενοδοχεία και ομοειδή καταλύματα με προσφορά 18.778 κλινών16 που αποτελούν 

το 2,4% των συνολικών κλινών της χώρας.  

Το 44% των διαθέσιμων κλινών βρίσκεται στην Π.Ε. Ηλείας, το 37% στην Π.Ε. Αχαΐας και 

ένα μόλις 18% περίπου στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας. Αναφορικά με την ποιότητα, 

υπάρχουν 35 μονάδες 4* συνολικά στην ΠΔΕ, ενώ μόλις τέσσερις μονάδες 5*, όλες στην 

Π.Ε. Ηλείας.  

Αρκετές από τις τουριστικές μονάδες έχουν εκσυγχρονιστεί τα τελευταία χρόνια στα 

πλαίσια του Αναπτυξιακού Νόμου και συναφών συγχρηματοδοτούμενων 

προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013. Τόσο ο αριθμός των μονάδων όσο και των κλινών 

σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες παρουσιάζουν ελαφρά ανοδική τάση τα τελευταία 

χρόνια, αποδεικνύοντας ότι ο κλάδος έχει σημαντικές προοπτικές για περαιτέρω 

ανάπτυξη. Εάν συνυπολογίσουμε και τον τομέα της εστίασης, προκύπτει ότι στην ΠΔΕ 

συνολικά απασχολείται το 5,5% περίπου των ατόμων του κλάδου πανελλαδικώς, σε 

επιχειρήσεις που αποτελούν επίσης το 5,5% των συνολικών μονάδων17. Ο  κύκλος 

εργασιών του κλάδου στην ΠΔΕ αποτελεί σταθερά το 4% περίπου του συνολικού 

κύκλου εργασιών του κλάδου πανελλαδικώς. 

Το 2013 στην ΠΔΕ σημειώθηκαν 291.057 αφίξεις εισερχόμενου τουρισμού, που 

αποτέλεσαν το 1,6% των συνολικών αφίξεων της Επικράτειας18. Η επίδοση αυτή την 

κατέταξε στη 10η θέση μεταξύ των 13 Περιφερειών της χώρας, ενώ στη δαπάνη ανά 

επίσκεψη η Περιφέρεια βρισκόταν στην 11η θέση.   

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΠΔΕ έχει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα και 

σημαντικό πλούτο γεωγραφικά διατεταγμένων φυσικών και πολιτισμικών χώρων 

όπου μπορούν να υποδεχθούν και να ικανοποιήσουν διάφορες μορφές εναλλακτικού 

τουρισμού. Για παράδειγμα, διαθέτει αξιόλογους αρχαιολογικούς και βυζαντινούς 

χώρους, μνημεία νεότερης ιστορίας, ιαματικές πηγές, παραδοσιακούς οικισμούς καθώς 

και τοπία με πλούσιο φυσικό κάλλος, με αντιπροσωπευτικότερα την παγκοσμίως 

γνωστή Αρχαία Ολυμπία, την Αγία Λαύρα, το Μέγα Σπήλαιο, την κοιλάδα του Αλφειού, 

την λίμνη του Καϊάφα, τους υγρότοπους Αχελώου-Αμβρακικού, τα αισθητικά δάση 

Καλαβρύτων και Σελέμνου Πατρών, τα φαράγγια του Βουραϊκού κ.ά. Επίσης η 

γεωγραφική της θέση επιτρέπει στον επισκέπτη να επισκεφθεί και πολλά κοντινά 

σημεία ενδιαφέροντος, τόσο στην Πελοπόννησο όσο και στη Δυτική Στερεά Ελλάδα 

και Ήπειρο. Διαπιστώνεται ωστόσο ανεπαρκής αξιοποίηση των παραπάνω 

πλεονεκτημάτων. 

Η τουριστική υποδομή της ΠΔΕ έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 
                                                             
16 Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, έτος αναφοράς 2013. 
17 Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ που αναφέρονται στο έτος 2007. 
18 Εξελίξεις στον Τουρισμό και στην Ελληνική Ξενοδοχεία.  Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων, 2013 
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 Μεγάλη συγκέντρωση των τουριστικών κλινών (πάνω από 90%) στις παράκτιες 

περιοχές (κυρίως Αρχαίας Ολυμπίας, Κυλλήνης, Πάτρας και Πύργου) 

 Σχεδόν ανύπαρκτη τουριστική υποδομή στις ορεινές περιοχές (πλην 

Καλαβρύτων και Ναυπακτίας) 

 Μικρό ποσοστό ξενοδοχειακών μονάδων υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών 

 Μεγάλο ποσοστό μικρών και μεσαίων τουριστικών μονάδων  

Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων της περιοχής και η περαιτέρω ανάπτυξη του τομέα 

δύναται να δώσει σημαντική αύξηση στο περιφερειακό ΑΕΠ και στην απασχόληση. Οι 

τουριστικές δραστηριότητες τροφοδοτούν και τροφοδοτούνται από δραστηριότητες, 

υπηρεσίες και προϊόντα άλλων κλάδων, όπως η γεωργική παραγωγή και τα τρόφιμα, 

οι μεταφορές και τα logistics, ο πολιτισμός και οι συναφείς με αυτόν δραστηριότητες. 

Η σχέση ιδίως του τελευταίου με τον τουρισμό είναι πολύ ισχυρή καθώς αποτελεί 

σημαντικό πόλο έλξης και διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντος. Η ανάδειξη 

της πολιτιστικής κληρονομιάς, η αξιοποίηση της αγροτικής παραγωγής και της τοπικής 

βιομηχανίας τροφίμων για την ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας και κουζίνας, ο 

εκσυγχρονισμός των τουριστικών μονάδων, η προώθηση του «πράσινου» τουρισμού 

και η ολοκλήρωση δημοσίων έργων ζωτικής σημασίας (όπως η Ολυμπία Οδός), 

δύνανται να ενισχύσουν σημαντικά την αλυσίδα αξίας του Τουρισμού και το 

περιφερειακό εισόδημα.  

Στην ανάδειξη της περιοχής συμβάλλουν σημαντικά και οι διεθνείς τουριστικές 

εκθέσεις στις οποίες συμμετέχει η Περιφέρεια και σκοπό έχουν τη δημιουργία 

τουριστικής ταυτότητας.  

 

1.2.4 Έρευνα και Καινοτομία 

Στην ΠΔΕ εδρεύουν σημαντικά Ακαδημαϊκά Ιδρύματα καθώς και δημόσιοι και ιδιωτικοί 

ερευνητικοί φορείς, που συνεισφέρουν τα μέγιστα στην κατεύθυνση της Έρευνας και 

Καινοτομίας. Ενδεικτικά αναφέρονται το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Ελληνικό Ανοικτό 

Πανεπιστήμιο, το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, το Ερευνητικό Ινστιτούτο ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, το 

Ερευνητικό Ινστιτούτο ΙΝΒΙΣ, το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών, το Patras InnoHub κλπ. 

Ωστόσο, ο τομέας δεν παρουσιάζει την αναμενόμενη αποτελεσματικότητα με βάση τις 

ανεπτυγμένες υποδομές και τις δαπάνες που γίνονται για Έρευνα και Καινοτομία στην 

Περιφέρεια, με αποτέλεσμα να κατατάσσεται στην ομάδα των Modest Innovators 

σύμφωνα με το Regional Innovation Scorecard (RIS 2012), μαζί με όλες τις άλλες 

ελληνικές περιφέρειες, εκτός της Αττικής. 

Σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης19, η ΠΔΕ κατατάσσεται στην 

4η θέση μεταξύ των Περιφερειών της χώρας όσον αφορά στη συνολική δαπάνη για 

σκοπούς έρευνας και καινοτομίας, με ποσό που αποτελεί το 5,4% περίπου της 

συνολικής σχετικής δαπάνης στην Ελλάδα. Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι το σχετικό 

ποσοστό του περιφερειακού ΑΕΠ που αντιστοιχεί σε υπηρεσίες Έρευνας και 

Καινοτομίας (0,90%), βρίσκεται πάνω από το μέσο όρο της χώρας (0,80%). Ωστόσο, 

                                                             

19 Έτος 2013 (τελευταία διαθέσιμα στοιχεία), http://metrics.ekt.gr/statistika-etak/datatables. 

http://metrics.ekt.gr/statistika-etak/datatables
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τόσο η ΠΔΕ όσο και η χώρα συνολικά υπολείπονται σημαντικά από τον αντίστοιχο 

δείκτη σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (≈2,01%).  

Όσον αφορά στους απασχολούμενους, η ΠΔΕ καταλαμβάνει την 4η θέση μεταξύ των 

Περιφερειών της χώρας, συνεισφέροντας το 7% των συνολικών θέσεων εργασίας στον 

τομέα Έρευνας και Καινοτομίας που μεταφράζεται σε 5.780 άτομα περίπου. Το 75% του 

προσωπικού αυτού αφορά στα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

 

1.2.5 Εμπόριο – Υπηρεσίες 

Ο τριτογενής τομέας είναι αδιαμφισβήτητα ο επικρατέστερος στην ΠΔΕ, αφού σε 

αυτόν συμμετέχει το 72% των εργαζομένων της περιφέρειας και αντιστοιχεί το 78% της 

Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας. Στον τομέα των υπηρεσιών καταγράφονται τα 

τελευταία χρόνια σημαντικές απώλειες θέσεων εργασίας στην Περιφέρεια, κυρίως 

λόγω της σημαντικής συρρίκνωσης της απασχόλησης στο εμπόριο. Συνολικά οι 

απασχολούμενοι του κλάδου συρρικνώθηκαν κατά 20% σχεδόν από το 2008 έως το 

2012. Σύμφωνα με στοιχεία των αντίστοιχων Επιμελητηρίων, στον τριτογενή τομέα 

δραστηριοποιούνται σήμερα 15.149 επιχειρήσεις στην Π.Ε. Αχαΐας και 5.673 

επιχειρήσεις στην Π.Ε. Ηλείας. Για την Αιτωλοακαρνανία δεν υπάρχουν ακόμα 

δημοσιοποιημένα στοιχεία.  
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2 Η αγορά εργασίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 

2.1 Γενικά χαρακτηριστικά της αγοράς εργασίας 

Η αγορά εργασίας στην ΠΔΕ επλήγη σημαντικά από το 2010, πρώτο έτος εφαρμογής 

του Μνημονίου. Από το 2005 μέχρι τότε, η περιφέρεια παρουσίαζε μία σχετικά 

σταθερή εικόνα, με μικρή αλλά σταθερή αύξηση του εργατικού της δυναμικού (0,7% 

κατ’ έτος) και επίσης μικρή μείωση του αριθμού των ανέργων (1,4% κατ’ έτος). Ο μη 

ενεργός πληθυσμός παρέμενε επίσης σε σταθερά επίπεδα. Από το 2010 όμως υπήρξαν 

ραγδαίες και απότομες μεταβολές. Την στιγμή που το εργατικό δυναμικό μειωνόταν 

ελαφρώς (1,1%  κατ’ έτος έως το 2014), ο αριθμός των ανέργων αυξανόταν δραματικά 

(25% ετησίως κατά μέσο όρο έως το 2014), όπως και το ποσοστό ανεργίας.  

Στην ΠΔΕ καταγράφεται χαμηλή «ένταση της συμμετοχής» του ανθρώπινου 

δυναμικού στην παραγωγική διαδικασία. Το μερίδιο του εργατικού δυναμικού στο 

συνολικό πληθυσμό της Περιφέρειας ανήλθε στο 50,59% (ΕΛΣΤΑΤ, Q2 2015), σε 

παρόμοιο επίπεδο σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα (51,9%). Σημαντικό πρόβλημα 

εντοπίζεται στην υψηλότατη ανεργία των γυναικών, με ποσοστό 34,3% έναντι 24,8% 

των ανδρών [Eurostat, 2014], ενώ και το 60% των ανέργων συνολικά είναι γυναίκες20.  

Με βάση τα συγκριτικά στοιχεία της Eurostat για το 2014, στην ΠΔΕ το ποσοστό 

απασχόλησης του πληθυσμού 20-64 ετών ανήλθε στο 46,1%, στην Ελλάδα στο 49,4%, 

ενώ στην ΕΕ27 στο 64,9%. Η επίδοση αυτή φέρνει την ΠΔΕ στην τελευταία θέση μεταξύ 

των Περιφερειών της χώρας, ενώ απέχει σημαντικά από το στόχο του Εθνικού 

Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων για το 2020 (70%) και ακόμα περισσότερο από το 

στόχο της Ε2020 (75%). 

Σε τομεακό επίπεδο ο μεγαλύτερος αριθμός των απασχολουμένων της Περιφέρειας 

Δυτικής Ελλάδας συγκεντρώνεται στον τριτογενή τομέα, ενώ ακολουθεί ο 

πρωτογενής και ο δευτερογενής. Αντίστοιχα, οι κλάδοι που συγκεντρώνουν τον 

μεγαλύτερο αριθμό απασχολουμένων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι η 

Γεωργία (26,1%) και το Εμπόριο (17,5%), ακολουθούμενοι από την Εκπαίδευση (8,8%), τη 

Δημόσια Διοίκηση (7,3%) και την Μεταποίηση (7,2%). 

Η εικόνα της απασχόλησης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, όπως για το σύνολο της 

χώρας, έχει επηρεαστεί σε σημαντικό βαθμό από την οικονομική κρίση που ξεκίνησε 

το 2008 και η οποία έχει μεγάλο και συνεχώς αυξανόμενο αντίκτυπο στην αγορά 

εργασίας και συγκεκριμένα σημαντική μείωση της απασχόλησης και αύξηση της 

ανεργίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε ότι αφορά την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, 

σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, από το 2010 έως το 2013, η συνολική απασχόληση 

στην Περιφέρεια μειώθηκε κατά 56.900 άτομα ή 22,2%, με την αντίστοιχη μείωση σε 

επίπεδο χώρας να ανέρχεται στο 20%. Το 2014, σύμφωνα πάντα με στοιχεία της 

ΕΛΣΤΑΤ, επήλθε μία μικρή αύξηση στους απασχολούμενους της Περιφέρειας κατά 

4.400 άτομα ή 2,2%.  

Η κύρια μείωση της απασχόλησης στην ΠΔΕ έχει προέλθει από τον δευτερογενή τομέα, 

ενώ ακολουθεί ο τριτογενής τομέας. Ειδικότερα, την περίοδο 2010-2012 η απασχόληση 

στο δευτερογενή τομέα μειώθηκε κατά 35% (18.348 άτομα), ενώ στον τριτογενή η 

απασχόληση κατέγραψε μείωση 15,5% (26.196 άτομα). Η μεταποίηση και οι κατασκευές 

                                                             
20 Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, Μάιος 2015. 
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παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες μειώσεις απασχολουμένων στο δευτερογενή τομέα της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Οι μειώσεις αυτές από τους δύο τομείς ανέρχονται σε 

περίπου 20 χιλ. εργαζόμενους. Ειδικότερα, οι σημαντικότερες απώλειες 

καταγράφονται στους κλάδους του εμπορίου (-8.203 άτομα την περίοδο 2010-2012), 

στη δημόσια διοίκηση (-3.197 άτομα), στην εκπαίδευση (-2.689 άτομα), στις 

χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (-2.098 άτομα) και στα ξενοδοχεία – εστιατόρια (-1.633 

άτομα). 

 

2.2 Η Απασχόληση κατά τομείς οικονομικής δραστηριότητας 

Η συνολική απασχόληση (σε χιλιάδες άτομα) της ΠΔΕ κατά τα έτη 2005-2012, ανά 

βασικό τομέα οικονομικής δραστηριότητας, απεικονίζεται στο παρακάτω γράφημα. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Σχήμα 8: Συμμετοχή βασικών Τομέων Περιφέρειας στην Απασχόληση (άτομα) 

Στο επόμενο γράφημα απεικονίζεται το ποσοστό συμμετοχής κάθε τομέα στη 

συνολική απασχόληση της Περιφέρειας, για τα έτη 2005-2012.  

Σχήμα 9: Ποσοστιαία συμμετοχή βασικών Τομέων Περιφέρειας στην Απασχόληση 
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Στο σχήμα 10 παρατίθεται η εξέλιξη του αριθμού των απασχολουμένων (σε χιλιάδες 

άτομα) κατά τα έτη 2005-2012, ανά ειδικότερο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήμα 10: Εξέλιξη αριθμού απασχολουμένων ανά Κλάδο στην ΠΔΕ 

 

Στον Πίνακα 2 φαίνεται η απασχόληση ανά οικονομική δραστηριότητα 

(κατηγοριοποίηση ΣΤΑΚΟΔ) και ανά ηλικιακή ομάδα όπως διαμορφώθηκε το Α’ 

τρίμηνο του 2015, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. Παρατηρούμε ότι στον 

πρωτογενή τομέα (γεωργία, δασοκομία και αλιεία) απασχολούνται στην πλειονότητά 

τους άτομα της ηλικιακής ομάδας 45-64 (29.990 άτομα), ενώ η ηλικιακή ομάδα 30-44 

απασχολείται κυρίως στην κατηγορία Ζ «χονδρικό  και  λιανικό  εμπόριο. επισκευή 

μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών» και στην κατηγορία Θ.  

«δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης». Στις 

τελευταίες δύο αυτές κατηγορίες απασχολείται και η πλειονότητα των μικρότερων 

ηλικιών. Προκύπτει, δηλαδή, ότι ο τομέας των υπηρεσιών, ιδιαίτερα ο τουρισμός και 

το εμπόριο, συγκεντρώνει τις προτιμήσεις των περισσότερων νέων ανθρώπων. 

 

Πίνακας 2: Απασχόληση στην ΠΔΕ κατά μονοψήφιες κατηγορίες οικονομικής δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟΔ) και 
ομάδες ηλικιών, Α’ τρίμηνο 2015 

 Ο μ ά δ ε ς  η λ ι κ ι ώ ν 

Σύνολο 15-19 20-24 25-29 30-44 45-64 65+ 

        

Σύνολο 204712 1417 8025 18252 87745 87039 2234 

Α.  ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ 
ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ 

52099 132 932 2190 17236 29990 1619 

Β.  ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ 
ΛΑΤΟΜΕΙΑ 

0 0 0 0 0 0 0 

                                                             
21 Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ του Οκτωβρίου 2015 που αναφέρονται στο 2012. 
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Γ.  ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 11386 0 241 1258 5892 3995 0 

Δ.  ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ 
ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΑΕΡΙΟΥ, ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ 
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 

1499 0 398 0 604 498 0 

Ε.  ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ, 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ, 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ 

344 0 0 0 0 344 0 

ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 9837 0 188 1139 4913 3596 0 

Ζ.  ΧΟΝΔΡΙΚΟ  ΚΑΙ  
ΛΙΑΝΙΚΟ  ΕΜΠΟΡΙΟ. 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ  
ΟΧΗΜΑΤΩΝ  ΚΑΙ  
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ 

31906 223 1378 4605 16995 8519 187 

Η.  ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

6852 0 0 1130 2777 2946 0 

Θ.  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

18678 817 2617 3615 7179 4449 0 

Ι.  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

1531 0 0 170 1084 277 0 

Κ.  ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

3184 0 170 0 1189 1824 0 

Λ.  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

0 0 0 0 0 0 0 

Μ.  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ  ΚΑΙ  
ΤΕΧΝΙΚΕΣ  
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

6580 0 126 455 3680 2319 0 

Ν.  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

2447 0 265 413 930 756 83 

Ξ.  ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ. 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

17047 245 437 526 7393 8446 0 

Ο.  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 20090 0 0 839 9851 9283 117 

Π.  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

12431 0 227 929 5176 5870 228 

Ρ.  ΤΕΧΝΕΣ,  ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ  
ΚΑΙ  ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 

2458 0 322 225 682 1230 0 

Σ.  ΑΛΛΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

5488 0 725 759 2164 1840 0 

Τ.  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ  ΩΣ  
ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ 

856 0 0 0 0 856 0 

Υ.  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
ΕΞΩΔΑΦΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ 
ΦΟΡΕΩΝ 

0 0 0 0 0 0 0 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ 
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2.3 Στοιχεία απασχόλησης σε κλαδικό επίπεδο (ΣΤΑΚΟΔ 08) 

Με βάση τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τη 

Διάγνωση Αναγκών της Αγοράς Εργασίας οι Περιφέρειες καλούνται να δίνουν στοιχεία 

απασχόλησης και να ταυτοποιούν τις τάσεις και τις εξελίξεις της απασχόλησης σε 

επίπεδο διψήφιου ΣΤΑΚΟΔ.  

Στο πλαίσιο αυτό ο ακόλουθος πίνακας συγκεντρώνει την πληροφορία σχετικά με την 

εξέλιξη της απασχόλησης στην ΠΔΕ σε επίπεδο κλάδου με διάστημα αναφοράς από 

2008 μέχρι και Β’ Τρίμηνο 2015.  

 

 
 

 

 

 

 



 

 

57 

Τεύχος Α: Διαμόρφωση Περιφερειακού Μηχανισμού για τη διάγνωση 

αναγκών της Αγοράς Εργασίας 

Ετήσια στοιχεία 2008-2014 & 2015 β' τρίμηνο 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015Β 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ 264.717 266.177 262.341 238.922 211.707 202.690 200.887 207.728 

Σ 
Τ 

Α
 Κ

 Ο
 Δ

   
0

 8
 

01 Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα & συναφείς δραστηριότητες 52.306 57.010 54.885 48.986 51.652 50.988 49.058 47.572 

02 Δασοκομία και υλοτομία 239 58 0 314 397 82 74 125 

03 Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια 699 905 2.632 2.249 2.280 1.877 1.850 2.004 

05 Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη 0 0 0 0 0 0 0 0 

06 Άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου 0 0 0 0 0 0 0 0 

07 Εξόρυξη μεταλλευμάτων 0 0 0 0 0 0 0 0 

08 Λοιπά ορυχεία και λατομεία 344 407 279 138 0 193 270 191 

09 Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 Βιομηχανία τροφίμων 6.499 7.781 6.081 5.777 5.563 5.547 6.116 6.910 

11 Ποτοποιία 637 670 1.178 1.901 1.747 501 1.035 928 

12 Παραγωγή προϊόντων καπνού 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών 523 298 248 180 103 0 93 192 

14 Κατασκευή ειδών ένδυσης 515 706 724 364 284 108 300 206 

15 Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών 0 0 0 0 0 133 135 0 

16 Βιομ.ξύλου/πρ.ξύλου-φελλού/καλαθοποιία-σπαρτοπλεκτική 2.461 2.694 2.078 1.432 649 857 415 0 

17 Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων 222 337 96 104 156 726 744 254 

18 Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων 427 1.191 856 296 44 762 452 0 

19 Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου 146 92 144 0 0 132 266 208 

20 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων 92 0 0 0 471 246 242 165 

21 Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων & σκευασμάτων 330 113 243 228 0 133 145 0 

22 Κατασκευή προϊόντων με ελαστικό(καουτσούκ)-πλαστικές ύλες 200 331 570 303 313 366 255 218 

23 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων 1.936 2.162 2.061 1.220 712 902 446 0 

24 Παραγωγή βασικών μετάλλων 784 93 313 659 596 676 430 427 
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Ετήσια στοιχεία 2008-2014 & 2015 β' τρίμηνο 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015Β 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ 264.717 266.177 262.341 238.922 211.707 202.690 200.887 207.728 

25 Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων 3.319 2.734 2.504 2.771 2.018 1.004 1.019 1.334 

26 Κατασκευή Η/Υ, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων 420 0 0 113 109 0 0 0 

27 Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 335 374 274 332 491 243 140 0 

28 Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α. 1.109 705 1.053 916 146 273 203 0 

29 Κατασκ.μηχ/κίνητων-ρυμουλκούμενων-ημιρυμουλκούμενων 
οχημ. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

30 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών 153 161 141 476 87 119 127 0 

31 Κατασκευή επίπλων 715 1.628 1.186 564 296 400 619 713 

32 Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες 293 367 502 399 239 0 134 404 

33 Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού 0 627 349 137 0 459 649 941 

35 Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος-φυσ.αερίου-ατμού-κλιματισμού 2.298 1.285 863 1.475 1.168 1.201 1.183 1.082 

36 Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού 0 0 306 433 462 332 109 157 

37 Επεξεργασία λυμάτων 0 0 0 0 0 0 0 0 

38 Συλλογή, επεξεργ. & διάθεση αποβλήτων, ανάκτηση υλικών 700 823 777 456 610 497 297 317 

39 Δραστηριότητες εξυγίανσης-άλλες υπηρεσίες διαχ. αποβλήτων 0 0 0 0 0 0 0 0 

41 Κατασκευή κτιρίων 9.747 9.666 9.315 6.697 2.477 1.982 2.911 3.067 

42 Εργα πολιτικού μηχανικού 1.179 1.143 1.282 1.353 1.173 593 2.221 2.011 

43 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες 15.843 13.680 12.865 9.339 9.456 6.197 4.013 5.124 

45 Χονδρ.-λιαν.εμπ.& επισκ.μηχ/κίνητων οχημάτων-μοτοσικλετών 6.702 4.553 4.651 4.462 3.496 2.757 3.777 3.966 

46 Χονδρικό εμπόριο 6.253 6.569 8.518 8.192 7.800 6.238 4.654 3.967 

47 Λιανικό εμπόριο 33.414 35.734 32.987 29.272 24.462 24.419 25.566 26.555 

49 Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών 7.624 7.393 6.673 7.417 5.998 7.190 6.694 4.979 

50 Πλωτές μεταφορές 2.196 2.461 1.701 1.647 1.512 1.428 998 1.044 
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Ετήσια στοιχεία 2008-2014 & 2015 β' τρίμηνο 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015Β 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ 264.717 266.177 262.341 238.922 211.707 202.690 200.887 207.728 

51 Αεροπορικές μεταφορές 0 0 0 0 159 209 62 0 

52 Αποθήκευση-υποστηρικτικές με τη μεταφορά δραστηριότητες 1.098 921 1.229 979 447 910 623 0 

53 Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες 751 1.383 1.067 552 719 848 291 390 

55 Καταλύματα 2.321 2.224 2.719 1.664 1.042 1.815 2.346 3.125 

56 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης 14.387 14.046 13.484 13.654 12.936 13.062 13.536 16.579 

58 Εκδοτικές δραστηριότητες 353 325 225 232 131 386 149 206 

59 Παραγ.κιν/φικών ταινιών-video-προγρ.TV,ηχογ/σεις κλπ 125 169 531 360 200 339 304 0 

60 Δραστηρ. προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών 188 121 333 533 468 274 0 111 

61 Τηλεπικοινωνίες 1.502 1.292 799 898 1.224 1.488 1.326 1.062 

62 Δραστηριότητες προγρ/σμού Η/Υ, παροχής συμβουλών & 
συναφή 

0 301 516 245 0 175 306 294 

63 Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας 0 0 0 31 128 142 369 0 

64 Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών 2.826 3.357 2.973 2.818 1.328 1.241 1.730 2.198 

65 Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία 450 1.101 759 262 368 1.039 581 549 

66 Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες-ασφαλιστικές δραστηριότητες 910 756 608 861 675 563 346 287 

68 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 268 203 169 288 275 0 0 0 

69 Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες 6.744 4.872 4.906 4.209 4.053 4.469 5.067 4.213 

70 Δραστηρ. κεντρικών γραφείων-παροχής συμβουλών διαχείρισης 190 119 0 0 0 0 43 0 

71 Δραστ. αρχιτεκτόνων & μηχανικών· τεχν. δοκιμές-αναλύσεις 2.557 3.248 4.866 4.775 2.346 1.564 1.474 1.853 

72 Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη 277 240 0 0 41 48 144 228 

73 Διαφήμιση και έρευνα αγοράς 0 197 401 588 323 148 54 201 

74 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές & τεχν. δραστ. 242 422 867 468 570 168 162 351 

75 Κτηνιατρικές δραστηριότητες 173 172 37 105 259 134 0 107 
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Ετήσια στοιχεία 2008-2014 & 2015 β' τρίμηνο 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015Β 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ 264.717 266.177 262.341 238.922 211.707 202.690 200.887 207.728 

77 Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης 296 117 0 0 67 297 75 0 

78 Δραστηριότητες απασχόλησης 120 56 0 0 0 0 268 388 

79 Ταξιδ.πρακτορεία/γραφεία ταξιδιών/άλλες υπηρεσίες 648 293 362 497 284 873 744 381 

80 Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας 681 602 524 541 348 215 618 590 

81 Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών κτιρίων-εξωτερικοί χώροι 1.146 718 816 1.312 415 435 833 919 

82 Διοικητική-γραμματειακή & άλλη υποστήριξη σε επιχ/σεις 0 375 342 532 194 0 0 172 

84 Δημόσια διοίκηση & άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 19.895 19.935 18.101 16.253 16.130 16.614 15.909 18.499 

85 Εκπαίδευση 24.053 20.361 21.867 20.761 19.936 17.540 14.471 20.060 

86 Δραστηριότητες άσκησης ιατρικών-οδοντιατρικών επαγ/των 11.704 12.335 12.173 11.333 10.601 8.816 9.386 9.507 

87 Δραστηριότητες βοήθειας κατ΄οίκον 662 836 1.222 1.223 1.136 928 831 962 

88 Δραστηρ. κοινωνικής μέριμνας, όχι παροχή καταλύματος 446 292 467 1.409 1.332 765 1.353 930 

90 Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση 128 31 249 413 214 294 268 0 

91 Βιβλιοθήκες-αρχειοφυλάκεία-μουσεία-πολιτιστικές δραστ. 579 734 351 89 76 374 985 1.253 

92 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα 1.295 899 681 680 439 460 885 939 

93 Δραστηριότητες άθλησης-διασκέδασης-ψυχαγωγίας 424 815 650 831 359 401 748 285 

94 Δραστηριότητες οργανώσεων 1.658 1.354 1.690 2.073 1.415 1.474 1.818 974 

95 Επισκευή Η/Υ και ειδών ατομικής η οικιακής χρήσης 622 465 928 555 190 0 251 712 

96 Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών 3.134 3.777 3.627 3.949 2.339 3.117 4.196 3.476 

97 Δραστηρ. νοικοκυριών (εργοδότες οικιακού προσωπικού) 1.203 1.959 3.463 2.348 1.570 1.506 695 868 

98 Μη διαφοροποιημένες δραστ. ιδ.νοικοκυριών/αγαθά-υπηρεσίες 0 0 0 0 0 0 0 0 

99 Δραστηριότητες ετερόδικων οργανισμών και φορέων 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Αναλύοντας τον ως άνω πίνακα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για την κατανομή των 

απασχολούμενων κατά επαγγελματικό κλάδο και συστηματοποιώντας τις επιμέρους 

κατηγορίες σε επίπεδο μονοψήφιου ΣΤΑΚΟΔ προκύπτει ότι οι βασικοί τομείς 

οικονομικής δραστηριότητας της ΠΔΕ είναι με αύξουσα σειρά οι εξής: 

 

 Η Γεωργία, Δασοκομία και η Αλιεία, συμπεριλαμβανομένης της 

ιχθυοκαλλιέργειας (24%) 

 Το Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο (16%) 

 Η Εκπαίδευση (10%) 

 Η εστίαση και τα καταλύματα (10%) 

 Η δημόσια διοίκηση και άμυνα (9%) 

 Η μεταποίηση (6%) 

 Η Υγεία (5%) 

 Οι κατασκευές (5%) 

 Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες (3%) 

 Μεταφορές και Αποθήκευση (logistics) (3%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00%

Λατομεία και Ορυχεία

Παροχή νερού, επεξεργασία  λυμάτων και διαχείριση διαχείριση

Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού

Ενημέρωση και Επικοινωνία

Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες

Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία

Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες

Λοιπές δραστηριότητες παροχής υπηρσιών

Μεταφορές και Αποθήκευση

Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες

Κατασκευές

Υγεία

Μεταποίηση

Δημόσια Διοίκηση και άμυνα

Εστίαση και καταλύματα 

Εκπαίδευση

Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο

Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία

0,09%

0,23%

0,52%

0,81%

1,18%

1,19%

1,46%

2,90%

3,09%

3,35%

4,91%

5,49%

6,21%

8,91%

9,49%

9,66%

16,60%

23,93%

Ποσοστιαία κατανομή των απασχολούμενων

Τ
ο

μ
ε

ίς
 

Απασχολούμενοι κατά Τομέα 



 

 

62 

Τεύχος Α: Διαμόρφωση Περιφερειακού Μηχανισμού για τη διάγνωση 

αναγκών της Αγοράς Εργασίας 

Με βάση τα στοιχεία του ως άνω πίνακα προκύπτει ότι περίπου το 85% των 

απασχολούμενων στην ΠΔΕ εντοπίζεται σε 16 επαγγελματικούς κλάδους, οι οποίοι 

φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα.  

 

Πίνακας 3: Κατανομή του 85% των απασχολούμενων κατά επαγγελματικό κλάδο  

α/α Διψήφιο ΣΤΑΚΟΔ Ποσοστό 

1 01 Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα & συναφείς δραστηριότητες 22,90% 

2 47 Λιανικό εμπόριο 12,78% 

3 85 Εκπαίδευση 9,66% 

4 84 Δημόσια διοίκηση & άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 8,91% 

5 56 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης 7,98% 

6 86 Δραστηριότητες άσκησης ιατρικών-οδοντιατρικών επαγ/των 4,58% 

7 10 Βιομηχανία τροφίμων 3,33% 

8 43 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες 2,47% 

9 49 Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών 2,40% 

10 69 Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες 2,03% 

11 46 Χονδρικό εμπόριο 1,91% 

12 45 Χονδρ.-λιαν.εμπ.& επισκ.μηχ/κίνητων οχημάτων-μοτοσικλετών 1,91% 

13 96 Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών 1,67% 

14 55 Καταλύματα 1,50% 

15 41 Κατασκευή κτιρίων 1,48% 

16 64 Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών 1,06% 

 ΣΥΝΟΛΟ 86,55% 

 

2.4 Χαρακτηριστικά Ανεργίας στην Περιφέρεια 

Στην ΠΔΕ το ποσοστό ανεργίας των ατόμων ηλικίας 20-64 ετών είναι μεγαλύτερο σε 

σχέση με την ΕΕ27, αλλά μικρότερο σε σχέση με τη χώρα. Με βάση τα συγκριτικά 

στοιχεία της Eurostat για το 2014 στην ΠΔΕ το ποσοστό ανεργίας του πληθυσμού 20-64 

ετών ανήλθε  στο 28,5%, στην Ελλάδα στο 26,4%, ενώ στην ΕΕ27 στο 10%. Η Περιφέρεια 

χαρακτηρίζεται από υψηλά ποσοστά ανεργίας των νέων και ιδιαίτερα των νέων 

γυναικών. Μάλιστα, πάνω από τα δύο τρίτα των ανέργων στην ΠΔΕ είναι μακροχρόνια 

άνεργοι (76,7%), δηλαδή άνεργος πάνω από 12 μήνες. Η αναλογία αυτή των 

μακροχρόνια ανέργων είναι υψηλότερη σε σχέση με τη χώρα (73,5%) και σημαντικά 

υψηλότερη σε σχέση με την ΕΕ27 (49,3%). 

Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζουμε την εξέλιξη του ποσοστού ανεργίας της 

Περιφέρειας κατά τα έτη 2005-2014 σε σχέση με το ποσοστό ανεργίας ολόκληρης της 
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χώρας. Όπως φαίνεται στο διάγραμμα, εξαιρουμένων των ετών 2009-2011, όλες τις 

υπόλοιπες χρονιές το ποσοστό ανεργίας της ΠΔΕ είναι σταθερά υψηλότερο του 

εθνικού ποσοστού. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 11: Εξέλιξη ποσοστού ανεργίας (Ελλάδα - ΠΔΕ) 

Σύμφωνα μάλιστα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Eurostat (2014), η ΠΔΕ 

κατέχει το έκτο (6ο) υψηλότερο ποσοστό ανεργίας μεταξύ όλων των Ευρωπαϊκών 

Περιφερειών και το πρώτο (1ο) στην Ελλάδα, με τις πέντε πρώτες θέσεις να 

καταλαμβάνουν Περιφέρειες της Ισπανίας. Το παρακάτω γράφημα αποτυπώνει αυτή 

την κατάταξη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 12: Ευρωπαϊκές Περιφέρειες με το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας 
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Στο επόμενο γράφημα παρατίθεται το διαχρονικό ποσοστό ανεργίας ανά 

Περιφερειακή Ενότητα. Διακρίνεται ότι η ανεργία είναι διαχρονικά υψηλότερη στην 

Αχαΐα και Αιτωλοακαρνανία σε σχέση με την Ηλεία, ενώ η Αχαΐα έχει υποστεί και 

σημαντικά μεγαλύτερες συνέπειες στην απασχόληση στα χρόνια της οικονομικής 

κρίσης, σε σχέση με τις υπόλοιπες Π.Ε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 13: Ποσοστό ανεργίας ανά Περιφερειακή Ενότητα στην ΠΔΕ 

 

Στη συνέχεια, παρατίθεται το διαχρονικό ποσοστό ανεργίας ανά φύλο. Παρατηρούμε 

ότι οι γυναίκες αντιμετωπίζουν σταθερά και σημαντικά υψηλότερο ποσοστό ανεργίας 

από τους άνδρες της Περιφέρειας. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 14:  Διαχρονικό ποσοστό ανεργίας ανδρών-γυναικών στην ΠΔΕ  
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Στο επόμενο γράφημα παρουσιάζουμε τη συμμετοχή των ηλικιακών ομάδων στους 

ανέργους της Περιφέρειας22. Παρατηρούμε ότι η ηλικιακή ομάδα των 30-44 ετών 

αποτελεί την πολυπληθέστερη ομάδα ανέργων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 15: Ποσοστό ανέργων ανά ηλικιακή ομάδα.  

 

Στο επόμενο γράφημα παρατίθενται τα ποσοστά των ανέργων κατά μορφωτικό 

επίπεδο23. Οι απόφοιτοι της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατά κύριο λόγο 

αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο πρόβλημα, καθώς αποτελούν σταθερά πάνω από τους 

μισούς ανέργους της Περιφέρειας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 16: Ποσοστό ανέργων κατά εκπαιδευτικό επίπεδο. 

                                                             
22 ΟΑΕΔ, Μάιος 2015. 
23 ΟΑΕΔ, Μάιος 2015. 
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Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat και την επίσημη κατηγοριοποίηση της 

εκπαίδευσης σύμφωνα με την κλίμακα του ISCED (International Standard Classification 

of Education), η ΠΔΕ καταλαμβάνει σταθερά υψηλές θέσεις ανάμεσα στις Περιφέρειες 

της Ελλάδος, σε όλα τα μορφωτικά επίπεδα των ανέργων. Στα παρακάτω γραφήματα 

αποτυπώνονται (σε χιλιάδες άτομα) οι αριθμοί των ανέργων ηλικίας 15 ετών και άνω 

ανά κλίμακα του ISCED, στις πέντε πρώτες Περιφέρειες. 

 

 

Σχήμα 17: Αριθμός ανέργων επιπέδου 0-2 (Καθόλου, Α-βάθμια, κατώτερη Β-βάθμια) 

 

 

Σχήμα 18: Αριθμός ανέργων επιπέδου 3-4 (Ανώτερη Β-βάθμια, Μεταδευτεροβάθμια) 
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Σχήμα 19: Αριθμός ανέργων επιπέδου 5-8 (Τριτοβάθμια Εκπαίδευση) 

Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό στοιχείο της ανεργίας στην Περιφέρεια είναι ότι ένα 

υψηλότατο ποσοστό ανέργων εμφανίζεται εκτός της αγοράς εργασίας για 

περισσότερο από 12 μήνες. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat (2014), η 

ΠΔΕ έχει το 2ο υψηλότερο ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας μεταξύ όλων των 

ευρωπαϊκών Περιφερειών, με την Περιφέρεια Αττικής να βρίσκεται στην 1η θέση. Η 

μακροχρόνια ανεργία μπορεί να έχει καταστροφικά αποτελέσματα στα άνεργα άτομα, 

καθώς η εμπειρία έχει δείξει ότι το ανενεργό ανθρώπινο κεφάλαιο τείνει να 

απαξιώνεται με την πάροδο του χρόνου, ενώ και οι πιθανότητες εξόδου από την 

ανεργία μειώνονται όσο αυτή παρατείνεται για μεγάλο διάστημα.  

Στο παρακάτω γράφημα παρουσιάζονται οι δέκα (10) περιφέρειες με το υψηλότερο 

ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας. Όπως διακρίνεται, επτά (7) από αυτές ανήκουν στην 

Ελλάδα. 
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Σχήμα 20: Μακροχρόνια ανεργία Ευρωπαϊκών Περιφερειών 
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3 Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Περιφέρεια 
Δυτικής Ελλάδας 

Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι η παρουσίαση των δομών και των 

προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Περιφέρεια 

Δυτικής Ελλάδας.  

Ειδικότερα παρατίθενται πρόσφατα στοιχεία για: 

 τα Δημόσια και τα Ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ. ΙΕΚ και 

Ι.ΙΕΚ)  

 τις Σχολές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του ΟΑΕΔ 

 τις σχολές επαγγελματικής εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας.  

 

3.1 Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.ΙΕΚ) 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής 

Κατάρτισης που λειτουργούν στην Δυτική Ελλάδα.  

 

Δ.ΙΕΚ  ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΌ ΕΤΟΣ 2015-

2016* 

ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
1) ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 
2) ΒΟΗΘΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
3) ΤΕΧΝΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 
4) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  
5) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
6) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΜΑΚΙΓΙΑΖ ΚΑΙ 

ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΚΟΜΜΩΣΕΩΝ 
7) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ – 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ 
ΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ 

8) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΑΙΓΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
1) ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 
2) ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ 

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ 
ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

3) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ 
ΜΑΚΙΓΙΑΖ 

4) ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ 
5) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 
6) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ – 

ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF) 
7) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣ 
8) ΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
1) ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 
2) ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
3) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ/ WEB 
DESIGNER – DEVELOPER/ VIDEO 
GAMES) 

ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
1) ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 
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Δ.ΙΕΚ  ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΌ ΕΤΟΣ 2015-

2016* 

ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 

2) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - 
ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF) 

3) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΥΠΟΔΟΧΗΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ – 
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ) 

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
1) ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 
2) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ 
3) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΠΤΗΣΕΩΝ 
4) ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ 

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ 
ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

5) ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ 

ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
1) ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ 
2) ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 
3) ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
4) ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 
5) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣ - 

ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΝΥΧΙΩΝ ΚΑΙ 
ΟΝΥΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 

6) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ 
ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 

7) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 
8) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΠΑΤΡΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
1) ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ 
2) ΒΟΗΘΟΣ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
3) ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
4) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ 

ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 
5) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΠΑΤΡΑΣ ΟΑΕΔ 
1) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 
2) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ – 

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 
3) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ - WEB 
DESIGNER-DEVELOPER/VIDEO GAMES) 

ΠΥΡΓΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
1) ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 

ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 
2) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣ - 

ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΝΥΧΙΩΝ ΚΑΙ 
ΟΝΥΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 

3) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ – 
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 

4) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ/ WEB 
DESIGNER – DEVELOPER/ VIDEO 
GAMES) 

5) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΥΠΟΔΟΧΗΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ - 
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ) 

*Πηγή: α) Για τα ΙΕΚ του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, πηγή αποτελεί η υπ’ αριθμ. 
143043/K1/14-09-15 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς σχετικά με τις 
«Ειδικότητες Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης Εξαμήνου 2015Β», β) Για τα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ 
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πηγή αποτελεί η με αρ. τρωτ.:67396/04-09-2015/ΟΕΑΔ «ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΤΑ ΙΕΚ ΟΑΕΔ 
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-2016» 

 

3.2 Ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.ΙΕΚ) 

 

Ι.ΙΕΚ*  ΤΟΜΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ** 

ΑΚΜΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
(ΠΑΤΡΑ) 

Η/Υ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: 

• ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Η/Υ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ  
• ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ/ WEB DESIGNER 

- DEVELOPER/ VIDEO GAMES) 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ: 

• ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  
• ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ- ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ 
• MARKETING  
• SECURITY  
• LOGISTICS  
• ΈΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ & ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ  
• ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
• ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  
• ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  
• ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ 
• ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ  
• ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
• ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΑ: 

• ΣΕΦ  
• ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ  
• ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ  
• ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ  
• ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ 

 ΗΧΟΛΗΨΙΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ: 

• ΗΧΟΛΗΨΙΑ 
• ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
• ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ 

 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΕΣ: 

• ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ  
• ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ-ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΗΣ  
• ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΟΣ - ΣΚΙΤΣΟΓΡΑΦΟΣ  
• ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ 

 ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ: 

• ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΟΔΗΓΩΝ  
• ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ 
• ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ: 

• Β. ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ  
• Β. ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ  
• ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 
• ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ  
• ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 
• ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ  
• ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ  
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Ι.ΙΕΚ*  ΤΟΜΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ** 

• ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ 
• ΒΟΗΘΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ: 

• ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ - Β. ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 

 ΜΜΕ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ: 

• ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ  
• ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ 
• ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ  
• ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗ: 

• ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ & ΜΑΚΙΓΙΑΖ 
• ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΝΥΧΙΩΝ  
• ΚΟΜΜΩΤΙΚΗ 

 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: 

• ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ  
• ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΘΕΑΤΡΟΥ - ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 
• ΧΟΡΟΣ  
• ΣΕΝΑΡΙΟΓΡΑΦΙΑ  
• ΜΟΥΣΙΚΗ -ΤΡΑΓΟΥΔΙ 

ΒΕΡΓΗ (ΠΑΤΡΑ) ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ: 

• ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ(CHEF) 

 ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: 

• ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 

 ΥΓΕΙΑ: 

• ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
• ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 

 ΟΜΟΡΦΙΑ: 

• ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖ 
• ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 
• ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣ - ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΝΥΧΙΩΝ ΚΑΙ 

ΟΝΥΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 

 ΔΙΟΙΚΗΣΗ: 

• ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
• ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ,ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ(MARKETING) 

 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΕΣ: 

• ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 
• ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 

 ΑΣΦΑΛΕΙΑ: 

• ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ/ SECURITY 

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ: 

• ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΣΑ/ 
MULTIMEDIA 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ: 

• ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ 
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ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ: 

• ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 
(ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ − ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ − 
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ) 

 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ: 

• ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙ ΡΕΠΟΡΤΕΡ 
• ΕΙΚΟΝΟΛΗΨΙΑ 
• ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΣΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ(MONTER) 

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΟΔΗΓΩΝ: 

• ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ 

ΤΟΜΗ (ΑΓΡΙΝΙΟ) ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ: 

• ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖ 
• ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣ − ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΝΥΧΙΩΝ ΚΑΙ 

ΟΝΥΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 
• ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΘΑΛΑΣΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ /ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ – SPA 

 ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: 

• ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ: 

• ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. 

• ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ: 

• ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 

 ΔΟΜΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ: 

• ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ. 

• ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ: 

• ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 

 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ: 

• ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
• ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
• ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
• ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 
• ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
• ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

(ΜARKETING) 
• ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (LOGISTICS) 
• ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ − ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ 

ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
• ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
• ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ. 

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 

• ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
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• ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ 
•  ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Η/Υ 
• ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ/WEBDESIGNER 

− DEVELOPER/ VIDEOAMES). 

 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ: 

• ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 
• ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ − ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 
• ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ − ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF) 

ΣΜΑΡΝΑΚΗ (ΠΥΡΓΟΣ) ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ:  

• ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΓΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΛΥΚΕΙΟΥ) 
• ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΓΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ) 

 ΜΑΝΙΚΙΟΥΡ: 

• ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣ – ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΝΥΧΙΩΝ ΚΑΙ 
ΟΝΥΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ (ΓΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΛΥΚΕΙΟΥ) 

• ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣ – ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΝΥΧΙΩΝ ΚΑΙ 
ΟΝΥΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ (ΓΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ) 

 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ: 

• ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖ (ΓΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ 
ΛΥΚΕΙΟΥ) 

• ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖ (ΓΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ) 

 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ: 

• ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (ΓΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ 
ΛΥΚΕΙΟΥ) 

 ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ: 

• ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ – ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF) (ΓΙΑ 
ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΛΥΚΕΙΟΥ) 

• ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΓΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ) 

 ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ: 

• ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ (ΓΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ 
ΛΥΚΕΙΟΥ) 

• ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ (ΓΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ) 

 ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΙ: 

• ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΓΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ 
ΛΥΚΕΙΟΥ) 

 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: 

• ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
(ΓΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΛΥΚΕΙΟΥ) 

ΑΛΦΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΑΓΡΙΝΙΟ, 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ – ΔΙΚΤΥΩΝ: 

• ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
• ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 
• ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  

 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ: 

• ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ & ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ  
• ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ 
• ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΥΠΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 
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• ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΈΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ & ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 
• ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ 
• ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ & ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ 

ΜΟΔΑΣ 
• ΗΧΟΛΗΨΙΑ 
• ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΧΝΗ 
• ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΧΟΡΟΥ 
• ΤΕΧΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ 
• ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ & ΔΙΟΡΘΩΣΗ, ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 

ΚΕΙΜΕΝΩΝ   

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ: 

• ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
• ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΝΩΤΕΡΩΝ & ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 
• ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ 

ΓΡΑΦΕΙΟΥ   
• ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ & ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

(MARKETING) 
• ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (LOGISTICS) 

 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΜΕ: 

• ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ, ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ & ΡΕΠΟΡΤΕΡ 
• ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ 
• ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ 

 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ: 

• ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
• ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ 
• ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ 
• ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑ 

ΤΟΠΙΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: 

• ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΛΙΚΩΝ 
• ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ & ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

 ΣΧΟΛΗ ΠΙΛΟΤΩΝ & ΑΕΡΟΣΥΝΟΔΩΝ – ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ: 

• ΠΙΛΟΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ATPL(A) “AIRLINE TRANSPORT 
PILOT’S LICENSE AEROPLANE” 

• ΑΕΡΟΣΥΝΟΔΩΝ & ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ “ATTESTATION CABIN CREW SAFETY”    

 ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ: 

• ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 
• ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
• ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 
• ΒΟΗΘΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
• ΒΟΗΘΟΣ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 
• ΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 
• ΒΟΗΘΟΣ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
• ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 
• ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ – ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ 
• ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΘΑΛΑΣΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ/ ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - SPA 

 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ: 

• ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣ 
• ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & 

ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ 
• ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ 
• ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
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Ι.ΙΕΚ*  ΤΟΜΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ** 

• ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 

• ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 
• ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: 

• ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 
• ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ – ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF) 

 ΔΟΜΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ: 

• ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

 ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ:  

• ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ & ΜΑΚΙΓΙΑΖ 
• ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ (SECURITY) 
• ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΠΤΗΣΕΩΝ 
• ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 

*Πηγή: Διαδικτυακός τόπος Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης/ Πίνακες Ιδιωτικών ΙΕΚ/ Δυτική Ελλάδα 

**Πηγή: Οι διαδικτυακοί τόποι των Ι.ΙΕΚ που αναφέρονται στον πίνακα 

 

3.3 Επαγγελματικές Σχολές ΟΑΕΔ 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι ειδικότητες που προσφέρονται από τις 

Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας του ΟΑΕΔ στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. 

 

ΕΠΑΣ  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΑΝ ΤΟ 
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015* 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-

2016 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ** 

ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1) ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 
2) ΤΕΧΝ. ΘΕΡΜΙΚΩΝ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
3) ΤΕΧΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 
4) ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
5) ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΣΥΣΤ.ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 
6) ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΜHXANΩΝ & 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 
7) ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 

1) ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 
2) ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ & 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
3) ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ 
4) ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
5) ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ & 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 
6) ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 1) ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 
2) ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
3) ΤΕΧΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 
4) ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 

1) ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 
2) ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΠΑΤΡΑΣ 1) ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 
2) ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 
3) ΤΕΧΝ. ΘΕΡΜΙΚΩΝ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
4) ΤΕΧΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

1) ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 
2) ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 
3) ΤΕΧΝ. ΘΕΡΜΙΚΩΝ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
4) ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ 
5) ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
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ΕΠΑΣ  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΑΝ ΤΟ 
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015* 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-

2016 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ** 

5) ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

6) ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΣΥΣΤ.ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 

7) ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΜHXANΩΝ & 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 

8) ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 

9) ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
6) ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΜHXANΩΝ & 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 
7) ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 
8) ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 

ΠΥΡΓΟΥ 1) ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 
2) ΤΕΧΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 
3) ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ 
4) ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
5) ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΜHXANΩΝ & 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 

1) ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 
2) ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ 
3) ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
4) ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ & 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
5) ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ - ΈΝΔΥΣΗΣ 

* Οι ειδικότητες προκύπτουν από στοιχεία του ΟΑΕΔ (Γενική Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης) για τους απόφοιτους του σχολικού έτους 2014-2015 

** Οι ειδικότητες που προβλέπεται να λειτουργήσουν στις ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ το σχολικό έτος 2015-
2016, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 50153/22-06-15 εγκύκλιο του Οργανισμού σχετικά με την Εισαγωγή Μαθητών 
στις ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ, για το Σχολικό Έτος 2015-2016.  

 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται στοιχεία για τους αποφοίτους του σχολικού 

έτους 2014-2015 ανά ειδικότητα: 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΑΣ 
ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

ΕΠΑΣ 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

ΕΠΑΣ 
ΠΑΤΡΑΣ 

ΕΠΑΣ 
ΠΥΡΓΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 

ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 21 
 

24 21 66 

ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 
 

20 20 
 

40 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 

11 
  

11 

ΤΕΧΝ. ΘΕΡΜΙΚΩΝ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

6 
 

18 
 

24 

ΤΕΧΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

15 8 22 12 57 

ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ 
   

7 7 

ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

9 
 

18 7 34 

ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΣΥΣΤ.ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 

1 
 

11 
 

12 

ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΜHXANΩΝ & 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 

24 
 

21 22 67 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 

10 10 24 
 

44 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
  

14 
 

14 
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ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΑΣ 
ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

ΕΠΑΣ 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

ΕΠΑΣ 
ΠΑΤΡΑΣ 

ΕΠΑΣ 
ΠΥΡΓΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 86 49 172 69 376 

Πηγή: ΟΑΕΔ: απόφοιτοι σχολικού έτους 2014-2015 

 

3.4 Επαγγελματικά Λύκεια Υπουργείου Παιδείας 

Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας λειτουργούν Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) υπό την 

αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας και στις 3 Περιφερειακές Ενότητες. Με βάση τα 

πλέον πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ (έναρξη σχολικού έτους 2014/2015) τα ΕΠΑΛ που 

λειτουργούν ανά Περιφερειακή Ενότητα στη Δυτική Ελλάδα έχουν ως ακολούθως: 

 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ: 10 ΕΠΑΛ 

  ΑΧΑΪΑΣ: 13 ΕΠΑΛ 

 ΗΛΕΙΑΣ: 6 ΕΠΑΛ 

 

Σε ότι αφορά τους τομείς και τις ειδικότητες που προσφέρονται από τα 

Επαγγελματικά Λύκεια από το σχολικό έτος 2015-2016 έχουν ως ακολούθως: 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΠΑΛ 

ΟΜΑΔΑ 
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

Α. Τεχνολογικών 
Εφαρμογών 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
• Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής 
• Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ 
• Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού 

 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 

• Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και 
Κατασκευών 

• Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών 
Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας 
Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου 

• Τεχνικός Εγκαταστάσεων ψύξης αερισμού και 
κλιματισμού 

• Τεχνικός Οχημάτων 
• Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών 

 
Ηλεκτρολογίας, 
Ηλεκτρονικής και 
Αυτοματισμού 

• Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών 
Συστημάτων, Εγκαταστάσεων 

• Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, 
Εγκαταστάσεων και Δικτύων 

• Τεχνικός Αυτοματισμού 
• Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών 

 
Δομικών Έργων 

• Σχεδιαστής Δομικών Έργων και 
Γεωπληροφορικής 

 
Περιβάλλοντος και 
Φυσικών Πόρων 

• Τεχνικός Διαχείρισης και Ανακύκλωσης 
• Τεχνικός Ελέγχου Ρύπανσης και 

Εγκαταστάσεων Αντιρύπανσης 

Β. Διοίκησης και 
Οικονομίας 

Διοίκησης και Οικονομίας 
• Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών 

Υπηρεσιών 
• Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων 

Εφοδιασμού 
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• Υπάλληλος Εμπορίας και Διαφήμισης 
• Υπάλληλος Οικονομίας και Διοίκησης στον 

Τουρισμό 

Γ. Γεωπονίας, 
Τεχνολογίας Τροφίμων 

και Διατροφής 

Γεωπονίας, Τεχνολογίας 
Τροφίμων και Διατροφής 

• Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής 
• Τεχνικός Ζωικής Παραγωγής 
• Τεχνικός Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών 
• Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής 

Τοπίου 
• Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών 
• Τεχνικός Δασοπονίας και Διαχείρισης 

Φυσικού Περιβάλλοντος 

Δ. Ναυτιλιακών 
Επαγγελμάτων 

Πλοιάρχων 
• Πλοίαρχος Εμπορικού Ναυτικού 

 
Μηχανικών 

• Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού 

Ε. Υγείας - Πρόνοιας και 
Αισθητικής - 
Κομμωτικής 

ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
• Βοηθός Νοσηλευτή  
• Βοηθός Ιατρικών - Βιολογικών Εργαστηρίων  
• Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων  
• Βοηθός Φυσικοθεραπευτή  
• Βοηθός Οδοντοτεχνίτη  
• Βοηθός Ακτινολογικών Εργαστηρίων  
• Βοηθός Φαρμακείου  

 
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ - 
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ 

• Αισθητικής Τέχνης  
• Κομμωτικής Τέχνης  

Στ. Εφαρμοσμένων 
Τεχνών και 

Καλλιτεχνικών 
Εφαρμογών 

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 
• Γραφικών Τεχνών  
• Σχεδιασμού Εσωτερικών Χώρων  
• Αργυροχρυσοχοΐας  
• Συντήρησης Έργων Τέχνης - Αποκατάστασης  
• Ψηφιδογραφίας - Υαλογραφίας 

 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

• Σχεδίασης και Παραγωγής Ενδύματος  
• Επιπλοποιίας - Ξυλογλυπτικής 

ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΕΠΑΛ 

ΟΜΑΔΑ 
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

Α. Τεχνολογικών 
Εφαρμογών 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
• Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής 
• Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ 
• Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού 

 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 

• Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και 
Κατασκευών 

• Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών 
Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας 
Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου 

• Τεχνικός Εγκαταστάσεων ψύξης αερισμού και 
κλιματισμού 

• Τεχνικός Οχημάτων 
• Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών 

 
Ηλεκτρολογίας, 
Ηλεκτρονικής και 
Αυτοματισμού 

• Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών 
Συστημάτων, Εγκαταστάσεων 

• Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, 
Εγκαταστάσεων και Δικτύων 

• Τεχνικός Αυτοματισμού 
• Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών 

 
Δομικών Έργων 

• Σχεδιαστής Δομικών Έργων και 
Γεωπληροφορικής 

Β. Διοίκησης και 
Διοίκησης και Οικονομίας 

• Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών 
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Πηγή: ΦΕΚ 1053/2015 «ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ - ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ», ΦΕΚ 
2042/2015 «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ»,  
http://edu.klimaka.gr/nomothesia/fek/2644-fek-2042-wrologio-programma-epal-dapanes-eap.html  

  

Οικονομίας Υπηρεσιών 
• Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων 

Εφοδιασμού 
• Υπάλληλος Εμπορίας και Διαφήμισης 
• Υπάλληλος Οικονομίας και Διοίκησης στον 

Τουρισμό 

Γ. Γεωπονίας, 
Τεχνολογίας Τροφίμων 

και Διατροφής 

Γεωπονίας, Τεχνολογίας 
Τροφίμων και Διατροφής 

• Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής 
• Τεχνικός Ζωικής Παραγωγής 
• Τεχνικός Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών 
• Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής 

Τοπίου 
• Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών 
• Τεχνικός Δασοπονίας και Διαχείρισης 

Φυσικού Περιβάλλοντος 

Δ. Ναυτιλιακών 
Επαγγελμάτων 

Πλοιάρχων 
• Πλοίαρχος Εμπορικού Ναυτικού 

 
Μηχανικών 

• Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού 

Ε. Υγείας - Πρόνοιας και 
Αισθητικής - 
Κομμωτικής 

ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
• Βοηθός Νοσηλευτή  
• Βοηθός Ιατρικών - Βιολογικών Εργαστηρίων  
• Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων  
• Βοηθός Φυσικοθεραπευτή  
• Βοηθός Οδοντοτεχνίτη  
• Βοηθός Ακτινολογικών Εργαστηρίων  
• Βοηθός Φαρμακείου  

 
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ - 
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ 

• Αισθητικής Τέχνης  
• Κομμωτικής Τέχνης  

Στ. Εφαρμοσμένων 
Τεχνών και 

Καλλιτεχνικών 
Εφαρμογών 

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 
• Γραφικών Τεχνών  
• Σχεδιασμού Εσωτερικών Χώρων  
• Αργυροχρυσοχοΐας  
• Συντήρησης Έργων Τέχνης & Αποκατάστασης 
• Ψηφιδογραφίας - Υαλογραφίας 

 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

• Σχεδίασης και Παραγωγής Ενδύματος  
• Επιπλοποιίας - Ξυλογλυπτικής 

http://edu.klimaka.gr/nomothesia/fek/2644-fek-2042-wrologio-programma-epal-dapanes-eap.html
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4 Εκπαίδευση Ενηλίκων, Βασικές Δεξιότητες και προγράμματα 
Διά Βίου Μάθησης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναγνωρίσει από πολύ νωρίς τη σημασία και την αξία της 

εκπαίδευσης ενηλίκων ως μοχλού για την ανάπτυξη της κοινωνίας της γνώσης και για 

την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, μέσα από τη διευρυμένη παροχή ευκαιριών και 

δυνατοτήτων συμμετοχής των ατόμων σε προγράμματα και δράσεις ενίσχυσης και 

αναβάθμισης των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων τους.  

Ειδικά δε για τα άτομα που προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικά ομάδες του 

πληθυσμού και τα οποία αντιμετωπίζουν εντονότερη την απειλή της ανεργίας και 

κατά συνέπεια της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, η σημασία της 

εκπαίδευσης ενηλίκων και της διά βίου μάθησης ανατιμάται και αποτελεί 

προτεραιότητα για επενδύσεις στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για 

την προγραμματική περίοδο 2014-2020.  

Αναφορικά με την εκπαίδευση στην Στρατηγική «Ευρώπη 2020» έχουν τεθεί οι εξής 

ποσοτικοί στόχοι: 

1. Μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου κάτω του 10% 

2. Αύξηση της συμμετοχής των ενηλίκων στη ΔΒΜ σε 15%  

3. Αύξηση του πληθυσμού ηλικίας 30-34 ετών με προσόντα τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης στο 40% 

4. Αύξηση της συμμετοχής στην προσχολική εκπαίδευση σε 95%  

5. Μείωση των ατόμων με χαμηλή επίδοση στις βασικές δεξιότητες 

Η ΠΔΕ για την αποτελεσματικότερη στόχευση των δράσεων εκπαίδευσης ενηλίκων θα 

βασίζεται σε επαρκείς και αξιόπιστες βάσεις δεδομένων σχετικά με τη συμμετοχή, 

τους παρόχους, τη χρηματοδότηση, τα αποτελέσματα και τα ευρύτερα οφέλη της 

εκπαίδευσης ενηλίκων, λαμβάνοντας κυρίως υπόψη συμπεράσματα και προτάσεις 

από έρευνες, μελέτες και στατιστικές, όπως λόγου χάρη:  

 Adult Education Survey (AES),  

 Continuing Vocational Training Survey (CVTS) και  

 Programme for the International Assessment of Adult Competencies (PIAAC).  

 

4.1 Βασικές δεξιότητες  

Αναφορικά με τις βασικές δεξιότητες του ενήλικου πληθυσμού στις χώρες της ΕΕ τα 

αποτελέσματα της έρευνας PIAAC στις χώρες της ΕΕ παρατηρούνται τα εξής: 

 Το 20% περίπου των ενηλίκων διαθέτουν χαμηλές δεξιότητες γλωσσικού 

αλφαβητισμού (literacy skills) 

 To 24% περίπου των ενηλίκων διαθέτουν χαμηλές δεξιότητες μαθηματικού 

αλφαβητισμού (numeracy skills) 

 To 30% των ενηλίκων δεν έχουν καθόλου ή έχουν χαμηλές δεξιότητες σε ΤΠΕ 

(ψηφιακή ικανότητα), ενώ περίπου ένας στους δυο θεωρεί ότι οι γνώσεις που 

έχει σε ΤΠΕ δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. 
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Για τον ελληνικό πληθυσμό και την αποτίμηση των δεξιοτήτων των ενηλίκων έχει 

διενεργηθεί η Πανελλαδική Έρευνα για τις Δεξιότητες των Ενηλίκων στο πλαίσιο του 

Προγράμματος για τη Διεθνή Αποτίμηση των Ικανοτήτων των Ενηλίκων (PIAAC) και 

εντός του 2016 αναμένονται τα ευρήματα και οι διαπιστώσεις. Με δεδομένο ότι η εν 

λόγω έρευνα ακολουθεί την τυχαία στρωματοποιημένη αναλογική δειγματοληψία 

λαμβάνοντας υπόψη τη γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού θα υπάρχουν 

πληροφορίες και συμπεράσματα για το επίπεδο των Περιφερειών. Ειδικότερα, τα 

ερωτήματα που απαντώνται από την έρευνα δεξιοτήτων είναι: 

 Πώς κατανέμονται οι δεξιότητες στους ενήλικες  (σχέση με δημογραφικά και 

άλλα χαρακτηριστικά); 

 Γιατί οι δεξιότητες είναι σημαντικές; (σχέση δεξιοτήτων με τις προοπτικές 

ατόμων για κοινωνική και οικονομική ευημερία) 

 Ποιοι παράγοντες σχετίζονται με ανάπτυξη ή εξασθένιση δεξιοτήτων; 

 

4.2  Διά Βίου Μάθηση 

4.2.1 Γενικά στοιχεία  

Η συμμετοχή των ενηλίκων σε προγράμματα διά βίου μάθησης αποτελεί σημαντικό 

πόλο προσωπικής ολοκλήρωσης και επαγγελματικής ανάπτυξης και εξέλιξης, ειδικά δε 

για τα άτομα με χαμηλά προσόντα ή για άτομα που προέρχονται από ευάλωτες 

ομάδες του πληθυσμού. Η ΠΔΕ, αν και σε πολλούς Δήμους έχουν λειτουργήσει Κέντρα 

Διά Βίου Μάθησης (ν. 3878/2010) υστερεί σημαντικά στη συμμετοχή των ενηλίκων σε 

προγράμματα διά βίου μάθησης, παρουσιάζοντας μάλιστα πτωτική τάση. Σημειώνεται 

ότι μόλις το 1,8% των ενηλίκων (25-64 ετών) αξιοποιεί τις ευκαιρίες της διά βίου 

μάθησης, όταν το αντίστοιχο ποσοστό σε εθνικό επίπεδο είναι κοντά στο 3% και σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο στο 9%.  

Επίσης, σε εθνικό επίπεδο παρατηρείται το παράδοξο φαινόμενο, τα προγράμματα 

διά βίου μάθησης να παρακολουθούνται κυρίως από άτομα με σχετικά υψηλά ή 

μεσαία προσόντα. Ειδικότερα, το 5,6% των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

συμμετέχει σε προγράμματα διά βίου μάθησης και μόλις το 3,3% των αποφοίτων της 

μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το ποσοστό αυτό ελαχιστοποιείται κάτω από 1% 

για τους αποφοίτους της β΄βάθμιας και της α΄βάθμιας εκπαίδευσης (βλ. ΕΠ Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού – Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση, σελ. 23). Η διαπίστωση 

αυτή επιρρωνύεται και από την Έκθεση του Δικτύου «Ευρυδίκη», όπου αναφέρεται ότι 

στη διά βίου μάθηση και στην εκπαίδευση ενηλίκων συμμετέχουν περισσότερο άτομα 

με υψηλό μορφωτικό επίπεδο (ISCED5,6 - 61,3%), ενώ άτομα με χαμηλά προσόντα 

(ISCED 1-2), τα οποία έχουν μεγαλύτερη ανάγκη την εκπαίδευση και επιμόρφωση για 

την αναβάθμιση των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους, διαμορφώνουν παραδόξως 

μόνο το 21,8%. 24 

Ένα επόμενο κριτήριο, σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Δικτύου «Ευρυδίκη» για 

την άνιση κατανομή ευκαιριών και δυνατοτήτων πρόσβασης και συμμετοχής σε 

προγράμματα διά βίου μάθησης είναι το καθεστώς απασχόλησης. Φαίνεται ότι πιο 

                                                             
24 Eurydice Report (2015): Adult Education and Training in Europe: Widening Access to Learning Opportunities.  
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συχνά, ευκαιρίες συμμετοχής σε προγράμματα διά βίου μάθησης έχουν οι εργαζόμενοι  

(48,6%), ενώ μικρότερη συμμετοχή έχουν οι άνεργοι (26,9%) και οι οικονομικά 

ανενεργοί (19,6%). 

 

4.2.2 Κέντρα Διά Βίου Μάθησης στην ΠΔΕ 

Τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) είναι η βασική δομή εκπαίδευσης ενηλίκων 

που από το 2010 λειτουργεί σε τοπικό επίπεδο (επίπεδο Δήμου). Συγκεκριμένα, 

σύμφωνα με το ν.3879/2010 «Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις», 

αρθρ.8, παρ. 4,  ο Δήμος αναλαμβάνει την «ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Διά Βίου 

Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.), που οργανώνονται στο πλαίσιο της υπηρεσιακής  μονάδας που 

ασκεί αρμοδιότητες δια βίου μάθησης ή νομικού προσώπου του Δήμου που 

εφαρμόζουν το τοπικό πρόγραμμα διά βίου μάθησης». 

Με βάση στοιχεία από το Ινστιτούτο Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης στην Περιφέρεια 

Δυτικής Ελλάδας λειτουργούν σήμερα 17 ΚΔΒΜ σε επίπεδο Δήμου, τα οποία 

κατανέμονται ως εξής ανά Περιφερειακή Ενότητα: 

 Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας: 6 ΚΔΒΜ 

 Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας: 5 ΚΔΒΜ 

 Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας: 6 ΚΔΒΜ 

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται τα ΚΔΒΜ ανά Δήμο, παραθέτοντας συνοπτικά 

στοιχεία. 
Περιφερειακή Ενότητα Δήμος Στοιχεία 

Αιτωλοακαρνανίας 

ΚΔΒΜ Αγρινίου 

Διεύθυνση: Λ. ΜΑΒΙΛΗ-ΠΑΛΑΙΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΡΕΝΟΥ, 
Τ.Κ. 30100  
Τηλέφωνο: 2641028995 
e-mail: kdvm04@gmail.com 

ΚΔΒΜ Ακτίου - Βόνιτσας 

Διεύθυνση: ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΠΑΛΑΙΡΟΥ, T.K. 
30012  
Fax: 2643041335 
e-mail: kdvm07@gmail.com 

ΚΔΒΜ Αμφιλοχίας 

Διεύθυνση: Γεωργίου Στράτου (Δημαρχείο) , 
Αμφιλοχία, Τ.Κ. 30500  
Τηλέφωνο: 2642360427 
Fax: 2642023462 
e-mail: kdvm133@gmail.com 

ΚΔΒΜ Θέρμου 
Διεύθυνση: Κτίριο Δημαρχείου Πλατεία Οικογένειας 
Νικολίτσα, Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας, Τ.Κ. 30008  
e-mail: kdvm156@gmail.com 

ΚΔΒΜ Μεσολογγίου 
Διεύθυνση: ΦΑΒΡΟΥ 3 - ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ, T.K. 30200  
Τηλέφωνο: 2631055386 
e-mail: kdvm45@gmail.com 

ΚΔΒΜ Ναυπακτίας 

Διεύθυνση: Αντιρρίου-Ναυπάκτου & Β.Βαρελά 
Παλαιοπαναγιάς, Ναύπακτος, T.K. 30300  
Τηλέφωνο: 2634361219 (ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΛΟΓΩ 
ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ) 
e-mail: kdvm69@gmail.com 

Αχαΐας 

ΚΔΒΜ Πατρέων 
 

Διεύθυνση: ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΣ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α΄, T.K. 26221  
Τηλέφωνο: 2610623348 
Fax: 2610226015 
e-mail: kdvm0084@gmail.com 

ΚΔΒΜ Καλαβρύτων Διεύθυνση: ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ- 
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Περιφερειακή Ενότητα Δήμος Στοιχεία 

ΛΥΚΕΙΟΥ- ΕΠΑΛ,"ΕΥΣΕΒΙΟΣ ΚΗΠΟΥΡΓΟΣ",4, Τ.Κ. 25001  
Τηλέφωνο: 2692023762 
e-mail: kdvm161@gmail.com 

ΚΔΒΜ Ερύμανθου 

Διεύθυνση: Τοπική Κοινότητα Βασιλικού Δημοτικό 
Κατάστημα Δήμου Ερυμάνθου Ν. Αχαΐας, T.K. 25015  
Τηλέφωνο: 2694061790 
e-mail: kdvm32@gmail.com 

ΚΔΒΜ Δυτικής Αχαΐας 
Διεύθυνση: Σαγαίικα, πρώην Δημαρχείο Μόβρης, 
Τ.Κ. 25200  
e-mail: kdvm150@gmail.com 

ΚΔΒΜ Αιγιαλείας 

Διεύθυνση: Δ.Ε. Συμπολιτείας, Ροδοδάφνη  Αίγιο, 
Τ.Κ. 25100  
Τηλέφωνο: 2691360809 
e-mail: kdvm006@gmail.com 

Ηλείας 

ΚΔΒΜ Ανδραβίδας -
Κυλλήνης 

Διεύθυνση: Δημοτικό Μέγαρο Ανδραβίδας, Παναγ. 
Παύλου 43, 2ος όροφος, Τ.Κ. 27051  
Τηλέφωνο: 26233 60416 
e-mail: kdvm136@gmail.com 

ΚΔΒΜ Ανδρίτσαινας 
Κρεστένων 

Διεύθυνση: Αγίου Γεωργίου 22, Τ.Κ. 27055  
Τηλέφωνο: 2625023554 
e-mail: kdvm137@gmail.com 

ΚΔΒΜ Αρχαίας Ολυμπίας 

Διεύθυνση: Πραξιτέλους Κονδύλη & Χαρ. 
Κοσμοπούλου 1, Αρχαία Ολύμπια, Τ.Κ. 27065  
Τηλέφωνο: 2624022250 
e-mail: kdvm140@gmail.com 

ΚΔΒΜ Ήλιδας 

Διεύθυνση: ΠΥΡΩΝΟΣ 9, ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, Τ.Κ. 
27200  
Τηλέφωνο: 2622027057 
e-mail: kdvm38@gmail.com 

ΚΔΒΜ Πηνειού 

Διεύθυνση: ΚΤΙΡΙΟ ΣΙΣΙΝΗ, ΓΑΣΤΟΥΝΗ, Τ.Κ. 27300  
Τηλέφωνο: 2623360772 
e-mail: kdvm196@gmail.com 

ΚΔΒΜ Πύργου 

Διεύθυνση: ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 41, ΠΥΡΓΟΣ, Τ.Κ. 
27100  
Τηλέφωνο: 2621036001 
e-mail: kdvm95@gmail.com 

 

Οι δεξιότητες που αναπτύσσονται και οι γνώσεις που αποκτώνται από τα ΚΔΒΜ 

αφορούν τόσο σε οριζόντια θέματα, όπως επικοινωνία και γλώσσα, κοινωνικές 

δεξιότητες, χρήση ΤΠΕ κ.α., αλλά και σε εξειδικευμένες θεματικές, όπως: 

 Επιχειρηματικότητα 

 Αγροτικά προϊόντα  

 Βιολογικά Προϊόντα: Παραγωγή – Πιστοποίηση – Διάθεση 

 Γεωργία και Φυσικοί Πόροι 

 Ξένες γλώσσες για τον Τουρισμό 

Οι ως άνω δεξιότητες και γνώσεις εντάσσονται στα Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας, 

τα οποία επιλέγονται από τους Δήμους και εκφράζουν τις Εθνικές και Ευρωπαϊκές 

Πολιτικές σε θέματα Διά Βίου Μάθησης Ενηλίκων στα εξής θεματικά πεδία: 

 Οικονομία – Επιχειρηματικότητα 

 Ποιότητα ζωής – Περιβάλλον 



 

 

85 

Τεύχος Α: Διαμόρφωση Περιφερειακού Μηχανισμού για τη διάγνωση 

αναγκών της Αγοράς Εργασίας 

 Νέες Τεχνολογίες 

 Γλώσσα και Επικοινωνία 

 Κοινωνικές Δεξιότητες και Δράσεις 

 Πολιτισμός και Τέχνη 

 Προγράμματα Ευάλωτων Κοινωνικά Ομάδων 

Επιπρόσθετα, τα ΚΔΒΜ υλοποιούν και Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας, τα οποία  

προτείνονται από τους Δήμους με γνώμονα τις τοπικές ανάγκες και την προώθηση της 

οικονομικής, κοινωνικής, πολιτιστικής και προσωπικής ανάπτυξης των δημοτών. Για 

παράδειγμα το ΚΔΒΜ Αγρινίου υλοποιεί το πρόγραμμα Διδασκαλίας της Ποντιακής 

Διαλέκτου, στο πλαίσιο συνεργασίας με τοπικούς φορείς και συλλόγους.  
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5 Αναντιστοιχία προσφοράς και ζήτησης δεξιοτήτων στην Ελλάδα 

Τα τελευταία χρόνια σε πολλές χώρες της ζώνης του ευρώ η δυσμενής οικονομική 

συγκυρία έχει οδηγήσει σε απώλεια πολλών θέσεων εργασίας. Η απώλεια αυτή είναι 

εντονότερη σε ορισμένους κλάδους απασχόλησης. Παράλληλα όμως παρατηρήθηκε, 

από την έναρξη της κρίσης,  ότι έχει αυξηθεί η αναντιστοιχία μεταξύ των δεξιοτήτων 

που ζητούνται από την αγορά εργασίας και αυτών που προσφέρονται από το εργατικό 

δυναμικό, η οποία έχει σημαντική επίπτωση στην αύξηση του ποσοστού ανεργίας. Η 

αναντιστοιχία αυτή μπορεί να οφείλεται στα εξής:  

1. Tην πιθανή έλλειψη γεωγραφικής κινητικότητας, είτε διασυνοριακής είτε 

εσωτερικής, του εργατικού δυναμικού. Δηλαδή να μην είναι εύκολο να 

μετακινηθεί ένας εργαζόμενος από μια περιοχή στην οποία υπάρχει 

υπερβάλλουσα προσφορά των δεξιοτήτων που διαθέτει, σε μια περιοχή που 

υπάρχει υπερβάλλουσα ζήτηση των δεξιοτήτων του και που θα μπορούσε να βρει 

την εργασία στην οποία έχει εξειδικευτεί.  

2. Το εκπαιδευτικό επίπεδο και η περιοχή εξειδίκευσης του εργαζόμενου. Αυτό 

μπορεί να συμβαίνει είτε επειδή υπάρχει ασυμβατότητα μεταξύ των δεξιοτήτων 

και το γνωστικού υποβάθρου του εργαζομένου και των αναγκών της (τοπικής) 

αγοράς εργασίας. Ακόμα μπορεί έχει περισσότερα προσόντα από αυτά που 

ζητούνται με αποτέλεσμα να δυσκολεύεται να παραμείνει σε μια θέση εργασίας 

που υπο-αξιοποιεί δεξιότητές του και οδηγεί σε χαμηλή ικανοποίηση από την 

εργασία του. Μια θεματική περιοχή επαγγελμάτων στην οποία υπάρχει ζήτηση 

μπορεί ακόμα να μην είναι αρκετά ελκυστική για τους εργαζομένους, λόγω για 

παράδειγμα χαμηλών αποδοχών και αδυναμίας επαγγελματικής ανέλιξης ή / και 

χαμηλής κοινωνικής αναγνώρισης.  

3. H αναντιστοιχία δεξιοτήτων μπορεί να οφείλεται σε παράγοντες που σχετίζονται 

με την ηλικία, το φύλο και την εθνικότητα. Οι διαφορές στα επίπεδα ανεργίας 

βάσει αυτών των χαρακτηριστικών μπορεί να αντανακλούν τόσο οικονομικούς 

καθεαυτό παράγοντες, όπως ανελαστικότητες της αγοράς εργασίας (πχ 

ρυθμιστικοί κανόνες που μπορεί να αυξάνουν το κόστος πρόσληψης ενός νέου και 

άπειρου εργαζόμενου) ή η έλλειψη επαρκούς κατάρτισης, όσο και παράγοντες 

που σχετίζονται με διακρίσεις και προκαταλήψεις.  

4. Σύμφωνα με έρευνα του CEDEFOP, η απαξίωση δεξιοτήτων αποτελεί συχνά όψη 

της αναντιστοιχίας των δεξιοτήτων και δεν αφορά μόνο τους άνεργους, αλλά και 

τους εργαζόμενους.  Η συνεχιζόμενη επαγγελματική ανάπτυξη και η κατάρτιση σε 

τομείς ΤΠΕ είναι καίριας σημασίας για την επαγγελματική εξέλιξη ενός 

εργαζομένου αλλά και για την αύξηση της παραγωγικότητα των επιχειρήσεων. 

5. Η αναντιστοιχία δεξιοτήτων οφείλεται επίσης σε δομικές ανισσοροπίες μιας 

οικονομίας, το οποίο είναι ιδιαίτερα εμφανές στην ελληνική οικονομία. Πριν από 

την έναρξη της οικονομικής κρίσης κάποιοι τομείς, όπως ο τομέας των 

κατασκευών και του λιανικού εμπορίου, είχαν επεκταθεί σημαντικά εξαιτίας των 

ευνοϊκών συνθηκών που επικρατούσαν και των κινήτρων που δημιουργούσαν και 

επηρέαζαν τις αποφάσεις των εργαζομένων για εκπαίδευση και απασχόληση 

αλλά και τις αποφάσεις των επιχειρήσεων για επενδύσεις. Η επέκταση αυτή που 

συμβαίνει συχνά σε περιόδους οικονομικής ευφορίας αποδείχτηκε τελικά μη 

βιώσιμη, αναδεικνύοντας τα προβλήματα της δομής της ελληνικής οικονομίας. 
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Έτσι, πολλοί από τους ανέργους σήμερα δεν έχουν τις κατάλληλες δεξιότητες για 

τους αναδυόμενους κλάδους της οικονομίας ή τους κλάδους που δεν ζημίωσε 

τόσο η κρίση με αποτέλεσμα να αυξάνεται η μακροχρόνια (δομική ή διαρθρωτική) 

ανεργία και ως εκ τούτου να περιορίζονται οι δυνατότητες οικονομικής 

ανάπτυξης. 

Στην Ελλάδα, βεβαίως, η ανεργία είναι κυκλική, δηλαδή οφείλεται στη μειωμένη 

συνολική ζήτηση προϊόντων και υπηρεσιών και έτσι το μεγαλύτερο μέρος της 

αναντιστοιχίας της προσφοράς και της ζήτησης στην αγορά εργασίας οφείλεται στην 

οικονομική ύφεση και στην αδυναμία απορρόφησης εργατικού δυναμικού. Αυτό 

καταφαίνεται από την πολλή μεγάλη στενότητα της αγοράς εργασίας, αν συγκρίνουμε 

τον αριθμό των κενών θέσεων με τον αριθμό των ανέργων. Το σύνολο των κενών 

θέσεων σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το 4ο τρίμηνο του 2014 ήταν 63.339 

ενώ ο αριθμός των ανέργων ήταν 1.245.85425.  

Εδώ θα επικεντρωθούμε στο κομμάτι που αφορά στην ανεπάρκεια ή μη του 

συστήματος εκπαίδευσης και κατάρτισης να παρέχει τις δεξιότητες που ζητούνται από 

τις επιχειρήσεις.  

 

Η νέα μεγάλη έρευνα του CEDEFOP για τις τάσεις της αγοράς εργασίας σε θέσεις, 

επαγγέλματα και δεξιότητες26, παρέχει στοιχεία σχετικά με τις επαγγελματικές 

προοπτικές με χρονικό ορίζοντα το 2025. Η έρευνα έδειξε ότι οι προσφερόμενες θέσεις 

εργασίας διαφέρουν πολύ από χώρα σε χώρα. Η τάση όμως στην ΕΕ-28 δείχνει ότι οι 

περισσότερες επαγγελματικές ευκαιρίες για την περίοδο 2013-25 θα αφορούν μεσαία 

και υψηλά προσόντα. Ειδικότερα, αναμένεται μείωση του εργατικού δυναμικού με 

χαμηλά προσόντα κατά 20,4%, ενώ ταυτόχρονα αναμένεται αύξηση κατά 19.5% του 

εργατικού δυναμικού με υψηλά επίπεδα προσόντων.  

Αυτή άλλωστε η τάση επιβεβαιώνεται από τα επίσημα στοιχεία της Eurostat για την 

υφιστάμενη ανεργία η οποία σύμφωνα με το επίπεδο προσόντων  ISCED δείχνει ότι η 

κρίση έχει πλήξει περισσότερο τους εργαζόμενους που προέρχονται από χαμηλότερες 

εκπαιδευτικές βαθμίδες συγκριτικά με εργαζόμενους υψηλών προσόντων. Το έτος 

2014 το μέσο ποσοστό ανεργίας του πληθυσμού της ΕΕ-28 της ηλικίας 25-64 ήταν 17,4% 

για άτομα επιπέδου 0-2 της κλίμακας ISCED, ενώ για άτομα επιπέδου ISCED 3 και 4 

ήταν λιγότερο από το μισό (8,1%) και για άτομα επιπέδου 5-8 ήταν λιγότερο από το 1/3, 

δηλαδή 5.7%27. 

 

                                                             
25 Η ΕΛΣΤΑΤ δημοσιεύει τα στοιχεία σχετικά με τις κενές θέσεις εργασίας μόνο σε επίπεδο χώρας και όχι κατά περιφέρεια. 
26Οι ευκαιρίες απασχόλησης αντιπροσωπεύουν το άθροισμα της μεταβολής της καθαρής απασχόλησης και την 
αντικατάσταση της ζήτησης. Η έννοια της ζήτησης αντικατάστασης βασίζεται στο γεγονός ότι ορισμένες θέσεις εργασίας που 
είναι διαθέσιμες οφείλεται στους ανθρώπους που αφήνουν χώρους εργασίας για διάφορους λόγους (συνταξιοδότηση, 
μετανάστευση κλπ). Αυτές οι κενές θέσεις πρέπει να καλυφθούν. Στην πράξη, οι ανάγκες αντικατάστασης είναι πολύ 
υψηλότερες από την καθαρή μεταβολή της απασχόλησης (ζήτηση λόγω επέκτασης). Δεδομένου ότι η κατανομή των ατόμων 
που εγκαταλείπουν τις δυνάμεις της εργασίας είναι δύσκολο να εκτιμηθεί σε ετήσια βάση, παρέχονται στοιχεία  για την 
περίοδο 2013 – 2025 (CEDEFOP). 
27 Eurostat, Νοέμβριος 2015 για ετήσια στοιχεία του 2014.  http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/tps00066  

http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/tps00066
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Ειδικά για την Ελλάδα, οι περισσότερες προσφερόμενες θέσεις απασχόλησης θα 

συνοδεύονται κυρίως από απαιτήσεις για επαγγελματικά προσόντα μεσαίου επιπέδου 

(το 45%) και υψηλού επιπέδου (36%) όπως φαίνεται στο παρακάτω γράφημα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Προγνώσεις του CEDEFOP για τις δεξιότητες (2015), επεξεργασία Συμβούλου. 

Ακόμα τα επαγγέλματα που αναμένεται να έχουν την υψηλότερη ζήτηση στην Ελλάδα, 

με βάση τις σημερινές τάσεις και τις προσδοκώμενες ανάγκες κατά τα επόμενα έτη 

αποτυπώνονται ποσοτικά στον παρακάτω Πίνακα, ενώ ακολουθεί και γραφική 

αναπαράσταση. 

 
Επαγγέλματα σε 

χιλιάδες 

Ανώτερα διοικητικά στελέχη 73,8 
Επαγγελματίες 386,2 
Τεχνικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 158,3 
Υπάλληλοι γραφείου 256,2 
Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές 379 
Ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι και αλιείς 376,1 
Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 166,1 
Χειριστές βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και 
εξοπλισμού 

92,2 

Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες 221,6 
Ένοπλες δυνάμεις 10,1 
Σύνολο 2119,6 
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Αξιοσημείωτο αποτέλεσμα της έρευνας είναι ότι ενώ ο πρωτογενής τομέας στην ΕΕ 

αναμένεται να απασχολήσει στο μέλλον λιγότερα άτομα, προβλέπεται ότι το 47% των 

επαγγελματικών ευκαιριών στη Ρουμανία, το 26% στην Πορτογαλία και το 19% στην 

Ελλάδα θα αφορούν ειδικευμένους γεωργούς, κτηνοτρόφους και αλιείς. Οι άλλες δύο 

κατηγορίες επαγγελμάτων στην Ελλάδα με υψηλή ζήτηση αναμένεται να είναι οι 

απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και οι επαγγελματίες. 

 

Όσον αφορά τις κενές θέσεις όπως φαίνονται από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, στα 

επαγγέλματα παροχής υπηρεσιών και στα επιστημονικά επαγγέλματα 

συγκεντρώνεται ο μεγαλύτερος αριθμός κενών θέσεων επιβεβαιώνοντας τον 

δυναμισμό των επαγγελμάτων αυτών. 

 

Πίνακας: Αριθμός Κενών Θέσεων ανά Κλάδο Οικονομικής δραστηριότητας και στρώμα 
επαγγέλματος, 2014 

Κλάδος Οικονομικής δραστηριότητας ανά στρώμα επαγγέλματος 
(NACE2) 

Αριθμός Κενών 
Θέσεων 

Β Β Ορυχεία και λατομεία. 37 

1 Μέλη των βουλευομένων σωμάτων, ανώτερα διοικητικά και 
διευθυντικά στελέχη του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα                                                                                               

0 

2 Πρόσωπα που ασκούν επιστημονικά, καλλιτεχνικά και 
συναφή επαγγέλματα                                                                                                                                     

0 

3 Τεχνολόγοι τεχνικοί βοηθοί και ασκούντες συναφή 
επαγγέλματα                                                                                                                                              

0 

4 Υπάλληλοι γραφείου και ασκούντες συναφή επαγγέλματα                                                                                                                                                      12 

5 Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές σε 
καταστήματα και υπαίθριες αγορές                                                                                                                     

0 

7 Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή τεχνικά 
επαγγέλματα                                                                                                                                           

17 

8 Χειριστές μηχανημάτων σταθερών βιομηχανικών 
εγκαταστάσεων και συναρμολογητές                                                                                                                             

3 

9 Ανειδίκευτοι εργάτες χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες                                                                                                                                                  5 

Γ Γ Μεταποίηση. 3918 

1 Μέλη των βουλευομένων σωμάτων, ανώτερα διοικητικά και 
διευθυντικά στελέχη του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα                                                                                               

87 

2 Πρόσωπα που ασκούν επιστημονικά, καλλιτεχνικά και 
συναφή επαγγέλματα                                                                                                                                     

58 

3 Τεχνολόγοι τεχνικοί βοηθοί και ασκούντες συναφή 
επαγγέλματα                                                                                                                                              

59 

4 Υπάλληλοι γραφείου και ασκούντες συναφή επαγγέλματα                                                                                                                                                      309 

5 Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές σε 
καταστήματα και υπαίθριες αγορές                                                                                                                     

1114 

7 Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή τεχνικά 
επαγγέλματα                                                                                                                                           

552 
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8 Χειριστές μηχανημάτων σταθερών βιομηχανικών 
εγκαταστάσεων και συναρμολογητές                                                                                                                             

355 

9 Ανειδίκευτοι εργάτες χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες                                                                                                                                                  1384 

Δ Δ Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αεριού, ατμού και 
κλιματισμού. 

0 

1 Μέλη των βουλευομένων σωμάτων, ανώτερα διοικητικά και 
διευθυντικά στελέχη του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα                                                                                               

0 

2 Πρόσωπα που ασκούν επιστημονικά, καλλιτεχνικά και 
συναφή επαγγέλματα                                                                                                                                     

0 

3 Τεχνολόγοι τεχνικοί βοηθοί και ασκούντες συναφή 
επαγγέλματα                                                                                                                                              

0 

4 Υπάλληλοι γραφείου και ασκούντες συναφή επαγγέλματα                                                                                                                                                      0 

5 Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές σε 
καταστήματα και υπαίθριες αγορές                                                                                                                     

0 

7 Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή τεχνικά 
επαγγέλματα                                                                                                                                           

0 

8 Χειριστές μηχανημάτων σταθερών βιομηχανικών 
εγκαταστάσεων και συναρμολογητές                                                                                                                             

0 

9 Ανειδίκευτοι εργάτες χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες                                                                                                                                                  0 

Ε Ε Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση 
αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης. 

255 

1 Μέλη των βουλευομένων σωμάτων, ανώτερα διοικητικά και 
διευθυντικά στελέχη του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα                                                                                               

12 

2 Πρόσωπα που ασκούν επιστημονικά, καλλιτεχνικά και 
συναφή επαγγέλματα                                                                                                                                     

33 

3 Τεχνολόγοι τεχνικοί βοηθοί και ασκούντες συναφή 
επαγγέλματα                                                                                                                                              

46 

4 Υπάλληλοι γραφείου και ασκούντες συναφή επαγγέλματα                                                                                                                                                      60 

5 Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές σε 
καταστήματα και υπαίθριες αγορές                                                                                                                     

4 

7 Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή τεχνικά 
επαγγέλματα                                                                                                                                           

44 

8 Χειριστές μηχανημάτων σταθερών βιομηχανικών 
εγκαταστάσεων και συναρμολογητές                                                                                                                             

36 

9 Ανειδίκευτοι εργάτες χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες                                                                                                                                                  20 

ΣΤ ΣΤ Κατασκευές. 824 

1 Μέλη των βουλευομένων σωμάτων, ανώτερα διοικητικά και 
διευθυντικά στελέχη του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα                                                                                               

0 

2 Πρόσωπα που ασκούν επιστημονικά, καλλιτεχνικά και 
συναφή επαγγέλματα                                                                                                                                     

45 

3 Τεχνολόγοι τεχνικοί βοηθοί και ασκούντες συναφή 
επαγγέλματα                                                                                                                                              

51 

4 Υπάλληλοι γραφείου και ασκούντες συναφή επαγγέλματα                                                                                                                                                      18 
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5 Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές σε 
καταστήματα και υπαίθριες αγορές                                                                                                                     

0 

7 Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή τεχνικά 
επαγγέλματα                                                                                                                                           

651 

8 Χειριστές μηχανημάτων σταθερών βιομηχανικών 
εγκαταστάσεων και συναρμολογητές                                                                                                                             

50 

9 Ανειδίκευτοι εργάτες χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες                                                                                                                                                  9 

Ζ Ζ Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκινήτων 
οχημάτων και μοτοσικλετών. 

5098 

1 Μέλη των βουλευομένων σωμάτων, ανώτερα διοικητικά και 
διευθυντικά στελέχη του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα                                                                                               

13 

2 Πρόσωπα που ασκούν επιστημονικά, καλλιτεχνικά και 
συναφή επαγγέλματα                                                                                                                                     

11 

3 Τεχνολόγοι τεχνικοί βοηθοί και ασκούντες συναφή 
επαγγέλματα                                                                                                                                              

9 

4 Υπάλληλοι γραφείου και ασκούντες συναφή επαγγέλματα                                                                                                                                                      868 

5 Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές σε 
καταστήματα και υπαίθριες αγορές                                                                                                                     

2353 

7 Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή τεχνικά 
επαγγέλματα                                                                                                                                           

129 

8 Χειριστές μηχανημάτων σταθερών βιομηχανικών 
εγκαταστάσεων και συναρμολογητές                                                                                                                             

33 

9 Ανειδίκευτοι εργάτες χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες                                                                                                                                                  1682 

Η Η Μεταφορά και αποθήκευση. 2597 

1 Μέλη των βουλευομένων σωμάτων, ανώτερα διοικητικά και 
διευθυντικά στελέχη του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα                                                                                               

67 

2 Πρόσωπα που ασκούν επιστημονικά, καλλιτεχνικά και 
συναφή επαγγέλματα                                                                                                                                     

242 

3 Τεχνολόγοι τεχνικοί βοηθοί και ασκούντες συναφή 
επαγγέλματα                                                                                                                                              

66 

4 Υπάλληλοι γραφείου και ασκούντες συναφή επαγγέλματα                                                                                                                                                      270 

5 Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές σε 
καταστήματα και υπαίθριες αγορές                                                                                                                     

119 

7 Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή τεχνικά 
επαγγέλματα                                                                                                                                           

492 

8 Χειριστές μηχανημάτων σταθερών βιομηχανικών 
εγκαταστάσεων και συναρμολογητές                                                                                                                             

1071 

9 Ανειδίκευτοι εργάτες χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες                                                                                                                                                  270 

Θ Θ Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και 
υπηρεσιών εστίασης. 

13781 

1 Μέλη των βουλευομένων σωμάτων, ανώτερα διοικητικά και 
διευθυντικά στελέχη του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα                                                                                               

4 

2 Πρόσωπα που ασκούν επιστημονικά, καλλιτεχνικά και 0 
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συναφή επαγγέλματα                                                                                                                                     

3 Τεχνολόγοι τεχνικοί βοηθοί και ασκούντες συναφή 
επαγγέλματα                                                                                                                                              

3 

4 Υπάλληλοι γραφείου και ασκούντες συναφή επαγγέλματα                                                                                                                                                      5 

5 Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές σε 
καταστήματα και υπαίθριες αγορές                                                                                                                     

11759 

7 Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή τεχνικά 
επαγγέλματα                                                                                                                                           

0 

8 Χειριστές μηχανημάτων σταθερών βιομηχανικών 
εγκαταστάσεων και συναρμολογητές                                                                                                                             

0 

9 Ανειδίκευτοι εργάτες χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες                                                                                                                                                  2010 

Ι Ι Ενημέρωση και επικοινωνία. 1551 

1 Μέλη των βουλευομένων σωμάτων, ανώτερα διοικητικά και 
διευθυντικά στελέχη του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα                                                                                               

8 

2 Πρόσωπα που ασκούν επιστημονικά, καλλιτεχνικά και 
συναφή επαγγέλματα                                                                                                                                     

324 

3 Τεχνολόγοι τεχνικοί βοηθοί και ασκούντες συναφή 
επαγγέλματα                                                                                                                                              

285 

4 Υπάλληλοι γραφείου και ασκούντες συναφή επαγγέλματα                                                                                                                                                      815 

5 Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές σε 
καταστήματα και υπαίθριες αγορές                                                                                                                     

76 

7 Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή τεχνικά 
επαγγέλματα                                                                                                                                           

43 

8 Χειριστές μηχανημάτων σταθερών βιομηχανικών 
εγκαταστάσεων και συναρμολογητές                                                                                                                             

0 

9 Ανειδίκευτοι εργάτες χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες                                                                                                                                                  0 

Κ Κ Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες. 437 

1 Μέλη των βουλευομένων σωμάτων, ανώτερα διοικητικά και 
διευθυντικά στελέχη του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα                                                                                               

0 

2 Πρόσωπα που ασκούν επιστημονικά, καλλιτεχνικά και 
συναφή επαγγέλματα                                                                                                                                     

15 

3 Τεχνολόγοι τεχνικοί βοηθοί και ασκούντες συναφή 
επαγγέλματα                                                                                                                                              

0 

4 Υπάλληλοι γραφείου και ασκούντες συναφή επαγγέλματα                                                                                                                                                      406 

5 Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές σε 
καταστήματα και υπαίθριες αγορές                                                                                                                     

0 

7 Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή τεχνικά 
επαγγέλματα                                                                                                                                           

16 

8 Χειριστές μηχανημάτων σταθερών βιομηχανικών 
εγκαταστάσεων και συναρμολογητές                                                                                                                             

0 

9 Ανειδίκευτοι εργάτες χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες                                                                                                                                                  0 

Λ Λ Διαχείριση ακίνητης περιούσιας. 271 
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1 Μέλη των βουλευομένων σωμάτων, ανώτερα διοικητικά και 
διευθυντικά στελέχη του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα                                                                                               

0 

2 Πρόσωπα που ασκούν επιστημονικά, καλλιτεχνικά και 
συναφή επαγγέλματα                                                                                                                                     

12 

3 Τεχνολόγοι τεχνικοί βοηθοί και ασκούντες συναφή 
επαγγέλματα                                                                                                                                              

0 

4 Υπάλληλοι γραφείου και ασκούντες συναφή επαγγέλματα                                                                                                                                                      259 

5 Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές σε 
καταστήματα και υπαίθριες αγορές                                                                                                                     

0 

7 Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή τεχνικά 
επαγγέλματα                                                                                                                                           

0 

8 Χειριστές μηχανημάτων σταθερών βιομηχανικών 
εγκαταστάσεων και συναρμολογητές                                                                                                                             

0 

9 Ανειδίκευτοι εργάτες χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες                                                                                                                                                  0 

Μ Μ Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές 
δραστηριότητες. 

4046 

1 Μέλη των βουλευομένων σωμάτων, ανώτερα διοικητικά και 
διευθυντικά στελέχη του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα                                                                                               

0 

2 Πρόσωπα που ασκούν επιστημονικά, καλλιτεχνικά και 
συναφή επαγγέλματα                                                                                                                                     

1774 

3 Τεχνολόγοι τεχνικοί βοηθοί και ασκούντες συναφή 
επαγγέλματα                                                                                                                                              

71 

4 Υπάλληλοι γραφείου και ασκούντες συναφή επαγγέλματα                                                                                                                                                      858 

5 Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές σε 
καταστήματα και υπαίθριες αγορές                                                                                                                     

74 

7 Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή τεχνικά 
επαγγέλματα                                                                                                                                           

1240 

8 Χειριστές μηχανημάτων σταθερών βιομηχανικών 
εγκαταστάσεων και συναρμολογητές                                                                                                                             

3 

9 Ανειδίκευτοι εργάτες χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες                                                                                                                                                  26 

Ν Ν Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες. 887 

1 Μέλη των βουλευομένων σωμάτων, ανώτερα διοικητικά και 
διευθυντικά στελέχη του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα                                                                                               

13 

2 Πρόσωπα που ασκούν επιστημονικά, καλλιτεχνικά και 
συναφή επαγγέλματα                                                                                                                                     

112 

3 Τεχνολόγοι τεχνικοί βοηθοί και ασκούντες συναφή 
επαγγέλματα                                                                                                                                              

28 

4 Υπάλληλοι γραφείου και ασκούντες συναφή επαγγέλματα                                                                                                                                                      345 

5 Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές σε 
καταστήματα και υπαίθριες αγορές                                                                                                                     

10 

7 Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή τεχνικά 
επαγγέλματα                                                                                                                                           

24 
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8 Χειριστές μηχανημάτων σταθερών βιομηχανικών 
εγκαταστάσεων και συναρμολογητές                                                                                                                             

1 

9 Ανειδίκευτοι εργάτες χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες                                                                                                                                                  354 

Ξ Ξ Δημόσια διοίκηση και άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική 
ασφάλιση. 

20525 

1 Μέλη των βουλευομένων σωμάτων, ανώτερα διοικητικά και 
διευθυντικά στελέχη του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα                                                                                               

54 

2 Πρόσωπα που ασκούν επιστημονικά, καλλιτεχνικά και 
συναφή επαγγέλματα                                                                                                                                     

4767 

3 Τεχνολόγοι τεχνικοί βοηθοί και ασκούντες συναφή 
επαγγέλματα                                                                                                                                              

2111 

4 Υπάλληλοι γραφείου και ασκούντες συναφή επαγγέλματα                                                                                                                                                      1849 

5 Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές σε 
καταστήματα και υπαίθριες αγορές                                                                                                                     

162 

7 Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή τεχνικά 
επαγγέλματα                                                                                                                                           

3771 

8 Χειριστές μηχανημάτων σταθερών βιομηχανικών 
εγκαταστάσεων και συναρμολογητές                                                                                                                             

2282 

9 Ανειδίκευτοι εργάτες χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες                                                                                                                                                  5529 

Ο Ο Εκπαίδευση. 3804 

1 Μέλη των βουλευομένων σωμάτων, ανώτερα διοικητικά και 
διευθυντικά στελέχη του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα                                                                                               

0 

2 Πρόσωπα που ασκούν επιστημονικά, καλλιτεχνικά και 
συναφή επαγγέλματα                                                                                                                                     

3498 

3 Τεχνολόγοι τεχνικοί βοηθοί και ασκούντες συναφή 
επαγγέλματα                                                                                                                                              

46 

4 Υπάλληλοι γραφείου και ασκούντες συναφή επαγγέλματα                                                                                                                                                      243 

5 Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές σε 
καταστήματα και υπαίθριες αγορές                                                                                                                     

8 

7 Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή τεχνικά 
επαγγέλματα                                                                                                                                           

0 

8 Χειριστές μηχανημάτων σταθερών βιομηχανικών 
εγκαταστάσεων και συναρμολογητές                                                                                                                             

0 

9 Ανειδίκευτοι εργάτες χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες                                                                                                                                                  9 

Π Π Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την 
κοινωνική μέριμνα. 

1534 

1 Μέλη των βουλευομένων σωμάτων, ανώτερα διοικητικά και 
διευθυντικά στελέχη του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα                                                                                               

0 

2 Πρόσωπα που ασκούν επιστημονικά, καλλιτεχνικά και 
συναφή επαγγέλματα                                                                                                                                     

560 

3 Τεχνολόγοι τεχνικοί βοηθοί και ασκούντες συναφή 
επαγγέλματα                                                                                                                                              

723 

4 Υπάλληλοι γραφείου και ασκούντες συναφή επαγγέλματα                                                                                                                                                      49 
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5 Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές σε 
καταστήματα και υπαίθριες αγορές                                                                                                                     

50 

7 Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή τεχνικά 
επαγγέλματα                                                                                                                                           

50 

8 Χειριστές μηχανημάτων σταθερών βιομηχανικών 
εγκαταστάσεων και συναρμολογητές                                                                                                                             

52 

9 Ανειδίκευτοι εργάτες χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες                                                                                                                                                  50 

Ρ Ρ Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία. 1155 

1 Μέλη των βουλευομένων σωμάτων, ανώτερα διοικητικά και 
διευθυντικά στελέχη του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα                                                                                               

1 

2 Πρόσωπα που ασκούν επιστημονικά, καλλιτεχνικά και 
συναφή επαγγέλματα                                                                                                                                     

176 

3 Τεχνολόγοι τεχνικοί βοηθοί και ασκούντες συναφή 
επαγγέλματα                                                                                                                                              

88 

4 Υπάλληλοι γραφείου και ασκούντες συναφή επαγγέλματα                                                                                                                                                      529 

5 Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές σε 
καταστήματα και υπαίθριες αγορές                                                                                                                     

10 

7 Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή τεχνικά 
επαγγέλματα                                                                                                                                           

10 

8 Χειριστές μηχανημάτων σταθερών βιομηχανικών 
εγκαταστάσεων και συναρμολογητές                                                                                                                             

103 

9 Ανειδίκευτοι εργάτες χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες                                                                                                                                                  238 

Σ Σ Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών. 2619 

1 Μέλη των βουλευομένων σωμάτων, ανώτερα διοικητικά και 
διευθυντικά στελέχη του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα                                                                                               

0 

2 Πρόσωπα που ασκούν επιστημονικά, καλλιτεχνικά και 
συναφή επαγγέλματα                                                                                                                                     

211 

3 Τεχνολόγοι τεχνικοί βοηθοί και ασκούντες συναφή 
επαγγέλματα                                                                                                                                              

36 

4 Υπάλληλοι γραφείου και ασκούντες συναφή επαγγέλματα                                                                                                                                                      99 

5 Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές σε 
καταστήματα και υπαίθριες αγορές                                                                                                                     

2213 

7 Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή τεχνικά 
επαγγέλματα                                                                                                                                           

14 

8 Χειριστές μηχανημάτων σταθερών βιομηχανικών 
εγκαταστάσεων και συναρμολογητές                                                                                                                             

1 

9 Ανειδίκευτοι εργάτες χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες                                                                                                                                                  45 

Σύνολο κενών θέσεων 63339 

 

Οι προγνώσεις του CEDEFOP συμφωνούν επίσης με τα πρώτα αποτελέσματα της 

έρευνας διάγνωσης αναγκών του ΕΙΕΑΔ για τον εντοπισμό των δυναμικών κλάδων και 

επαγγελμάτων και των αναγκών. Δίνουν μια ιδιαίτερα ενθαρρυντική εικόνα 

αναφορικά με τη μεταβολή της απασχόλησης που παρουσιάζεται σε ορισμένους 
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κλάδους του πρωτογενούς τομέα (γεωργία και ζωική παραγωγή), του τουρισμού, της 

αποθήκευσης, των μεταφορών, των τηλεπικοινωνιών, και συγκεκριμένων υποκλάδων 

της μεταποίησης. Από δυναμισμό χαρακτηρίζονται οι κλάδοι της επεξεργασίας 

τροφίμων, ψαριών, οι υδατοκαλλιέργειες και η παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων. 

Γενικά με βάση την τάση που έχουν δείξει τα τελευταία έτη τα επαγγέλματα που 

χαρακτηρίζονται από τον υψηλότερο δυναμισμό είναι τα επαγγέλματα της παροχής 

υπηρεσιών και οι πωλητές και στον τουρισμό διαφαίνεται στην παρούσα περίοδο ότι 

εμπεριέχεται ο μεγαλύτερος βαθμός δυναμισμού.  

 
 

Δυναμικοί/ 
φθίνοντες κλάδοι 

 

Σε παρένθεση η μεταβολή της απασχόλησης 

Δυναμικοί κλάδοι  

011 Καλλιέργεια μη πολυτετών φυτών (20.068) 

862 Δραστηριότητες άσκησης ιατρικών – οδοντιατρικών επαγγελμάτων (16.545) 

561 Δραστηριότητες εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης (12.471) 

869 Άλλες δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας (6.243) 

851 Προσχολική εκπαίδευση (5.085) 

478 Λιανικό εμπόριο σε υπαίθριους πάγκους και αγορές (5.084) 

474 Λιανικό εμπόριο, εξοπλισμός πληροφοριακών-επικοινωνιακών 
συστημάτων (4.271) 

014 Ζωική παραγωγή (3.560) 

502 Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές εμπορευμάτων (3.413) 

103 Επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών (3.404) 

Φθίνοντες κλάδοι  

412 Κατασκευή κτιρίων (-101.873) 

433 Κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος (-95.418) 

841 Κρατική διοίκηση, οικονομία και κοινωνική πολιτική (-57.641) 

477 Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών (-48.007) 

432 Δραστηριότητες ηλεκτρολόγων-υδραυλικών άλλων κατασκευών (-2.194) 

Πηγή: ΕΙΕΑΔ 
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6 Έρευνα πεδίου για τις ανάγκες της Περιφερειακής αγοράς 
εργασίας – Βασικά ευρήματα 

 

6.1 Ποσοτική έρευνα πεδίου 

6.1.1 Ταυτότητα της έρευνας πεδίου 

Το διάστημα Μάιος – Ιούνιος 2015 (7 εβδομάδες) πραγματοποιήθηκε πιλοτική 

εφαρμογή της ποσοτικής έρευνας πεδίου στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. 

Αντικείμενο της έρευνας (όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω) ήταν η διάγνωση 

αναγκών της αγοράς εργασίας σε δεξιότητες και ειδικότητες στην Περιφέρεια Δυτικής 

Ελλάδας, ενώ δευτερεύοντα θέματα διερεύνησης αποτέλεσαν: 

 η σχέση των επιχειρήσεων με την καινοτομία, με την έρευνα και την 

ανάπτυξη,  

 ο βαθμός ενδιαφέροντος των επιχειρήσεων για προσφορά θέσεων πρακτικής 

άσκησης,  

 οι τρόποι με τους οποίους ενημερώνονται για τις εξελίξεις στην οικονομία και 

στον οικονομικό κλάδο, όπου δραστηριοποιούνται κ.α. 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε και στις 3 Περιφερειακές Ενότητες της Δυτικής Ελλάδας 

με τη χρήση κατάλληλα δομημένου ερωτηματολογίου (στο Παράρτημα Ι & ΙΙ 

παρατίθενται το αναλυτικό μεθοδολογικό πλαίσιο της έρευνας και το 

ερωτηματολόγιο). Το ερωτηματολόγιο αναρτήθηκε  στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας 

Δυτικής Ελλάδας (http://www.pde.gov.gr) και η συμπλήρωσή του από τις επιχειρήσεις 

έγινε ηλεκτρονικά. 

Η ενημέρωση των επιχειρήσεων έγινε αρχικά μέσω των Επιμελητηρίων Αχαΐας, Ηλείας 

και Αιτωλοακαρνανίας τα οποία απέστειλαν στις επιχειρήσεις μέλη τους σχετική 

ενημέρωση.  Σημειώνεται ότι είχε προηγηθεί ενημέρωση των Επιμελητηρίων από την 

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αναφορικά με την διενεργούμενη έρευνα και την 

συμβολή των Επιμελητηρίων σε αυτήν.  

Κατά την εξέλιξη της έρευνας εστάλη υπενθυμιστικό ηλεκτρονικό μήνυμα για την 

αύξηση της ροής συμπληρωμένων ερωτηματολογίων, ενώ έγιναν επίσης 

δειγματοληπτικά τηλεφωνικές κλήσεις στις επιχειρήσεις προκειμένου να 

ενημερωθούν για τη σημασία και τον σκοπό της έρευνας.   

Συνολικά συμπληρώθηκαν 48 ερωτηματολόγια, εκ των οποίων 40 έγκυρα προς 

στατιστική επεξεργασία. 

Τα αποτελέσματα από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε παρουσιάζονται στις 

επόμενες ενότητες. 

 

 

 

http://www.pde.gov.gr/
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6.1.2 Αποτελέσματα έρευνας πεδίου 

 

Δημογραφικά στοιχεία ερωτώμενων 

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τα ευρήματα σχετικά με τα δημογραφικά 

στοιχεία των ερωτώμενων που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο. Η παρουσίαση των 

ευρημάτων γίνεται ανά ερώτηση, με παράθεση σχετικών πινάκων, γραφημάτων και 

επεξηγήσεων. 

 

Ερώτηση 1: Φύλο 

Σε σύνολο σαράντα (40) ερωτώμενων που συμμετείχαν στην έρευνα, οι 28 ήταν 

άνδρες (το 70%)  και οι 12 γυναίκες (το 30%). Ακολουθεί σχετικό γράφημα με την 

κατανομή του φύλου: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ερώτηση 2: Ηλικία  

Στην πλειονότητά τους και σε ποσοστό 55% (22 άτομα), οι ερωτώμενοι ανήκαν στην 

ηλικιακή ομάδα των 31-45 ετών. Δεύτερη σε μέγεθος, με ποσοστό 32,5% (13 άτομα), 

αναδείχθηκε η ομάδα των 46-65 ετών ενώ μόλις 5 ερωτώμενοι (το 12,5%) ήταν μεταξύ 

18-30 ετών. 
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Ερωτήσεις 3 και 4  

Σημειώνεται ότι οι συγκεκριμένες ερωτήσεις κατέγραφαν το ονοματεπώνυμο του 

ερωτώμενου (ερώτηση 3) καθώς και την επωνυμία και τα στοιχεία επικοινωνίας της 

επιχείρησης (ερώτηση 4) που εκπροσωπήθηκε στην έρευνα. Ως εκ τούτου και για 

λόγους τήρησης των προσωπικών δεδομένων τα συγκεκριμένα στοιχεία δεν 

παρουσιάζονται στην παρούσα ερευνητική έκθεση.  

 

Ερώτηση 5: Θέση στην εταιρεία 

Στην εν λόγω ερώτηση οι ερωτώμενοι κλήθηκαν να δηλώσουν ελεύθερα σε κατάλληλο 

πεδίο την τρέχουσα θέση που κατέχουν στην εταιρεία. Οι απαντήσεις που δόθηκαν 

αποτυπώνονται ποσοτικά στον παρακάτω πίνακα, ενώ ακολουθεί και γραφική 

αναπαράσταση. 

 
Θέση στην εταιρεία Μέτρηση Ποσοστό 

Ιδιοκτήτης 6 15,00% 

Εταίρος 3 7,50% 

Πρόεδρος 5 12,50% 

Γενικός Διευθυντής 1 2,50% 

Διευθύνων Σύμβουλος 6 15,00% 

Διαχειριστής 2 5,00% 

Διευθυντής/τρια 4 10,00% 

Μέλος ΔΣ 3 7,50% 

Υπεύθυνος/η Τομέα 4 10,00% 

Υπάλληλος 1 2,50% 
Εξωτερικός 
Συνεργάτης 1 2,50% 

καμία απάντηση 4 10,00% 

Σύνολο 40 100,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

100 

Τεύχος Α: Διαμόρφωση Περιφερειακού Μηχανισμού για τη διάγνωση 

αναγκών της Αγοράς Εργασίας 

 

Ερώτηση 6: Νομική μορφή εταιρείας 

Αναφορικά με τη Νομική Μορφή των επιχειρήσεων, από την επεξεργασία των 

απαντήσεων προέκυψε ότι οι μισές από τις επιχειρήσεις (ήτοι το 50%) που συμμετείχαν 

στην έρευνα είχαν τη μορφή Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.). Το υπόλοιπο δείγμα, αν και 

μικρό, περιείχε όλες τις νομικές μορφές επιχειρήσεων, με επικρατέστερες τις Ατομικές 

και τις Ομόρρυθμες Εταιρείες. Στον παρακάτω πίνακα αποτυπώνεται το πλήθος 

επιχειρήσεων σε κάθε κατηγορία, ενώ ακολουθεί και γραφική ποσοστιαία 

αναπαράσταση. 

 

Νομική μορφή επιχείρησης Μέτρηση Ποσοστό 

Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε)/ Α.Ε.Β.Ε. 20 50,00% 

Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (Α.Μ.Κ.Ε) 2 5,00% 

Ατομική Εταιρεία 4 10,00% 

Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε) 3 7,50% 

Ετερόρρυθμη Εταιρεία (Ε.Ε) 3 7,50% 

Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε) 2 5,00% 

Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ) 1 2,50% 

Ομόρρυθμη Εταιρεία (Ο.Ε) 5 12,50% 

Σύνολο 40 100,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ερώτηση 7: Έτη λειτουργίας 

Αναφορικά με τα έτη λειτουργίας, η ανάλυση των απαντήσεων έδειξε ότι το 60%  του 

δείγματος των επιχειρήσεων λειτουργεί το πολύ 10 έτη. Συγκεκριμένα το 35% 

λειτουργεί από 6-10 έτη, ενώ το 25% λειτουργεί από 0-5 έτη. Από την ανάλυση 

προέκυψε ότι περίπου μία στις τέσσερις επιχειρήσεις του δείγματος λειτουργούν για 

πάνω από 20 συναπτά έτη. Στον παρακάτω πίνακα αποτυπώνεται η αριθμητική 

συμμετοχή των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα, ενώ ακολουθεί και 

γραφική παράσταση. 
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Έτη λειτουργίας Μέτρηση Ποσοστό 

καμία απάντηση 1 2,50% 

0-5 10 25,00% 

6-10 14 35,00% 

11-15 4 10,00% 

16-20 2 5,00% 

20+ 9 22,50% 

Σύνολο 40 100,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ερώτηση 8: Περιφερειακή Ενότητα – Δήμος έδρας 

Αναφορικά με την Π.Ε. στην οποία εδρεύουν οι επιχειρήσεις του δείγματος, η ανάλυση 

των αποτελεσμάτων ανέδειξε ότι η πλειονότητα και συγκεκριμένα το 62,5% ανήκει 

στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας (25 επιχειρήσεις), ενώ ακολουθεί η Π.Ε. 

Αιτωλοακαρνανίας με 22,5% (9 επιχειρήσεις). Στον παρακάτω πίνακα αποτυπώνεται ο 

αριθμός των επιχειρήσεων ανά Π.Ε. που συμμετείχαν στην έρευνα, ενώ ακολουθεί και 

κυκλικό διάγραμμα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιφερειακή Ενότητα Μέτρηση Ποσοστό 

Αιτωλοακαρνανίας 9 22,50% 

Αχαΐας 25 62,50% 

Ηλείας 6 15,00% 

Σύνολο 40 100,00% 
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Ερώτηση 9: Τομέας Δραστηριότητας 

Όσον αφορά τον βασικό τομέα δραστηριότητας των επιχειρήσεων, η πλειονότητα 

(όπως προέκυψε από την ανάλυση των απαντήσεων) δραστηριοποιείται στον 

Τριτογενή Τομέα (57,5%), ενώ ακολουθεί ο Δευτερογενής Τομέας (35%). Μόλις μία 

επιχείρηση δήλωσε ότι δραστηριοποιείται στον Πρωτογενή τομέα, ενώ δύο 

επιχειρήσεις δεν έδωσαν καμία απάντηση. Στον παρακάτω Πίνακα αποτυπώνεται ο 

αριθμός των επιχειρήσεων ανά τομέα, ενώ ακολουθεί και κυκλικό διάγραμμα. 

 
Τομείς παραγωγής Μέτρηση Ποσοστό 

Τριτογενής τομέας 23 57,50% 

Δευτερογενής τομέας 14 35,00% 

Πρωτογενής τομέας 1 2,50% 

Δήμος Μέτρηση Ποσοστό Μέτρησης 

Αγρινίου 8 20,00% 

Αιγιαλείας 1 2,50% 

Δυτικής Αχαΐας 4 10,00% 

Μεσολογγίου 1 2,50% 

Καλαβρύτων 3 7,50% 

Πατρέων 17 42,50% 

Πύργου 6 15,00% 

Σύνολο 41 100,00% 
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καμία απάντηση 2 5,00% 

Σύνολο 40 100,00% 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ερώτηση 10: Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας της επιχείρησης 

Όσον αφορά τον ειδικό κλάδο δραστηριότητας των επιχειρήσεων του δείγματος, από 

την ανάλυση των απαντήσεων προέκυψε ένα μεγάλο εύρος διαφορετικών 

δραστηριοτήτων, με τις επαγγελματικές υπηρεσίες, τις κατασκευές και την 

εκπαίδευση να έχουν ελαφρώς μεγαλύτερη αντιπροσώπευση. Οι απαντήσεις που 

δόθηκαν αποτυπώνονται συνολικά στον παρακάτω πίνακα: 

  

Κλάδος Οικονομικής Δραστηριότητας Μέτρηση Ποσοστό % 

Άλλο 13 32,50% 

Βιομηχανία τροφίμων-ποτών 2 5,00% 

Γεωργία/Κτηνοτροφία/Ιχθυοκαλλιέργειες 1 2,50% 

Εκδόσεις 1 2,50% 

Εκπαίδευση 6 15,00% 

Εργασίες Ηλεκτρικών/Υδραυλικών/Άλλων Κατασκευαστικών 
Εγκαταστάσεων 

1 
2,50% 

Εστίαση 1 2,50% 

Κατασκευές - Βιομηχανία (γενικά) 3 7,50% 

Τεχνικές Δοκιμές και Αναλύσεις/Έρευνα 1 2,50% 

Τουρισμός (ξενοδοχεία, ταξιδιωτικά γραφ./πρακτ., πλωτές 
μεταφ., ενοικιάσεις, ψυχαγωγία) 

2 
5,00% 

Υγεία 2 5,00% 

Υπηρεσίες Μηχανικών-Αρχιτεκτόνων 2 5,00% 

Χονδρικό/Λιανικό Εμπόριο 1 2,50% 

Χρηματοπιστωτικές/Ασφαλιστικές/Λογιστικές/Νομικές/Συμβο
υλευτικές/Επενδυτικές Υπηρεσίες 

4 
10,00% 

Γενικό άθροισμα 40 100,00% 

 

Οι επιχειρήσεις που επέλεξαν «Άλλο», έδωσαν τις εξής απαντήσεις αναφορικά με τη 

δραστηριότητά τους: 
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• ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ  ΤΠΕ 

• ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 

• ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥΣ 

• ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ  

• ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 

• ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ (Internet of things) 

• ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

• ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

• ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 

• ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

• ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ENERGY SUBMETERS) 

Παρόλο τον μικρό αριθμό του δείγματος, παρατηρείται σχετικά αντικειμενική και 

αναλογική αντιπροσώπευση από σχεδόν όλους τους βασικούς κλάδους οικονομικής 

δραστηριότητας. Η πλειονότητα των επιχειρήσεων που επέλεξαν «Άλλο», έχουν ως 

αντικείμενο την Πληροφορική και γενικά τα προϊόντα ΤΠΕ (Η/Υ, λογισμικό, Διαδίκτυο 

κλπ). Ακολουθεί σχηματική αναπαράσταση των ευρημάτων: 
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Ερώτηση 11: Ανήκετε σε κάποιον Επαγγελματικό Σύλλογο/Επαγγελματικό 

Επιμελητήριο; 

Στην ερώτηση αναφορικά με το αν η επιχείρηση ανήκει σε κάποιο Επιμελητήριο ή 

Επαγγελματικό Σύλλογο, το 83% απάντησε θετικά ενώ το υπόλοιπο 17% απάντησε 

αρνητικά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα Επιμελητήρια/Σύλλογοι που δόθηκαν ως απαντήσεις στο διευκρινιστικό πεδίο ήταν 

τα εξής: 

• ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΙΑΣ 

• ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 

• ΣΤΕΔΕ 

• ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ  

• ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

• ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 

• ΕΒΕΑ 

• ΣΤΕΔΕ / Επιμελητήριο Αχαΐας 

 

Ερώτηση 13: Ποιος είναι ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών της επιχείρησής σας; 

Στη μεγάλη πλειονότητα των επιχειρήσεων (70%), ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών 

που αναφέρθηκε ήταν μικρότερος των 2 εκατ. ευρώ, που σημαίνει ότι 7 στις 10 

επιχειρήσεις ανήκουν στην κατηγορία των «Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» με βάση τον 

κύκλο εργασιών, το οποίο είναι άλλωστε και αναμενόμενο ως εύρημα. Τέσσερις 

επιχειρήσεις του δείγματος ήταν στην αμέσως επόμενη κατηγορία των «Μικρών 

Επιχειρήσεων» με κύκλο εργασιών από 2-10 εκατ. ευρώ,  ενώ μόλις δύο επιχειρήσεις 

ήταν «Μεσαίες» επιχειρήσεις, με κύκλο εργασιών άνω των 10 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται 

ότι 6 επιχειρήσεις επέλεξαν να μην δώσουν απάντηση στη συγκεκριμένη ερώτηση. 

Ακολούθως δίνεται σχετικός πίνακας καθώς και γράφημα. 
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Ετήσιος κύκλος εργασιών Μέτρηση Ποσοστό  

0 < 2.000.000€ 28 70,00% 

2.000.000€ έως και 10.000.000€ 4 10,00% 

Άνω των 10.000.000€ έως και 
50.000.000€ 2 5,00% 

καμία απάντηση 6 15,00% 

Σύνολο 40 100,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ερώτηση 14: Ποιος είναι ο αριθμός εργαζομένων σήμερα στην επιχείρησή σας, με 

οποιαδήποτε σχέση εργασίας; 

Στην ερώτηση αναφορικά με τον αριθμό των εργαζομένων (σε απόλυτη τιμή) που 

απασχολούν οι επιχειρήσεις, η πλειονότητα (το 55% του δείγματος) απάντησε πως 

απασχολεί κάτω από 10 άτομα. Το 37,5% των επιχειρήσεων δήλωσε ότι απασχολεί από 

10-49 άτομα, ενώ μόλις 3 επιχειρήσεις δήλωσαν ότι απασχολούν πάνω από 50 άτομα 

Οι δύο τελευταίες επιχειρήσεις έχουν και ετήσιο τζίρο άνω των 10 εκατ. ευρώ. Ο 

επόμενος πίνακας αποτυπώνει τις αριθμητικές απαντήσεις ενώ ακολουθεί και σχετικό 

γράφημα. 

 
Αριθμός 
εργαζομένων Μέτρηση 

Ποσοστό 
Μέτρησης 

0 - 9 άτομα 22 55,00% 

10 - 49 άτομα 15 37,50% 

50 - 249 άτομα 3 7,50% 

Σύνολο 40 100,00% 
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Ερώτηση 15: Ποιο είναι το μορφωτικό επίπεδο των εργαζομένων στην επιχείρησή σας; 

Στην ερώτηση αναφορικά με το μορφωτικό επίπεδο των εργαζομένων, οι απαντήσεις 

επεξεργάστηκαν σε συνάρτηση με τον βασικό τομέα παραγωγής στον οποίο 

δραστηριοποιείται κάθε επιχείρηση. Τα γενικά συμπεράσματα που προέκυψαν από 

την ανάλυση των απαντήσεων είναι τα εξής: 

 Στον Πρωτογενή τομέα παραγωγής, το μορφωτικό επίπεδο της συντριπτικής 

πλειονότητας των εργαζομένων ανήκει στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ενώ 

ελάχιστοι υπάλληλοι έχουν αποκτήσει προσόντα από τη Δευτεροβάθμια ή 

Τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι στον εν λόγω τομέα 

παραγωγής απασχολούνται κυρίως εργάτες αγροτικών καλλιεργειών με χαμηλή 

εξειδίκευση και χαμηλό μορφωτικό επίπεδο. 

 Στις επιχειρήσεις του Δευτερογενή τομέα παραγωγής, το μορφωτικό επίπεδο των 

περισσότερων υπαλλήλων είναι η Τριτοβάθμια εκπαίδευση (περίπου 6 στους 10). 

Οι υπόλοιποι ανήκουν κυρίως στις κατηγορίες της Δευτεροβάθμιας και της 

Μεταλυκειακής (Μη Τριτοβάθμιας) εκπαίδευσης, ενώ μικρότερος αριθμός 

υπαλλήλων ανήκει στην Υποχρεωτική Δευτεροβάθμια και την Πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση (εργάτες οικοδομών, εργοστασίων, αρτοποιείων κλπ.).  

 Στις επιχειρήσεις του Τριτογενή τομέα παραγωγής, το μορφωτικό επίπεδο της 

συντριπτικής πλειονότητας των υπαλλήλων συγκεντρώνεται στην κατηγορία της 

Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ αρκετοί υπάλληλοι ανήκουν στην κατηγορία της 

Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Λιγότεροι υπάλληλοι παρατηρούνται στις 

κατηγορίες της Υποχρεωτικής Δευτεροβάθμιας και της Πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης (εργάτες καθαριότητας σε κλινικές, ξενοδοχεία κλπ.) 

 

Ερώτηση 16: Ποια είναι η κατανομή κατά φύλο των εργαζομένων στην επιχείρησή σας; 

Στην ερώτηση για το φύλο των εργαζομένων της εταιρείας, οι απαντήσεις 

επεξεργάστηκαν και πάλι ανά βασικό τομέα παραγωγής. Τα κυριότερα ευρήματα είναι 

τα εξής: 

 Στον Πρωτογενή τομέα παραγωγής, παρατηρήθηκε υπεροχή των ανδρών έναντι 

των γυναικών (70% έναντι 30%). 

 Στις επιχειρήσεις του Δευτερογενή τομέα παραγωγής, η συντριπτική πλειονότητα 

του προσωπικού των συμμετεχόντων στην έρευνα επιχειρήσεων αποτελείται 

επίσης από άνδρες με παρόμοια ποσοστά (70% έναντι 30%). 

 Στις επιχειρήσεις του Τριτογενή τομέα παραγωγής, σημαντικό εύρημα αποτελεί ότι 

το προσωπικό αποτελείται σχεδόν ισοδύναμα από άνδρες και γυναίκες, με τις 

γυναίκες να έχουν ένα μικρό προβάδισμα. Η σχετική υπεροχή του γυναικείου 

πληθυσμού έναντι του ανδρικού παρατηρείται μόνο στον Τριτογενή τομέα. 
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Ερώτηση 17: Ποια είναι η ηλικιακή κατανομή των εργαζομένων στην επιχείρησή σας; 

Στην ερώτηση για την ηλικιακή κατανομή των εργαζομένων, οι απαντήσεις 

επεξεργάστηκαν και πάλι ανά βασικό τομέα παραγωγής. Τα κυριότερα ευρήματα είναι 

τα εξής: 

 Στον Πρωτογενή τομέα παραγωγής παρατηρείται ότι περίπου το ήμισυ του 

ανθρωπίνου δυναμικού ανήκει στην ηλικιακή κατηγορία των 30-39 ετών ενώ το 

υπόλοιπο κατανέμεται κυρίως στην κατηγορία κάτω των 29 ετών. 

 Στις επιχειρήσεις του Δευτερογενή τομέα παραγωγής οι οποίες έλαβαν μέρος στην 

έρευνα πεδίου, παρατηρείται ότι το ήμισυ του ανθρώπινου δυναμικού 

συγκεντρώνεται στην ηλικιακή κατηγορία των 30-39 ετών, ενώ το υπόλοιπο 

ανήκει κατά φθίνοντα μεγέθη στις κατηγορίες <29 ετών, 40-49 ετών και 50-59 

ετών. Τέλος, ένα πολύ μικρό μέρος του εργατικού δυναμικού ανήκει στην 

κατηγορία των >60 ετών. 

 Στον Τριτογενή τομέα παραγωγής, σημαντικό εύρημα αποτελεί ότι η πλειονότητα 

του εργατικού δυναμικού ανήκει στην μικρότερη ηλικιακή κατηγορία των <29 

ετών, ενώ αρκετοί συγκεντρώνονται και στις κατηγορίες των 30-39 ετών και 40-49 

ετών. Λιγότεροι εργαζόμενοι ανήκουν στην κατηγορία των 50-59 ετών ενώ 

ελάχιστοι παρατηρούνται στην κατηγορία >60 ετών. 

 

Διάγνωση Αναγκών 

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τα ευρήματα που αφορούν τη διάγνωση των 

αναγκών των επιχειρήσεων σε δεξιότητες και ειδικότητες. Η παρουσίαση των 

ευρημάτων γίνεται ανά ερώτηση, με παράθεση σχετικών Πινάκων, γραφημάτων και 

επεξηγήσεων/ σχολίων. 

 

Ερώτηση 18: Η επιχείρησή σας κάνει διάγνωση αναγκών σε επίπεδο ανθρώπινου 

δυναμικού, θέσεων εργασίας, θέσεων πρακτικής άσκησης κ.λπ.; 

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι το 65% (26 επιχειρήσεις) διενεργεί κάποιου 

είδους διάγνωση αναγκών σε θέσεις εργασίας, ενώ το 35% δεν προβαίνει σε ανάλογες 

ενέργειες. Τα αποτελέσματα αποτυπώνονται και στο παρακάτω σχήμα: 
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Ερώτηση 19: Με ποιόν τρόπο διαγιγνώσκει η επιχείρησή σας τις σχετικές ανάγκες; 

Οι επιχειρήσεις που απάντησαν «ΝΑΙ» στην προηγούμενη ερώτηση (26 επιχειρήσεις), 

κλήθηκαν να απαντήσουν σχετικά με τη μέθοδο την οποία χρησιμοποιούν για να  

διαγνώσουν τις σχετικές ανάγκες, μέσα από ένα εύρος 7 επιλογών. Οι επιχειρήσεις 

είχαν τη δυνατότητα παραπάνω της μίας επιλογής. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι 

επιχειρήσεις χρησιμοποιούν όλους τους γνωστούς τρόπους, με πιο δημοφιλείς να είναι 

η διάγνωση μέσω προτύπων ποιότητας (π.χ. ISO) και μέσω της αξιολόγησης του 

προσωπικού σε τακτική βάση. Σημαντικός τρόπος είναι και μέσω του βαθμού 

επίτευξης των στόχων της επιχείρησης. Τα αποτελέσματα φαίνονται συνολικά στο 

παρακάτω σχήμα: 

 

Ερώτηση 20: Πόσο συχνά υλοποιείτε προγράμματα κατάρτισης – επιμόρφωσης του 

ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησης; 

Στην παρούσα ερώτηση όλες οι επιχειρήσεις κλήθηκαν να απαντήσουν σχετικά με τη 

συχνότητα υλοποίησης προγραμμάτων κατάρτισης – επιμόρφωσης στο προσωπικό 

τους. Από τα αποτελέσματα προέκυψε μία σχετική ισορροπία, αφού σχεδόν οι μισές 

επιχειρήσεις δεν υλοποιούν ποτέ προγράμματα επιμόρφωσης-κατάρτισης (ή τα 

υλοποιούν σπάνια), ενώ οι υπόλοιπες μισές υλοποιούν συχνά (ή πολύ συχνά) 

προγράμματα κατάρτισης - επιμόρφωσης. Τα αποτελέσματα φαίνονται και στο 

παρακάτω σχήμα: 
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Ερώτηση 21: Από τα άτομα που παρακολούθησαν προγράμματα κατάρτισης – 

επιμόρφωσης κατά την τελευταία τριετία (2012-2014) ποια ήταν η κατανομή ανά 

επίπεδο εξειδίκευσης; 

Βάσει των απαντήσεων των συμμετεχόντων, παρατηρείται ότι η πλειονότητα του 

εργατικού δυναμικού που παρακολούθησε προγράμματα κατάρτισης - επιμόρφωσης 

την τελευταία τριετία ανήκει στην κατηγορία των ανώτερων στελεχών ενώ πολλοί 

ανήκουν στην κατηγορία των μεσαίων στελεχών. Οι κυριότεροι κλάδοι στους οποίους 

εντοπίζεται η επιμόρφωση ανώτερων και μεσαίων στελεχών είναι ο Τουρισμός, η 

Εκπαίδευση, το Εμπόριο, οι κλάδοι «υψηλής τεχνολογίας» και οι Υπηρεσίες προς 

επιχειρήσεις (συμβουλευτικές, επενδυτικές, χρηματοπιστωτικές κλπ).  

Οι κυριότεροι κλάδοι στους οποίους εντοπίζεται η επιμόρφωση χαμηλόβαθμων 

στελεχών είναι οι λογιστικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες, καθώς και ορισμένες 

τεχνικές υπηρεσίες δικτύων, υπολογιστών, σχεδιασμού κυκλωμάτων κλπ. 
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Ερώτηση 22: Σε ποια θεματικά αντικείμενα εκπαιδεύεται συνήθως το ανθρώπινο 

δυναμικό της επιχείρησης; 

Στην παρούσα ερώτηση οι επιχειρήσεις κλήθηκαν να απαντήσουν σχετικά με τα 

αντικείμενα στα οποία εκπαιδεύεται συνήθως το προσωπικό τους, μέσα από την 

επιλογή σε Τεχνικά αντικείμενα, Οικονομικά αντικείμενα, Διοικητικά θέματα, 

δεξιότητες Πληροφορικής, εξειδικευμένα αντικείμενα Πληροφορικής ή άλλο. Οι 

επιχειρήσεις είχαν τη δυνατότητα παραπάνω της μίας επιλογής. Η επεξεργασία των 

απαντήσεων αποτύπωσε μια σχετική ισορροπία ανάμεσα σε όλα τα θεματικά 

αντικείμενα, καθώς αυτά επιλέχθηκαν στον ίδιο περίπου βαθμό από όλους τους 

συμμετέχοντες. Η επιλογή «Άλλο» ανέδειξε επίσης ως αντικείμενα τα εκπαιδευτικά 

προγράμματα, θέματα επικοινωνίας, θέματα ISO, θέματα υγείας και τεχνικές 

πωλήσεων. Τα αποτελέσματα φαίνονται αναλυτικά και στο παρακάτω σχήμα: 
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Ερώτηση 23: Σε ποιον βαθμό συνέβαλλαν τα προγράμματα επιμόρφωσης του 

ανθρώπινου δυναμικού στα κάτωθι; 

Στην παρούσα ερώτηση οι επιχειρήσεις κλήθηκαν να απαντήσουν αναφορικά με τον 

βαθμό στον οποίο συνέβαλλαν τα προγράμματα επιμόρφωσης του ανθρώπινου 

δυναμικού στα κάτωθι θέματα: 

• Αναβάθμιση των γενικών προσόντων  

• Αναβάθμιση των ειδικών επαγγελματικών προσόντων που σχετίζονται με τη 

θέση εργασίας στην Επιχείρηση 

• Διατήρηση θέσεων εργασίας 

• Βελτίωση της θέσης των εργαζομένων εντός της Επιχείρησης (αλλαγή θέσης 

εργασίας) 

• Αύξηση της αποδοτικότητας των εργαζομένων 

• Βελτίωση της παραγωγικότητας της Επιχείρησης 

Η ανάλυση των απαντήσεων έδειξε ότι κατά κύριο λόγο τα προγράμματα 

επιμόρφωσης συνέβαλλαν πολύ ή αρκετά σε όλα τα προτεινόμενα θέματα, καθώς 

πάνω από τις μισές επιχειρήσεις του δείγματος έδωσαν τις εν λόγω απαντήσεις. Τα 

αποτελέσματα φαίνονται σχηματικά και στο παρακάτω σχήμα: 
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Ερώτηση 24: Έχετε καταγράψει εκπαιδευτικές ανάγκες των εργαζομένων της 

επιχείρησής σας, τις οποίες θα πρέπει να καλύψετε το επόμενο διάστημα; 

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι το 55% (22 επιχειρήσεις) καταγράφει τις 

εκπαιδευτικές ανάγκες των εργαζομένων, ενώ το 45% (18 επιχειρήσεις) δεν κάνει 

κάποιου είδους καταγραφή. Τα αποτελέσματα αποτυπώνονται και στο παρακάτω 

σχήμα: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ερώτηση 25: Προβλέπετε να παρουσιάζεται η ανάγκη για νέα/ες θέση/εις εργασίας στην 

επιχείρησή σας εντός των επόμενων 12 μηνών; 

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι το 70% (28 επιχειρήσεις) προβλέπει την 

ανάγκη τουλάχιστον μίας νέας θέσης εργασίας εντός των επόμενων 12 μηνών, ενώ το 

30% (12 επιχειρήσεις) δεν προβλέπει κάποια ανάγκη. Το εύρημα αυτό είναι ιδιαίτερα 

σημαντικό δεδομένης της οικονομικής συγκυρίας. Τα αποτελέσματα αποτυπώνονται 

παραστατικά και στο παρακάτω σχήμα: 
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Ερώτηση 26: Σε ποιον βαθμό θα σας ενδιέφερε να διαθέσετε θέσεις απόκτησης 

εργασιακής εμπειρίας ή/και πρακτικής άσκησης;   

Στην παρούσα ερώτηση οι επιχειρήσεις κλήθηκαν να απαντήσουν μέσα από την 

παράθεση των κάτωθι επιλογών: 

• Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας για νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας 

• Πρακτική άσκηση σπουδαστών μαθητείας 

• Πρακτική άσκηση φοιτητών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (φοιτητές 

Πανεπιστημίων & ΤΕΙ) 

Τα ευρήματα ήταν αξιοσημείωτα, καθώς παρατηρήθηκαν τα εξής: 

 Το 67,5% των επιχειρήσεων ενδιαφέρεται «από αρκετά έως πολύ» για 

πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για νεοεισερχόμενους στην 

αγορά εργασίας. 

 Το 55% των επιχειρήσεων ενδιαφέρεται από «αρκετά έως πολύ» για πρόγραμμα 

πρακτικής άσκησης σπουδαστών μαθητείας. 

 Το 72,5% των επιχειρήσεων ενδιαφέρεται από «αρκετά έως πολύ» για 

πρόγραμμα πρακτικής άσκησης φοιτητών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

(φοιτητές Πανεπιστημίων & ΤΕΙ). 

Στο παρακάτω σχήμα αποτυπώνονται αναλυτικά οι απαντήσεις που δόθηκαν σε κάθε 

περίπτωση: 

Οι θέσεις πρακτικής που διατίθενται να προσφέρουν οι επιχειρήσεις που απάντησαν 

«αρκετά» ή «πολύ», είναι κατά μέσο όρο 2,7 θέσεις ανά επιχείρηση. 
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Οι ειδικότητες με τις οποίες σχετίζονται οι θέσεις πρακτικής που δύνανται να 

προσφέρουν οι επιχειρήσεις, βάσει των απαντήσεων που δόθηκαν, είναι οι εξής: 

 Πληροφορικής   

 Νηπιαγωγοί κ βρεφονηπιοκόμοι  

 Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Μηχανικοί Η/Υ  

 Μηχανικοί λογισμικού  

 Τεχνικές ειδικότητες (ηλεκτρολόγοι - υδραυλικοί) 

 Ποιοτικός έλεγχος (χημικοί, τεχνολόγοι τροφίμων) 

 Στελέχους πωλήσεων  

 Υπάλληλοι γραφείου  

 Μηχανολόγοι Μηχανικοί 

 Πολιτικός Μηχανικός 

 Χειριστές μηχανημάτων   

 Νοσηλευτές  

 Οικονομολόγοι  

 Βιολόγοι  

 Λογιστές 

 Γραμματειακή υποστήριξη 

 Σύμβουλοι επιχειρήσεων  

 Μηχανικοί ηλεκτρονικών/δικτύων  

 Πωλητές ρούχων   

 Τουριστικές ειδικότητες (σερβιτόροι, barwomen, barmen, μουσικοί, τεχνικοί 

ήχου και φωτός). 

 

Περίπου το 17% των επιχειρήσεων δήλωσε μειωμένο ή καθόλου ενδιαφέρον για διάθεση 

θέσεων πρακτικής. Ο βασικότερος λόγος μειωμένου ενδιαφέροντος (μέσα από την 

παράθεση συγκεκριμένων επιλογών), δηλώθηκε ότι είναι η ανυπαρξία ανάγκης την 

παρούσα στιγμή στην επιχείρηση. Ο δεύτερος σε σπουδαιότητα λόγος αναδείχθηκε η 

προτίμηση σε πιο έμπειρο προσωπικό, καθώς οι πρακτικά ασκούμενοι δεν είναι σε 

θέση να αποδώσουν σύμφωνα με τις ανάγκες των επιχειρήσεων, ενώ παράλληλα 

κοστίζουν σε ανθρωποχρόνο των πιο έμπειρων στελεχών. 

 

Ερώτηση 27: Για κάθε μία από τις παρακάτω διαστάσεις της «καινοτομίας» πως 

αξιολογείτε την επιχείρησή σας;   

Στην παρούσα ερώτηση οι επιχειρήσεις κλήθηκαν να αυτο-αξιολογηθούν ως προς τις 

κάτωθι διαστάσεις της καινοτομίας:   

• Καινοτομία προϊόντος ή υπηρεσίας 

• Καινοτομία διαδικασιών 

• Καινοτομία οργάνωσης  

Από την ανάλυση των απαντήσεων προέκυψε ότι η μεγάλη πλειονότητα  των 

επιχειρήσεων αξιολογούν τον εαυτό τους γενικά ως «υψηλής» ή και «μεσαίας» έντασης 

σε καθένα από τα διαφορετικά είδη καινοτομίας. Πιο συγκεκριμένα: 
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• Το 77,5% αξιολογεί τον εαυτό του ως «υψηλής» ή και «μεσαίας» έντασης στην 

Καινοτομία Οργάνωσης 

• Το 75% αξιολογεί τον εαυτό του ως «υψηλής» ή και «μεσαίας» έντασης στην 

Καινοτομία Διαδικασιών 

• Το 80% αξιολογεί τον εαυτό του ως «υψηλής» ή και «μεσαίας» έντασης στην 

Καινοτομία Προϊόντος ή Υπηρεσίας 

Τα αποτελέσματα αποτυπώνονται αναλυτικά στο παρακάτω σχήμα: 

 

Ερώτηση 28: Ποιες από τις παρακάτω λειτουργίες σε σχέση με την «Έρευνα και 

Ανάπτυξη» εφαρμόζονται στην επιχείρησή σας; 

Στην παρούσα ερώτηση οι επιχειρήσεις κλήθηκαν να απαντήσουν μέσω της παράθεση 

των εξής επιλογών: 

 Διάθεση πόρων για έρευνα και ανάπτυξη 

 Λειτουργία οργανωμένου τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης 

 Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα  

 Συνεργασία με Πανεπιστήμια ή/και Ερευνητικά Ιδρύματα 

 Υποβολή αιτήσεων για κατοχύρωση πατέντας στο εξωτερικό  

 Δεν εφαρμόζονται λειτουργίες σε σχέση με την Έρευνα και Ανάπτυξη  

Οι επιχειρήσεις μπορούσαν να επιλέξουν παραπάνω από μία επιλογές. Η επεξεργασία 

των απαντήσεων έδωσε τα αποτελέσματα που φαίνονται στον παρακάτω Πίνακα. 

Παρατηρείται ότι επελέγησαν όλες οι λειτουργίες, με βασικότερες να είναι η διάθεση 

πόρων, η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα και η συνεργασία με 

Πανεπιστήμια/Ερευνητικά Ιδρύματα. Επίσης, 8 επιχειρήσεις δήλωσαν την ύπαρξη 

οργανωμένου τμήματος έρευνας και ανάπτυξης, ενώ υπήρξαν και 9 περιπτώσεις που 

δήλωσαν κατοχύρωση πατέντας στο εξωτερικό. Τέλος, οι μισές περίπου επιχειρήσεις 

δήλωσαν ότι δεν εφαρμόζονται λειτουργίες σε σχέση με την Έρευνα και Ανάπτυξη. 
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Διάθεση 
πόρων για 
έρευνα και 
ανάπτυξη 

Λειτουργία 
οργανωμένου 

τμήματος 
Έρευνας και 
Ανάπτυξης 

Συμμετοχή σε 
ερευνητικά 

προγράμματα 

Συνεργασία με 
Πανεπιστήμια 

ή / και 
Ερευνητικά 
Ιδρύματα 

Υποβολή 
αιτήσεων για 
κατοχύρωση 
πατέντας στο 

εξωτερικό 

Δεν 
εφαρμόζονται 
λειτουργίες σε 
σχέση με την 
Έρευνα και 
Ανάπτυξη 

Μέτρηση 14 8 15 17 9 19 

Ποσοστό 
Μέτρησης 35,00% 20,00% 37,50% 42,50% 22,50% 47,50% 

 

Ερώτηση 29: Ποιες από τις παρακάτω πηγές χρηματοδότησης αξιοποιείτε για την 

υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης – επιμόρφωσης του ανθρώπινου δυναμικού 

της επιχείρησης; 

Στην παρούσα ερώτηση οι επιχειρήσεις είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν τις 

ακόλουθες απαντήσεις: με ιδίους πόρους, ΛΑΕΚ, συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα 

ή άλλο. Το 75% των επιχειρήσεων (30 επιχειρήσεις) δήλωσε ότι χρησιμοποιεί ιδίους 

πόρους, ενώ το 50% δήλωσε και τα επιδοτούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα. Τέλος, το 

35% των επιχειρήσεων δήλωσε ότι αξιοποιεί και τα προγράμματα ΛΑΕΚ. Τα 

αποτελέσματα δίνονται σχηματικά και στο επόμενο γράφημα: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ερώτηση 30: Με ποιόν/ποιούς από τους ακόλουθους τρόπους ενημερώνεστε για 

θέματα που αφορούν την αγορά εργασίας, όπως πχ. προγράμματα πρόσληψης 

προσωπικού, προγράμματα κατάρτισης ανθρώπινου δυναμικού κ.λπ.; 

Στην παρούσα ερώτηση σχεδόν όλες οι επιχειρήσεις απάντησαν ότι έχουν ως τρόπο 

ενημέρωσης μεταξύ άλλων και το Διαδίκτυο (Internet). Οι επόμενες πιο δημοφιλείς 

μέθοδοι ενημέρωσης αναδείχθηκαν τα Επαγγελματικά Επιμελητήρια (50%), οι 

εφημερίδες και τα περιοδικά (40%), οι ενημερωτικές εκδηλώσεις (32,5%) και τα 

επιστημονικά σωματεία (32,5%). Τα αναλυτικά αποτελέσματα δίνονται στο παρακάτω 

γράφημα: 
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6.2 Ποιοτική Έρευνα Πεδίου 

6.2.1 Ταυτότητα της έρευνας 

Η ποιοτική διάσταση της έρευνας πεδίου πραγματοποιήθηκε με εις βάθος συνεντεύξεις 

με εκπροσώπους επιχειρήσεων, επαγγελματικών φορέων και οργανώσεων και στις 3 

Περιφερειακές Ενότητες της Δυτικής Ελλάδας. 

Αντικείμενο της έρευνας ήταν η άντληση πληροφοριών για τις εξής κύριες θεματικές: 

i. Κενές θέσεις στην περιφέρεια. Σε ποιους κλάδους, ποια επαγγέλματα 

εμφανίζονται και για ποιους λόγους. 

ii. Δυναμισμός κλάδων και επαγγελμάτων στην περιφέρεια. Ποιοι είναι οι 

δυναμικοί κλάδοι και επαγγέλματα στην παρούσα φάση και ποιες είναι οι 

αναπτυξιακές δυνατότητες της περιφέρειας υπό προϋποθέσεις (ποιες είναι οι 

προϋποθέσεις αυτές). 

iii. Πληροφορίες για την αναντιστοιχία δεξιοτήτων στην περιφέρεια. Εντοπίζονται 

κάποιες «οριζόντιες» και/ή επαγγελματικές δεξιότητες στις οποίες 

διαπιστώνεται έλλειψη στην περιφέρεια; Ποιες είναι οι δεξιότητες αυτές, σε 

ποια επαγγέλματα και κλάδους διαπιστώνονται οι σχετικές ελλείψεις. 

Για την πραγματοποίηση των εις βάθος συνεντεύξεων αναπτύχθηκε συγκεκριμένη 

μεθοδολογία και καταρτίστηκε ένας ημιδομημένος Οδηγός συνέντευξης, εργαλεία τα 

οποία αναρτώνται στο Παράρτημα III και IV της παρούσας μελέτης.  

Η ενημέρωση των εμπλεκομένων στην ποιοτική έρευνα έγινε από την Ειδική Υπηρεσία 

Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος μέσω 

ενημερωτικής επιστολής. Στη συνέχεια οι ερευνητές ήρθαν σε επαφή με τους 

εκπροσώπους των φορέων, επιχειρήσεων και οργανώσεων και οριστικοποίησαν την 

ημέρα και την ημέρα διενέργειας των συνεντεύξεων. 

Η έρευνα διήρκησε 2 εβδομάδες και πραγματοποιήθηκαν συνολικά 25 συνεντεύξεις, 

στις οποίες συμμετείχαν εκπρόσωποι από τους τρεις παραγωγικούς τομείς της 

οικονομίας (Γεωργία - Κτηνοτροφία, Μεταποίηση, Παροχή Υπηρεσιών), καλύπτοντας 

επίσης και τις τρείς Περιφερειακές Ενότητες.   

Τα αποτελέσματα από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε παρουσιάζονται στις 

επόμενες ενότητες. 

 

6.2.2 Αποτελέσματα έρευνας πεδίου 

Η σύνθεση των ευρημάτων των εις βάθος συνεντεύξεων διαρθρώνεται σε τρείς κύριες 

ενότητες: 

 Στην πρώτη ενότητα αναλύονται τα χαρακτηριστικά των υπό εξέταση κλάδων 

(προϊόντα & υπηρεσίες, εργατικό δυναμικό).  

 Στη δεύτερη ενότητα γίνεται σκιαγράφηση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων του 

εργατικού δυναμικού. 
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 Στην τρίτη ενότητα περιλαμβάνεται η συνολική αποτίμηση των προγραμμάτων 

κατάρτισης και διατυπώνονται προτάσεις για τη βελτίωση της αντιστοίχισης των 

απαιτούμενων δεξιοτήτων μεταξύ ζήτησης και προσφορά εργασίας. 

Στη συνέχεια σχολιάζονται τα ερευνητικά ευρήματα της ποιοτικής έρευνας ανά 

Ενότητα: 

 

 
I. Αξιολόγηση κλάδων 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ  

Oι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη βιομηχανία τροφίμων (κυρίως μεγάλες 

μονάδες) παρουσιάζουν ενίσχυση στις δραστηριότητές τους. Επίσης και οι εξαγωγές 

των επιχειρήσεων της βιομηχανίας τροφίμων εμφανίζουν μικρή αυξητική τάση. 

Επίσης, οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αντικείμενα σχετικά με την 

τεχνολογία, την έρευνα και την καινοτομία παρουσιάζουν δυναμική. Οι κλάδοι 

οικονομικής δραστηριότητας που μπορούν να ενταχθούν σε αυτήν την ομάδα είναι η 

παραγωγή ηλεκτρονικών προϊόντων (hardware) και η παραγωγή λογισμικού 

(software).  

ΣΤΑΣΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ  

Στασιμότητα παρατηρείται στον κλάδο των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και 

εστίασης. Η τουριστική κίνηση στην Περιφέρεια παραμένει σταθερή. Παράλληλα και οι 

υπηρεσίες εστίασης δεν έχουν επηρεαστεί από την γενικότερη ύφεση. Παρατηρείται 

δε, ότι νέες επιχειρήσεις (κυρίως ατομικές) παροχής εστίασης ιδρύονται συνεχώς. 

Ωστόσο, στις περισσότερες των περιπτώσεων παρατηρείται δυσκολία των 

επιχειρήσεων αυτών να έχουν κερδοφορία ή ακόμα και βιωσιμότητα σε 

μακροπρόθεσμό ορίζοντα, λόγω της ύπαρξης ήδη μεγάλου αριθμού ανταγωνιστών 

στην αγορά. 

Σε ότι αφορά άλλους κλάδους, στασιμότητα εντοπίζεται στις δραστηριότητες των 

γεωπόνων και των κτηνιάτρων, καθώς και στις λογιστικές δραστηριότητες.   

ΦΘΙΝΟΝΤΕΣ ΚΛΑΔΟΙ  

Συνολικά οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών με εξαίρεση αυτές που 

δραστηριοποιούνται στους κλάδους που αναφέρθηκαν παραπάνω (τεχνολογία, 

καταλύματα, εστίαση κλπ.) παρουσιάζουν φθίνουσα πορεία.  

Ομοίως ο κλάδος της μεταποίησης δέχεται πιέσεις και μάλιστα και στις 3 

περιφερειακές ενότητες της Δυτικής Ελλάδας. Πιο δυσμενείς είναι οι συνθήκες για τις 

μικρές μεταποιητικές επιχειρήσεις. Οι περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων που 

επιβλήθηκαν αλλά και η πολιτική αβεβαιότητα που επικράτησε το πρώτο εξάμηνο του 

2015 οδήγησαν σε όξυνση των ήδη υφιστάμενων οικονομικών δυσχερειών, ειδικά των 

μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.  

Ενότητα 1: Κλαδικά και επαγγελματικά χαρακτηριστικά 
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Στον εμπορικό κλάδο (λιανικό και χονδρικό εμπόριο) η εικόνα είναι ανάλογη με αυτή 

του κλάδου της μεταποίησης. Πιο ευάλωτες είναι οι μικρές εμπορικές επιχειρήσεις 

(καταστήματα ένδυσης – υπόδησης ως επί το πλείστον), οι οποίες βρίσκονται σε 

συρρίκνωση και δέχονται μεγάλες πιέσεις λόγω της μείωσης της αγοραστικής δύναμης 

των καταναλωτών. Στον αντίποδα, παρουσιάζεται ενίσχυση των εξαγωγών στην 

περιφέρεια (που εξηγείται εν μέρει και από τη γεωγραφική της θέση) σε προϊόντα 

γεωργικής παραγωγής και τροφίμων.  

Οι κατασκευές έχουν τη μεγαλύτερη συρρίκνωση σε σχέση με όλους τους υπό εξέταση 

κλάδους. Η γενική οικονομική ύφεση, η περιορισμένη δυνατότητα στους δυνητικούς 

πελάτες να λάβουν τραπεζικό δάνειο  για αγορά ή κτίσιμο νέας κατοικίας και η υψηλή 

φορολογία στους κατόχους ακινήτων έχει περιορίσει την ανοικοδόμηση κατοικιών 

ενώ δεν υπάρχει πλήθος άλλων μεγάλων κατασκευαστικών έργων.   

 
II. Διάσταση της καινοτομίας στους υπό εξέταση κλάδους 

Η καινοτομία στους περισσότερους από τους υπό εξέταση κλάδους δεν αποτελεί 

στρατηγική προτεραιότητα, όπως ομολογούν οι εκπρόσωποι φορέων και 

επιχειρήσεων. Οι περισσότερες από τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως κλάδου προτιμούν 

να λειτουργούν σύμφωνα με τα καθιερωμένα πρότυπα, χωρίς να ενσωματώνουν νέες 

τεχνικές, μεθόδους και συστήματα. Επίσης, από τις παρατηρήσεις των περισσοτέρων 

συμμετεχόντων κατέστη σαφές ότι δεν ενημερώνονται συχνά γύρω από ζητήματα 

καινοτομίας. 

Εκτός από τις επιχειρήσεις που κινούνται στους χώρους της τεχνολογίας και της 

έρευνας (για τις οποίες είτε η εφαρμογή καινοτόμων δραστηριοτήτων στη λειτουργία 

τους, είτε η αναζήτηση καινοτόμων ιδεών με σκοπό την εμπορευματοποίησή τους 

είναι αυτονόητη) μόνο οι επαγγελματίες στον κλάδο των κατασκευών φαίνεται να 

αναζητούν τρόπους για να εισάγουν καινοτόμες δράσεις προκειμένου να ενισχύσουν 

τη λειτουργία τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι συγκεκριμένες κατηγορίες 

επαγγελματιών όπως πχ. μηχανικοί επισήμαναν τις προσπάθειές τους για τη σύλληψη 

καινοτόμων ιδεών γύρω από την ενδοπεριφερειακή διασύνδεση των τριών 

παραγωγικών κλάδων παραγωγής με τρόπο που να επωφελούνται όλα τα 

εμπλεκόμενα μέρη. 

Επίσης αναφέρθηκαν πρωτοβουλίες για την ενίσχυση του ιατρικού τουρισμού. 

Συγκεκριμένα τονίστηκε η δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας προσέλκυσης 

ασθενών από το εξωτερικό. 

 
III. Προβλέψεις για τις προοπτικές των υπό εξέταση κλάδων και αιτιολόγηση 

Οι προβλέψεις για όλους τους κλάδους ταυτίζονται με την τάση που ήδη έχει 

περιγραφεί στην πρώτη παράγραφο. Η κατηγοριοποίηση σε κλάδους δυναμικούς, 

στάσιμους και φθίνοντες αντικατοπτρίζει τις προοπτικές τους, τουλάχιστον 

βραχυχρόνια. 

H μεταποίηση, συνολικά κατά το 2014, παρουσίασε ανάκαμψη η οποία όμως 

εξανεμίστηκε το πρώτο εξάμηνο του 2015. Δυσμενέστερες είναι οι συνθήκες για τις 
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μικρές μεταποιητικές επιχειρήσεις. Οι περιορισμοί που επιβλήθηκαν στην κίνηση 

κεφαλαίων αλλά και η πολιτική αβεβαιότητα που επικράτησε οδήγησαν σε όξυνση 

των οικονομικών δυσχερειών. Ως υποκατηγορία του συνολικού τομέα της 

μεταποίησης η βιομηχανική δραστηριότητα φαίνεται να έχει καλύτερες προοπτικές 

για το εγγύς μέλλον. Συγκεκριμένα η βιομηχανία τροφίμων και η βιομηχανική 

δραστηριότητα γύρω από την τεχνολογία έχουν θετική τάση ανάπτυξης. 

Σταθερότητα αναμένεται να παρουσιάσει και ο κλάδος παροχής υπηρεσιών εστίασης. 

Όπως αναφέρθηκε, υπάρχει μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων στον κλάδο, ενώ 

δημιουργούνται συνεχώς νέες επιχειρήσεις που προσπαθούν να αποσπάσουν μερίδιο 

από την αγορά. Η σταθερότητα στον κλάδο οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι η  

μείωση του συνολικού εισοδήματος των καταναλωτών που έχει επισυμβεί τα 

τελευταία χρόνια δεν φαίνεται να έχει επηρεάσει τη ζήτηση για υπηρεσίες εστίασης. 

Οι ξενοδοχειακές μονάδες που υποδέχονται επισκέπτες καθ όλη τη διάρκεια του έτους 

έχουν καλύτερη εικόνα από αυτές που βασίζονται σε εποχιακούς επισκέπτες 

(χειμερινό ή καλοκαιρινό τουρισμό), οι οποίες παρουσίασαν την τελευταία περίοδο 

μικρή πτώση στον κύκλο εργασιών τους. Συνολικά ο τουρισμός αναμένεται να 

ενισχυθεί ελαφρά την προσεχή περίοδο σύμφωνα με τους εκπροσώπους των 

ξενοδοχειακών επιχειρήσεων με μια επιφύλαξη για τις επιχειρήσεις παροχής 

καταλύματος που βρίσκονται σε πιο απομακρυσμένα τουριστικά σημεία. 

Οι μικρές εμπορικές επιχειρήσεις βρίσκονται σε συρρίκνωση και δέχονται μεγάλες 

πιέσεις λόγω της μείωσης της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών. Μάλιστα σε 

συγκεκριμένες περιοχές (Μεσολόγγι, Ναύπακτος και Αίγιο) οι πιέσεις είναι ακόμη πιο 

έντονες λόγω της παύσης λειτουργίας τμημάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τα 

οποία προσέλκυαν σημαντικό αριθμό φοιτητών από διαφορετικές πόλεις της 

Ελλάδας. Οι μεγαλύτερες εμπορικές επιχειρήσεις που πραγματοποιούν και εξαγωγές 

τελούν υπό πιο ευνοϊκές συνθήκες και προοπτικές, συνολικά όμως αναμένεται να 

συνεχιστεί η φθίνουσα πορεία του κλάδου στο επόμενο διάστημα. 

Οι κατασκευές όπως προαναφέρθηκε έχουν τη μεγαλύτερη συρρίκνωση σε σχέση με 

όλους τους υπό εξέταση κλάδους. Σε έρευνα η οποία διενεργήθηκε από το Τεχνικό 

Επιμελητήριο (τμήμα Δυτικής Ελλάδας) μόνο για την περιοχή τις Αχαΐας, οι 

συμμετέχοντες -μέλη του επιμελητηρίου -  δήλωσαν κατά συντριπτική πλειοψηφία 

άνω του 80%, ότι δεν πιστεύουν ότι πρόκειται να αλλάξει θετικά η δυναμική του 

κλάδου βραχυπρόθεσμα. 

Σε ότι αφορά τον κλάδο της παροχής υπηρεσιών δεδομένου ότι είναι ευρύτατος και η 

όποια γενίκευση στις προβλέψεις είναι ριψοκίνδυνη, στο σημείο αυτό αναφέρονται 

μόνο συγκεκριμένες παρατηρήσεις που προέκυψαν για υποδραστηριότητες του 

κλάδου.  Σημαντικές προοπτικές προκύπτει να έχουν επαγγέλματα και ειδικότητες 

που σχετίζονται με επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες, όπως 

για παράδειγμα οι κτηνίατροι.  

Αναφορικά με τον πρωτογενή τομέα παραγωγής η ενασχόληση με τη γη κρατά τη 

ζήτηση συμβουλευτικών υπηρεσιών από γεωπόνους σταθερή και προβλέπεται να 

παραμείνει σταθερή. Aνοδική αναμένεται να είναι η δραστηριότητα των 

συγκεκριμένων επαγγελμάτων, όπως είναι Δασολόγοι, Ιχθυολόγοι και Γεωλόγοι.  
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Τέλος, η παροχή λογιστικών-φοροτεχνικών υπηρεσιών παρουσιάζει μια βασική 

αντίθεση. Λόγω των συνεχών αλλαγών στη λογιστική και φορολογική νομοθεσία, ο 

όγκος εργασίας και ο αριθμός των επαγγελματιών τείνουν να αυξάνονται συνεχώς. 

Παρόλα αυτά, οι τιμές των προσφερόμενων υπηρεσιών συμπιέζονται. Ως βασικές 

αιτίες εντοπίζονται η  έλλειψη ρευστότητας, η μείωση της αγοραστικής δύναμης των 

ληπτών των υπηρεσιών, αλλά και η διόγκωση του ανταγωνισμού δεδομένης της 

συνεχούς εισόδου νέων επαγγελματιών στον κλάδο. Η συγκεκριμένη οικονομική 

δραστηριότητα θα συνεχίσει να είναι σταθερή και τα επόμενα χρόνια. 

 
IV. Παραγόμενα προϊόντα-υπηρεσίες  

Στην παρούσα παράγραφο, αναφέρονται τα βασικά χαρακτηριστικά για κάποιους από 

τους εξεταζόμενους κλάδους, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους. Οι πληροφορίες που 

αντλήθηκαν από τις εις βάθος συνεντεύξεις βοηθούν στην σκιαγράφηση της εικόνας 

του κάθε κλάδου.  

Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μπορούν να 

κατηγοριοποιηθούν σε : 

(i) Επιχειρήσεις  που προσελκύουν  πελάτες καθ όλη τη διάρκεια του χρόνου και 

μάλιστα όχι μόνο τουρίστες αλλά και επαγγελματίες που ταξιδεύουν. Οι 

μονάδες αυτές συνήθως είναι χωροθετημένες κοντά σε αρχαιολογικούς 

χώρους ή σε αστικά κέντρα. 

(ii) Επιχειρήσεις που προσελκύουν μόνο χειμερινό ή καλοκαιρινό τουρισμό. Ο 

πληθυσμός σε επιχειρήσεις της δεύτερης κατηγορίας είναι σαφώς 

μεγαλύτερος.   

Οι επιχειρήσεις της ομάδας (ii) μπορούν να αναλυθούν ακόμη περισσότερο σε: 

 Μονάδες που είναι χωροθετημένες σε μέρη όπου υπάρχει έντονο το 

τουριστικό στοιχείο με υψηλή επισκεψιμότητα. 

 Μονάδες  που βρίσκονται σε  σχετικά απομονωμένες περιοχές (κυρίως ορεινές 

όπως το Θέρμο) και έχουν μεγαλύτερη ανάγκη να προσελκύσουν επισκέπτες. 

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, η δεύτερη υποκατηγορία αντιμετωπίζει 

περισσότερες πιέσεις από την πρώτη. 

Η πλειονότητα των εμπορικών επιχειρήσεων της Περιφέρειας είναι μικρές 

επιχειρήσεις. Οι περισσότερες μάλιστα εξ αυτών είναι οικογενειακές και απασχολούν 

ελάχιστους ή καθόλου εργαζομένους εκτός της οικογένειας. Επίσης σημειώνεται ότι οι 

εργαζόμενοι στις εμπορικές επιχειρήσεις σε πολλές περιπτώσεις είναι εποχικοί. 

Επιπρόσθετα, καταγράφεται μεγάλη κινητικότητα στο εργατικό δυναμικό (ακόμη και 

σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει εποχική διάσταση), καθώς οι υπάλληλοι αποχωρούν 

από τις επιχειρήσεις αρκετά συχνά. 

Οι επιχειρήσεις στον τομέα της Τεχνολογίας, Έρευνας και Καινοτομίας ενσωματώνουν 

οικονομικές δραστηριότητες όπως η κατασκευή ηλεκτρονικών προϊόντων (hardware) 

και η παραγωγή λογισμικού. Παράλληλα καταγράφεται μια δυναμική τάση σε ότι 

αφορά την ίδρυση start-up επιχειρήσεων. Σε μια προσπάθεια κατηγοριοποίησης των 

επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον χώρο αυτό διαπιστώνονται τα εξής: 
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 Από τη μια πλευρά υπάρχουν οι start-ups επιχειρήσεις, μικρές σε μέγεθος, που 

βρίσκονται στα πρώτα στάδια υλοποίησης των σχεδίων τους και αναζητούν 

πρόσβαση σε χρηματοδότηση, έτσι ώστε να επενδύσουν περισσότερο σε ιδέες 

που μπορούν να γίνουν εμπορεύσιμες.  

 Από την άλλη πλευρά υπάρχουν οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν 

ήδη επιτυχημένη πορεία και τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες τους διατίθενται ήδη 

στην αγορά. 

Οι start-ups, παρά την αύξησή τους, δεν έχουν τα αποτελέσματα που υπό 

διαφορετικές συνθήκες θα μπορούσαν να επιτευχθούν. Ειδικότερα, το επιχειρείν 

αντιμετωπίζει δυσχέρειες λόγω του γενικού ασταθούς οικονομικού περιβάλλοντος. Η 

φορολογία είναι υψηλή, η φορολογική νομοθεσία μεταβάλλεται διαρκώς, η 

γραφειοκρατία εμποδίζει τις καινοτόμες επιχειρήσεις να εξελίξουν τις ιδέες τους και οι 

διαθέσιμες πηγές χρηματοδότησης είναι ελάχιστες με συνέπεια να μην επιτυγχάνεται η 

απαραίτητη ρευστότητα.  

Επιπρόσθετα δεν υπάρχουν διαθέσιμοι χώροι θερμοκοιτίδας στις υφιστάμενες δομές 

της επομένως η εγκατάσταση των start-ups προϋποθέτει υψηλό κόστος.  

Γενική πεποίθηση των συμμετεχόντων στην έρευνα είναι ότι υπάρχουν ιδέες υψηλών 

προδιαγραφών και ταλαντούχο ανθρώπινο δυναμικό που υπό διαφορετικές συνθήκες 

θα παρήγαγε προϊόντα ή υπηρεσίες υψηλής κερδοφορίας. 

Στον αντίποδα, η κατάσταση είναι καλύτερη για τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις του 

τεχνολογικού κλάδου. Οι εταιρείες πολυεθνικού χαρακτήρα είναι εξ’ ορισμού λιγότερο 

ευάλωτες στις εσωτερικές οικονομικές συνθήκες. Οι αντίστοιχες ελληνικές εταιρείες, 

παρά το country-risk που αντιμετωπίζουν στις συναλλαγές τους με προμηθευτές και 

πελάτες εκτός Ελλάδας, καταφέρνουν επίσης να ανταπεξέρχονται. 

 
V. Στοιχεία εργατικού δυναμικού (εκτιμήσεις) 

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα, δεν ήταν σε θέση να παρουσιάσουν ακριβή στοιχεία 

σχετικά με τον αριθμό των εργαζομένων και τις κενές θέσεις εργασίας των κλάδων 

που εκπροσωπούν. Απέφυγαν δε να προχωρήσουν σε  αριθμητικές εκτιμήσεις για να 

μην μεταφέρουν ακούσια λανθασμένες πληροφορίες. Κυρίως σημειώθηκαν εκτιμήσεις 

για τις τάσεις αύξησης ή μείωσης των θέσεων εργασίας αλλά και για δημογραφικά 

χαρακτηριστικά που ξεχωρίζουν. 

Σε ότι αφορά τις θέσεις εργασίας συνολικά στον τομέα της μεταποίησης, οι 

προβλέψεις δείχνουν μείωση το προσεχές διάστημα. Εξαίρεση από την παραπάνω 

αρνητική πρόβλεψη αποτελούν οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε 

υποκατηγορίες του κλάδου της μεταποίησης, όπως είναι η βιομηχανία τροφίμων. 

Επιπρόσθετα οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην τεχνολογία αναμένεται να 

έχουν μικρή αύξηση των θέσεων εργασίας. Επίσης σε ότι αφορά τα χαρακτηριστικά 

των εργαζομένων σε αυτές σημειώνονται τα κάτωθι: 

 Το εργατικό δυναμικό των επιχειρήσεων στον τομέα αυτό, αποτελείται από 

εξειδικευμένο προσωπικό, υψηλής μόρφωσης και κατάρτισης γύρω από 

θέματα τεχνολογίας.  
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 Οι εργαζόμενοι στο χώρο της τεχνολογίας, της έρευνας και της καινοτομίας 

είναι σε συντριπτικό ποσοστό άνδρες κυρίως μηχανικοί διαφόρων 

ειδικοτήτων. 

 Αξιοσημείωτο επίσης είναι το νεαρό της ηλικίας του ανθρώπινου δυναμικού.  

Σε ότι αφορά τον κλάδο υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης κενές θέσεις 

εργασίας καταγράφηκαν μόνο στις ξενοδοχειακές μονάδες σε απομακρυσμένες 

περιοχές και κυρίως για εξειδικευμένο προσωπικό όπως σεφ. Ο συνολικός αριθμός 

των εργαζομένων παραμένει περίπου ίδιος από το 2010 έως και σήμερα παρά την 

γενική ύφεση. Σε ότι αφορά τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των εργαζομένων: 

 Οι εργαζόμενοι είναι στη συντριπτική τους πλειονότητα Έλληνες, ενώ κάποιες 

επιχειρήσεις απασχολούν εργαζόμενους από την Μεγάλη Βρετανία, για να 

εξυπηρετήσουν καλύτερα το πελατολόγιο τους που αποτελείται αποκλειστικά 

από Βρετανούς επισκέπτες.  

 Το φύλο των εργαζομένων καθορίζεται κυρίως από το είδος της εργασίας με 

τις γυναίκες να έχουν προβάδισμα στις θέσεις υποδοχής αλλά και 

καθαριότητας και τους άνδρες σε θέσεις μαγείρων ή σερβιτόρων. 

Στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο το 2010 απασχολούνταν περίπου 45 χιλιάδες 

εργαζόμενοι, ενώ το 2014 απασχολήθηκαν 12 χιλιάδες λιγότεροι. Η τάση αναμένεται να 

συνεχίσει να είναι πτωτική τουλάχιστον για την επόμενη διετία. Σε ότι αφορά τα 

δημογραφικά χαρακτηριστικά των απασχολούμενων, καταγράφηκαν τα εξής: 

 Οι υπάλληλοι είναι ως επί το πλείστον κάτω των 35 ετών. 

 Λόγω της ανάγκης για καλή επικοινωνία με τον πελάτη είναι απαραίτητο να 

είναι έχουν πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας. 

 Το φύλο καθορίζεται κυρίως από το είδος της εργασίας με τις γυναίκες να 

έχουν προβάδισμα στα καταστήματα ένδυσης - υπόδησης και τους άνδρες σε 

εμπορικές επιχειρήσεις με περισσότερο τεχνικά χαρακτηριστικά. 

Στις κατασκευές το 2010 εργάστηκαν περίπου 21 χιλιάδες εργαζόμενοι και το 2014 μόλις 

10 χιλιάδες. Από τα τις συνεντεύξεις προκύπτει ότι δεν υπάρχουν κενές θέσεις 

εργασίας στο σύνολο του κλάδου (μηχανικοί, οικοδόμοι-τεχνίτες κλπ.). Σε ότι αφορά 

τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των εργαζομένων: 

 Στις κατασκευές το συντριπτικό ποσοστό των εργαζομένων είναι άνδρες. 

 Εκτός από το εργατοτεχνικό προσωπικό που είναι συνήθως χωρίς τυπικά 

προσόντα, ένας μεγάλο μέρος των εργαζομένων έχει εκπαίδευση υψηλού 

επιπέδου. 

 
VI. Γεωγραφικές διαφοροποιήσεις σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας 

Στην πρώτη αυτή ενότητα που είχε ως στόχο την ανάλυση των υπό εξέταση κλάδων 

οικονομικής δραστηριότητας δεν προέκυψαν πολλές διαφοροποιήσεις σε επίπεδο 

περιφερειακής ενότητας. 

Η σημαντικότερη ενδοπεριφερειακή διαφοροποίηση που παρατηρήθηκε έγκειται  στο 

γεγονός ότι η τουριστική ανάπτυξη που υπάρχει στην Ηλεία και στην Αχαΐα είναι 

ισχυρότερη από την Αιτωλοακαρνανία. Επίσης στην πόλη της Πάτρας συγκεντρώνεται 
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ισχυρός αριθμός φοιτητών που ευνοεί τις επιχειρήσεις αναψυχής, τις υπηρεσίες 

παροχής καταλύματος και εστίασης περισσότερο από ότι στις υπόλοιπες ενότητες. 

Τέλος από τις συνεντεύξεις προκύπτει ενδοπεριφερειακή υστέρηση στην περιοχή της 

Αιτωλοακαρνανίας που σχετίζεται με το εμπόριο. Σε συγκεκριμένες περιοχές όπως το 

Μεσολόγγι και τη Ναύπακτο οι πιέσεις είναι ακόμη πιο έντονες λόγω της παύσης 

λειτουργίας ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπου προσέλκυαν σημαντικό 

αριθμό φοιτητών. 

 
 

I. Κριτήρια και διαδικασίες επιλογής προσωπικού 

 Τα κριτήρια και οι διαδικασίες προσέλκυσης - επιλογής προσωπικού 

παρουσιάζουν ομοιογένεια ανεξαρτήτως κλάδου οικονομικής δραστηριότητας.  

 Οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν είναι το μέγεθος της εταιρείας αλλά 

και το είδος της θέσης. Ειδικότερα: 

o Όσο μεγαλύτερη και πιο οργανωμένη είναι η επιχείρηση, τόσο πιο 

συχνά συναντά κανείς εγκατεστημένες διαδικασίες για κάθε είδους 

λειτουργίας της.  

o Ομοίως όσο πιο σημαντική είναι η κενή θέση εργασίας για την 

επιχειρηματική δραστηριότητα, τόσο πιο οριοθετημένα και αυστηρά 

είναι τα κριτήρια πλήρωσής της. 

 Οι μικρές επιχειρήσεις κατά κανόνα αναζητούν θέσεις χαμηλής ευθύνης και με 

ελάχιστες απαιτήσεις σε τυπικά προσόντα. Ειδικότερα: 

o Απευθύνονται σε πρώτο χρόνο σε ανέργους που ήδη γνωρίζουν ή έχουν 

υπόψη τους από το ευρύτερο κοινωνικό τους περιβάλλον, 

υποδεικνύοντας ότι η δικτύωση ως τεχνική αναζήτησης εργασίας 

συνιστά μια αποτελεσματική και διαχρονική πρακτική τόσο για τους 

εργοδότες όσο και για τους αναζητούντες εργασία. Σε δεύτερο χρόνο 

αν δεν έχει καρποφορήσει το πρώτο βήμα, δημοσιεύονται αγγελίες 

στον τοπικό κυρίως τύπο. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε κάποιες 

περιπτώσεις, τα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ αποτελούν επίσης πηγή 

εύρεσης εργατικού δυναμικού. 

o Η διαδικασία πρόσληψης είναι επίσης απλή και σύντομη. Οι 

επιχειρηματίες ζητούν από τον υποψήφιο να εργαστεί υπό δοκιμή για 

διάστημα που μπορεί να διαρκέσει από μια εβδομάδα έως ένα μήνα.  

o Το βασικότερο κριτήριο ώστε ο υποψήφιος να περάσει το στάδιο της 

δοκιμής είναι η πρότερη σχέση-γνωριμία με τον εργοδότη. Δεδομένου 

ότι το είδος της θέσης δεν παίζει τόσο σπουδαίο ρόλο το κριτήριο αυτό 

υπερισχύει των πραγματικών προσόντων.  

 Παρά το γεγονός ότι οι διαδικασίες δεν διαφοροποιούνται σημαντικά, τα 

κριτήρια μεταβάλλονται όταν οι μικρές επιχειρήσεις αναζητούν εργατικό 

δυναμικό με ικανότητες να αναλάβουν θέσεις ευθύνης. Ειδικότερα: 

Ενότητα 2: Δεξιότητες και ικανότητες εργατικού δυναμικού 
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o Η επαφή με τον κοινωνικό περίγυρο για αναζήτηση «γνωστού» 

υποψηφίου ισχύει και σε αυτήν την περίπτωση. Απλώς σε λιγότερο 

έντονα βαθμό. 

o Οι αγγελίες που δημοσιεύονται δεν περιορίζονται στον τοπικό τύπο, 

αλλά εκτείνονται και στο διαδίκτυο.  

o Η ικανότητα και η εμπειρία του κάθε υποψηφίου να ανταποκριθεί 

αποτελεσματικά στα καθήκοντα της θέσης είναι το βασικότερο 

κριτήριο, όταν οι μικρές επιχειρήσεις αναζητούν συνεργάτη για μια 

θέση εργασίας με ιδιαίτερες απαιτήσεις.  

o Παράλληλα αναφέρθηκαν περιορισμένες επιπρόσθετες διαδικασίες 

εξεύρεσης προσωπικού που αφορούν μικρές επιχειρήσεις. Πχ. κάποιες 

επιχειρήσεις αντλούν προσωπικό μέσω απευθείας διασύνδεσης με τις 

αντίστοιχες σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, κάποιοι άλλοι 

χρησιμοποιούν ηλεκτρονική πλατφόρμα ευρέσεως εργασίας κλπ. 

 Σε ότι αφορά τις μεγάλες επιχειρήσεις, σημειώνονται τα ακόλουθα: 

o Ανεξάρτητα από τον τομέα δραστηριοποίησης, διαθέτουν οργανωμένο 

τμήμα προσωπικού – ανθρώπινου δυναμικού.  

o H διαδικασία και τα κριτήρια προσέλκυσης - επιλογής ανθρώπινου δυναμικού 

ορίζονται από την στρατηγική της κάθε εταιρείας, και μάλιστα πολλές φορές 

προδιαγράφονται στον κανονισμό λειτουργίας και αποτυπώνονται στα 

αντίστοιχα συστήματα ποιότητας της επιχείρησης. 

o Το είδος όμως της θέσης σε κάποιες περιπτώσεις επιφέρει και μερική 

διαφοροποίηση στην πολιτική προσέλκυσης υποψηφίων. Συγκεκριμένα: 

 Για την πρόσληψη ανειδίκευτων εργατών ή γενικότερα προσωπικού σε 

θέσεις χαμηλών απαιτήσεων κάποιες εταιρείες απευθύνονται στην 

τοπική κοινωνία. Όταν μάλιστα η επιχείρηση είναι εγκατεστημένη εκτός 

αστικού περιβάλλοντος, η άμεση επαφή με τις τοπικές κοινότητες 

κρίνεται επιβεβλημένη με συνέπεια οι διαθέσιμες θέσεις εργασίας 

διαδίδονται ακόμη και στόμα με στόμα.   

 Παρά την εξαίρεση αυτή, κατά κανόνα για την προσέλκυση υποψηφίων 

συνεργατών οι μεγάλες επιχειρήσεις είτε δημοσιεύουν αγγελία στον 

τύπο, είτε συνεργάζονται με εταιρείες παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου 

δυναμικού. Επίσης χρησιμοποιούνται τα social media, ιδιαιτέρως το 

LinkedIn. Επιπρόσθετα αναφέρθηκε περίπτωση όπου εταιρεία του 

τεχνολογικού τομέα καλεί τους εργαζόμενούς της να προτείνουν εάν 

θέλουν κάποιον υποψήφιο. Εάν τελικώς ο υποψήφιος επιλεγεί και είναι 

παραγωγικός, τότε ο εργαζόμενος που τον σύστησε λαμβάνει ένα 

«introducer’s bonus».  

o Η διαδικασία επιλογής του κατάλληλου υποψηφίου εξαρτάται επίσης σε 

μεγάλο βαθμό από το είδος της θέσης: 

 Σε θέσεις όπου η εμπειρία ή τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται είναι 

χαμηλά, μια μόνο συνέντευξη αρκεί.  

 Για υψηλότερων απαιτήσεων εργασιακές θέσεις ο υποψήφιος μπορεί να 

περάσει από διάφορα στάδια αξιολόγησης, τα οποία περιλαμβάνουν 

τεστ δεξιοτήτων (αριθμητική ικανότητα, διαγραμματική ανάλυση, 

ανάλυση πληροφοριών, αγγλικών), περισσότερες από μία συνεντεύξεις ή 
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ακόμη και  ημέρα προσομοίωσης, όπου οι υποψήφιοι καλούνται να 

επιλύσουν ζητήματα που σχετίζονται με τα εργασιακά καθήκοντα ενώ 

παράλληλα βαθμολογούνται. 

 Την τελική επιλογή -εκτός από τις απαραίτητες δεξιότητες και τα τυπικά 

προσόντα- σε μεγάλο βαθμό επηρεάζει η αξιολόγηση της 

προσωπικότητας του υποψηφίου. Τα τμήματα προσωπικού ανάμεσα 

στους ικανότερους υποψηφίους εκτιμούν ποιοτικές μεταβλητές, όπως ο 

δυναμισμός, το εσωτερικό κίνητρο για υψηλή απόδοση ή ικανότητα 

απόδοσης ως μέλος μιας ομάδας. 

 
II. Επίδραση δημογραφικών χαρακτηριστικών στη διαδικασία επιλογής προσωπικού 

 Στις εμπορικές επιχειρήσεις το φύλο της θέσης εργασίας καθορίζεται κυρίως από 

το είδος της εργασίας, με τις γυναίκες να έχουν προβάδισμα στα καταστήματα 

ένδυσης-υπόδησης και τους άνδρες σε εμπορικές επιχειρήσεις με περισσότερο 

τεχνικά χαρακτηριστικά. Παράλληλα το εργατικό δυναμικό είναι σχετικά νεαρό.  

 Νεαρό επίσης, αλλά αμιγώς ανδροκρατούμενο είναι το προσωπικό στον τομέα της 

τεχνολογίας.   

 Ανδροκρατούμενοι είναι οι κλάδοι της μεταποίησης και κατασκευών.  

 Στρατηγικά δεν φαίνεται οι επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από το βαθμό οργάνωσής 

τους ή τον κλάδο δραστηριότητάς τους, να δείχνουν προτίμηση σε κάποια 

συγκεκριμένη δημογραφική ταυτότητα. Αντίθετα, όποια αξιοσημείωτη 

παρατήρηση εντοπίζεται γύρω από κάποιο δημογραφικό χαρακτηριστικό (φύλο, 

ηλικία, εθνικότητα), εξηγείται από τις ιδιαιτερότητες της αντίστοιχης θέσης 

εργασίας. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι όπου χρειάζεται καλή και ποιοτική 

επικοινωνία με τον πελάτη, προτιμούνται υποψήφιοι που χειρίζονται πολύ καλά 

την ελληνική γλώσσα (ανεξάρτητα εάν είναι Έλληνες ή αλλοδαποί). 

 Σχετικά με την κατανομή των δυο φύλων στην αγορά εργασίας τα ευρήματα 

δείχνουν ότι πολλές θέσεις εργασίας συνδέονται με συγκεκριμένο προφίλ φύλου. 

Παράδειγμα αποτελεί η συντριπτική συγκέντρωση ανδρών εργαζομένων στις 

τεχνολογικές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Αναφέρονται ως 

παράδειγμα οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις διότι αποτελούν έναν από τους 

ελάχιστους κλάδους που την τελευταία περίοδο εξακολουθούν σταθερά να 

παράγουν νέες θέσεις εργασίας. Παρά λοιπόν ότι ζητούνται νέοι εργαζόμενοι, οι 

υποψήφιοι είναι κυρίως άνδρες. Ομοίως οι τεχνολογικές επιχειρήσεις απασχολούν 

κυρίως άτομα νεαρής ηλικίας. Η σχέση που έχουν οι νεότερες γενιές με τις 

επιστήμες γύρω από την τεχνολογία είναι αυτή που έχει καθορίσει το φαινόμενο 

αυτό και όχι η ένταξη από μέρους των επιχειρήσεων δημογραφικών 

χαρακτηριστικών ως κριτήρια επιλογής προσωπικού. Αντίστοιχη περίπτωση  

αποτελεί ο αριθμός γυναικών νοσηλευτών, δεδομένου ότι είναι πολύ 

περισσότερες από τους άνδρες νοσηλευτές. 

 Αν γύρω από το θέμα επιχειρούνταν μια γενίκευση των παρατηρήσεων θα ήταν η 

εξής:  

o Οι μεγάλες επιχειρήσεις επηρεάζονται από τα δημογραφικά χαρακτηριστικά 

των εργαζομένων, μόνο εάν αυτά έχουν αντίκτυπο στην αποδοτικότητα και 
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στα καθήκοντά τους (π.χ. βαριά χειρωνακτική εργασία και υποψήφιος άνω 

των 60 ετών). 

o Οι μικρές επιχειρήσεις συμπεριφέρονται με τον ίδιο τρόπο, αλλά πιο εύκολα 

συναντούνται εξαιρέσεις. Επί παραδείγματι, ορισμένοι εργοδότες προτιμούν 

να προσλαμβάνουν υποψηφίους κάτω των 25 ετών επειδή έχουν χαμηλότερο 

εργασιακό κόστος. Επίσης αναφέρθηκε ότι αποφεύγουν να προσλαμβάνουν 

γυναίκες για να αποφύγουν το κόστος που θα τους δημιουργήσει μια 

ενδεχόμενη αποχώρηση για λόγους εγκυμοσύνης. 

 
III. Δεξιότητες που απαιτούνται ανά κλάδο δραστηριότητας 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ  

Οι βασικές δεξιότητες ομαδοποιούνται σε 4 κατηγορίες που είναι απολύτως 

απαραίτητες σε κάθε τύπο και κλάδο εργασίας. Συγκεκριμένα: 

 Γλωσσική ικανότητα σε προφορικό και γραπτό λόγο. Οποιοδήποτε ικανό προς 

εργασία άτομο, πρέπει να έχει την ικανότητα να επικοινωνήσει στοιχειωδώς και 

να γνωρίζει γραφή και ανάγνωση.  

 Αριθμητική ικανότητα. Ομοίως άπαντες πρέπει να μπορούν αν εκτελέσουν απλές 

αριθμητικές πράξεις.  

 Ψηφιακές ικανότητες. Η αγορά εργασίας θεωρεί απαραίτητο για όλους τους 

υποψηφίους να είναι καλοί χρήστες ηλεκτρονικών υπολογιστών και των απλών 

λογισμικών που αυτό συνεπάγεται (κειμενογράφος, λογιστικά φύλλα, 

παρουσιάσεις, ιστοσελίδες). 

 Ξένες γλώσσες. Όλοι οι επαγγελματίες, ανεξάρτητα από το είδος της θέσης, 

χρειάζεται να μπορούν να κατανοήσουν απλά, βασικά κείμενα ή λέξεις της 

αγγλικής γλώσσας. 

 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ  

Οι απαιτούμενες οριζόντιες δεξιότητες οι οποίες όπως και οι βασικές, είναι 

απαραίτητες σε όλους τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας είναι οι εξής: 

 Επικοινωνιακές δεξιότητες. Το εύρος των επικοινωνιακών δεξιοτήτων είναι 

μεγάλο. Αυτές μπορούν να περιγραφούν από την απλή ευγένεια προς τον πελάτη 

με φανερή διάθεση για εξυπηρέτηση έως και την ικανότητα επεξήγησης 

δύσκολων εννοιών ή την πειθώ στις πωλήσεις. Όποια πτυχή και αν χρειάζεται η 

επιχείρηση, συνήθως όλο το σύνολο καλείται επικοινωνιακές δεξιότητες. Άξιο 

αναφοράς είναι το γεγονός ότι κάποιοι συνεντευξιαζόμενοι θεωρούν αυτό το 

χαρακτηριστικό ως μη επίκτητο με αποτέλεσμα να συμβιβάζονται με την μη 

ύπαρξή του. Αντιθέτως θεωρούν ότι πρόκειται για μια δεξιότητα που διδάσκεται 

και καλλιεργείται τόσο μέσα από την διαδικασία της μάθησης σε τυπικό ή μη 

τυπικό πλαίσιο όσο και μέσα από την εργασιακή εμπειρία (άτυπη μάθηση). 

 Επίλυση προβλημάτων. Σε όλους τους επαγγελματικούς ρόλους προκύπτουν 

ζητήματα που χρήζουν ιδιαίτερων χειρισμών για να αντιμετωπισθούν. Η 

κατανόηση και επίλυση ενός προβλήματος κατά την εργασία είναι αυτονόητη. 
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 Ικανότητα αρμονικής εργασίας ως μέλος μιας ομάδας. Η διανομή των ρόλων σε μια 

ομάδα και η αποδοχή του κάθε ρόλου από τα μέλη της, υπό το πρίσμα της 

ιεραρχίας και των λοιπών χαρακτηριστικών είναι κρίσιμη δεξιότητα. 

 Ανάληψη πρωτοβουλιών. Κάθε εργαζόμενος πρέπει να είναι σε θέση να αναλάβει 

πρωτοβουλία όταν αυτό χρειαστεί, χωρίς να εξαρτάται πάντα από την 

διευθυντική καθοδήγηση. 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ  

Οι κοινωνικές δεξιότητες σχετίζονται με την ικανότητα του ατόμου να αντιλαμβάνεται 

το περιβάλλον και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες καλείται να ενεργήσει. Ομοίως 

είναι απαραίτητες σε όλους τους επαγγελματικούς κλάδους 

 Δικτύωση-Ανάπτυξη συνεργειών. Ίσως να μπορούσε να ενταχθεί ως μια πτυχή 

των βασικών κοινωνικών δεξιοτήτων, αλλά αποτελεί μια ξεχωριστή δεξιότητα. Οι 

εργαζόμενοι πρέπει να είναι σε θέση να μπορούν να ξεχωρίσουν μια ευκαιρία για 

ανάπτυξη συνεργασιών και να την καλλιεργούν στο βαθμό που τους αντιστοιχεί 

ανάλογα με τα καθήκοντά τους. 

 Ευελιξία-προσαρμοστικότητα. Το οικονομικό περιβάλλον, είναι συνεχώς 

μεταβαλλόμενο. Οι επιχειρήσεις αναγκάζονται να ακολουθούν τις όποιες αλλαγές 

επιβάλλονται από την αγορά. Έχει παρατηρηθεί, δυσκολία των εργαζομένων να 

αποδεχτούν αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης που εργάζονται. 

Ακόμη και αν οι αλλαγές γίνονται κατά τεκμήριο προς όφελός τους, επικρατεί μια 

αμυντική στάση απέναντί τους. Η προσαρμοστικότητα είναι μια δεξιότητα που 

ιδίως την περίοδο αυτή παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη βιωσιμότητα των 

επιχειρήσεων 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤ ΗΤΕΣ  

Σε ότι αφορά τις απαιτούμενες επαγγελματικές δεξιότητες (η απαίτηση αυτή 

συναντάται κυρίως σε μεγάλες επιχειρήσεις, επίσης ανεξαρτήτως κλάδου), 

σημειώνονται τα ακόλουθα: 

 Διαχείριση προσωπικού – συνεργασιών. Ομοιάζει με την ικανότητα αρμονικής 

συνεργασίας στα πλαίσια μιας ομάδας αλλά απευθύνεται σε πιο υψηλά στελέχη 

που διαχειρίζονται υφισταμένους. 

 Δημιουργική σκέψη. Θα μπορούσε κανείς να περιορίσει τη δεξιότητα αυτή σε 

εργαζόμενους που απασχολούνται αμιγώς σε δημιουργικά κομμάτια όπως 

marketing ή software developers, στην πραγματικότητα όμως, σε όλες τις θέσεις 

ιδιαιτέρως των μεγάλων εταιρειών απαιτείται δημιουργική ευελιξία στην εκτέλεση 

των καθηκόντων. 

 Ικανότητα παρουσιάσεων. Είναι αρκετά σύνηθες ένας εργαζόμενος να πρέπει να 

παρουσιάσει μια αναφορά σε συναδέλφους προϊσταμένους ή πελάτες. Η 

δημιουργία και εκτέλεση μιας σαφούς και ορθώς δομημένης παρουσίασης είναι 

μια δεξιότητα που ζητείται όλο ένα και περισσότερο. 

 

IV. Ζήτηση και προσφορά τυπικών προσόντων ανά κλάδο δραστηριότητας 
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Το πρώτο και σημαντικότερο τυπικό προσόν ανεξαρτήτως κλάδου είναι η εργασιακή 

εμπειρία. Η ζήτηση για έμπειρο προσωπικό δεν καλύπτεται από την προσφορά 

σύμφωνα με τους συμμετέχοντες στην έρευνα. Σε κάποιες περιπτώσεις η εύρεση 

έμπειρων εργαζομένων είναι αδύνατη. Ειδικότερα: 

 Το φαινόμενο αυτό είναι ιδιαιτέρως έντονο στις τεχνολογικές επιχειρήσεις της 

περιφέρειας. Η συνεχής εξέλιξη της τεχνολογικής αγοράς σε συνδυασμό με  τη 

μη έγκαιρη επικαιροποίηση των προγραμμάτων σπουδών των τριτοβάθμιων 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων οδηγούν στην παραγωγή αποφοίτων – νέων 

επαγγελματιών που στερούνται εμπειρίας ακόμη και σε πανεπιστημιακό 

εργαστηριακό περιβάλλον. Επιπρόσθετη αιτία που οι τεχνολογικές 

επιχειρήσεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας δυσκολεύονται να 

προσελκύσουν συνεργάτες με την απαραίτητη εμπειρία, είναι ο ανταγωνισμός 

με τις αντίστοιχες εταιρείες της Αττικής, η οποία είναι γεωγραφικά πιο προσιτή 

στους εργαζόμενους.  

 Ένας ακόμη κλάδος που δυσκολεύεται να προσελκύσει έμπειρο προσωπικό 

είναι αυτός των ξενοδοχειακών μονάδων που βρίσκονται σε σχετικά 

απομακρυσμένα μέρη. Ομοίως,  βασική αιτία του φαινομένου αυτού αποτελεί 

ο ανταγωνισμός με τις ξενοδοχειακές μονάδες που είναι χωροθετημένες σε πιο 

δημοφιλείς περιοχές. 

Εκτός από την εμπειρία, ζητούνται και διπλώματα ή πτυχία τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, όπου η θέση εργασίας απαιτεί συγκεκριμένη ειδίκευση. Επ’ αυτού 

σημειώνονται τα εξής: 

 Κανένας επαγγελματικός κλάδος δε φαίνεται να δυσκολεύεται να προσελκύσει 

πτυχιούχους για οποιαδήποτε θέση και αν προκύψει. Το υψηλό ποσοστό 

ανεργίας εξειδικευμένου προσωπικού στην περιφέρεια επιβεβαιώνει την 

εικόνα αυτή.  

 Μια αναφορά που παραπέμπει σε έλλειψη τυπικών προσόντων σχετίζεται 

ξανά με τις απομακρυσμένες ξενοδοχειακές μονάδες και έχει να κάνει με 

πτυχιούχους σχολών τουριστικών επαγγελμάτων και μάγειρες.  

 Επίσης φαίνεται να μην υπάρχει επαρκής αριθμός πτυχιούχων τεχνολόγων 

τροφίμων.  

 Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι από πλευράς εμπορικών επιχειρήσεων ζητείται 

πιστοποιητικό γνώσης λογισμικού κειμενογράφου, λογιστικών φύλλων και 

δημιουργίας παρουσιάσεων. 

 

 

 
V. Πιθανές ελλείψεις σε συγκεκριμένες δεξιότητες (οριζόντιες ή επαγγελματικές) 

Οι επιχειρήσεις μεταποίησης και η βιομηχανία τροφίμων (ως υποκατηγορία της 

μεταποίησης) χρειάζονται χειριστές τεχνικών μηχανημάτων. Παράλληλα κρίνεται 

απαραίτητη η συνεχής ενημέρωση και επιμόρφωση των εργαζομένων, ειδικότερα των 

εργατών,  γύρω από θέματα ασφαλείας, καθώς είτε λόγω κακής νοοτροπίας είτε λόγω 
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αμέλειας οι εργαζόμενοι δεν προστατεύουν τον εαυτό τους από ενδεχόμενα εργατικά 

ατυχήματα.  

Επίσης ζητούνται γνώσεις τεχνικών αυτοματισμού. Υπό προϋποθέσεις, χρειάζονται 

πιο εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες, που σχετίζονται με τη χρήση ERP ή 

σχεδιαστικών προγραμμάτων. Στις βιομηχανίες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο 

των τροφίμων, χρειάζονται δεξιότητες τεχνολόγων τροφίμων και πιστοποίησης 

ποιότητας. Τέλος, συνεχή επικαιροποίηση γνώσεων χρειάζονται τα διευθυντικά 

στελέχη γύρω από τις εξελίξεις στις βασικές αρχές διοίκησης και διακυβέρνησης. 

Ο κλάδος της μεταποίησης (κυρίως μικρές μεταποιητικές μονάδες) και οι εμπορικές 

επιχειρήσεις χρειάζονται εκπαιδευτικές δράσεις σε θέματα ανάπτυξης καινοτομιών.  

Σε τεχνικές δεξιότητες εστίασαν περισσότερο οι εκπρόσωποι του εμπορικού κλάδου. Η 

δεξιότητα μεταποίησης ενδυμάτων ή μικροεπισκευής υποδημάτων κρίθηκε 

απαραίτητη για τα μικρά εμπορικά καταστήματα. Ιδιαίτερη ανάγκη υπάρχει για 

προσωπικό που να μπορεί να διακοσμήσει και να οργανώσει τις βιτρίνες των 

εμπορικών καταστημάτων. Τέλος, υπάρχει έλλειψη και σε εργαζομένους που να 

μπορούν να δημιουργήσουν ένα e-shop συμπεριλαμβανομένων και των ICT 

δεξιοτήτων αλλά και τον τρόπο λειτουργίας του. 

Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις δεν υπέδειξαν ελλείψεις σε συγκεκριμένες δεξιότητες, 

αλλά προβλήματα προσέλκυσης ανθρώπων με τις απαραίτητες αυτές δεξιότητες σε 

μονάδες που είναι σχετικά απομακρυσμένες. Ειδικευμένοι μάγειρες κυρίως, αλλά και 

υπόλοιπο προσωπικό τουριστικών επαγγελμάτων αποφεύγει να εγκατασταθεί σε 

τέτοιες περιοχές, ενώ οι μονάδες αδυνατούν να επωμιστούν μεγαλύτερο μισθολογικό 

κόστος σε σχέση με την υπόλοιπη αγορά για να τους προσελκύσουν. 

Οι μηχανικοί χρειάζονται συνεχή επικαιροποίηση  των γνώσεων τους γύρω από 

ζητήματα νομοθεσίας καθώς διαμορφώνει σε μεγάλο βαθμό το πλαίσιο 

δραστηριοποίησής τους.  Παράλληλα είναι πολύ σημαντικό να καλλιεργηθούν σε 

βάθος δεξιότητες γύρω από τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, διαχείριση 

αποβλήτων, εξοικονόμηση ενέργειας και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας γενικότερα.  

Απαραίτητη είναι η εκπαίδευση των αγροτών σε θέματα όπως ασφάλεια στη χρήση 

φυτοφαρμάκων, βελτίωση των υφιστάμενων ή την ανάπτυξη νέων μεθόδων 

παραγωγής, τρόπο φύλαξης και διακίνησης των προϊόντων. 

Χρήσιμα στοιχεία συλλέχθηκαν επίσης για τις ελλείψεις σε επαγγελματικές δεξιότητες  

γύρω από την τεχνολογία, την έρευνα και την καινοτομία.  Ο κλάδος αυτός χρειάζεται 

να εμπλουτίσει τα στελέχη του με δεξιότητες γύρω από το project management, την 

οικονομία και τη διοίκηση. Χρειάζονται τέλος γνώσεις ανάπτυξης λογισμικού σε πολύ 

εξειδικευμένες γλώσσες προγραμματισμού. 

Παραπάνω αναφέρθηκε μια ευρεία γκάμα επαγγελματικών δεξιοτήτων στις οποίες 

υπάρχει έλλειψη στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Οι ελλείψεις αυτές όμως, δεν 

συνεπάγονται κενές θέσεις εργασίας. Όπως άλλωστε έχει αναλυθεί στο πρώτο 

κεφάλαιο, τα ποσοστά ανεργίας της περιφέρειας είναι πολύ υψηλά σε όλες τις 

κατηγορίες εργατικού δυναμικού και οι θέσεις που δημιουργούνται είναι λίγες. Στην 

πράξη όλες οι επιχειρήσεις κάνουν συμβιβασμούς στις απαιτήσεις που έχουν από το 

εργατικό δυναμικό γύρω από τις συγκεκριμένες ελλείψεις. Όπου αυτό κρίνεται 
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αναγκαίο, αντιμετωπίζουν εσωτερικά την όποια έλλειψη επαγγελματικής δεξιότητας 

με εκπαίδευση.  

 

 

 
I. Στοιχεία για προγράμματα κατάρτισης (εκτιμήσεις) 

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα, απέφυγαν να κάνουν συγκεκριμένες εκτιμήσεις για τη 

συμμετοχή των επιχειρήσεων που εκπροσωπούσαν και των εργαζομένων τους σε 

προγράμματα κατάρτισης.  

Σχετικά με τη συμμετοχή ή μη των εργαζομένων ή των ανέργων στα προγράμματα 

κατάρτισης, φαίνεται ότι σε μεγάλο ποσοστό υπάρχει συμμετοχή στα προγράμματα 

αυτά. 

Οι άνεργοι έχοντας ως βασικά κίνητρα την είσπραξη των αντίστοιχων επιδομάτων 

κατάρτισης αλλά και την εύρεση εργασίας συμμετέχουν πιο πρόθυμα.  

Η συμμετοχή των εργαζομένων, παρά το γεγονός ότι σχετίζεται στα περισσότερα 

προγράμματα με την είσπραξη κάποιου ποσού, γίνεται με λιγότερη προθυμία. Αιτία 

αποτελεί το γεγονός ότι τα προγράμματα κατάρτισης πραγματοποιούνται εκτός 

ωραρίου εργασίας και οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα ελεύθερου χρόνου. 

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα επιχείρησης η οποία ολοκλήρωσε μόλις το 40% 

των προγραμμάτων κατάρτισης που σχεδίασε λόγω φόρτου εργασίας των στελεχών. 

Κλείνοντας, φαίνεται ότι οι εργαζόμενοι με υψηλότερο εκπαιδευτικό υπόβαθρο και 

θέση εργασίας συμμετέχουν πιο ενεργά στη δια βίου εκπαίδευση από εργαζόμενους με 

χαμηλότερο εκπαιδευτικό υπόβαθρο. 

 

 
II. Βασικά κίνητρα για συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης 

Το κυριότερο κίνητρο που έχουν οι εργαζόμενοι ή οι άνεργοι για να συμμετάσχουν σε 

προγράμματα κατάρτισης είναι το οικονομικό βοήθημα που συνήθως συνοδεύει το 

κάθε πρόγραμμα. Σε μεγάλες επιχειρήσεις η συνεχής κατάρτιση των στελεχών αυξάνει 

τις πιθανότητες για μια προαγωγή ή αύξηση μισθού. Στις μικρότερες επιχειρήσεις το 

κίνητρο αυτό είναι μάλλον ανέφικτο λόγω του γενικότερου οικονομικού 

περιβάλλοντος.  

Στις συζητήσεις που έγιναν προτάθηκαν και μια σειρά από εναλλακτικά πιθανά 

κίνητρα, είτε προς το προσωπικό είτε προς τις επιχειρήσεις. Η αύξηση του επιδόματος 

που λαμβάνει ο  συμμετέχοντας ήταν το πιο κυρίαρχο. Η είσπραξη ενός ποσού από 

μέρους της επιχείρησης για να επιτρέψει στον εργαζόμενο να απουσιάσει από την 

εργασία του τις ημέρες της εκπαίδευσης ήταν ακόμη μια πρόταση. Η πρόταση αυτή 

πηγάζει από το γεγονός ότι τα περισσότερα προγράμματα κατάρτισης 

Ενότητα 3: Εργασία και επαγγελματική κατάρτιση 
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πραγματοποιούνται μετά το πέρας του εργασιακού ωραρίου, έτσι ο εκπαιδευόμενος-

εργαζόμενος μπορεί να είναι 12 ώρες συνεχόμενες απασχολημένος γεγονός που τον 

απωθεί από το να συμμετάσχει στην εκπαίδευση. 

Το τελευταίο κίνητρο που αναφέρθηκε έχει να κάνει με την πιθανότητα ο εργαζόμενος 

να χάσει την εργασία του στο μέλλον. Συγκεκριμένα προτάθηκε, σε ενδεχόμενη 

απώλεια της εργασίας του, ο εργαζόμενος που συμμετείχε σε προγράμματα 

κατάρτισης, να έχει ένα επιπλέον όφελος είτε στο επίδομα ανεργίας είτε στις 

ασφαλιστικές του εισφορές. 

 
III. Αποτελεσματικότητα προγραμμάτων κατάρτισης 

Οι κυριότερες παρατηρήσεις γύρω από την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων 

κατάρτισης είναι: 

 Κρίθηκαν αποτελεσματικά και χρήσιμα τα εκπαιδευτικά προγράμματα στο 

αντικείμενο «τεχνικές εξαγωγών». Οι συμμετέχοντες αποκόμισαν χρήσιμες 

γνώσεις και κρίνεται ότι η επανάληψη τους είναι απαραίτητη. 

 Αρνητικά σχόλια έγιναν από μεγάλες επιχειρήσεις σχετικά με την 

γραφειοκρατία που έχουν τα προγράμματα κατάρτισης. 

  Φορείς επίσης επισήμαναν τη μη υλοποίηση σημαντικών προγραμμάτων  στην 

περιφέρεια, καθώς προγράμματα που ήταν διαθέσιμα στην Αττική ή στα 

κεντρικά επιμελητήρια δεν ήταν εφικτό να διεξαχθούν αλλού.  

 Επίσης οι τεχνολογικές επιχειρήσεις προτιμούν να οργανώνουν in-house 

εκπαιδευτικά προγράμματα με ίδιους πόρους διότι τα υπάρχοντα δεν 

καλύπτουν τις εξειδικευμένες ανάγκες του προσωπικού τους. 

 Θετική ήταν σε γενικές γραμμές η άποψη των περισσοτέρων συνομιλητών 

γύρω από τα προγράμματα με τη μέθοδο “voucher” διότι περιελάμβαναν 

μεγάλο κομμάτι πρακτικής άσκησης. Ωστόσο προτάθηκε να υπάρχει 

μεγαλύτερος έλεγχος γύρω από το κατά πόσο εκτελείται με συνέπεια το 

θεωρητικό μέρος των προγραμμάτων αυτών, ενώ παράλληλα ζητήθηκε η 

θεωρητική υλη να συντάσσεται σε συνεργασία με τις επιχειρήσεις που θα 

«φιλοξενήσουν» εκπαιδευόμενους. Τέλος, κρίνεται αναγκαία η εποπτεία της 

πρακτικής άσκησης, ώστε ο καταρτιζόμενος να ασκείται σε αντικείμενα που 

άπτονται που προγράμματος. Συμπερασματικά λοιπόν τα προγράμματα 

«επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας» κρίθηκαν ότι κινούνται προς τη 

σωστή κατεύθυνση αλλά χρειάζονται μικρο-τροποποιήσεις και αυστηρότερο 

έλεγχο. 

 Κλείνοντας τη σειρά των παρατηρήσεων για τα προγράμματα κατάρτισης, 

επισημάνθηκε ότι θα πρέπει η στόχευση των προγραμμάτων να είναι πάνω σε 

τομείς που σχετίζονται με τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Περιφέρειας. 

Συνεπώς τα προγράμματα κατάρτισης πρέπει να σχεδιάζονται με βάση και τη 

γεωγραφική κατανομή των ωφελουμένων της περιφέρειας αλλά και τις 

ευρύτερες τάσεις του οικονομικού περιβάλλοντος. 

 
IV. Προτάσεις βελτίωσης της σύζευξης των αναγκών δεξιοτήτων μεταξύ προσφοράς 

και ζήτησης εργασίας  
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Στο τελευταίο μέρος των συνεντεύξεων ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να 

διατυπώσουν ελεύθερα, τις όποιες προτάσεις ή σκέψεις είχαν γύρω από τον τρόπο 

σύζευξης μεταξύ των προσφερόμενων και ζητούμενων δεξιοτήτων στην αγορά 

εργασίας. 

Βασική πρόταση για τη σύζευξη προσφερόμενων και ζητούμενων δεξιοτήτων είναι 

η κατάρτιση εκπαιδευτικών προγραμμάτων γύρω από τα αντικείμενα που 

αναπτύχθηκαν στην προηγούμενη ενότητα. Οι επιπλέον προτάσεις βασίστηκαν 

στη διασύνδεση των κλάδων παραγωγής, στην ενίσχυση των δεσμών μεταξύ 

Πανεπιστημίου-επιχείρησης αλλά και στην κινητικότητα. Συγκεκριμένα 

προτάθηκαν: 

 Η επιστημονική κατάρτιση των αγροτών, οι περισσότεροι εκ των οποίων έχουν 

εμπειρική γνώση του αντικειμένου τους. Η αύξηση της ποιότητας αλλά και της 

ποσότητας της παραγωγής μπορεί να προωθήσει βελτιώσεις και στον τομέα 

της επεξεργασίας τροφίμων. 

 Προγράμματα κινητικότητας. Η κινητικότητα μπορεί να αφορά επιχειρηματίες, 

αγρότες ή εργαζομένους οι οποίοι θα εκπαιδεύονται δουλεύοντας σε 

μεγαλύτερες μονάδες του τομέα τους. 

 Παροχή πρόσθετων κινήτρων σε μειονεκτούσες περιοχές της περιφέρειας. 

 Βελτίωση των υπαρχόντων προγραμμάτων κατάρτισης με ιδιαίτερη έμφαση 

στην απόκτηση εμπειρίας και μεγαλύτερο έλεγχο στην ποιότητα του 

αποτελέσματος. 

 Κοινά ερευνητικά έργα αγροτικού-τεχνολογικού ενδιαφέροντος. Θεωρείται ότι 

μπορούν να αναπτυχθούν πολλά τεχνολογικά εργαλεία για τη βελτιστοποίηση 

του έργου των αγροτών. 

 Καλύτερη διασύνδεση των προγραμμάτων σπουδών των τριτοβάθμιων 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με τις επιχειρήσεις. Χαρακτηριστικά παραδείγματα 

είναι η διεξαγωγή ενδοεπιχειρησιακών εργαστηρίων για εκπαίδευση και 

έρευνα, η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας μέσω της πρακτικής σε μια 

επιχείρηση, ή πρακτική άσκηση σε περιόδους όπου δεν υπάρχουν μαθήματα ή 

εξετάσεις έτσι ώστε ο εκπαιδευόμενος -σπουδαστής να είναι απερίσπαστος 

στην πρακτική του και 

 Η προβολή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιφέρειας. 

 
  



 

 

136 

Τεύχος Α: Διαμόρφωση Περιφερειακού Μηχανισμού για τη διάγνωση 

αναγκών της Αγοράς Εργασίας 

7 Σύνοψη ευρημάτων πρωτογενούς & δευτερογενούς έρευνας – 
προτάσεις 

Στη παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τα βασικά ευρήματα της πρωτογενούς και 

δευτερογενούς έρευνας που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της μελέτης, από την 

οποία προκύπτουν ορισμένα ενδιαφέροντα συμπεράσματα αναφορικά με τις ανάγκες 

της περιφερειακής αγοράς εργασίας. Πιο συγκεκριμένα διαπιστώνονται τα κάτωθι: 

 

Κλάδοι που εμφανίζουν δυναμική στην Περιφέρεια  

 Η πρωτογενής παραγωγή (Γεωργία – Κτηνοτροφία - Υδατοκαλλιέργειες) και η 

βιομηχανία τροφίμων και ποτών παρουσιάζουν ιδιαίτερη δυναμική στην 

Περιφέρεια και επηρεάζουν και άλλους κλάδους της οικονομίας, όπως η χημική 

βιομηχανία,  μεταφορές και logistics, εμπόριο, εστίαση, τουρισμός κ.α. 

 Ο τουρισμός εκτός από «βαριά» βιομηχανία της χώρας αποτελεί και έναν τομέα με 

ιδιαίτερες αναπτυξιακές προοπτικές στην Δυτική Ελλάδα. Η σημαντική τουριστική 

υποδομή που διαθέτει η περιφέρεια σε συνδυασμό με την πλούσια πολιτιστική 

κληρονομιά της, την καθιστούν πόλο έλξης επισκεπτών από Ελλάδα και 

εξωτερικό. Άμεσα συνδεδεμένοι με την αλυσίδα αξίας «Τουρισμός – Πολιτισμός» 

είναι και άλλοι κλάδοι της οικονομίας όπως αγροδιατροφή (πρωτογενής τομέας 

και βιομηχανία τροφίμων και ποτών), μεταφορές και τα logistics, περιβάλλον 

(πράσινος τουρισμός) κλπ.  

 Οι επιχειρήσεις που κινούνται γύρω από την τεχνολογία, την έρευνα και την 

καινοτομία επίσης παρουσιάζουν δυναμική. Σημειώνεται ότι η ΠΔΕ είναι από τις 

περιφέρειες εκείνες οι οποίες διαθέτουν σημαντικό αριθμό ερευνητικών 

υποδομών.  

 Σε ότι αφορά λοιπούς κλάδους της οικονομίας όπως είναι το εμπόριο και οι 

υπηρεσίες, αναπτυξιακές δυνατότητες εμφανίζουν όσοι συνδέονται με κάποιον 

από τους κλάδους με δυναμική που προαναφέρθηκαν. Πχ. εμπόριο τροφίμων, 

εστίαση κλπ.  

 

Επαγγέλματα σε ζήτηση  

Τα επαγγέλματα σε ζήτηση είναι άμεσα εξαρτημένα με τους κλάδους οι οποίοι 

παρουσιάζουν ιδιαίτερη δυναμική. 

Ειδικότερα, οι ανάγκες που καταγράφηκαν αφορούσαν: 

 Σε ότι αφορά τον κλάδο υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης 

καταγράφεται ανάγκη για εξειδικευμένο προσωπικό όπως: 

o Πτυχιούχοι σχολών τουριστικών επαγγελμάτων  

o Μάγειρες/ Σεφ. 

o Τεχνολόγους τροφίμων 

 Σε ότι αφορά τον τομέα των υπηρεσιών που σχετίζονται με τον πρωτογενή τομέα 

(αγροτική παραγωγή, κτηνοτροφία, αλιεία – υδατοκαλλιέργειες) σταθερή ή και 

σχετικά ανοδική αναμένεται να είναι η ζήτηση για τους: Γεωπόνους, Δασολόγους, 

Κτηνιάτρους, Ιχθυολόγους.  
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 Οι επιχειρήσεις της μεταποίησης με έμφαση στη βιομηχανία χρειάζονται χειριστές 

τεχνικών μηχανημάτων. 

 Σε ότι αφορά τις επιχειρήσεις στον τεχνολογικό τομέα ανάγκη καταγράφεται για 

εξειδικευμένο προσωπικό σε συναφής ειδικότητες  (ΤΠΕ, έρευνα κλπ.) 

 Στο εμπορικό κλάδο καταγράφεται ανάγκη προσωπικό με ειδικές δεξιότητες και 

γνώσεις όπως: 

o Η διακόσμηση και οργάνωση βιτρινών καταστημάτων. 

o Η δημιουργία και λειτουργία ενός  ένα e-shop. 

 

Κενές θέσεις εργασίας, πρακτικής άσκησης κλπ. 

 Σε ότι αφορά κενές θέσεις εργασίας: 

o Κενές θέσεις εργασίας καταγράφηκαν στον ξενοδοχειακό κλάδο και 

ειδικότερα στις ξενοδοχειακές μονάδες σε απομακρυσμένες περιοχές και 

κυρίως για εξειδικευμένο προσωπικό όπως σεφ. 

o Στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τεχνολογικό κλάδο 

αναμένεται να υπάρχει μικρή αύξηση των θέσεων εργασίας το επόμενο 

διάστημα. 

o Ομοίως αυξητική τάση αναμένεται θέσεων εργασίας, αναμένεται και στον 

κλάδο της βιομηχανίας. 

 Σε ότι αφορά τη διάθεση θέσεων πρακτικής άσκησης σχετικό ενδιαφέρον 

εκδηλώθηκε για τις ακόλουθες ειδικότητες: 

o ΤΠΕ (Πληροφορική, Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Μηχανικοί Η/Υ , 

Μηχανικοί λογισμικού, Μηχανικοί ηλεκτρονικών/δικτύων)  

o Νηπιαγωγοί κ βρεφονηπιοκόμοι  

o Τεχνικές ειδικότητες (ηλεκτρολόγοι – υδραυλικοί, χειριστές μηχανημάτων) 

o Ποιοτικός έλεγχος (χημικοί, τεχνολόγοι τροφίμων) 

o Οικονομία – Διοίκηση (Στελέχη πωλήσεων, Υπάλληλοι γραφείου, 

Οικονομολόγοι, Σύμβουλοι επιχειρήσεων,  Λογιστές Γραμματειακή 

υποστήριξη) 

o Μηχανικοί (Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Πολιτικοί Μηχανικοί) 

o Νοσηλευτές  

o Βιολόγοι  

o Πωλητές ρούχων   

o Τουριστικές ειδικότητες (σερβιτόροι, barwomen, barmen, μουσικοί, 

τεχνικοί ήχου και φωτός). 

 

Ζητούμενες  δεξιότητες 

 Σε όλους τους κλάδους που εξετάστηκαν κρίθηκαν αναγκαίες οι κάτωθι βασικές 

δεξιότητες που πρέπει να διαθέτουν οι εργαζόμενοι: 

o Γλωσσική ικανότητα σε προφορικό και γραπτό λόγο.  

o Αριθμητική ικανότητα.  

o Ψηφιακές ικανότητες.  

o Ξένες γλώσσες με έμφαση στην αγγλική γλώσσας. 
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 Σε όλους τους κλάδους που εξετάστηκαν κρίθηκαν αναγκαίες οι κάτωθι οριζόντιες 

δεξιότητες που πρέπει να διαθέτουν οι εργαζόμενοι: 

o Επικοινωνιακές δεξιότητες. 

o Επίλυση προβλημάτων. 

o Ικανότητα αρμονικής εργασίας ως μέλος μιας ομάδας.  

o Ανάληψη πρωτοβουλιών.  

 Σε όλους τους κλάδους που εξετάστηκαν κρίθηκαν αναγκαίες οι κάτωθι κοινωνικές 

δεξιότητες που πρέπει να διαθέτουν οι εργαζόμενοι: 

o Δικτύωση-Ανάπτυξη συνεργειών 

o Ευελιξία-προσαρμοστικότητα 

 Σε ότι αφορά ειδικές επαγγελματικές δεξιότητες που πρέπει να διαθέτουν οι 

εργαζόμενοι από μεγάλες (κυρίως) επιχειρήσεις ανεξαρτήτως κλάδου ζητήθηκαν 

τα ακόλουθα: 

o Διαχείριση προσωπικού – συνεργασιών.  

o Δημιουργική σκέψη.  

o Ικανότητα παρουσιάσεων.  

 

Ανάγκες επιμόρφωσης  

 Στον κλάδο της μεταποίησης και στη βιομηχανία καταγράφηκε η ανάγκη για  

ενημέρωση και επιμόρφωση των εργαζομένων σε θέματα όπως: 

o Ασφάλεια στο χώρο εργασίας 

o Τεχνικές αυτοματισμού 

o Εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες (όπως χρήση ERP ή σχεδιαστικών 

προγραμμάτων)  

o Πιστοποίηση ποιότητας για τον κλάδο των τροφίμων 

o Βασικές αρχές διοίκησης και διακυβέρνησης για τα ανώτερα διοικητικά 

στελέχη. 

 Σε μικρές μεταποιητικές μονάδες και σε εμπορικές επιχειρήσεις καταγράφηκε η 

ανάγκη ενημέρωσης και επιμόρφωσης σε θέματα ανάπτυξης καινοτομιών.  

 Σε ότι αφορά τα εμπορικά καταστήματα οι ανάγκες επιμόρφωσης εστιάζονται σε 

τεχνικές δεξιότητες όπως: 

o Μεταποίηση ενδυμάτων  

o Μικροεπισκευή υποδημάτων  

o Οργάνωση και  διακόσμηση βιτρίνας 

o Λειτουργία  e-shop συμπεριλαμβανομένων. 

 Στον κλάδο των μηχανικών καταγράφηκε η ανάγκη επικαιροποίηση  των γνώσεών 

τους γύρω θέματα όπως: 

o Νομοθετικό πλαίσιο 

o Διαχείριση των υδάτινων πόρων 

o Διαχείριση αποβλήτων 

o Εξοικονόμηση ενέργειας  

o Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

 Σε ότι αφορά τους εργαζόμενους στον αγροτικό τομέα τονίστηκε η ανάγκη 

εκπαίδευσης σε θέματα όπως: 

o Ασφάλεια στη χρήση φυτοφαρμάκων 
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o Βελτίωση υφιστάμενων ή ανάπτυξη νέων μεθόδων παραγωγής 

o Αποθήκευση και διακίνηση προϊόντων. 

o Προγράμματα κινητικότητας αγροτών (εκπαίδευση δουλεύοντας σε 

μεγαλύτερες μονάδες του τομέα τους). 

o Ενσωμάτωση τεχνολογικών εργαλείων στην αγροτική δραστηριότητα. 

 Σε ότι αφορά τον κλάδο της τεχνολογίας, έρευνας και καινοτομίας τονίστηκε η 

ανάγκη εμπλουτισμού των γνώσεων σε θέματα όπως: 

o Διαχείριση έργου, διοίκηση επιχείρησης και οικονομικά θέματα.  

o Ανάπτυξη λογισμικού σε πολύ εξειδικευμένες γλώσσες προγραμματισμού. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Ι. Μεθοδολογικό πλαίσιο πιλοτικής (ποσοτικής) έρευνας πεδίου σε 
επιχειρήσεις 

Η ποσοτική έρευνα πραγματοποιήθηκε πιλοτικά σε επιχειρήσεις της Περιφέρειας 

Δυτικής Ελλάδας.  

Για την άρτια και επιστημονικά τεκμηριωμένη διενέργεια της έρευνας ακολουθήθηκαν 

διαδοχικά βήματα τα οποία σχολιάζονται στη συνέχεια.  

 
(i) Προσδιορισμός του ερευνητικού αντικειμένου 

Αντικείμενο της έρευνας είναι η διάγνωση αναγκών της αγοράς εργασίας σε δεξιότητες 

και ειδικότητες στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Επίσης δευτερεύοντα θέματα 

διερεύνησης είναι η σχέση των επιχειρήσεων με την καινοτομία, με την έρευνα και την 

ανάπτυξη, ο βαθμός ενδιαφέροντος των επιχειρήσεων για προσφορά θέσεων 

πρακτικής άσκησης, οι τρόποι με τους οποίους ενημερώνονται για τις εξελίξεις στην 

οικονομία και στον οικονομικό κλάδο, όπου δραστηριοποιούνται κ.α. 

 
(ii) Προσδιορισμός δειγματοληπτικού πλαισίου 

Για την εφαρμογή της συγκεκριμένης μεθόδου δειγματοληψίας, πρέπει καταρχήν κάθε 

μέλος (μονάδα) του πληθυσμού να είναι καταγεγραμμένο σε έναν κατάλογο ο οποίος 

θα αποτελέσει το δειγματοληπτικό πλαίσιο. Για τη δημιουργία του δειγματοληπτικού 

πλαισίου (πληθυσμού της έρευνας) αξιοποιήθηκαν οι κατάλογοι επιχειρήσεων των 

τριών Επιμελητηρίων της ΠΔΕ, ήτοι: α) του Επιμελητηρίου Αχαΐας, β) του 

Επιμελητηρίου Ηλείας και γ) του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας. Οι τρεις αυτοί 

κατάλογοι διαμορφώνουν ουσιαστικά το δειγματοληπτικό πλαίσιο της έρευνας και θα 

πρέπει να περιλαμβάνουν στοιχεία, όπως: 

 Επωνυμία επιχείρησης  και στοιχεία επικοινωνίας 

 Νομική μορφή 

 Έδρα επιχείρησης σε επίπεδο Δήμου  

 Αντικείμενο οικονομικής δραστηριότητας  

Σημειώνεται γενικότερα ότι τα προαναφερόμενα ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα θα 

πρέπει να τηρούνται ανά έτος σε βάθος χρόνου μέχρι την πρώτη χρονολογία 

διαθεσιμότητας αυτών (π.χ. ίδρυση της επιχείρησης, πρώτη δημοσίευση ισολογισμού, 

έναρξη παρακολούθησης της επιχείρησης κτλ.). Είναι συνεπώς δυνατή η εξέταση 

χρονικών σειρών και η εύρεση τάσεων / χρονικών μεταβολών για την εξαγωγή 

ποσοτικών ή και ποιοτικών συμπερασμάτων (π.χ. αύξουσα ή φθίνουσα πορεία 

επιχείρησης ή και ολόκληρου κλάδου ή υποκλάδου, τυχόν «περιοδικότητα» 

διακυμάνσεων κτλ). 

Οι επιχειρήσεις που πρόκειται να επιλεγούν προκειμένου να αποτελέσουν τον 

πληθυσμό της έρευνας προσδιορίζονται ως προς το μέγεθος βάσει της Σύστασης της 

Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003/361/ΕΚ (2003/361/ΕΚ, Επίσημη Εφημερίδα L124 της 

20.05.2003, σ. 36-41). 



 

 

141 

Τεύχος Α: Διαμόρφωση Περιφερειακού Μηχανισμού για τη διάγνωση 

αναγκών της Αγοράς Εργασίας 

 

ΜΕΓΕΘΟΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ 
ΑΤΟΜΩΝ 

ΚΥΚΛΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ή 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΟΥ 
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

Μεσαία <250 ≤ €50 εκατ. ≤ €43 εκατ. 

Μικρή <50 ≤ €10 εκατ. ≤ €10 εκατ. 

Πολύ Μικρή <10 ≤ €2 εκατ. ≤ €2 εκατ. 
 

Σχήμα 21: Ορισμός των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Ε.Ε. 

Με βάση την ως άνω συστηματοποίηση εξειδικεύεται τόσο το μεθοδολογικό-

ερευνητικό πλαίσιο για την δειγματοληψία όσο και το ερευνητικό εργαλείο 

(ερωτηματολόγιο) ως προς τη διατύπωση σχετικών ερωτήσεων. 

 
(iii) Προσδιορισμός του ερευνητικού δείγματος: στρωματοποιημένη τυχαία 

δειγματοληψία 

Στο στάδιο αυτό έγινε η επιλογή στρωμάτων βάσει συγκεκριμένων χαρακτηριστικών 

και ο διαχωρισμός του δείγματος σε στρώματα (strata). Προς τούτο ο υπό εξέταση 

πληθυσμός της έρευνας χωρίζεται σε υπο-πληθυσμούς ή στρώματα (strata), ούτως 

ώστε να αναδειχθούν τα χαρακτηριστικά που προσδίδουν μεγαλύτερη ομοιογένεια.  

Ειδικότερα, ο πληθυσμός μεγέθους Ν = «πλήθος επιχειρήσεων στην ΠΔΕ» διαιρείται σε 

k εσωτερικά ομοιογενείς υπο-πληθυσμούς (στρώματα) μεγέθους Ν1, Ν2, …, Νk. Οι υπο-

πληθυσμοί αυτοί είναι ανεξάρτητοι μεταξύ τους και ισχύει ότι N1+N2+…+Nk = N. Η 

διάρθρωση του πληθυσμού αναλύεται σε δυο κύριες κατηγορίες χαρακτηριστικών: 

(K1, K2, K3), ως εξής: 

 K1 - οικονομικός κλάδος: ο διαχωρισμός κατά κλάδο δραστηριότητας γίνεται 

βάσει της Στατιστικής Ταξινόμησης των Οικονομικών Δραστηριοτήτων 

(ΣΤΑΚΟΔ). 

 K2 - γεωγραφική περιοχή: στη συνέχεια γίνεται διαχωρισμός ανά οικονομική 

δραστηριότητα και με βάση τις 3 Περιφερειακές Ενότητες της ΠΔΕ. Μάλιστα, 

προτείνεται στη συνέχεια η εστίαση σε επίπεδο Δήμου, ώστε να υπάρχει 

αναλογική εκπροσώπηση των επιχειρήσεων στο δείγμα (3 Περιφερειακές 

Ενότητες, 19 Δήμοι).  

 

(iv)  Επιλογή μεγέθους δείγματος 

Στη συνέχεια περιγράφεται αναλυτικά η προτεινόμενη μεθοδολογία για τον 

καθορισμό του δείγματος που θα συμπεριληφθεί στην έρευνα των επιχειρήσεων. Η 

διαδικασία κατά την οποία γίνεται λήψη απλού τυχαίου δείγματος από κάθε στρώμα 

είναι γνωστή σαν στρωµατοποιηµένη δειγματοληψία (ή κατά στρώματα τυχαία).  

Η εν λόγω μεθοδολογία περιλαμβάνει διακριτά βήματα, τα οποία αναλύονται στη 

συνέχεια: 

α) Καθορισμός Διαστήματος Εμπιστοσύνης (Confidence Interval) 
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Το διάστημα εμπιστοσύνης ή περιθώριο σφάλματος είναι ο +/- αριθμός της τιμής του 

δείγματος (της απάντησης) για τον οποίο εξασφαλίζεται ότι σε αυτό το +/- διάστημα 

των απαντήσεων προσεγγίζει τον πληθυσμό με αναγωγή. Δηλαδή, έστω ότι το 

περιθώριο σφάλματος είναι 0,04 και το ποσοστό θετικών απαντήσεων σε μία 

ερώτηση του δείγματος είναι 37%. Τότε εξασφαλίζεται ότι στον πληθυσμό το διάστημα 

(37%-4, 37% +4), θα δώσει θετική απάντηση. Δηλαδή το διάστημα εμπιστοσύνης θετικής 

απάντησης για τον πληθυσμό είναι το (33% - 41%).  

Ειδικότερα, έστω ένα τυχαίο δείγμα Χ1,Χ2,...,Χn από µία κατανομή µε συνάρτηση 

πυκνότητας ή συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας f(x;θ) και g(θ) µία παραμετρική 

συνάρτηση που θέλουμε να εκτιμήσουμε. Έστω επίσης δύο στατιστικές συναρτήσεις: 

L(X)= L(X1,X2 ,...,Xn) 

και 

U(X)= U(X1,X2 ,...,Xn) 

Το τυχαίο διάστημα [L(X),U(X)], καλείται διάστημα εμπιστοσύνης (δ.ε.) για την 

παραμετρική συνάρτηση g(θ) σε επίπεδο σημαντικότητας 1−α, αν ισχύει ότι:  

P(g(θ)∈[L(X),U(X)]) = P(L(X) ≤ g(θ) ≤U(X)) ≥ 1− a 

Επομένως, αν δεδομένου ενός τυχαίου δείγματος Χ1,Χ2,...,Χn, βρούμε στατιστικές 

συναρτήσεις L(Χ) και U(Χ) όπως παραπάνω τότε μπορούμε να πούμε ότι η 

παραμετρική συνάρτηση την οποία επιθυμούμε να εκτιμήσουμε βρίσκεται μέσα στο 

διάστημα [L(Χ), U(Χ)] µε πιθανότητα (τουλάχιστον): 1 − α. Αν δηλαδή παίρναμε πάρα 

πολλά δείγματα και υπολογίζαμε κάθε φορά το [L(Χ), U(Χ)] τότε θεωρητικά το g(θ) θα 

βρισκόταν μέσα σε τουλάχιστον 100(1−α)% των διαστημάτων αυτών. 

Με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία και τους σκοπούς της παρούσης έρευνας σε 

επιχειρήσεις, προτείνεται να εφαρμοστεί διάστημα εμπιστοσύνης 95%. Το διάστημα 

εμπιστοσύνης βασίζεται σε παρατηρήσεις του δείγματος και είναι καθορισμένο με 

τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει μια συγκεκριμένη πιθανότητα ότι θα περιέχει την 

άγνωστη πραγματική τιμή της υπό εξέταση παραμέτρου.  

β) Καθορισμός επιπέδου εμπιστοσύνης (confidence level) 

Ως επίπεδο εμπιστοσύνης ορίζεται ο βαθμός εμπιστοσύνης που συσχετίζεται με ένα 

διάστημα εμπιστοσύνης, δηλαδή η πιθανότητα ότι το διάστημα περιέχει την 

πραγματική τιμή της παραμέτρου. Για τους σκοπούς της έρευνας ορίζουμε ως επίπεδο 

εμπιστοσύνης το 0,05.  

γ) Καθορισμός Μεγέθους δείγματος (sample size) 

Ο καθορισμός του μεγέθους του δείγματος είναι ένα από τα σημαντικότερα στάδια της 

δειγματοληψίας και είναι άμεσα εξαρτώμενο από τον βαθμό ακρίβειας των 

αποτελεσμάτων που είναι επιθυμητός για τη συγκεκριμένη έρευνα, και με το ύψος του 

συνολικού σφάλματος μέτρησης θεωρείται αποδεκτό. Με στατιστικούς όρους:  

 Όταν το δείγμα είναι πολύ μικρό δεν θα είναι επαρκές ώστε να καλύψει όλο 

το πιθανό εύρος των τιμών των μεταβλητών που μας ενδιαφέρουν (θα 

υπάρχει μικρότερη αντιπροσώπευση τιμών στην κατανομή, και αυτή δεν θα 

«γεμίσει»).  
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 Επιπλέον, όταν το μέγεθος του δείγματος είναι μικρό, θα είναι δυσκολότερο 

να ανιχνεύσουμε με ακρίβεια μικρές διαφορές μεταξύ συνθηκών ή μεταξύ 

πειραματικών ομάδων (σχέσεις / διαφορές μεταξύ μεταβλητών που είναι 

λιγότερο ισχυρές).  

Με βάση εμπειρικούς κανόνες της στατιστικής επιστήμης για τον τρόπο εξόρυξης 

ερευνητικού δείγματος από μεγάλους πληθυσμούς, όπως εν προκειμένω η ΠΔΕ, 

παρατηρείται ότι στο επίπεδο σημαντικότητας 95%, το οποίο είναι το πιο σύνηθες, το 

μέγιστο σφάλμα εκτίμησης μέγεθος δείγματος συναρτάται με το μέγεθος του 

δείγματος. Όσο πιο μικρό θέλουμε να είναι το σφάλμα εκτίμησης τόσο πιο μεγάλο πρέπει 

να είναι το δείγμα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο πλαίσιο αυτό δείγμα μεγέθους n = 600 επιχειρήσεις μας δίνει στο επίπεδο 

σημαντικότητας 95% μέγιστο σφάλμα εκτίμησης +/- 4,08%. Για την αρχική φάση 

εφαρμογής του μηχανισμού διάγνωσης το συγκεκριμένο μέγεθος δείγματος δύναται 

να κατανεμηθεί αναλογικά στην ΠΔΕ σύμφωνα με τις βαρύτητες (κατανομή 

συχνοτήτων πληθυσμού). 

Για τον ποιοτικό και ποσοτικό προσδιορισμό του ερευνητικού δείγματος  σημαντικό 

είναι να συνυπολογιστεί το γεγονός ότι από την άρση της αυτοδέσμευσης της ΠΔΕ 

σχετικά με την ανάπτυξη και λειτουργία μηχανισμού διάγνωσης αναγκών οι άμεσα και 

έμμεσα ωφελούμενοι δεν είναι μόνον οι επιχειρήσεις, αλλά και οι άνεργοι, οι 

εργαζόμενοι, τα άτομα από ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, οι σπουδαστές 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, οι φοιτητές και ευρύτερα το ανθρώπινο 

δυναμικό της ΠΔΕ που δύναται να ωφεληθεί από δράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 

Ταμείου στο πλαίσιο των Θεματικών Στόχων 8, 9 και 10 και των αντίστοιχων 

επενδυτικών προτεραιοτήτων που έχουν επιλεγεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ  2014-2020.  

Η κατανομή των ατόμων στον χώρο αποτελεί εν προκειμένω ένα σημαντικό κριτήριο 

για την οριοθέτηση του ερευνητικού δείγματος και την αξιοπιστία του σε όρους 

αντιπροσωπευτικότητας. Σημαντικό είναι λοιπόν να περιεχθούν στο δείγμα όλες οι 

γεωγραφικές περιοχές της ΠΔΕ, ώστε να εκπροσωπηθούν κατά αναλογικό οι άμεσα 

Σχήμα 22: Σχέση μεγέθους δείγματος και σφάλματος εκτίμησης σε επίπεδο σημαντικότητας 95%.  
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και έμμεσα ωφελούμενοι δράσεων ΕΚΤ στα αποτελέσματα της έρευνας. Με δεδομένο 

επίσης ότι ο συνολικός αριθμός των επιχειρήσεων στην ΠΔΕ είναι αρκετά μεγάλος και 

δύσκολο να προσπελαστεί απογραφικά, προτείνεται η εξόρυξη δείγματος που να 

ακολουθεί την κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού (άμεσα και έμμεσα ωφελούμενοι 

του ΕΚΤ) στη γεωγραφική περιοχή της ΠΔΕ.   

Στο πλαίσιο αυτό και με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ (2011) αποτυπώθηκε ο 

πληθυσμός της ΠΔΕ αρχικά ανά Περιφερειακή Ενότητα και στη συνέχεια ανά Δήμο (βλ. 

ακόλουθα σχήματα). 

  

 

 

 

Περιφερειακή Ενότητα Δήμος Πληθυσμός 

Αιτωλοακαρνανία Αγρίνιο 94.181 

Αιτωλοακαρνανία Βόνιτσα 17.370 

Αιτωλοακαρνανία Αμφιλοχία 17.056 

Αιτωλοακαρνανία Θέρμο 8.242 

Αιτωλοακαρνανία Μεσολόγγι 34.416 

Αιτωλοακαρνανία Ναύπακτος 27.800 

Αιτωλοακαρνανία Αστακός 11.737 

Αχαΐα Αίγιο 49.872 

Αχαΐα Κάτω Αχαΐα 25.916 

Αχαΐα Χαλανδρίτσα 8.877 

Αχαΐα Καλάβρυτα 11.045 

Αχαΐα Πάτρα 213.984 

Ηλεία Λεχαινά 21.581 

Ηλεία Κρέστενα 14.109 

Ηλεία Αρχαία Ολυμπία 13.409 

Ηλεία Ζαχάρω 8.953 

Ηλεία Αμαλιάδα 32.219 

Ηλεία Γαστούνη 21.034 

Ηλεία Πύργος 47.995 

ΣΥΝΟΛΑ 
 

679.796 

Σχήμα 24: Πληθυσμός ΠΔΕ ανά Δήμο. Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 2011. 

Ακολούθως διαιρέθηκε ο πληθυσμός του κάθε δήμου με το σύνολο του πληθυσμού 

της ΠΔΕ για να προκύψει η σχετική συχνότητα κατανομής του πληθυσμού (f=nj/N).  

 

Περιφερειακή Ενότητα Δήμος Πληθυσμός f=nj/N 

Αιτωλοακαρνανία Αγρίνιο 94.181 0,138543 

Αιτωλοακαρνανία Βόνιτσα 17.370 0,025552 

Αιτωλοακαρνανία Αμφιλοχία 17.056 0,02509 

Περιφερειακή Ενότητα Πληθυσμός 

Αιτωλοακαρνανία 210.802 

Αχαΐα 309.694 

Ηλεία 159.300 

ΣΥΝΟΛΑ 679.796 

Σχήμα 23: Πληθυσμός ΠΔΕ ανά Περιφερειακή Ενότητα. Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 2011. 
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Αιτωλοακαρνανία Θέρμο 8.242 0,012124 

Αιτωλοακαρνανία Μεσολόγγι 34.416 0,050627 

Αιτωλοακαρνανία Ναύπακτος 27.800 0,040895 

Αιτωλοακαρνανία Αστακός 11.737 0,017265 

Αχαΐα Αίγιο 49.872 0,073363 

Αχαΐα Κάτω Αχαΐα 25.916 0,038123 

Αχαΐα Χαλανδρίτσα 8.877 0,013058 

Αχαΐα Καλάβρυτα 11.045 0,016248 

Αχαΐα Πάτρα 213.984 0,314777 

Ηλεία Λεχαινά 21.581 0,031746 

Ηλεία Κρέστενα 14.109 0,020755 

Ηλεία Αρχαία Ολυμπία 13.409 0,019725 

Ηλεία Ζαχάρω 8.953        0,01317 

Ηλεία Αμαλιάδα 32.219 0,047395 

Ηλεία Γαστούνη 21.034 0,030942 

Ηλεία Πύργος 47.995 0,070602 

Σχήμα 25: Κατανομή σχετικής συχνότητας πληθυσμού σε επίπεδο δήμου.  

Στο ακόλουθο σχήμα παρουσιάζεται το μέγεθος του δείγματος των επιχειρήσεων ανά 

δήμο.  

Περιφερειακή Ενότητα Δήμος Πληθυσμός f=nj/N δείγμα ανά Δήμο 

Αιτωλοακαρνανία Αγρίνιο 94.181 0,138543 83 

Αιτωλοακαρνανία Βόνιτσα 17.370 0,025552 15 

Αιτωλοακαρνανία Αμφιλοχία 17.056 0,02509 15 

Αιτωλοακαρνανία Θέρμο 8.242 0,012124 7 

Αιτωλοακαρνανία Μεσολόγγι 34.416 0,050627 30 

Αιτωλοακαρνανία Ναύπακτος 27.800 0,040895 25 

Αιτωλοακαρνανία Αστακός 11.737 0,017265 10 

Αχαΐα Αίγιο 49.872 0,073363 44 

Αχαΐα Κάτω Αχαΐα 25.916 0,038123 23 

Αχαΐα Χαλανδρίτσα 8.877 0,013058 8 

Αχαΐα Καλάβρυτα 11.045 0,016248 10 

Αχαΐα Πάτρα 213.984 0,314777 189 

Ηλεία Λεχαινά 21.581 0,031746 19 

Ηλεία Κρέστενα 14.109 0,020755 12 

Ηλεία Αρχαία Ολυμπία 13.409 0,019725 12 

Ηλεία Ζαχάρω 8.953 0,01317 8 

Ηλεία Αμαλιάδα 32.219 0,047395 28 

Ηλεία Γαστούνη 21.034 0,030942 19 

Ηλεία Πύργος 47.995 0,070602 42 

ΣΥΝΟΛΑ 
 

679.796 1,00 600 

Σχήμα 26: Μέγεθος δείγματος ανά Δήμο. 
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Το δείγμα κατανέμεται σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας ως εξής: 

 

 

 

 

 

 
 

(v) Κατάρτιση εργαλείων έρευνας πεδίου - διαδικασία σχεδιασμού των 

ερωτηματολογίων 

Το παρόν στάδιο περιλαμβάνει τον καθορισμό του βασικού μεθοδολογικού εργαλείου 

της έρευνας πεδίου, το οποίο επιλέχθηκε να είναι ημιδομημένο ερωτηματολόγιο.  

Υπογραμμίζεται ότι βάσει του Σχεδίου Δράσης για το Σύστημα Διάγνωσης Αναγκών το 

ΕΙΕΑΔ αναλαμβάνει να αναπτύξει σε συνεργασία με τις Περιφέρειες τη μεθοδολογία για 

την συλλογή πρωτογενών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του ερωτηματολογίου. 

Ωστόσο, και μέχρι να καταρτιστεί η σχετική μεθοδολογία, η ΠΔΕ έχει σχεδιάσει ένα 

ημιδομημένο ερωτηματολόγιο, το οποίο καλύπτει τόσο βασικούς όσο και ειδικούς 

τομείς του ερευνητικού αντικειμένου.  

Για τη σύνταξη του ερωτηματολογίου ακολουθήθηκαν διαδοχικά στάδια σχεδιασμού, 

τα οποία αποτελούν το καταστάλαγμα πολυάριθμων μελετών και εμπειριών από 

διάφορους ερευνητές. Συγκεκριμένα, η διαδικασία σχεδιασμού των ερωτηματολογίων 

δομήθηκε σταδιακά στις επτά επιμέρους ενέργειες που παρουσιάζονται στο ακόλουθο 

σχήμα και εξειδικεύτηκαν αμέσως μετά.  

Κατά τη δημιουργία του ερωτηματολογίου λήφθηκε υπ’ όψιν και το ερωτηματολόγιο 

«ΕΡΓΑΝΗ» που έχει καταρτίσει το Υπουργείο Εργασίας για την ανίχνευση αναγκών των 

επιχειρήσεων σε ειδικότητες και δεξιότητες.  

 

Στάδια Είδος ενέργειας 

Στάδιο 1 Προκαταρτικές ενέργειες 

Στάδιο 2 Ενέργειες σχετικά με το περιεχόμενο των ερωτήσεων 

Στάδιο 3 Ενέργειες για τη διατύπωση των ερωτήσεων 

Στάδιο 4 Ενέργειες για τον τύπο των ερωτήσεων 

Στάδιο 5 Ενέργειες για τη σειρά των ερωτήσεων 

Στάδιο 6 Ενέργειες για τη διάταξη και εμφάνιση του ερωτηματολογίου 

Στάδιο 7 Προέλεγχος και αναθεώρηση του ερωτηματολογίου 

Σχήμα 27: Στάδια σχεδιασμού του ερωτηματολογίου.  

Σημειώνεται ότι η ομάδα του Συμβούλου έκανε δοκιμαστική εφαρμογή του 

ερωτηματολογίου σε πέντε άτομα (συνεργάτες) για να εντοπιστούν και να 

Περιφερειακή Ενότητα Αριθμός δείγματος (επιχειρήσεις) 

Αιτωλοακαρνανία 186 

Αχαΐα 273 

Ηλεία 141 

ΣΥΝΟΛΑ 600 
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διορθωθούν τυχόν αστοχίες και σφάλματα. Σε συγκεκριμένες ερωτήσεις του 

ερωτηματολογίου εντοπίστηκαν σημεία και φράσεις προς βελτίωση και 

επαναδιατύπωση, ώστε το ερωτηματολόγιο να είναι φιλικό και εύληπτο από τους 

χρήστες.  

Ως προς τη δομή και τις ενότητες του ερωτηματολογίου αναφέρεται ότι 

περιλαμβάνονται  τα εξής:28 

 Εισαγωγική σημείωση για την ενημέρωση των επιχειρήσεων σχετικά με τον 

σκοπό και το αντικείμενο της έρευνας και οδηγίες συμπλήρωσης.  

 Ενότητα Α’: Δημογραφικά στοιχεία, όπως φύλο, ηλικία και θέση στην 

επιχείρηση, νομική μορφή, αριθμός εργαζομένων, κλάδος οικονομικής 

δραστηριότητας, μορφωτικό επίπεδο εργαζομένων, έδρα επιχείρησης κ.α. 

 Ενότητα Β’: Διάγνωση Αναγκών, τρόποι διάγνωσης αναγκών στην επιχείρηση, 

ανάγκες κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού, θεματικά αντικείμενα στα 

οποία εκπαιδεύεται το ανθρώπινο δυναμικό, ζητούμενες ειδικότητες και 

δεξιότητες, ενδιαφέρον της επιχείρησης για θέσεις πρακτικής άσκησης, 

τρόποι ενημέρωσης και πληροφόρησης για την αγορά εργασίας κ.α.  

 
(vi)  Οριστικοποίηση τρόπου διακίνησης ερωτηματολογίων  

Στο στάδιο αυτό γίνεται η επιλογή του τρόπου με τον οποίο θα διακινηθούν τα 

ερωτηματολόγια στις επιχειρήσεις. Ο τρόπος διακίνησης των ερωτηματολογίων είναι 

συνάρτηση της μεθόδου που θα επιλεγεί για τη συμπλήρωσή τους (ανάρτηση σε 

ιστοσελίδα, ταχυδρομικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφωνικά ή πρόσωπο 

με πρόσωπο συμπλήρωση).  

Σε άμεση συνάφεια με την διαδικασία σχεδιασμού των ερωτηματολογίων και το 

γενικότερο οργανωτικό πλαίσιο της έρευνας πεδίου προκύπτει ότι ο πλέον 

κατάλληλος τρόπος διακίνησης και συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων είναι η 

ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) και η παραπομπή μέσω link 

(http://goo.gl/forms/H3tVhzOEP5) σε ειδική ιστοσελίδα για τη συμπλήρωση και 

υποβολή.  

Σημειώνεται ότι το link όπου θα αναρτάται το ερωτηματολόγιο θα είναι 

καταχωρημένο στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 

(http://www.pde.gov.gr). Ως εκ τούτου συμπλήρωση και η υποβολή του 

ερωτηματολογίου θα γίνεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής 

Ελλάδας.   

Η μαζική διάχυση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και του Διαδικτύου στον πληθυσμό 

καθώς και η ραγδαία εξάπλωση των ηλεκτρονικών εφαρμογών και υπηρεσιών σε όλες 

σχεδόν τις περιοχές της σύγχρονης ζωής, έχουν σαν αποτέλεσμα την αξιοποίησή τους 

για τη διακίνηση, συμπλήρωση και υποβολή των ερωτηματολογίων. Επίσης, 

συγκριτικά πλεονεκτήματα όπως η απλότητα, η ευκολία και ταχύτητα συμπλήρωσης, 

το μικρό οικονομικό κόστος, η ακρίβεια και αξιοπιστία μεγάλου όγκου πληροφοριών 

                                                             
28 Σχέδιο του ερωτηματολογίου αναρτάται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας μελέτης.  

http://goo.gl/forms/H3tVhzOEP5
http://www.pde.gov.gr/


 

 

148 

Τεύχος Α: Διαμόρφωση Περιφερειακού Μηχανισμού για τη διάγνωση 

αναγκών της Αγοράς Εργασίας 

καθώς και η διευκόλυνση της επεξεργασίας και ανάλυσης, στοιχειοθετούν τους λόγους 

επιλογής της συγκεκριμένης μεθόδου. 

 

Για τους ως άνω λόγους επιλέχθηκε το διαδικτυακό εργαλείο Google forms, στη βάση 

του οποίου μεταγράφηκε και προσαρμόστηκε το ερωτηματολόγιο. Στη συνέχεια 

παρατίθενται ορισμένες εικόνες από το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο που έχει 

αναρτηθεί στο Διαδίκτυο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 28: Εισαγωγική σελίδα του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου. 

Σχήμα 29: Απεικόνιση του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου. 
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Σε δεύτερο χρόνο και για λόγους βελτίωσης της ευκολίας, αλλά και ενίσχυσης 

αξιοπιστίας  προτείνεται να εφαρμοστεί το λογισμικό ανοικτού κώδικα «Lime Survey», 

το οποίο είναι μια υπηρεσία που την χρησιμοποιούν πολλές μεγάλες εταιρείες και 

οργανισμοί προκειμένου να δημιουργήσουν μια διαδικτυακή έρευνα και συγχρόνως να 

συλλέξουν δεδομένα μέσα από τις ιστοσελίδες τους (Capparucci & Degortes, 2009; 

Wright, 2005). Είναι λογισμικό 100% Ανοιχτού Κώδικα, έμμεσα μέσω της συμμετοχής 

του στο Google Summer of Code και είναι αδειοδοτημένο με τους όρους της GNU 

General Public Licence v.2.29 

Το σημαντικό σε κάθε έρευνα είναι να αποκλειστούν χρήστες που απαντούν πολλές 

φορές και δημιουργούν πλαστά στατιστικά. Αυτό στην εν λόγω πλατφόρμα (Lime 

Survey) αντιμετωπίζεται με την δημιουργία «κουπονιών», δηλαδή μοναδικών τυχαίων 

κλειδιών.  

Για να συμμετέχει κάποιος στην έρευνα, θα πρέπει να εγγραφεί δίνοντας το 

ονοματεπώνυμό του, τον λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και να 

απαντήσει σε μια ερώτηση ασφαλείας (captcha) η οποία ενισχύει τον αποκλεισμό 

πρόσβασης κακόβουλων μηχανημάτων στην διαδικασία της έρευνας.  

Με την ολοκλήρωση της εγγραφής, ο συμμετέχοντας λαμβάνει στο προσωπικό του 

ηλεκτρονικό λογαριασμό ένα σύνδεσμο (link) μέσω του οποίου ανακατευθύνεται στην 

πρώτη εισαγωγική σελίδα του ερωτηματολογίου απ’ όπου μπορεί να προχωρήσει 

στην συμπλήρωσή του.  Ακόμη, το πρόγραμμα (Lime Survey) δημιουργεί αυτόματα ένα 

μοναδικό «κουπόνι» το οποίο και αντιστοιχίζει με τα προσωπικά στοιχεία του 

συμμετέχοντα.  

Οι συμμετέχοντες δεν έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν παραπάνω από ένα 

ερωτηματολόγια. Υπάρχει και η δυνατότητα μερικής αποθήκευσης, εξόδου και 

επιστροφής σε μεταγενέστερο χρόνο για τη συμπλήρωση των υπόλοιπων ερωτήσεων. 

Για την ορθή παρακολούθηση και έλεγχο της διαδικασίας, η δημιουργία κάθε 

«κουπονιού» είχε ως αποτέλεσμα την ταυτόχρονη καταγραφή της ημερομηνίας και 

ώρας δημιουργίας καθώς και της διεύθυνσης IP του υπολογιστή από τον οποίο 

πραγματοποιήθηκε η είσοδος στο ερωτηματολόγιο. 

Με την υποβολή του ερωτηματολογίου και ολοκλήρωση της διαδικασίας, το σύστημα 

αποστέλλει αυτόματα στον συμμετέχοντα ένα ηλεκτρονικό μήνυμα το οποίο 

επιβεβαιώνει την επιτυχή καταχώριση των απαντήσεών του και αποτελεί αποδεικτικό 

συμμετοχής του στην έρευνα.  

Η διαδικασία διακίνησης των ερωτηματολογίων προτείνεται να είναι η εξής: 

1. Η ΠΔΕ ενημερώνει τα Επιμελητήρια Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας για 

τη διενέργεια της έρευνας και τους αποστέλλει τον σχετικό διαδικτυακό 

σύνδεσμο, όπου είναι αναρτημένο το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο.  

2. Από κάθε Επιμελητήριο ζητείται να προσεγγιστεί συγκεκριμένος αριθμός 

επιχειρήσεων από κάθε δήμο (βλ. Σχήμα 18).  

                                                             
29 Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, «Έρευνα για τις εργασιακές συνθήκες των εκπαιδευτικών Πληροφορικής της Α΄/θμιας και 
Β΄/θμιας εκπαίδευσης», 2012, Α. Λούβρης, Στ. Πανώργιος, Σπ. Φατούρος 
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3. Τα Επιμελητήρια καθώς και οι λοιποί επαγγελματικοί φορείς αι σύλλογοι 

μεριμνούν με τη σειρά τους να ενημερώσουν μέσω αποστολής email τις 

επιχειρήσεις που εδρεύουν στη γεωγραφική εμβέλεια της αρμοδιότητάς τους.  

Με δεδομένο ότι η έρευνα πεδίου στις επιχειρήσεις θα γίνεται σε ετήσια βάση, η  

διάρκεια της συμπλήρωσης και υποβολής ερωτηματολογίων προτείνεται να εκτείνεται 

χρονικά εντός διαστήματος τριών (3) εβδομάδων. Άλλωστε, η πιλοτική εφαρμογή που 

πραγματοποιήθηκε, έδειξε ότι το διάστημα αυτό είναι κατάλληλο.  

 
(vii) Σύνταξη σχεδίων ενημερωτικών και υπενθυμιστικών επιστολών προς τις 

επιχειρήσεις 

Προκειμένου να εξασφαλισθεί  η αυξημένη συμμετοχή στην έρευνα και να μειωθεί στο 

ελάχιστο η μη απόκριση, συντάσσονται ενημερωτικές και υπενθυμιστικές επιστολές 

προς ηλεκτρονική αποστολή, οι οποίες πληροφορούν για τη σκοπιμότητα της έρευνας 

και για τον τρόπο διακίνησης των ερωτηματολογίων (ανάρτηση σε συγκεκριμένο 

διαδικτυακό τόπο).  

Ειδικά δε οι υπενθυμιστικές επιστολές θα πρέπει να αποστέλλονται κατ’ εκτίμηση στη 

μέση της χρονικής διάρκειας διεξαγωγής της έρευνας, ώστε να υπάρχει επαρκής 

χρόνος για όσους ενδιαφέρονται να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο.  

 
(viii) Συγκέντρωση και επεξεργασία δεδομένων 

Με την εφαρμογή του διαδικτυακού λογισμικού Google forms κάθε ερωτηματολόγιο 

που συμπληρώνεται και υποβάλλεται από το χρήστη καταχωρίζεται σε μια βάση Excel, 

η οποία παρέχει τη δυνατότητα επεξεργασίας και ανάλυσης των ευρημάτων.  

Επιπλέον κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης δραστηριότητας λαμβάνει χώρα ο 

έλεγχος των δεδομένων που συγκεντρώθηκαν από τα ερωτηματολόγια.  

Τα δεδομένα υποβάλλονται σε μια σειρά επανελέγχους πριν την καταχώρηση, κατά τη 

διάρκειά της και μετά από αυτή. Οι επανέλεγχοι διεξάγονται παράλληλα με τη 

συλλογή στοιχείων. Το στάδιο αυτό περιλαμβάνει ελέγχους ακρίβειας / πληρότητας 

της εργασίας πεδίου, λογικούς ελέγχους / διασταυρώσεις και τέλος στατιστικούς 

ελέγχους. Ειδικότερα πραγματοποιείται: 

α) έλεγχος όλων των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων παρουσία των 

ερευνητών για να διαπιστώνεται η σωστή και πλήρης συμπλήρωσή τους. 

Τυπικά το στάδιο αυτό περιλαμβάνει συμπλήρωση τυχόν εμφανών 

παραλείψεων ή διόρθωση εμφανών λαθών του ερευνητή, ενώ οι διορθωτικές 

ενέργειες φτάνουν μέχρι και την ακύρωση του ερωτηματολογίου στην 

περίπτωση υπερβολικού πλήθους παραλείψεων ή λαθών που δεν επιδέχονται 

διόρθωση, 

β) επανέλεγχος της εργασίας του κάθε ερευνητή σε ένα ποσοστό της τάξης του 

10% (ενδεικτικά αναφέρεται π.χ. ότι κατά τη διεξαγωγή τηλεφωνικών 

συνεντεύξεων πραγματοποιείται συνακρόαση ή επανάληψη στο 10% των 

συνεντεύξεων που πραγματοποίησε ο κάθε ερευνητής), 
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γ) διασταύρωση επιμέρους στοιχείων που δόθηκαν από τους ερωτώμενους με 

στοιχεία από άλλες πηγές (π.χ. τα στοιχεία των επιχειρήσεων μπορούν να 

ελεγχθούν σε σύγκριση με τα στοιχεία που περιλαμβάνει η Βάση Δεδομένων 

της ICAP) ώστε να διαπιστωθεί ο βαθμός λαθών και παραλείψεων 

δ) στατιστικός έλεγχος της αξιοπιστίας του δείγματος,  

ε) για τη διαγραμματική απεικόνιση των συμπερασμάτων της έρευνας θα 

χρησιμοποιηθεί μια σειρά από βασικούς πίνακες και γραφήματα. 
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ΙΙ. Ερωτηματολόγιο ποσοτικής έρευνας πεδίου σε επιχειρήσεις  

 

«ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ» 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 

Ενημέρωση και οδηγίες συμπλήρωσης: 

 
 Η παρούσα έρευνα διενεργείται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος στο πλαίσιο της λειτουργίας Μηχανισμού 

Διάγνωσης της Περιφερειακής Αγοράς Εργασίας, προκειμένου με τρόπο 

λειτουργικό να επιτευχθεί ο συστηματικός και περιοδικός προσδιορισμός των 

ζητούμενων αναγκών σε δεξιότητες και επαγγέλματα.  

 
 Η εφαρμογή του εν λόγω Μηχανισμού θα συμβάλλει στην αποτελεσματική 

διαχείριση των πόρων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για δράσεις 

εκπαίδευσης, κατάρτισης ή ανάπτυξης δεξιοτήτων στην Περιφέρεια Δυτικής 

Ελλάδας στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020. 

 
 Σκοπός της έρευνας είναι η ανίχνευση – διάγνωση αναγκών των επιχειρήσεων 

τόσο σε θέσεις εργασίας όσο και σε δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού. 

 
 Κρίνεται αναγκαίο να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις με κάθε δυνατή ακρίβεια. 

Αν τα στοιχεία που ζητούνται δεν είναι γνωστά επακριβώς τότε να δοθεί η 

καλύτερη δυνατή εκτίμηση. 

 
 Αρμόδιοι για την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είναι τα Διευθυντικά 

Στελέχη των Επιχειρήσεων (ο Επιχειρηματίας, ο Γενικός Δ/ντής της Επιχείρησης 

ή ο Υπεύθυνος Ανθρώπινου Δυναμικού). 

 
 Η συμμετοχή στην έρευνα έχει χαρακτήρα απολύτως εμπιστευτικό. Πρόσβαση 

στα στοιχεία των ερωτηματολογίων θα έχουν μόνο οι ερευνητές που θα 

ασχοληθούν με την ανάλυση και επεξεργασία των αιτημάτων. Παρεχόμενες 

πληροφορίες – στοιχεία δεν θα δημοσιευθούν και θα αξιοποιηθούν μόνο για 

τους σκοπούς της έρευνας. 
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 Η συμπλήρωση και η υποβολή του ερωτηματολογίου γίνεται ηλεκτρονικά στον 

ιστότοπο: http://goo.gl/forms/LxiiAlIwdq  

 
 Η διάρκεια της έρευνας είναι από 11 Μαΐου 2015 έως και 30 Ιουνίου 2015, ως εκ 

τούτου καλείστε να συμπληρώσετε και να υποβάλλετε το ερωτηματολόγιο 

εντός της ως άνω προθεσμίας. 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας και το χρόνο σας και 

ευελπιστούμε σε γόνιμη συνεργασία. 

 

 

Υπογραφή 
  

http://goo.gl/forms/LxiiAlIwdq
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Ενότητα Α: Δημογραφικά Στοιχεία Ερωτώμενων 

 
1. Φύλο (συμπληρώστε με Χ το πεδίο που σας αφορά) 

 

Άνδρας    Γυναίκα 
 

2. Ηλικία (συμπληρώστε με Χ το πεδίο που σας αφορά) 

 

 

18 - 30 ετών  31 - 45 ετών  46 - 65 ετών  66+ ετών 

 

 
3. Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα: 

 

 

4. Αναφέρατε τα στοιχεία της επιχείρησης που εκπροσωπείτε: 

 

Ονομασία 3)  

Τηλέφωνα επικοινωνίας 4)  

5) Email  

 

 

5. Θέση στην επιχείρηση 

 

 

 
6. Ποια είναι η Νομική μορφή της επιχείρησης; (συμπληρώστε με Χ το πεδίο που σας 

αφορά)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ατομική  

Ομόρρυθμη Εταιρεία (Ο.Ε.)  

Ετερόρρυθμη Εταιρεία (Ε.Ε.)  

Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)  

Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.)/ Α.Ε.Β.Ε.  

Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.)   

Άλλη (παρακαλώ σημειώστε): …………….  
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7. Συνολικά πόσα έτη λειτουργεί η επιχείρησή σας; 

 

 

 

8. Σε ποια Περιφερειακή Ενότητα έχει έδρα η επιχείρησή σας; (συμπληρώστε με Χ το 

πεδίο που σας αφορά) 

   

 

 

 

8.1. Σε ποιον Δήμο έχει έδρα η επιχείρησή σας; (συμπληρώστε με Χ το πεδίο που σας 

αφορά) 

 

ΑΓΡΙΝΙΟΥ  

ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ  

ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ  

ΘΕΡΜΟΥ  

ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ  

ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ  

ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ  

ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ  

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ  

ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ  

ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ  

ΠΑΤΡΕΩΝ  

ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ  

ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ  

ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ  

ΖΑΧΑΡΩΣ  

ΗΛΙΔΑΣ  

ΠΗΝΕΙΟΥ  

ΠΥΡΓΟΥ  

1.   Ηλείας  

2.   Αχαΐας  

3.   Αιτωλοακαρνανίας   

 

http://www.cityofagrinio.gr/
http://www.anaktorio.gov.gr/
http://www.amfiloxia.gov.gr/
http://www.thermo.gov.gr/
http://www.messolonghi.gr/
http://www.nafpaktos.gr/
http://www.aetolia.gr/el/aetolia-acarnania/xiromero/
http://www.aigio.gov.gr/
http://www.dimosdymaion.gov.gr/
http://www.farron.gov.gr/
http://www.kalavrita.gov.gr/
http://www.e-patras.gr/
http://www.andravida-killini.gr/
http://www.skillountos.gov.gr/
http://www.arxaiaolympia.gov.gr/
http://www.zacharo.gov.gr/
http://www.amaliada.gr/
http://www.gastouni.gov.gr/
http://www.dimospyrgou.gr/
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9. Σε ποιον τομέα δραστηριοποιείται η επιχείρησή σας; (συμπληρώστε με Χ το πεδίο που 

σας αφορά) 

 
 Πρωτογενή τομέα  

(Εδώ ανήκουν οι επιχειρήσεις των οποίων η παραγωγή εξαρτάται 

 από τη φύση π.χ. αλιεία, γεωργία, κτηνοτροφία κ.λπ.) 
 

 Δευτερογενή τομέα 

(Εδώ ανήκουν όσες επιχειρήσεις έχουν ως αντικείμενο παραγωγής τους  

την επεξεργασία προϊόντων ή κατασκευές π.χ. βιομηχανίες, βιοτεχνίες,  

κατασκευαστικές εταιρείες κ.λπ.) 
 
 Τριτογενή τομέα 

(Εδώ ανήκουν οι επιχειρήσεις, οι δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμοί οι 

 οποίοι παρέχουν κάποιο είδος υπηρεσιών π.χ. νοσοκομεία, τράπεζες, 

 εμπόριο κ.λπ.) 

 
10. Ποιος είναι ο κλάδος οικονομικής δραστηριότητας της επιχείρησης; 

 

 

 
11. Ποιο το αντικείμενο της οικονομικής δραστηριότητας της επιχείρησης;  

 

 

 
12. Ανήκετε σε κάποιον Επαγγελματικό Σύλλογο/Επαγγελματικό Επιμελητήριο; 

(συμπληρώστε με Χ το πεδίο που σας αφορά) 

 

ΝΑΙ   ΟΧΙ 

 

12.1. Εάν επιλέξατε ΝΑΙ, συμπληρώστε την ονομασία του Συλλόγου/ Επιμελητηρίου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Αναδυόμενη λίστα κλάδων οικονομικής δραστηριότητας. 
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13. Ποιος είναι ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών της επιχείρησής σας; (συμπληρώστε με Χ 

το πεδίο που σας αφορά) 

 

 

 

 

 

 

 
14. Ποιος είναι ο αριθμός εργαζομένων σήμερα στην επιχείρησή σας, με οποιαδήποτε 

σχέση εργασίας (μόνιμοι, μερικής απασχόλησης, εξωτερικοί συνεργάτες κ.α.); 

(συμπληρώστε με Χ το πεδίο που σας αφορά) 

 

 

 

 

 

 

 

 
15. Ποιο είναι το μορφωτικό επίπεδο των εργαζομένων στην επιχείρησή σας; 

(συμπληρώστε το εκτιμώμενο ποσοστό, ώστε το άθροισμα των ακόλουθων πεδίων να 

είναι 100%) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 < 2.000.000€  

2.000.000€ έως και 10.000.000€ 
 

Άνω των 10.000.000€ έως και  

50.000.000€  

> 50.000.000€    

0-9 άτομα 
 

0-49  άτομα 
 

50-249  άτομα 
 

250+  άτομα  
 

6) Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (απόφοιτος/η Δημοτικού)  

7) Υποχρεωτική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (απόφοιτος/η 

Γυμνασίου) 
 

8) Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (απόφοιτος/η Γενικού ή 

Επαγγελματικού Λυκείου) 
 

9) Μεταλυκειακή Μη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΙΕΚ, Κέντρα 

Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης) 
 

10) Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Πτυχίο, Μεταπτυχιακό, 

Διδακτορικό)  

11) Άλλο  

ΣΥΝΟΛΟ 100% 
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16. Ποια είναι η κατανομή κατά φύλο των εργαζομένων στην επιχείρησή σας; 

(συμπληρώστε το εκτιμώμενο ποσοστό, ώστε το άθροισμα να είναι 100%) 

 

 

 

17. Ποια είναι η ηλικιακή κατανομή των εργαζομένων στην επιχείρησή σας; 

(παρακαλούμε να δώσετε μια εκτίμηση των ηλικιών σε ποσοστιαία βάση, ώστε το 

σύνολο να αθροίζει στο 100%) 

 

 

 

 

 

 

 

Ενότητα Β: Διάγνωση Αναγκών  

 
18. Η επιχείρησή σας κάνει διάγνωση αναγκών σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού, 

θέσεων εργασίας, θέσεων πρακτικής άσκησης κ.λπ.; 

 

 

 
19. Εάν στην παραπάνω ερώτηση απαντήσατε ΝΑΙ, με ποιόν τρόπο διαγιγνώσκει η 

επιχείρησή σας σχετικές ανάγκες; (συμπληρώστε με Χ τα πεδία που σας αφορούν) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΔΡΕΣ  

ΓΥΝΑΙΚΕΣ  

<29 ετών  

30 έως και 39  ετών  

40 έως και 49  ετών  

50 έως και 59  ετών  

>60  

 

 
100% 

ΝΑΙ  

ΟΧΙ  

12) Tακτική (π.χ. ετήσια) διεξαγωγή αξιολόγησης της 

απόδοσης του προσωπικού  

13) Tακτική (π.χ. ετήσια) διεξαγωγή έρευνας εκπαιδευτικών 

αναγκών  

14) Eφαρμογή προτύπων και κανονισμών (π.χ. ISO, ή GMP – 

good manufacturing practices)  

15) Αξιολόγηση των στόχων της επιχείρησης (βαθμός 

επίτευξης) και διατύπωση προτάσεων επιμόρφωσης του 

προσωπικού 
 

Πρωτοβουλία των ίδιων των εργαζομένων της επιχείρησης   

Aνάλυση των παραπόνων των πελατών  

Άλλο (αναφέρατε): …………………  
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20. Πόσο συχνά υλοποιείτε προγράμματα κατάρτισης – επιμόρφωσης του 

ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησης; (συμπληρώστε με Χ το πεδίο που σας αφορά) 

 

 

 

 

 

 
21. Από τα άτομα που παρακολούθησαν προγράμματα κατάρτισης – επιμόρφωσης 

κατά την τελευταία τριετία (2012-2014) ποια ήταν η κατανομή ανά επίπεδο 

εξειδίκευσης; (συμπληρώστε το εκτιμώμενο ποσοστό, ώστε το άθροισμα να είναι 100%) 

 

Εργάτες  

Χαμηλόβαθμα στελέχη  

Μεσαία στελέχη  

Ανώτερα στελέχη  

Άλλο (αναφέρατε):……..  

ΣΥΝΟΛΟ 100% 

 
22.  Σε ποια θεματικά αντικείμενα εκπαιδεύεται συνήθως το ανθρώπινο δυναμικό της 

επιχείρησης; (συμπληρώστε με Χ τα πεδία που σας αφορούν) 

 

 

 

 

 

 
23. Σε ποιον βαθμό συνέβαλλαν τα προγράμματα επιμόρφωσης του ανθρώπινου 

δυναμικού στα κάτωθι: (συμπληρώστε με Χ το πεδίο που σας αφορά, διαβαθμίστε τις 

επιλογές σας) 

 

 Καθόλου  Όχι και 
τόσο 

Αρκετά  Πολύ ΔΞ/ΔΑ 

Αναβάθμιση των γενικών προσόντων       

Αναβάθμιση των ειδικών 
επαγγελματικών προσόντων που 
σχετίζονται με τη θέση εργασίας στην 
Επιχείρηση 

     

Διατήρηση θέσεων εργασίας      

Βελτίωση της θέσης των      

Ποτέ  

Σπάνια  

Συχνά  

Αρκετά 

Συχνά 

 

Πολύ Συχνά   

Τεχνικά αντικείμενα  

Οικονομικά αντικείμενα  

Διοικητικά θέματα  

Δεξιότητες πληροφορικής  

Εξειδικευμένα αντικείμενα πληροφορικής   

Άλλο (αναφέρατε):……..  
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 Καθόλου  Όχι και 
τόσο 

Αρκετά  Πολύ ΔΞ/ΔΑ 

εργαζομένων εντός της Επιχείρησης 
(αλλαγή θέσης εργασίας) 

Αύξηση της αποδοτικότητας των 
εργαζομένων 

     

Βελτίωση της παραγωγικότητας της 
Επιχείρησης 

     

 

24. Έχετε καταγράψει εκπαιδευτικές ανάγκες των εργαζομένων της επιχείρησής σας, 

τις οποίες θα πρέπει να καλύψετε το επόμενο διάστημα; (συμπληρώστε με Χ το πεδίο 

που σας αφορά) 

 

ΝΑΙ   ΟΧΙ 

 

24.1. Εάν επιλέξατε ΝΑΙ, συμπληρώστε συνοπτικά τα θεματικά αντικείμενα 

 

 

 
25. Προβλέπετε να παρουσιάζεται η ανάγκη για νέα/ες θέση/εις εργασίας στην 

επιχείρησή σας εντός των επόμενων 12 μηνών; (συμπληρώστε με Χ το πεδίο που σας 

αφορά) 

 

ΝΑΙ   ΟΧΙ 

 

25.1. Εάν απαντήσατε ΝΑΙ, σε ποιες ειδικότητες; 

 

 

 

25.2. Εάν απαντήσατε ΝΑΙ, ποιες γνώσεις και δεξιότητες θα πρέπει να διαθέτουν οι 

υποψήφιοι; 
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26. Σε ποιον βαθμό θα σας ενδιέφερε να διαθέσετε θέσεις απόκτησης εργασιακής 

εμπειρίας ή/και πρακτικής άσκησης; (συμπληρώστε με Χ το πεδίο που σας αφορά) 

 

 Καθόλου  Λίγο Αρκετά  Πολύ ΔΞ/ΔΑ 

Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας για 
νεοεισερχόμενους στην αγορά 
εργασίας 

     

Πρακτική άσκηση σπουδαστών 
μαθητείας 

     

Πρακτική άσκηση φοιτητών 
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (φοιτητές 
Πανεπιστημίων & ΤΕΙ) 

     

 

26.1. Εάν απαντήσατε Καθόλου ή Λίγο, για ποιούς από τους παρακάτω λόγους 

έχετε μειωμένο ενδιαφέρον; 

 

 Δεν υπάρχει ανάγκη αυτή τη στιγμή στην επιχείρηση 

 Προτιμάται έμπειρος υπάλληλος  

 Χρονοβόρες και γραφειοκρατικές διαδικασίες 

 Δεν γνωρίζουμε τη σχετική διαδικασία 

 Άλλο (περιγράψτε) …………………………………… 

 

26.2 Εάν απαντήσατε Αρκετά ή Πολύ, πόσες θέσεις απόκτησης εργασιακής 

εμπειρίας ή / και Πρακτικής Άσκησης θα μπορούσε να διαθέσει η επιχείρησή σας; 

(συμπληρώστε τον αντίστοιχο αριθμό) 

    

 

26.3. Εάν απαντήσατε Αρκετά ή Πολύ, με ποιες ειδικότητες σχετίζονται 

περισσότερο οι θέσεις αυτές;  
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27. Για κάθε μία από τις παρακάτω διαστάσεις της «καινοτομίας» πως αξιολογείτε την 

επιχείρησή σας;  

 

 Χαμηλής 
έντασης  

Μεσαίας 
έντασης  

Υψηλής 
έντασης  

1. Καινοτομία προϊόντος ή 
υπηρεσίας 

   

2. Καινοτομία διαδικασιών    

3. Καινοτομία οργάνωσης     

 
28. Ποιες από τις παρακάτω λειτουργίες σε σχέση με την «Έρευνα και Ανάπτυξη» 

εφαρμόζονται στην επιχείρησή σας; (σημειώστε με Χ στο πεδίο ή στα πεδία που σας 

αφορούν) 

 

 

 

 
29. Ποιες από τις παρακάτω πηγές χρηματοδότησης αξιοποιείτε για την υλοποίηση 

προγραμμάτων κατάρτισης – επιμόρφωσης του ανθρώπινου δυναμικού της 

επιχείρησης; (συμπληρώστε με Χ το πεδίο που σας αφορά) 

 

1. Ίδιοι πόροι της 
Επιχείρησης 

 

2. ΛΑΕΚ  

3. Επιδοτούμενα 
προγράμματα από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση  

 

4. Άλλο  
 

 

 

 

 

 

1. Διάθεση πόρων για έρευνα και 
ανάπτυξη 

 

2. Λειτουργία οργανωμένου τμήματος 
Έρευνας και Ανάπτυξης 

 

3. Συμμετοχή σε ερευνητικά 
προγράμματα  

 

4. Συνεργασία με Πανεπιστήμια ή/και 
Ερευνητικά Ιδρύματα 

 

5. Υποβολή αιτήσεων για κατοχύρωση 
πατέντας στο εξωτερικό  

 

6. Δεν εφαρμόζονται λειτουργίες σε 
σχέση με την Έρευνα και Ανάπτυξη 
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30. Με ποιόν/ποιούς από τους ακόλουθους τρόπους ενημερώνεστε για θέματα που 

αφορούν την αγορά εργασίας, όπως πχ. προγράμματα πρόσληψης προσωπικού, 

προγράμματα κατάρτισης ανθρώπινου δυναμικού κ.λπ.; (συμπληρώστε με Χ τα πεδία 

που σας αφορούν) 

 
1. Τηλεόραση και ραδιόφωνο 

 

2. Εφημερίδες και περιοδικά  
 

3. Διαφημιστικό υλικό 
 

4. Διαδίκτυο  
 

5. Επαγγελματικά Επιμελητήρια 
 

6. Επιστημονικά Σωματεία 
 

7. Συνδικαλιστικές οργανώσεις 
 

8. Δήμοι 
 

9. Ενημερωτικές εκδηλώσεις 
 

10. Άλλο 
 

 
31. Με ποιόν/ποιούς από τους ακόλουθους τρόπους ενημερώνεστε για θέματα που 

αφορούν τις εξελίξεις στον κλάδο σας όπως πχ. ο ανταγωνισμός στον κλάδο, 

τεχνολογικές εξελίξεις, νέα προϊόντα κ.λπ.; (συμπληρώστε με Χ τα πεδία που σας 

αφορούν) 

 
1. Τηλεόραση και ραδιόφωνο 

 

2. Εφημερίδες και περιοδικά  
 

3. Διαδίκτυο  
 

4. Επαγγελματικά Επιμελητήρια 
 

5. Επιστημονικά Σωματεία 
 

6. Άλλο 
 

 

Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία. 
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ΙΙΙ. Μεθοδολογικό πλαίσιο ποιοτικής έρευνας πεδίου 

Η  ποιοτική έρευνα πεδίου πραγματοποιείται με την οργάνωση και διενέργεια εις 

βάθος συνεντεύξεων (in depth interviews) με εκπροσώπους εργοδοτών, 

επαγγελματικών συνδέσμων και επιμελητηρίων που δραστηριοποιούνται στην Δυτική 

Ελλάδα. 

Με βάση το ενδιαφέρον από τα ευρήματα από τις ατομικές εις  βάθος συνεντεύξεις η 

ποιοτική έρευνα δύναται να συνεχιστεί περαιτέρω και με μεγαλύτερο βάθος, 

οργανώνοντας ομάδες εστιασμένης συζήτησης (focus groups) με εκπροσώπους 

επιχειρήσεων συγκεκριμένου τομέα ή κλάδου. 

Για την οργάνωση των εις βάθος συνεντεύξεων  τα κύρια και κρίσιμα μεθοδολογικά 

ζητήματα που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής είναι: α) η κατάρτιση ημιδομημένου 

οδηγού συνέντευξης και β) τα κριτήρια επιλογής των ατόμων  -εκπροσώπων 

συλλογικών ομάδων που θα παρέχουν τη σχετική πληροφόρηση.  

 
(i) Ημιδομημένος Οδηγός 

Ο εν λόγω Οδηγός θα πρέπει να καλύπτει τις θεματικές όπως: 

• Γενικά χαρακτηριστικά της ομάδας, ή του κλάδου, ή του επαγγέλματος που 

εκπροσωπείται  

• Προϊόντα – υπηρεσίες που παράγει (αρχικά, σήμερα, μελλοντικά) 

• Προοπτικές και τάσεις του κλάδου (στην εγχώρια και διεθνή αγορά) 

• Εκτίμηση αριθμού εργαζομένων (αρχικά, σήμερα, μελλοντικά) 

• Χαρακτηριστικά εργαζομένων: εκπαίδευση, εθνικότητα, φύλο, κλπ 

(αρχικά, σήμερα, μελλοντικά) 

• Τρόπος επιλογής και αξιολόγησης του προσωπικού (πηγές εξεύρεσης νέου 

προσωπικού, κριτήρια, εμπλεκόμενοι στην επιλογή, τρόπος αξιολόγησης 

υπάρχοντος προσωπικού, αποτελέσματα αξιολόγησης, εμπλεκόμενοι στην 

αξιολόγηση) 

• Προσόντα, δεξιότητες, ικανότητες, χαρακτηριστικά των εργαζομένων 

• Τυπικά προσόντα που ζητούνται από τους εργαζόμενους και τυπικά 

προσόντα που προσφέρονται από τους υποψήφιους και τους ήδη 

εργαζόμενους.  

• Δεξιότητες που ζητούνται από τους εργαζόμενους και δεξιότητες που 

έχουν οι υποψήφιοι και οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση.  

• Άλλες ικανότητες που θεωρούνται χρήσιμες για συγκεκριμένα 

επαγγέλματα και δεν περιλαμβάνονται στα παραπάνω.  

• Άλλα χαρακτηριστικά που θεωρούνται αλληλένδετα με συγκεκριμένες 

ειδικότητες ή που θεωρούνται απαραίτητα για πολλές ειδικότητες. Για 

παράδειγμα είναι απαραίτητη η μυϊκή δύναμη για κάποιες ειδικότητες; 

Πρέπει για ορισμένες θέσεις να προτιμούνται οι γυναίκες ή οι άνδρες και για 

ποιο λόγο; Χαρακτηριστικά όπως το φύλο, η οικογενειακή κατάσταση, η 

εθνικότητα επηρεάζουν την πιθανότητα πρόσληψης για κάποιες θέσεις και 

ποιες; Πώς αυτά τα χαρακτηριστικά επηρεάζουν τις προοπτικές εξέλιξης 

του προσωπικού στην επιχείρηση; 
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• Τρόπος αντιμετώπισης των ελλείψεων δεξιοτήτων και ικανοτήτων από την 

επιχείρηση. Γίνεται προσπάθεια ανανέωσης του προσωπικού και 

πρόσληψης ατόμων που έχουν τις ζητούμενες δεξιότητες; Γίνεται 

προσπάθεια απόκτησης των ζητούμενων δεξιοτήτων μέσα στην 

επιχείρηση; Ποιος οργανώνει αυτή τη διαδικασία μέσα στην επιχείρηση; 

Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τις επιλογές των διαφόρων επιχειρήσεων.  

• Άποψη για το εκπαιδευτικό σύστημα. Σε ποιο βαθμό προετοιμάζει τους 

μελλοντικούς εργαζόμενους. Δυνατά και αδύναμα σημεία. 

• Άποψη για το σύστημα κατάρτισης (ανέργων και εργαζομένων). Είναι 

ανταγωνιστικό ή συμπληρωματικό με το σύστημα εκπαίδευσης; Δυνατά 

και αδύνατα σημεία. Πού πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα από την 

πολιτεία, στο εκπαιδευτικό σύστημα ή στο σύστημα κατάρτισης και σε 

ποιο είδος κατάρτισης (ανέργων ή εργαζομένων);  

• Προτάσεις για την κάλυψη δεξιοτήτων και την καλύτερη σύζευξη 

προσφοράς και ζήτησης εργασίας. 

 
(ii) Κριτήρια Επιλογής των ατόμων για εις βάθος συνέντευξη 

Προτείνεται στην έρευνα να συμμετάσχουν εκπρόσωποι από επαγγελματικούς 

φορείς, οργανώσεις και επιμελητήρια που δραστηριοποιούνται στην ΠΔΕ. Η 

προσέγγιση θα πρέπει γίνει σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας, ώστε να υπάρξει 

αναλυτική και ειδική συγκέντρωση πληροφορίας. 

Ενδεικτικά αναφέρονται οι κάτωθι φορείς: 

• Επιμελητήρια (όπως Αχαΐας, Ηλείας, Αιτωλοακαρνανίας, Οικονομικό 

Επιμελητήριο της Ελλάδας – Τμήμα Βορειοδυτικής Πελοποννήσου & 

Δυτικής Ελλάδας κ.α.) 

• Επαγγελματικοί Σύνδεσμοι (όπως Σύνδεσμος Τεχνολογικών Επιχειρήσεων 

Δυτικής Ελλάδος, Ελληνικός Σύνδεσμος Νέων Επιχειρηματιών Δυτικής 

Ελλάδας κ.α.) 

• Ερευνητικοί φορείς και οι λοιποί φορείς καινοτομίας (όπως Επιστημονικό 

Πάρκο Πατρών) 

• Ενώσεις Ξενοδόχων 

• Εμπορικοί Σύλλογοι 

• Επιχειρήσεις (μεγάλες επιχειρήσεις που είναι αντιπροσωπευτικές και θα 

μας δώσουν στοιχεία για δεξιότητες, ειδικά για οριζόντιες δεξιότητες) 
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ΙV. Ημι-δομημένος οδηγός συνέντευξης ποιοτικής έρευνας 
 

Ημιδομημένος Οδηγός εις βάθος Συνέντευξης (in depth interview) 

 

1. Ποια είναι τα γενικά 
χαρακτηριστικά της 
ομάδας, ή του κλάδου, ή του 
επαγγέλματος που 
εκπροσωπείτε; 

 

 

 

 Ποια είναι τα προϊόντα – 
υπηρεσίες που παράγει 
(αρχικά, σήμερα, μελλοντικά)  
- ποια τα στοιχεία καινοτομίας;  

 

 Ποιες είναι οι προοπτικές και 
τάσεις του κλάδου (στην 
εγχώρια και διεθνή αγορά) – ο 
κλάδος είναι δυναμικός, 
στάσιμος ή φθίνων;   

 

 Αναφορά σε κενές θέσεις 
εργασίας. Εκτίμηση για αριθμό 
κενών θέσεων εργασίας και 
συσχέτιση με ειδικότητες και 
εκπαιδευτικό επίπεδο.  

 

 Εκτίμηση αριθμού 
εργαζομένων (αρχικά, 
σήμερα, μελλοντικά). 

 

 Ποια είναι τα χαρακτηριστικά 
των εργαζομένων: 
εκπαίδευση, εθνικότητα, φύλο, 
κλπ. (αρχικά, σήμερα, 
μελλοντικά). 

 

2. Ποια είναι τα προσόντα, οι 
δεξιότητες και οι ικανότητες 
των εργαζομένων; 

 

 Με ποιόν τρόπο επιλέγονται οι 
εργαζόμενοι (πηγές εξεύρεσης 
νέου προσωπικού, κριτήρια, 
εμπλεκόμενοι στην επιλογή, 
τρόπος αξιολόγησης 
υπάρχοντος προσωπικού, 
αποτελέσματα αξιολόγησης, 
εμπλεκόμενοι στην 
αξιολόγηση) 

 

 Τυπικά προσόντα που 
ζητούνται από τους 
εργαζόμενους και τυπικά 
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Ημιδομημένος Οδηγός εις βάθος Συνέντευξης (in depth interview) 

 

προσόντα που προσφέρονται 
από τους υποψήφιους και τους 
ήδη εργαζόμενους. 

 Συζήτηση για βασικές 
δεξιότητες, κοινωνικές 
δεξιότητες και δεξιότητες σε 
ΤΠΕ. Ποιες δεξιότητες και 
ικανότητες απαιτούνται από 
τους εργαζόμενους 
(υφιστάμενους και 
υποψήφιους). * 

 

 Ποιες είναι οι σημαντικότερες 
δεξιότητες που σχετίζονται με 
το συγκεκριμένο επάγγελμα ή 
οι οριζόντιες δεξιότητες; 

 

 Υπάρχουν άλλα 
χαρακτηριστικά που 
θεωρούνται αλληλένδετα με 
συγκεκριμένες ειδικότητες ή 
που θεωρούνται απαραίτητα 
για πολλές ειδικότητες; Για 
παράδειγμα είναι απαραίτητη 
η μυϊκή δύναμη για κάποιες 
ειδικότητες;  

 

 Χαρακτηριστικά όπως το φύλο, 
η οικογενειακή κατάσταση, η 
εθνικότητα ή η ηλικία 
επηρεάζουν την πιθανότητα 
πρόσληψης για κάποιες θέσεις 
και ποιες; 

 

3. Σε ποιόν βαθμό 
παρατηρείται αναντιστοιχία  
δεξιοτήτων; 

 

 Εντοπίζονται συγκεκριμένες  
«οριζόντιες» και/ή 
επαγγελματικές δεξιότητες στις 
οποίες διαπιστώνεται έλλειψη; 
Ποιες είναι οι δεξιότητες αυτές, 
σε ποια επαγγέλματα και 
κλάδους διαπιστώνονται οι 
σχετικές ελλείψεις; 

 

 Υπάρχουν άλλες ικανότητες 
που θεωρούνται χρήσιμες και 
δεν περιλαμβάνονται στα 
παραπάνω; Υπάρχουν τέτοιες 
ικανότητες που θεωρούνται 
χρήσιμες από τους εργοδότες 
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Ημιδομημένος Οδηγός εις βάθος Συνέντευξης (in depth interview) 

 

αλλά  που λείπουν συχνά από 
τους εργαζόμενους και γιατί; 

 Με ποιόν τρόπο 
αντιμετωπίζονται οι ελλείψεις 
σε δεξιότητες και ικανότητες;  

 

4. Πόσο συχνά συμμετέχουν οι 
εργαζόμενοι σε 
προγράμματα 
επαγγελματικής κατάρτισης 
και διά βίου μάθησης; Με 
ποιους τρόπους 
αναπτύσσονται οι 
δεξιότητες και οι ικανότητες 
του ανθρώπινου δυναμικού; 

 

 Στοιχεία για προγράμματα 
κατάρτισης, αντικείμενα, 
φορείς, πιστοποιήσεις κ.λπ. 

 

 Κίνητρα για συμμετοχή, 
δημοσιότητα προγραμμάτων.  

 

 Πόσο αποτελεσματικά 
θεωρείτε τα προγράμματα 
κατάρτισης για ανέργους και 
για εργαζόμενους;  

 

5. Προτάσεις για την κάλυψη 
δεξιοτήτων και την 
καλύτερη σύζευξη 
προσφοράς και ζήτησης 
εργασίας. 
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V. Οδηγίες για  την επικαιροποίηση των στοιχείων της δευτερογενούς 
έρευνας  

Στο πλαίσιο της καταγραφής των τάσεων της προσφοράς και ζήτησης σε δεξιότητες 

και ειδικότητες, αξιοποιούνται και δευτερογενείς πηγές μέσω έρευνας γραφείου (desk 

research). Οι δευτερογενείς πηγές περιλαμβάνουν στατιστικά στοιχεία, εκθέσεις, 

μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, επιστημονικά άρθρα και newsletter από εθνικούς και 

διεθνείς φορείς εγνωσμένου κύρους. Υπογραμμίζεται ότι η μελέτη θα πρέπει να 

επικαιροποιείται σε ετήσια βάση από την αρμόδια Διεύθυνση της Περιφέρειας Δυτικής 

Ελλάδας.  

Στα πλαίσια της παρούσας μελέτης χρησιμοποιήθηκαν δευτερογενείς πηγές για τη 

συλλογή δεδομένων που αφορούν την εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση,  την 

απασχόληση, την ανεργία, τον τουρισμό, τη βιομηχανία, τη γεωργία, τη φορολογία, τις 

καταθέσεις, την παραγωγική διάρθρωση, τις επενδύσεις και τα μακροοικονομικά 

στοιχεία της Περιφέρειας. Οι πηγές που αξιοποιήθηκαν ήταν οι εξής: 

• Στοιχεία ανεργίας και απασχόλησης από την Ελληνική Στατιστική Αρχή 

• Στοιχεία και εκθέσεις από ΟΑΕΔ 

• Μελέτες και έρευνες κοινωνικών εταίρων (π.χ. ΙΝΕΓΣΕΕ) 

• Μακροοικονομικά μεγέθη από την Ελληνική Στατιστική Αρχή και τη EUROSTAT 

• Στοιχεία ανεργίας και απασχόλησης από τη EUROSTAT 

• Φορολογικά στοιχεία από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων 

• Στοιχεία καταθέσεων από την Τράπεζα της Ελλάδος 

• Στοιχεία τουρισμού από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος και τον ΣΕΤΕ 

• Στοιχεία εξαγωγών από τον ΣΕΒΕ 

• Εκθέσεις του Δικτύου Ευρυδίκη 

• Στοιχεία από τον ΟΟΣΑ για δεξιότητες (π.χ. OECD Skills Outlook 2013) 

• Στοιχεία από μελέτες του CEDEFOP για δεξιότητες και ειδικότητες (π.χ. Ευρωπαϊκή 

Έρευνα Εργοδότη) 

• Στοιχεία ειδικοτήτων από τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης 

Όλα τα ανωτέρω στοιχεία επικαιροποιούνται με διαφορετική συχνότητα από τους 

αρμόδιους φορείς και είναι διαθέσιμα για διαφορετικές περιόδους αναφοράς. Το 

γεγονός αυτό υποδηλώνει πως η επικαιροποίηση των στοιχείων της μελέτης θα πρέπει 

να ακολουθήσει κάποιον αλγόριθμο για την εξασφάλιση όσο το δυνατόν μεγαλύτερης 

ομοιογένειας και συγκρισιμότητας.  

Ο αλγόριθμος αυτός θα εξετάζει τη συχνότητα δημοσιοποίησης των νεότερων 

στοιχείων από κάθε φορέα και τη βαρύτητα/σημασία που έχει κάθε σετ πληροφοριών 

για την εξαγωγή των συμπερασμάτων που επιθυμεί η Περιφέρεια. Για παράδειγμα, ένα 

σετ για το οποίο τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία είναι του 2011 και είναι άγνωστο το 

πότε θα επικαιροποιηθεί και με ποιά στοιχεία (π.χ. μόνο με του 2012 ή θα 

συμπεριλαμβάνει και τα έτη 2013, 2014), δεν μπορεί λογικά να αποτελεί εμπόδιο για 

την επικαιροποίηση της μελέτης όταν αυτό αποφασισθεί, ιδιαίτερα εάν το 

συγκεκριμένο σετ πληροφοριών δεν έχει μεγάλη προστιθέμενη αξία. 

Ο επόμενος Πίνακας παρουσιάζει τους φορείς με τους αντίστοιχους ηλεκτρονικούς 

συνδέσμους (link) από όπου μπορούν να αντληθούν και να επικαιροποιηθούν τα 
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βασικά στοιχεία της μελέτης. Επιπλέον παρατίθεται και η χρονική συχνότητα – όπου 

αυτή είναι γνωστή - βάσει της οποίας επικαιροποιούνται τα στατιστικά στοιχεία. Τέλος, 

σημειώνονται και οι αντίστοιχοι Πίνακες/Γραφήματα της μελέτης που μπορούν να 

επικαιροποιηθούν από τη συγκεκριμένη πηγή. 
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Πηγή Σύνδεσμος Συχνότητα 
επικαιροποίησης 

Πίνακες/Γραφήμ
ατα 

Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) – Περιφερειακοί Εθνικοί 
Λογαριασμοί 

http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE  Σε διαρκή βάση Σχήμα 1, 2, 3, 4, 6 

Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) – Ετήσιοι Εθνικοί 
Λογαριασμοί 

http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-
themes?p_param=A0702  

Ετησίως Σχήμα 4 

Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) – Απογραφή 
πληθυσμού 

http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-
themes?p_param=A1603  

Κάθε 10 έτη Σχήμα 14, 15, 16 

Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) – Στατιστικά θέματα 
Αγοράς εργασίας, Γεωργίας, Βιομηχανίας 

http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-
themes?p_param=A0101#  

Σε διαρκή βάση   

Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) – Δείκτες Κύκλου 
Εργασιών 

http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-
themes?p_param=A0399  

Μηνιαία / 
Τριμηνιαία 

 

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) – 
Στατιστικά ανά μήνα 

http://www.oaed.gr/index.php?option=com_content&v
iew=article&id=173&Itemid=458&lang=el  

Μηνιαία  Σχήμα 8, 9 

Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (EUROSTAT) – General and 
Regional Data 

http://ec.europa.eu/eurostat/data/database  Ετησίως Σχήμα 5, 7, 10, 
11, 12, 13 

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) – 
Στατιστικά δελτία φορολογικών δεδομένων 

http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/PublicIssue/Statis
tics.html  

Σε διαρκή βάση  

Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) – Ανάλυση καταθέσεων ανά 
Νομό 

http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Statistics/monet
ary/deposits.aspx  

6-μηνιαία, κάθε 
Ιούνιο και 
Δεκέμβριο 

 

Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΞΕΕ) – Στατιστικά - 
δυναμικότητες 

http://www.grhotels.gr/GR/BussinessInfo/Pages/studie
s.aspx  

Ετησίως  

Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΞΕΕ) – Στατιστικά – 
πληρότητες - αφίξεις 

http://www.grhotels.gr/GR/BussinessInfo/Pages/studie
s.aspx 

Σε διαρκή βάση  

Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) - 
Στατιστικά 

http://sete.gr/el/statistika-vivliothiki/statistika/  Σε διαρκή βάση  

Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) – Στατιστικά 
και Μελέτες εξαγωγών 

http://www.seve.gr/default.aspx?lang=el-
GR&loc=1&&page=588&newsid=1289  

Σε διαρκή βάση  

Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ (ΙΝΕΓΣΕΕ) – Ετήσια έκθεση και 
μελέτες 

http://www.inegsee.gr/  Ετησίως και σε 
διαρκή βάση 

 

http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-themes?p_param=A0702
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-themes?p_param=A0702
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-themes?p_param=A1603
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-themes?p_param=A1603
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-themes?p_param=A0101
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-themes?p_param=A0101
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-themes?p_param=A0399
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-themes?p_param=A0399
http://www.oaed.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=173&Itemid=458&lang=el
http://www.oaed.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=173&Itemid=458&lang=el
http://ec.europa.eu/eurostat/data/database
http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/PublicIssue/Statistics.html
http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/PublicIssue/Statistics.html
http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Statistics/monetary/deposits.aspx
http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Statistics/monetary/deposits.aspx
http://www.grhotels.gr/GR/BussinessInfo/Pages/studies.aspx
http://www.grhotels.gr/GR/BussinessInfo/Pages/studies.aspx
http://www.grhotels.gr/GR/BussinessInfo/Pages/studies.aspx
http://www.grhotels.gr/GR/BussinessInfo/Pages/studies.aspx
http://sete.gr/el/statistika-vivliothiki/statistika/
http://www.seve.gr/default.aspx?lang=el-GR&loc=1&&page=588&newsid=1289
http://www.seve.gr/default.aspx?lang=el-GR&loc=1&&page=588&newsid=1289
http://www.inegsee.gr/
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Πίνακες/Γραφήμ
ατα 

Δίκτυο Ευρυδίκη – Στοιχεία για την Ελλάδα https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/in
dex.php/Greece:Overview  

Σε διαρκή βάση  

Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 
(ΟΟΣΑ) – Μελέτες και στατιστικά για την Ελλάδα 

http://www.oecd.org/greece/  Σε διαρκή βάση  

Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής 
Κατάρτισης (CEDEFOP) – Μελέτες για την Ελλάδα 

http://www.cedefop.europa.eu/en/country-
data/greece  

Σε διαρκή βάση  

Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (ΓΓΔΒΜ) – στοιχεία 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 

http://www.gsae.edu.gr/en/epaggelmatiki-katartisi/  Σε διαρκή βάση  

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Greece:Overview
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Greece:Overview
http://www.oecd.org/greece/
http://www.cedefop.europa.eu/en/country-data/greece
http://www.cedefop.europa.eu/en/country-data/greece
http://www.gsae.edu.gr/en/epaggelmatiki-katartisi/
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