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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Η παρούσα μελέτη «Εντοπισμός και καταγραφή αναγκών της αγοράς εργασίας στην Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου» αποσκοπεί στο να εντοπιστούν και να καταγραφούν με τρόπο συστηματικό οι
ανάγκες της περιφερειακής αγοράς εργασίας σε δεξιότητες και επαγγέλματα προκειμένου να είναι
δυνατόν να ενεργοποιηθούν οι κατάλληλες δράσεις εκπαίδευσης, κατάρτισης και ανάπτυξης
δεξιοτήτων από το ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020.
Η δομή της μελέτης έχει ως εξής:
Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΗ ΣΕ ΚΛΑΔΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ, ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΤΑΣΕΩΝ, περιλαμβάνει τα παρακάτω μέρη:
Στο 1ο Μέρος παρουσιάζεται η συμβολή των βασικών οικονομικών συντελεστών σε επίπεδο χώρας,
καθώς και η διάρθρωση του παραγωγικού δυναμικού της Περιφέρειας σε επίπεδο των τριών τομέων
οικονομικής δραστηριότητας και των επιμέρους οικονομικών κλάδων. Επίσης, γίνεται ιδιαίτερη
αναφορά και ανάλυση στην παρουσία των επιχειρήσεων στον παραγωγικό καμβά της Περιφέρειας και
των τάσεων που παρουσιάζονται, ως αποτέλεσμα της δράσης των οικονομικών μονάδων, αλλά και των
επιλογών της Περιφέρειας.
Στο 2ο Μέρος παρουσιάζονται τα βασικά δεδομένα που αφορούν στην απασχόληση, με ιδιαίτερη
έμφαση στις μεταβολές ανά τομέα/ κλάδο, στη διάρθρωση των ειδικοτήτων και στη συσχέτιση
επαγγελμάτων και οικονομικών κλάδων. Από τα δεδομένα αυτά, προκύπτουν οι βασικές τάσεις της
απασχόλησης, της προσφοράς και της ζήτησης εργασίας στην ΠΝΑ και αναδεικνύονται οι δυναμικοί και
φθίνοντες κλάδοι και επαγγέλματα. Επίσης, στο ίδιο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα βασικά
χαρακτηριστικά της ανεργίας, με έμφαση στα χαρακτηριστικά των ανέργων.
Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ –
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 8 ΤΟΥ ΕΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 περιλαμβάνει
τα παρακάτω μέρη:
Στο 3ο Μέρος παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των δύο (2) ποσοτικών ερευνών πεδίου που
πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση δομημένων ερωτηματολογίων, σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 249
επιχειρήσεων και 204 εργαζομένων και με βάση στόχους και μεθοδολογικό πλαίσιο που
ανταποκρίνονται και υπερκαλύπτουν τις μεθοδολογικές προδιαγραφές του Εθνικού Ινστιτούτου
Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ). Στο ίδιο κεφάλαιο παρουσιάζονται επίσης τα κύρια
σημεία των ποιοτικών μεθόδων έρευνας που διεξήχθησαν μέσω 9 ατομικών συνεντεύξεων και 1
εστιασμένη συζήτηση (focus group) με εκπροσώπους επιχειρήσεων στους τομείς προτεραιότητας και
οριζόντιας υποστήριξης της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Τα
αποτελέσματα των ποσοτικών ερευνών πεδίου σε συνδυασμό με τα κύρια σημεία που προκύπτουν
από την ανάλυση των ποιοτικών μεθόδων έρευνας επιτρέπουν την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά
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με τις διαφαινόμενες τάσεις σε επιλεγμένους τομείς της αγοράς εργασίας στην ΠΝΑ, τις ανάγκες της
περιφερειακής αγοράς εργασίας σε ειδικότητες και τα διαφαινόμενα ελλείμματα γνώσεων και
δεξιοτήτων ανά επαγγελματική ομάδα και κλάδο οικονομικής δραστηριότητας.
Το 4ο Μέρος αφορά στην καταγραφή των φορέων και των δομών της ΠΝΑ που παρέχουν υπηρεσίες
επαγγελματικής κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων. Επιπλέον, καταγράφονται οι υφιστάμενες
δομές παρακολούθησης της αγοράς εργασίας, της ανεργίας καθώς και οι παρεχόμενες υπηρεσίες τους.
Ακόμη στο ίδιο Μέρος, τα αποτελέσματα των ερευνών πεδίου του 3ου μέρους αξιοποιούνται για τον
προσδιορισμό των ελλειμμάτων ή/και πιθανών πλεονασμάτων σε επαγγελματικές και κοινωνικές
δεξιότητες του εργατικού δυναμικού της ΠΝΑ. Με βάση τον προσδιορισμό αυτό, παρέχεται η
δυνατότητα διατύπωσης προτάσεων στρατηγικού προσανατολισμού, με θεματικό προσδιορισμό των
αναγκών κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού της περιφέρειας, που, μεταξύ άλλων, μπορούν να
τροφοδοτήσουν την εξειδίκευση των σχετικών δράσεων που προβλέπονται στο εγκεκριμένο Ε.Π.
Νοτίου Αιγαίου 2014-2020. Οι προτεινόμενες δράσεις ιεραρχούνται χρησιμοποιώντας το εργαλείο της
Αναλυτικής Ιεραρχικής Διαδικασίας.
Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ
ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, περιλαμβάνει:
Το 5ο Μέρος, στο οποίο γίνεται ο προσδιορισμός του περιφερειακού συστήματος καταγραφής αναγκών
της αγοράς εργασίας, που αφορά την πρόταση για ανάπτυξη και λειτουργία ενός μόνιμου μηχανισμού
για την διάγνωση αναγκών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Επίσης προτείνεται η ανάπτυξη των
απαραίτητων μεθοδολογικών εργαλείων λαμβάνοντας υπόψη τη μεθοδολογία σε εθνικό επίπεδο για
τη συγκέντρωση όλων των απαραίτητων δεδομένων που ορίζονται από τον εθνικό μηχανισμό με τρόπο
αξιόπιστο και αξιοποιήσιμο.
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1 ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
1.1 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΝΑ) είναι μία αμιγώς νησιωτική περιφέρεια, περιλαμβάνει τα
νησιωτικά συμπλέγματα των Κυκλάδων και της Δωδεκανήσου (79 νησιά, εκ των οποίων τα 48
κατοικούνται, και 178 βραχονησίδες) και καταλαμβάνει συνολική έκταση 5,286 τετραγωνικών
χιλιομέτρων (4% της συνολικής έκτασης της χώρας). Η περιφέρεια διαιρείται σε 13 περιφερειακές
ενότητες, στις οποίες υπάγονται οι 34 δήμοι της.
Συνεπώς, προβλήματα αποτελούν η γεωγραφική ασυνέχεια, λόγω του νησιωτικού χαρακτήρα της ΠΝΑ
και η λεγόμενη διπλή νησιωτικότητα, δηλαδή η απομόνωση μικρότερων νησιών τόσο από τα κέντρα
της Περιφέρειας (διοικητικά και οικονομικά), όσο και από τα κέντρα της χώρας. Ο πολύ-νησιωτικός
χαρακτήρας της και το ζήτημα της διπλής νησιωτικότητας, σε συνδυασμό με άλλα μειονεκτήματα της
ασυνέχειας του χώρου σε ότι αφορά και την οικονομική δραστηριότητα, αδυνατίζουν τη χωρική,
οικονομική και κοινωνική συνοχή και οδηγούν σε έντονες ενδοπεριφερειακές ανισότητες.
Στα δυνατά σημεία της Περιφέρειας είναι η διεθνής της αναγνώριση ως τουριστικός προορισμός καθώς
διαθέτει σημαντικούς φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους και σημαντικές τουριστικές υποδομές στα
μεγάλα νησιά. Η χωρική υπερσυγκέντρωση, βέβαια, της τουριστικής κίνησης και της οικονομικής
δραστηριότητας και η έλλειψη υψηλής ποιότητας τουριστικών υπηρεσιών σε μικρότερα νησιά
αποτελούν αδύνατα σημεία της Περιφέρειας.
Ο πληθυσμός της ΠΝΑ, σύμφωνα με τα στοιχεία της τελευταίας απογραφής του 2011, είναι 308.975
κάτοικοι. H Περιφέρεια τις τελευταίες δεκαετίες παρουσιάζει πληθυσμιακή αύξηση, η οποία όμως κατά
την περίοδο 2001-2011 χαρακτηρίζεται ως μάλλον συγκρατημένη (3,5%) σε σχέση με την περίοδο 19912001 (16%).
Νησιωτικό
Σύμπλεγμα

Περιφερειακή
Ενότητα

Δήμος

Έκταση
2
χλμ

Πληθυσμός

Έδρα

Άνδρου

Άνδρου

379,2

9.221

Άνδρος

Θήρας

Ανάφης

38

271

Ανάφη

Θήρας

90,7

15.550

Θήρα

Ιητών

111

2.024

Ίος

Κυκλάδες
Κέας-Κύθνου
Μήλου

Σικίνου

41

273

Σίκινος

Φολεγάνδρου

32

765

Φολέγανδρος

Κέας

148,9

2.455

Ιουλίδα

Κύθνου

100,2

1.456

Κύθνος

Κιμώλου

37,4

910

Κίμωλος

Μήλου

160,1

4.977

Μήλος

Σερίφου

75,2

1.420

Σέριφος

13

Μελέτη Διάγνωσης των Αναγκών της Περιφερειακής Αγοράς Εργασίας στο Νότιο Αιγαίο

Σίφνου

73,9

2.625

Απολωνία

Μυκόνου

Μυκόνου

105,2

10.134

Μύκονος

Νάξου

Αμοργού

160,1

1.973

Αμοργός

495,8

18.864

Νάξος

Πάρου

Νάξου & Μικρών
Κυκλάδων
Αντιπάρου

35,1

1.211

Αντίπαρος

Πάρου

196,3

13.715

Πάρος

Σύρου

Σύρου-Ερμούπολης

102,4

21.507

Ερμούπολη

Τήνου

Τήνου

194,6

8.636

Τήνος

Καλύμνου

Αγαθονησίου

14,5

185

Μεγάλο Χωριό

Καρπάθου
Δωδεκάνησα
Κω
Ρόδου

Αστυπάλαιας

114,1

1.334

Αστυπάλαια

Καλυμνίων

110,6

16.179

Κάλυμνος

Λειψών

17,4

790

Λειψοί

Λέρου

74,2

7.917

Λέρος

Πάτμου

89,2

3.047

Πάτμος

Καρπάθου

324,7

6.226

Κάρπαθος

Κάσου

69,5

1.084

Φρυ

Κω

287,2

33.388

Κως

Νισύρου

50,1

1.008

Νίσυρος

Μεγίστης

9,1

492

Μεγίστη

Ρόδου

1.407,90

115.490

Ρόδος

Σύμης

65,8

2.590

Σύμη

Τήλου

64,5

780

Μεγάλο Χωριό

Χάλκης

37

478

Χάλκη

Τόσο τα στοιχεία της ηλικιακής διάρθρωσης, όσο και τα στοιχεία της φυσικής κίνησης του πληθυσμού
(γεννήσεις-θάνατοι), η οποία είναι θετική τα τελευταία χρόνια, καταδεικνύουν ότι το φαινόμενο της
πληθυσμιακής γήρανσης της ΠΝΑ δεν είναι τόσο έντονο σε σχέση με τη γενικότερη τάση που
παρατηρείται στις υπόλοιπες περιφέρειες αλλά και στο σύνολο της χώρας.
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Διάγραμμα 1.1 Πυραμίδα ηλικιών, Ελλάδα και Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, 2015

Πηγή δεδομένων: Εurostat, 2016

Παρόλα αυτά, το πρόβλημα της γήρανσης του πληθυσμού έχει άμεση επίπτωση στο δείκτη εξάρτησης
που υποδηλώνει ότι το 2015 σε 100 άτομα εργάσιμης ηλικίας αντιστοιχούσαν 51,3 άτομα που
χαρακτηρίζονται ως οικονομικά εξαρτώμενα (ηλικιωμένοι και παιδιά).
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1.2 ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
1.2.1 Η Εξέλιξη του ΑΕΠ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία1, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου παράγει το 3,4% του
Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος της χώρας, ωστόσο κατατάσσεται 2η (μετά την Αττική) μεταξύ των
Περιφερειών της χώρας στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ, με 18.000 € που ξεπερνάει τον εθνικό μέσο όρο. Σε
τρέχουσες τιμές αγοράς το ΑΕΠ της ΠΝΑ ανήλθε στα 6,045 δις € καταγράφοντας φθίνουσα πορεία από
την έναρξη της οικονομικής κρίσης. Η μείωση του ΑΕΠ της Περιφέρειας, για την περίοδο 2008-2014,
υπολογίζεται στα 2,138 δις € και είναι αντίστοιχη με την ποσοστιαία μείωση του εθνικού ΑΕΠ για την
ίδια περίοδο (26,1% μείωση του ΑΕΠ στην ΠΝΑ έναντι 26,6% μείωση του εθνικού ΑΕΠ). Η μεγάλη
επίπτωση της κρίσης (και των μέτρων που υιοθετήθηκαν για την αντιμετώπισή της) αποτυπώνονται
επομένως στο προϊόν της Περιφέρειας.
Διάγραμμα 1.2 Διαχρονική Εξέλιξη ΑΕΠ στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου σε τρέχουσες τιμές αγοράς, 2006-2014

7.178

7.683

8.183
7.599

7.236
6.603

2006

2007

2008

2009

2010

2011

6.079

5.832

6.045

2012

2013

2014

Πηγή δεδομένων: Εurostat, 2016

Οι ρυθμοί ανάπτυξης του ΑΕΠ της ΠΝΑ έως και το 2008 ήταν αυξητικοί, ξεπερνώντας αυτών της χώρας.
Η τάση αυτή ανατρέπεται το 2009, ως αποτέλεσμα της χρηματοοικονομικής συγκυρίας, που επηρεάζει
μέχρι σήμερα αρνητικά την οικονομία της χώρας και των Περιφερειών της. Το έτος 2014 οι ρυθμοί
ανάπτυξης του ΑΕΠ της ΠΝΑ αποκτούν ξανά θετικό πρόσημο. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι η
ετήσια μεταβολή του ΑΕΠ της ΠΝΑ είναι αντίστοιχη με τα εθνικά ποσοστά μείωσης την περίοδο 20102012.

1

Στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ για το έτος 2014
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Διάγραμμα 1.3 Συγκριτική παράθεση ετήσιας μεταβολής ΑΕΠ στην Ελλάδα και στην ΠΝΑ, 2006-2014
8,0%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%
-2,0%
-4,0%
-6,0%
-8,0%
-10,0%

2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014

ΠΝΑ

7,0%

6,5%

-7,1%

-4,8%

-8,7%

-7,9%

-4,1%

3,7%

Σύνολο Ελλάδας

6,8%

4,0%

-1,8%

-4,8%

-8,4%

-7,6%

-5,7%

-1,6%

ΠΝΑ

Σύνολο Ελλάδας

Πηγή δεδομένων: Εurostat, 2016

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του 2013, η ποσοστιαία κατανομή του ΑΕΠ της ΠΝΑ
αντιστοιχεί σε 45% για τις Κυκλάδες και 55% για τα Δωδεκάνησα. Την περίοδο πριν την οικονομική
κρίση οι ρυθμοί ανάπτυξης του ΑΕΠ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ήταν αυξητικοί.
Συγκριτικά οι Κυκλάδες φαίνεται να πλήττονται λιγότερο από τις αρνητικές συνέπειες της οικονομικής
κρίσης σε σχέση με τα Δωδεκάνησα, που παρουσιάζουν σημαντικές μειώσεις στο ΑΕΠ μεταξύ 20092013. Η τάση της συνεχούς μείωσης του ΑΕΠ φαίνεται να ανατρέπεται το 2012-2013 στις Κυκλάδες
καθώς η ποσοστιαία μεταβολή του ΑΕΠ παρουσιάζει για πρώτη φορά, μετά το 2007-2008, θετικό
πρόσημο (0,2%), ειδικά μετά τις σημαντικές μειώσεις του 2010-2012 που άγγιξαν το 12,6%. Η
ποσοστιαία μεταβολή του ΑΕΠ συνεχίζει να μειώνεται στην περίπτωση των Δωδεκανήσων για την ίδια
περίοδο σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία.

Πίνακας 1.1 Συγκριτική παρουσίαση εξέλιξης ΑΕΠ, 2006-2014
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Ελλάδα

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

217.862

232.695

241.990

237.534

226.031

207.029

191.204

180.389

177.559

6,8%

4,0%

-1,8%

-4,8%

-8,4%

-7,6%

-5,7%

-1,6%

7.683

8.183

7.599

7.236

6.603

6.079

5.832

6.045

7,0%

6,5%

-7,1%

-4,8%

-8,7%

-7,9%

-4,1%

3,7%

4.206

4.523

4.150

3.920

3.618

3.471

3.217

:

4,8%

7,5%

-8,2%

-5,5%

-7,7%

-4,1%

-7,3%

:

3.477

3.660

3.449

3.316

2.985

2.608

2.614

:

9,8%

5,3%

-5,8%

-3,9%

-10,0%

-12,6%

0,2%

:

Ποσοστό Μεταβολής
Νότιο Αιγαίο

7.178

Ποσοστό Μεταβολής
Δωδεκάνησα

4.012

Ποσοστό Μεταβολής
Κυκλάδες

3.166

Ποσοστό Μεταβολής

Πηγή δεδομένων: Εurostat, 2016

Διάγραμμα 1.4 Συγκριτική παρουσίαση ετήσιου ποσοστού μεταβολής ΑΕΠ σε εκ.ευρώ, 2006-2014
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
-5,0%
-10,0%
-15,0%
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Νότιο Αιγαίο
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-7,9%
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-8,2%
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-7,7%

-4,1%
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Κυκλάδες

9,8%

5,3%

-5,8%

-3,9%

-10,0%

-12,6%

0,2%

Ελλάδα

6,8%

4,0%

-1,8%

-4,8%

-8,4%

-7,6%

-5,7%

3,7%

-1,6%

Πηγή δεδομένων: Εurostat, 2016
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1.2.2 Η Εξέλιξη του κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
Εξετάζοντας το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της ΠΝΑ, όπως καταδεικνύει το Διάγραμμα 1.5, η ΠΝΑ έχει
υψηλότερο βιοτικό επίπεδο από το σύνολο της χώρας με μια διαφοροποίηση που κυμαίνεται από 900
έως 2.500 ευρώ ανά κάτοικο, το διάστημα 2005-2014. Επιπλέον ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός
ότι μετά το 2008 αυτή η διαφοροποίηση στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ μειώνεται.
Διάγραμμα 1.5 Κατά κεφαλήν ΑΕΠ, ΠΝΑ, 2005-2014
30.000
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20.000
15.000
10.000
5.000
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Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Πηγή δεδομένων: Εurostat, 2016

Επιπρόσθετα το Διάγραμμα 1.6, καταδεικνύει τη σημαντική διαφοροποίηση στο βιοτικό επίπεδο
μεταξύ των κατοίκων των Δωδεκανήσων και των Κυκλάδων. Η διαφοροποίηση αυτή για το διάστημα
2005-2013 κυμαίνεται από 3.800- 7.700 ευρώ ανά κάτοικο. Το διάστημα πριν το 2008, το κατά κεφαλήν
ΑΕΠ στα Δωδεκάνησα αυξανόταν με ρυθμό 7,2% κατά μέσο όρο ενώ αντίστοιχα με ρυθμό 5,3% για τις
Κυκλάδες. Σημειώνεται ότι οι πληθυσμιακή αύξηση είναι αμελητέα και δεν ξεπερνάει το 1% την
περίοδο αυτή, σε κανένα από τα δύο νησιωτικά συμπλέγματα.
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Διάγραμμα 1.6 Κατά κεφαλήν ΑΕΠ, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα σε τρέχουσες τιμές, 2005-2013
60.000

9.000

7.700

7.400

7.500

7.300

50.000

8.000

7.200

6.200

7.000

5.900

40.000

5.000

6.000
5.000

3.800

30.000

4.000

20.000

3.000
2.000

10.000
1.000

0

0

2005

2006

2007
Δωδεκάνησα

2008

2009
Κυκλάδες

2010

2011

2012

2013

Διαφορά κ.κ. ΑΕΠ

Πηγή δεδομένων: Εurostat, 2016

Παρόλα αυτά και παρόλο που το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου είναι υψηλότερο
από αυτό του συνόλου της χώρας, η ευημερία δεν κατανέμεται ισόρροπα μεταξύ των περισσότερων
νησιών, αλλά προκύπτει ως αποτέλεσμα των επιδόσεων λίγων νησιών.
Το 2003 το «Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΠΧΣΑΑ)
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» (το οποίο βρίσκεται σε αναθεώρηση) στην προσπάθεια να αποτυπώσει
τις χωρικές ανισότητες εντός της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου προτείνει την κατηγοριοποίηση των νησιών
με μια προσέγγιση βασιζόμενη στη χρήση πολλαπλών κριτηρίων και παραμέτρων όπως:
• Μέγεθος νησιών (έκταση)
• Μέγεθος πληθυσμού
• Ακτίνα επιρροής νησιού
• Περιοχές εξάρτησης νησιού
• Επικρατούσες οικονομικές δραστηριότητες
• Βαθμός εξάρτησης για φυσικούς πόρους, ενέργεια κ.λπ.
• Βαθμός προσπελασιμότητας, κόστος μεταφοράς και χρονοαπόσταση από κέντρο ή περιοχές
εξάρτησης και συχνότητα εξυπηρέτησης από μεταφορικά μέσα
• Πληθώρα άλλων λιγότερο σημαντικών παραμέτρων.
Η θεώρηση αυτή οδήγησε στην κατάταξη των νησιών στις ακόλουθες ομάδες:
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α. Ομάδα I: νησιά μικρής γεωγραφικής έκτασης και με σοβαρά προβλήματα ανάπτυξης, όπως συνεχής
μείωση πληθυσμού, σοβαρές ελλείψεις σε υποδομές, ελάχιστος βαθμός αξιοποίησης των πόρων τους
(ποσοτικά και ποιοτικά) και αισθητή γεωγραφική απομόνωση (Αγαθονήσι, Ανάφη, Αντίπαρος, Αρκοί,
Δονούσα, Ηρακλειά, Θηρασιά, Κίμωλος, Κίναρος, Κουφονήσια, Λειψοί, Μάραθος, Μεγίστη, Νίσυρος,
Σίκινος, Σχοινούσα, Τέλενδος, Τήλος, Φολέγανδρος, Χάλκη).
β. Ομάδα II: νησιά που αναπτύσσονται τουριστικά, ενώ παράλληλα διαθέτουν και άλλες παραγωγικές
δραστηριότητες και εκμεταλλεύσιμους πόρους. Σε αυτά η έμφαση πρέπει να δοθεί σε δράσεις που
στοχεύουν στην αντιμετώπιση των συγκρούσεων μεταξύ των δραστηριοτήτων και την αποτροπή της
εξάρτησής τους από τη μονόπλευρη τουριστική ανάπτυξη (Αμοργός, Άνδρος, Αστυπάλαια, Ίος,
Κάλυμνος, Κάρπαθος, Κάσος, Κέα, Κύθνος, Λέρος, Μήλος, Νάξος, Πάτμος, Σέριφος, Σίφνος, Σύμη,
Τήνος).
γ. Ομάδα III: νησιά με σημαντική τουριστική δραστηριότητα σε Περιφερειακό, Εθνικό και Κοινοτικό
επίπεδο, με αυξανόμενες περιβαλλοντικές πιέσεις, πληθυσμιακή αύξηση και συγκέντρωση, με άμεση
ανάγκη ελέγχου του είδους της ανάπτυξής τους (Θήρα, Κως, Μύκονος, Πάρος, Ρόδος, Σύρος).
1.2.3

Περιφερειακή Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία των περιφερειακών λογαριασμών της ΕΛΣΤΑΤ, το 2014 η
ΠΝΑ παρήγαγε το 3,4% της συνολικής Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας της χώρας. Πιο συγκεκριμένα,
για το έτος 2014 η συνολική ακαθάριστη προστιθέμενη αξία στην ΠΝΑ ανήλθε σε 5,34 δις €, έχοντας
συρρικνωθεί σε σχέση με το 2010 κατά 16,5%. Η αντίστοιχη μείωση στο σύνολο της χώρας ανήλθε σε
21,4%. Η συμβολή των Δωδεκανήσων είναι κατά τι μεγαλύτερη στην Συνολική ΑΠΑ της ΠΝΑ, από ότι
αυτή των Κυκλάδων διαχρονικά (Διάγραμμα 1.8).
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Διάγραμμα 1.7 ΑΠΑ ΠΝΑ και Ποσοστό Συμμετοχής στην ΑΠΑ της Χώρας 2000 – 2013 (σε εκατ. ευρώ, σε
τρέχουσες τιμές)
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Πηγή δεδομένων: ΕΛΣΤΑΤ, 2016

Διάγραμμα 1.8 Ποσοστό συμμετοχής Δωδεκανήσων & Κυκλάδων στην ΑΠΑ της ΠΝΑ, 2000-2013
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Πηγή δεδομένων: ΕΛΣΤΑΤ, 2016

22

Μελέτη Διάγνωσης των Αναγκών της Περιφερειακής Αγοράς Εργασίας στο Νότιο Αιγαίο

1.3 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΛΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Από την ανάλυση της κατανομής της ΑΠΑ του έτους 2013 (τελευταία διαθέσιμα στοιχεία) στους
επιμέρους τομείς της οικονομία της ΠΝΑ, αναδεικνύεται η σημαντική συμμετοχή του τριτογενούς
τομέα στη συνολική ΑΠΑ (86,7% ή 4,5 δισ. ευρώ), ενώ ο πρωτογενής και ο δευτερογενής τομέας
συμμετέχουν με πολύ χαμηλά ποσοστά (2,77% ή 143 εκ. ευρώ και 10,53% ή 544 εκ. ευρώ αντίστοιχα).
Παρόλα αυτά ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ο πρωτογενής τομέας παρουσιάζει αυξητικές
τάσεις συμμετοχής μεταξύ 2010-2013.
Διάγραμμα 1.9 Ποσοστό συμμετοχής των τομέων της οικονομίας στην ΑΠΑ της ΠΝΑ, 2013

Α γενής

Β γενής

Γ γενής

2,77%
10,53%

86,70%

Πηγή δεδομένων: ΕΛΣΤΑΤ, 2016
Πίνακας 1.2 Ποσοστό συμμετοχής των τομέων της οικονομίας στην ΑΠΑ της ΠΝΑ, 2010-2013

Α'γενής
2010
2011
2012
2013

155,85
152,74
149,89
143,18

% συμμετοχής
στη συνολική
ΑΠΑ
2,44%
2,63%
2,79%
2,77%

Β'γενής

% συμμετοχής
στη συνολική
ΑΠΑ

Γ'γενής

% συμμετοχής
στη συνολική
ΑΠΑ

Συνολική ΑΠΑ
ΠΝΑ

741,87
661,60
689,13
544,84

11,61%
11,40%
12,83%
10,53%

5.493,68
4.987,86
4.533,75
4.483,94

85,95%
85,97%
84,38%
86,70%

6.391,39
5.802,19
5.372,77
5.171,97

Πηγή δεδομένων: ΕΛΣΤΑΤ, 2016

Διάγραμμα 1.10 Συμμετοχή Τομέων Οικονομίας στην ΑΠΑ της ΠΝΑ 2010 - 2013
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2,77%
2013

Γ γενής

Πηγή δεδομένων: ΕΛΣΤΑΤ, 2016

Από την ανάλυση των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ για το 2013 σχετικά με την συμμετοχή των επιμέρους
κλάδων στην οικονομία της ΠΝΑ προκύπτει το συμπέρασμα ότι οι Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής
καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης (Θ) παρουσιάζουν το σημαντικότερο ποσοστό συμμετοχής
(27,9%) στο σύνολο της ΑΠΑ της περιφέρειας. Ακολουθούν η Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας (Λ) και οι
Μεταφορές και Αποθήκευση (Η) με 14,9% και 10,7% αντίστοιχα. Στη συνέχεια ,το Χονδρικό και Λιανικό
Εμπόριο (Ζ) και η Δημόσια διοίκηση και άμυνα - Υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση (Ξ) παρουσιάζουν
συμμετοχή της τάξεως του 8,1% και 8,6% αντίστοιχα. Τα χαμηλότερα ποσοστά συμμετοχής στο σύνολο
της ΑΠΑ της ΠΝΑ παρουσιάζουν οι κλάδοι Ενημέρωση και επικοινωνία (Ι), Διοικητικές και
υποστηρικτικές δραστηριότητες (Ν) και Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες
(Μ) με 1,00%, 1,00% και 1,50% αντίστοιχα.
Ειδικότερα για το έτος 2013, η συμμετοχή κλάδων οικονομίας στην ΑΠΑ της ΠΝΑ παρουσιάζει την
ακόλουθη εικόνα:
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Πίνακας 1.3 ΑΠΑ Κλάδων και Ποσοστό Συμμετοχής στο Σύνολο της ΑΠΑ ΠΝΑ, 2013

Ονομασία κλάδου

Α
Β
Γ

Γεωργία, δασοκομία και αλιεία
Ορυχεία και λατομεία
Μεταποίηση
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και
κλιματισμού
Παροχή Νερού, Επεξεργασία Λυμάτων, Διαχείριση Αποβλήτων
και Δραστηριότητες Εξυγίανσης
Κατασκευές
Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων
οχημάτων
Μεταφορές και αποθήκευση
Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και
υπηρεσιών εστίασης
Ενημέρωση και επικοινωνία
Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες
Διαχείρηση ακίνητης περιουσίας
Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες
Διοικητικές και υποστηρικτές δραστηριότητες
Δημόσια διοίκηση και άμυνα - Υποχρεωτική κοινωνική
ασφάλιση
Εκπαίδευση
Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την
κοινωνική μέριμνα
Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία-Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών
Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών, μη
διαφοροποιημένες δραστηριότητες νοικοκυριών που
αφορούν την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών για ίδια
χρήση
ΣΥΝΟΛΟ

Δ
Ε
ΣΤ
Ζ
Η
Θ
Ι
Κ
Λ
Μ
Ν
Ξ
Ο
Π
Ρ
Σ
Τ

143,18

Ποσοστό Συμμετοχής
στο Σύνολο της ΑΠΑ
ΠΝΑ
2,8%

228,06

4,4%

90,03

1,7%

226,75

4,4%

419,81

8,1%

551,40

10,7%

1441,16

27,9%

49,19
144,65
770,04
77,12
50,80

1,0%
2,8%
14,9%
1,5%
1,0%

445,78

8,6%

205,87

4,0%

145,30

2,8%

182,83

3,5%

ΑΠΑ
Κλάδου

ΚΛΑΔΟΙ
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Πηγή δεδομένων: ΕΛΣΤΑΤ, 2016
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Διάγραμμα 1.11 Ποσοστιαία συμμετοχή των κλάδων στην συνολική ΑΠΑ της ΠΝΑ, 2013
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Πηγή δεδομένων: ΕΛΣΤΑΤ, 2016

Στο παρακάτω Διάγραμμα 1.12 παρουσιάζεται η ΑΠΑ ανά κλάδο δραστηριότητας και πρώην νόμο. Οι
Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα συμμετέχουν ισάξια στην ΑΠΑ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με
ελάχιστες εξαιρέσεις, σε κλάδους όπως η Παροχή νερού - επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση
αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης, η Δημόσια διοίκηση και άμυνα - Υποχρεωτική κοινωνική
ασφάλιση και οι Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα. Στους
παραπάνω κλάδους τα Δωδεκάνησα παράγουν περί το 73% της συνολικής ΑΠΑ της Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου.
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Διάγραμμα 1.12 ΑΠΑ ανά κλάδο και ανά πρώην Νομό, ΠΝΑ, 2013

72,54
70,65

Γεωργία, δασοκομία και αλιεία
Ορυχεία και λατομεία - Μεταποίηση - Παροχή ηλεκτρικού
ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού

130,18
97,88

Παροχή νερού - επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση
αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης

66,17
23,87
95,02
131,73

Κατασκευές
Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων
οχημάτων

240,46
179,35
206,44

Μεταφορές και αποθήκευση

344,96

Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και
υπηρεσιών εστίασης

825,81
615,36
31,95
17,24

Ενημέρωση και επικοινωνία

87,89
56,76

Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες

365,31
404,72

Διαχείρηση ακίνητης περιουσίας
Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές
δραστηριότητες

48,02
29,1
33,44
17,36

Διοικητικές και υποστηρικτές δραστηριότητες
Δημόσια διοίκηση και άμυνα - Υποχρεωτική κοινωνική
ασφάλιση

323,92
121,86
136,78
69,09

Εκπαίδευση
Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την
κοινωνική μέριμνα

105,66
39,64

Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία - Άλλες δραστηριότητες
παροχής υπηρεσιών - Δραστηριότητες νοικοκυριών ως…

83,7
99,13

Δωδεκάνησα

Κυκλάδες

Πηγή δεδομένων: ΕΛΣΤΑΤ, 2016
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Πίνακας 1.4 ΑΠΑ ανά κλάδο και ανά πρώην Νομό και Ποσοστό συμμετοχής στο σύνολο της ΠΝΑ, 2013

ΚΛΑΔΟΙ

Α
Β
Γ
Δ
Ε
ΣΤ
Ζ
Η
Θ
Ι
Κ
Λ
Μ
Ν
Ξ
Ο
Π
Ρ
Σ
Τ

ΑΠΑ
Κλάδου
Κυκλάδες

72,54

%
Συμμετοχής
στο Σύνολο
της ΑΠΑ
ΠΝΑ
51%

70,65

%
Συμμετοχής
στο Σύνολο
της ΑΠΑ
ΠΝΑ
49%

130,18

57%

97,88

43%

66,17

73%

23,87

27%

95,02

42%

131,73

58%

240,46

57%

179,35

43%

206,44

37%

344,96

63%

825,81

57%

615,36

43%

31,95

65%

17,24

35%

87,89

61%

56,76

39%

365,31

47%

404,72

53%

48,02

62%

29,10

48%

33,44

66%

17,36

34%

323,92

73%

121,86

27%

136,78
105,66

66%

69,09

34%

73%

39,64

27%

83,70

46%

99,13

54%

2853,27

55%

ΑΠΑ Κλάδου
Δωδεκάνησα

Γεωργία, δασοκομία και αλιεία
Ορυχεία και λατομεία
Μεταποίηση
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού
αερίου, ατμού και κλιματισμού
Παροχή Νερού, Επεξεργασία Λυμάτων,
Διαχείριση Αποβλήτων και Δραστηριότητες
Εξυγίανσης
Κατασκευές
Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή
μηχανοκίνητων οχημάτων
Μεταφορές και αποθήκευση
Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής
καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης
Ενημέρωση και επικοινωνία
Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές
δραστηριότητες
Διαχείρηση ακίνητης περιουσίας
Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές
δραστηριότητες
Διοικητικές και υποστηρικτές δραστηριότητες
Δημόσια διοίκηση και άμυνα - Υποχρεωτική
κοινωνική ασφάλιση
Εκπαίδευση
Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη
υγεία και την κοινωνική μέριμνα
Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία-Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών
Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών,
μη διαφοροποιημένες δραστηριότητες
νοικοκυριών που αφορούν την παραγωγή
αγαθών και υπηρεσιών για ίδια χρήση
ΣΥΝΟΛΟ

2318,70
45%
Πηγή δεδομένων: ΕΛΣΤΑΤ, 2016

Σε ό,τι αφορά την ανάλυση της πορείας της συμμετοχής των επιμέρους κλάδων στην οικονομία της
ΠΝΑ για την περίοδο 2010 – 2013, οι κλάδοι που αύξησαν τη συμμετοχή τους είναι οι Δραστηριότητες
υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης (Θ) [8,06%] και οι Επαγγελματικές,
επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες (Μ) [3,15%], όπως επίσης αυξητική τάση παρατηρείται και
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στον κλάδο Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες (Κ) [0,58%]. Οι υπόλοιποι κλάδοι
μείωσαν τη συμμετοχή τους στην οικονομία της Περιφέρειας. Σημαντικές μειώσεις παρατηρήθηκαν
συγκεκριμένα στους κλάδους Ενημέρωση και επικοινωνία (Ι) [-44,85%], Χονδρικό και λιανικό εμπόριο,
επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων (Ζ) [-39,93%], Μεταφορές και αποθήκευση (Η) [-42,07%],
Κατασκευές (ΣΤ) [-43,51%], Εκπαίδευση (Ο) [-38,54%] και Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη
υγεία και την κοινωνική μέριμνα (Π) [-37,12%].
Διάγραμμα 1.13 Ποσοστιαία μεταβολή ΑΠΑ ανά κλάδο , στην ΠΝΑ, 2010-2013
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Πηγή δεδομένων: ΕΛΣΤΑΤ, 2016

Ειδικότερα αν εξετάσουμε διακριτά τα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες, παρατηρείται ότι η τάση μείωσης
της συνολικής ΑΠΑ ανατρέπεται στην περίπτωση των Κυκλάδων μεταξύ 2012-2013, ενώ στην
περίπτωση των Δωδεκανήσων παρατηρείται μείωση καθ’ όλη την περίοδο 2010-2013. Αναφορικά με
τις μεταβολές της ΑΠΑ των κλάδων, σε γενικές γραμμές παρατηρούνται παραπλήσιες τάσεις συγκριτικά
μεταξύ Κυκλάδων και Δωδεκανήσων. Ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι στην περίπτωση των Δωδεκανήσων
ο κλάδος Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης (Θ) παρουσιάζει
θετική μεταβολή (16,65%) αυξάνοντας τη συμμετοχή του στη συνολική ΑΠΑ της Περιφέρειας κατά την
περίοδο 2010-2013, ενώ στην περίπτωση των Κυκλάδων παρουσιάζει μικρή μείωση την ίδια περίοδο
(1,66%). Παρομοίως, η ΑΠΑ των κλάδων Ορυχεία και λατομεία (Β), Μεταποίηση (Γ), Παροχή Νερού,
Επεξεργασία Λυμάτων, Διαχείριση Αποβλήτων και Δραστηριότητες Εξυγίανσης (Ε) αυξάνεται στην
περίπτωση των Δωδεκανήσων (6,52%) ενώ παρουσιάζει μείωση της τάξης του 20,22% στην περίπτωση
των Κυκλάδων. Ο κλάδος των Κατασκευών (ΣΤ) αντίθετα παρουσιάζει αυξητικές τάσεις, σε σχέση με την
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ΑΠΑ, στις Κυκλάδες την περίοδο 2010-2013, (8,11%) ενώ στην περίπτωση των Δωδεκανήσων μειώνεται
κατά 9,96% την ίδια περίοδο. Τέλος η ΑΠΑ των κλάδων Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία (Ρ), Άλλες
δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών (Σ), Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών, μη
διαφοροποιημένες δραστηριότητες νοικοκυριών που αφορούν την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών
για ίδια χρήση (Τ), Δραστηριότητες Ετερόδικων Οργανισμών και Φορέων (Υ) παρουσιάζει θετική
μεταβολή της τάξης του 18,54% την περίοδο 2010-2013 στις Κυκλάδες, ενώ στα Δωδεκάνησα
αντίστοιχα μειώνεται κατά 31,61%.
Διάγραμμα 1.14 Ποσοστιαία μεταβολή ΑΠΑ ανά κλάδο, ανά π.Νομό στην ΠΝΑ, 2010-2013
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
-10,00%
-20,00%
-30,00%
-40,00%
-50,00%
-60,00%

Α

Β,Γ,Δ

Ε

ΣΤ

Ζ

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Ρ,Σ,T

Δωδεκάνησα -6,26% 6,52% -9,96% -55,50 -43,73 -31,59 16,65% -46,17 0,20% -6,43% 2,60% -16,69 -20,07 -37,25 -37,34 -31,61
Κυκλάδες

-9,96% -20,22 8,11% -29,88 -33,96 -46,94 -1,66% -42,23 1,17% -4,24% 4,06% -33,62 -15,84 -40,95 -36,51 18,54%

Δωδεκάνησα

Κυκλάδες

Πηγή δεδομένων: ΕΛΣΤΑΤ, 2016
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1.4 ΤΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου παρουσιάζει ανισομερή κατανομή των τομέων παραγωγής, με τη
συνεχόμενη ανάπτυξη του Τριτογενούς τομέα τις τελευταίες δεκαετίες και τη δραστική μείωση της
συμμετοχής του Πρωτογενή και Δευτερογενή Τομέα Παραγωγής τόσο στη διαμόρφωση του
Ακαθάριστου Περιφερειακού Προϊόντος, όσο και στην απασχόληση. Σημαντικό ρόλο στο αναπτυξιακό
μοντέλο και στη διάρθρωση των τομέων παραγωγής που έχει επικρατήσει στην Περιφέρεια Νοτίου
Αιγαίου έχει παίξει η φυσική διαμόρφωσή της, αποτελώντας παράγοντα καθοριστικό της μορφής και
του ρυθμού ανάπτυξής της.
1.4.1

Διαρθρωτικά χαρακτηριστικά πρωτογενούς τομέα2

Ο πρωτογενής τομέας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου απαιτεί περαιτέρω ενίσχυση, καθώς υστερεί
σημαντικά του τριτογενούς τομέα, με στόχο την ισόρροπη ενδοπεριφερειακή ανάπτυξη. Το μικρό
μέγεθος των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, η χαμηλή παραγωγικότητα, οι πιέσεις της
τουριστικής και οικιστικής ανάπτυξης, καθώς και η επικράτηση άλλων καταναλωτικών προτύπων και
στάσεων έχει οδηγήσει στην υποχώρηση του πρωτογενή τομέα, που σήμερα κατέχει την τελευταία
θέση μεταξύ των τομέων οικονομικής δραστηριότητας ως προς τον όγκο παραγωγής, το ύψος των
επενδύσεων και την απασχόληση. Όμως, η γεωργία, η κτηνοτροφία και η αλιεία αποτελούν
παραδοσιακούς κλάδους οικονομικής δραστηριότητας για την Περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου και
σύμφωνα με τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης διαφαίνονται σημαντικές προοπτικές από την
ανάδειξη του αγροδιατροφικού τομέα, όπως και της ιδιαίτερης γαστρονομικής ταυτότητας των
περιοχών της Περιφέρειας και της σύνδεσής της με τον δευτερογενή και τριτογενή τομέα.
Οι περιορισμοί που επικρατούν στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου σύμφωνα με τη γενική διεύθυνση
περιφερειακής αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής Νοτίου Αιγαίου είναι:
 Η νησιωτικότητα (το πολυδιάσπαρτο του Νοτίου Αιγαίου)
 Η γεωγραφική ασυνέχεια και η δυσχέρεια στις θαλάσσιες μεταφορές που δημιουργούν προβλήματα
κοινωνικής απομόνωσης, αδυναμίας πρόσβασης σε διοικητικές και σε χρηματοπιστωτικές
υπηρεσίες και δυσχεραίνουν την πρόσβαση των προϊόντων σε μεγάλες αγορές
 Ο μικρός και πολυτεμαχισμένος κλήρος σε συνδυασμό με το άγονο του εδάφους
 Το υψηλό κόστος μεταφοράς ενδιάμεσων εισροών και προϊόντων που επιβαρύνει τόσο το κόστος
παραγωγής όσο και το κόστος εμπορίας των προϊόντων και καθιστά τα τοπικά προϊόντα μη
ανταγωνιστικά.
 Ο γερασμένος αγροτικός πληθυσμός (ιδίως στα μικρά νησιά και τις ορεινές περιοχές) και ο
ανταγωνισμός του ανθρώπινου δυναμικού από τον τομέα του Τουρισμού

2

Τα στοιχεία αυτής της ενότητας προέρχονται κυρίως από το επιχειρησιακό πρόγραμμα της Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου «Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων» της ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
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 Η έλλειψη οργάνωσης των παραγωγών για να ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα που
δημιουργούνται στις αγορές
 Η έλλειψη υδάτινων πόρων (ποσοστό αρδευόμενων εκτάσεων 20% στο Νότιο Αιγαίο έναντι 56% της
χώρας)
 Ελλείψεις στις υποδομές π.χ. σφαγεία, λιμάνια, δρόμοι
 Ερημοποίηση εδαφών λόγω κλιματικών αλλαγών
 Υφαλμύρωση των εδαφών από υπεράντληση σε παράκτιες περιοχές (π.χ. Μανδρικό Ρόδου)
 Η απουσία σύγχρονων μονάδων επεξεργασίας και διαχείρισης γεωργικών προϊόντων
 Έλλειψη σχεδίου διαχείρισης Βοσκοτόπων (οριοθέτηση, υπερβόσκηση κ.λπ.)
 Η πίεση του τουρισμού στις γεωργικές χρήσεις και εκμεταλλεύσεις
 Εγκατάλειψη γεωργικής γης με συνέπεια τη διάβρωση του εδάφους, την καταστροφή αναβαθμίδων
και την αλλαγή της μορφολογίας των νησιών.
Οι παραπάνω περιορισμοί παρουσιάζονται πιο έντονοι στα μικρά νησιά, ενώ στην περίπτωση των
μεγάλων νησιών εντείνονται κυρίως λόγω της μεγάλης ζήτησης που προκύπτει από την τουριστική
κίνηση κατά τους θερινούς μήνες. Παρά τις σχετικά δυσμενείς συνθήκες για τον πρωτογενή τομέα,
δημιουργείται μια σημαντική ευκαιρία, από τη διασύνδεση του τουρισμού με τον πρωτογενή τομέα και
την προώθηση των παραδοσιακών προϊόντων, όπως έχει αναδειχτεί και στο πλαίσιο της χάραξης της
Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης για το Νότιο Αιγαίο.
Τα περισσότερα από τα παραγόμενα αγροτικά προϊόντα διαθέτουν μια ποιοτική υπεροχή λόγω των
ιδιαίτερων κλιματικών συνθηκών (ήπιο κλίμα, αυξημένη ηλιοφάνεια) που επικρατούν στην περιοχή.
Επιπλέον, στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου παράγονται προϊόντα ειδικής σημασίας για την τοπική
οικονομία του κάθε νησιού, τα οποία παράγονται με παραδοσιακό τρόπο, έχουν μικρό όγκο
παραγωγής και διατίθενται στο σύνολο τους στην τοπική αγορά. Η σημασία τους είναι μεγάλη, διότι
χαρακτηρίζουν τον τόπο παραγωγής τους, περιλαμβάνονται στη νησιώτικη δίαιτα και ο επισκέπτης
ενδιαφέρεται να τα δοκιμάσει. Τέτοια προϊόντα είναι: η Λούζα (αλλαντικό Κυκλάδων), Πόσσια Κω
(κρασοτύρι), Αρσενικό Νάξου (τυρί), Τυράκι Τήνου, αμυγδαλωτά Σύρου, αυτοφυής Κάππαρη, Ροϊκιο
Καρπάθου (ραδίκι σε άλμη), παξιμάδια Αστυπάλαιας (παξιμάδια με αυτοφυή κρόκο), ψιλοκούλουρα
Καρπάθου, Σιτάκα Κάσου (γαλακτοκομικό προϊόν), κολιός Λέρου (αλίπαστα), φούσκες και σπινιάλο
Καλύμνου (οστρακοειδές), μελεκούνι Ρόδου (παστέλι), λιαστή τομάτα Κυκλάδων κτλ. Οι στόχοι γι’ αυτά
τα προϊόντα θα πρέπει να είναι η αύξηση της παραγωγής, ο εκσυγχρονισμός των μονάδων παραγωγής
και η προώθηση τους στις τουριστικές μονάδες των νησιών. Συνεπώς πολλά από τα προϊόντα έχουν
δυνατότητα να χαρακτηριστούν ως προϊόντα ειδικών προδιαγραφών και θα δημιουργήσουν ένα
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ακόμα και σε αγορές του εξωτερικού.
Επομένως οι δυνατότητες που καλείται να εκμεταλλευτεί η Περιφέρεια στον πρωτογενή τομέα
αφορούν τα εξής:
• Ύπαρξη σημαντικών προϊόντων Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης
Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) και δυνατότητα προώθησης νέων.
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• Ήπιες κλιματολογικές συνθήκες που ευνοούν την αγροτική παραγωγή, εύφορη γη και ιδιαίτερη
γεωργική παράδοση.
• Άριστης ποιότητας και αναγνωρίσιμα αγροτικά προϊόντα: κρασί, μέλι, ελαιόλαδο, όσπρια, αλιευτικά
και κτηνοτροφικά προϊόντα, αρωματικά φυτά.
• Επάρκεια και υψηλή ποιότητα πρώτων υλών γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής, που μπορούν
να στηρίξουν μονάδες μεταποίησης του αγροτοδιατροφικού τομέα.
• Αύξηση της ζήτησης πιστοποιημένων, επώνυμων και βιολογικών προϊόντων από τους καταναλωτές.
• Ενδυνάμωση της συμπληρωματικότητας του πρωτογενούς τομέα με άλλους τομείς της τοπικής
οικονομίας.
• Ανάπτυξη δυναμικού τομέα υδατοκαλλιεργειών/ ιχθυοκαλλιεργειών με σημαντική συμβολή στο ΑΕΠ
της Περιφέρειας.
Ο πρωτογενής τομέας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου συμμετέχει κατά 2,4% στην Ακαθάριστη
Προστιθέμενη Αξία του πρωτογενή τομέα της χώρας. Η εξέλιξη της Περιφερειακής Ακαθάριστης
Προστιθέμενης Αξίας του Πρωτογενούς τομέα παρουσιάζεται στο Διάγραμμα που ακολουθεί.
Διάγραμμα 1.15 ΑΠΑ Πρωτογενούς Τομέα, ΠΝΑ, 2000-2013
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Πηγή δεδομένων: ΕΛΣΤΑΤ, 2016

Τα Δωδεκάνησα παρουσιάζουν διαχρονικά οριακά υψηλότερη συμβολή στην Ακαθάριστη
Προστιθέμενη Αξία του Πρωτογενούς τομέα της Περιφέρειας σε σχέση με τις Κυκλάδες. Παρόλα αυτά
ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι δύο πρώην νομοί (Δωδεκάνησα και Κυκλάδες) συμμετέχουν
εξίσου στην ΑΠΑ της Περιφέρειας.
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Διάγραμμα 1.16 ΑΠΑ Πρωτογενούς Τομέα ανά π. Νομό, ΠΝΑ, 2000-2013
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Πηγή δεδομένων: ΕΛΣΤΑΤ, 2016

Στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου σε κάθε εκμετάλλευση αντιστοιχούν κατά μέσο όρο 16,3 στρέμματα,
έκταση που την κατατάσσει στην 8η θέση μεταξύ των Περιφερειών της χώρας, αρκετά κοντά, αλλά
χαμηλότερα από το μέσο όρο της χώρας (18,7 στρέμματα ανά εκμετάλλευση). Στην περίπτωση του
πρώην νομού Δωδεκανήσων αντιστοιχούν κατά μέσο όρο 24,53 στρέμματα σε κάθε εκμετάλλευση, ενώ
στην περίπτωση των Κυκλάδων παρατηρείται μεγαλύτερος κατακερματισμός των εκμεταλλεύσεων με
κατά μέσο όρο έκταση ανά εκμετάλλευση 10,39 στρέμματα.

Διάγραμμα 1.17 Έκταση (σε στρέμματα) ανά Αγροτική – Κτηνοτροφική Εκμετάλλευση 2013
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

8,3

Πηγή δεδομένων: ΕΛΣΤΑΤ, 2016
Πίνακας 1.5 Αριθμός εκμεταλλεύσεων ανά π. Νομό, ΠΝΑ, 2013

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Αριθμός εκμεταλλεύσεων
Σύνολο Με Χρησιμοποιούμενη
γεωργική έκταση
21088
21081
13295
13288
7793
7793

εκτάσεις σε χιλιάδες στρέμματα
Χρησιμοποιούμενη
Από την οποία,
γεωργική έκταση
άγονοι βοσκότοποι
895
408
487

396
134
263
Πηγή δεδομένων: ΕΛΣΤΑΤ, 2016

Σε ότι αφορά την απασχόληση στο Πρωτογενή Τομέα, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου βρίσκεται στην
χαμηλότερη θέση μεταξύ των Περιφερειών της χώρας. Συγκεκριμένα, στην Περιφέρεια απορροφάται
μόνο το 3% του απασχολούμενου πληθυσμού στον πρωτογενή τομέα. Τα στοιχεία παρουσιάζονται στο
Διάγραμμα που ακολουθεί. Από τους απασχολούμενους στον πρωτογενή τομέα, το 64,7%
απορροφάται στα Δωδεκάνησα ενώ αντίστοιχα το 35,3% στις Κυκλάδες.
Διάγραμμα 1.18 Αριθμός Απασχολούμενων στον Πρωτογενή Τομέα 2013
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

36311

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

42052

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

43750

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

44064

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

49222

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

51683

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ…

97498

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

110555

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

111908

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

140837

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

154333

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

160703

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

175356

Πηγή δεδομένων: ΕΛΣΤΑΤ, 2016
Πίνακας 1.6 Εκμεταλλεύσεις και Απασχολούμενοι σε αυτές ανά π.Νομό, ΠΝΑ, 2013
Διαχειριστές
Εκμεταλλεύσ
εων Νομικών
Προσώπων

ΠΝΑ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΚΥΚΛΑΔΕΣ

23
13
10

Αριθμός εκμεταλλεύσεων φυσικών
προσώπων, κατόχων και απασχολούμενων
μελών των νοικοκυριών τους, στην
εκμετάλλευση
Εκμεταλ Απασ
Από αυτούς
χοαπασχολούνται στην
λεύσεις
λούμ
εκμετάλλευση του
ενοι
κατόχου
Αποκλ Κυρίω Δευτε
εις
στικώς
ρευόν
τως
21065
36311 24869
1527
9915
13282
23491 15821
775
6895
7783
12820
9048
752
3020

Εκμεταλλεύ
σεις με
μόνιμους
εργάτες
Εκμ Απα
εταλ σχολού
λεύ
μεν
σεις
οι

173
53
119

297
91
206

Εκμεταλλεύσεις με
εποχικούς εργάτες

Εκμε
ταλλεύσ
εις

Απασ
χολούμ
ενοι

Ημέρες
εργασί
ας

6856
5063
1793

16640
12369
4271

246775
205095
41680

Πηγή δεδομένων: ΕΛΣΤΑΤ, 2016

36

Μελέτη Διάγνωσης των Αναγκών της Περιφερειακής Αγοράς Εργασίας στο Νότιο Αιγαίο

Οι κυριότεροι κλάδοι του πρωτογενή τομέα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου είναι οι παρακάτω:
Φυτική Παραγωγή
• Ελαιοκαλλιέργεια
• Αμπελουργία
• Κηπευτικά
• Εσπεριδοειδή
• Όσπρια
• Σιτηρά
• Κτηνοτροφικά Φυτά
Ζωική Παραγωγή
• Μελισσοκομία
• Αιγοπροβατοτροφία
• Βοοτροφία
Αλιεία
• Παράκτια αλιεία
• Ιχθυοκαλλιέργειες
1.4.1.1

Ελαιοκαλλιέργεια

Η καλλιέργεια της ελιάς επικεντρώνεται για το νομό Δωδεκανήσου κυρίως στα νησιά Ρόδο, Κω,
Κάρπαθο και Κάλυμνο, ενώ για τον π. νομό Κυκλάδων στα νησιά Νάξο, Πάρο, Μήλο, Άνδρο και Σίφνο.
Στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου λειτουργούν συνολικά 51 ελαιοτριβεία (35 στα Δωδεκάνησα και 16
στις Κυκλάδες). Ιδιαίτερο πρόβλημα αποτελεί η έλλειψη ελαιοτριβείου σε κάποια νησιά με αποτέλεσμα
τη μεταφορά του ελαιόκαρπου σε γειτονικά νησιά για να γίνει η έκθλιψή του.
Η παραγωγή ελαιόλαδου στη Ρόδο καλύπτει περίπου το 60% της συνολικής παραγωγής της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Μέσω της Ομάδας Ελαιουργικού Φορέα (ΕΑΣ Δωδεκανήσου) έχουν
πιστοποιηθεί 250 ελαιοπαραγωγοί για την εφαρμογή ολοκληρωμένης διαχείρισης (AGRO 2.1 και 2.2).
Αξίζει να σημειωθεί ότι το ελαιόλαδο της Ρόδου έχει χαρακτηριστεί ως ΠΓΕ.
Οι καλλιεργητικοί χειρισμοί που γίνονται στην καλλιέργεια της ελιάς είναι πολύ κοντά σε βιολογικά
συστήματα καθώς γίνονται ελάχιστες ή καθόλου επεμβάσεις με φυτοφάρμακα. Ωστόσο η βιολογική
καλλιέργεια είναι περιορισμένη και οι λόγοι εντοπίζονται στο γεγονός ότι δεν υπάρχουν πιστοποιημένα
ελαιοτριβεία για την παραγωγή βιολογικού ελαιόλαδου καθώς και ότι υπάρχει έλλειψη οργάνωσης των
παραγωγών, κάτι που δεν διευκολύνει την ανεύρεση αγορών.
Ένα ακόμα χαρακτηριστικό της ελαιοκαλλιέργειας είναι ότι η παραγωγή κυρίως αυτοκαταναλώνεται
και μόνο σε λίγες περιπτώσεις πωλείται (κυρίως όταν η παραγωγή είναι αυξημένη).
Το κυριότερο πρόβλημα της καλλιέργειας είναι η έλλειψη τυποποίησης. Υπάρχουν ελάχιστες μονάδες
τυποποίησης ελαιόλαδου και η μεγαλύτερη ποσότητα διακινείται χωρίς τυποποίηση με συνέπεια τη
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χαμηλή τιμή πώλησης. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να παρατηρείται στασιμότητα στην επέκταση και
ανανέωση της καλλιέργειας και συχνά εγκατάλειψη των ελαιώνων.
Πίνακας 1.7 Αριθμός Ελαιοτριβείων και μέση παραγωγή Ελαιόλαδου ανά νησί, ΠΝΑ, 2001-2010
ΝΗΣΙ

ΕΚΤΑΣΗ (στρ)

ΡΟΔΟΣ
ΚΩΣ
ΚΑΡΠΑΘΟΣ
ΛΕΡΟΣ
ΚΑΛΥΜΝΟΣ
ΚΑΣΟΣ
ΛΕΙΨΟΙ
ΤΗΛΟΣ
ΣΥΜΗ
ΝΙΣΥΡΟΣ
ΧΑΛΚΗ
ΣΥΝΟΛΟ

136604
19740
12951
2365
2086
1551
728
413
129
123
24
176714

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΩΝ

ΜΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ (2001-2010)
(σε κιλά)

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
19
3
7
1
1
2
1
1
35

2019160
485489
135079
17859
25516
2440
3924

5
3
3
1
1
1
1

357585
94516
172257
Νέο ελαιοτριβείο
19664
109708
20992

555

2690022

ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΝΑΞΟΣ
ΑΝΔΡΟΣ
ΠΑΡΟΣ
ΤΗΝΟΣ
ΣΙΦΝΟΣ
ΜΗΛΟΣ
ΣΥΡΟΣ
ΚΕΑ
ΚΙΜΩΛΟΣ
ΑΜΟΡΓΟΣ
ΣΙΚΙΝΟΣ
ΙΟΣ
ΑΝΑΦΗ
ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ
ΣΕΡΙΦΟΣ
ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ
ΜΥΚΟΝΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΑ
ΘΗΡΑ
ΔΟΝΟΥΣΑ
ΣΥΝΟΛΟ

20871
20378
11288
4754
3749
3295
2277
2074
1962
1798
1549
1496
966
579
549
351
103
99
94
63
78295

1

16

774652

Πηγή: Ελαιοκομικό μητρώο, Μηνιαία δελτία Ελαιοτριβείων, Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής
Οικονομίας & Κτηνιατρικής Νοτίου Αιγαίου
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1.4.1.2

Αμπελοκαλλιέργεια

Η αμπελοκαλλιέργεια εντοπίζεται κυρίως στα νησιά Ρόδο, Κω, Κάρπαθο για τα Δωδεκάνησα και στα
νησιά Σαντορίνη, Πάρο, Νάξο για τις Κυκλάδες. Οι οινοποιήσιμες ποικιλίες καλύπτουν 48.000
στρέμματα σύμφωνα με τη δηλωμένη έκταση στο αμπελουργικό μητρώο του Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίμων, εκ των οποίων τα 39.000 στρέμματα βρίσκονται στον π. νομό Κυκλάδων και τα
9.000 στο νομό Δωδεκανήσου.
Η καλλιέργεια παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον καθώς το μεγαλύτερο μέρος των αμπελώνων
παράγουν οίνους ΠΟΠ και ΠΓΕ. Παρά την υψηλή ποιότητα των παραγόμενων οίνων υπάρχει ισχυρή
τάση μείωσης της έκτασης των οινοποιήσιμων ποικιλιών λόγω των χαμηλών τιμών που δίνονται στους
παραγωγούς. Το πρόβλημα είναι πιο έντονο στα Δωδεκάνησα εξαιτίας των προβλημάτων που
αντιμετωπίζουν τα δυο μεγαλύτερα οινοποιεία καθώς και τη χορήγηση ενίσχυσης εκρίζωσης
αμπελώνων μέσω του προγράμματος οριστικής εγκατάλειψης.

70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2011 2012 2013

Διάγραμμα 1.19 Συνολική έκταση Οινάμπελων σε στρ., ΠΝΑ 1989-2013
Πηγή: Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Νοτίου Αιγαίου

Επιπλέον, το πρόβλημα της εγκατάλειψης των αμπελώνων εστιάζεται κυρίως στα απομακρυσμένα
αμπελουργικά χωριά των νησιών και σε αμπελοτεμάχια που βρίσκονται σε ορεινές και δύσβατες
περιοχές. Οι περιοχές αυτές διαθέτουν στοιχεία εξαιρετικής προσαρμογής της αμπέλου λόγω της
σύστασης των εδαφών, του υψόμετρου και της ηλιοφάνειας παράγοντας οίνους αρίστης ποιότητας.
Επιπλέον, οι αμπελώνες αυτών των περιοχών έχουν διαμορφώσει ένα ιδιαίτερο τοπίο που όχι μόνο
αποτελεί πόλο έλξης των επισκεπτών αλλά προσφέρουν και σημαντικές περιβαλλοντικές υπηρεσίες.
Για τους ίδιους λόγους οι περιοχές αυτές διαθέτουν σημαντικό πλεονέκτημα και δύναται να
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αξιοποιηθούν εντασσόμενες σε δίκτυα οινοτουρισμού όπως είναι οι «δρόμοι κρασιού»
εκμεταλλευόμενοι και την υψηλή τουριστική κίνηση τους θερινούς μήνες.
Πίνακας 1.8 Έκταση οινάμπελων ανά ποικιλία,2013
Έκταση ανά ποικιλία
ΠΟΙΚΙΛΙΑ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΑΘΗΡΙ
ΜΑΝΔΗΛΑΡΙΑ (ΑΜΟΡΓΙΑΝΟ)
ΜΟΣΧΑΤΟ ΑΣΠΡΟ
ΚΑΜΠΕΡΝΕ ΣΩΒΙΝΙΟΝ (Cabernet
sauvignon)
ΣΥΡΑΧ(SYRAH)
ΦΩΚΙΑΝΟ
ΛΟΙΠΕΣ (ΑΣΥΡΤΙΚΟ, Merlot,
Chardonnay)
Συνολική Έκταση
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΜΑΝΔΗΛΑΡΙΑ (ΑΜΟΡΓΙΑΝΟ)
ΑΣΥΡΤΙΚΟ
ΑΘΗΡΙ
ΣΑΒΒΑΤΙΑΝΟ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ
ΑΗΔΑΝΙ
ΒΑΦΤΡΑ
Συνολική Έκταση

ΕΚΤΑΣΗ
5274
1930
190
350
130
40
824
8738
2701
2004
1000
517
1504
1100
200
9026

Πίνακας 1.9 Καλλιεργούμενη έκταση των κυριότερων οινοποιήσιμων ποικιλιών (Δωδεκάνησος),2013
Καλλιεργούμενη έκταση των κυριότερων
(Δωδεκάνησος)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΙΝΟΥ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΟΠ/ΠΓΕ
ΟΙΝΟΙ ΜΕ
ΡΟΔΟΣ ΛΕΥΚΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ
ΡΟΔΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΜΟΣΧΑΤΟΣ ΡΟΔΟΥ
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ( ΠΟΠ
ΜΕ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ
ΤΟΠ.ΔΩΔ/ΚΟΣ
ΕΝΔΕΙΞΗ ( ΠΓΕ)
ΤΟΠ. ΟΙΝΟΣ ΚΩ
ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
(ΠΟΠ)/ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ
ΕΝΔΕΙΞΗ (ΠΓΕ)
ΧΩΡΙΚΟΙ ΟΙΝΟΙ
ΣΥΝΟΛΟ

οινοποιήσιμων

ποικιλιών

ΕΚΤΑΣΗ (στρ)
5420

550
380

150
6500

Πηγή: Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Νοτίου Αιγαίου
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1.4.1.3

Κηπευτικά- Εσπεριδοειδή- Αρωματικά – Φαρμακευτικά φυτά

Ο κύριος όγκος παραγωγής κηπευτικών εντοπίζεται στα νησιά Ρόδο, Κω, Νάξο, Πάρο. Τα υπαίθρια
κηπευτικά περιλαμβάνουν κυρίως τομάτα, πατάτα, μελιτζάνα, πιπεριά, κολοκυθάκι, καρπούζι, πεπόνι,
μαρούλι, λάχανο. Τα κηπευτικά υπό κάλυψη περιλαμβάνουν κυρίως τομάτα, αγγούρι, κολοκυθάκι,
πιπεριά, μελιτζάνα. Ειδικά οι θερμοκηπιακές καλλιέργειες εντοπίζονται σε Ρόδο, Κω και Σύρο.
Σε όλα τα νησιά υπάρχουν παραδοσιακές καλλιέργειες, τα προϊόντα των οποίων είναι εξαιρετικής
ποιότητας και συμμετέχουν σε μεγάλο ποσοστό στη νησιώτικη δίαιτα. Στη Σαντορίνη παράγεται μικρή
άνυδρη τομάτα το «Τοματάκι Σαντορίνης» που έχει αναγνωριστεί ως ΠΟΠ και αποτελεί προϊόν με
παράδοση για το νησί. Σημαντική είναι η καλλιέργεια της πατάτας στη Νάξο, όπου και υπάρχει κέντρο
σποροπαραγωγής. Το προϊόν αυτό έχει χαρακτηριστεί ΠΓΕ και η παραγωγή υπολογίζεται σε 14.000
τόνους ετησίως. Άλλες καλλιέργειες ιδιαίτερης σημασίας για την τοπική οικονομία είναι το Τοματάκι
της Κω (σημαντικός παράγοντας ήταν τα προηγούμενα χρόνια η παραγωγή βιομηχανικής τομάτας), η
αγκινάρα της Τήνου και η άσπρη μελιτζάνα Σαντορίνης.
Από τις λοιπές δενδρώδεις καλλιέργειες σημαντική θέση κατέχουν τα εσπεριδοειδή. Η έκταση της
καλλιέργειας δεν είναι ιδιαίτερα σημαντική και εντοπίζεται κυρίως στη Ρόδο και στην Κάλυμνο αλλά
εμφανίζει ενδιαφέρον λόγω των ντόπιων ποικιλιών (Μανταρίνι Καλύμνου, Λεμόνι Άνδρου, Λεμόνι
Τήνου).
1.4.1.4

'Οσπρια

Η καλλιέργεια των οσπρίων δεν καλύπτει ιδιαίτερα μεγάλη έκταση αλλά έχει μεγάλη σημασία για την
τοπική οικονομία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου λόγω των ντόπιων ποικιλιών (Φάβα Σαντορίνης,
μελιτζανί Φασόλι Άνδρου, Φασόλι Κατταβιάς Ρόδου).
Το βρώσιμο λαθούρι ή φάβα αποτελεί παραδοσιακό προϊόν στη Σαντορίνη και έχει αναγνωριστεί ως
τοπικό προϊόν ΠΟΠ. Η στρεμματική απόδοση της ξηρικής αυτής καλλιέργειας είναι πολύ μικρή γύρω
στα 40-60 κιλά / στρέμμα. Τα τελευταία χρόνια η καλλιέργεια παρουσιάζει μια δυναμική από την
αύξηση της καλλιεργούμενης έκτασης όπως φαίνεται στον παρακάτω Πίνακα.
Πίνακας 1.10 Αριθμός παραγωγών και καλλιεργούμενη έκταση φάβας Σαντορίνης
2008
2009
2010
2011
Αριθμός
113
163
195
220
παραγωγών
Καλλιεργούμενη
960
1475
1680
1916
έκταση
Πηγή: Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Νοτίου Αιγαίου
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1.4.1.5

Ζωική παραγωγή

Η ζωική παραγωγή στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου συμμετέχει σε σημαντικό βαθμό στη διαμόρφωση
του γεωργικού εισοδήματος. Οι βασικότεροι κλάδοι ζωικής παραγωγής αναλύονται παρακάτω:
Τα αιγοπρόβατα καλύπτουν πάνω από το 90% του συνολικού ζωικού κεφαλαίου τόσο στα Δωδεκάνησα
όσο και στις Κυκλάδες. Αιγοπρόβατα εμφανίζονται σε όλα τα νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Συγκεκριμένα στα Δωδεκάνησα εκτρέφονται 226.379 αιγοπρόβατα με τον μεγαλύτερο πληθυσμό να
εντοπίζεται σε Ρόδο, Κω, Αστυπάλαια και Κάλυμνο. Στις Κυκλάδες εκτρέφονται 267.280 αιγοπρόβατα
και ο κύριος όγκος εστιάζεται σε Νάξο, Άνδρο, Τήνο, Αμοργό και Μήλο.
Οι περισσότερες μονάδες εκτροφής είναι σχετικά μικρές με υποτυπώδεις υποδομές (αρμεκτήρια,
σταβλικές εγκαταστάσεις κτλ.). Η διατροφή των ζώων στηρίζεται κυρίως στη βόσκηση.
Συμπληρωματική τροφή δίνεται την περίοδο της διαχείμασης, όπου και πραγματοποιούνται
σημαντικές εισαγωγές ζωοτροφών.
Στα Δωδεκάνησα η εκτροφή των αιγοπροβάτων έχει στόχο την παραγωγή κρέατος. Το περισσότερο
γάλα που αρμέγεται τυροκομείται παραδοσιακά από τους ίδιους τους κτηνοτρόφους, χωρίς
τυποποίηση και χωρίς άδειες. Αντίθετα στις Κυκλάδες η μεγαλύτερη ποσότητα αιγοπρόβειου γάλακτος
τυροκομείται σε οργανωμένα τυροκομεία και πολλά από τα παραγόμενα τυριά είναι πιστοποιημένα ως
ΠΟΠ. Σύμφωνα με στοιχεία του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ», η ποσότητα
αιγοπρόβειου γάλακτος που παραδόθηκε σε τυροκομεία της Δωδεκανήσου το 2010 ήταν 85 τόνοι, ενώ
για τις Κυκλάδες ήταν 1.674 τόνοι.
Ενδιαφέρουσα θέση κατέχει ο κλάδος της βοοτροφίας, του οποίου το 75% των ζώων συγκεντρώνεται
στον π. νομό Κυκλάδων με πληθυσμό 14.973 κεφάλια και κύρια κέντρα εκτροφής τα νησιά Νάξο, Πάρο,
Τήνο, Μύκονο. Στο νομό Δωδεκανήσου ο συνολικός πληθυσμός ανέρχεται σε 7.300 κεφάλια και
εντοπίζεται κυρίως σε Κω, Ρόδο και Λέρο.
Στα Δωδεκάνησα οι εκμεταλλεύσεις είναι κυρίως κρεατοπαραγωγικής κατεύθυνσης και λιγότερο για
παραγωγή γάλακτος. Σύμφωνα με στοιχεία του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ», η
ποσότητα αγελαδινού γάλακτος που επεξεργάστηκαν οι επιχειρήσεις γαλακτοκομικών προϊόντων
Δωδεκανήσου το 2010 ανέρχεται σε 1.279 τόνους, ενώ η αντίστοιχη ποσότητα για τις Κυκλάδες ήταν
14.915 τόνοι. Στις Κυκλάδες η παραγωγή αγελαδινού γάλακτος διατίθεται κυρίως για τυροκόμιση και
παρασκευή πολλών επώνυμων τυροκομικών προϊόντων, ενώ στα Δωδεκάνησα το αγελαδινό γάλα
διατίθεται κυρίως με τη μορφή παστεριωμένου νωπού γάλακτος.
Ο κλάδος τα τελευταία χρόνια έχει συρρικνωθεί λόγω του ανταγωνισμού από εισαγόμενα προϊόντα
(κρέας και γαλακτοκομικά), αλλά υπάρχει ανάγκη ανάπτυξης για την κάλυψη των τοπικών αναγκών των
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νησιών. Πέραν αυτού, πρόκειται για κλάδο με ποιοτικά προϊόντα ειδικών προδιαγραφών (π.χ.
γραβιέρα Νάξου ΠΟΠ), τα οποία μπορούν να προωθηθούν σε αγορές του εξωτερικού.
Ο κλάδος της χοιροτροφίας δεν είναι ανεπτυγμένος στην Περιφέρεια. Λειτουργούν περίπου 300
μονάδες με 7.500 περίπου ζώα. Οι εκμεταλλεύσεις είναι μικρές, παραδοσιακής μορφής και
αντιμετωπίζουν μεγάλο ανταγωνισμό από εισαγόμενα κρέατα.
Οργανωμένες μονάδες πτηνοτροφίας υπάρχουν μόνο στα Δωδεκάνησα. Λειτουργούν 12 μονάδες
κυρίως ωοπαραγωγικής κατεύθυνσης δυναμικότητας 122.000 πουλερικών με ετήσια παραγωγή
περίπου 32.000.000 αυγά. Λόγω της μεγάλης ζήτησης η παραγωγή δεν επαρκεί και γίνονται εισαγωγές
από την υπόλοιπη Ελλάδα. Υπάρχει δυνατότητα ανάπτυξης του κλάδου με ίδρυση οργανωμένων
εκμεταλλεύσεων που θα πληρούν τις προϋποθέσεις της Εθνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
Πίνακας 1.11 Πληθυσμός βοοειδών, αιγοπροβάτων, χοιρινών, ανά νησί ΠΝΑ,2013
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΧΟΙΡΙΝΩΝ

ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ

5

23

6

0

25

3.479

2

ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ

6

13

3

0

62

21.700

4.580

3

ΚΑΛΥΜΝΟΣ

11

3

37

298

144

10.550

1.120

4

653

1

300

6.780

19

1.680

1

30

6.200

55

3.118

19.333

76

5.128

Α/Α

ΚΑΡΠΑΘΟΣ

5

8

3

0

208

9.850

5

ΚΑΣΟΣ

13

2

2

0

76

6.650

6

ΚΙΝΑΡΟΣ

0

2

189

7

ΚΩΣ

24.015

8

ΛΕΒΙΘΑ

359

3.080

1.117

1.083

225
1

270

52

22

0

38

2.500

9

ΛΕΙΨΟΙ

9

10

ΛΕΡΟΣ

51

555

484

0

115

9.186

11

ΜΕΓΙΣΤΗ

4

17

5

0

12

870

12

ΝΙΣΥΡΟΣ

29

394

266

0

42

6.800

13

ΠΑΤΜΟΣ

13

25

35

0

59

6.700

14

ΡΟΔΟΣ

302

862

320

390

603

97.050

15

ΣΥΜΗ

9

13

1

0

82

9.670

16

ΤΗΛΟΣ

27

9.320

17

ΧΑΛΚΗ

24

6.360

ΨΕΡΙΜΟΣ

11

1.220

1.756

226.379

18

ΣΥΝΟΛΟ

816

5.047

2.301

1.771
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ΣΦΑΓΕΣ

ΣΦΑΓΕΣ

1

ΝΗΣΟΣ

ΑΡΣΕΝΙΚΑ

ΧΟΙΡΙΝΑ

ΘΗΛΥΚΑ

ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΒΟΟΕΙΔΗ
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ΚΥΚΛΑΔΕΣ

ΣΦΑΓΕΣ

ΑΡΣΕΝΙΚΑ

17.250

0

1

103

ΑΝΔΡΟΣ

378

949

408

941

44.648

4

ΘΗΡΑ

45

467

0

19

565

2.566

5

ΙΟΣ

49

340

14

161

8.089

1.669

6

ΚΕΑ

171

962

360

242

9.592

4.762

7

ΚΙΜΩΛΟΣ

5

26

0

2

146

0

8

ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΟΙΡΙΝΩΝ

3

239

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΑΝΑΦΗ

103

ΣΦΑΓΕΣ

2

29

ΧΟΙΡΙΝΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ

ΑΜΟΡΓΟΣ

ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

1

ΘΗΛΥΚΑ

Α/Α

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΝΗΣΟΣ

ΒΟΟΕΙΔΗ

37

550

2

5

27

250

ΚΥΘΝΟΣ

56

93

80

196

10.257

1.245

25

100

9

ΜΗΛΟΣ

3

6

0

200

10.513

0

12

30

10

ΜΥΚΟΝΟΣ

119

1.063

141

242

6.662

1.737

2

20

11

ΝΑΞΟΣ

699

7.535

1.832

1.260

104.732

33.728

46

600

12

1.519

ΠΑΡΟΣ

253

1.325

353

290

9.056

36

235

13

ΣΕΡΙΦΟ

7

23

0

7

205

1

10

14

ΣΙΦΝΟΥ

24

96

0

190

8.488

8

50

15

ΣΥΡΟΣ

85

664

222

156

3.867

500

20

100

16

ΤΗΝΟΥ

200

1.227

325

551

32.980

1.577

7

50

ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ

15

94

0

7

127

17

ΣΥΝΟΛΟ

1.4.1.6

2.138 14.973
3.735 4.704
267.280
49.303
223
2.000
Πηγή: Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Νοτίου Αιγαίου

Μελισσοκομία

Η Μελισσοκομία είναι ένας κλάδος που υπάρχει σχεδόν σε όλα τα νησιά της Περιφέρειας (πίν. 1.12).
Στα Δωδεκάνησα δραστηριοποιούνται περίπου 600 εκμεταλλεύσεις με συνολικό αριθμό κυψελών
52.000, ενώ στις Κυκλάδες 1.300 εκμεταλλεύσεις με 55.000 κυψέλες. Τα νησιά που παρουσιάζουν πιο
έντονη δραστηριότητα στη Μελισσοκομία είναι η Ρόδος, η Κως, η Κάλυμνος, η Κάρπαθος και η
Αστυπάλαια για τα Δωδεκάνησα, ενώ για τις Κυκλάδες είναι η Άνδρος, η Νάξος, η Κέα, η Τήνος και η
Πάρος. Η πλούσια βλάστηση στα μεγάλα νησιά όπως Ρόδο, Κω, Νάξο, Άνδρο δημιουργεί πολλές
προοπτικές στην περαιτέρω ανάπτυξη της μελισσοκομίας.
Μελισσοκομικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα μικρότερα νησιά, στα οποία παρά τις αντίξοες
συνθήκες (ξηρασία και απουσία ανθοφορίας όλο το χρόνο) παράγεται θυμαρίσιο μέλι εξαιρετικής
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ποιότητας. Εκεί οι περισσότεροι μελισσοκόμοι προτιμούν τη στατική μελισσοκομία λόγω του κόστους
των μεταφορών από νησί σε νησί.
Η παραγωγή μελιού στα Δωδεκάνησα κυμαίνεται από 500 – 600 τόνους ετησίως, ενώ στις Κυκλάδες
από 350 - 500 τόνους. Οι διακυμάνσεις οφείλονται στις καιρικές συνθήκες της κάθε χρονιάς και στη
διάρκεια της ανθοφορίας. Το παραγόμενο μέλι στα μεγάλα νησιά διατίθεται λιανικά και σε
χονδρεμπόρους, ενώ στα μικρότερα νησιά λιανικά από τους ίδιους τους παραγωγούς.
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Πίνακας 1.12 Δυναμικό Μελισσοκομίας ανά νησί, ΠΝΑ, 2013
α/α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ΝΗΣΙ

ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΙ
ΚΥΨΕΛΕΣ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ
36
2563
ΚΑΛΥΜΝΟΣ
126
7447
ΚΑΡΠΑΘΟΣ
78
4637
ΚΑΣΟΣ
24
1120
ΚΩΣ
77
13201
ΛΕΙΨΟΙ
3
280
ΛΕΡΟΣ
32
2951
ΝΙΣΥΡΟΣ
2
224
ΠΑΤΜΟΣ
3
352
ΡΟΔΟΣ
183
15605
ΣΥΜΗ
19
710
ΤΗΛΟΣ
10
798
ΧΑΛΚΗ
2
250
ΣΥΝΟΛΟ
595
50138
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΑΜΟΡΓΟΣ
19
816
ΑΝΑΦΗ
49
1746
ΑΝΔΡΟΣ
2108
11016
ΘΗΡΑ-ΘΗΡΑΣΙΑ
22
1049
ΙΟΣ
83
1842
ΚΕΑ
120
6866
ΚΥΘΝΟΣ
63
3150
ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΣ
2
70
ΜΗΛΟΣ-ΚΙΜΩΛΟΣ
70
2449
ΜΥΚΟΝΟΣ
12
481
ΝΑΞΟΣ
136
7630
ΠΑΡΟΣ-ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ
89
3802
ΣΕΡΙΦΟΣ
18
1198
ΣΙΚΙΝΟΣ
31
1590
ΣΙΦΝΟΣ
94
2582
ΣΥΡΟΣ
82
2558
ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ
1
40
ΤΗΝΟΣ
117
4680
ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ
3
495
ΣΥΝΟΛΟ
1229
54060
Πηγή: Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Νοτίου Αιγαίου
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1.4.1.7

Το Καλάθι της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Σύμφωνα με τα παραπάνω, το επιχειρησιακό σχέδιο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου εντοπίζει τα
παρακάτω προϊόντα που θα απαρτίζουν το Καλάθι της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Παρά τις σχετικά
δυσμενείς συνθήκες για τον πρωτογενή τομέα, τα προϊόντα αυτά αποτελούν τη βάση, ώστε να
δημιουργηθεί μια σημαντική ευκαιρία, από τη διασύνδεση του τουρισμού με τον πρωτογενή τομέα,
όπως έχει αναδειχτεί και στο πλαίσιο της χάραξης της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης για το Νότιο
Αιγαίο. Επιπλέον δεν μπορεί να υπάρξει βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς ισότιμη συμμετοχή του αγροτικού
τομέα σ' αυτήν και με γνώμονα την ανελαστικότητα, τη μικρή φέρουσα ικανότητα και την εύθραυστη
ισορροπία των νησιών, η γεωργική δραστηριότητα αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την βιωσιμότητα τους.
Πίνακας 1.13 Καλάθι προϊόντων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Προϊόντα με μεγάλο
όγκο παραγωγής και
δυνατότητα διάθεσης σε
αγορές του εξωτερικού
1. Ψάρια
ιχθυοκαλλιεργειών
(Τσιπούρα και Λαβράκι)
2. Ψάρια Παράκτιας
αλιείας (Τόνος, Ξιφίας)
3. Οίνοι ΠΟΠ
4. Οίνοι ΠΓΕ
5. Λάδι ΠΓΕ Ρόδου
6. Μέλι
7. Γραβιέρα ΠΟΠ Νάξου

Προϊόντα με δυνατότητα
διάθεσης εκτός της
Περιφέρειας
1. Λάδι
2. Αιγοπρόβειο κρέας
3. Σκληρό σιτάρι
4. Πατατόσπορος Νάξου
5. Τυροκομικά
6. Αρωματικά –
Φαρμακευτικά φυτά

Προϊόντα με στόχο την
κάλυψη των τοπικών
αναγκών της
Περιφέρειας
1. Κηπευτικά υπαίθρια
2. Κηπευτικά υπό
κάλυψη
3. Εσπεριδοειδή
4. Επιτραπέζια σταφύλια
5. Κτηνοτροφικά φυτά
6. Γαλακτοκομικά
προϊόντα από
αιγοπρόβειο και
αγελαδινό γάλα
7. Βόειο κρέας
8. Τοπικοί οίνοι
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Προϊόντα παραδοσιακά
ειδικής σημασίας για την
τοπική οικονομία
1. Τοματάκι Σαντορίνης
ΠΟΠ
2. Φάβα Σαντορίνης ΠΟΠ
3. Πατάτα Νάξου ΠΓΕ
4. Τυρί Σαν Μιχάλη ΠΟΠ
5. Κοπανιστή ΠΟΠ
6. Αρσενικό (Νάξος)
7. Σιτάκα (Κάσος)
8. Πόσσια Κω ( κρασοτύρι)
9. Τυράκι Τήνου
10.Πέτρωμα Τήνου
11.Αγκινάρα Τήνου
12.Άσπρη μελιτζάνα
Σαντορίνης
13.Τοματάκι Κω
14.Λεμόνι Άνδρου
15.Μανταρίνι Καλύμνου
16.Κάππαρη σε άλμη
17.Λούζα
18.Φασόλι Άνδρου
19.Φασόλι Κατταβιάς
Ρόδου
20.Ελιά βρώσιμη
21.Λιαστή τομάτα
22.Σούμα Ρόδου
23. Παστέλι – Μελεκούνι
24.Αλίπαστα –
ιχθυοπαρασκευάσματα –
καπνιστά
25.Αρτοποιήματα
βασισμένα σε τοπικά
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σιτηρά
26.Ζυμαρικά βασισμένα
σε τοπικά σιτηρά

1.4.1.8

Αλιεία –Υδατοκαλλιέργειες

Η αλιεία στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αποτελεί ένα δυναμικό κλάδο για τον πρωτογενή τομέα και
σημαντικό παράγοντα για την οικονομική ανάπτυξη. Προσφέρει θέσεις εργασίας και απασχόλησης
στον ντόπιο πληθυσμό, συμβάλλοντας σημαντικά στην κάλυψη θέσεων εργασίας.
Η επαγγελματική αλιευτική δραστηριότητα στη Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου βρίσκεται σε ύφεση
εξαιτίας της μείωσης των αλιευμάτων, δεν παύει όμως να αποτελεί μια σημαντική πηγή εισοδήματος
για τους κατοίκους των νησιών. Στο τομέα της θαλάσσιας αλιείας εργάζονται σήμερα 2.203 σκάφη
παράκτιας αλιείας και 36 σκάφη μέσης αλιείας. Οι απασχολούμενοι στα εν λόγω σκάφη ανέρχονται στα
4.700 άτομα και η αλίευση σε περίπου 5.400 τόνους ετησίως. Σημαντική ποσότητα των ψαριών αυτών
διοχετεύεται στο εξωτερικό. Σε αρκετά νησιά εφαρμόζονται παραδοσιακές τεχνικές για την παραγωγή
αλίπαστων και καπνιστών, τα οποία διατίθενται στη τοπική αγορά (π.χ. κολιός Λέρου, μένουλα
Καρπάθου).
Πίνακας 1.14 Ποσότητα Αλιευμάτων, ΠΝΑ 2014
Ποσότητα σε μετρικούς τόνους
Περιοχή Αλιείας
Περιοχή νήσων Δωδεκανήσου
Περιοχή νήσων Κυκλάδων

Ποσότητα αλιευμάτων (2014)
3.080,0
2.364,0
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, 2016

Η χώρα μας τα τελευταία χρόνια κατέχει την πρώτη θέση στη Μεσόγειο σε ότι αφορά την παραγωγή
προϊόντων υδατοκαλλιέργειας και την πρώτη θέση στην Ευρώπη ως προς την παραγωγή λαβρακιού και
τσιπούρας. Ο κλάδος της θαλάσσιας ιχθυοκαλλιέργειας αποτελεί έναν από τους κατ’ εξοχήν κλάδους
της ελληνικής οικονομίας με εξαγωγικό χαρακτήρα (εξάγονται τα 2/3 της εθνικής παραγωγής). Η
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου είναι η τρίτη σε παραγωγή προϊόντων υδατοκαλλιέργειας στην Ελλάδα.
Είναι ένας δυναμικός κλάδος (από 185 τόνους το 1990 έφτασε στους 8000 τόνους το 2010 με τάσεις
σταθεροποίησης). Το έτος 2010 στη Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου δραστηριοποιήθηκαν είκοσι επτά (27)
μονάδες (25 μονάδες στα Δωδεκάνησα και 2 στις Κυκλάδες) Ο κλάδος έχει δυναμική για περαιτέρω
ανάπτυξη με στόχο την αύξηση του παραγόμενου προϊόντος, την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων με
την εφαρμογή νέων τεχνολογιών και την διασύνδεση με τον τουρισμό.
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1.4.2 Διαρθρωτικά χαρακτηριστικά Δευτερογενούς Τομέα
Η αδυναμία εκμετάλλευσης οικονομιών κλίμακας υπήρξε πάντα ο βασικός ανασταλτικός παράγοντας
στην ανάπτυξη του δευτερογενή τομέα παραγωγής στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Η εξέλιξη της
Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας στο δευτερογενή τομέα το διάστημα 2000-2013 καταγράφει
καθοδική πορεία ειδικότερα από το 2006 και έπειτα καθώς παρουσιάζει ποσοστιαία μείωση κατά 47%.
Ειδικότερα στην περίπτωση των Δωδεκανήσων η ΑΠΑ του δευτερογενή τομέα μειώνεται με ταχύτερους
ρυθμούς και η απόκλιση που υπήρχε ειδικότερα την περίοδο 2005-2008 στην κατανομή της ΑΠΑ του
δευτερογενή τομέα ανάμεσα στα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες μειώνεται.
Διάγραμμα 1.20 Εξέλιξη ΑΠΑ δευτερογενούς τομέα, ΠΝΑ, 2000-2013

810,3
658,9

899,9

1.022,2

986,0

910,5

830,3

771,1 804,6 741,9

719,6

661,6 689,1
544,8

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010 2011* 2012* 2013*

Νότιο Αιγαίο

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, 2016
Διάγραμμα 1.21 Εξέλιξη ΑΠΑ δευτερογενούς τομέα, ΠΝΑ, 2000-2013
700,0
600,0
500,0
400,0
300,0
200,0
100,0
0,0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012* 2013*
Κυκλάδες

Δωδεκάνησα

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, 2016
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Οι περιορισμοί που υπάρχουν σε ότι αφορά τον Δευτερογενή Τομέα στην Περιφέρεια είναι οι κάτωθι:
• Αδυναμία εκμετάλλευσης οικονομιών κλίμακας
• Το μικρό μέγεθος των επιχειρήσεων (μέση απασχόληση και κύκλος εργασιών) που διακρίνει τις
περιοχές χαμηλής χωρικής συγκέντρωσης
• Μη ύπαρξη οργανωμένων χώρων εγκατάστασης βιοτεχνιών και οχλουσών δραστηριοτήτων
• Υψηλά κόστη μεταφοράς εμπορευμάτων λόγω μη εφαρμογής του μεταφορικού ισοδύναμου
• Διατήρηση παραδοσιακών τρόπων οργάνωσης (οικογενειακές επιχειρήσεις) με περιορισμένες
δυνατότητες ενσωμάτωσης καινοτομιών
• Έλλειψη δικτυώσεων και επιφυλακτικότητα σε συνεργασίες μεταξύ των κλάδων
• Έλλειψη επαρκούς συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων και των φορέων- υπηρεσιών υποστήριξης
επιχειρηματικότητας και φορέων έρευνας και ανάπτυξης
• Περιορισμένη ενεργοποίηση των υφιστάμενων Δικτύων συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων
• Διεθνείς οικονομικές εξελίξεις που οδηγούν σε συμπίεση τις δραστηριότητες μικρών και μεσαίων
επιχειρήσεων που αντιπροσωπεύουν το βασικό κορμό της τοπικής οικονομίας
• Περιορισμένη αξιοποίηση εναλλακτικών μορφών ενέργειας λόγω περιβαλλοντικών περιορισμών.
Η ανάπτυξη του δευτερογενή τομέα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου υποστηρίζεται κυρίως από τους
κλάδους των Κατασκευών και της Μεταποίησης, στους οποίους δραστηριοποιούνται και οι
περισσότερες επιχειρήσεις και οι οποίοι συγκεντρώνουν μεγάλο μέρος των απασχολούμενων.
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της Eurostat στο δευτερογενή τομέα το 2013 δραστηριοποιούνταν
6.335 επιχειρήσεις και απασχολούνταν 12.518 άτομα. Την περίοδο 2011-2013 παρατηρείται μείωση
του αριθμού των επιχειρήσεων στο δευτερογενή τομέα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου κατά 4,2%,
ενώ οι απασχολούμενοι αυξήθηκαν οριακά κατά 1,2%. Ειδικότερα, ο κλάδος της Μεταποίησης κατά την
περίοδο 2008-2013 παρουσιάζει μειώσεις σε ετήσια βάση και σε σχέση με τον αριθμό των
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο. Εξαίρεση αποτελεί η περίοδος 2010-2011. Πιο
συγκεκριμένα ο αριθμός των επιχειρήσεων στον τομέα μειώνεται κατά την περίοδο 2008-2009 (-56,5%),
την περίοδο 2009-2010 (-5,1%) και την περίοδο 2011-2012 (-18%), καθώς και την περίοδο 2012-2013 (8,9%). Αντίθετα σημαντική αύξηση του αριθμού των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην
Μεταποίηση παρουσιάζεται την περίοδο 2010-2011 (+117,7%). Συνολικά την περίοδο 2008-2013 ο
κλάδος της Μεταποίησης μειώνεται τόσο από την άποψη του αριθμού των επιχειρήσεων (-32,8%) που
δραστηριοποιούνται σε αυτόν όσο και από την άποψη των απασχολούμενων.
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Πίνακας 1.15 Εξέλιξη αριθμού επιχειρήσεων στο δευτερογενή κλάδο ΠΝΑ, 2009-2013

Β. Ορυχεία και λατομεία
Γ. Μεταποίηση
Δ. Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος,
φυσικού αερίου, ατμού και
κλιματισμού
Ε. Παροχή νερού, επεξεργασία
λυμάτων, διαχείριση απόβλητων
ΣΤ. Κατασκευές
Σύνολο

2008

2009

2010

2011

2012

2013

26
2.218
:

23
965
:

22
916
3

22
1.994
3

21
1.635
:

22
1.490
3

% Μεταβολή
2008-2013
-15,4%
-32,8%
:

11

11

9

13

:

10

-9,1%

:
2.255 *

5.614
6.613*

5.083
6.033

5.014
7.046

4.717
6.373*

4.810
6.335

:
:

*τα σύνολα δεν είναι ακριβή λόγω έλλειψης διαθέσιμων στοιχείων στους τομείς Δ, ΣΤ και Ε

Πηγή: Eurostat, 2016

Πίνακας 1.16 Εξέλιξη αριθμού απασχολούμενων στο δευτερογενή κλάδο ΠΝΑ, 2009-2013

Β. Ορυχεία και λατομεία
Γ. Μεταποίηση
Δ. Παροχή ηλεκτρικού
ρεύματος, φυσικού
αερίου, ατμού &
κλιματισμού
Ε. Παροχή νερού,
επεξεργασία λυμάτων,
διαχείριση απόβλητων
ΣΤ. Κατασκευές
Σύνολο

2008

2009

2010

2011

2012

2013

923
6748

191
3.016
:

170
2.406
199

156
5.177
185

145
5.017
:

163
4.430
169

% Μεταβολή
2008-2013
-82,3%
-34,3%
:

403

400

470

671

:

688

-70,7%

:
8.074*

8.762
12.369*

7.552
10.797

9.012
15.201

8.718
13.880
*

7.068
12.518

:
:

(εμπιστευτικά
στοιχεία)

*τα σύνολα δεν είναι ακριβή λόγω έλλειψης διαθέσιμων στοιχείων στους τομείς Δ, ΣΤ και Ε

Πηγή: Eurostat, 2016

Η δραστηριότητα των περισσότερων μεταποιητικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων εντοπίζεται στα
προϊόντα που σχετίζονται με την τοπική παράδοση και τον πρωτογενή τομέα και αφορούν μια μικρή
και περιορισμένη αγορά. Η μεταποιητική δραστηριότητα αφορά κυρίως βιοτεχνικές μονάδες μικρού
μεγέθους, με εξαίρεση τα ναυπηγεία του Νεωρίου της Σύρου και τα μεταλλεία της Μήλου. Οι μονάδες
επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων, η βιομηχανία τροφίμων, οι μεταποιητικές δραστηριότητες, η
βιομηχανία ξύλου και μετάλλου έχουν σχετικά σημαντική παρουσία σε επίπεδο Νομού, ενώ σημαντική
εξορυκτική δραστηριότητα αναπτύσσεται στα περισσότερα νησιά των Κυκλάδων με έμφαση στη Μήλο,
Κίμωλο, Πάρο, Νάξο, Τήνο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι στον κλάδο της
μεταποίησης ο αριθμός των επιχειρήσεων μειώνεται το διάστημα 2008-2013 με εξαίρεση την
δραστηριότητα της ποτοποιίας. Σημαντικές μειώσεις παρατηρούνται στις παραδοσιακές
δραστηριότητες του δευτερογενούς τομέα όπως η κλωστοϋφαντουργία (-44,2%), η κατασκευή ειδών
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ένδυσης (-59,1%) και επίπλων (-61,9%), η βιομηχανία ξύλου (-46,5%), η κατασκευή μεταλλικών
προϊόντων, µε εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού (-50,1%) και άλλες μεταποιητικές
δραστηριότητες (-32,8%).
Πίνακας 1.17 Εξέλιξη και μεταβολή αριθμού επιχειρήσεων ανά διψήφιο κλάδο στο δευτερογενή τομέα, ΠΝΑ<
2008-2013
Κλάδος

2008

2009

2010

2011

2012

2013

% μεταβολή
2008-2013

Μεταποίηση

2.218

965

916

1.994

1.635

1.490

-32,8%

10 Βιομηχανία τροφίμων

519

32

31

475

448

490

-5,6%

11 Ποτοποιία

35

243

238

38

43

40

14,3%

13 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών

43

:

0

40

25

24

-44,2%

14 Κατασκευή ειδών ένδυσης

93

:

:

58

47

38

-59,1%

:

:

0

11

:

8

316

504

473

324

258

169

-46,5%

13

:

0

12

10

9

-30,8%

58

:

:

63

51

52

-10,3%

15

:

0

12

6

6

-60,0%

12

4

4

11

8

8

-33,3%

251

65

59

207

206

171

-31,9%

15 Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων
ειδών
16 Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή
προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από
έπιπλα· κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και
σπαρτοπλεκτικής
17 Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων
προϊόντων
18 Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή
προεγγεγραµµένων µέσων
20 Παραγωγή χηµικών ουσιών και προϊόντων
22 Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό
(καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
23 Παραγωγή άλλων µη µεταλλικών ορυκτών
προϊόντων
24 Παραγωγή βασικών µετάλλων

9

:

0

5

5

5

-44,4%

25 Κατασκευή µεταλλικών προϊόντων, µε
εξαίρεση τα µηχανήµατα και τα είδη εξοπλισµού
26 Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών,
ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων
27 Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισµού

353

:

0

293

228

176

-50,1%

7

:

0

5

:

:

-

20

:

0

23

10

7

-65,0%

28 Κατασκευή µηχανηµάτων και ειδών
εξοπλισµού π.δ.κ.α.
29 Κατασκευή µηχανοκίνητων οχηµάτων,
ρυµουλκούµενων και ηµιρυµουλκούµενων
οχηµάτων
30 Κατασκευή λοιπού εξοπλισµού µεταφορών

35

106

101

22

8

8

-77,1%

3

:

0

:

3

:

-

32

:

:

39

24

18

-43,8%

31 Κατασκευή επίπλων

97

:

:

99

56

37

-61,9%

32 Άλλες µεταποιητικές δραστηριότητες

177

:

0

138

103

119

-32,8%

112

:

0

113

86

99

-11,6%

33 Επισκευή και εγκατάσταση µηχανηµάτων
και εξοπλισµού

Πηγή: Eurostat, 2016
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Η χρηματοοικονομική συγκυρία προκάλεσε ουσιαστικά την κατάρρευση του κατασκευαστικού κλάδου
μετά το 2009. Οι αρνητικές συνέπειες αποτυπώνονται στη μείωση του αριθμού των επιχειρήσεων στον
κλάδο των κατασκευών μεταξύ 2009-2013 στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου κατά 14,3%.
Διάγραμμα 1.22 Εξέλιξη αριθμού επιχειρήσεων στον κλάδο των Κατασκευών ΠΝΑ, 2009-2013
5.800

4,0%

5.600

2,0%

5.400

2,0%
0,0%

-1,4%

5.200

-2,0%

5.000

-4,0%

4.800

-6,0%

-5,9%

4.600

-8,0%
-9,5%

4.400

-10,0%

4.200

-12,0%
2009

2010

2011

Αριθμός επιχειρήσεων

2012

2013

%ετήσια μεταβολή

Πηγή: Eurostat, 2016

Πίνακας 1.18 Εξέλιξη αριθμού επιχειρήσεων στον κλάδο των Κατασκευών ΠΝΑ, 2009-2013

Κατασκευές
41 Κατασκευές κτιρίων
42 Έργα πολιτικού μηχανικού
43 Εξειδικευµένες κατασκευαστικές
δραστηριότητες

2009

2010

2011

2012

2013

5.614
1.927

5.083
1.582

5.014
1.548

4.717
1.270

4.810
1.214

% Μεταβολή
2009-2013
-14,3%
-37,0%

266

257

102

86

81

-69,5%

3.421

3.244

3.365

3.361

3.515

2,7%

Πηγή: Eurostat, 2016

Στην Περιφέρεια υπάρχουν ζώνες με δυνατότητες ενίσχυσης και ανάπτυξης του μεταποιητικού τομέα.
Οι κύριοι παράγοντες της αναπτυξιακής προοπτικής της μεταποίησης στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
είναι οι εξής:
• Η παρουσία αγροτικής παραγωγής, καθώς για το μεγαλύτερο μέρος των προϊόντων της μεταποίησης
της Περιφέρειας χρησιμοποιούνται εγχώριες αγροτικές πρώτες ύλες.
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• Ειδικότερα, στον κλάδο Τροφίμων και Ποτών, υπάρχει προοπτική περαιτέρω ανάπτυξης, η οποία
συνίσταται στην ορθολογική εκμετάλλευση της πρωτογενούς παραγωγής, με έμφαση στην τυποποίηση
των γεωργικών προϊόντων και στην παραγωγή Προϊόντων Ονομασίας Προέλευσης. Ιδιαίτερα θετικό
είναι το γεγονός ότι στην Περιφέρεια ήδη παράγονται «επώνυμα» μεταποιητικά προϊόντα.
• Η ύπαρξη τοπικών αγορών, εξαιτίας της ύπαρξης τουριστικής κίνησης, αλλά και εθνικής αγοράς όπου
διοχετεύεται το μεγαλύτερο μέρος των μεταποιητικών προϊόντων της Περιφέρειας.
• Η ύπαρξη αρκετών Κοινοτικών Προγραμμάτων υπέρ των ΜΜΕ που, σε συνδυασμό με την ύπαρξη
πόρων των Διαρθρωτικών Ταμείων της ΕΕ, δημιουργεί ευνοϊκές προϋποθέσεις χρηματοδότησης
τοπικών ολοκληρωμένων προγραμμάτων στα οποία μπορούν να ενταχθούν και ενέργειες/δράσεις
ανάπτυξης των ΜΜΕ της περιοχής.
Οι σημαντικές εγκαταστάσεις βιομηχανίας στην Περιφέρεια, αφορούν κυρίως μεταποίηση αγροτικών
προϊόντων και αποτελούν συνέχεια παραδοσιακών μονάδων.
Οι προοπτικές που μπορούν να αξιοποιηθούν και να βελτιώσουν την θέση της Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου στον δευτερογενή τομέα είναι οι εξής:
• Περαιτέρω εξειδίκευση και εισαγωγή καινοτόμων προϊόντων και διαδικασιών στη μεταποίησης στους
κλάδους της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών
• Στενότερη διασύνδεση της μεταποίησης με την πρωτογενή παραγωγή (καθετοποίηση παραγωγής)
• Αξιοποίηση δυνατότητας πρόσβασης – προώθησης προϊόντων, κυρίως στη διεθνή αλλά και στην
εγχώρια αγορά
• Δημιουργία Οργανωμένων Περιοχών Υποδοχής Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων- Logistics
• Δημιουργία συστάδων επιχειρήσεων (clustering)
•Δημιουργία συνεργιών μεταξύ επιχειρήσεων και εκπαιδευτικών φορέων (αξιοποίησης των
πανεπιστημιακών σχολών) για την ενσωμάτωση καινοτομιών και την βελτίωση της εξωστρέφειας των
τοπικών επιχειρήσεων
• Αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
• Δημιουργία ευκαιριών και ευνοϊκών συνθηκών για επενδύσεις σε ΑΠΕ.
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1.4.3 Διαρθρωτικά χαρακτηριστικά Τριτογενούς Τομέα
Ο τριτογενής τομέας είναι ο δυναμικότερος τομέας οικονομικής δραστηριότητας της Περιφέρειας
Νοτίου Αιγαίου, με τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης. Η κλαδική διάρθρωση της απασχόλησης,
αλλά και η Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία στον τριτογενή τομέα αναδεικνύει την υπεροχή της
τουριστικής δραστηριότητας. Παρόλα αυτά ο σημαντικός όγκος της τουριστικής κίνησης με βάση τα
απόλυτα μεγέθη συγκεντρώνεται σε μικρό αριθμό νησιών, δημιουργώντας σημαντικές ανισότητες
μεταξύ των νησιών. Το φυσικό περιβάλλον (θάλασσα, αµµώδεις παραλίες, ήλιος), η πολιτιστική
κληρονομιά (μνημεία, λαϊκή παράδοση) μαζί µε το δομημένο και οικονομικό περιβάλλον αποτελούν τα
κύρια χαρακτηριστικά της τουριστικής ανάπτυξης κάθε προορισμού. Στην περίπτωση των νησιών του
Νοτίου Αιγαίου το κλίμα αποτελεί επίσης πολύ σημαντικό παράγοντα τουριστικής ανάπτυξης.
Η Περιφέρεια διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτημα, με κατεύθυνση όχι μόνο την ποιοτική αναβάθμιση του
τουριστικού προϊόντος αλλά και τη διαφοροποίησή του, με την κατάλληλη αξιοποίηση των φυσικών και
πολιτιστικών πόρων. Ανασταλτικό παράγοντα στην προσπάθεια αυτή δύναται να αποτελέσουν οι
περιορισμοί και τα προβλήματα που υφίστανται στον τριτογενή τομέα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
και τα οποία αφορούν:






την εξάρτηση της τοπικής οικονομίας από την τουριστική δραστηριότητα,
- εποχικότητα στην απασχόληση που οδηγεί σε αύξηση της ανεργίας και μείωση του πληθυσμού
τους χειμερινούς μήνες
- η επιχειρηματικότητα και η απασχόληση στον τουρισμό επηρεάζεται σημαντικά από τη μείωση
του πληθυσμού τους χειμερινούς μήνες
τις υποδομές
- ελλείψεις στις θαλάσσιες μεταφορές (συχνότητα δρομολογίων, ταχύτητα, κόστος μεταφορών,
εποχική διαφοροποίηση)
- έλλειψη κατάλληλων λιμενικών εγκαταστάσεων και των παρεχόμενων υπηρεσιών
- ελλείψεις στις χερσαίες (εσωτερικές) μεταφορές και το οδικό δίκτυο
- έλλειψη επαρκών υποδομών για αεροπορικές μεταφορές
- ελλείψεις υποδομών και ανθρώπινου δυναμικού στην υγειονομική περίθαλψη για την
αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών
το ανθρώπινο δυναμικό
- χαμηλή εξειδίκευση του εντόπιου εργατικού δυναμικού στον τομέα του τουρισμού.
- εξειδικευμένο προσωπικό στα τουριστικά επαγγέλματα υπάρχει στα μεγαλύτερα νησιά, ενώ
στα μικρότερα είναι εμφανής η έλλειψη σε συγκεκριμένες ειδικότητες και κυρίως σε εκείνες
που συνδέονται µε το σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων για ειδικές μορφές τουρισμού
(οδηγοί βουνού, ναυαγοσώστες, εκπαιδευτές καταδύσεων κ.ο.κ.)

Ο τριτογενής τομέας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου απορροφά το 80,2% της απασχόλησης στη
Περιφέρεια το 2015 (έναντι 72,2% του τομέα στο σύνολο της χώρας), μια επίδοση που κατατάσσει τη
Περιφέρεια στην δεύτερη θέση μεταξύ των Περιφερειών της χώρας, μετά την Περιφέρεια Αττικής.
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Διάγραμμα 1.23 Ποσοστό απορρόφησης απασχολούμενων στο τριτογενή τομέα, 2015

Κρήτη

70,1%

Νότιο Αιγαίο

80,2%

Βόρειο Αιγαίο

69,5%

Αττική

84,4%

Πελοπόννησος

55,6%

Στερεά Ελλάδα

51,3%

Δυτική Ελλάδα

65,0%

Ιόνια Νησιά

77,1%

Θεσσαλία

60,8%

Ήπειρος

63,4%

Δυτική Μακεδονία

57,3%

Κεντρική Μακεδονία

69,0%

Ανατολική Μακεδονία Θράκη

58,8%

Ελλάδα

72,2%

Πηγή δεδομένων: Eurostat ,2016

Διαχρονικά, η εξέλιξη του απασχολούμενου προσωπικού στο τριτογενή τομέα της Περιφέρειας ως
ποσοστό του συνολικά απασχολούμενου προσωπικού παρουσιάζεται στο επόμενο Διάγραμμα. Από τα
στοιχεία προκύπτει μικρή αλλά αυξανόμενη μεταβλητότητα των απασχολούμενων στο Τριτογενή τομέα
ιδίως μετά το 2010 ως ποσοστό του συνολικά απασχολούμενου πληθυσμού.
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Διάγραμμα 1.24 Αριθμός Απασχολούμενων και ποσοστό απορρόφησης στον Γ' γενή τομέα, ΠΝΑ,2008- 2015
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Ποσοστό απορρόφησης απασχολούμενων στο Γ'γενή τομέα

Πηγή δεδομένων: Eurostat ,2016

Η πορεία της συνολικά παραγόμενης Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας που παράγεται στον τριτογενή
τομέα, παρουσιάζεται στο ακόλουθο Διάγραμμα. Με βάση τα στοιχεία αυτά, παρατηρείται διαρκής
αύξηση της παραγόμενης ΑΠΑ του τομέα στη Περιφέρεια ακόμα και αν συνυπολογιστούν οι αρνητικές
συνέπειες της οικονομικής κρίσης.
Διάγραμμα 1.25 Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία Τριτογενή τομέα, ΠΝΑ 2000-2013
7.000
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5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
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2000

2001

2002

2003
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2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Σειρά1 3.483 3.642 3.637 4.124 4.543 4.980 5.169 5.696 6.292 5.825 5.494 4.988 4.534 4.484

Πηγή δεδομένων: ΕΛΣΤΑΤ,2016

Αναλύοντας την Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία του τριτογενούς τομέα ανά Π.Ε διαπιστώνεται ότι τα
Δωδεκάνησα συγκεντρώνουν διαχρονικά τη μεγαλύτερη ΑΠΑ στον τριτογενή τομέα, και συγκεκριμένα
το 55,5% της συνολικής ΑΠΑ του τριτογενούς τομέα της Περιφέρειας.
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Διάγραμμα 1.26 ΑΠΑ του Τριτογενή τομέα ανά π. Νομό,ΠΝΑ,2000-2013
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Πηγή δεδομένων: ΕΛΣΤΑΤ,2016

Ο τουρισμός αποτελεί την κύρια δυναμική δραστηριότητα του τριτογενούς τομέα της Περιφέρειας. Η
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου δέχτηκε το 2014 το 19% των αφίξεων τουριστών της χώρας σε
ξενοδοχειακά καταλύματα. Παρατηρείται ότι οι αφίξεις των αλλοδαπών τουριστών είναι σημαντικά πιο
αυξημένες σε σχέση με των ημεδαπών τουριστών και αυξάνονται κατακόρυφα από το 2008 (90%
αύξηση των αφίξεων αλλοδαπών μεταξύ 2008 και 2013). Η συμμετοχή της Περιφέρειας στην
προσέλκυση τουριστών στο σύνολο της χώρας δεν παρουσιάζει έντονες διακυμάνσεις, αλλά είναι
συνεχώς αυξανόμενη.
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Διάγραμμα 1.27 Αφίξεις Τουριστών ΠΝΑ, 2000-2014
4.500.000
4.000.000
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Notio Aigaio 2.2712.1191.9552.0071.8821.8491.8122.1402.1693.2223.4663.7623.7433.9294.166
Πηγή δεδομένων: ΕΛΣΤΑΤ,2016

Διάγραμμα 1.28 Αφίξεις Τουριστών (ημεδαποί-αλλοδαποί), ΠΝΑ, 2000-2014
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Πηγή δεδομένων: ΕΛΣΤΑΤ,2016

Αναλυτικά ο αριθμός των αφίξεων στα ξενοδοχειακά καταλύματα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για
το 2014 παρουσιάζεται στον Πίνακα που ακολουθεί.
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Πίνακας 1.19 Αφίξεις στα ξενοδοχειακά καταλύματα της ΠΝΑ , 2014
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΠΛΗΝ CAMPINGS

ΠΝΑ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΚΥΚΛΑΔΕΣ

CAMPINGS

ΗΜΕΔΑΠΟΙ

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ

ΣΥΝΟΛΟ

ΚΛΙΝΕΣ

ΗΜΕΔΑΠΟΙ

315.871
151.247
164.624

2.714.049
2.221.587
492.462

3.029.920
2.372.834
657.086

218.954
188.066
30.888

6.306
325
5.981

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ

ΣΥΝΟΛΟ

24.601
30.907
80
405
24.521
30.502
Πηγή δεδομένων: ΕΛΣΤΑΤ,2016

Αντίστοιχα, ο αριθμός διανυκτερεύσεων στα ξενοδοχειακά καταλύματα μετά το 2009 παρουσιάζει
αύξηση ιδιαίτερα στους αλλοδαπούς τουρίστες, αυξάνοντας το συνολικό αριθμό διανυκτερεύσεων σε
ποσοστό 32% από το 2009 το 2014. Στην περίπτωση των ημεδαπών τουριστών παρατηρείται μείωση
στις διανυκτερεύσεις ειδικότερα κατά την περίοδο 2010-2012 που έπεται της οικονομικής συγκυρίας.

Πίνακας 1.20 Αριθμός διανυκτερεύσεων στα ξενοδοχειακά καταλύματα της ΠΝΑ, 2008-2014
Διανυκτερεύσεις
ημεδαπών

Διανυκτερεύσεις
αλλοδαπών

Διανυκτερεύσεις
Σύνολο

2008

1.551.856

12.690.389

14.242.245

2009
2010
2011
2012
2013
2014

1.729.066
1.556.056
1.357.756
1.100.573
1.127.643
1.124.949

12.664.965
14.239.334
15.846.802
14.298.324
16.191.989
16.723.316

14.394.031
15.795.390
17.204.558
15.398.897
17.319.632
17.848.265
Πηγή δεδομένων: ΕΛΣΤΑΤ,2016
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Διάγραμμα 1.29 Σύνολο Διανυκτερεύσεως (Ημεδαπών και Αλλοδαπών), ΠΝΑ, 2008-2014
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Πηγή δεδομένων: ΕΛΣΤΑΤ,2016

Στον παρακάτω Πίνακα παρουσιάζονται αναλυτικά τα στοιχεία των διανυκτερεύσεων ανά
Περιφερειακή Ενότητα και Δήμο για το 2014
Διάγραμμα 1.30 Διανυκτερεύσεις Σύνολο ανά Π.Ε, ΠΝΑ, 2014

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΝΟΥ

103.188

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΚΟΝΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΗΛΟΥ

9.743.337
333.251
140.348
867.431
79.440

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΩ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΑΣ - ΚΥΘΝΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΗΡΑΣ

5.340.809
6.763
276.963
140.453
680.513

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΔΡΟΥ

57.287

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΡΟΥ

78.482

Πηγή δεδομένων: ΕΛΣΤΑΤ,2016
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Πίνακας 1.21 Αριθμός Διανυκτερεύσεων ημεδαπών-αλλοδαπών ανά νησί, ΠΝΑ,2014
ΠΕ / ΔΗΜΟΣ

Διανυκτερεύσεις
ημεδαπών

ΣΥΝΟΛΟ

Διανυκτερεύσεις
αλλοδαπών

Διανυκτερεύσεις
Σύνολο

Ποσοστό (%)
συνολικών
διαθέσιμων
κλινών όπου
αναφέρονται
τα στοιχεία
72,7
52,5

1.124.949
63.325

16.723.316
15.157

17.848.265
78.482

ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
ΠΕ ΑΝΔΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ
ΠΕ ΘΗΡΑΣ
ΔΗΜΟΙ ΘΗΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΗΣ

63.325
38.872
38.872
55.833
35.449

15.157
18.415
18.415
624.680
559.938

78.482
57.287
57.287
680.513
595.387

52,5
90,4
90,4
47,1
44,9

ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ
ΔΗΜΟΙ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ
ΣΙΚΙΝΟΥ
ΠΕ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ
ΔΗΜΟΙ ΛΕΡΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΨΩΝ

13.396
6.988

54.950
9.792

68.346
16.780

69,4
29,7

45.037
9.045
2.542
6.796

95.416
39.414
1.409
6.852

140.453
48.459
3.951
13.648

61,5
57,3
42,5
48

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ
ΠΕ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
ΔΗΜΟΙ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΚΑΙ ΚΑΣΟΥ
ΠΕ ΚΕΑΣ - ΚΥΘΝΟΥ
ΔΗΜΟΙ ΚΥΘΝΟΥ ΚΑΙ ΚΕΑΣ
ΠΕ ΚΩ
ΔΗΜΟΣ ΚΩ
ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ
ΠΕ ΜΗΛΟΥ
ΔΗΜΟΙ ΜΗΛΟΥ ΚΑΙ ΚΙΜΩΛΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ
ΠΕ ΜΥΚΟΝΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ
ΠΕ ΝΑΞΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΠΕ ΠΑΡΟΥ

26.654
18.451
18.451
6.310
6.310
158.795
155.703
3.092
33.426
16.746
6.233
10.447
99.568
99.568
43.256
1.420
41.836

47.741
258.512
258.512
453
453
5.182.014
5.179.446
2.568
46.014
30.204
2.799
13.011
767.863
767.863
97.092
5.211
91.881

74.395
276.963
276.963
6.763
6.763
5.340.809
5.335.149
5.660
79.440
46.950
9.032
23.458
867.431
867.431
140.348
6.631
133.717

79,4
65,2
65,2
48,2
48,2
80,4
80,4
83,1
64,7
66,7
68,6
60,7
68,1
68,1
34,7
27,6
35,2

97.645

235.606

333.251

76,7

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
ΠΕ ΡΟΔΟΥ

96.763
882
371.698

227.458
8.148
9.371.639

324.221
9.030
9.743.337

77,5
63
78,3

ΔΗΜΟΙ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΙΣΤΗΣ
ΔΗΜΟΙ ΣΥΜΗΣ ΚΑΙ ΧΑΛΚΗΣ

364.656
6.770

9.335.458
33.098

9.700.114
39.868

78,6
71,3

ΠΕ ΣΥΡΟΥ
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ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ
ΠΕ ΤΗΝΟΥ

272
92.733

3.083
10.455

ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ

92.733

10.455

3.355
103.188

31,9
66,8

103.188
66,8
Πηγή δεδομένων: ΕΛΣΤΑΤ,2016

Συνολικά, η δυναμικότητα της Περιφέρειας του Νοτίου Αιγαίου σε επίπεδο ξενοδοχειακών μονάδων
και δωματίων ανέρχεται το 2014 σε 2082 και 99643 αντίστοιχα. Η κατανομή των καταλυμάτων
σύμφωνα με την κατηγορία τους σε επίπεδο πρώην Νομών παρουσιάζεται στο ακόλουθο σχήμα.
Διάγραμμα 1.31 Ξενοδοχειακό Δυναμικό ανά Κατηγορία, ΠΝΑ, 2014
1200
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ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Πηγή δεδομένων: ΕΛΣΤΑΤ,2016

Σύμφωνα με το διάγραμμα που ακολουθεί παρατηρείται τάση μείωσης του ποσοστού πληρότητας των
ξενοδοχειακών μονάδων, που υποχωρεί από 61,1% το 2010 στο 55,3% το 2014, με ρυθμούς ταχύτερους
της χώρας. Έντονη επίσης, είναι η διαφοροποίηση ως προς το επίπεδο πληρότητας των ξενοδοχειακών
καταλυμάτων, μεταξύ των Περιφερειακών Ενοτήτων του Νοτίου Αιγαίου.
Η εξέλιξη αυτή όπως έχει αναδειχτεί και στο πλαίσιο της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου υποδεικνύει την ανάγκη προσαρμογής του προτύπου τουριστικής
ανάπτυξης της Περιφέρειας, στην κατεύθυνση της ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού.
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Διάγραμμα 1.32 Πληρότητα κλινών στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου (πλην κάμπινγκ), ΠΝΑ,2010- 2014

61,8

61,1

54,2
48,3

48,1

45,2

43,2

2010

2011

2012
Ελλάδα

55,3

53,8
47,3

2013

2014

ΠΝΑ

Πηγή δεδομένων: ΕΛΣΤΑΤ,2016

Πίνακας 1.22 Ποσοστό (%) πληρότητας κλινών ανά νησί, ΠΝΑ, 2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ / ΔΗΜΟΣ

Ποσοστό (%)
πληρότητας κλινών

Ποσοστό (%) συνολικών
διαθέσιμων κλινών
όπου αναφέρονται τα
στοιχεία
72,7

ΣΥΝΟΛΟ

55,3

ΠΕ ΣΥΡΟΥ

28,1

52,5

ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

28,1

52,5

ΠΕ ΑΝΔΡΟΥ

19,7

90,4

ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ

19,7

90,4

ΠΕ ΘΗΡΑΣ

52,2

47,1

ΔΗΜΟΙ ΘΗΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΗΣ

55,3

44,9

ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ

37,9

69,4

ΔΗΜΟΙ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΣΙΚΙΝΟΥ

35,2

29,7

ΠΕ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

21,7

61,5

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ

23,9

57,3

15

42,5

13,5

48

ΔΗΜΟΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ
ΔΗΜΟΙ ΛΕΡΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΨΩΝ
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ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

23,4

79,4

ΠΕ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

39,8

65,2

ΔΗΜΟΙ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΚΑΙ ΚΑΣΟΥ

39,8

65,2

ΠΕ ΚΕΑΣ - ΚΥΘΝΟΥ

13,2

48,2

ΔΗΜΟΙ ΚΥΘΝΟΥ ΚΑΙ ΚΕΑΣ

13,2

48,2

ΠΕ ΚΩ

68,4

80,4

ΔΗΜΟΣ ΚΩ

68,6

80,4

20

83,1

ΠΕ ΜΗΛΟΥ

25,8

64,7

ΔΗΜΟΙ ΜΗΛΟΥ ΚΑΙ ΚΙΜΩΛΟΥ

25,5

66,7

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ

25,5

68,6

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ

26,5

60,7

ΠΕ ΜΥΚΟΝΟΥ

57,9

68,1

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

57,9

68,1

ΠΕ ΝΑΞΟΥ

37,8

34,7

ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ

29,5

27,6

38,3

35,2

36,8

76,7

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

37,1

77,5

ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

30,2
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ΠΕ ΡΟΔΟΥ

54,8

78,3

ΔΗΜΟΙ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΙΣΤΗΣ

54,9

78,6

ΔΗΜΟΙ ΣΥΜΗΣ ΚΑΙ ΧΑΛΚΗΣ

49,5

71,3

ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ

10,7

31,9

ΠΕ ΤΗΝΟΥ

30,6

66,8

ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ

30,6

66,8

ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΠΕ ΠΑΡΟΥ

Πηγή δεδομένων: ΕΛΣΤΑΤ,2016
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1.5 ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ

ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΙΣΤΟ ΤΗΣ

Για την ανάλυση της παρουσίας των επιχειρήσεων της ΠΝΑ απαιτείται η παρουσίαση στοιχείων σχετικά
με την συμμετοχή των επιχειρήσεων ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας. Για το λόγο αυτό θα
χρησιμοποιηθούν τα τελευταία συγκρίσιμα στοιχεία από την ΕΛΣΤΑΤ (Μητρώο Επιχειρήσεων 2008 και
2010) καθώς και τα διαθέσιμα στοιχεία των Επιμελητηρίων Κυκλάδων και Δωδεκανήσου και τα
αποτελέσματα της ηλεκτρονικής καταγραφής του συνόλου των επιχειρήσεων και των εργαζομένων –
μισθωτών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δίκαιου, ΣΕΠΕ – ΟΑΕΔ – ΙΚΑ ΕΤΑΜ 2016.
Ο αριθμός των επιχειρήσεων που καταγράφονται στην ΠΝΑ, αυξήθηκε τη διετία 2014-2015 κατά 6,59%
σε 13.086 επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν το 5,05% των επιχειρήσεων της χώρας.
Πίνακας 1.23 Αριθμός επιχειρήσεων, ΠΝΑ 2015
Αριθμός Επιχειρήσεων, ΠΝΑ 2015
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ &
ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
2014-2015
ΚΡΗΤΗΣ
18.306
4,97%
ΗΠΕΙΡΟΥ
7.111
2,17%
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
14.402
2,80%
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
6.968
5,23%
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
11.960
3,25%
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
4.365
1,68%
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
42.578
4,82%
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
10.248
3,56%
ΑΤΤΙΚΗΣ
102.303
4,53%
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
5.417
0,50%
ΝΟΤΙΟΥ AIΓΑΙΟΥ
13.086
6,59%
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
12.104
2,49%
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
12.775
1,77%
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ
263.638
4,90%
Πηγή: Ειδικά Τεύχη Αποτελεσμάτων Ηλεκτρονικής Καταγραφής του Συνόλου των Επιχειρήσεων και των
Εργαζομένων – Μισθωτών με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δίκαιου 2014 & 2015

Αναφορικά με την κατανομή των επιχειρήσεων ανά Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε.) , η μεγαλύτερη
συγκέντρωση επιχειρήσεων παρατηρείται στην Π.Ε. Ρόδου (34,8%), και κατόπιν στις Π.Ε. Κω (12,5%) και
Θήρας (14,4%). Η μικρότερη συγκέντρωση επιχειρήσεων παρατηρείται στην Π.Ε. Κέας –Κύθνου (1%),
Καρπάθου (1,4%) και Άνδρου (1,8%).

Διάγραμμα 1.33 Κατανομή επιχειρήσεων ανά Π.Ε., 2015

66

Μελέτη Διάγνωσης των Αναγκών της Περιφερειακής Αγοράς Εργασίας στο Νότιο Αιγαίο

ΑΝΔΡΟΥ

2% 2%

ΘΗΡΑΣ
ΚΑΛΥΜΝΟΥ

6%

14%

ΚΑΡΠΑΘΟΥ
ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ

5%

1%
1%

35%

ΚΩ
ΜΗΛΟΥ
ΜΥΚΟΝΟΥ

13%

ΝΑΞΟΥ
ΠΑΡΟΥ

6%

5%

ΡΟΔΟΥ

7%
3%

ΣΥΡΟΥ
ΤΗΝΟΥ

Πηγή: Ειδικά Τεύχη Αποτελεσμάτων Ηλεκτρονικής Καταγραφής του Συνόλου των Επιχειρήσεων και των
Εργαζομένων – Μισθωτών με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δίκαιου 2014 & 2015

Παρακάτω παρουσιάζεται η δυναμική και οι τάσεις σχετικά με τον αριθμό των επιχειρήσεων στην
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για το διάστημα 2013-2015. Παρατηρούμε σημαντικές μεταβολές στον
αριθμό των επιχειρήσεων, ο οποίος αυξάνεται τόσο συνολικά όσο και κατά νησιωτικό σύμπλεγμα εντός
της Περιφέρειας, την περίοδο 2013-2014. Η αύξηση είναι πιο συγκρατημένη την περίοδο 2014-2015.
Επιπλέον όπως προκύπτει ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των επιχειρήσεων είναι μεγαλύτερος στην
περίπτωση των Δωδεκανήσων και για τις δύο περιόδους αναφοράς.
Κατά τη διετία 2013-2014, η Π.Ε. Θήρας παρουσιάζει σημαντική αύξηση του αριθμού των επιχειρήσεων
κατά 112%. Την ίδια περίοδο σημαντική αύξηση των επιχειρήσεων παρατηρείται στην Π.Ε. της Κω, της
Μυκόνου και της Ρόδου. Συνεπώς τα μεγάλα νησιά παρουσιάζουν σημαντικές τάσεις ανάπτυξης. Η ίδια
τάση ανάπτυξης για τις παραπάνω Π.Ε. επεκτείνεται την περίοδο 2014-2015 με σημαντικά πιο
συγκρατημένους ρυθμούς. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι Π.Ε. με μικρή συγκέντρωση
επιχειρήσεων παρουσιάζουν τα σημαντικότερα ποσοστά αύξησης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Π.Ε.
Κέας-Κύθνου παρουσιάζει το μεγαλύτερο ποσοστό αύξησης της τάξεως του 17,6% και ακολουθούν η
Π.Ε. Καρπάθου και Π.Ε Άνδρου με αύξηση 14,7% και 11,6% αντίστοιχα στον αριθμό των επιχειρήσεων.
Επιπλέον αξίζει να αναφερθεί ότι η Π.Ε. Ρόδου, με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση επιχειρήσεων στην
Περιφέρεια, παρουσιάζει και σημαντικές αυξητικές τάσεις της τάξεως του 10,8%. Συνεπώς η Π.Ε. Ρόδου
αποτελεί σημαντικό πόλο ανάπτυξης για την ΠΝΑ.
Πίνακας 1.24 Αριθμός και μεταβολή στον αριθμό επιχειρήσεων ανά π. Νομό, ΠΝΑ 2013-2015

2015

Αριθμός Επιχειρήσεων ανά ΠΕ, ΠΝΑ 2013-2015
2014
2013
% Μεταβολή
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Κυκλάδες
Δωδεκάνησα

6076
7010

5754
6523

2014-2015
5,6%
7,5%

3843
4227

2013-2014
49,7%
54,3%

Πίνακας 1.25 Αριθμός και μεταβολή στον αριθμό επιχειρήσεων ανά νησί, ΠΝΑ 2013-2015
Αριθμός Επιχειρήσεων ανά ΠΕ, ΠΝΑ 2013-2015

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΟΤΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ

184

% Μεταβολή
2014-2015
11,6%

% Μεταβολή
2013-2014
16,8%

1786

843

5,3%

111,9%

624

616

443

1,3%

39,1%

ΚΑΡΠΑΘΟΥ

187

163

120

14,7%

35,8%

ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ

127

108

83

17,6%

30,1%

ΚΩ

1641

1632

974

0,6%

67,6%

ΜΗΛΟΥ

398

384

319

3,6%

20,4%

ΜΥΚΟΝΟΥ

886

820

486

8,0%

68,7%

ΝΑΞΟΥ

716

683

500

4,8%

36,6%

ΠΑΡΟΥ

770

728

526

5,8%

38,4%

ΡΟΔΟΥ

4558

4112

2690

10,8%

52,9%

ΣΥΡΟΥ

748

710

668

5,4%
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Πηγή: Ειδικά Τεύχη Αποτελεσμάτων Ηλεκτρονικής Καταγραφής του Συνόλου των Επιχειρήσεων και των
Εργαζομένων – Μισθωτών με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δίκαιου 2014 & 2015
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Διάγραμμα 1.34 Αριθμός Επιχειρήσεων ανά ΠΕ, ΠΝΑ 2014-2015
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Πηγή: Ειδικά Τεύχη Αποτελεσμάτων Ηλεκτρονικής Καταγραφής του Συνόλου των Επιχειρήσεων και των
Εργαζομένων – Μισθωτών με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δίκαιου 2014 & 2015

Οι μεταβολές που παρατηρούνται στον αριθμό των επιχειρήσεων ανά κλάδο παρουσιάζονται
διαχρονικά για την περίοδο 2008-2013 στον επόμενο Πίνακα 1.26, καθώς και η πρόσφατη μεταβολή
σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία (περίοδος 2012-2013) στο Διάγραμμα 1.35.
Αρχικά από τον Πίνακα 1.26 συμπεραίνεται η ισχυρή παρουσία στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
επιχειρήσεων στους κλάδους:
Ζ. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων (10.679 επιχειρήσεις)
Θ. Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης (10.312 επιχειρήσεις)
ΣΤ. Κατασκευές (4.810 επιχειρήσεις)
Η. Μεταφορά και αποθήκευση (2.964 επιχειρήσεις)
Μ. Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες (2.022 επιχειρήσεις)
Ν. Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες (1.705 επιχειρήσεις)
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Γ. Μεταποίηση (1.490 επιχειρήσεις)
Ειδικότερα εξετάζοντας τα διαχρονικά στοιχεία του Πίνακα 1.26, είναι εμφανείς οι συνέπειες της
οικονομικής κρίσης στον αριθμό των επιχειρήσεων ανά κλάδο. Ειδικότερα σημαντικά έχουν πληγεί οι
επιχειρήσεις των κλάδων Γ. Μεταποίηση (33% μείωση του αριθμού των επιχειρήσεων το διάστημα
2008-2013) , Μ. Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες (16% μείωση του αριθμού
των επιχειρήσεων το διάστημα 2008-2013), Θ. Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και
εστίασης (15 % μείωση του αριθμού των επιχειρήσεων το διάστημα 2008-2013) ΣΤ. Κατασκευές (14%
μείωση του αριθμού των επιχειρήσεων το διάστημα 2008-2013). Μεταξύ των ετών 2012-2013
(ελλείψει πιο πρόσφατων δεομένων) παρουσιάζεται αύξηση του αριθμού των επιχειρήσεων σε όλους
τους κλάδους με εξαίρεση τους κλάδους Γ. Μεταποίηση (-8.87%), Ε. Παροχή νερού, επεξεργασία
λυμάτων, διαχείριση απόβλητων (-4.11%) και Ι. Ενημέρωση και επικοινωνία (-14.79%). Ειδικότερα για
τον κλάδο της Μεταποίησης σημειώνεται η σημαντική αύξηση του αριθμού των επιχειρήσεων κατά την
περίοδο 2010-2011. Σημαντική αύξηση του αριθμού των επιχειρήσεων παρατηρείται στους κλάδους
των ΣΤ. Κατασκευών (33,03%) και Θ. Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης
(32,4%). Επίσης στον κλάδο Λ. Διαχείριση ακίνητης περιουσίας παρατηρείται αύξηση των επιχειρήσεων
(12,02%). Ο αριθμός των επιχειρήσεων παρουσιάζει πιο συγκρατημένη αύξηση στην περίπτωση των
υπόλοιπων κλάδων (Διάγραμμα 1.35).
Πίνακας 1.26 Αριθμός επιχειρήσεων ανά κλάδο , ΠΝΑ 2008-2013

Β. Ορυχεία και λατομεία
Γ. Μεταποίηση
Δ. Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου,
ατμού και κλιματισμού
Ε. Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση
απόβλητων
ΣΤ. Κατασκευές
Ζ. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή
μηχανοκίνητων
Η. Μεταφορά και αποθήκευση
Θ. Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος
και εστίασης
Ι. Ενημέρωση και επικοινωνία
Λ. Διαχείριση ακίνητης περιουσίας
Μ. Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές
δραστηριότητες
Ν. Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες
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26
2.218
:

23
965
:

22
916
3

22
1.994
3

21
1.635
:

22
1.490
3

11

11

9

13

:

10

:
11.560

5.614
11.804

5.083
12.332

5.014
12.695

4.717
11.137

4.810
10.679

2.307
12.187

2.598
9.924

2.327
9.712

2.436
9.996

2.228
9.772

2.964
10.312

269
299
2.402

274
240
2.467

261
286
2.003

252
256
2.603

237
241
2.373

257
319
2.022

1.847

1.679

1.681
1.558
1.522
1.705
Πηγή δεδομένων: Eurostat, 2016
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Διάγραμμα 1.35 Ποσοστιαία Μεταβολή του αριθμού των επιχειρήσεων ανά κλάδο, ΠΝΑ 2012-2013

Β. Ορυχεία και λατομεία

4,76%

Γ. Μεταποίηση

-8,87%

Δ. Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού…

1,97%

Ε. Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση…

-4,11%

33,03% ΣΤ. Κατασκευές
Ζ. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή…

5,53%

Η. Μεταφορά και αποθήκευση

8,44%

32,37% Θ. Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και…
Ι. Ενημέρωση και επικοινωνία

-14,79%

Λ. Διαχείριση ακίνητης περιουσίας

12,02%

Πηγή δεδομένων: Eurostat, 2016

Σε επίπεδο διψήφιου κλάδου δραστηριότητας η μεταβολή του αριθμού των επιχειρήσεων για την ίδια
περίοδο παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 1.36 και τον Πίνακα 1.27.
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Διάγραμμα 1.36 Ποσοστιαία Μεταβολή του αριθμού των επιχειρήσεων ανά 2ψήφιο κλάδο , ΠΝΑ, 2012-2013

Πηγή δεδομένων: Eurostat, 2016
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Πίνακας 1.27 Εξέλιξη αριθμού επιχειρήσεων ανά διψήφιο κλάδο, ΠΝΑ 2008-2013

08 Λοιπά ορυχεία και λατομεία
10 - Βιομηχανία τροφίμων
11 - Ποτοποιία
13- Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών
14 - Κατασκευή ειδών ένδυσης
15 - Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών
16 Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από
ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα· κατασκευή ειδών
καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής
17 -Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων
18 - Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων
μέσων
20 -Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων
22 - Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ)
και πλαστικές ύλες
23 - Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών
προϊόντων
24 - Κατασκευή βασικών μετάλλων
25 - Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα
μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού
26 -Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών,
ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων
27 - Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
28 - Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού
π.δ.κ.α.
30 - Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών
31 - Κατασκευή επίπλων
32 - Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες
33 - Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και
εξοπλισμού
35 - Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου,
ατμού και κλιματισμού
36 -Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού
41 -Κατασκευές κτιρίων
42 Έργα πολιτικού μηχανικού
43 -Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες
45 -Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επισκευή
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών
46 - Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών
47 - Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών
49 - Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών
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800
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86
3.361
737
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1.214
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3.515
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2.070

2.120

2.238

1.969

2.030

8.761

8.879

9.432

9.658

8.431

7.934

1.692

1.933
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1.570
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50 - Πλωτές μεταφορές
51 - Εναέριες Μεταφορές
52 - Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά
δραστηριότητες
53 - Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες
55 - Καταλύματα
56 -Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης
58 - Εκδοτικές δραστηριότητες
59 - Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και
τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και
μουσικές εκδόσεις
60 -Δραστηριότητες προγραμματισμού και
ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών
61 - Τηλεπικοινωνίες
62 - Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών
υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς
δραστηριότητες
63 - Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας
68 - Διαχείριση ακίνητης περιουσίας
69 - Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες
70 - Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων·
δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης
71 - Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες
μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις
72 - Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη
73 - Διαφήμιση και έρευνα αγοράς
74 - Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές
δραστηριότητες
75 - Κτηνιατρικές δραστηριότητες
77 - Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης
78 -Δραστηριότητες απασχόλησης
79 - Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων,
γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών
κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες
80 -Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας
81 - Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και
εξωτερικούς χώρους
82 - Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου,
γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες
παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις
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Επομένως εξετάζοντας την μεταβολή στον αριθμό των επιχειρήσεων την περίοδο 2012-2013, δύναται
να εντοπιστούν κάποιες τάσεις σχετικά με την ανάδυση νέων επιχειρήσεων και συνεπώς την ενίσχυση
ορισμένων κλαδικών δραστηριοτήτων. Ελλείψει πιο πρόσφατων δεδομένων και λόγω των ιδιαίτερων
συνθηκών της οικονομίας στην εξεταζόμενη περίοδο δημιουργούνται σημαντικοί περιορισμοί σχετικά
με παραδοχές που γίνονται για το μέλλον στη βάση των εξελίξεων του παρελθόντος. Η σφαιρική
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εξέταση του ζητούμενου θέματος πιθανόν να αυξάνει την αξιοπιστία των συμπερασμάτων. Η ανάλυση
των διαθέσιμων στοιχείων παρουσιάζει την ανάδυση νέων επιχειρήσεων, οι οποίες
δραστηριοποιούνται στην βιομηχανία τροφίμων, στην μεταποίηση, στις μεταφορές (χερσαίες και
θαλάσσιες), στα καταλύματα, στην ενοικίαση και εκμίσθωση και στη διαχείριση ακίνητης περιουσίας.
Τέλος, οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις τηλεπικοινωνίες αυξάνονται σημαντικά (55,56%)
την περίοδο 2012-2013.
Ελλείψει πρόσφατων δεδομένων σχετικά με τον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων της Περιφέρειας
Νοτίου Αιγαίου, αξιοποιούνται τα δεδομένα της ΕΛΣΤΑΤ του Μητρώου Επιχειρήσεων του 2010
(τελευταία διαθέσιμα), ώστε να προσεγγιστεί κατά μέσο όρο ο κύκλος εργασιών μιας επιχείρησης ανά
διψήφιο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, σε Δωδεκάνησα και Κυκλάδες. Παρόλα αυτά, η μέθοδος
και τα δεδομένα που αξιοποιούνται ενέχουν ακόμα έναν περιορισμό, ότι από το 2010 έχει επέλθει
σημαντική μείωση του αριθμού, της κλαδικής διάρθρωσης αλλά και του κύκλου εργασιών των
επιχειρήσεων ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης.
Πίνακας 1.28 Μέσος όρος ετήσιου κύκλου εργασιών (μιας) επιχείρησης 2010
ΣΤΑΚΟΔ08
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΛΑΔΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Μ.Ο.ΕΤΗΣΙΟΥ
ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
(ΜΙΑΣ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
2010
120737,72
59604,15

01
02

Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες
Δασοκομία και υλοτομία

03
08
10
11
13
14
15
16

Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια
Λοιπά ορυχεία και λατομεία
Βιομηχανία τροφίμων
Ποτοποιία
Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών
Κατασκευή ειδών ένδυσης
Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών
Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από
έπιπλα· κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής
Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων
Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων
Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων

201841,88
550342,95
252473,74
889134,10
36939,12
63478,50
52784,91
68277,96

572889,53
241613,88
80052,35

27
28
30

Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων
Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη
εξοπλισμού
Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών
προϊόντων
Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α.
Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών

31
32
33
35

Κατασκευή επίπλων
Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες
Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού

85373,61
36740,47
55347,39
48414,71

17
18
20
22
23
25
26

75

115400,50
64321,45
347327,15

39056,80
52493,35
89345,78
803030,16

Μελέτη Διάγνωσης των Αναγκών της Περιφερειακής Αγοράς Εργασίας στο Νότιο Αιγαίο

36
37
38
41
42
43
45

Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού
Επεξεργασία λυμάτων
Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση αποβλήτων· ανάκτηση υλικών
Κατασκευές κτιρίων
Έργα πολιτικού μηχανικού
Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες
Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και
μοτοσυκλετών
Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και
μοτοσυκλετών
Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και
μοτοσυκλετών
Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών
Πλωτές μεταφορές
Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες
Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες
Καταλύματα
Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης
Εκδοτικές δραστηριότητες

530959,50
286488,66
104467,98
87752,58
126102,39
53862,59
155516,56

Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών
προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις
Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών

76672,12

Τηλεπικοινωνίες
Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής
συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες
Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας

114146,93
50902,28

64

Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις
ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία

14838,90

65

Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την
υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση
Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις
ασφαλιστικές δραστηριότητες
Διαχείριση ακίνητης περιουσίας

51162,16

Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες
Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων· δραστηριότητες παροχής συμβουλών
διαχείρισης
Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές
δοκιμές και αναλύσεις
Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη
Διαφήμιση και έρευνα αγοράς
Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες

28922,15
59568,90

Κτηνιατρικές δραστηριότητες
Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης
Δραστηριότητες απασχόλησης
Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων
ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες
Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας
Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους
Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες
δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις
Δημόσια διοίκηση και άμυνα· υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση

138390,08
65773,84
6348,10
360240,44

46
47
49
50
52
53
55
56
58
59
60
61
62
63

66
68
69
70
71
72
73
74
75
77
78
79
80
81
82
84

76

632846,17
203665,09
63798,70
161724,65
150427,20
81956,23
169211,29
78588,66
157780,54

53188,84

28081,23

31840,32
85384,76

46214,37
9148,57
42437,52
26655,71

50526,34
35489,37
35877,53
94854,91
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85
86
87
88
90

Εκπαίδευση
Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας
Δραστηριότητες βοήθειας κατ' οίκον
Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος
Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση

30896,67
100207,85
#VALUE!
31977,06
13656,13

91

46762,19

92
93

Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές
πολιτιστικές δραστηριότητες
Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα
Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας

1299658,13
29277,77

94
95

Δραστηριότητες οργανώσεων
Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης

98423,49
41771,51

96

Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών
30034,22
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Μητρώο Επιχειρήσεων 2010, επεξεργασία μελετητή

Οι μεταβολές και οι τάσεις που παρατηρούνται στην παρουσία των επιχειρήσεων στον παραγωγικό
ιστό της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου είναι αποτέλεσμα ενδογενών και εξωγενών παραγόντων.
Δεδομένων των εξωγενών παραγόντων (οικονομικό –πολιτικό και κοινωνικό κλίμα) είναι σημαντικό να
γίνει αναφορά στις επιλογές της Περιφέρειας, οι οποίες διαμόρφωσαν τον επιχειρηματικό ιστό καθώς
και σε εκτιμήσεις βάσει του Προγραμματισμού της Περιφέρειας. Σε αυτό τον τομέα, σημαντικό ρόλο
παίζουν τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΣΠΑ), το
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας και οι αναπτυξιακές επιλογές σε σχέση με τους κλάδους
και τις οικονομικές δραστηριότητες που προκρίνονται στο πλαίσιο της αναπτυξιακής στρατηγικής της
Περιφέρειας Ν. Αιγαίου.
Αναφορικά με τα τομεακά προγράμματα την περίοδο 2007-2013, το ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηματικότητα, αποτέλεσε θεμέλιο για ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές
προτεραιότητες στην Περιφέρεια Ν. Αιγαίου. Στο πλαίσιο του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηματικότητα, δόθηκε έμφαση στους εξωστρεφείς παραγωγικούς τομείς της οικονομίας όπως
τουρισμός, ενέργεια, αγροδιατροφή, περιβάλλον, εφοδιαστική αλυσίδα, τεχνολογίες πληροφορικής &
επικοινωνιών, υγεία και φαρμακευτική βιομηχανία, δημιουργικές και πολιτιστικές βιομηχανίες, υλικά –
κατασκευές.
Επίσης την Περίοδο 2007-2013, κύρια αναπτυξιακή επιλογή για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μέσω
του ΕΣΠΑ και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013 αποτέλεσε η
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας σε όλους τους παραγωγικούς τομείς με στόχο την ενίσχυση της
παραγωγικής βάσης της οικονομίας της. Η προσπάθεια επικεντρώνεται στον τριτογενή τομέα και
ιδιαίτερα στον τουρισμό. Παράλληλα η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στηριζόταν σε ένα νέο,
δυναμικό και καινοτόμο πόλο ανάπτυξης, που αφορά στην έρευνα και παραγωγή προϊόντων και
υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας.
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Επίσης το πρόγραμμα «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού – Εμπορίου & Υπηρεσιών» αποτελεί μια επιμέρους πρωτοβουλία του Υπουργείου
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με στόχο την ενίσχυση
υφιστάμενων, νέων και υπό σύσταση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που θα
υλοποιήσουν επενδύσεις προσανατολισμένες στην καινοτομία, το περιβάλλον και τις τεχνολογίες
πληροφορικής.
Τη νέα προγραμματική περίοδος 2014-2020 ανανεώνεται το ΕΠ Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της
εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, της μετάβασης στην ποιοτική επιχειρηματικότητα με αιχμή την
καινοτομία και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας. Επομένως εντείνεται η προσπάθεια για
στροφή σε ένα νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα, που αναδεικνύει σε κεντρικό ρόλο παραγωγικούς,
ανταγωνιστικούς και εξωστρεφείς τομείς της οικονομίας. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η υλοποίησης
της στρατηγικής «Έξυπνης Εξειδίκευσης» με στόχο τη σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την
επιχειρηματικότητα και την ενίσχυση των υφιστάμενων πλεονεκτημάτων της Περιφέρειας. Είναι
χαρακτηριστικό ότι ΜμΕ υποστηρίζονται προς την κατεύθυνση του τεχνολογικού και εμπορικού
εκσυγχρονισμού, της υιοθέτησης τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνίας, των συστημάτων
ποιότητας για την αύξηση του βαθμού τυποποίησης και πιστοποίησης των προϊόντων και των
υπηρεσιών τους και του εξαγωγικού προσανατολισμού τους.
Τέλος, με σκοπό την κάλυψη των κενών ρευστότητας της χρηματοπιστωτικής αγοράς και με επιδίωξη
την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της χώρας, δράσεις όπως το ΤΕΠΙΧ- Νησιωτική Τουριστική
Επιχειρηματικότητα προσφέρουν στήριξη σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις των νησιωτικών
περιοχών της χώρας για τη λήψη δανείων επενδυτικού σκοπού ή/και επιχειρηματικής ανάπτυξης με
πολύ ευνοϊκούς όρους. Η Δράση στοχεύει στην αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων
υπηρεσιών των τουριστικών μονάδων που δραστηριοποιούνται στις νησιωτικές περιοχές, στη βελτίωση
της ανταγωνιστικότητάς των επιχειρήσεων, στην καλύτερη ανταπόκριση της τουριστικής περιόδου και
στην, εν τέλει, εξασφάλιση προοπτικών βιωσιμότητας για το νησιωτικό ελληνικό τουρισμό.
Αναφορικά με το ΠΕΠ της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου για την περίοδο 2014-2020, είναι χαρακτηριστικό ότι
ως όραμα διατυπώνεται να αποτελέσει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου έναν από τους κορυφαίους
προορισμούς του τουρισμού εμπειρίας παγκοσμίως μέσα από την υιοθέτηση μιας στρατηγικής
βιώσιμης ανάπτυξης, διαφοροποίησης του προϊόντος και δημιουργίας ταυτότητας προορισμού.
Επομένως, καθίσταται σαφής η αναπτυξιακή κατεύθυνση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σε σύμπνοια
με τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης.
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1.6 ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (RIS3)
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου παρουσιάζει σημαντική εξειδίκευση στον τουρισμό, τη γεωργία, τις
υδατοκαλλιέργειες, την μεταποίηση γεωργικών προϊόντων καθώς σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν οι
κλάδοι των μεταφορών και της κατασκευής. Επομένως οι παραπάνω τομείς δύναται να αποτελέσουν
τη βάση για τον οικονομικό μετασχηματισμό της Περιφέρειας, σύμφωνα και με την «Στρατηγική
Έξυπνης Εξειδίκευσης»(RIS3), σε συνδυασμό με αναδυόμενες οικονομικές δραστηριότητες.
Η διαμόρφωση των στρατηγικών επιλογών, στο πλαίσιο της «Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης» για το
Νότιο Αιγαίο, βασίζεται στο συνδυασμό δύο βασικών κριτηρίων, την ύπαρξη ενός κρίσιμου
παραγωγικού δυναμικού και τη συγκέντρωση τεχνολογικού και ερευνητικού δυναμικού.
• Εξειδίκευση: Ο λόγος του μεριδίου ενός κλάδου στην απασχόληση της περιφέρειας προς το μερίδιο
του στην απασχόληση της Ε.Ε. 27. Εάν η Περιφέρεια είναι περισσότερο εξειδικευμένη σε ένα κλάδο
από την συνολική Ευρωπαϊκή οικονομία τότε αυτό μπορεί να αποτελεί μια ένδειξη ότι οι οικονομικές
επιδράσεις του κλάδου στην Περιφέρεια είναι αρκετά ισχυρές ώστε να προσελκύουν οικονομική
δραστηριότητα από άλλες περιφέρειες και ότι η διάχυση (spill-overs) και οι διασυνδέσεις είναι
ισχυρότερες.
• Εστίαση: Το μέγεθος του κλάδου στην Περιφέρεια. Όσο μεγαλύτερο είναι το μερίδιο του κλάδου στη
συνολική απασχόληση της Περιφέρειας τόσο πιθανότερο είναι να παρατηρηθεί διάχυση
αποτελεσμάτων στην οικονομία. Περιλαμβάνονται σε αυτό το κριτήριο όσοι κλάδοι βρίσκονται στο άνω
10% με βάση την απασχόληση στην Περιφέρεια.
Επομένως για το Νότιο Αιγαίο αναδείχτηκαν οι κάτωθι τομείς προτεραιότητας, όπως αυτοί
περιγράφονται στην τελική έκθεση της Στρατηγικής Εξειδίκευσης.
Τουρισμός Εμπειρίας
Στόχος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου είναι να αποτελέσει έναν από τους κορυφαίους προορισμούς
του τουρισμού εμπειρίας (τουρισμός, πολιτισμός, δημιουργική βιομηχανία) παγκοσμίως μέσα από την
υιοθέτηση μίας στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης, διαφοροποίησης του προϊόντος και δημιουργίας
ταυτότητας προορισμού αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρει ο φυσικός, γαστρονομικός και
πολιτισμικός πλούτος της Περιφέρειας.
Σε αυτό το πλαίσιο, υποστηρίζεται η ανάπτυξη ενός μοναδικού μείγματος νέων τουριστικών προϊόντων
εμπειρίας που περιλαμβάνουν:
• το φυσιολατρικό τουρισμό
• το γαστρονομικό τουρισμό
• το γεωτουρισμό
• τον αγροτουρισμό
• τον πολιτιστικό τουρισμό
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• το θρησκευτικό τουρισμό
• city breaks (Ρόδος)
• μαθητικές εκδρομές
• το συνεδριακό τουρισμός
• το θαλάσσιο τουρισμό (καταδυτικός, ιστιοπλοϊκός κλπ.)
• τον καλλιτεχνικό τουρισμό
Ο τουρισμός εμπειρίας θα αποτελέσει τον αναπτυξιακό άξονα γύρω από τον οποίο θα αναπτυχθούν
παραγωγικές δραστηριότητες βασισμένες στη γνώση και την καινοτομία με μεσοπρόθεσμο στόχο τη
διαφοροποίηση της οικονομίας και τον εμπλουτισμό των αναπτυξιακών επιλογών.
Στο πλαίσιο αυτό, επιδιώκεται η διεύρυνση της αλυσίδας αξίας του τουρισμού μέσω της προσέλκυσης
περισσότερων δραστηριοτήτων και με την ανάπτυξη των διασυνδέσεων με την αγροτική οικονομία και
τη μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων, την αξιοποίηση του πολιτισμού και τη διασύνδεση των
επιχειρήσεων πολιτιστικών προϊόντων με τον τουρισμό, τον προσανατολισμό της τοπικής βιοτεχνίας
στην παραγωγή προϊόντων που αξιοποιούνται από τις τουριστικές επιχειρήσεις (π.χ. εξοπλισμός) ή την
παραγωγή προϊόντων για τους τουρίστες (κοσμήματα, χειροτεχνήματα κ.λπ.).
Επιπλέον στόχο αποτελεί η αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών από τα καταλύματα
(ξενοδοχεία και νοικιαζόμενα δωμάτια) καθώς και η χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και
επικοινωνιών (ΤΠΕ) και καθαρών τεχνολογιών. Η χρήση ΤΠΕ επιδιώκεται με στόχο της αύξηση της
παραγωγικότητας, την άμεση προώθηση των υπηρεσιών, την απεξάρτηση από τους ενδιάμεσους (tour
operators και γραφεία ταξιδίων) και την άμεση διαχείριση των κρατήσεων. Επίσης η υιοθέτηση
καθαρών τεχνολογιών και τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας επιτρέπει τη μείωση του κόστους, τη
μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον και τη δημιουργία φιλικής προς το περιβάλλον εικόνας ή
οποία στη συνεχεία μπορεί να αποτελέσει το εισιτήριο για την είσοδο σε αγορές οικολογικά
ευαίσθητων τουριστών.
Αγροδιατροφή, Αλιεία- Υδατοκαλλιέργειες
Η ανάπτυξη της αγροδιατροφής, της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών αποτελούν αδιάρρηκτο
συστατικό της αναπτυξιακής στρατηγικής καθώς η ποιοτική, υγιεινή και με τοπική ταυτότητα διατροφή
αποτελούν σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα για τον τουρισμό εμπειρίας στο Νότιο Αιγαίο.
Επιπλέον η ανάπτυξή τους συμβάλει στην αύξηση της διατροφικής αυτάρκειας της Περιφέρειας. στην
ικανοποίηση των αναγκών της υπόλοιπης Ελλάδας και στην ανάπτυξη εξαγωγών σε αγορές
εξειδικευμένες και υψηλών εισοδημάτων. Προϋπόθεση αποτελεί ο σεβασμός στο περιβάλλον, η
αξιοποίηση των παραδοσιακών ποικιλιών και καλλιεργητικών τεχνικών και ο εμπλουτισμός τους με
σύγχρονες γνώσεις και τεχνολογίες που θα αναζωογονήσουν την παραγωγική δραστηριότητα.
Η ανάπτυξη των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων του πρωτογενή τομέα και της σχετιζόμενης
μεταποίησης θα βασιστεί τόσο στα συγκριτικά πλεονεκτήματα που διαθέτει η περιοχή, όπως η φύση,
οι πρώτες ύλες και η καλλιεργητική και μεταποιητική παράδοση, όσο και στην αξιοποίηση της γνώσης
και της τεχνολογίας.
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Έμφαση θα δοθεί στα προϊόντα που έχουν ενταχθεί στο Καλάθι του Νοτίου Αιγαίου και στις συναφείς
μεταποιητικές δραστηριότητες:
Φυτική Παραγωγή
• Λάδι
• Αμπέλια
• Κηπευτικά
• Εσπεριδοειδή
• Όσπρια
• Σιτηρά
• Κτηνοτροφικά Φυτά
• Αρωματικά φαρμακευτικά φυτά
Ζωική Παραγωγή
• Μέλι
• Αιγοπρόβατα
• Βοοειδή
Οι σημαντικότερες υφιστάμενες ή αναδυόμενες μεταποιητικές δραστηριότητες που σχετίζονται με την
πρωτογενή παραγωγή είναι:
• ποτοποιία και ιδιαίτερα η οινοποιία
• παραγωγή και τυποποίηση λαδιού
• τυροκομία
• παρασκευή προϊόντων από μέλι
• παραγωγή προϊόντων από αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά
• συσκευασία και τυποποίηση νωπών οπωροκηπευτικών
• σφαγή και επεξεργασία κρέατος
Επιπλέον η ανάδειξη των παραδοσιακών (ή ακόμα και αρχαίων) ειδών και τεχνικών αποτελεί μια
σημαντική συνεισφορά στη δημιουργία ενός τοπικού brand name και μύθου, τα οποία είναι βασικά
στοιχεία τόσο για την προώθηση των ίδιων των προϊόντων, όσο και για την ανάπτυξη του τουρισμού
εμπειρίας, όπως περιεγράφηκε και παραπάνω. Παράλληλα η αξιοποίηση της σύγχρονης γνώσης και
τεχνολογίας μπορεί να βοηθήσει στην τυποποίηση των παραδοσιακών μεθόδων καλλιέργειας και
παραγωγής και στην αύξηση της παραγωγικής κλίμακας και της παραγωγικότητας, διατηρώντας
συγχρόνως τα παραδοσιακά χαρακτηριστικά των προϊόντων.
Επιπλέον η στρατηγική δίνει έμφαση:
• στη διαφοροποίηση αγροτικού προϊόντος με βελτίωση των χαρακτηριστικών της ποιότητας, της
υγιεινής και της ασφάλειας
• στη διεύρυνση της τυποποίησης και αύξηση της προστιθέμενης αξίας στη μεταποίηση των αγροτικών
και κτηνοτροφικών προϊόντων
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• στην προώθηση των προϊόντων και στην ανάπτυξη των δικτύων πωλήσεων με έμφαση στην
τουριστική αγορά, την υποκατάσταση εισαγωγών για προϊόντα μικρής κλίμακας παραγωγής και τις
εξαγωγές
• στην ανάπτυξη συνεργατικών σχηματισμών και
• στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού
Αλιεία και στις υδατοκαλλιέργειες
Η ανάπτυξη της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών θα ακολουθήσουν ένα μοντέλο βιώσιμης
ανάπτυξης το οποίο σέβεται το θαλάσσιο περιβάλλον, από το οποίο εξαρτώνται και βρίσκεται σε
αρμονία με ανταγωνιστικές ως προς τη χρήση των φυσικών πόρων σε δραστηριότητες, όπως ο
τουρισμός.
Οι υδατοκαλλιέργειες στην Περιφέρεια αποτελούν τμήμα μιας ευρύτερης αλυσίδας αξίας η οποία
επεκτείνεται σε αρκετές περιφέρειες της Ελλάδας. Ο τομέας στην περιφέρεια εξαρτάται από τις
εξελίξεις σε εθνικό επίπεδο τόσο εξαιτίας της παρουσίας μονάδων εκτροφής μεγάλων ομίλων όσο και
της απουσίας από την περιφέρεια σημαντικών τμημάτων της αλυσίδας αξίας όπως η παραγωγή γόνων.
τροφών και εξοπλισμού.
Η αλιεία επικεντρώνεται κυρίως στην τοπική αγορά. Παρόλα αυτά το τμήμα της το οποίο στοχεύει σε
αγορές εκτός περιφέρειας μοιράζεται μέρος της αλυσίδας αξίας του με τις υδατοκαλλιέργειες όπως για
παράδειγμα τη μεταποίηση και συσκευασία και τις μεταφορές.
Με δεδομένη την ένταξη των δυο αυτών τμημάτων σε μια ευρύτερη και εθνικής εμβέλειας αλυσίδας
αξίας, η στρατηγική ανάπτυξης του κλάδου προσπαθεί να κεφαλαιοποιήσει τις ενέργειες και
παρεμβάσεις σε εθνικό επίπεδο. Η έμφαση στην ΠΝΑ θα δοθεί στην κινητοποίηση των τοπικών
επιχειρήσεων, στη μεταφορά τεχνολογίας και υιοθέτηση καλών πρακτικών, στην ενθάρρυνση
συμμετοχής σε εθνικά έργα στοχεύοντας στους ακόλουθους στόχους:
• Διαφοροποίηση προϊόντων με την εισαγωγή νέων για την περιφέρεια ειδών και την επεξεργασία των
εκτρεφόμενων η αλιευόμενων ιχθύων και λοιπών θαλάσσιων ειδών.
• Μείωση τους κόστους παραγωγής με την αύξηση της παραγωγικότητας και τη μείωση του κόστους
μεταφορών
• Αύξηση της ποιότητας με τη βελτίωση των εκτρεφόμενων ειδών και την πιστοποίηση
• Διατήρηση και προστασία των θαλάσσιων πόρων
• Συμβίωση και ανάπτυξη της συνεργασίας με άλλες οικονομικές δραστηριότητες όπως ο τουρισμός.
ΤΠΕ
Η αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών αποκτά έναν διπλό ρόλο. Οι ΤΠΕ
αφενός θα βοηθήσουν στη διαφοροποίηση των προϊόντων και στην αύξηση της παραγωγικότητας των
επιχειρήσεων στους παραπάνω τομείς και αφετέρου θα μειώσουν το υψηλό κόστος συναλλαγής
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εξαιτίας της νησιωτικότητας των επιχειρήσεων με τις δημόσιες υπηρεσίες. Οι δράσεις για την ενίσχυση
και αξιοποίηση των ΤΠΕ δεν αντιμετωπίζονται ξεχωριστά ως ανεξάρτητη προτεραιότητα, αλλά
ενσωματώνονται μέσα στη λογική παρέμβασης κάθε τομέα προτεραιότητας.
Καθαρές Πράσινες Τεχνολογίες
Η υλοποίηση του αναπτυξιακού μοντέλου απαιτεί την αξιοποίηση καθαρών πράσινων τεχνολογιών για
τον περιορισμό των επιδράσεων των οικονομικών δραστηριοτήτων πάνω στη φύση, η οποία αποτελεί
το βασικό περιουσιακό στοιχείο και συγκριτικό πλεονέκτημα της Περιφέρειας. Παράλληλα η
εξοικονόμηση ενέργειας και η χρήση εναλλακτικών μορφών στην παραγωγή της θα συμβάλουν στη
βελτίωση του περιβάλλοντος και στη μείωση του ενεργειακού κόστους, ενώ η ενθάρρυνση ιδιωτικών
επενδύσεων για την αξιοποίηση του ενεργειακού δυναμικού της Περιφέρειας θα συμβάλει στην
αύξηση του περιφερειακού ΑΕΠ και της ενεργειακής αυτονομίας της Περιφέρειας.

Διάγραμμα 1.37 Οι προτεραιότητες της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Ν.Αιγαίου

Μια αρχική αποτύπωση αυτών των κλάδων δείχνει ότι αυτοί συνάδουν σε σημαντικό βαθμό με τους
εθνικούς τομείς προτεραιότητας που έχουν αναδειχθεί σε βασικές μελέτες για την ελληνική οικονομία,
στις προτάσεις πολιτικής της ΓΓΕΤ και στις εθνικές προτεραιότητες.
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ΠΝΑ

Εθνικές προτεραιότητες

Στρατηγική Έξυπνης
Εξειδίκευσης για την
ΠΝΑ 2014-2020

ΙΟΒΕ (2012) Το νέο
παράδειγμα ανάπτυξης
της ελληνικής
οικονομίας:
οικοσυστήματα
δραστηριοτήτων
για την αποκατάσταση
της
ανάπτυξης
και
ανταγωνιστικότητας

ΓΓΕΤ (2012) Πρόταση
ΓΓΕΤ για τη Διαμόρφωση
Κατευθύνσεων
Σχεδιασμού
και
Κατάρτισης
Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού 20142020.

Τουρισμός
εμπειρίας
Αγροδιατροφή
Αλιεία και
Υδατοκαλλιέργειε
ς
ΑΠΕ
ΤΠΕ
Πράσινες
τεχνολογίες

 Γεωργία,
ιχθυοκαλλιέργεια,
επεξεργασία
τροφίμων.
 Εξόρυξη,
μεταλλουργία και μη
μεταλλικά ορυκτά.
 Μεταποίηση
 ΤΠΕ και υπηρεσίες
υπολογιστών.
 Διαχείριση
αποβλήτων.
 Παραγωγή και
διανομή ενέργειας.
 Τουρισμός.
Μεταφορές και
logistics
 Φαρμακοβιομηχανία

















Βιολογική γεωργία
και παραγωγή
τροφίμων.
Ενέργεια και υλικά.
Περιβάλλον και
διαχείριση
αποβλήτων.
Υγεία και
φαρμακοβιομηχανία.
Υπηρεσίες ΤΠΕ.

Mckinsey
&
Company (2013)
Η Ελλάδα 10
χρόνια μπροστά.
Προσδιορίζοντας
το νέο Εθνικό
Μοντέλο
Ανάπτυξης









Ενέργεια
Τουρισμος
Βιομηχανίαμεταποίηση
τροφίμων
Αγροτική
παραγωγήΓεωργικές
καλλιέργειες
Λιανικό και
χονδρικό
εμπόριο
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ΓΓΕΤ (2013) Πρόταση
τομεακής πολιτικής
για την Έρευνα και
Καινοτομία
στο
πλαίσιο
προετοιμασίας του
ΣΕΣ

ΣΕΒ (2013) Αναπτυξιακές
κατευθύνσεις
και
προτεραιότητες.
Στο
πλαίσιο
της
διαβούλευσης για τη νέα
προγραμματική
περίοδο
2014-2020.
Αθήνα,
Σύνδεσμος
Ελληνικών
Βιομηχανιών.

ΥΠΑΝ (2014) 3
Εγκύκλιος για την
κατάρτιση
Επιχιερησιακών
προγραμμάτων της
προγραμματικής
Περιόδου
20142020

 Τρόφιμα και
Βιοαγροδιατροφή
 Ενέργεια και
υλικά
 Περιβάλλον και
Διαχείριση
αποβλήτων
 Υποδομές και
Υπηρεσίες Υγείας
 Πληροφορική και
Επικοινωνίες
 Πολιτισμός,
τουρισμός,
ναυτιλία,
εκπαίδευση κ.α.



Παραγωγικές
αλυσίδες στους
τομείς: Τρόφιμα και
Βιο-αγροδιατροφή.
Παραγωγή και
Εξοικονόμηση
Ενέργειας.
Περιβαλλοντική
Βιομηχανία.
Κλωστοϋφαντουργία
- Ένδυση.
Κατασκευές και
Δομικά Προϊόντα.
Τεχνολογίες
Πληροφορικής και
Επικοινωνιών
Υγείας

 Ενέργεια
 Αγροδιατροφικός
τομέας και
γαλάζια
ανάπτυξη
 ΤΠΕ
 Περιβάλλον
 Φαρμακευτικά
προιόντα
 Υγεία
 Μεταφορές και
logistics
 Πολιτισμός και
Τουρισμός
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Στο πλαίσιο εφαρµογής της στρατηγικής της έξυπνης εξειδίκευσης, είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να
αντιµετωπιστούν οι ανάγκες που συναρτώνται με τη δηµιουργία καινοτόµων επιχειρήσεων και
συνεπώς µε την αναβάθµιση του ανθρώπινου δυναµικού. Με προτεραιότητα, θα πρέπει να
αντιµετωπιστούν οι ανάγκες βελτίωσης των δεξιοτήτων και ικανοτήτων του εργατικού δυναµικού των
επιχειρήσεων και των επιχειρηµατιών σε τοµείς που έχουν επιλεγεί στο πλαίσιο της έξυπνης
εξειδίκευσης. Σε αυτό το πλαισιο, η αποτύπωση των αξόνων προτεραιότητας, των ειδικών στόχων και
των δράσεων που περιλαμβάνει η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης αποτελεί τη βάση για τις
εκτιμήσεις σε νέες επιχιερήσεις αλλά και στο ανθρώπινο δυναμικό (ειδικότητες και δεξιότητες) που
απαιτείται για τη στελέχωσή τους.
Οι προτεραιότητες, οι ειδικοί στόχοι και οι δράσεις της Στρατηγικής Έξυπνης Εκειδίκευσης της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα.
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ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

ΔΡΑΣΕΙΣ
Δράση 1.1.1: Ενίσχυση της
επιχειρηματικής
ανακάλυψης.
Ανάδειξη ανταγωνιστικών
πλεονεκτημάτων της
Περιφέρειας
και σχεδιασμός νέων
υπηρεσιών εμπειρίας

Τουρισμος εμπειριας

Διαφοροποίηση του
τουριστικού
προϊόντος
με τη βελτίωση της
ποιότητας και τον
εμπλουτισμό της
παρεχόμενης
εμπειρίας

Ανάπτυξη της καινοτομικής
ικανότητας των
επιχειρήσεων
στον τουρισμό εμπειρίας
και
εισαγωγή νέων και
βελτίωση
των υφιστάμενων
υπηρεσιών
εμπειρίας

Δράση 1.1.2 Ανάπτυξη νέων
και βελτίωση υφιστάμενων
υπηρεσιών εμπειρίας

Δράση 1.1.3 Ανάπτυξη και
εφαρμογή τοπικών σημάτων
ποιότητας

Ανάδειξη του

Δράση 1.1.4 Ανάπτυξη
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
-Έρευνα των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων που προσφέρονται σε
κάθε νησί για την ανάπτυξη μοναδικών ειδών εμπειρίας και ανάδειξη των
υπηρεσιών και παρεμβάσεων που είναι αναγκαίες για τη δημιουργία του
νέου τουριστικού προϊόντος.
-Έρευνα για την ανάπτυξη σχεδίου βιώσιμης ανάπτυξής του καταδυτικού
τουρισμού
-Διάχυση και ενημέρωση των εμπλεκόμενων στον τουρισμό για τις
δυνατότητες που προσφέρει κάθε νησί με βάση τα συμπεράσματα της
έρευνας
-Ενέργειες διάδοσης των επιλεγμένων μορφών τουρισμού εμπειρίας και
των σχετικών μύθων.
-Μεταφορά εμπειρίας επιτυχημένων παραδειγμάτων τουρισμού
εμπειρίας από επιχειρήσεις της Περιφέρειας, αλλά και από άλλες
Περιφέρειες ή το εξωτερικό.
- Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις για την
είσοδο τους σε συγκεκριμένες αγορές τουρισμού εμπειρίας.
-Εφαρμογή των σχεδίων ανάπτυξης η/και βελτίωσης των υπηρεσιών
ενισχύοντας επενδύσεις σε υποδομές και εξοπλισμό
-Ανακαίνιση και αξιοποίηση από επιχειρήσεις, εγκαταλελειμμένων
βιομηχανικών εγκαταστάσεων και κτιρίων ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής
αξίας, με έμφαση στη σύνδεση της αρχιτεκτονικής ταυτότητας με τη
σύγχρονη οικονομική δραστηριότητα
-Δημιουργία τοπικού (της ΠΝΑ) σήματος ποιότητας καταλυμάτων και
τουριστικών Υπηρεσιών Υποστήριξη της αποδοχής και διάδοσης του
τοπικού σήματος ποιότητας και του σήματος του Aegean Cuisine με
ανάπτυξη κατάλληλων προωθητικών ενεργειών
-Χρηματοδότηση των αναγκαίων παρεμβάσεων στις επιχειρήσεις για να
συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις και την απόκτηση του τοπικού σήματος
ποιότητας ή άλλων σημάτων ποιότητας. Περιλαμβάνονται:
- η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τον σχεδιασμό της
αναβάθμισης και για τη βελτίωση των υπηρεσιών
εκπαίδευση προσωπικού
- αναγκαίες επενδύσεις σε υποδομές και εξοπλισμό για την
συμμόρφωση με τις ανάγκες του σήματος ποιότητας
Ανάπτυξη υποδομών μικρής κλίμακας, π.χ. χαράξεις διαδρομών,

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Διεύρυνση της
αλυσίδας αξίας του
τουρισμού με την
ανάπτυξη ανάντι και
κατάντι
διασυνδέσεων

Αξιοποίηση των ΤΠΕ
για τη βελτίωση των
παρεχόμενων
υπηρεσιών και τον
εμπλουτισμό της
προσφερόμενης
εμπειρίας

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
περιβάλλοντος
και υλοποίηση
παρεμβάσεων
που είναι αναγκαίες για
την επίτευξη της
στρατηγικής
διαφοροποίησης
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
υποδομών μικρής κλίμακας
χωροθέτηση και προστασία καταδυτικών πάρκων.
και διαμόρφωση του
περιβάλλοντος για
επιλεγμένες μορφές
τουρισμού

Ανάπτυξη καινοτόμας
επιχειρηματικότητας
σχετιζόμενη με τον
τουρισμό

Δράση 1.2.1: Ανάπτυξη της
καινοτόμας
επιχειρηματικότητας
στον τουρισμό εμπειρίας

Ανάπτυξη συνεργασιών
ανάμεσα στις επιχειρήσεις
σε
όλη την αλυσίδα αξίας του
τουρισμού εμπειρίας

Δράση 1.2.2: Ανάπτυξη
συνεργατικών μοντέλων
δράσης
σε όλη την αλυσίδα αξίας

Αξιοποίηση των ΤΠΕ για τη
δημιουργία νέων
προϊόντων
και υπηρεσιών για τον
τουρισμό εμπειρίας

Δράση 1.3.1 Δημιουργία
εργαλείων και εφαρμογών
ΤΠΕ
για τον εμπλουτισμό της
εμπειρίας

Διείσδυση των ΤΠΕ στις
επιχειρήσεις του
τουρισμού εμπειρίας

Δράση 1.3.2: Χρήση ΤΠΕ για
την αύξηση της
παραγωγικότητας.
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Χρηματοδότηση υφιστάμενων ή νέων επιχειρήσεων (start-ups) για έρευνα
και την ανάπτυξη καινοτόμων για το νησί στο οποίο εγκαθίστανται ή την
Περιφέρεια, υπηρεσιών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων που
σχετίζονται με τον τουρισμό, με έμφαση σε υπηρεσίες και προϊόντα που
σχετίζονται με προωθούμενες μορφές εναλλακτικού τουρισμού
Θα υποστηριχθεί η δημιουργία συστάδων επιχειρήσεων και παραγωγών
(clusters) με στόχο την ενδυνάμωση της επιχειρηματικής ανακάλυψης,
των διασυνδέσεων και της συνεργασίας πάνω στην αλυσίδα αξίας, η
ανάπτυξη τεχνολογικών και μη τεχνολογικών καινοτομιών και η
προώθηση των τουριστικών, αγροδιατροφικών και άλλων προϊόντων της
μεταποίησης που σχετίζονται με τον τουρισμό.
-Εφαρμογές και οι υπηρεσίες που θα στηριχθούν θα πρέπει να
απευθύνονται στη διεθνή αγορά
-Πλατφόρμες καταγραφής πολιτιστικών εκδηλώσεων
-Εφαρμογές οδηγών αρχαιολογικών χώρων
-Εφαρμογές οδηγών μουσείων:
-Εικονική αναπαράσταση γεγονότων
-Ανάδειξη παραδοσιακών αρχιτεκτονικών τεχνικών και κτιρίων ιδιαίτερης
αρχιτεκτονικής αξίας
- Ψηφιοποίηση τουριστικών και πολιτισμικών πόρων. διαδρομών. χαρτών
κλιπ.
-Εφαρμογές αστικών οδηγών για ευέλικτες περιηγήσεις. σημεία
ενδιαφέροντος. πληροφορίες για προσφορές και αγορές. ξενοδοχεία.
εστιατόρια. εκδηλώσεις κλπ.
-Συλλογή. οργάνωση και διαδικτυακή προβολή πληροφοριών που
αφορούν στις Μαρίνες και τους Λιμενίσκους της Περιφέρειας και την
ποιότητα των υδάτων και του πυθμένα.
-Ανάπτυξη ιστοσελίδων και εφαρμογών για ταμπλέτες και κινητά για την
προώθηση των καταλυμάτων και των παρεχόμενων υπηρεσιών.
-Επέκταση της διασύνδεσης των τοπικών ή μεμονωμένων συστημάτων

Αγροδιατροφη

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Aνάπτυξη των
Αναγκαίων
δεξιοτήτων
και γνώσεων στο
ανθρώπινο
δυναμικού για την
προσφορά των
υπηρεσιών
εμπειρίας

Ανάπτυξη των δεξιοτήτων
του ανθρώπινου
δυναμικού
να ανταποκριθεί στις
απαιτήσεις των υπηρεσιών
εμπειρίας
Ανάπτυξη κατάλληλων
υπηρεσιών e-learning

Διαφοροποίηση
αγροτικού
προϊόντος
μέσα από την
βελτίωση
των
χαρακτηριστικών,
της ποιότητας, της
υγιεινής και
ασφάλειας

Ανάδειξη. διατήρηση και
αξιοποίηση των ντόπιων
παραδοσιακών ποικιλιών
και προϊόντων ως
παράγοντας
διαφοροποίησης του
αγροτικού προϊόντος και
ενίσχυσης της τοπικής
ταυτότητας η οποία είναι
σημαντική και για τον
τουρισμό
Βελτίωση της ποιότητας και
των χαρακτηριστικών του
πολλαπλασιαστικού υλικού
αυτοχθόνων και μη
ποικιλιών και φυλών
Βελτίωση των
καλλιεργητικών και
κτηνοτροφικών μεθόδων
για τη βελτίωση της
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
αυτονομίας και ποιότητας
κρατήσεων με τις μεγάλες διεθνείς υπηρεσίες κρατήσεων.
υπηρεσιών στον τουρισμό
-Ανάπτυξη και βελτίωση εφαρμογών δημιουργίας τουριστικών πακέτων
εμπειρίας
για μικρές ξενοδοχειακές μονάδες. το οποία συνδυάζουν όλες τις
αναγκαίες υπηρεσίες
-Υποστήριξη δράσεων διάχυσης της χρήσης τους με ενέργειες
ενημέρωσης και επίδειξης.
- Ανάπτυξη και διάχυση εφαρμογών διαχείρισης επισκεπτών σε όλα τα
στάδια της ελίσιας αξίας του τουρισμού.
Δράση 1.4.1 Ανάπτυξη και
Προγράμματα
κατάρτισης
e-learning,
θεσμοθέτηση
σχετικού
υλοποίηση εκπαιδευτικών
πιστοποιητικού, το οποίο θα γίνεται δεκτό από τις επιχειρήσεις του
προγραμμάτων και
νησιού, ενώ θα επιδιωχθεί και η θεσμική κατοχύρωση του
υπηρεσιών elearning

Δράση 2.1.1: Χαρτογράφηση.
ταυτοποίηση. αξιοποίηση και
βελτίωση του γενετικού
υλικού αυτοχθόνων και μη
ποικιλιών και φυλών και
βελτίωση του
πολλαπλασιαστικού υλικού

Δράση 2.1.2 Βελτίωση
μεθόδου παραγωγής
πατατόσπορου Νάξου
Δράση 2.1.3 Εισαγωγή
Συστημάτων Ολοκληρωμένης
Διαχείρισης
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Ταυτοποίηση, χαρτογράφηση και βελτίωση γενετικού υλικού των
αυτοχθόνων φυλών αιγοπροβάτων και των αυτοχθόνων ποικιλιών
γεωργικών προϊόντων, κηπευτικών θα χαρτογραφηθεί
-Έλεγχοι παρουσίας γενετικά τροποποιημένων οργανισμών στο ζωικό και
φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό και θα επιδιωχθεί η βελτίωση του
γενετικού υλικού των μη αυτοχθόνων φυλών και ποικιλιών.

χρήση φυσικής προβλάστησης και τη διατήρηση του πατατόσπορου σε
ψυγείο μέχρι τον χρόνο φύτευσης.

- Εισαγωγή Συστημάτων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, σύμφωνα με τα
πρότυπα AGRO 2-1. AGRO 2-2 και AGRO 2-2/3 (για την καλλιέργεια ελιάς)
υλοποιώντας τις ακόλουθες ενέργειες:
• Ενέργειες ενημέρωσης των αγροτών για τα οφέλη της

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
ποιότητας. Υγιεινής και
ασφάλειας

Ανάπτυξη της
τεχνογνωσίας στους
αγρότες και κτηνοτρόφους
σε σύγχρονες μεθόδους
καλλιέργειας και εκτροφής

Διεύρυνση της
τυποποίησης και
αύξηση της
προστιθέμενης αξίας
των τροφίμων

Διάσωση και διάδοση
παραδοσιακών μεθόδων
παρασκευής τροφίμων
(π.χ. τυροκομία) ως
παράγοντας
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
πιστοποίησης και τη δυνατότητα εισόδου σε απαιτητικότερες και
με μεγαλύτερη απόδοση αγορές.
• Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την καθοδήγηση των
αγροτών στην υιοθέτηση των προτύπων
• Ενημέρωση και καθοδήγηση των αγροτών για την εφαρμογή
νέων καλλιεργητικών τεχνικών συμβατών με τα πρότυπα
ολοκληρωμένης διαχείρισης
• Παροχή ενίσχυσης για την πραγματοποίηση των αναγκαίων
προσαρμογών στις καλλιέργειες.
Ανάπτυξη βιώσιμης κτηνοτροφίας βάσει ενεργειών που περιλαμβάνουν:
• Δημιουργία κτηνοτροφικών ζωνών στη βάση των υφιστάμενων ή νέων
μελετών βοσκοϊκανότητας με στόχο την ορθολογική χρήση των
βοσκότοπων και σε αρμονία με ανταγωνιστικές χρήσεις.
• Ενημέρωση αγροτών για τα οφέλη και τις προϋποθέσεις εφαρμογής
Δράση 2.1.4 Στήριξη
ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης εκτροφής ζώων καθώς και
βιολογικών
βιολογικών μεθόδων εκτροφής.
καλλιεργειών
• Παροχή χρηματοδότησης για την υλοποίηση των αναγκαίων
προσαρμογών των μονάδων και μεθόδων εκτροφής για τη χρήση
ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης συμπεριλαμβανομένης και της
διαχείρισης των αποβλήτων.
• Παροχή χρηματοδότησης για την υλοποίηση σχεδίων βιολογικής
κτηνοτροφίας.
Δράση 2.1.5 Εκσυγχρονισμός Ενέργειες ενημέρωσης και εκπαίδευσης των αγροτών και συνεχή
και εφαρμογή βιώσιμων
παρακολούθηση από εξειδικευμένους γεωπόνους
μεθόδων εκτροφής
• Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των αγροτών στις τεχνικές της
υδροπονίας.
• Χρηματοδότηση επενδύσεων εκσυγχρονισμού των θερμοκηπίων με
Δράση 2.1.6 Βελτίωση των
εισαγωγή αυτοματοποιημένων συστημάτων ελέγχου και αντικατάστασή
καλλιεργειών υπό κάλυψη
των πεπαλαιωμένων κατασκευών με σύγχρονες.
• Χρηματοδότηση επενδύσεων για την εισαγωγή μεθόδων υδροπονίας
και την εκπαίδευση των αγροτών στη νέα τεχνική
Δράση 2.2.1: Τυποποίηση
• Έρευνα των παραδοσιακών τεχνικών τυροκομίας για τη δημιουργία
παραδοσιακών μεθόδων
πρωτόκολλων παραγωγής με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών που
τυροκομίας και
αφενός διατηρούν τα χαρακτηριστικά των παραδοσιακών προϊόντων και
εκσυγχρονισμός
αφετέρου επιτρέπουν μεγαλύτερη κλίμακα παραγωγής και εξασφαλίζουν
μονάδων
τις απαιτήσεις των διεθνών συστημάτων ποιότητας και υγιεινής τροφίμων
ΔΡΑΣΕΙΣ
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Αύξηση της
διείσδυσης
στην ελληνική
αγορά
και αύξηση των
εξαγωγών των
προϊόντων
αγροδιατροφής

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
διαφοροποίησης
διατροφικών προϊόντων
και ενίσχυσης της τοπικής
ταυτότητας

ΔΡΑΣΕΙΣ
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( HACCP).
• Χρηματοδότηση παραγωγών για την υιοθέτηση των νέων μεθόδων
παραγωγής τυροκομικών προϊόντων και την πιστοποίησή τους.

Ανάπτυξη και εφαρμογή
καινοτομιών προϊόντων και
διεργασίας

Δράση 2.2.2: Εισαγωγή
καινοτομιών στη μεταποίηση
αγροτικών και κτηνοτροφικών
προϊόντων

Παροχή ερευνητικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη βελτίωση
των μεθόδων μεταποίησης και την παραγωγή νέων προϊόντων
μεγαλύτερης προτιθέμενης αξίας.
• Ενίσχυση επενδύσεων για την εισαγωγή οργανωτικών ή τεχνολογικών
αλλαγών

Ανάπτυξη της καινοτόμας
επιχειρηματικότητας στη
μεταποίηση γεωργικών και
κτηνοτροφικών προϊόντων

Δράση 2.2.3: Ίδρυση νέων
καινοτόμων μεταποιητικών
επιχειρήσεων

Θα χρηματοδοτηθεί η έρευνα και ανάπτυξη καινοτομιών σε νεοσύστατες
(start-ups) και υφιστάμενες επιχειρήσεις για την παραγωγή καινοτόμων
προϊόντων με βάση τα προϊόντα και τα απορριπτόμενα από τη γεωργική
παραγωγή. την κτηνοτροφία και τη μεταποίηση.

Ανάπτυξη της
εξωστρέφειας της
γεωργικής και ζωικής
παραγωγής

Δράση 2.3.1 Ανάπτυξη και
υλοποίηση σχεδίων
μάρκετιγκ

Ανάπτυξη της
εξωστρέφειας των
επιχειρήσεων τροφίμων
Αύξηση της χρήσης eυπηρεσιών από
επιχειρήσεις
αγροδιατροφής
(συμπεριλαμβανομένων
και των γεωργικών και
κτηνοτροφικών)
Αύξηση της πρόσβασης

Δράση 2.3.2 Ανάπτυξη
δικτύων πωλήσεων για την
εσωτερική και διεθνή αγορά
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- Ενέργειες σχεδιασμού στρατηγικών μάρκετιγκ καθώς και τις
απαραίτητες ενέργειες υλοποίησης των σχεδίων:
- Ανάπτυξη στρατηγικών μάρκετιγκ για κάθε προϊόν με αναφορά επίσης
σε συγκεκριμένα νησιά ή ομάδες νησιών
- Χρηματοδότηση των προωθητικών ενεργειών που προσδιορίζονται στις
στρατηγικές μάρκετιγκ όπως διοργάνωση τοπικών events συνδεδεμένα με
τις προωθητικές ενέργειες του τουρισμού και σε αρμονία με τις τοπικές
παραδόσεις και πολιτισμό, συμμετοχή σε εθνικές και διεθνείς εκθέσεις.
στοχευμένες επιχειρηματικές αποστολές.
-Ενέργειες οικοδόμησης του brand name, προβολή μέσα από το διαδίκτυο
με τη χρήση κατάλληλων ιστοχώρων.
-Χρηματοδότηση για τη δημιουργία διεθνών δικτύων πώλησης
συμπεριλαμβανομένων
του ηλεκτρονικού εμπορίου μέσω ψηφιακών καταστημάτων ανά νησί ή
ομάδες νησιών.
-Οργάνωση ηλεκτρονικών δημοπρατηρίων χονδρικής πώλησης αγροτικών
προϊόντων.

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Ανάπτυξη των
διασυνδέσεων στην
αλυσίδα της
αγροδιατροφής

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
στην εσωτερική και διεθνή
αγορά
Προσαρμογή παραγόμενων
γεωργικών προϊόντων στις
απαιτήσεις της αγοράς

Επίτευξη οικονομιών
κλίμακας
στη γεωργική παραγωγή

ΔΡΑΣΕΙΣ
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Δράση 2.4.1: Ανάπτυξη
συνεργατικών μοντέλων
δράσης στη
γεωργίακτηνοτροφία και
μεταποίηση

υδατοκαλλι
εργειες

Ανάπτυξη
ανθρώπινου
δυναμικού

Βελτιωση του
Ιχθυογενετικου
υλικου και
διαφοροποιηση
Προϊοντων

Μεταφορα τεχνογνωσιας
για
Πληρη εκτροφη νεων ειδων
Μεταφορά τεχνογνωσίας
για τη
γενετική επιλογή
πολλαπλασιαστικού υλικού

Δραση 3.1.1: ενθαρρυνση της
Διαχυσης βελτιωμενου
Ιχθυογενετικου υλικου και
εκτροφης
Νεων ειδων
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Δημιουργία clusters με στόχο την ενδυνάμωση των διασυνδέσεων και της
συνεργασίας πάνω στην αλυσίδα αξίας και την ανάπτυξη της
επιχειρηματικής ανακάλυψης. Η δράση αυτή υλοποιείται σε συνεργασία
με την αντίστοιχη δράση στον τουρισμό για την αποφυγή επικαλύψεων
και δημιουργία ανταγωνιστικών σχημάτων.
- Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση καλλιεργητών για τις απαιτήσεις των
μεταποιητικών επιχειρήσεων σε σχέση με τα πρότυπα ποιότητας υγιεινής
και ασφάλειας που θα πρέπει να ικανοποιούν τα γεωργικά και
κτηνοτροφικά προϊόντα.
- Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την συμμόρφωση των μεθόδων
καλλιέργειας και εκτροφής στα πρότυπα της μεταποίησης
- Ενθάρρυνση συνεργασιών ομάδων παραγωγών ομοειδών προϊόντων για
την αύξηση της κλίμακας παραγωγής. υλοποίηση επενδύσεων για την
τυποποίηση. μεταποίηση και αποθήκευση προϊόντων. υλοποίηση κοινών
στρατηγικών μάρκετιγκ και διαπραγμάτευση τιμών και όρων με
προμηθευτές και χονδρεμπόρους.
Ο εκσυγχρονισμός των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων
και της σχετικής μεταποίησης και η ενίσχυση της ανταγωνιστικής τους
θέσης απαιτεί την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού σε όλες τις
βαθμίδες της αλυσίδας παραγωγής.
Οι ενέργειες κατάρτισης θα συνδυασθούν με τις δράσεις συμβουλευτικών
υπηρεσιών.
ανάπτυξης
νέων
προϊόντων
και
τεχνολογικού
εκσυγχρονισμού των επιχειρήσεων του κλάδου και θα ενσωματωθούν
στις υπάρχουσες δράσεις

Η βελτιωση της ποιοτητας και των χαρακτηριστικων του γονου θα
βασιστει στις δρασεις που θα πραγματοποιηθουν σε εθνικο επιπεδο και
στη μεταφορα πληροφοριων και γνωσεων στις τοπικες επιχειρησεις για
τις δυνατοτητες επιλογης νεου βελτιωμενου ιχθυογενετικου υλικου.
Θα χρηματοδοτηθει η διαχυση και ενημερωση επιχειρησεων
υδατοκαλλιεργειας για τα πλεονεκτηματα υιοθετησης νεων ειδων. Θα
χρηματοδοτηθει η εκτροφης νεων ειδων με θετικες προοπτικες διαθεσης
στην αγορα. Ταχεια αναπτυξη και δυνατοτητα δημιουργιας νεων

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Αύξηση
παραγωγικότητας
Μονάδων
υδατοκαλλιέργειας
και βελτίωση
ποιότητας
προϊόντων

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Βελτίωση του τεχνολογικού
εξοπλισμού και των
πρωτόκολλων
εκτροφής

Βελτίωση τροφών

Βελτίωση
παραγωγικότητας
ποιότητας και
ασφάλειας στη
μεταποίηση
αλιευμάτων και
υδατοκαλλιεργειών
Εξορθολογισμός του
συστήματος
εμπορίας
αλιευμάτων

Εισαγωγή καινοτομιών στη
διαδικασία μεταποίησης
Εισαγωγή καινοτομιών στη
συσκευασία

Δημιουργία υποδομών
εμπορίας
αλιευμάτων

Μελέτη Διάγνωσης των Αναγκών της Περιφερειακής Αγοράς Εργασίας στο Νότιο Αιγαίο
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
προϊοντων αυξημενης προτιθεμενες αξιας.
-Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις
υδατοκαλλιέργειας για τη βελτίωση των μεθόδων εκτροφής σε
υφιστάμενα και νέα είδη.
-Δράσεις χρηματοδότησης των επενδύσεων που αναδεικνύονται μέσα
Δράση 3.2.1 Εκσυγχρονισμός από τη συμβουλευτική υποστήριξη.
και εφαρμογή βιώσιμων
-Δράσεις κατάρτισης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού.
μεθόδων εκτροφής
-Χρηματοδότηση του τεχνολογικού εκσυγχρονισμού των μονάδων
εκτροφής για την αύξηση της παραγωγικότητας και τη βελτίωση της
ποιότητας σε όλα τα στάδια της εκτροφής.
- Χρηματοδότηση για τη βελτίωση της υγιεινής. την ιχνηλασημότητα και
την ποιότητα και την απόκτηση σημάτων ποιότητας
Ανάπτυξη βιολογικής υδατοκαλλιέργειας με τη χρηματοδότηση ενεργειών
Δράση 3.2.2 Ανάπτυξη της
μετάβασης σε
βιολογικής
συστήματα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου. καθώς και
υδατοκαλλιέργειας
σε μεθόδους
βιολογικής υδατοκαλλιέργειας
-Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη βελτίωση των μεθόδων
μεταποίησης και την παραγωγή νέων προϊόντων μεγαλύτερης
Δράση 3.3.1: Εισαγωγή
προτιθέμενης αξίας.
καινοτομιών στη μεταποίηση
- Χρηματοδότηση της μεταφοράς τεχνολογίας και των επενδύσεων που
αλιευμάτων και προϊόντων
αναδεικνύονται μέσα από τη συμβουλευτική υποστήριξη
υδατοκαλλιέργειας
- Ενέργειες κατάρτισης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού..
ΔΡΑΣΕΙΣ

Δράση 3.4.1 Ανάπτυξη
υποδομών
εμπορίας αλιευμάτων

- Χρηματοδότηση ίδρυσης και εκσυγχρονισμός ιχθυόσκαλων και
ιχθυαγορών στα νησιά που αποτελούν τα βασικά αλιευτικά κέντρα της
περιφέρειας
ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού σε όλες τις βαθμίδες της αλιείας
και της υδατοκαλλιέργειας.
Οι ενέργειες κατάρτισης θα συνδυασθούν με τις δράσεις συμβουλευτικών
υπηρεσιών.
ανάπτυξης
νέων
προϊόντων
και
τεχνολογικού
εκσυγχρονισμού των επιχειρήσεων του κλάδου.

Ανάπτυξη
ανθρώπινου
δυναμικού
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ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
Κατανόηση των
επιπτώσεων στο
θαλάσσιο και παράκτιο
περιβάλλον των
ανθρωπογενών
δραστηριοτήτων

Ανάπτυξη μεθόδων
ολοκληρωμένης
διαχείρισης
Αντιμετώπιση
ανθρωπογενών
επιπτώσεων στο
περιβάλλον σε
αρμονία
με τις ανάγκες της
οικονομικής
ανάπτυξης

Ανάπτυξη και εφαρμογή
μεθόδων για την αειφόρα
διαχείριση της
αλιείας

Ανάπτυξη και εφαρμογή
μεθόδων για την αειφόρα
διαχείριση της
υδατοκαλλιέργειας
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-Διαμόρφωση Σχεδίων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των Παράκτιων
Ζωνών
(ΣΟΔΠΖ)
-Έρευνα για την ανάπτυξη και λειτουργία διαχειριστικού συστήματος για
την κατανόηση και την πρόβλεψη της δυναμικής του θαλάσσιου
οικοσυστήματος με δυνατότητα υποστήριξης αποφάσεων και λήψης
Δράση 4.1.1: Ολοκληρωμένη μέτρων μέσω βελτιστοποίησης και εφαρμογής συστήματος αριθμητικών
διαχείριση του θαλάσσιου και μοντέλων
παράκτιου περιβάλλοντος
-Ανάπτυξη και πιλοτική εγκατάσταση και λειτουργία ολοκληρωμένου
συστήματος συλλογής απορημάτων σε παράκτιες ζώνες με συνδυασμό
“έξυπνων” κάδων για συλλογή σε ξενοδοχειακές ζώνες και παραλίες.
πλωτού φράγματος για τη συλλογή απορημάτων από τη θαλάσσια
επιφάνεια και συλλογή απορημάτων από τον πυθμένα με την αξιοποίηση
αυτοδυτών.
-Διαχείριση και ανακύκλωση των απορημάτων με αυταπόδεικτο τρόπο.
- Έρευνα των μεθόδων και δυνατοτήτων μετάβασης σε μία αειφόρο
αλιεία η οποία αποκαθιστά και διατηρεί τους πληθυσμούς των
αλιευμένων ειδών πάνω από τα επίπεδα εκείνα που μπορούν να
εξασφαλίσουν τη Μέγιστη Βιώσιμη απόδοση.
Δράση 4.1.2: Αειφόρα
- Δράσεις αποκατάστασης των πληθυσμών όπως η δημιουργία τεχνικών
διαχείριση της αλιείας
υφάλων
- Έρευνα για τη δημιουργία θαλάσσιων προστατευμένων περιοχών
περιορισμένης αλιείας για τη βελτίωση της αλιευτικής παραγωγικότητας
και την προστασία της θαλάσσιας χλωρίδας και πανίδας.
-Εφαρμογή καινοτόμων διαχειριστικών εργαλείων για την αειφόρο
ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών στην περιφέρεια και τη συμβίωση με
άλλες ανταγωνιστικές χρήσεις (π.χ. αλιεία. τουρισμός).
- Ανίχνευση και καταγραφή τοξινών κατά τη διάρκεια επιβλαβών
Δράση 4.1.3: Αειφόρα
φυτοπλαγκτονικών εξάρσεων σε περιοχές υδατοκαλλιεργειών και
διαχείριση της
εφαρμογή τους στην ποιότητα και ασφάλεια των αλιευμάτων και
υδατοκαλλιέργειας
δημιουργία αναγκαίας εργαστηριακής υποδομής.
ΔΡΑΣΕΙΣ
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Μείωση του
περιβαλλοντικού
αποτυπώματος της
μεταποίησης. της
αγροτικής
παραγωγής και
του τουρισμού

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
Ευαισθητοποίηση
αγροτικών.
κτηνοτροφικών.
μεταποιητικών
και τουριστικών
επιχειρήσεων
Τεκμηρίωση των ωφελειών
από τη χρήση πράσινων
τεχνολογιών
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- Ευαισθητοποίηση των αγροτικών. κτηνοτροφικών. μεταποιητικών και
τουριστικών επιχειρήσεων για τα οφέλη από τη χρήση τεχνολογιών
εξοικονόμησης ενέργειας.
-Κουπόνι πράσινης καινοτομίας/Ecolabel.
- Δημιουργία χρηματοδοτικού εργαλείου για τη χρηματοδότηση της
Δράση 4.2.1: Χρήση πράσινων επένδυσης εφαρμογής των προτάσεων της μελέτης και ιδιαίτερα όσων
τεχνολογιών στην αγροτική
αιτούνται για την απόκτηση του Eco-label
παραγωγή. μεταποίηση και
τουρισμό
ΔΡΑΣΕΙΣ

Ενίσχυση των επενδύσεων
σε πράσινες τεχνολογίες

Αύξηση της
συμμετοχής
των ΑΠΕ στην
παραγωγή
ενέργειας και στην
καταναλισκόμενη
ενέργεια στην
Περιφέρεια

Αύξηση της παραγωγής
ενέργειας από
ανανεώσιμες πήγες

Δράση 4.3.1 Επενδύσεις
μικρής κλίμακας για
παραγωγή ενέργειας σε
παραγωγικές μονάδες και
εκμεταλλεύσεις

Προσέλκυση ιδιωτικών
επενδύσεων σε ΑΠΕ

Δράση 4.3.2 Προώθηση
επενδύσεων μεγάλης
κλίμακας για παραγωγή
ενέργειας από ανανεώσιμες
πήγες

94

-Εισαγωγή συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας και στοχεύει στη
μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος των μονάδων καθώς και στη
μείωση του λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων.
-Χρηματοδοτούνται μικρές εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας από
ανανεώσιμες πηγές
- Ανάπτυξη συναίνεσης στις τοπικές κοινωνίες για την αποδοχή των
επενδύσεων σε ΑΠΕ.
- Ενέργειες διαβούλευσης και ενημέρωσης για τα οφέλη και του
κινδύνους από την εγκατάσταση των μονάδων.
- Χωροθέτηση θαλάσσιων αιολικών πάρκων στη βάση λεπτομερών και
πολύ-επιστημονικών ερευνών οι οποίες καλυπτού το αιολικό και
κυματικό δυναμικό των προτεινόμενων περιοχών. την αποτύπωση και
παρακολούθηση των θαλάσσιων βιοκοινωνιών. τη μελέτη του πυθμένα
και του υποστρώματος για την ασφαλή θεμελίωση των πυλώνων και την
όδευση των απαραίτητων υποθαλάσσιων αγωγών και την προστασία των
πιθανών υποθαλάσσιων αρχαιοτήτων

Μελέτη Διάγνωσης των Αναγκών της Περιφερειακής Αγοράς Εργασίας στο Νότιο Αιγαίο

2 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Η ανάλυση των εξελίξεων και των τάσεων της αγοράς εργασίας στη Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου γίνεται
για την περίοδο 2010 – 2015. Η ΠΝΑ συγκεντρώνει το 3,22% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού της
χώρας. Από τη διαχρονική ανάλυση των διαθέσιμων στοιχείων παρατηρούνται αυξομειώσεις του
οικονομικά ενεργού πληθυσμού, αλλά συνολικά για την περίοδο 2010-2015, η θετική μεταβολή είναι
αμελητέα (0,73%). Παρόλα αυτά όμως η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μαζί με την Στερεά Ελλάδα, είναι
οι μόνες περιφέρειες που παρουσιάζουν αύξηση του οικονομικά ενεργού πληθυσμού.
Πίνακας 2.1 Οικονομικά Ενεργός Πληθυσμός, 2010-2015

Ελλάδα
Αν. Μακεδονία &
Θράκη
Κεντρική Μακεδονία
Δυτική Μακεδονία
Θεσσαλία
Ήπειρος
Ιόνια Νησιά
Δυτική Ελλάδα
Στερεά Ελλάδα
Πελοπόννησος
Αττική
Βόρειο Αιγαίο
Νότιο Αιγαίο
Κρήτη

2010

2011

2012

2013

2014

2015

4944600
259200

4858900
253300

4828400
252800

4784000
251800

4747100
251400

4738000
254100

%
μεταβολή
2010-2015
-4,18%
-1,97%

818600
117100
321600
147200
94900
294000
237000
245600
1891600
79125
151300
287700

803100
116600
312400
141100
92400
286900
239500
241500
1857500
78825
150700
286200

793700
113900
311600
142500
92200
282100
235100
239600
1848400
84675
150800
281900

786200
111900
306800
141100
90400
280000
235300
240700
1823400
84175
153600
280200

783300
112900
301700
139700
89300
279200
232800
241800
1807900
80200
152300
276000

801100
115600
306600
136500
88600
285600
239600
241700
1765900
77900
152400
272300

-2,14%
-1,28%
-4,66%
-7,27%
-6,64%
-2,86%
1,10%
-1,59%
-6,65%
-1,55%
0,73%
-5,35%

Πηγή στοιχείων: Eurostat 2016

H δυναμική και οι προοπτικές δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας στην οικονομία δύναται να
εξεταστούν υπό το πρίσμα του ποσοστού απασχόλησης στην ΠΝΑ. Ο βαθμός απασχόλησης από το
60,7% το 2008 μειώνεται στο 53,4% το 2013 και σταδιακά αυξάνεται και ανέρχεται στο 57,9% το 2015.
Ειδικότερα για τις ηλικίες 20-64 ετών, το 2015 τόσο η ελληνική οικονομία (ποσοστό απασχόλησης
53,3%) όσο και σε επίπεδο περιφέρειας (ποσοστό απασχόλησης 59,3%) παρουσιάζουν μία απόκλιση
από τους στόχους που έχουν τεθεί από τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» και το στόχο της για ποσοστό
απασχόλησης στο 75% στις ηλικίες 20-64 ετών.
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Πίνακας 2.2 Απασχολούμενοι,2010-2015

Ελλάδα
Αν. Μακεδονία & Θράκη
Κεντρική Μακεδονία
Δυτική Μακεδονία
Θεσσαλία
Ήπειρος
Ιόνια Νησιά
Δυτική Ελλάδα
Στερεά Ελλάδα
Πελοπόννησος
Αττική
Βόρειο Αιγαίο
Νότιο Αιγαίο
Κρήτη

2010

2011

2012

2013

2014

4306400
221100
705700
98900
281500
127900
80900
258500
207600
221200
1651300
70500
131444
252400

3979000
201300
643300
89500
258300
117300
79000
236100
193100
207500
1520400
66100
130749
239800

30636000
194200
584600
80000
239200
109800
78400
209400
168800
192900
1368100
65500
130966
218100

3459000
183600
547700
76400
226900
102000
74100
200000
168400
187100
1298900
64000
122786
209400

2015

% μεταβολή
2010-2015
3479500 3548000
-17,61%
189700
194100
-12,21%
557100
591100
-16,24%
81600
79900
-19,21%
222700
222300
-21,03%
101700
102500
-19,86%
70100
71600
-11,50%
198600
203700
-21,20%
169700
176700
-14,88%
184500
186800
-15,55%
1312100 1320400
-20,04%
61000
63700
-9,65%
123825
132339
0,68%
209300
205700
-18,50%
Πηγή στοιχείων: Eurostat 2016

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

167.561

167.895

166.897

166.649

166.772

166.365

166.051

165.841

-0,5%

-0,6%

90,1

91,2

90,7

88,3

89,7

90

85,4

88,1

-2,0%

-1,8%

84,9

83,0

81,7

76,7

78,6

73,7

68,7

75,8

-9,7%

-3,6%

5,2

8,2

9,0

11,6

11,1

16,3

16,8

12,5

123,1%

12,6%

161.964

163.920

165.755

167.334

168.008

168.287

168.751

169.024

3,3%

0,6%

55,3

61,7

60,5

62,4

61,1

63,6

66,9

64,3

12,8%

5,2%

48,1

50,7

47,1

50,6

48,4

46,8

52,6

53,7

5,2%

7,2

11,0

13,4

11,8

12,7

16,9

14,3

10,6

63,9%

11,0%
16,5%

329.525

331.815

332.652

333.983

334.780

334.652

334.802

334.865

1,4%

0,0%

ΑΝΤΡΕΣ
Πληθυσμός
Οικονομικά ενεργός
πληθυσμός
Εργαζόμενοι
Άνεργοι

Ποσοστιαία
μεταβολή
200820122011
2015

2008

ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Πληθυσμός
Οικονομικά ενεργός
πληθυσμός
Εργαζόμενοι
Άνεργοι
Σύνολο
Πληθυσμός
Οικονομικά ενεργός
πληθυσμός

145,4

152,9

151,2

150,7

150,8

153,6

152,3

152,4

3,6%

1,1%

Εργαζόμενοι

133

133,7

128,8

127,3

127

120,5

121,3

129,5

-4,3%

2,0%

Άνεργοι

12,4

19,2

22,4

23,4

23,8

33,2

31,1

23,1

88,7%

-2,9%

Πηγή στοιχείων: Eurostat 2016

Η τάση αυτή αποτυπώνεται και στον αριθμό των απασχολουμένων της ΠΝΑ, που αγγίζει το 2015, τα
132.339 άτομα. Αναλύοντας τα χαρακτηριστικά των απασχολούμενων για το έτος 2015 58,7% είναι
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άντρες και 41,3% είναι γυναίκες. Η κατανομή των απασχολούμενων σε ηλικιακές ομάδες
παρουσιάζεται στον Πίνακα 2.3, από τον οποίο είναι εμφανές ότι η πλειονότητα (81%) ανήκει στην
ηλικιακή ομάδα 30-64 ετών. Τέλος, αναφορικά με το επίπεδο εκπαίδευσης των απασχολούμενων,
σημαντικό ποσοστό 41,5% διαθέτουν μέση εκπαίδευση, ενώ μόλις το 23,9% διαθέτει πτυχίο
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Διάγραμμα 2.1 Απασχολούμενοι, ΠΝΑ, 2008-2015

ΑΡΙΘΜΌς ΑΠΑΣΧΟΛΟΎΜΕΝΩΝ

140000
135000
130000
125000
120000
115000

2008

Σειρά1 136479

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

136846

131444

130749

130966

122786

123825

132339

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, ΕΕΔ 2015
Πίνακας 2.3 Ποσοστό Απασχολούμενων ανά ηλικιακή ομάδα, ΠΝΑ, 2015

Ομάδες
ηλικιών

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

0,5%
5,5%
11,2%
47,1%
33,6%
2,1%
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, ΕΕΔ 2015

Πίνακας 2.4 Ποσοστό Απασχολούμενων ανά επίπεδο εκπαίδευσης, ΠΝΑ, 2015

Επίπεδο
εκπαίδευσης

Μέχρι απολυτήριο στοιχειώδους εκπαίδευσης
Έχουν τελειώσει την Γ΄ τάξη μέσης εκπαίδευσης
Έχουν απολυτήριο μέσης εκπαίδευσης
Έχουν μεταδευτεροβάθμια επαγγελματική κατάρτιση
Έχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

12,1%
14,3%
41,5%
8,2%
23,9%
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, ΕΕΔ 2015

Το Διάγραμμα 2.2 παρουσιάζει τις ποσοστιαίες μεταβολές στο επίπεδο της απασχόλησης μεταξύ των
ετών 2010-2015 κατά φύλο
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Διάγραμμα 2.2 Ποσοστιαίες μεταβολές στο επίπεδο της απασχόλησης κατά φύλο ,ΠΝΑ, 2010-2015
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

-5,0%
-10,0%
Άντρες

Γυναίκες

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, ΕΕΔ 2015

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι κατά το διάστημα 2010-2015 υπήρξε μείωση του ποσοστού
απασχόλησης στους άντρες ενώ αντίθετα παρατηρήθηκε αύξηση του ποσοστού απασχόλησης για τις
γυναίκες. Ειδικότερα το έτος 2013-2014 παρατηρείται μια αξιοσημείωτη αύξηση (11,9) της
απασχόλησης των γυναικών. Την περίοδο 2014-2015 διαφαίνεται μια τάση ανατροπής των συνεπειών
της οικονομικής συγκυρίας καθώς παρατηρείται θετική μεταβολή της απασχόλησης και για τα δύο
φύλα.
Το Διάγραμμα 2.3, εξετάζει τις ποσοστιαίες μεταβολές της απασχόλησης κατά ηλικιακή ομάδα για τα
έτη 2013-2014 και 2014-2015. Ειδικότερα η ηλικιακή ομάδα 45-64 ετών δείχνει σημεία σχετικής
σταθεροποίησης. Εξαίρεση αποτελούν οι μικρές ηλικίες 15-19.
Διάγραμμα 2.3 Ποσοστιαίες μεταβολές της απασχόλησης κατά ηλικιακή ομάδα, 2013-2014 και 2014-2015, ΠΝΑ

54,8%

15-19

10,3%
1,6%

17,5%
1,1%

12,0%
0,2%

20-24

25-29

30-44

0,5%
45-64
-0,7%

7,5%15,5%
65+

-73,5%
2013-2014

2014-2015

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, ΕΕΔ 2015

Το Διάγραμμα 2.4 αποκαλύπτει ότι παρατηρείται μείωση της απασχόλησης στην ΠΝΑ για την περίοδο
2013-2015 σε άτομα χαμηλού εκπαιδευτικού επιπέδου, γεγονός που αποδεικνύει ότι η ζήτηση της
αγοράς εργασίας στρέφεται σε άτομα που έχουν μέσο έως υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης. Η
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σημαντικότερη αύξηση της απασχόλησης παρατηρείται σε άτομα μέσου επιπέδου εκπαίδευσης (έχουν
τελειώσει της Γ’ Τάξη μέσης εκπαίδευσης).
Διάγραμμα 2.4 Ποσοστιαίες μεταβολές της απασχόλησης κατά επίπεδο εκπαίδευσης, 2013-2014 και 2014-2015,
ΠΝΑ
16,7%
13,3%

13,0%
9,2%

8,8%
1,1%

1,2%

2013-2014

2014-2015
-13,2%

-14,0%

-20,5%

Μέχρι απολυτήριο στοιχειώδους εκπαίδεύσης

Έχουν τελειώσει την Γ΄ τάξη μέσης εκπαίδευσης

Έχουν απολυτήριο μέσης εκπαίδευσης

Έχουν μεταδευτεροβάθμια επαγγελματική κατάρτιση

Έχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, ΕΕΔ 2015

99

Μελέτη Διάγνωσης των Αναγκών της Περιφερειακής Αγοράς Εργασίας στο Νότιο Αιγαίο

2.1 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ / ΚΛΑΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
Το μεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουμένων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου δραστηριοποιείται
στον τριτογενή τομέα (86,80%) σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το έτος 2015 και
ακολουθούν με αρκετά χαμηλότερα ποσοστά ο πρωτογενής τομέας (7,35%) και ο δευτερογενής τομέας
(5,85%)
Πίνακας 2.5 Κατανομή Απασχολούμενων ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας, ΠΝΑ, 2015

Τομέας Οικονομικής
Δραστηριότητας
Πρωτογενής Τομέας
Δευτερογενής Τομέας
Τριτογενής Τομέας
Σύνολο

Απασχολούμενοι

Ποσοστό (%)

9727
7737
114875
132339

7,35%
5,85%
86,80%
100%
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, ΕΕΔ 2015

Διάγραμμα 2.5 Κατανομή Απασχολούμενων ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας, ΠΝΑ, 2015

7,35%
5,85%

86,80%
Πρωτογενής τομέας

Δευτερογενής τομέας

Τριτογενής τομέας

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, ΕΕΔ 2015

Για το έτος 2015, η κατανομή της απασχόλησης ανά κλάδο για την ΠΝΑ παρουσιάζεται στον παρακάτω
Πίνακα. Όπως είναι αναμενόμενο το μεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουμένων στην ΠΝΑ,
απασχολείται στον κλάδο Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων (Ζ) [23,3%] και στο
κλάδο Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης (Θ) [21,4%]. Χαμηλά ποσοστά
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παρατηρούνται στον κλάδο της Διαχείρισης ακίνητης περιουσίας (Λ), ο οποίος έχει συρρικνωθεί
σημαντικά όπως αναδεικνύεται και από τα στοιχεία της ΑΠΑ.
Πίνακας 2.6 Κατανομή Απασχολούμενων ανά κλάδο, ΠΝΑ, 2015

Α. Γεωργία, δασοκομία και αλιεία

2015
9727

% του συνόλου
7,4%

Β. Ορυχεία και λατομεία

373

0,3%

Γ. Μεταποίηση

5946

4,5%

Δ. Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου,
ατμού και κλιματισμού
Ε. Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση
απόβλητων
ΣΤ. Κατασκευές

402

0,3%

1016

0,8%

7966

6,0%

Ζ. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή
μηχανοκίνητων
Η. Μεταφορά και αποθήκευση

30790

23,3%

5994

4,5%

Θ. Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος
και εστίασης
Ι. Ενημέρωση και επικοινωνία

28263

21,4%

693

0,5%

Κ. Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές
δραστηριότητες
Λ. Διαχείριση ακίνητης περιουσίας

1825

1,4%

0

0,0%

Μ. Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές
δραστηριότητες
Ν. Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες

5320

4,0%

4141

3,1%

Ξ. Δημόσια διοίκηση και άμυνα. υποχρεωτική
κοινωνική ασφάλιση
Ο. Εκπαίδευση

12584

9,5%

7974

6,0%

Π. Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας και κοινωνικής
μέριμνας
Ρ. Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία

4490

3,4%

2065

1,6%

Σ. Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών

2484

1,9%

Τ. Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών

287

0,2%

Υ. Δραστηριότητες ετερόδικων οργανισμών και
φορέων

0

0,0%
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, ΕΕΔ 2015
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Διάγραμμα 2.6 Κατανομή Απασχολούμενων ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας στην ΠΝΑ, 2015

1,56%

Α. Γεωργία, δασοκομία και αλιεία

0,22%
1,88%

Β. Ορυχεία και λατομεία

3,39%

Γ. Μεταποίηση

0,28%
7,35%
4,49%

6,03%

0,30%
0,77%

Δ. Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού
Ε. Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση απόβλητων
ΣΤ. Κατασκευές

6,02%
9,51%

Ζ. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων
Η. Μεταφορά και αποθήκευση
Θ. Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης
Ι. Ενημέρωση και επικοινωνία

3,13%

Κ. Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες
4,02%

Λ. Διαχείριση ακίνητης περιουσίας
23,27%

1,38%
0,52%

Μ. Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες
Ν. Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες
Ξ. Δημόσια διοίκηση και άμυνα. υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση

21,36%

4,53%

Ο. Εκπαίδευση
Π. Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας και κοινωνικής μέριμνας
Ρ. Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία
Σ. Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών
Τ. Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών
Υ. Δραστηριότητες ετερόδικων οργανισμών και φορέων

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, ΕΕΔ 2015

Εκτός της μείωσης του ποσοστού απασχόλησης, στη διάρκεια της κρίσης σημειώθηκαν μεταβολές και
στη διάρθρωση της απασχόλησης.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η εξέλιξη της απασχόλησης κατά κλάδο οικονομικής
δραστηριότητας της Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, το διάστημα από την έναρξη της οικονομικής κρίσης,
για τα έτη 2008 – 2015.
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Πίνακας 2.7 Εξέλιξη Απασχολούμενων ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας στην ΠΝΑ, 2008-2015
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Α. Γεωργία, δασοκομία και αλιεία

8628

9373

10657

10696

11589

10915

10406

9727

%μεταβολή
2008-2015
12,74%

Β. Ορυχεία και λατομεία

1181

1044

789

267

878

582

561

373

-68,40%

Γ. Μεταποίηση

8027

8278

7378

7255

7103

9573

5989

5946

-25,92%

Δ. Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού
και κλιματισμού
Ε. Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση
απόβλητων
ΣΤ. Κατασκευές

1314

1218

1301

1096

2411

1828

1396

402

-69,44%

1353

2142

2716

1572

1744

2089

1447

1016

-24,94%

14442

15052

16977

14612

13372

7768

8420

7966

-44,84%

Ζ. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων

26230

25455

26180

23147

25256

21953

20386

30790

17,38%

Η. Μεταφορά και αποθήκευση

8668

8246

5457

6028

5048

5247

5680

5994

-30,84%

Θ. Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και
εστίασης
Ι. Ενημέρωση και επικοινωνία

27354

26566

21278

22735

22205

23534

31337

28263

3,32%

971

1140

1318

1775

1347

1071

978

693

-28,64%

Κ. Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες

1722

1222

1344

970

1893

2164

1595

1825

5,98%

Λ. Διαχείριση ακίνητης περιουσίας

216

310

227

59

0

0

0

0

-100,00%

Μ. Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές
δραστηριότητες
Ν. Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες

4258

3820

2619

5865

6040

3789

4164

5320

24,93%

2622

3625

3568

3805

3235

3014

5098

4141

57,95%

Ξ. Δημόσια διοίκηση και άμυνα. υποχρεωτική κοινωνική
ασφάλιση
Ο. Εκπαίδευση

11742

13133

12384

12887

10490

12376

11147

12584

7,17%

7673

6149

5960

5707

7135

8066

8452

7974

3,93%

Π. Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας και κοινωνικής
μέριμνας
Ρ. Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία

5090

4573

5907

8021

6710

5625

3491

4490

-11,78%

1883

1782

1897

1830

2034

1568

1421

2065

9,65%

Σ. Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών

2146

3382

2633

2085

2099

1273

1526

2484

15,76%

Τ. Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών

961

336

855

339

379

350

331

287

-70,15%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, ΕΕΔ 2015
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Στο Διάγραμμα 2.7 εξετάζεται η κλαδική διάρθρωση της απασχόλησης στην ΠΝΑ. Μεταξύ των ετών
2008-2015 παρατηρείται ότι οι κλάδοι που εμφανίζουν τη μεγαλύτερη μείωση απασχόλησης ήταν οι
εξής :
Λ. Διαχείριση ακίνητης περιουσίας [100%]: Οι απασχολούμενοι στο κλάδο μειώθηκαν από 216 σε 0 το
διάστημα 2008-2015.
Δ. Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού [69,44%] Οι απασχολούμενοι
στο κλάδο μειώθηκαν από 1314 σε 402 το διάστημα 2008-2015.
Τ. Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών [70,15%] Οι απασχολούμενοι στο κλάδο μειώθηκαν
από 961 σε 287 το διάστημα 2008-2015.
Ε. Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση απόβλητων [69,44%] Οι απασχολούμενοι στο
κλάδο μειώθηκαν από 1353 σε 1016 το διάστημα 2008-2015.
ΣΤ. Κατασκευές [44,84%] Οι απασχολούμενοι στο κλάδο μειώθηκαν από 14442 σε 7966 το διάστημα
2008-2015.
Β. Ορυχεία και λατομεία [30,84%] Οι απασχολούμενοι στο κλάδο μειώθηκαν από 1181 σε 373 το
διάστημα 2008-2015.
Η. Μεταφορά και Αποθήκευση [47,73%] Οι απασχολούμενοι στο κλάδο μειώθηκαν από 8668 σε 5994
το διάστημα 2008-2015.
Ι. Ενημέρωση και επικοινωνία [28,64%] Οι απασχολούμενοι στο κλάδο μειώθηκαν από 971 σε 693 το
διάστημα 2008-2015.
Γ. Μεταποίηση [25,92%] Οι απασχολούμενοι στο κλάδο μειώθηκαν από 8027 σε 5946 το διάστημα
2008-2015.
Αντίθετα οι κλάδοι στους οποίους αυξάνονται οι απασχολούμενοι για το ίδιο διάστημα είναι οι εξής:
Ν. Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες [57,95%]. Οι απασχολούμενοι στο κλάδο αυξήθηκαν
από 2622 σε 4141 το διάστημα 2008-2015.
Μ. Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες [24,93%]. Οι απασχολούμενοι στο
κλάδο αυξήθηκαν από 4258 σε 5320 το διάστημα 2008-2015.
Α. Γεωργία, δασοκομία και αλιεία [12,74%]. Οι απασχολούμενοι στο κλάδο αυξήθηκαν από 8628 σε
9727 το διάστημα 2008-2015.
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Θ. Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης [21,36%]. Οι απασχολούμενοι στο
κλάδο αυξήθηκαν από 27354 σε 28263 το διάστημα 2008-2015.
Ζ. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων [17,38%]. Οι απασχολούμενοι στο κλάδο
αυξήθηκαν από 26230 σε 30790 το διάστημα 2008-2015.
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Διάγραμμα 2.7 % Μεταβολή αριθμού απασχολουμένων κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, 2008-2015,
ΠΝΑ

12,74%

Α. Γεωργία, δασοκομία και αλιεία
Β. Ορυχεία και λατομεία

-68,40%

Γ. Μεταποίηση

-25,92%

Δ. Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου,…

-69,44%

Ε. Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση…

-24,94%

ΣΤ. Κατασκευές

-44,84%
17,38%

Ζ. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή…
Η. Μεταφορά και αποθήκευση

-30,84%

Θ. Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος…

3,32%

Ι. Ενημέρωση και επικοινωνία

-28,64%
5,98%

Κ. Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες
Λ. Διαχείριση ακίνητης περιουσίας

-100,00%
24,93%

Μ. Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές…
57,95%Ν. Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες

7,17%
3,93%

Ο. Εκπαίδευση
Π. Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας και κοινωνικής…

-11,78%
9,65%
15,76%
-70,15%

Ξ. Δημόσια διοίκηση και άμυνα. υποχρεωτική κοινωνική…

Ρ. Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία
Σ. Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών
Τ. Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, ΕΕΔ 2015
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2.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟ
Εξετάζουμε τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας ως προς τον δυναμισμό τους, αναλύοντας την
ετήσια απασχόληση ανά κλάδο (ΣΤΑΚΟΔ -08). Σύμφωνα με την μεθοδολογία που ακολουθείται και από
την ΕΙΕΑΔ, οι κλάδοι ταξινομούνται σύμφωνα με την τιμή του Δείκτη Δυναμισμού3. Από αυτούς, οι 20%
με τον υψηλότερο Δείκτη ορίζονται ως «δυναμικοί» κλάδοι, ενώ οι 20% με τον χαμηλότερο δείκτη
ορίζονται ως «φθίνοντες» κλάδοι. Το ενδιάμεσο 60% των κλάδων ορίζονται ως «σταθεροί».
Πίνακας 2.8 Δυναμική της απασχόλησης κατά κλάδο, ΠΝΑ 2015
Κλάδοι (ΣΤΑΚΟΔ 08)

2015
30790

Δείκτης
Δυναμισμού
6888,3

% Μεταβολή
2014-2015
51,0%

Ζ. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή
μηχανοκίνητων
Ξ. Δημόσια διοίκηση και άμυνα. υποχρεωτική κοινωνική
ασφάλιση
Μ. Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές
δραστηριότητες
Π. Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας και κοινωνικής
μέριμνας
Σ. Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών

12584

1272,9

12,9%

5320

904,7

27,8%

4490

776,6

28,6%

2484

588,5

62,7%

Ρ. Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία

2065

443,2

45,3%

Η. Μεταφορά και αποθήκευση

5994

297,5

5,5%

Κ. Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες

1825

201,0

14,4%

Γ. Μεταποίηση

5946

-42,5

-0,7%

Τ. Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών

287

-50,7

-13,3%

Β. Ορυχεία και λατομεία

373

-281,7

-33,4%

Ι. Ενημέρωση και επικοινωνία

693

-403,3

-29,2%

ΣΤ. Κατασκευές

7966

-479,9

-5,4%

Ο. Εκπαίδευση

7974

-507,1

-5,7%

Ε. Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση
απόβλητων
Α. Γεωργία, δασοκομία και αλιεία

1016

-614,8

-29,8%

9727

-726,2

-6,5%

Ν. Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες

4141

-1177,3

-18,8%

Θ. Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος
και εστίασης
Δ. Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου,
ατμού και κλιματισμού
Λ. Διαχείριση ακίνητης περιουσίας

28263

-3408,5

-9,8%

402

-3455,0

-71,2%

0

-

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, ΕΕΔ 2015

3

Δείκτης Δυναμισμού = (Απασχολούμενοι 2015- Απασχολούμενοι 2014) x (Απασχολούμενοι 2015/
Απασχολούμενοι 2014)
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Τα στοιχεία της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού καταδεικνύουν ότι οι δυναμικοί κλάδοι για το 2015
αποτελούν οι κλάδοι:
-

Ζ. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων
Ξ. Δημόσια διοίκηση και άμυνα. υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση
Μ. Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες
Π. Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας και κοινωνικής μέριμνας

Τα παρακάτω διαγράμματα παρουσιάζουν την εξέλιξη της απασχόλησης την περίοδο 2008-2015 για
καθέναν από τους 4 δυναμικούς κλάδους.

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, ΕΕΔ 2015

Ενώ αντίστοιχα στους φθίνοντες κλάδους ανήκουν οι κλάδοι:
-

Ν. Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες
Θ. Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης
Δ. Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού
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-

Λ. Διαχείριση ακίνητης περιουσίας

Τα παρακάτω διαγράμματα παρουσιάζουν την εξέλιξη της απασχόλησης την περίοδο 2008-2015 για
καθέναν από τους 4 φθίνοντες κλάδους.

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, ΕΕΔ 2015
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2.3 ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΔΙΨΗΦΙΟ ΚΛΑΔΟ
Εξετάζουμε τους διψήφιους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας ως προς τον δυναμισμό τους,
αναλύονται τα στοιχεία απασχόλησης των διψήφιων κλάδων (ΣΤΑΚΟΔ-08) του έτους 2015 και 2014.
Ταξινομούμε τους 54 διψήφιους κλάδους σύμφωνα με την τιμή του Δείκτη Δυναμισμού. Σύμφωνα με
τη μεθοδολογία που ακολουθείται από την ΕΙΕΑΔ, από αυτούς, οι 20% με τον υψηλότερο Δείκτη
ορίζονται ως «δυναμικοί» κλάδοι, ενώ οι 20% με τον χαμηλότερο δείκτη ορίζονται ως «φθίνοντες»
κλάδοι. Το ενδιάμεσο 60% των κλάδων ορίζονται ως «σταθεροί».
Πίνακας 2.9 Δυναμική της απασχόλησης κατά διψήφιο κλάδο, ΠΝΑ 2015
1
ψήφιοι
κλάδοι
Μ

2ψήφιοι κλάδοι

2015

Δείκτης
δυναμισμού

% μεταβολή
2014-2015

935

16456,0

1759,4%

Ζ

74 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές & τεχν.
δραστηριότητες
47 Λιανικό εμπόριο

25.523

16044,6

62,9%

Α

03 Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια

1.687

3014,7

178,7%

Π

88 Δραστηριότητες. κοινωνικής μέριμνας, όχι
παροχή καταλύματος
93 Δραστηριότητες άθλησης-διασκέδασηςψυχαγωγίας
25 Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων

685

2291,5

334,6%

885

1936,0

218,8%

Ρ
Γ

384

1710,5

445,6%

1.731

1206,2

69,7%

12.130

1106,6

9,1%

Θ

52 Αποθήκευση-υποστηρικτικές με τη μεταφορά
δραστηριότητες
56 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης

Σ

94 Δραστηριότητες οργανώσεων

529

978,1

185,1%

Η

50 Πλωτές μεταφορές

819

859,9

105,0%

Γ

31 Κατασκευή επίπλων

493

741,9

150,4%

Σ

95 Επισκευή Η/Υ και ειδών ατομικής η οικιακής
χρήσης
96 Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών

220

641,4

292,0%

1.736

609,4

35,1%

3.687

602,5

16,3%

1.301

567,4

43,6%

2.131

445,7

20,9%

Κ

86 Δραστηριότητες άσκησης ιατρικώνοδοντιατρικών επαγ/των
45 Χονδρ.-λιαν. εμπ.& επισκ.μηχ/κίνητων
οχημάτων-μοτοσικλετών
71 Δραστ. αρχιτεκτόνων & μηχανικών τεχν. δοκιμέςαναλύσεις
64 Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών

1.514

382,8

25,3%

Ν

77 Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης

1.011

357,0

35,3%

Γ

10 Βιομηχανία τροφίμων

1.630

334,6

20,5%

Η

53 Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές
δραστηριότητες
46 Χονδρικό εμπόριο

352

234,0

66,5%

3.965

163,6

4,1%

1.235

155,2

12,6%

Η

Σ
Π
Ζ
Μ

Ζ
Γ

23 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών
προϊόντων

110

Μελέτη Διάγνωσης των Αναγκών της Περιφερειακής Αγοράς Εργασίας στο Νότιο Αιγαίο

Α

43 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές
δραστηριότητες
62 Δραστηριότητες προγρ/σμού Η/Υ, παροχής
συμβουλών & συναφή
02 Δασοκομία και υλοτομία

Γ

14 Κατασκευή ειδών ένδυσης

0

0,0

-100,0%

Γ

16 Βιομ.ξύλου/πρ.ξύλου-φελλού/καλαθοποιίασπαρτοπλεκτική
18 Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή
προεγγεγραμμένων μέσων
24 Παραγωγή βασικών μετάλλων

0

0,0

-100,0%

0

0,0

-100,0%

0

0,0

-100,0%

156

-16,8

-10,7%

Γ

59 Παραγ.κιν/φικών ταινιών-videoπρογρ.TV,ηχογ/σεις κλπ
30 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών

41

-33,2

-81,3%

Π

87 Δραστηριότητες βοήθειας κατ’ οίκον

119

-33,3

-28,1%

Ι

58 Εκδοτικές δραστηριότητες

76

-36,0

-47,4%

Γ

387

-49,8

-12,9%

311

-60,8

-19,5%

76

-68,6

-89,8%

93

-71,5

-76,5%

Γ

33 Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και
εξοπλισμού
66 Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες-ασφαλιστικές
δραστηριότητες
91 Βιβλιοθήκες-αρχειοφυλάκεία-μουσείαπολιτιστικές δραστηριότητες
90 Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και
διασκέδαση
11 Ποτοποιία

97

-83,7

-86,1%

Μ

69 Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες

2.254

-93,7

-4,2%

Ν

774

-101,6

-13,1%

Ι

80 Δραστηριότητες παροχής προστασίας και
έρευνας
61 Τηλεπικοινωνίες

289

-118,1

-40,9%

Ε

36 Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού

563

-124,3

-22,1%

Β

08 Λοιπά ορυχεία και λατομεία

312

-138,4

-44,4%

Ε

453

-170,0

-37,5%

Η

38 Συλλογή, επεξεργ. & διάθεση αποβλήτων,
ανάκτηση υλικών
51 Αεροπορικές μεταφορές

311

-190,4

-61,1%

Γ

32 Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες

255

-192,6

-75,4%

Ν

81 Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών κτιρίωνεξωτερικοί χώροι
35 Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος-φυσ.αερίουατμού-κλιματισμού
49 Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω
αγωγών
85 Εκπαίδευση

490

-281,8

-57,5%

402

-286,0

-71,2%

2.781

-399,8

-14,4%

7.974

-451,3

-5,7%

79 Ταξιδ.πρακτορεία/γραφεία ταξιδιών/άλλες
υπηρεσίες
41 Κατασκευή κτιρίων

1.661

-465,3

-28,0%

1.705

-601,2

-35,3%

01 Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα & συναφείς
δραστηριότητες

8.040

-1389,7

-17,3%

ΣΤ
Ι

Γ
Γ
Ι

Κ
Ρ
Ρ

Δ
Η
Ο
Ν
ΣΤ
Α
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5.843

58,3

1,0%

172

1,5

0,9%

0

0,0

-100,0%
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Θ

55 Καταλύματα

16.133

-3261,7

-20,2%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, ΕΕΔ 2015
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Επομένως οι δυναμικοί κλάδοι ανά τομέα παραγωγής
Πρωτογενής τομέας
Δυναμικοί κλάδοι
03 Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια

Φθίνοντες κλάδοι
01 Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα &
συναφείς δραστηριότητες
Δευτερογενής τομέας
Δυναμικοί κλάδοι
Φθίνοντες κλάδοι
25 Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων
32 Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες
31 Κατασκευή επίπλων
35 Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος-φυσ.αερίουατμού-κλιματισμού
38 Συλλογή, επεξεργ. & διάθεση αποβλήτων,
ανάκτηση υλικών
41 Κατασκευή κτιρίων
Τριτογενής τομέας
Δυναμικοί κλάδοι
Φθίνοντες κλάδοι
47 Λιανικό εμπόριο
49 Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω
50 Πλωτές μεταφορές
αγωγών
52 Αποθήκευση-υποστηρικτικές με τη
51 Αεροπορικές μεταφορές
μεταφορά δραστηριότητες
55 Καταλύματα
56 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης
79 Ταξιδ.πρακτορεία/γραφεία ταξιδιών/άλλες
74 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές &
υπηρεσίες
τεχν. δραστ.
81 Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών
88 Δραστηρ. κοινωνικής μέριμνας, όχι παροχή
κτιρίων-εξωτερικοί χώροι
85 Εκπαίδευση
καταλύματος
93 Δραστηριότητες άθλησης-διασκέδασηςψυχαγωγίας
94 Δραστηριότητες οργανώσεων

Τα παρακάτω διαγράμματα παρουσιάζουν την εξέλιξη της απασχόλησης την περίοδο 2008-2015 για
καθέναν από τους 11 δυναμικούς διψήφιους κλάδους.

113

Μελέτη Διάγνωσης των Αναγκών της Περιφερειακής Αγοράς Εργασίας στο Νότιο Αιγαίο

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, ΕΕΔ 2015
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Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, ΕΕΔ 2015
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Τα παρακάτω διαγράμματα παρουσιάζουν την εξέλιξη της απασχόλησης την περίοδο 2008-2015 για
καθέναν από τους 11 φθίνοντες διψήφιους κλάδους.

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, ΕΕΔ 2015
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Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, ΕΕΔ 2015
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2.4 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
Εξετάζουμε τα μονοψήφια επαγγέλματα ως προς τον δυναμισμό τους, αναλύονται τα στοιχεία
απασχόλησης του 2015 και του 2014. Οι 9 κατηγορίες επαγγελμάτων ταξινομούνται σύμφωνα με την
τιμή του Δείκτη Δυναμισμού. Από αυτά, τα 20% με τον υψηλότερο Δείκτη ορίζονται ως «δυναμικά»
επαγγέλματα, ενώ τα 20% με τον χαμηλότερο δείκτη ορίζονται ως «φθίνοντα» επαγγέλματα. Το
ενδιάμεσο 60% των επαγγελμάτων ορίζονται ως «σταθερά». Έτσι αναδεικνύονται τα 2 πιο δυναμικά
επαγγέλματα, τα 2 πλέον φθίνοντα, και τα 5 σταθερά επαγγέλματα. Σημειώνεται ότι η κατηγορία
«Πρόσωπα που δεν μπορούν να καταταγούν» έχει εξαιρεθεί από τη συγκεκριμένη ανάλυση.
Ακολουθεί πίνακας με τα πιο δυναμικά επαγγέλματα, καθώς και ο αριθμός απασχολουμένων της κάθε
κατηγορίας για το 2015 και η ποσοστιαία μεταβολή 2014-2015.
Πίνακας 2.10 Δυναμική της απασχόλησης κατά επάγγελμα, ΠΝΑ 2015
2015
5 Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και
πωλητές
3 Τεχνικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα

43257

Δείκτης
Δυναμισμού
14636,71

% Μεταβολή
2014-2015
33,8%

8850

2423,043

27,4%

2 Επαγγελματίες

14784

1297,407

8,8%

4 Υπάλληλοι γραφείου

17569

472,7998

2,7%

1 Ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη

7752

229,0592

3,0%

7 Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή
επαγγέλματα
6 Ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι και
αλιείς
8 Χειριστές βιομηχανικών εγκαταστάσεων,
μηχανημάτων και εξοπλισμού
9 Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρωνάκτες και
μικροεπαγγελματίες

16096

-764,806

-4,8%

9000

-961,945

-10,7%

4523

-1010,09

-22,3%

6823

-2592,76

-38,0%
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, ΕΕΔ 2015

Τα διαθέσιμα στοιχεία καταδεικνύουν ότι για το 2015, στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου δυναμικά
επαγγέλματα είναι οι Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές και Τεχνικοί και
ασκούντες συναφή επαγγέλματα. Αντίθετα ως φθίνοντα επαγγέλματα αναδεικνύονται οι Χειριστές
βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εξοπλισμού και οι Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρωνάκτες
και μικροεπαγγελματίες.
Τα παρακάτω διαγράμματα παρουσιάζουν την εξέλιξη της απασχόλησης την περίοδο 2011-2015 για
καθένα από τα 2 δυναμικά και τα 2 φθίνοντα επαγγέλματα .
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Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, ΕΕΔ 2015
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2.5 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΔΙΨΗΦΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
Με βάση την απασχόληση ανά διψήφιο επάγγελμα, όπως την καταγράφει η ΕΕΔ, είναι δυνατό να
υπολογιστεί η ετήσια μεταβολή της απασχόλησης και ο Δείκτης Δυναμισμού τους. Από τα συνολικά 40
επαγγέλματα, τα 36 εκπροσωπούνται από απασχολούμενους στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
Ακολουθώντας τη μεθοδολογία της ΕΙΕΑΔ, θεωρείται ότι τα 20% (7) με τον υψηλότερο Δείκτη ως τα
δυναμικά επαγγέλματα, τα 20% με τον χαμηλότερο Δείκτη ως φθίνοντα και τα υπόλοιπα 60% (22) ως
σταθερά. Ακολουθεί πίνακας που συνοψίζει τα δυναμικά, φθίνοντα και σταθερά διψήφια επαγγέλματα,
καθώς και ο αριθμός απασχολουμένων της κάθε κατηγορίας για το 2015 και η ποσοστιαία μεταβολή
2014-2015.
Πίνακας 2.11 Δυναμική της απασχόλησης κατά διψήφιο, ΠΝΑ 2015
2015

Δείκτης
Δυναμισμού

% Μεταβολή
2014-2015

ΣΥΝΟΛΟ

132.339

9099,64

6,9%

52 Πωλητές

21.742

11550,18

53,1%

51 Απασχολούμενοι στην παροχή προσωπικών
υπηρεσιών
72 Τεχνίτες μετάλλων, μηχανημάτων και ασκούντες
συναφή επαγγέλματα
21 Ασκούντες επιστημονικά επαγγέλματα και μηχανικοί

18.442

4429,81

24,0%

3.014

2179,89

72,3%

2.796

1737,27

62,1%

Πρόσωπα μη δυνάμενα να καταταγούν

3.686

1698,02

46,1%

62 Ειδικευμένοι δασοκόμοι, υλοτόμοι, αλιείς και
κυνηγοί, επαγγελματίες
14 Διευθυντές ξενοδοχείων, εστιατορίων, επιχειρήσεων
λιανικού & χονδρικού εμπορίου & άλλων υπηρεσιών
34 Βοηθοί επαγγελματιών του νομικού, κοινωνικού και
πολιτιστικού τομέα και ασκούντες συναφή επαγγέλματα
43 Υπάλληλοι καταγραφής αριθμητικών δεδομένων και
υλικών
31 Τεχνικοί θετικών επιστημών και μηχανικής

1.337

1617,22

121,0%

7.096

1346,94

19,0%

2.614

1277,71

48,9%

3.436

1067,73

31,1%

1.198

825,98

69,0%

75 Τεχνίτες επεξεργασίας τροφίμων, επεξεργασίας
ξύλου, ειδών ένδυσης και ασκούντες συναφή
επαγγέλματα
33 Βοηθοί επαγγελματιών επιχειρήσεων και διοίκησης

2.244

788,17

35,1%

3.315

786,13

23,7%

53 Απασχολούμενοι στην παροχή ατομικής φροντίδας

694

768,42

110,8%

22 Επαγγελματίες του τομέα της υγείας

1.736

520,89

30,0%

23 Εκπαιδευτικοί

7.540

330,10

4,4%

42 Υπάλληλοι εξυπηρέτησης πελατών

7.899

286,99

3,6%

26 Επαγγελματίες του νομικού, κοινωνικού και
πολιτιστικού κλάδο
32 Τεχνικοί του τομέα της υγείας

1.239

229,91

18,5%

1.402

185,67

13,2%

820

121,96

14,9%

4.101

82,27

2,0%

96 Συλλέκτες απορριμμάτων και άλλοι ανειδίκευτοι
εργάτες
41 Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων και χειριστές
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μηχανών με πληκτρολόγιο
73 Χειροτέχνες και τυπογράφοι

207

-19,04

-9,2%

11 Γενικοί διευθυντές, ανώτερα διοικητικά στελέχη και
μέλη των
94 Βοηθοί παρασκευής φαγητών

56

-39,94

-70,8%

1.680

-51,96

-3,1%

311

-126,63

-40,8%

320

-138,57

-43,3%

389

-174,88

-45,0%

599

-303,25

-50,6%

92 Ανειδίκευτοι εργάτες γεωργίας, δασοκομίας και
αλιείας
35 Τεχνικοί του τομέα της πληροφόρησης και
επικοινωνίας
81 Χειριστές σταθερών βιομηχανικών εγκαταστάσεων,
μηχανημάτων και εξοπλισμού
13 Διευθυντές παραγωγής και εξειδικευμένων
υπηρεσιών
93 Ανειδίκευτοι εργάτες ορυχείων, κατασκευών,
μεταποίησης και μεταφορών
54 Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών προστασίας

583

-333,27

-57,2%

2.379

-442,24

-18,6%

24 Επαγγελματίες επιχειρήσεων και διοίκησης

1.473

-514,11

-34,9%

44 Άλλοι υπάλληλοι γραφείου

2.133

-533,72

-25,0%

83 Οδηγοί μέσων μεταφορά και χειριστές κινητού
εξοπλισμού
74 Ηλεκτρολόγοι και ηλεκτρονικοί

4.134

-793,92

-19,2%

2.560

-927,48

-36,2%

71 Τεχνίτες ανέγερσης και αποπεράτωσης κτιρίων,
εξαιρουμένων των ηλεκτρολόγων
61 Ειδικευμένοι γεωργοί και κτηνοτρόφοι επαγγελματίες

8.070

-1026,38

-12,7%

7.663

-1463,48

-19,1%

91 Καθαριστές και βοηθοί

3.430

-1666,64

-48,6%
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, ΕΕΔ 2015
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2.6 2-ΨΗΦΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Στη συνέχεια διασταυρώνεται το διψήφιο επάγγελμα με το επίπεδο εκπαίδευσης. Ακολουθώντας τη
μεθοδολογία της ΕΙΕΑΔ, θεωρείται ότι τα 20% (26) με τον υψηλότερο Δείκτη ως τα δυναμικά
επαγγέλματα, τα 20% με τον χαμηλότερο Δείκτη ως φθίνοντα και τα υπόλοιπα 60% (80) ως σταθερά.
Ακολουθεί πίνακας με τα πιο δυναμικά διψήφια επαγγέλματα.
Ακολουθεί πίνακας που συνοψίζει τα δυναμικά, φθίνοντα και σταθερά διψήφια επαγγέλματα σε σχέση
με το επίπεδο εκπαίδευσης., καθώς και ο αριθμός απασχολουμένων της κάθε κατηγορίας για το 2015
και η ποσοστιαία μεταβολή 2014-2015
Πίνακας 2.12 Δυναμική της απασχόλησης κατά 2ψήφιο επάγγελμα και επίπεδο εκπαίδευσης, ΠΝΑ 2015
2 ψήφιο Επάγγελμα

Επίπεδο
Εκπαίδευσης

2015

Δείκτης
Δυναμισμού

72 Τεχνίτες μετάλλων, μηχανημάτων
και ασκούντες συναφή επαγγέλματα
52 Πωλητές

Μέχρι Απολυτήριο
Δημοτικού
Έχουν απολυτήριο
μέσης εκπαίδευσης
Έχουν απολυτήριο
μέσης εκπαίδευσης
Έχουν τελειώσει την
Γ΄ τάξη μέσης
εκπαίδευσης
Έχουν πτυχίο
τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης
Έχουν τελειώσει την
Γ΄ τάξη μέσης
εκπαίδευσης
Έχουν πτυχίο
τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης
Έχουν τελειώσει την
Γ΄ τάξη μέσης
εκπαίδευσης
Έχουν πτυχίο
τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης
Έχουν απολυτήριο
μέσης εκπαίδευσης
Έχουν τελειώσει την
Γ΄ τάξη μέσης
εκπαίδευσης
Έχουν απολυτήριο
μέσης εκπαίδευσης
Έχουν πτυχίο
τριτοβάθμιας

1.686

25622,25

%
μεταβολή
2014-2015
1519,9%

11.311

8090,93

71,5%

503

4083,07

811,8%

3.642

2522,74

69,3%

2.576

2509,81

97,4%

874

2255,30

257,9%

2.796

2245,79

80,3%

851

2146,80

252,3%

2.253

1928,19

85,6%

3.996

1852,60

46,4%

1.403

1621,78

115,6%

4.755

1605,38

33,8%

2.114

1437,13

68,0%

31 Τεχνικοί θετικών επιστημών και
μηχανικής
52 Πωλητές

51 Απασχολούμενοι στην παροχή
προσωπικών υπηρεσιών
41 Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων και
χειριστές μηχανών με πληκτρολόγιο
21
Ασκούντες
επιστημονικά
επαγγέλματα και μηχανικοί
62 Ειδικευμένοι δασοκόμοι, υλοτόμοι,
αλιείς και κυνηγοί, επαγγελματίες
33
Βοηθοί
επαγγελματιών
επιχειρήσεων και διοίκησης
14
Διευθυντές
ξενοδοχείων,
εστιατορίων, επιχειρήσεων λιανικού κ
43
Υπάλληλοι
καταγραφής
αριθμητικών δεδομένων και υλικών
42 Υπάλληλοι εξυπηρέτησης πελατών
Πρόσωπα
καταταγούν

μη

δυνάμενα

να
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34 Βοηθοί επαγγελματιών του
νομικού, κοινωνικού και πολιτιστικού
τομέα
και
ασκούντες
συναφή
επαγγέλματα
33
Βοηθοί
επαγγελματιών
επιχειρήσεων και διοίκησης
51 Απασχολούμενοι στην παροχή
προσωπικών υπηρεσιών
34 Βοηθοί επαγγελματιών του
νομικού, κοινωνικού και πολιτιστικού
τομέα
και
ασκούντες
συναφή
επαγγέλματα
61
Ειδικευμένοι
γεωργοί
και
κτηνοτρόφοι επαγγελματίες
22 Επαγγελματίες του τομέα της
υγείας
52 Πωλητές

51 Απασχολούμενοι στην παροχή
προσωπικών υπηρεσιών
75 Τεχνίτες επεξεργασίας τροφίμων,
επεξεργασίας ξύλου, ειδών ένδυσης
και ασκούντες συναφή επαγγέλματα
42 Υπάλληλοι εξυπηρέτησης πελατών

32 Τεχνικοί του τομέα της υγείας
44 Άλλοι υπάλληλοι γραφείου
43
Υπάλληλοι
καταγραφής
αριθμητικών δεδομένων και υλικών

52 Πωλητές
94 Βοηθοί παρασκευής φαγητών
51 Απασχολούμενοι στην παροχή
προσωπικών υπηρεσιών

43
Υπάλληλοι
καταγραφής
αριθμητικών δεδομένων και υλικών

εκπαίδευσης
Έχουν
μεταδευτεροβάθμια
επαγγελματική
κατάρτιση
Έχουν τελειώσει την
Γ΄ τάξη μέσης
εκπαίδευσης
Έχουν απολυτήριο
μέσης εκπαίδευσης
Έχουν απολυτήριο
μέσης εκπαίδευσης

1.218

1384,07

113,7%

388

1226,71

315,8%

8.845

1205,80

13,6%

289

1202,79

415,9%

Έχουν απολυτήριο
μέσης εκπαίδευσης
Έχουν πτυχίο
τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης
Έχουν
μεταδευτεροβάθμια
επαγγελματική
κατάρτιση
Έχουν τελειώσει την
Γ΄ τάξη μέσης
εκπαίδευσης
Μέχρι Απολυτήριο
Δημοτικού

2.384

1145,90

48,1%

1.736

888,38

51,2%

2.370

816,09

34,4%

2.131

785,84

36,9%

699

730,89

104,6%

Έχουν τελειώσει την
Γ΄ τάξη μέσης
εκπαίδευσης
Έχουν απολυτήριο
μέσης εκπαίδευσης
Έχουν απολυτήριο
μέσης εκπαίδευσης
Έχουν
μεταδευτεροβάθμια
επαγγελματική
κατάρτιση
Μέχρι Απολυτήριο
Δημοτικού
Έχουν απολυτήριο
μέσης εκπαίδευσης
Έχουν
μεταδευτεροβάθμια
επαγγελματική
κατάρτιση
Μέχρι Απολυτήριο
Δημοτικού

962

704,39

73,2%

697

664,64

95,3%

1.688

557,82

33,0%

206

535,41

260,2%

2.035

491,31

24,1%

665

485,82

73,0%

2.509

472,48

18,8%

247

418,25

169,1%

123

Μελέτη Διάγνωσης των Αναγκών της Περιφερειακής Αγοράς Εργασίας στο Νότιο Αιγαίο

52 Πωλητές

94 Βοηθοί παρασκευής φαγητών

92 Ανειδίκευτοι εργάτες γεωργίας,
δασοκομίας και αλιείας
26 Επαγγελματίες του νομικού,
κοινωνικού και πολιτιστικού κλάδο
51 Απασχολούμενοι στην παροχή
προσωπικών υπηρεσιών
Πρόσωπα
μη
δυνάμενα
να
καταταγούν
73 Χειροτέχνες και τυπογράφοι
71
Τεχνίτες
ανέγερσης
και
αποπεράτωσης κτιρίων, εξαιρουμένων
τω
72 Τεχνίτες μετάλλων, μηχανημάτων
και ασκούντες συναφή επαγγέλματα
54 Απασχολούμενοι στην παροχή
υπηρεσιών προστασίας

23 Εκπαιδευτικοί

75 Τεχνίτες επεξεργασίας τροφίμων,
επεξεργασίας ξύλου, ειδών ένδυσης
και ασκούντες συναφή επαγγέλματα
14
Διευθυντές
ξενοδοχείων,
εστιατορίων, επιχειρήσεων λιανικού
και χονδρικού εμπορίου και άλλων
υπηρεσιών
83 Οδηγοί μέσων μεταφορά και
χειριστές κινητού εξοπλισμού

75 Τεχνίτες επεξεργασίας τροφίμων,
επεξεργασίας ξύλου, ειδών ένδυσης
και ασκούντες συναφή επαγγέλματα
42 Υπάλληλοι εξυπηρέτησης πελατών

93 Ανειδίκευτοι εργάτες ορυχείων,
κατασκευών, μεταποίησης και μ
31 Τεχνικοί θετικών επιστημών και
μηχανικής

Έχουν πτυχίο
τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης
Έχουν τελειώσει την
Γ΄ τάξη μέσης
εκπαίδευσης
Έχουν απολυτήριο
μέσης εκπαίδευσης
Έχουν απολυτήριο
μέσης εκπαίδευσης
Μέχρι Απολυτήριο
Δημοτικού
Έχουν απολυτήριο
μέσης εκπαίδευσης
Έχουν απολυτήριο
μέσης εκπαίδευσης
Έχουν απολυτήριο
μέσης εκπαίδευσης

2.383

386,98

16,2%

489

338,38

69,2%

200

338,01

168,6%

479

313,00

65,4%

2.381

301,63

12,7%

1.412

288,41

20,4%

207

265,14

127,8%

3.198

264,11

8,3%

Έχουν απολυτήριο
μέσης εκπαίδευσης
Έχουν
μεταδευτεροβάθμια
επαγγελματική
κατάρτιση
Έχουν πτυχίο
τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης
Έχουν τελειώσει την
Γ΄ τάξη μέσης
εκπαίδευσης
Έχουν
μεταδευτεροβάθμια
επαγγελματική
κατάρτιση
Έχουν
μεταδευτεροβάθμια
επαγγελματική
κατάρτιση
Έχουν απολυτήριο
μέσης εκπαίδευσης

913

221,19

24,2%

458

219,48

47,9%

7.434

217,23

2,9%

808

203,30

25,2%

1.292

166,25

12,9%

855

146,52

17,1%

737

140,77

19,1%

1.784

138,56

7,8%

238

58,79

24,7%

695

43,57

6,3%

Έχουν πτυχίο
τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης
Μέχρι Απολυτήριο
Δημοτικού
Έχουν πτυχίο
τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης
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54 Απασχολούμενοι στην παροχή
υπηρεσιών προστασίας
14
Διευθυντές
ξενοδοχείων,
εστιατορίων, επιχειρήσεων λιανικού κ
53 Απασχολούμενοι
ατομικής φροντίδας

στην παροχή

96 Συλλέκτες απορριμμάτων και άλλοι
ανειδίκευτοι εργάτες
83 Οδηγοί μέσων μεταφορά και
χειριστές κινητού εξοπλισμού
41 Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων και
χειριστές μηχανών με πληκτρολόγιο
44 Άλλοι υπάλληλοι γραφείου
74 Ηλεκτρολόγοι και ηλεκτρονικοί
13 Διευθυντές παραγωγής
εξειδικευμένων υπηρεσιών

και

44 Άλλοι υπάλληλοι γραφείου

21
Ασκούντες
επιστημονικά
επαγγέλματα και μηχανικοί
53 Απασχολούμενοι στην παροχή
ατομικής φροντίδας
11 Γενικοί διευθυντές, ανώτερα
διοικητικά στελέχη και μέλη των
Πρόσωπα
μη
δυνάμενα
να
καταταγούν

75 Τεχνίτες επεξεργασίας τροφίμων,
επεξεργασίας ξύλου, ειδών ένδυσης
και ασκούντες συναφή επαγγέλματα
53 Απασχολούμενοι
ατομικής φροντίδας

στην παροχή

22 Επαγγελματίες του τομέα της
υγείας

73 Χειροτέχνες και τυπογράφοι

Έχουν πτυχίο
τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης
Έχουν τελειώσει την
Γ΄ τάξη μέσης
εκπαίδευσης
Έχουν τελειώσει την
Γ΄ τάξη μέσης
εκπαίδευσης
Έχουν απολυτήριο
μέσης εκπαίδευσης
Έχουν τελειώσει την
Γ΄ τάξη μέσης
εκπαίδευσης
Μέχρι Απολυτήριο
Δημοτικού
Μέχρι Απολυτήριο
Δημοτικού
Μέχρι Απολυτήριο
Δημοτικού
Έχουν τελειώσει την
Γ΄ τάξη μέσης
εκπαίδευσης
Έχουν τελειώσει την
Γ΄ τάξη μέσης
εκπαίδευσης
Έχουν απολυτήριο
μέσης εκπαίδευσης
Έχουν απολυτήριο
μέσης εκπαίδευσης
Έχουν απολυτήριο
μέσης εκπαίδευσης
Έχουν
μεταδευτεροβάθμια
επαγγελματική
κατάρτιση
Έχουν
μεταδευτεροβάθμια
επαγγελματική
κατάρτιση
Έχουν
μεταδευτεροβάθμια
επαγγελματική
κατάρτιση
Έχουν
μεταδευτεροβάθμια
επαγγελματική
κατάρτιση
Έχουν
μεταδευτεροβάθμια
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443

37,27

8,4%

374

35,52

9,5%

184

28,48

15,5%

395

16,71

4,2%

751

14,36

1,9%

0

0,00

-100,0%

0

0,00

-100,0%

0

0,00

-100,0%

0

0,00

-100,0%

0

0,00

-100,0%

0

0,00

-100,0%

0

0,00

-100,0%

0

0,00

-100,0%

0

0,00

-100,0%

0

0,00

-100,0%

0

0,00

-100,0%

0

0,00

-100,0%

0

0,00

-100,0%
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13 Διευθυντές παραγωγής
εξειδικευμένων υπηρεσιών

και

71
Τεχνίτες
ανέγερσης
και
αποπεράτωσης κτιρίων, εξαιρουμένων
τω
61
Ειδικευμένοι
γεωργοί
κτηνοτρόφοι επαγγελματίες

και

94 Βοηθοί παρασκευής φαγητών

34 Βοηθοί επαγγελματιών του
νομικού, κοινωνικού και πολιτιστικού
τομέα
και
ασκούντες
συναφή
επαγγέλματα
14
Διευθυντές
ξενοδοχείων,
εστιατορίων, επιχειρήσεων λιανικού
και χονδρικού εμπορίου και άλλων
υπηρεσιών
32 Τεχνικοί του τομέα της υγείας

13 Διευθυντές παραγωγής
εξειδικευμένων υπηρεσιών

και

93 Ανειδίκευτοι εργάτες ορυχείων,
κατασκευών,
μεταποίησης
και
μεταφορών
41 Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων και
χειριστές μηχανών με πληκτρολόγιο
35
Τεχνικοί
του
τομέα
της
πληροφόρησης και επικοινωνίας
81 Χειριστές σταθερών βιομηχανικών
εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και
εξοπλισμού
81 Χειριστές σταθερών βιομηχανικών
εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και
εξοπλισμού
24 Επαγγελματίες επιχειρήσεων και
διοίκησης
91 Καθαριστές και βοηθοί

επαγγελματική
κατάρτιση
Έχουν
μεταδευτεροβάθμια
επαγγελματική
κατάρτιση
Έχουν
μεταδευτεροβάθμια
επαγγελματική
κατάρτιση
Έχουν
μεταδευτεροβάθμια
επαγγελματική
κατάρτιση
Έχουν πτυχίο
τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης
Έχουν πτυχίο
τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης

0

0,00

-100,0%

0

0,00

-100,0%

0

0,00

-100,0%

0

0,00

-100,0%

1.107

-22,23

-2,0%

Μέχρι Απολυτήριο
Δημοτικού

48

-26,11

-54,5%

Έχουν
μεταδευτεροβάθμια
επαγγελματική
κατάρτιση
Έχουν πτυχίο
τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης
Έχουν τελειώσει την
Γ΄ τάξη μέσης
εκπαίδευσης
Έχουν απολυτήριο
μέσης εκπαίδευσης
Έχουν πτυχίο
τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης
Μέχρι Απολυτήριο
Δημοτικού

101

-31,23

-30,8%

83

-36,33

-43,7%

97

-38,98

-40,4%

2.746

-39,33

-1,4%

66

-46,11

-69,8%

54

-47,58

-88,2%

Έχουν απολυτήριο
μέσης εκπαίδευσης

185

-47,92

-25,9%

Έχουν απολυτήριο
μέσης εκπαίδευσης
Έχουν
μεταδευτεροβάθμια
επαγγελματική

83

-49,57

-59,7%

72

-50,77

-70,4%
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κατάρτιση
91 Καθαριστές και βοηθοί

26 Επαγγελματίες του νομικού,
κοινωνικού και πολιτιστικού κλάδο
35
Τεχνικοί
του
τομέα
της
πληροφόρησης και επικοινωνίας
42 Υπάλληλοι εξυπηρέτησης πελατών

62 Ειδικευμένοι δασοκόμοι, υλοτόμοι,
αλιείς και κυνηγοί, επαγγελματίες
24 Επαγγελματίες επιχειρήσεων και
διοίκησης

96 Συλλέκτες απορριμμάτων και άλλοι
ανειδίκευτοι εργάτες
92 Ανειδίκευτοι εργάτες γεωργίας,
δασοκομίας και αλιείας
72 Τεχνίτες μετάλλων, μηχανημάτων
και ασκούντες συναφή επαγγέλματα
71
Τεχνίτες
ανέγερσης
και
αποπεράτωσης κτιρίων, εξαιρουμένων
των ηλεκτρολόγων
74 Ηλεκτρολόγοι και ηλεκτρονικοί

71
Τεχνίτες
ανέγερσης
και
αποπεράτωσης κτιρίων, εξαιρουμένων
των ηλεκτρολόγων
13 Διευθυντές παραγωγής και
εξειδικευμένων υπηρεσιών
32 Τεχνικοί του τομέα της υγείας

44 Άλλοι υπάλληλοι γραφείου

72 Τεχνίτες μετάλλων, μηχανημάτων
και ασκούντες συναφή επαγγέλματα

54

Απασχολούμενοι

στην παροχή

Έχουν πτυχίο
τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης
Έχουν πτυχίο
τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης
Έχουν απολυτήριο
μέσης εκπαίδευσης
Έχουν
μεταδευτεροβάθμια
επαγγελματική
κατάρτιση
Μέχρι Απολυτήριο
Δημοτικού
Έχουν
μεταδευτεροβάθμια
επαγγελματική
κατάρτιση
Έχουν τελειώσει την
Γ΄ τάξη μέσης
εκπαίδευσης
Μέχρι Απολυτήριο
Δημοτικού
Έχουν τελειώσει την
Γ΄ τάξη μέσης
εκπαίδευσης
Μέχρι Απολυτήριο
Δημοτικού
Έχουν πτυχίο
τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης
Έχουν τελειώσει την
Γ΄ τάξη μέσης
εκπαίδευσης
Έχουν απολυτήριο
μέσης εκπαίδευσης
Έχουν πτυχίο
τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης
Έχουν
μεταδευτεροβάθμια
επαγγελματική
κατάρτιση
Έχουν
μεταδευτεροβάθμια
επαγγελματική
κατάρτιση
Έχουν τελειώσει την
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78

-51,08

-65,8%

685

-64,43

-9,4%

254

-67,34

-26,5%

72

-68,30

-94,5%

259

-74,64

-28,9%

122

-76,30

-62,7%

183

-82,87

-45,2%

110

-83,19

-75,5%

248

-83,25

-33,6%

2.331

-94,39

-4,0%

122

-95,75

-78,7%

2.383

-100,55

-4,2%

516

-107,51

-20,8%

604

-107,77

-17,9%

181

-110,14

-61,0%

166

-114,75

-68,9%

225

-119,00

-52,8%
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υπηρεσιών προστασίας
74 Ηλεκτρολόγοι και ηλεκτρονικοί

71
Τεχνίτες
ανέγερσης
και
αποπεράτωσης κτιρίων, εξαιρουμένων
των ηλεκτρολόγων
44 Άλλοι υπάλληλοι γραφείου

42 Υπάλληλοι εξυπηρέτησης πελατών
33
Βοηθοί
επαγγελματιών
επιχειρήσεων και διοίκησης
33
Βοηθοί
επαγγελματιών
επιχειρήσεων και διοίκησης

93 Ανειδίκευτοι εργάτες ορυχείων,
κατασκευών, μεταποίησης και μ
41 Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων και
χειριστές μηχανών με πληκτρολόγιο
14
Διευθυντές
ξενοδοχείων,
εστιατορίων, επιχειρήσεων λιανικού
και χονδρικού εμπορίου και άλλων
υπηρεσιών
91 Καθαριστές και βοηθοί

94 Βοηθοί παρασκευής φαγητών
83 Οδηγοί μέσων μεταφορά και
χειριστές κινητού εξοπλισμού
24 Επαγγελματίες επιχειρήσεων και
διοίκησης
43
Υπάλληλοι
καταγραφής
αριθμητικών δεδομένων και υλικών
54 Απασχολούμενοι στην παροχή
υπηρεσιών προστασίας
91 Καθαριστές και βοηθοί
83 Οδηγοί μέσων μεταφορά και
χειριστές κινητού εξοπλισμού
74 Ηλεκτρολόγοι και ηλεκτρονικοί
61
Ειδικευμένοι
γεωργοί
κτηνοτρόφοι επαγγελματίες

και

Γ΄ τάξη μέσης
εκπαίδευσης
Έχουν
μεταδευτεροβάθμια
επαγγελματική
κατάρτιση
Έχουν πτυχίο
τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης
Έχουν πτυχίο
τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης
Μέχρι Απολυτήριο
Δημοτικού
Έχουν απολυτήριο
μέσης εκπαίδευσης
Έχουν
μεταδευτεροβάθμια
επαγγελματική
κατάρτιση
Έχουν απολυτήριο
μέσης εκπαίδευσης
Έχουν πτυχίο
τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης
Έχουν πτυχίο
τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης
Έχουν τελειώσει την
Γ΄ τάξη μέσης
εκπαίδευσης
Μέχρι Απολυτήριο
Δημοτικού
Μέχρι Απολυτήριο
Δημοτικού
Έχουν πτυχίο
τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης
Έχουν απολυτήριο
μέσης εκπαίδευσης
Έχουν απολυτήριο
μέσης εκπαίδευσης
Μέχρι Απολυτήριο
Δημοτικού
Έχουν απολυτήριο
μέσης εκπαίδευσης
Έχουν απολυτήριο
μέσης εκπαίδευσης
Έχουν τελειώσει την
Γ΄ τάξη μέσης

128

331

-121,39

-36,7%

157

-121,66

-77,4%

265

-128,49

-48,5%

326

-132,73

-40,7%

370

-145,05

-39,2%

304

-182,92

-60,2%

248

-187,00

-75,4%

279

-197,55

-70,9%

1.387

-216,08

-15,6%

1.002

-222,67

-22,2%

526

-241,96

-46,0%

600

-280,84

-46,8%

1.269

-338,83

-26,7%

1.319

-363,95

-27,6%

1.024

-416,66

-40,7%

686

-474,00

-69,1%

1.640

-573,37

-35,0%

2.035

-589,09

-28,9%

1.744

-628,84

-36,1%
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91 Καθαριστές και βοηθοί
61
Ειδικευμένοι
γεωργοί
κτηνοτρόφοι επαγγελματίες

και

εκπαίδευσης
Έχουν απολυτήριο
μέσης εκπαίδευσης
Μέχρι Απολυτήριο
Δημοτικού

1.593

-650,37

-40,8%

3.535

-1039,96

-29,4%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, ΕΕΔ 2015

Στη συνέχεια αναλύονται τα δυναμικά και φθίνοντα διψήφια επαγγέλματα ανά επίπεδο εκπαίδευσης.

2015

Δείκτης
Δυναμισ
μού

% μεταβολή
2014-2015

51 Απασχολούμενοι στην παροχή προσωπικών υπηρεσιών

2.576

2509,81

97,4%

21 Ασκούντες επιστημονικά επαγγέλματα και μηχανικοί

2.796

2245,79

80,3%

33 Βοηθοί επαγγελματιών επιχειρήσεων και διοίκησης

2.253

1928,19

85,6%

Πρόσωπα μη δυνάμενα να καταταγούν

2.114

1437,13

68,0%

22 Επαγγελματίες του τομέα της υγείας

1.736

888,38

51,2%

52 Πωλητές

2.383

386,98

16,2%

23 Εκπαιδευτικοί

7.434

217,23

2,9%

42 Υπάλληλοι εξυπηρέτησης πελατών

2ψήφια επαγγέλματα στα οποία οι απασχολούμενοι έχουν
πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

1.784

138,56

7,8%

31 Τεχνικοί θετικών επιστημών και μηχανικής

695

43,57

6,3%

54 Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών προστασίας

443

37,27

8,4%

0

0,00

-100,0%

1.107

-22,23

-2,0%

94 Βοηθοί παρασκευής φαγητών
34 Βοηθοί επαγγελματιών του νομικού, κοινωνικού και
πολιτιστικού τομέα και ασκούντες συναφή επαγγέλματα
13 Διευθυντές παραγωγής και εξειδικευμένων υπηρεσιών

83

-36,33

-43,7%

35 Τεχνικοί του τομέα της πληροφόρησης και επικοινωνίας

66

-46,11

-69,8%

91 Καθαριστές και βοηθοί

78

-51,08

-65,8%

26 Επαγγελματίες του νομικού, κοινωνικού και πολιτιστικού κλάδο

685

-64,43

-9,4%

74 Ηλεκτρολόγοι και ηλεκτρονικοί

122

-95,75

-78,7%

32 Τεχνικοί του τομέα της υγείας

604

-107,77

-17,9%

71 Τεχνίτες ανέγερσης και αποπεράτωσης κτιρίων, εξαιρουμένων
των ηλεκτρολόγων
44 Άλλοι υπάλληλοι γραφείου

157

-121,66

-77,4%

265

-128,49

-48,5%

279

-197,55

-70,9%

1.387

-216,08

-15,6%

1.269

-338,83

-26,7%

261

:

:

510

:

:

41 Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων και χειριστές μηχανών με
πληκτρολόγιο
14 Διευθυντές ξενοδοχείων, εστιατορίων, επιχειρήσεων λιανικού
και χονδρικού εμπορίου και άλλων υπηρεσιών
24 Επαγγελματίες επιχειρήσεων και διοίκησης
43 Υπάλληλοι καταγραφής αριθμητικών δεδομένων και υλικών
53 Απασχολούμενοι στην παροχή ατομικής φροντίδας

129
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11 Γενικοί διευθυντές, ανώτερα διοικητικά στελέχη και μέλη των

56

:

:

81 Χειριστές σταθερών βιομηχανικών εγκαταστάσεων,
μηχανημάτων και εξοπλισμού
83 Οδηγοί μέσων μεταφορά και χειριστές κινητού εξοπλισμού

150

:

:

ΣΥΝΟΛΟ

2ψήφια επαγγέλματα στα οποία οι απασχολούμενοι έχουν
μεταδευτεροβάθμια επαγγελματική κατάρτιση
34 Βοηθοί επαγγελματιών του νομικού, κοινωνικού και
πολιτιστικού τομέα και ασκούντες συναφή επαγγέλματα
52 Πωλητές
43 Υπάλληλοι καταγραφής αριθμητικών δεδομένων και υλικών
51 Απασχολούμενοι στην παροχή προσωπικών υπηρεσιών
54 Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών προστασίας
14 Διευθυντές ξενοδοχείων, εστιατορίων, επιχειρήσεων λιανικού
και χονδρικού εμπορίου και άλλων υπηρεσιών
83 Οδηγοί μέσων μεταφορά και χειριστές κινητού εξοπλισμού
Πρόσωπα μη δυνάμενα να καταταγούν
75 Τεχνίτες επεξεργασίας τροφίμων, επεξεργασίας ξύλου, ειδών
ένδυσης και ασκούντες συναφή επαγγέλματα
53 Απασχολούμενοι στην παροχή ατομικής φροντίδας
22 Επαγγελματίες του τομέα της υγείας
73 Χειροτέχνες και τυπογράφοι
13 Διευθυντές παραγωγής και εξειδικευμένων υπηρεσιών
71 Τεχνίτες ανέγερσης και αποπεράτωσης κτιρίων, εξαιρουμένων
των ηλεκτρολόγων
61 Ειδικευμένοι γεωργοί και κτηνοτρόφοι επαγγελματίες
32 Τεχνικοί του τομέα της υγείας
91 Καθαριστές και βοηθοί
42 Υπάλληλοι εξυπηρέτησης πελατών
24 Επαγγελματίες επιχειρήσεων και διοίκησης
44 Άλλοι υπάλληλοι γραφείου
72 Τεχνίτες μετάλλων, μηχανημάτων και ασκούντες συναφή
επαγγέλματα
74 Ηλεκτρολόγοι και ηλεκτρονικοί
33 Βοηθοί επαγγελματιών επιχειρήσεων και διοίκησης
23 Εκπαιδευτικοί
26 Επαγγελματίες του νομικού, κοινωνικού και πολιτιστικού
κλάδο
96 Συλλέκτες απορριμμάτων και άλλοι ανειδίκευτοι εργάτες
41 Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων και χειριστές μηχανών με
πληκτρολόγιο
ΣΥΝΟΛΟ
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288
31.582

2015
1.218
2.370
206
2.509
458
1.292
855
0
0
0
0
0
0
0
0
101
72
72
122
181
166
331
304
105
76
241
201
10.881

:
:
4193,79
13,3%
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, ΕΕΔ 2015

Δείκτης
Δυναμισμο
ύ

%
μεταβολή
2014-2015

1384,07
816,09
535,41
472,48
219,48

113,7%
34,4%
260,2%
18,8%
47,9%

166,25
146,52
0,00

12,9%
17,1%
-100,0%

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-100,0%
-100,0%
-100,0%
-100,0%
-100,0%

0,00
0,00
-31,23
-50,77
-68,30
-76,30
-110,14

-100,0%
-100,0%
-30,8%
-70,4%
-94,5%
-62,7%
-61,0%

-114,75
-121,39
-182,92
:

-68,9%
-36,7%
-60,2%
:

:
:

:
:

:
:
-1526,59
-14,0%
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, ΕΕΔ 2015
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2ψήφια επαγγέλματα στα οποία οι απασχολούμενοι έχουν
απολυτήριο μέσης εκπαίδευσης
52 Πωλητές
31 Τεχνικοί θετικών επιστημών και μηχανικής

2015

Δείκτης
Δυναμισμο
ύ

%
μεταβολή
2014-2015

11.311

8090,93

71,5%

503

4083,07

811,8%

14 Διευθυντές ξενοδοχείων, εστιατορίων, επιχειρήσεων λιανικού κ

3.996

1852,60

46,4%

42 Υπάλληλοι εξυπηρέτησης πελατών

4.755

1605,38

33,8%

51 Απασχολούμενοι στην παροχή προσωπικών υπηρεσιών

8.845

1205,80

13,6%

289

1202,79

415,9%

2.384

1145,90

48,1%

697

664,64

95,3%

1.688

557,82

33,0%

94 Βοηθοί παρασκευής φαγητών

665

485,82

73,0%

92 Ανειδίκευτοι εργάτες γεωργίας, δασοκομίας και αλιείας

200

338,01

168,6%

26 Επαγγελματίες του νομικού, κοινωνικού και πολιτιστικού κλάδο

479

313,00

65,4%

1.412

288,41

20,4%

207

265,14

127,8%

3.198

264,11

8,3%

913

221,19

24,2%

737

140,77

19,1%

34 Βοηθοί επαγγελματιών του νομικού, κοινωνικού και πολιτιστικού
τομέα και ασκούντες συναφή επαγγέλματα
61 Ειδικευμένοι γεωργοί και κτηνοτρόφοι επαγγελματίες
32 Τεχνικοί του τομέα της υγείας
44 Άλλοι υπάλληλοι γραφείου

Πρόσωπα μη δυνάμενα να καταταγούν
73 Χειροτέχνες και τυπογράφοι
71 Τεχνίτες ανέγερσης και αποπεράτωσης κτιρίων, εξαιρουμένων τω
72 Τεχνίτες μετάλλων, μηχανημάτων και ασκούντες συναφή
επαγγέλματα
75 Τεχνίτες επεξεργασίας τροφίμων, επεξεργασίας ξύλου, ειδών
ένδυσης και ασκούντες συναφή επαγγέλματα
96 Συλλέκτες απορριμμάτων και άλλοι ανειδίκευτοι εργάτες

395

16,71

4,2%

21 Ασκούντες επιστημονικά επαγγέλματα και μηχανικοί

0

0,00

-100,0%

53 Απασχολούμενοι στην παροχή ατομικής φροντίδας

0

0,00

-100,0%

11 Γενικοί διευθυντές, ανώτερα διοικητικά στελέχη και μέλη των

0

0,00

-100,0%

2.746

-39,33

-1,4%

185

-47,92

-25,9%

83

-49,57

-59,7%

35 Τεχνικοί του τομέα της πληροφόρησης και επικοινωνίας

254

-67,34

-26,5%

13 Διευθυντές παραγωγής και εξειδικευμένων υπηρεσιών

516

-107,51

-20,8%

33 Βοηθοί επαγγελματιών επιχειρήσεων και διοίκησης

370

-145,05

-39,2%

41 Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων και χειριστές μηχανών με
πληκτρολόγιο
81 Χειριστές σταθερών βιομηχανικών εγκαταστάσεων,
μηχανημάτων και εξοπλισμού
24 Επαγγελματίες επιχειρήσεων και διοίκησης

93 Ανειδίκευτοι εργάτες ορυχείων, κατασκευών, μεταποίησης και
μεταφορών
43 Υπάλληλοι καταγραφής αριθμητικών δεδομένων και υλικών

248

-187,00

-75,4%

1.319

-363,95

-27,6%

54 Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών προστασίας

1.024

-416,66

-40,7%
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83 Οδηγοί μέσων μεταφορά και χειριστές κινητού εξοπλισμού

1.640

-573,37

-35,0%

74 Ηλεκτρολόγοι και ηλεκτρονικοί

2.035

-589,09

-28,9%

91 Καθαριστές και βοηθοί

1.593

-650,37

-40,8%

227

:

:

54.917

7120,25

13,0%

62 Ειδικευμένοι δασοκόμοι, υλοτόμοι, αλιείς και κυνηγοί,
επαγγελματίες
ΣΥΝΟΛΟ

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, ΕΕΔ 2015

3.642

Δείκτης
Δυναμισμο
ύ
2522,74

%
μεταβολή
2014-2015
69,3%

874

2255,30

257,9%

851

2146,80

252,3%

1.403
388
2.131
962
489

1621,78
1226,71
785,84
704,39
338,38

115,6%
315,8%
36,9%
73,2%
69,2%

808

203,30

25,2%

374

35,52

9,5%

184
751
0
0

28,48
14,36
0,00
0,00

15,5%
1,9%
-100,0%
-100,0%

97

-38,98

-40,4%

183

-82,87

-45,2%

248

-83,25

-33,6%

2.383

-100,55

-4,2%

225
1.002
1.744
159
72
18.971

-119,00
-52,8%
-222,67
-22,2%
-628,84
-36,1%
:
:
:
:
3167,46
16,7%
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, ΕΕΔ 2015

2ψήφια επαγγέλματα στα οποία οι απασχολούμενοι έχουν
τελειώσει την Γ΄ τάξη μέσης εκπαίδευσης

2015

52 Πωλητές
41 Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων και χειριστές μηχανών με
πληκτρολόγιο
62 Ειδικευμένοι δασοκόμοι, υλοτόμοι, αλιείς και κυνηγοί,
επαγγελματίες
43 Υπάλληλοι καταγραφής αριθμητικών δεδομένων και υλικών
33 Βοηθοί επαγγελματιών επιχειρήσεων και διοίκησης
51 Απασχολούμενοι στην παροχή προσωπικών υπηρεσιών
42 Υπάλληλοι εξυπηρέτησης πελατών
94 Βοηθοί παρασκευής φαγητών
75 Τεχνίτες επεξεργασίας τροφίμων, επεξεργασίας ξύλου, ειδών
ένδυσης και ασκούντες συναφή επαγγέλματα
14 Διευθυντές ξενοδοχείων, εστιατορίων, επιχειρήσεων λιανικού
και χονδρικού εμπορίου και άλλων υπηρεσιών
53 Απασχολούμενοι στην παροχή ατομικής φροντίδας
83 Οδηγοί μέσων μεταφορά και χειριστές κινητού εξοπλισμού
13 Διευθυντές παραγωγής και εξειδικευμένων υπηρεσιών
44 Άλλοι υπάλληλοι γραφείου
93 Ανειδίκευτοι εργάτες ορυχείων, κατασκευών, μεταποίησης και
μεταφορών
96 Συλλέκτες απορριμμάτων και άλλοι ανειδίκευτοι εργάτες
72 Τεχνίτες μετάλλων, μηχανημάτων και ασκούντες συναφή
επαγγέλματα
71 Τεχνίτες ανέγερσης και αποπεράτωσης κτιρίων, εξαιρουμένων
των ηλεκτρολόγων
54 Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών προστασίας
91 Καθαριστές και βοηθοί
61 Ειδικευμένοι γεωργοί και κτηνοτρόφοι επαγγελματίες
Πρόσωπα μη δυνάμενα να καταταγούν
74 Ηλεκτρολόγοι και ηλεκτρονικοί
ΣΥΝΟΛΟ

2ψήφια επαγγέλματα στα οποία οι απασχολούμενοι έχουν

2015
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Δείκτης

%
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Δυναμισμο
ύ

μεταβολή
2014-2015

1.686

25622,25

1519,9%

699

730,89

104,6%

2.035
247
2.381
238

491,31
418,25
301,63
58,79

24,1%
169,1%
12,7%
24,7%

0

0,00

-100,0%

0
0
48

0,00
0,00
-26,11

-100,0%
-100,0%
-54,5%

54

-47,58

-88,2%

259

-74,64

-28,9%

110

-83,19

-75,5%

2.331

-94,39

-4,0%

απολυτήριο δημοτικού
72 Τεχνίτες μετάλλων, μηχανημάτων και ασκούντες συναφή
επαγγέλματα
75 Τεχνίτες επεξεργασίας τροφίμων, επεξεργασίας ξύλου, ειδών
ένδυσης και ασκούντες συναφή επαγγέλματα
52 Πωλητές
43 Υπάλληλοι καταγραφής αριθμητικών δεδομένων και υλικών
51 Απασχολούμενοι στην παροχή προσωπικών υπηρεσιών
93 Ανειδίκευτοι εργάτες ορυχείων, κατασκευών, μεταποίησης και μ
41 Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων και χειριστές μηχανών με
πληκτρολόγιο
44 Άλλοι υπάλληλοι γραφείου
74 Ηλεκτρολόγοι και ηλεκτρονικοί
14 Διευθυντές ξενοδοχείων, εστιατορίων, επιχειρήσεων λιανικού κ
81 Χειριστές σταθερών βιομηχανικών εγκαταστάσεων,
μηχανημάτων και εξοπλισμού
62 Ειδικευμένοι δασοκόμοι, υλοτόμοι, αλιείς και κυνηγοί,
επαγγελματίες
92 Ανειδίκευτοι εργάτες γεωργίας, δασοκομίας και αλιείας
71 Τεχνίτες ανέγερσης και αποπεράτωσης κτιρίων, εξαιρουμένων
των ηλεκτρολόγων
42 Υπάλληλοι εξυπηρέτησης πελατών
94 Βοηθοί παρασκευής φαγητών
83 Οδηγοί μέσων μεταφορά και χειριστές κινητού εξοπλισμού
91 Καθαριστές και βοηθοί
61 Ειδικευμένοι γεωργοί και κτηνοτρόφοι επαγγελματίες
54 Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών προστασίας
ΣΥΝΟΛΟ
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326
526
600
686
3.535
229
15.989

-132,73
-40,7%
-241,96
-46,0%
-280,84
-46,8%
-474,00
-69,1%
-1039,96
-29,4%
:
:
-2109,07
-13,2%
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, ΕΕΔ 2015

Μελέτη Διάγνωσης των Αναγκών της Περιφερειακής Αγοράς Εργασίας στο Νότιο Αιγαίο

2.7 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Στο Διάγραμμα 2.8 απεικονίζεται η εξέλιξη της ανεργίας στη ΠΝΑ την περίοδο 2002 – 2015, σε
απόλυτους αριθμούς και ως ποσοστό του εργατικού δυναμικού. Το έτος 2008 καταγράφεται ο
χαμηλότερος αριθμός ανέργων σε απόλυτους αριθμούς καθώς και το χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας.
Τα επόμενα έτη αποτυπώνονται τα αρνητικά αποτελέσματα της χρηματοοικονομικής συγκυρίας, καθώς
από το 2009 τα ποσοστά ανεργίας παρουσιάζουν σταδιακά αύξηση μέχρι το 2013, που το ποσοστό
αγγίζει το 21,4% με 31.057 ανέργους στην ΠΝΑ.
Διάγραμμα 2.8 Εξέλιξη Ανεργίας, ΠΝΑ 2001-2015
35000
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Άνεργοι
Ποσοστό ανέργων στο σύνολο του εργατικού δυναμικού
Μακροχρόνια Άνεργοι

Πηγή δεδομένων: ΕΛΣΤΑΤ, 2016

Η ίδια τάση παρατηρείται και σε σχέση με τη μακροχρόνια ανεργία (12 μήνες και άνω), η οποία
αυξάνεται σταδιακά μεταξύ 2008-2014, αγγίζοντας ποσοστά της τάξης του 44,6% της συνολικής
ανεργίας (13.900 μακροχρόνια άνεργοι).Η τάση φαίνεται να ανατρέπεται το 2015.
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Διάγραμμα 2.9 Εξέλιξη Μακροχρόνιας Ανεργίας ως ποσοστό της Ανεργίας, ΠΝΑ, 2002-2015
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2014
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Πηγή δεδομένων: ΟΑΕΔ, 2016
Εξετάζοντας τα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες ξεχωριστά διακρίνουμε ότι ενώ η οικονομική συγκυρία
επηρέασε και στις δύο περιπτώσεις αυξάνοντας τα ποσοστά ανεργίας, o αντίκτυπος ήταν πιο έντονος
στην περίπτωση των Κυκλάδων. Ιδιαίτερα το έτος 2013, τα ποσοστά ανεργίας κορυφώνονται με 20,4%
και 22,7 % σε Δωδεκάνησα και Κυκλάδες αντίστοιχα. Η τάση ανατρέπεται το έτος 2014, όπου το μέσο
ετήσιο ποσοστό ανεργίας αρχίζει σταδιακά να μειώνεται ειδικότερα στην περίπτωση των
Δωδεκάνησων στο 11,2%. Στην περίπτωση των Κυκλάδων παρουσιάζεται μικρή μείωση της τάξης του
4% μεταξύ των ετών 2013-2015, με το μέσο ετήσιο ποσοστό να ανέρχεται στο 21,8% το 2015.
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Διάγραμμα 2.10 Μέσο ετήσιο ποσοστό ανεργίας ΠΝΑ 2005-2015
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
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25,0

22,7
20,4

20,0
14,5
15,0
11,2

11,1
10,0

7,2

9,4
8,3

15,9

17,1

12,3

11,6

2010

2011

10,3

22,3

21,8

18,3
16,2
14,9
11,2

8,3
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Πηγή δεδομένων: Eurostat, 2016
Μια πολύ σημαντική παράμετρος στη διάρθρωση της ανεργίας, για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
είναι η εποχική απασχόληση, λόγω της μεγάλης ανάπτυξης του τουριστικού κλάδου, που συνήθως
δημιουργεί θέσεις απασχόλησης τους θερινούς μήνες όταν η ζήτηση για το τουριστικό προϊόν που
προσφέρει η ΠΝΑ είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Κατά συνέπεια και όπως είναι αναμενόμενο
παρατηρούνται σημαντικές αποκλίσεις στα ποσοστά ανεργίας κατά τη διάρκεια του έτους. Για το λόγο
αυτό κρίθηκε απαραίτητη η εξέταση της ανεργίας στην Περιφέρεια κατά τριμηνιαία βάση, όπως
παρουσιάζεται στο διάγραμμα που ακολουθεί, για τα έτη 2013,2014,2015. Αποτέλεσμα του
φαινόμενου της εποχικότητας είναι ότι παρατηρείται μία απόκλιση της τάξεως του 49% στους
ανέργους μεταξύ του Α’ Τριμήνου (Ιανουάριος - Μάρτιος) και του Γ’ Τριμήνου (Ιούλιος-Σεπτέμβριος).
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Διάγραμμα 2.11 Αριθμός Ανέργων (Μ.Ο. ανά τρίμηνο), ΠΝΑ, 2013-2015
2015
17626
15080

2014

2013

16705
13873

13074 13760
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Α'Τρίμηνο

11968
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Β'Τρίμηνο

Γ'Τρίμηνο

Δ'Τρίμηνο

Πηγή δεδομένων: ΟΑΕΔ, 2016
Εξετάζοντας την μεταβολή της ανεργίας ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας καθίσταται σαφές ότι
οι αρνητικές συνέπειες της οικονομικής κρίσης αναστράφηκαν την περίοδο 2014-2015, για την οποία η
ανεργία μειώθηκε σε όλους σχεδόν του κλάδους με εξαίρεση την Μεταποίηση και την Παροχή νερού,
επεξεργασία λυμάτων και διαχείριση αποβλήτων.
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Διάγραμμα 2.12 Ετήσια μεταβολή ανεργίας ανά κλάδο δρaστηριότητας 2014-2015, ΠΝΑ

Α. Γεωργία, δασοκομία και αλιεία

-100,0%
11,0%

Γ. Μεταποίηση
Δ. Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού…

-72,6%

63,9%Ε. Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση…
ΣΤ. Κατασκευές

-41,0%

Ζ. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων

-58,4%

Η. Μεταφορά και αποθήκευση

-66,5%

Θ. Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και…

-7,2%

Κ. Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες

-18,1%
-0,7%
-4,4%

-22,3%
-40,7%

-85,4%
-100,0%

Ν. Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες
Ξ. Δημόσια διοίκηση και άμυνα. υποχρεωτική κοινωνική…

-80,4%

-100,0%

Μ. Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές…

Ο. Εκπαίδευση
Π. Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας και κοινωνικής…
Ρ. Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία
Σ. Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών
Τ. Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών

Πηγή δεδομένων: ΕΛΣΤΑΤ, 2016

Πίνακας 2.13 Αριθμός Ανέργων, ΠΝΑ, 2013-2015
Κλάδος
Α. Γεωργία, δασοκομία και αλιεία
Β. Ορυχεία και λατομεία
Γ. Μεταποίηση
Δ. Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και
κλιματισμού
Ε. Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση
απόβλητων
ΣΤ. Κατασκευές
Ζ. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων
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2013
111
128
1.154
197

2014
419
0
916
264

2015
0
0
1.017
72

473

287

470

3.853
5.803

5.430
5.796

3.206
2.414
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Η. Μεταφορά και αποθήκευση
Θ. Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και
εστίασης
Ι. Ενημέρωση και επικοινωνία
Κ. Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες
Λ. Διαχείριση ακίνητης περιουσίας
Μ. Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές
δραστηριότητες
Ν. Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες
Ξ. Δημόσια διοίκηση και άμυνα. υποχρεωτική κοινωνική
ασφάλιση
Ο. Εκπαίδευση
Π. Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας και κοινωνικής
μέριμνας
Ρ. Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία
Σ. Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών
Τ. Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών
Υ. Δραστηριότητες ετερόδικων οργανισμών και φορέων

715
10.261

930
7.396

311
6.863

154
82
0
619

0
84
0
144

103
69
0
143

574
1.171

1.591
437

1.522
85

857
577

626
176

487
104

675
86
114
0

767
388
86
0

0
57
0
0

Πηγή δεδομένων: ΕΛΣΤΑΤ, 2016
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2.8 ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

ΤΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΒΑΣΗ

ΜΕ

ΤΑ

2.8.1 Ανεργία με βάση το φύλο
Εξετάζοντας την εξέλιξη της ανεργίας ανάλογα με το φύλο διαπιστώνουμε πως παρατηρείται χάσμα
μεταξύ της ανεργίας γυναικών και ανδρών, με τον αριθμό των άνεργων γυναικών να είναι σχεδόν
διπλάσιος από αυτών των αντρών, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Η ανεργία σε απόλυτους αριθμούς
παρουσιάζει μία τάση μείωσης κατά το Α’ Τρίμηνο του 2016 σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2015, η
οποία είναι αντίστοιχη σε άντρες και γυναίκες (4% και 5% αντίστοιχα).
Διάγραμμα 2.13 Αριθμός Ανέργων ανά φύλο, ΠΝΑ, 2013-2016
100%
90%
80%
70%
60%
50%

Γυναίκες

40%

Άντρες

30%
20%
10%
0%
2016 A' Τρίμηνο

2015

2014

2013

Πηγή δεδομένων: ΟΑΕΔ, 2016

Πίνακας 2.14 Αριθμός Ανέργων, ανά φύλο ανά τρίμηνο 2013-2016, ΠΝΑ

Α' τρίμηνο

Β' Τρίμηνο

Γ' Τρίμηνο

Δ' Τρίμηνο

Άντρες

Γυναίκες

Άντρες

Γυναίκες

Άντρες

Γυναίκες

Άντρες

Γυναίκες

2016

6709

10076

-

-

-

-

-

-

2015

6984

10642

4232

6897

3261

5861

4978

8097

2014

6087

8993

4016

6524

3268

6079

5176

8584

2013

6928

9777

5663

8210

3657

6049

4604

7363

Πηγή δεδομένων: ΟΑΕΔ, 2016
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Η ανάλυση των στοιχείων καταδεικνύει ότι η μακροχρόνια ανεργία πλήττει σε μεγαλύτερο βαθμό τις
γυναίκες στην ΠΝΑ, οι οποίες αποτελούν περίπου το 70% των μακροχρόνια ανέργων συνολικά.
Παρακάτω παρουσιάζονται ο αριθμός των μακροχρόνια άνεργων στην ΠΝΑ για το 2015.
Πίνακας 2.15 Μακροχρόνια Άνεργοι ανά φύλο, ΠΝΑ, 2015

Μακροχρόνια Άνεργοι
εκ των οποίων άντρες
εκ των οποίων γυναίκες

Α' Τρίμηνο
4606
1426
3180

Β' Τρίμηνο
4277
1312
2966

Γ' Τρίμηνο
3929
1160
2770

Δ' Τρίμηνο
3934
1181
2752

Πηγή δεδομένων: ΟΑΕΔ, 2016
2.8.2 Ανεργία με βάση την ηλικιακή ομάδα
Η ανάλυση της ανεργίας στην ΠΝΑ βάσει της ηλικίας των ανέργων, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία
του ΟΑΕΔ για την περίοδο 2013-2016 (Ά τρίμηνο), καταδεικνύει μεγαλύτερα ποσοστά ανεργία καθώς
και σημαντικές διακυμάνσεις για την ηλικιακή ομάδα 30-54 ετών. Ειδικότερα η ηλικιακή ομάδα 30-54
ετών συγκεντρώνει το 64% των ανέργων κατά το Α’ Τρίμηνο του 2016 και κατά την περίοδο 2013-2016
κυμαίνεται από 58% (Α’ Τρίμηνο του ’15) έως και 65% (Γ’ Τρίμηνο του ’15). Αντίστοιχα η ηλικιακή
ομάδα κάτω των 30 ετών συγκεντρώνει το 25% των ανέργων και κατά την περίοδο 2013-2016
κυμαίνεται από 22% (Γ’ Τρίμηνο του ’15) έως και 30% (Α’ Τρίμηνο του ’15). Η ηλικιακή ομάδα άνω των
55 ετών συγκεντρώνει 11% των ανέργων και κατά την περίοδο 2013-2016 κυμαίνεται από 8% (Α’
Τρίμηνο του ’13) έως και 13% (Γ’ Τρίμηνο του ’15).
Ο αριθμός των ανέργων στην ηλικιακή ομάδα κάτω των 30 ετών μειώνεται καθ’ όλα τα τρίμηνα της
περιόδου 2013-2016 ενώ αντίστοιχα αυξάνεται καθ’ όλα τα τρίμηνα για την ηλικιακή ομάδα άνω των
55 ετών. Για την ηλικιακή ομάδα 30-54 παρατηρείται αύξηση το Α’ και Β’ Τρίμηνο και μείωση το Γ’ και Δ’
Τρίμηνο για την περίοδο 2013-2016.
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Διάγραμμα 2.14 Εξέλιξη Ανεργίας ανά τρίμηνο 2013-2016, ΠΝΑ

Αριθμός Ανέργων

12000
10000
8000
6000
4000
2000
0

Α'
Β'
Γ'
Δ'
Α'
Β'
Γ'
Δ'
Α'
Β'
Γ'
Δ'
Α'
Τρίμην Τρίμην Τρίμην Τρίμην Τρίμην Τρίμην Τρίμην Τρίμην Τρίμην Τρίμην Τρίμην Τρίμην Τρίμην
ο '13 ο '13 ο '13 ο '13 ο '14 ο '14 ο '14 ο '14 ο '15 ο '15 ο '15 ο '15 ο '16
<30

3920

2761

3442

3966

3013

2715

4016

4751

2954

1930

3381

30-54 10688 8701

4652

5979

7429

9696

6370

5531

8296

9031

6821

5842

8179 10755

>55

967

1097

1419

1156

1102

1448

1844

1354

1150

1515

1365

1252

4123
1907

Πηγή δεδομένων: ΟΑΕΔ, 2016

2.8.3

Ανεργία με βάση το επίπεδο εκπαίδευσης

Εξετάζοντας το επίπεδο εκπαίδευσης των ανέργων στην ΠΝΑ, επιχειρείται να αναγνωριστούν κάποιες
σχέσεις μεταξύ των δύο μεταβλητών. Το Διάγραμμα 2.15, παρουσιάζει αναλυτικά την εξέλιξη των
ανέργων σύμφωνα με το επίπεδο εκπαίδευσης για την περίοδο 2013-2016 (Α’ Τρίμηνο). Ενδιαφέρον
παρουσιάζει η σημαντική αύξηση της ανεργίας σε άτομα χωρίς εκπαίδευση, που αντιστοιχεί σε 418%
μεταξύ 2013-2015. Επιπλέον η ανεργία αυξάνεται οριακά (3%) σε άτομα με δευτεροβάθμια
εκπαίδευση και περισσότερο (16%) σε άτομα με τριτοβάθμια εκπαίδευση την περίοδο 2014-2015.
Αντίθετα μειώνεται σε μη σημαντικό βαθμό (1%) για άτομα με υποχρεωτική εκπαίδευση για την ίδια
περίοδο. Αν εξετάσουμε την περίοδο 2013-2015 η τάση που παρατηρείται είναι μείωση της ανεργίας
σε άτομα υποχρεωτικής εκπαίδευσης (13%) και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (1%), ενώ αντίθετα
αύξηση της ανεργίας για άτομα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (15%) και σημαντική αύξηση όπως
προαναφέρθηκε για άτομα χωρίς εκπαίδευσης.
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Διάγραμμα 2.15 Αριθμός Ανέργων ανά επίπεδο εκπαίδευσης, ΠΝΑ, 2013-2016
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4604
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5522

4266

6489

8361

Υποχρεωτική Εκπ/ση 6867

5577

3600

4407

6016

3908

3171

4827

6492

3857

2939

4518

5972

42

28

47
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60

49

177
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164

160
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46

Χωρίς Εκπαίδευση

Υποχρεωτική Εκπ/ση

Β'βάθμια

Γ'βάθμια

Πηγή δεδομένων: ΟΑΕΔ, 2016
Η κατανομή των ανέργων για το 2015 στη ΠΝΑ ανάλογα με το επίπεδο εκπαίδευσης καταδεικνύει ότι
το μεγαλύτερο ποσοστό των ανέργων ανήκει στην Υποχρεωτική (35%) και δευτεροβάθμια εκπαίδευση
(49%) ενώ μικρότερο είναι το ποσοστό των ανέργων με τριτοβάθμια εκπαίδευση (14%) και ασήμαντο
το ποσοστό των ανέργων χωρίς εκπαίδευση (2%)
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Διάγραμμα 2.16 Κατανομή ανέργων ανά επίπεδο εκπαίδευσης, ΠΝΑ, 2015

Χωρίς Εκπαίδευση

Υποχρεωτική Εκπ/ση

Β'βάθμια

Γ'βάθμια

2%

14%
35%

49%

Πηγή δεδομένων: ΟΑΕΔ, 2016
2.8.4 Ανεργία με βάση την εθνικότητα
Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του ΟΑΕΔ, κατά το έτος 2015, οι αλλοδαποί αποτελούν
κατά μέσο όρο το 11,2% των ανέργων στην ΠΝΑ, ποσοστό που ξεπερνάει τον εθνικό μέσο όρο. Το
ποσοστό αυτό κυμαίνεται από 16,1% κατά τη μη τουριστική περίοδο έως 6,1% τους θερινούς μήνες.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το Δ’ Τρίμηνο
Διάγραμμα 2.17 Αριθμός Αλλοδαπών Ανέργων, ΠΝΑ, 2013-2015

Αριθμός Ανέργων
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1400

2014

2228
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Πηγή δεδομένων: ΟΑΕΔ, 2016
Κατά μέσο όρο παρατηρείται 5,7% μείωση στην ανεργία των αλλοδαπών. Καθώς δεν υπάρχουν έγκυρα
διαθέσιμα στοιχεία για τις πληθυσμιακές αυξομειώσεις των αλλοδαπών στην ΠΝΑ Αιγαίου κατά το
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διάστημα 2013-2015 δεν μπορεί να εξαχθεί συμπέρασμα σχετικά με το αν η μείωση της ανεργίας των
αλλοδαπών είναι πραγματική ή φαινομενική, δηλαδή οφείλεται σε μετακίνησή τους από την ΠΝΑ.
Συγκρίνοντας με τα πληθυσμιακά στοιχεία των αλλοδαπών σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με τα οποία
παρατηρείται ποσοστιαία μείωση της τάξης του 7,3% η υπόθεση ότι η μείωση της ανεργίας των
αλλοδαπών κατά την περίοδο 2013-2015 οφείλεται σε μετακίνησής τους από την ΠΝΑ, είναι βάσιμη.
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3. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ
ΕΡΕΥΝΑΣ
3.1.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ

Στη μελέτη που διενεργήθηκε στο πλαίσιο της ενέργειας με τίτλο «Εκπόνηση μελέτης, για τον
εντοπισμό και την καταγραφή των αναγκών της αγοράς εργασίας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου»
συμμετείχαν 249 επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Εκ μέρους των επιχειρήσεων
απάντησαν στο ερωτηματολόγιο ιδιοκτήτες/-τριες των επιχειρήσεων (σε ποσοστό 84,3%) και
στελέχη στις επιχειρήσεις αυτές (σε ποσοστό 15,7%).
Η πρώτη ενότητα του ερωτηματολογίου εξετάζει το προφίλ των επιχειρήσεων. Αρχικά ζητείται από
τους εκπροσώπους των επιχειρήσεων να διευκρινίσουν τον κλάδο και το αντικείμενο στα οποία
δραστηριοποιείται η επιχείρηση. Οι απαντήσεις τους παρουσιάζονται στα Διαγράμματα 3.1 (όσον
αφορά τον κλάδο) και 3.2 (όσον αφορά το αντικείμενο).
Αποτύπωση του Οικονομικού Προφίλ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
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Διάγραμμα 3.1: Κλάδοι δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων
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Διάγραμμα 3.2: Αντικείμενα δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων
Αντικείμενο δραστηριοποίησης της επιχείρησης
Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων
και μοτοσυκλετών

21,7%

Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης

15,7%

Καταλύματα

8,0%

Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες

8,0%

Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων
οχημάτων και μοτοσυκλετών

4,4%

Κατασκευές κτιρίων

4,0%

Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση

3,6%

Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών

3,2%

Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες

2,4%

Κατασκευή επίπλων

1,6%

Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες

1,6%

Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού

1,6%

Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων
οχημάτων και μοτοσυκλετών

1,6%

Βιομηχανία τροφίμων

1,2%

Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό,
εκτός από έπιπλα, κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και…

1,2%

Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης

1,2%

Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα
Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και
ημιρυμουλκούμενων οχημάτων
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και
κλιματισμού
Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη
διαχείριση αποβλήτων

1,2%
0,8%
0,8%
0,8%

Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών

0,8%

Αεροπορικές μεταφορές

0,8%

Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά
δραστηριότητες
Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών,
παροχής συμβουλών και συναφείς
Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες
και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες
Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών•
τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις
Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές
δραστηριότητες
Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη
και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις…

0,8%
0,8%
0,8%
0,8%
0,8%
0,8%

Εκπαίδευση

0,8%

Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας

0,8%

Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και
ψυχαγωγίας
Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή
οικιακής χρήσης
Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες

0,8%
0,8%
0,8%

Παραγωγή βασικών μετάλλων

0,4%

Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και
οπτικών προϊόντων

0,4%

Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού

0,4%

Έργα πολιτικού μηχανικού

0,4%

Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες

0,4%

Εκδοτικές δραστηριότητες

0,4%

Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις
ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία

0,4%

Διαφήμιση και έρευνα αγοράς

0,4%

Κτηνιατρικές δραστηριότητες

0,4%

Δραστηριότητες απασχόλησης

0,4%

Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων
οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς…
Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια
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Εκ των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον Πρωτογενή τομέα, το 66,7% δήλωσαν ότι
ασχολούνται με βιολογικές δραστηριότητες (γεωργία, κτηνοτροφία, μελισσοκομία).
Διάγραμμα 3.3: Ενασχόληση των επιχειρήσεων του Πρωτογενούς τομέα με «πράσινες» δραστηριότητες

Η πλειονότητα των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον Δευτερογενή τομέα (ποσοστό
93,2%) δεν ασχολείται με τις δραστηριότητες: ανανεώσιμες πηγές ενέργειας/ χρησιμοποίηση
υλικών φιλικών προς το περιβάλλον/ επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση αποβλήτων και
απορριμμάτων.
Διάγραμμα 3.4: Ενασχόληση των επιχειρήσεων του Δευτερογενούς τομέα με «πράσινες» δραστηριότητες

Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον Τριτογενή τομέα δήλωσαν ότι ασχολούνται με
εμπόριο βιολογικών – οικολογικών προϊόντων/ με αγροτουρισμό / με ΑΠΕ/ με σχεδιασμό
φωτοβολταϊκών και αιολικών πάρκων σε ποσοστό 55%, με το υπόλοιπο 45% να δηλώνει ότι δεν
ασχολείται με τις παραπάνω δραστηριότητες.
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Διάγραμμα 3.5: Ενασχόληση επιχειρήσεων Τριτογενούς τομέα με «πράσινες» δραστηριότητες

Τα νησιά στα οποία βρίσκονται οι επιχειρήσεις που πήραν μέρος στη μελέτη παρουσιάζονται στο
παρακάτω Διάγραμμα.
Διάγραμμα 3.6: Νησί όπου βρίσκεται η επιχείρηση
Ρόδος

22,5%

Κως
Σύρος
Σαντορίνη
Πάρος
Μύκονος
Νάξος
Κάλυµνος
Λέρος
Μήλος
Ά νδρος
Πάτµος
Αµοργός
Σίφνος
Τήνος
Σέριφος
Κάρπαθος
Κύθνος
Φολέγανδρος
Σύµη
Αστυπάλαια
Κουφονήσια
Καστελόριζο
Λειψοί
Νίσυρος
Χάλκη
Τήλος

17,3%
7,2%
6,8%
6,0%
6,0%
5,2%
4,8%
3,2%
2,8%
2,4%
2,4%
2,0%
1,6%
1,6%
1,2%
1,2%
0,8%
0,8%
0,8%
0,8%
0,4%
0,4%
0,4%
0,4%
0,4%
0,4%

Σχετικά με τους μήνες του έτους κατά τους οποίους λειτουργούν οι επιχειρήσεις, η πλειονότητα των
ερωτηθέντων (ποσοστό 68,7%) δήλωσε ότι η επιχείρησή τους λειτουργεί όλο το χρόνο, το 22,9% ότι
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λειτουργεί για διάστημα έξι έως δώδεκα μηνών και το υπόλοιπο 8,4% για διάστημα μικρότερο από
έξι μήνες.
Διάγραμμα 3.7: Μήνες λειτουργίας της επιχείρησης το χρόνο

Αναφορικά με τον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων κατά το 2015, η πλειονότητα των
ερωτηθέντων (ποσοστό 62,3%) δήλωσε ότι ήταν μικρότερος από 50.000€, με το 30,5% να δηλώνει
ότι ο κύκλος εργασιών ήταν μεταξύ 50.000€ και 149.999€ και το 6,4% να δηλώνει ότι ήταν από
150.000€ έως 1,49 εκατ.€. Πολύ μικρό ποσοστό 0,8% δήλωσε ότι ο κύκλος εργασιών της
επιχείρησης κατά το 2015 ήταν από 1,5 εκατ. € -4,99 εκατ. €.
Διάγραμμα 3.8: Κύκλος εργασιών κατά το 2015

Ακολούθως οι ερωτηθέντες στην πλειονότητά τους (ποσοστό 67,5%) δήλωσαν ότι σε σχέση με το
προηγούμενο έτος ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης μειώθηκε. Ποσοστό 25,3% δήλωσε ότι ο
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κύκλος εργασιών έμεινε σταθερός σε σχέση με το προηγούμενο έτος και ποσοστό 6,4% δήλωσε ότι
ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε. Το υπόλοιπο 0,8% επέλεξε να μην δώσει απάντηση στην ερώτηση
αυτή.
Διάγραμμα 3.9: Μεταβολή του κύκλου εργασιών κατά το 2015

Αναλυτικότερα, στο παρακάτω Διάγραμμα1 παρατηρούμε τη μεταβολή του κύκλου εργασιών των
επιχειρήσεων σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ανά κλάδο δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων.
Αναλυτικότερα, στον κλάδο Γ. Μεταποίηση, ποσοστό 90,5% των ερωτηθέντων απάντησε ότι ο
κύκλος εργασιών τους μειώθηκε, με το αντίστοιχο ποσοστό στον κλάδο Θ. Δραστηριότητες
υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης να είναι 78%, στον κλάδο Ζ. Χονδρικό
και λιανικό εμπόριο – Επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών να είναι 74,6% και
στον κλάδο ΣΤ. Κατασκευές 63,2%. Το 50% των επιχειρήσεων του κλάδου Σ. Άλλες δραστηριότητες
παροχής υπηρεσιών απάντησαν ότι ο κύκλος εργασιών τους παρέμεινε σταθερός σε σχέση με το
προηγούμενο έτος και σε αυτόν τον κλάδο εμφανίζεται το υψηλότερο ποσοστό στην αύξηση του
κύκλου εργασιών.
Ακολούθως, εξετάζοντας τη μεταβολή του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων σε σχέση με τη
κατηγοριοποίηση των νησιών2, παρατηρούμε ότι το 83,3% των επιχειρήσεων που βρίσκονται στα
μικρά νησιά δήλωσε ότι ο κύκλος εργασιών τους μειώθηκε, ενώ για τις επιχειρήσεις στα μεσαία
νησιά το ποσοστό αυτό είναι 70% και για τις επιχειρήσεις στα μεγάλα νησιά είναι 65,5%.

1

Στο Διάγραμμα παρουσιάζονται οι κλάδοι που εμφανίζουν τη μεγαλύτερη συγκέντρωση αριθμού
επιχειρήσεων στη μελέτη (πάνω από 10). Τα ποσοστά για όλους τους κλάδους παρουσιάζονται στον
παρακάτω Πίνακα.
2
Έχει ακολουθηθεί η κατηγοριοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014-2020.
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Διάγραμμα 3.10: Μεταβολή του κύκλου εργασιών ανά κλάδο δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων

Πίνακας 3.1: Μεταβολή του κύκλου εργασιών ανά κλάδο δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων

Α. Γεωργία, δασοκομία και αλιεία
Γ. Μεταποίηση
Δ. Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου,
ατμού και κλιματισμού
Ε. Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση
αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης
ΣΤ. Κατασκευές
Ζ. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο – Επισκευή
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών
Η. Μεταφορά και αποθήκευση
Θ. Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής
καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης
Ι. Ενημέρωση και επικοινωνία
Κ. Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές
δραστηριότητες
Μ. Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές
δραστηριότητες
Ν. Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες
Ο. Εκπαίδευση
Π. Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία
και την κοινωνική μέριμνα
Ρ. Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία
Σ. Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών
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Αυξήθηκε

Παρέμεινε
σταθερός

Μειώθηκε

4,8%
-

4,8%
100,0%

100,0%
90,5%
-

Δεν ξέρω/
Δεν
απαντώ
-

-

-

100,0%

-

10,5%
1,5%

26,3%
20,9%

63,2%
74,6%

3,0%

1,7%

57,1%
20,3%

42,9%
78,0%

-

33,3%

33,3%

100,0%
33,3%

-

15,4%

38,5%

46,2%

-

16,7%
0,0%
-

16,7%
50,0%
-

66,7%
50,0%
100,0%

-

15,4%
21,4%

38,5%
50,0%

46,2%
28,6%

-
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Διάγραμμα 3.11: Μεταβολή του κύκλου εργασιών ανά ομάδα νησιών

Όσον αφορά τα καθαρά κέρδη της επιχείρησης, η πλειονότητα (69,9%) απάντησε ότι τα καθαρά
κέρδη έχουν μειωθεί σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ποσοστό 24,5% δήλωσε ότι παρέμειναν
σταθερά και ποσοστό 4,8% ότι έχουν αυξηθεί. Μικρό ποσοστό 0,8% επέλεξε να μην απαντήσει στην
παρούσα ερώτηση.
Διάγραμμα 3.12: Μεταβολή των καθαρών κερδών της επιχείρησης σε σχέση με το προηγούμενο έτος

Από την επισκόπηση του Διαγράμματος 3.13, το οποίο εμφανίζει τη μεταβολή των καθαρών κερδών
ανά κλάδο δραστηριοποίησης της επιχείρησης, παρατηρούμε ότι οι απαντήσεις των ερωτηθέντων
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κυμαίνονται στα ίδια επίπεδα σε σχέση με τις απαντήσεις τους στις μεταβολές του κύκλου
εργασιών, ενώ σε ορισμένους κλάδους παρουσιάζονται μικρές μόνο διαφοροποιήσεις.
Ομοίως, εξετάζοντας τη μεταβολή των καθαρών κερδών των επιχειρήσεων σε σχέση με τη
κατηγορία νησιών (Διάγραμμα 3.14), παρατηρούμε ότι οι απαντήσεις ακολουθούν την ίδια τάση με
τη μεταβολή του κύκλου εργασιών, με τα ποσοστά των επιχειρήσεων που δήλωσαν μείωση των
καθαρών κερδών να εμφανίζονται υψηλότερα. Συγκεκριμένα, το 91,7% των επιχειρήσεων που
βρίσκονται στα μικρά νησιά δήλωσε ότι τα καθαρά κέρδη τους μειώθηκαν, ενώ για τις επιχειρήσεις
στα μεσαία νησιά το ποσοστό αυτό είναι 73,3% και για τις επιχειρήσεις στα μεγάλα νησιά είναι
67,2%.
Διάγραμμα 3.13: Μεταβολή των καθαρών κερδών ανά κλάδο δραστηριοποίησης επιχειρήσεων

Πίνακας 3.2: Μεταβολή των καθαρών κερδών ανά κλάδο δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων
Αυξήθηκαν

Παρέμεινα
ν σταθερά

Μειώθηκα
ν

50%

9,5%
50%

100%
90,5%
-

Δεν ξέρω/
Δεν
απαντώ
-

-

-

100%

-

5,3%
3,0%

31,6%
16,4%

63,2%
77,6%

3,0%

-

42,9%

57,1%

-

Α. Γεωργία, δασοκομία και αλιεία
Γ. Μεταποίηση
Δ. Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου,
ατμού και κλιματισμού
Ε. Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων,
διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες
εξυγίανσης
ΣΤ. Κατασκευές
Ζ. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο – Επισκευή
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών
Η. Μεταφορά και αποθήκευση
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Θ. Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής
καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης
Ι. Ενημέρωση και επικοινωνία
Κ. Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές
δραστηριότητες
Μ. Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές
δραστηριότητες
Ν. Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες
Ο. Εκπαίδευση
Π. Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη
υγεία και την κοινωνική μέριμνα
Ρ. Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία
Σ. Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών

1,7%

20,3%

78,0%

-

33,3%

33,3%

100%
33,3%

-

11,5%

38,5%

50,0%

-

16,7%
-

16,7%
-

66,7%
100%
100%

-

7,7%
7,1%

46,2%
57,1%

46,2%
35,7%

-

Διάγραμμα 3.14: Μεταβολή των καθαρών κερδών ανά ομάδα νησιών

Στη συνέχεια ζητήθηκε από τους ιδιοκτήτες/ στελέχη των επιχειρήσεων να δηλώσουν τον αριθμό
των απασχολούμενων στην επιχείρηση. Συμπεριλαμβανομένου και του ιδιοκτήτη, ποσοστό 57,1%
απάντησε ότι στην επιχείρηση απασχολούνται 2 έως 5 άτομα, ενώ ποσοστό 27,7% απάντησε ότι
στην επιχείρηση απασχολείται ένα άτομο. Ποσοστό 10,8% δήλωσε αριθμό απασχολούμενων στην
επιχείρηση 6 -10 άτομα, το 3,2% δήλωσε 11-50 άτομα, με το υπόλοιπο 1,2% να δηλώνει ότι
απασχολούνται 51-250 άτομα.
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Διάγραμμα 3.15: Αριθμός απασχολουμένων στην επιχείρηση

Αναφορικά με τον αριθμό των ατόμων που απασχολούνται με καθεστώς πλήρους απασχόλησης, το
47,4% των επιχειρήσεων δήλωσαν ότι απασχολούν 1 άτομο με καθεστώς πλήρους απασχόλησης, με
ποσοστό 20,5% να δηλώνει ότι απασχολεί 2 άτομα με αυτό το καθεστώς απασχόλησης, το 9,6% 3
άτομα, το 6,4% 5 άτομα, το 6% 7 και πάνω άτομα, το 5,6% 4 άτομα, το 2,8% κανένα άτομο και το
1,6% 6 άτομα.
Διάγραμμα 3.16: Αριθμός απασχολούμενων πλήρους απασχόλησης

Όσον αφορά τον αριθμό των ατόμων που απασχολούνται στις επιχειρήσεις με καθεστώς μερικής
απασχόλησης, η πλειονότητα (74,4%) απάντησε ότι δεν απασχολεί κανένα άτομο με αυτό το
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καθεστώς, ενώ ποσοστό 9,2% απάντησε ότι απασχολεί 1 άτομο με καθεστώς μερικής απασχόλησης
και το 8,4% 2 άτομα. Όμοια ποσοστά 2,8% απάντησαν ότι απασχολούν 3 και 4 άτομα και το
υπόλοιπο 2,4% πάνω από 5 άτομα.
Διάγραμμα 3.17: Αριθμός απασχολούμενων μερικής απασχόλησης

Η συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων (94,8%) απάντησε ότι δεν απασχολεί κανένα άτομο
σε καθεστώς προσωρινής απασχόλησης, ενώ μικρά ποσοστά 2,4%, 2% και 0,8% απάντησαν ότι
απασχολούν 1 άτομο, 2 άτομα και 3 άτομα σε αυτό το καθεστώς απασχόλησης, αντίστοιχα.
Διάγραμμα 3.18: Αριθμός απασχολούμενων προσωρινής απασχόλησης
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Αναφορικά με την εποχική απασχόληση, πολύ υψηλό ποσοστό 85,2% των επιχειρήσεων δήλωσαν
ότι δεν απασχολούν κανέναν εργαζόμενο με αυτό το καθεστώς απασχόλησης, με το 3,6% των
ερωτώμενων να δηλώνει ότι απασχολεί 4 άτομα, το 2,8% ότι απασχολεί 1 άτομο, το 2,4% ότι
απασχολεί 2 και 3 άτομα αντίστοιχα, το 2% πάνω από 7 άτομα, ενώ όμοια ποσοστά 0,8% δήλωσαν
ότι απασχολούν 5 και 6 άτομα σε καθεστώς εποχικής απασχόλησης3.

Διάγραμμα 3.19: Αριθμός απασχολούμενων εποχικής απασχόλησης

Η επόμενη ερώτηση ζητούσε από τους συμμετέχοντες να αξιολογήσουν μια σειρά από ατομικά
χαρακτηριστικά ως προς τη σημασία τους κατά τη διαδικασία προσλήψεων. Ο παρακάτω πίνακας
παρουσιάζει τις απαντήσεις των εκπροσώπων των επιχειρήσεων. Συμπληρωματικά, κάθε ένα από
τα ατομικά χαρακτηριστικά αναλύεται και ως προς τη σημασία του κατά τη διαδικασία
προσλήψεων για κάθε κατηγορία επαγγέλματος4 των εργαζομένων (μονοψήφια ταξινόμηση ISCO).
Πίνακας 3.3: Αξιολόγηση ατομικών χαρακτηριστικών ως προς τη σημασία τους κατά τη διαδικασία
προσλήψεων

Φύλο
Ηλικία

Καθόλου
σημαντικό

Λίγο
σημαντικό

Μέτρια
σημαντικό

Αρκετά
σημαντικό

Πολύ
σημαντικό

Μέσος
όρος

Επικρατούσα
τιμή

25,7%
10,4%

5,6%
4,4%

26,5%
30,1%

11,2%
19,7%

30,9%
35,3%

3,2
3,7

5,0
5,0

3

Η διαφορά που προκύπτει σε σχέση με το ποσοστό εποχικής λειτουργίας των επιχειρήσεων, εξηγείται από
το ότι υπάρχει ποσοστό 27,7% των ερωτηθέντων, το οποίο έχει δηλώσει ότι στην επιχείρηση απασχολείται 1
άτομο συμπεριλαμβανομένου του ιδιοκτήτη. Οι απαντήσεις των επιχειρηματιών αυτών δείχνουν ότι
κατατάσσουν τους εαυτούς τους στους εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης, ενώ όσον αφορά όλες τις
υπόλοιπες μορφές απασχόλησης, έχουν δώσει την απάντηση «Κανένα άτομο».

4

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των συμμετεχόντων στην ερώτηση «Ποια είναι η βασικότερη επαγγελματική
ειδικότητα για τη λειτουργία της επιχείρησής σας».
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Οικογενειακή
κατάσταση
Εθνικότητα
Εντοπιότητα

32,1%

19,7%

37,3%

4,4%

6,4%

2,3

3,0

19,7%
14,5%

6,0%
6,4%

24,9%
20,5%

14,1%
12,4%

35,3%
46,2%

3,4
3,7

5,0
5,0

Αρχικά, οι ερωτώμενοι σε ποσοστό 30,9% αξιολόγησαν ως πολύ σημαντικό το φύλο ως ατομικό
χαρακτηριστικό κατά τη διαδικασία προσλήψεων, ενώ το αξιολόγησαν σε ποσοστό 26,5% ως μέτρια
σημαντικό, σε ποσοστό 25,7% ως καθόλου σημαντικό, σε ποσοστό 11,2% ως αρκετά σημαντικό και
σε ποσοστό 5,6% ως λίγο σημαντικό. Επίσης, από την επισκόπηση του Διαγράμματος 3.21
παρατηρούμε ότι το φύλο είναι πολύ σημαντικό ως ατομικό χαρακτηριστικό για υψηλά ποσοστά
των Ειδικευμένων τεχνιτών και ασκούντων συναφή επαγγέλματα, των Ανειδίκευτων εργατών,
χειρωνάκτων και μικροεπαγγελματιών και των Χειριστών βιομηχανικών εγκαταστάσεων,
μηχανημάτων και εξοπλισμού και συναρμολογητών. Αντίθετα, εμφανίζεται ως καθόλου σημαντικό
χαρακτηριστικό για υψηλά ποσοστά Τεχνικών και ασκούντων συναφή επαγγέλματα, Υπαλλήλων
γραφείου και Απασχολούμενων στην παροχή υπηρεσιών και πωλητών.
Διάγραμμα 3.20: Αξιολόγηση του φύλου ως προς τη σημασία του κατά τη διαδικασία προσλήψεων
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Διάγραμμα 3.21: Αξιολόγηση του φύλου ως προς τη σημασία του κατά τη διαδικασία προσλήψεων ανά
επάγγελμα

Η ηλικία αξιολογήθηκε ως προς τη σημασία της κατά τη διαδικασία προσλήψεων από το 35,3% των
ερωτηθέντων ως πολύ σημαντικό ατομικό χαρακτηριστικό, με το 30,1% να την αξιολογεί ως μέτρια
σημαντικό παράγοντα και το 19,7% ως αρκετά σημαντικό παράγοντα. Το 10,4% αξιολογεί την ηλικία
ως καθόλου σημαντική κατά τη διαδικασία προσλήψεων, με το υπόλοιπο 4,4% να την αξιολογεί ως
λίγο σημαντική.
Ακόλουθα, η ηλικία αξιολογείται ως σημαντικό ατομικό χαρακτηριστικό (σε αρκετά και πολύ υψηλό
βαθμό) κυρίως για τους Ειδικευμένους τεχνίτες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα, τους
Ανειδίκευτους εργάτες, χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες, τους Απασχολούμενους στην παροχή
υπηρεσιών και πωλητές και τους Τεχνικούς και ασκούντες συναφή επαγγέλματα.
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Διάγραμμα 3.22: Αξιολόγηση της ηλικίας ως προς τη σημασία της κατά τη διαδικασία προσλήψεων

Διάγραμμα 3.23: Αξιολόγηση της ηλικίας ως προς τη σημασία της κατά τη διαδικασία προσλήψεων ανά
επάγγελμα

Ποσοστό 37,3% των ερωτηθέντων αξιολόγησε την οικογενειακή κατάσταση ως μέτρια σημαντικό
ατομικό χαρακτηριστικό κατά τη διαδικασία προσλήψεων, με το 32,1% να την αξιολογεί ως
καθόλου σημαντική και το 19,7% ως λίγο σημαντική. Μικρά ποσοστά 6,4% και 4,4% αξιολόγησαν
την οικογενειακή κατάσταση ως πολύ και αρκετά σημαντική αντίστοιχα.
Ακολούθως, στο Διάγραμμα 3.25 παρατηρούμε ότι η οικογενειακή κατάσταση αξιολογείται ως
μικρής σημασίας χαρακτηριστικό (καθόλου και λίγο σημαντικό) κατά τη διαδικασία προσλήψεων σε
υψηλά ποσοστά για το σύνολο των επαγγελμάτων.
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Διάγραμμα 3.24: Αξιολόγηση της οικογενειακής κατάστασης ως προς τη σημασία της κατά τη διαδικασία
προσλήψεων

Διάγραμμα 3.25: Αξιολόγηση της οικογενειακής κατάστασης ως προς τη σημασία της κατά τη διαδικασία
προσλήψεων ανά επάγγελμα

Η εθνικότητα αξιολογήθηκε από το 35,3% των ερωτηθέντων ως πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό
κατά τη διαδικασία προσλήψεων, με το 24,9% να δηλώνει ότι τη θεωρεί μέτρια σημαντικό
χαρακτηριστικό και το 19,7% ότι δεν τη θεωρεί σημαντική κατά τη διαδικασία προσλήψεων. Το
14,1% θεωρεί ότι είναι αρκετά σημαντική και το υπόλοιπο 6% ότι είναι λίγο σημαντική.
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Ακολούθως, η εθνικότητα αξιολογείται ως πολύ και αρκετά σημαντικό ατομικό χαρακτηριστικό με
υψηλά ποσοστά για τους Επαγγελματίες και τους Χειριστές βιομηχανικών εγκαταστάσεων,
μηχανημάτων και εξοπλισμού και συναρμολογητές.
Διάγραμμα 3.26: Αξιολόγηση της εθνικότητας ως προς τη σημασία της κατά τη διαδικασία προσλήψεων

Διάγραμμα 3.27: Αξιολόγηση της εθνικότητας ως προς τη σημασία της κατά τη διαδικασία προσλήψεων
ανά επάγγελμα

Οι συμμετέχοντες σε ποσοστό 46,2% δήλωσαν ότι θεωρούν την εντοπιότητα ως πολύ σημαντικό
χαρακτηριστικό κατά τη διαδικασία προσλήψεων, ενώ το 20,5% δήλωσε ότι τη θεωρεί μέτρια
σημαντική. Καθόλου σημαντική θεωρούν την εντοπιότητα το 14,5% των συμμετεχόντων, αρκετά
σημαντική το 12,4% και λίγο σημαντική το 6,4%.
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Ως προς τη σημασία της εντοπιότητας ανά επάγγελμα παρατηρούμε ότι τα υψηλότερα ποσοστά
συγκεντρώνουν οι Επαγγελματίες, οι Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα και
οι Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές. Το χαρακτηριστικό αυτό ωστόσο
αξιολογείται ως σημαντικό από μεγάλα ποσοστά για όλα τα επαγγέλματα.
Διάγραμμα 3.28: Αξιολόγηση της εντοπιότητας ως προς τη σημασία της κατά τη διαδικασία προσλήψεων

Διάγραμμα 3.29: Αξιολόγηση της εντοπιότητας ως προς τη σημασία της κατά τη διαδικασία προσλήψεων
ανά επάγγελμα

Ακολούθως, προκειμένου να σχηματιστεί ολοκληρωμένη εικόνα των χαρακτηριστικών στα οποία
δίνουν σημασία οι επιχειρήσεις κατά τη διαδικασία επιλογής προσωπικού, ζητήθηκε από τους
συμμετέχοντες να αξιολογήσουν τη σημασία που δίνουν στη θεωρητική γνώση, στην εμπειρία, στα
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προγράμματα κατάρτισης και στην ειδίκευση κατά τη διαδικασία αυτή. Ο παρακάτω Πίνακας
παρουσιάζει τις απαντήσεις τους, ενώ τα στοιχεία αυτά αναλύονται επίσης και ως προς τη σημασία
τους κατά τη διαδικασία επιλογής προσωπικού για κάθε κατηγορία επαγγέλματος των
εργαζομένων (μονοψήφια ταξινόμηση ISCO).
Πίνακας 3.4: Αξιολόγηση των παρακάτω στοιχείων ως προς τη σημασία τους κατά τη διαδικασία επιλογής
προσωπικού

Τίτλοι
τυπικής
εκπαίδευσης/
θεωρητική γνώση
Εμπειρία/
προϋπηρεσία
Παρακολούθηση
προγραμμάτων
επαγγελματικής
κατάρτισης
Εξειδίκευση
σε
σύγχρονες γνώσεις
και ειδικότητες

Καθόλου
σημαντικό

Λίγο
σημαντικό

Μέτρια
σημαντικό

Αρκετά
σημαντικό

Πολύ
σημαντικό

M.O

Επικρατούσα
τιμή

8,4%

9,6%

34,9%

18,5%

28,5%

3,5

3,0

3,6%

2,0%

14,5%

20,9%

59%

4,3

5,0

21,7%

24,9%

34,5%

6,4%

12,4%

2,6

3,0

15,3%

16,5%

24,9%

16,1%

27,3%

3,2

5,0

Αναλυτικότερα, οι τίτλοι τυπικής εκπαίδευσης/ θεωρητική γνώση είναι μέτρια σημαντικός
παράγοντας για ποσοστό 34,9% των ερωτηθέντων. Ποσοστό 28,5% δήλωσε ότι οι τίτλοι τυπικής
εκπαίδευσης είναι πολύ σημαντικοί, ποσοστό 18,5% ότι είναι αρκετά σημαντικοί, ενώ ποσοστά
9,6% και 8,4% των ερωτηθέντων θεωρούν ότι είναι λίγο σημαντικός και καθόλου σημαντικός
παράγοντας αντίστοιχα. Ως προς τη σημασία των τίτλων τυπικής εκπαίδευσης ανά επάγγελμα,
παρατηρούμε ότι το στοιχείο αυτό είναι περισσότερο σημαντικό για τους Επαγγελματίες και έπειτα
για τους Τεχνικούς και ασκούντες συναφή επαγγέλματα και τους Ειδικευμένους τεχνίτες και
ασκούντες συναφή επαγγέλματα, ενώ λιγότερο σημαντικό είναι για τους Ανειδίκευτους εργάτες,
χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες.
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Διάγραμμα 3.30: Αξιολόγηση των τίτλων τυπικής εκπαίδευσης/ θεωρητική γνώση ως προς τη σημασία τους
κατά τη διαδικασία επιλογής προσωπικού

Διάγραμμα 3.31: Αξιολόγηση των τίτλων τυπικής εκπαίδευσης/ θεωρητική γνώση ως προς τη σημασία τους
κατά τη διαδικασία επιλογής προσωπικού ανά επάγγελμα

Στη συνέχεια, η εμπειρία/ προϋπηρεσία αξιολογείται από την πλειονότητα των συμμετεχόντων
(59%) ως πολύ σημαντικός παράγοντας κατά τη διαδικασία επιλογής προσωπικού, με ποσοστό
20,9% να την αξιολογεί ως αρκετά σημαντικό και ποσοστό 14,5% ως μέτρια σημαντικό, ενώ μικρά
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ποσοστά 3,6% και 2% την αξιολογούν ως καθόλου και λίγο σημαντικό παράγοντα, αντίστοιχα.
Ακολούθως, η εμπειρία/ προϋπηρεσία αξιολογείται ως προς τη σημασία της κατά τη διαδικασία
επιλογής προσωπικού, με υψηλά ποσοστά για όλα τα επαγγέλματα.
Διάγραμμα 3.32: Αξιολόγηση της εμπειρίας/ προϋπηρεσίας ως προς τη σημασία της κατά τη διαδικασία
επιλογής προσωπικού

Διάγραμμα 3.33: Αξιολόγηση της εμπειρίας/ προϋπηρεσίας ως προς τη σημασία της κατά τη διαδικασία
επιλογής προσωπικού ανά επάγγελμα
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Η παρακολούθηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης θεωρείται ως μέτρια σημαντικός
παράγοντας κατά τη διαδικασία επιλογής προσωπικού από ποσοστό 34,5% και ως λίγο σημαντικός
παράγοντας από το 24,9%. Ποσοστό 21,7% δήλωσε ότι δεν είναι καθόλου σημαντική η
παρακολούθηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, ποσοστό 21,4% δήλωσε ότι είναι
πολύ σημαντική και το υπόλοιπο 6,4% ότι είναι αρκετά σημαντική. Ως προς την κατηγοριοποίηση
ανά επάγγελμα παρατηρούμε ότι η παρακολούθηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης
θεωρείται για όλα τα επαγγέλματα ως καθόλου ή λίγο σημαντική από μεγάλα ποσοστά
συμμετεχόντων, με εξαίρεση τους Ειδικευμένους τεχνίτες, για τους οποίους εμφανίζεται και το
υψηλότερο ποσοστό στην αξιολόγηση του παράγοντα ως πολύ σημαντικός.
Διάγραμμα 3.34: Αξιολόγηση της παρακολούθησης προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης ως προς τη
σημασία της κατά τη διαδικασία επιλογής προσωπικού
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Διάγραμμα 3.35: Αξιολόγηση της παρακολούθησης προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης ως προς τη
σημασία της κατά τη διαδικασία επιλογής προσωπικού ανά επάγγελμα

Ποσοστό 27,3% των ερωτηθέντων αξιολογεί την εξειδίκευση σε σύγχρονες γνώσεις και ειδικότητες
ως πολύ σημαντικό παράγοντα, το 24,9% ως μέτρια σημαντικό, το 16,5% και το 16,1% ως λίγο και
αρκετά σημαντικό αντίστοιχα, ενώ το 15,3% δεν θεωρεί την εξειδίκευση σημαντική κατά τη
διαδικασία επιλογής προσωπικού. Ακόλουθα, η εξειδίκευση σε σύγχρονες γνώσεις και ειδικότητες
αξιολογείται ως σημαντικός παράγοντας (σε αρκετά και πολύ υψηλό βαθμό) για τους Τεχνικούς και
ασκούντες συναφή επαγγέλματα και για τους Επαγγελματίες, ενώ μικρή είναι η σημασία που
δίνεται στον παράγοντα αυτόν για τους Ανειδίκευτους εργάτες, χειρώνακτες και
μικροεπαγγελματίες και για τους Χειριστές βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και
εξοπλισμού και συναρμολογητές.

179

Μελέτη Διάγνωσης των Αναγκών της Περιφερειακής Αγοράς Εργασίας στο Νότιο Αιγαίο

Διάγραμμα 3.36: Αξιολόγηση της εξειδίκευσης σε σύγχρονες γνώσεις και ειδικότητες ως προς τη σημασία
της κατά τη διαδικασία επιλογής προσωπικού

Διάγραμμα 3.37: Αξιολόγηση της εξειδίκευσης σε σύγχρονες γνώσεις και ειδικότητες ως προς τη σημασία
της κατά τη διαδικασία επιλογής προσωπικού ανά επάγγελμα

Ως έτος ίδρυσης της επιχείρησης, η πλειονότητα των ερωτηθέντων (55,8%) δήλωσε τα έτη από το
1991 έως το 2010, με ποσοστό 29,3% να δηλώνει ότι επιχείρηση ιδρύθηκε από το 2011-2016 και
ποσοστό 13,7% να δηλώνει ότι η επιχείρηση ιδρύθηκε από 1971-1990. Έτος ίδρυσης της επιχείρηση
ανάμεσα στο 1951 και το 1970 δήλωσε το 1,2% των επιχειρήσεων.
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Διάγραμμα 3.38: Έτος ίδρυσης της επιχείρησης

Όταν οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων ρωτήθηκαν εάν οι επιχειρήσεις έχουν εξαγωγική
δραστηριότητα, η συντριπτική πλειονότητα απάντησε αρνητικά (ποσοστό 98,4%). Θετική απάντηση
έδωσε το 1,6%.
Διάγραμμα 3.39: Ποσοστό επιχειρήσεων με εξαγωγική δραστηριότητα

Συμπληρωματικά, οι επιχειρήσεις που απάντησαν ότι έχουν εξαγωγική δραστηριότητα δήλωσαν σε
ποσοστό 50% ότι από τη δραστηριότητα αυτή προέρχεται το 0-15% του κύκλου εργασιών τους.
Ποσοστό 25% δήλωσε ότι από την εξαγωγική τους δραστηριότητα προέρχεται το 15-50% του
κύκλου εργασιών και το υπόλοιπο 25% δήλωσε ότι προέρχεται ποσοστό μεγαλύτερο του 50% του
κύκλου εργασιών τους.
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Διάγραμμα 3.40: Ποσοστό του κύκλου εργασιών που προέρχεται από εξαγωγική δραστηριότητα

Ακολούθως, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να αξιολογήσουν το βαθμό στον οποίο πιστεύουν ότι η
επιχείρηση αξιοποιεί πλήρως τους διαθέσιμους πόρους/ μέσα (προσωπικό, εξοπλισμό παραγωγής).
Ποσοστό 34,9% κρίνει ότι η επιχείρηση αξιοποιεί πλήρως τους διαθέσιμους πόρους/ μέσα σε
ποσοστό 61-80% και 22,5% κρίνει ότι τους αξιοποιεί πλήρως σε ποσοστό μεγαλύτερο του 81%. Οι
διαθέσιμοι πόροι/ μέσα αξιοποιούνται πλήρως από τις επιχειρήσεις σε ποσοστό 41-60% σύμφωνα
με το 18,5% των ερωτηθέντων, σε ποσοστό 21-40% σύμφωνα με το 16,1% των ερωτηθέντων, ενώ το
υπόλοιπο 8% κρίνει ότι οι διαθέσιμοι πόροι αξιοποιούνται πλήρως σε ποσοστό μικρότερο του 20%.
Διάγραμμα 3.41: Βαθμός πλήρους αξιοποίησης των διαθέσιμων πόρων/ μέσων από την επιχείρηση

Ακολουθεί η ανάλυση του βαθμού πλήρους αξιοποίησης των διαθέσιμων πόρων/ μέσων ανά κλάδο
δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων. Από την επισκόπηση του παρακάτω Διαγράμματος
παρατηρούμε ότι τα υψηλότερα ποσοστά αξιοποίησης εμφανίζονται στον κλάδο Σ. Άλλες

182

Μελέτη Διάγνωσης των Αναγκών της Περιφερειακής Αγοράς Εργασίας στο Νότιο Αιγαίο

δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών και στη συνέχεια στον κλάδο Γ. Μεταποίηση, ενώ ακολουθούν
οι κλάδοι Θ. Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης, Μ.
Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες και Ρ. Τέχνες, διασκέδαση και
ψυχαγωγία. Τα χαμηλότερα ποσοστά αξιοποίησης διαθέσιμων πόρων εμφανίζει ο κλάδος ΣΤ.
Κατασκευές.
Διάγραμμα 3.42: Βαθμός πλήρους αξιοποίησης των διαθέσιμων πόρων/ μέσων ανά κλάδο
δραστηριοποίησης

Πίνακας 3.5: Βαθμός πλήρους αξιοποίησης των διαθέσιμων πόρων/ μέσων ανά κλάδο δραστηριοποίησης

Α. Γεωργία, δασοκομία και αλιεία
Γ. Μεταποίηση
Δ. Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου,
ατμού και κλιματισμού
Ε. Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση
αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης
ΣΤ. Κατασκευές
Ζ. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο – Επισκευή
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών
Η. Μεταφορά και αποθήκευση
Θ. Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής
καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης
Ι. Ενημέρωση και επικοινωνία
Κ. Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές
δραστηριότητες
Μ. Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές
δραστηριότητες
Ν. Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες
Ο. Εκπαίδευση

<20%
33,3%
4,8%
-

21-40%
19,0%
-

41-60%
9,5%
50,0%

61-80%
33,3%
38,1%
50,0%

>81%
33,3%
28,6%
-

50,0%

-

-

50,0%

-

5,3%
13,4%

42,1%
17,9%

21,1%
20,9%

15,8%
26,9%

15,8%
20,9%

1,7%

42,9%
13,6%

20,3%

28,6%
40,7%

28,6%
23,7%

-

-

33,3%
100,0%

33,3%
-

33,3%
-

7,7%

7,7%

23,1%

42,3%

19,2%

33,3%
-

-

-

33,3%
100,0%

33,3%
-
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Π. Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία
και την κοινωνική μέριμνα
Ρ. Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία
Σ. Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών

-

-

-

50,0%

50,0%

-

15,4%

23,1%

53,8%

7,7%

14,3%

7,1%

-

35,7%

42,9%

Σε συνέχεια της παραπάνω ερώτησης, ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες που απάντησαν ότι οι
επιχειρήσεις τους αξιοποιούν τους διαθέσιμους πόρους/ μέσα σε ποσοστό μικρότερο του 60%, να
εξηγήσουν τους λόγους για τους οποίους κρίνουν ότι συμβαίνει αυτό, με την πλειονότητα των
ερωτηθέντων (54,7%) να απαντά ότι οφείλεται στη μείωση του κύκλου εργασιών. Ποσοστό 26,4%
κρίνει ότι το μειωμένο ποσοστό πλήρους αξιοποίησης των πόρων/ μέσων οφείλεται στην οργάνωση
των εργασιών, το 11,3% στο μάρκετινγκ και το 6,6% στην παρωχημένη τεχνολογία. Μικρό ποσοστό
0,9% δήλωσε κάποιο άλλο λόγο, όπως το ότι βρίσκονται στο στάδιο συνταξιοδότησης.
Διάγραμμα 3.43: Λόγοι αξιοποίησης των διαθέσιμων πόρων σε ποσοστό μικρότερο του 60%

Οι λόγοι στους οποίους οφείλονται τα χαμηλά ποσοστά (κάτω του 60%) αξιοποίησης των
διαθέσιμων πόρων/ μέσων ανά κλάδο δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων παρουσιάζονται
αναλυτικά στο παρακάτω Διάγραμμα.
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Διάγραμμα 3.44: Λόγοι αξιοποίησης των διαθέσιμων πόρων σε ποσοστό μικρότερο του 60% ανά κλάδο
δραστηριοποίησης

Η επόμενη ερώτηση παρέθεσε μια σειρά από συστήματα/ διαδικασίες ζητώντας από τους
συμμετέχοντες να δηλώσουν ποια από αυτά εφαρμόζουν/ διαθέτουν στην επιχείρησή τους. Από
την επισκόπηση του παρακάτω Διαγράμματος, το οποίο παρουσιάζει τις απαντήσεις των
ερωτηθέντων, παρατηρούμε ότι η πλειονότητα σε ποσοστό 61,3% δήλωσε ότι εφαρμόζει
οργανωμένη προβολή (σε επαγγελματικούς οδηγούς, μηχανές αναζήτησης κ.λπ.). Ποσοστό 50,2%
δήλωσε ότι διαθέτει βασικό ηλεκτρονικό σύστημα και ποσοστό 46,2% ότι διαθέτει εμπορικό σήμα,
με το 37,3% να δηλώνει ότι διαθέτει εξειδικευμένο λογισμικό. Σύστημα διασφάλισης ποιότητας
παραγωγικής διαδικασίας διαθέτει το 15,7% των ερωτηθέντων, αυτόματα συστήματα
παραγγελιοληψίας το 10,4% και ηλεκτρονικές πωλήσεις το 10%. Μικρά ποσοστά 6,4%, 6% και 5,2%
απάντησαν ότι εφαρμόζουν πράσινες διαδικασίες κατά την παραγωγή, συστήματα
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αυτοματοποίησης για την παρακολούθηση και έλεγχο "παραγωγικής" διαδικασίας και συστήματα
αυτοματοποίησης στην παραγωγή, αντίστοιχα.
Διάγραμμα 3.45: Συστήματα/ διαδικασίες που εφαρμόζουν/ διαθέτουν οι επιχειρήσεις

Συστήματα/ διαδικασίες που εφαρμόζουν οι
επιχειρήσεις
Οργανωμένη προβολή (σε επαγγελματικούς
οδηγούς, μηχανές αναζήτησης κ.λπ.)

61,3%

Βασικό ηλεκτρονικό σύστημα

50,2%

Εμπορικό σήμα

46,2%

Εξειδικευμένο λογισμικό

37,3%

Σύστημα διασφάλισης ποιότητας
παραγωγικής διαδικασίας

15,7%

Αυτόματα συστήματα παραγγελιοληψίας

10,4%

Ηλεκτρονικές πωλήσεις

10,0%

Πράσινες διαδικασίες κατά την παραγωγή

6,4%

Συστήματα αυτοματοποίησης για την
παρακολούθηση και έλεγχο "παραγωγικής"…
Συστήματα αυτοματοποίησης στην
παραγωγή

6,0%
5,2%

Η επόμενη ενότητα του ερωτηματολογίου εξετάζει τις μεταβολές στις θέσεις εργασίας, με την
πρώτη ερώτηση να ζητά από τους ερωτηθέντες να αναφέρουν εάν οι θέσεις εργασίας στην
επιχείρηση έχουν μεταβληθεί σε σχέση με ένα χρόνο πριν. Η πλειονότητα (52,6%) ανέφερε ότι οι
θέσεις εργασίας παρέμειναν οι ίδιες, ενώ ποσοστό 45,8% ανέφερε ότι οι θέσεις εργασίας
μειώθηκαν και ποσοστό 1,6% ότι αυξήθηκαν σε σχέση με έναν χρόνο πριν.
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Διάγραμμα 3.46: Μεταβολή των θέσεων εργασίας των επιχειρήσεων σε σχέση με ένα χρόνο πριν

Το παρακάτω Διάγραμμα περιγράφει αναλυτικά τις απαντήσεις των επιχειρήσεων σχετικά με τη
μεταβολή των θέσεων εργασίας σε σχέση με το προηγούμενο έτος ανά κλάδο δραστηριοποίησης
της επιχείρησης. Παρατηρούμε ότι οι κλάδοι που παρουσίασαν αύξηση των θέσεων εργασίας είναι
ο Κ. Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες, ο Σ. Άλλες δραστηριότητες παροχής
υπηρεσιών και ο Γ. Μεταποίηση.
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Διάγραμμα 3.47: Μεταβολή των θέσεων εργασίας των επιχειρήσεων σε σχέση με ένα χρόνο πριν ανά
κλάδο δραστηριοποίησης

Προς συμπλήρωση της εικόνας της παραπάνω ερώτησης, οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν στη
συνέχεια αναφορικά με τα αίτια πίσω από τη μεταβολή ή μη των θέσεων εργασίας. Οι απαντήσεις
τους παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα:
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Πίνακας 3.6: Αίτια των αλλαγών σχετικά με τη μεταβολή των θέσεων εργασίας

Συρρίκνωση τζίρου
Επέκταση τζίρου
Τεχνολογική αναδιάρθρωση
Αλλαγή του τρόπου οργάνωσης της παραγωγής
Αλλαγή στον προσανατολισμό της εταιρείας ως
προς το παραγόμενο προϊόν ή την
προσφερόμενη υπηρεσία
Άλλο (προσδιορίστε)

Αυξήθηκαν

Μειώθηκαν

0%
25%
25%
50%
0%

100%
0%
0%
0%
0%

Παρέμειναν
ίδιες
14,5%
0%
4,6%
3,8%
1,5%

0%

0%

75,6%

Παρατηρούμε ότι η συρρίκνωση του κύκλου εργασιών αναφέρθηκε ως αιτία για τη μείωση των
θέσεων εργασίας σε σχέση με ένα χρόνο πριν, από το σύνολο των επιχειρήσεων που δήλωσαν
μείωση των θέσεων εργασίας. Όσον αφορά τις επιχειρήσεις που ανέφεραν ότι αυξήθηκαν οι θέσεις
εργασίας τους, το 50% δήλωσε ότι αυτό οφείλεται στην αλλαγή του τρόπου οργάνωσης της
παραγωγής και όμοια ποσοστά 25% δήλωσαν ως αίτια την επέκταση του κύκλου εργασιών και την
τεχνολογική αναδιάρθρωση. Ως προς τις επιχειρήσεις που ανέφεραν ότι οι θέσεις εργασίας τους
παρέμειναν αμετάβλητες σε σχέση με το προηγούμενο έτος, η πλειονότητα (75,6%) δήλωσε κάποια
διαφορετική αιτία από τις διαθέσιμες επιλογές. Πιο αναλυτικά, ποσοστό 48,9% δήλωσε ότι δεν
υπάρχει οικονομική άνεση για προσλήψεις, το 23,7% ότι γίνονται προσπάθειες να μην απολυθεί
προσωπικό και το 3,1% ότι δεν υπάρχει ανάγκη για προσλήψεις. Ακόμη, ποσοστό 14,5% ανέφερε τη
συρρίκνωση του κύκλου εργασιών ως αιτία για τις αμετάβλητες θέσεις εργασίας, το 4,6% την
τεχνολογική αναδιάρθρωση, το 3,8% την αλλαγή του τρόπου οργάνωσης της παραγωγής και το
1,5% την αλλαγή στον προσανατολισμό της εταιρείας ως προς το παραγόμενο προϊόν ή την
προσφερόμενη υπηρεσία.
Ακολούθως, οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν εάν βρίσκονται σε αναζήτηση προσωπικού αυτή την
περίοδο, με τη συντριπτική πλειονότητα (98,8%) να απαντά αρνητικά και το 1,2% να απαντά θετικά.
Διάγραμμα 3.48: Αναζήτηση προσωπικού αυτή την περίοδο
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Στη συνέχεια, ζητήθηκε από τις επιχειρήσεις που δήλωσαν πως βρίσκονται σε αναζήτηση
προσωπικού να προσδιορίσουν τις επαγγελματικές ειδικότητες που αναζητούν, τον τρόπο
απασχόλησης των μελλοντικών εργαζομένων στις θέσεις αυτές και το εκπαιδευτικό επίπεδο που
απαιτείται για αυτές. Οι απαντήσεις των εκπροσώπων επιχειρήσεων εμφανίζονται στον παρακάτω
Πίνακα, στον οποίο παρατηρούμε ότι στην πρώτη περίπτωση η επαγγελματική ειδικότητα που
αναζητείται είναι βοηθός λογιστή με πλήρη απασχόληση και εκπαίδευση μεταδευτεροβαθμια μη
πανεπιστημιακή (ΙΕΚ), στη δεύτερη περίπτωση αναζητείται εξειδικευμένος καθηγητής γερμανικών
με καθεστώς πλήρους απασχόλησης και πρώτο επίπεδο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και στην
τρίτη περίπτωση αναζητείται φυσικοθεραπευτής, επίσης με πλήρη απασχόληση και πρώτο επίπεδο
πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.
Πίνακας 3.7: Επαγγελματικές ειδικότητες που αναζητούνται αυτή την περίοδο

Επαγγελματική
Ειδικότητα

Θέση στην
επιχείρηση

Τρόπος
απασχόλησης

Εκπαιδευτική
βαθμίδα

Πόσο
δύσκολο
είναι να
βρείτε τη
συγκεκριμένη
θέση

1

Βοηθός λογιστή

Βοηθοί
επαγγελματιών
επιχειρήσεων
και διοίκησης

Πλήρης

Μεταδευτεροβάθμια
εκπαίδευση μη
πανεπιστημιακή (ΙΕΚ)

Πολύ
δύσκολο

1

Εξειδικευμένος
καθηγητής
γερμανικών

Εκπαιδευτικοί

Πλήρης

1

Φυσικοθεραπευτής

Επαγγελματίες
του τομέα της
υγείας

Πλήρης

Αριθμός
θέσεων

Πρώτο επίπεδο
Πανεπιστημιακής
εκπαίδευσης (ΑΕΙ,
ΤΕΙ)
Πρώτο επίπεδο
Πανεπιστημιακής
εκπαίδευσης (ΑΕΙ,
ΤΕΙ)

Πολύ εύκολο

Πολύ
δύσκολο

Αναφορικά με τον κύριο λόγο που η παραπάνω θέση παραμένει κενή, στην πρώτη περίπτωση
αναφέρθηκε η έλλειψη ενδιαφέροντος, ενώ στην δεύτερη περίπτωση ο λόγος είναι οι μη
ελκυστικές παροχές και στην τρίτη είναι η έλλειψη απαιτούμενων προσόντων – δεξιοτήτων.
Στη συνέχεια οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν εάν πρόκειται να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας
στην επιχείρησή τους στους επόμενους έξι μήνες, με τη συντριπτική πλειονότητα (95,6%) να
απαντά αρνητικά και μικρό ποσοστό 4,4% να απαντά ότι δεν γνωρίζει εάν θα δημιουργηθούν νέες
θέσεις στους επόμενους έξι μήνες.
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Διάγραμμα 3.49: Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στην επιχείρηση στους επόμενους 6 μήνες

Στην τρίτη ενότητα του ερωτηματολογίου αναλύονται οι δεξιότητες του υφιστάμενου προσωπικού
των επιχειρήσεων. Αρχικά ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να προσδιορίσουν την βασικότερη
επαγγελματική ειδικότητα για τη λειτουργία της επιχείρησής τους.
Οι επαγγελματικές ειδικότητες που δήλωσαν οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων ως τις βασικότερες
για τη λειτουργία της επιχείρησης παρουσιάζονται παρακάτω ομαδοποιημένες σε επαγγέλματα
βάσει μονοψήφιας και διψήφιας ταξινόμηση ISCO.
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Διάγραμμα 3.50: Βασικότερες επαγγελματικές ειδικότητες για τις επιχειρήσεις ομαδοποιημένες ανά
μονοψήφια ταξινόμηση ISCO
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Διάγραμμα 3.51: Βασικότερες επαγγελματικές ειδικότητες για τις επιχειρήσεις ομαδοποιημένες ανά
διψήφια ταξινόμηση ISCO
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Πίνακας 3.8: Βασικότερη επαγγελματική ειδικότητα (μονοψήφια ταξινόμηση ISCO) ανά κλάδο δραστηριοποίησης της επιχείρησης

Α. Γεωργία, δασοκομία και αλιεία
Γ. Μεταποίηση
Δ. Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού
και κλιματισμού
Ε. Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση
αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης
ΣΤ. Κατασκευές
Ζ. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο – Επισκευή
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών
Η. Μεταφορά και αποθήκευση
Θ. Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και
υπηρεσιών εστίασης
Ι. Ενημέρωση και επικοινωνία
Κ. Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες
Μ. Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές
δραστηριότητες
Ν. Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες
Ο. Εκπαίδευση
Π. Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και
την κοινωνική μέριμνα
Ρ. Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία
Σ. Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών

Επαγγελματίες

Τεχνικοί και
ασκούντες συναφή
επαγγέλματα

Υπάλληλοι
γραφείου

Απασχολούμεν
οι στην παροχή
υπηρεσιών και
πωλητές

Ειδικευμένοι
τεχνίτες και
ασκούντες συναφή
επαγγέλματα

Χειριστές βιομηχανικών
εγκαταστάσεων,
μηχανήματων και
εξοπλισμού και
συναρμολογητές
(μονταδόροι)

Ανειδίκευτοι
εργάτες,
χειρώνακτες
και
μικροεπαγγελ
ματίες

5,6%
2,8%

-

8,3%
-

1,0%
-

45,7%
2,9%

7,7%
-

5,0%
2,5%
-

-

-

-

-

-

-

5,0%

8,3%
-

5,9%

33,3%

2,1%
46,9%

5,7%
31,4%

38,5%

30,0%
2,5%

2,8%
5,6%

-

8,3%
16,7%

1,0%
35,4%

-

30,8%
-

52,5%

2,8%
52,8%

11,8%
35,3%

8,3%
-

1,0%
-

2,9%
2,9%

-

-

5,6%
2,8%

5,9%

8,3%
-

2,1%
-

-

23,1%
-

-

5,6%
5,6%
100,0%

23,5%
17,6%
100,0%

8,3%
8,3%
100,0%

6,3%
4,2%
100,0%

8,6%
100,0%

100,0%

2,5%
100,0%
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Αναφορικά με τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούνται στη βασικότερη επαγγελματική
ειδικότητα για τη λειτουργία της επιχείρησης, το 43,8% των ερωτηθέντων απάντησαν ότι
απασχολείται 1 άτομο και το 24,9% ότι απασχολούνται 2 άτομα. Ποσοστό 13,7% απασχολεί 3
άτομα στη βασικότερη ειδικότητα, το 12,4% απασχολεί πάνω από 5 άτομα και το 5,2% απασχολεί 4
άτομα.
Διάγραμμα 3.52: Αριθμός απασχολούμενων στη βασικότερη επαγγελματική ειδικότητα

Όσον αφορά το σύνηθες επίπεδο τυπικών προσόντων που απαιτείται για τη βασικότερη ειδικότητα
σε επίπεδο εκπαίδευσης, ποσοστό 41,8% δήλωσε ότι απαιτείται υποχρεωτική ή στοιχειώδης
εκπαίδευση (έως γυμνάσιο), το 18,5% ότι απαιτείται αποφοίτηση από σχολές ή ινστιτούτα
μεταλυκειακής εκπαίδευσης ή κατάρτισης και το 18,1% ότι απαιτείται αποφοίτηση από γενικό
λύκειο. Επίπεδο τυπικών προσόντων σε επίπεδο ΤΕΙ/ΑΕΙ δήλωσε ότι απαιτείται το 13,7%, ενώ για το
7,6% απαιτείται αποφοίτηση από τεχνικό λύκειο και για το υπόλοιπο 0,4% απαιτούνται
μεταπτυχιακοί/ διδακτορικοί τίτλοι.
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Διάγραμμα 3.53: Σύνηθες επίπεδο τυπικών προσόντων για τη βασικότερη επαγγελματική ειδικότητα

To παρακάτω Διάγραμμα παρουσιάζει το σύνηθες απαιτούμενο επίπεδο τυπικών προσόντων ανά
επάγγελμα (σε μονοψήφια ταξινόμηση ISCO). Παρατηρούμε ότι στους Επαγγελματίες η
πλειονότητα των ερωτηθέντων δήλωσε ως σύνηθες επίπεδο τυπικών προσόντων την αποφοίτηση
από ΤΕΙ/ΑΕΙ, στους Τεχνικούς και ασκούντες συναφή επαγγέλματα και στους Ειδικευμένους τεχνίτες
και ασκούντες συναφή επαγγέλματα η πλειονότητα δήλωσε την αποφοίτηση από σχολές ή
ινστιτούτα μεταλυκειακής εκπαίδευσης ή κατάρτισης, στους Υπαλλήλους γραφείου την
υποχρεωτική ή στοιχειώδη εκπαίδευση (έως γυμνάσιο) και ομοίως την αποφοίτηση από γενικό
λύκειο και στους Απασχολούμενους στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές την στοιχειώδη
εκπαίδευση. Στους Χειριστές βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εξοπλισμού και
συναρμολογητές όπως και στους Ανειδίκευτους εργάτες και μικροεπαγγελματίες το σύνηθες
απαιτούμενο επίπεδο εκπαίδευσης είναι η υποχρεωτική εκπαίδευση, όπου και εμφανίζονται τα
υψηλότερα ποσοστά αυτού του επιπέδου τυπικών προσόντων.
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Διάγραμμα 3.54: Σύνηθες επίπεδο τυπικών προσόντων για τη βασικότερη επαγγελματική ειδικότητα ανά
επάγγελμα (μονοψήφια ταξινόμηση ISCO)

Στη συνέχεια οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να προσδιορίσουν τα ποσοστά εργαζομένων στις
βασικότερες ειδικότητες για την επιχείρησή τους για τις εξής κατηγορίες: είναι γυναίκες, είναι άνω
των 50 ετών, είναι κάτω των 29 ετών, εργάζονται στην επιχείρηση λιγότερο από 2 έτη και είναι
ΑΜΕΑ. Οι απαντήσεις τους παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. Συμπληρωματικά, κάθε μια
από τις κατηγορίες αυτές αναλύεται5 και ανά διψήφια ταξινόμηση ISCO.
Πίνακας 3.9: Ποσοστά της βασικότερης επαγγελματικής ειδικότητας που ανήκουν στις παρακάτω
κατηγορίες

Είναι γυναίκες
Είναι άνω των 50 ετών
Είναι κάτω των 29 ετών
Εργάζεται στην επιχείρηση λιγότερο από 2 έτη

0-20%
61,0%
68,7%
48,6%
76,3%

21-40%
7,2%
8,4%
20,5%
10,4%

41-60%
22,5%
18,5%
16,9%
5,2%

61-80%
2,8%
2,4%
13,7%
2,0%

81-100%
6,4%
2,0%
0,4%
6,0%

Είναι ΑΜΕΑ

100%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Παρατηρούμε ποσοστό 61% των ερωτηθέντων απάντησε ότι εργαζόμενοι της βασικότερης
επαγγελματικής ειδικότητας για τη λειτουργία της επιχείρησης είναι γυναίκες σε ποσοστό 0-20%, το
22,5% ότι είναι γυναίκες σε ποσοστό 41-60%, ενώ μικρά ποσοστά 7,2%, 6,4% και 2,8% απασχολούν
γυναίκες στην βασικότερη ειδικότητα σε ποσοστά 21-40%, 81-100% και 61-80% αντίστοιχα.

5
Στα Διαγράμματα παρουσιάζονται τα επαγγέλματα που εμφανίζουν την υψηλότερη συγκέντρωση
απαντήσεων των ερωτηθέντων (πάνω από 10).
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Διάγραμμα 3.55: Ποσοστό της βασικότερης επαγγελματικής ειδικότητας που είναι γυναίκες

Διάγραμμα 3.56: Ποσοστό της βασικότερης επαγγελματικής ειδικότητας που είναι γυναίκες (ανά διψήφια
ταξινόμηση ISCO)

Ποσοστό 68,7% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι οι εργαζόμενοι της βασικότερης επαγγελματικής
ειδικότητας για τη λειτουργία της επιχείρησης είναι άνω των 50 ετών σε ποσοστό 0-20%, με το
18,5% να δηλώνει ότι το ποσοστό αυτό είναι 41-60% και το 8,4% ότι είναι 21-40%. Ποσοστά 2,4%
και 2% απάντησαν ότι οι εργαζόμενοι άνω των 50 ετών στην βασικότερη ειδικότητα καλύπτουν
ποσοστά 61-80% και 81-100% στην επιχείρηση.
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Διάγραμμα 3.57: Ποσοστό της βασικότερης επαγγελματικής ειδικότητας που είναι άνω των 50 ετών
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Διάγραμμα 3.58: Ποσοστό της βασικότερης επαγγελματικής ειδικότητας που είναι άνω των 50 ετών (ανά
διψήφια ταξινόμηση ISCO)

Εργαζόμενοι κάτω των 29 ετών απασχολούνται στη βασικότερη ειδικότητα της επιχείρησης σε
ποσοστό 0-20%, σύμφωνα με το 48,6%, ενώ το 20,5% δήλωσε ότι απασχολούνται σε ποσοστό 2140% και το 16,9% σε ποσοστό 41-60%. Το 61-80% των εργαζόμενων στη βασικότερη ειδικότητα
είναι κάτω των 29 ετών σύμφωνα με το 13,7% και το υπόλοιπο 0,4% δήλωσε ότι είναι κάτω των 29
ετών σε ποσοστό 81-100%.

200

Μελέτη Διάγνωσης των Αναγκών της Περιφερειακής Αγοράς Εργασίας στο Νότιο Αιγαίο

Διάγραμμα 3.59: Ποσοστό της βασικότερης επαγγελματικής ειδικότητας που είναι κάτω των 29 ετών

Διάγραμμα 3.60: Ποσοστό της βασικότερης επαγγελματικής ειδικότητας που είναι κάτω των 29 ετών (ανά
διψήφια ταξινόμηση ISCO)

Το 76,3% απάντησε ότι εργαζόμενοι της βασικότερης ειδικότητας που να εργάζονται στην
επιχείρηση λιγότερο από 2 έτη απασχολούνται σε ποσοστό 0-20% και το 10,4% σε ποσοστό 21-40%.
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Μικρά ποσοστά 6%, 5,2% και 2% των συμμετεχόντων απάντησαν ότι εργαζόμενοι λιγότερο από 2
έτη στην επιχείρηση απασχολούνται σε ποσοστά 81-100%, 41-60% και 61-80%, αντίστοιχα.
Διάγραμμα 3.61: Ποσοστό της βασικότερης επαγγελματικής ειδικότητας που εργάζεται στην επιχείρηση
λιγότερο από 2 έτη
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Διάγραμμα 3.62: Ποσοστό της βασικότερης επαγγελματικής ειδικότητας που εργάζεται στην επιχείρηση
λιγότερο από 2 έτη ανά διψήφια ταξινόμηση ISCO)

Τέλος, το σύνολο των ερωτηθέντων απάντησε ότι απασχολεί ΑΜΕΑ στην βασικότερη ειδικότητα σε
ποσοστό 0-20% και συγκεκριμένα, το 1,2% των ερωτηθέντων απασχολεί ΑΜΕΑ σε ποσοστό 10% και
το 4,8% σε ποσοστό 20%. Οι κατηγορίες επαγγελμάτων ανά διψήφια ταξινόμηση ISCO στις οποίες
απασχολούνται ΑΜΕΑ παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα 3.10.
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Διάγραμμα 3.63: Ποσοστό της βασικότερης επαγγελματικής ειδικότητας που είναι ΑΜΕΑ

Πίνακας 3.10: Ποσοστό της βασικότερης επαγγελματικής ειδικότητας που είναι ΑΜΕΑ (ανά διψήφια

24. Επαγγελματίες επιχειρήσεων και διοίκησης
33. Βοηθοί Επαγγελματιών επιχειρήσεων και διοίκησης
34. Βοηθοί επαγγελματιών του νομικού, κοινωνικού και πολιτιστικού τομέα και
ασκούντες συναφή επαγγέλματα
41. Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων και χειριστές μηχανών με πληκτρολόγιο
42. Υπάλληλοι εξυπηρέτησης πελατών
51. Απασχολούμενοι στην παροχή προσωπικών υπηρεσιών
52. Πωλητές
72. Τεχνίτες μετάλλων, μηχανημάτων και ασκούντες συναφή επαγγέλματα
73. Χειροτέχνες και τυπογράφοι
83. Οδηγοί μέσων μεταφοράς και χειριστές κινητού εξοπλισμού
ταξινόμηση ISCO)

10%
5,6%
-

20%
5,6%
14,3%
16,7%

33,3%
1,8%
-

22,2%
5,0%
3,6%
10,0%
100,0%
8,3%

Η επόμενη ομάδα ερωτήσεων εξετάζει μια σειρά από δεξιότητες, γνώσεις και ικανότητες των
εργαζομένων στη βασικότερη επαγγελματική ειδικότητα για τη λειτουργία της επιχείρησης
ζητώντας από τις επιχειρήσεις καταρχήν να αξιολογήσουν το βαθμό στον οποίο οι δεξιότητες αυτές
απαιτούνται και στη συνέχεια το βαθμό επάρκειας των εργαζομένων σε αυτές τις δεξιότητες/
γνώσεις/ ικανότητες. Οι απαντήσεις των συμμετεχόντων παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες.
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Πίνακας 3.11: Βαθμός απαίτησης δεξιοτήτων/ γνώσεων/ ικανοτήτων

Βασικές δεξιότητες
Γνώση ξένων γλωσσών
Βασικές ψηφιακές δεξιότητες
Εξειδικευμένες ψηφιακές
δεξιότητες
Κοινωνικές δεξιότητες
Επαγγελματικές γνώσεις και
δεξιότητες

Δεν
απαιτείται
καθόλου

Χαμηλό
ς

Μέτριος

Αρκετά
υψηλός

Πολύ
υψηλός

Μέσος
όρος

Επικρατο
ύσα τιμή

2,8%
13,7%
36,5%
34,1%

2,0%
11,6%
16,1%
17,3%

15,3%
15,3%
13,7%
16,5%

14,9%
9,6%
11,2%
10,8%

65,1%
49,8%
22,5%
21,3%

4,4
3,7
2,7
2,7

5,0
5,0
1,0
1,0

0,0%
0,0%

10,4%
0,0%

33,3%
0,0%

12,0%
46,7%

44,2%
53,3%

3,9
4,5

5,0
5,0

Πίνακας 3.12: Βαθμός επάρκειας δεξιοτήτων/ γνώσεων/ ικανοτήτων

Βασικές δεξιότητες
Γνώση ξένων γλωσσών
Βασικές ψηφιακές δεξιότητες
Εξειδικευμένες ψηφιακές
δεξιότητες
Κοινωνικές δεξιότητες
Επαγγελματικές γνώσεις και
δεξιότητες

Δεν
διαθέτουν
καθόλου

Χαμηλός

Μέτριος

Αρκετά
υψηλός

Πολύ
υψηλός

M.O

Επικρατο
ύσα τιμή

3,2%
9,6%
10,4%
21,3%

2,8%
13,7%
24,9%
27,3%

26,1%
22,5%
25,7%
20,1%

20,9%
10,0%
18,9%
14,1%

47,0%
44,2%
20,1%
17,3%

4,1
3,7
3,1
2,8

5,0
5,0
3,0
2,0

6,8%
0,0%

20,9%
0,0%

29,3%
9,1%

22,5%
61,8%

20,5%
29,1%

3,3
4,2

3,0
4,0

Αρχικά ζητήθηκε από τους ερωτηθέντες να αξιολογήσουν την απαίτηση για βασικές δεξιότητες
(καλή γνώση και χρήση της ελληνικής γλώσσας/ αριθμητική ικανότητα) από τη βασικότερη
επαγγελματική ειδικότητα που έχουν δηλώσει. Από την επισκόπηση του Διαγράμματος 3.64
παρατηρούμε ότι η πλειονότητα (ποσοστό 65,1%) των συμμετεχόντων στη μελέτη απάντησε ότι για
την ειδικότητα αυτή απαιτείται η γνώση βασικών δεξιοτήτων σε πολύ υψηλό βαθμό, το 15,3% ότι
απαιτείται σε μέτριο βαθμό, το 14,9% σε αρκετά υψηλό βαθμό, ενώ πολύ μικρά ποσοστά 2,8% και
2,0% απάντησαν ότι δεν απαιτείται καθόλου και ότι απαιτείται σε χαμηλό βαθμό αντίστοιχα.
Όταν ζητήθηκε από τους ερωτηθέντες να αξιολογήσουν την επάρκεια των εργαζομένων στη
βασικότερη επαγγελματική ειδικότητα στις βασικές δεξιότητες, ποσοστό 47% απάντησε ότι τις
διαθέτει σε πολύ υψηλό βαθμό, με το 26,1% να απαντά ότι τις διαθέτει σε μέτριο βαθμό και το
20,9% σε αρκετά υψηλό βαθμό. Μικρά ποσοστά 3,2% και 2,8% απάντησαν ότι δεν τις διαθέτουν και
ότι τις διαθέτουν σε χαμηλό βαθμό, αντίστοιχα.
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Διάγραμμα 3.64: Βαθμός απαίτησης και επάρκειας σε βασικές δεξιότητες

Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες αξιολόγησαν τη γνώση ξένων γλωσσών που απαιτείται για την
άσκηση της βασικότερης επαγγελματικής ειδικότητας στην επιχείρηση, με το 49,8% να κρίνει ότι η
γνώση αυτή απαιτείται σε πολύ υψηλό βαθμό και το 15,3% ότι απαιτείται σε μέτριο βαθμό.
Ποσοστό 13,7% κρίνει ότι η γνώση ξένων γλωσσών δεν απαιτείται καθόλου για τη ειδικότητα αυτή,
με το 11,6% και το 9,6% να κρίνουν ότι απαιτείται σε χαμηλό και αρκετά υψηλό βαθμό αντίστοιχα.
Όσον αφορά την αξιολόγηση από τους συμμετέχοντες της επάρκειας των εργαζομένων στη γνώση
ξένων γλωσσών, το 44,2% απάντησε ότι διαθέτουν τη γνώση αυτή σε πολύ υψηλό βαθμό, το 22,5%
σε μέτριο βαθμό, το 13,7% σε χαμηλό βαθμό, το 10% σε αρκετά υψηλό βαθμό και το υπόλοιπο
9,6% ότι δεν διαθέτουν τη γνώση αυτή.
Διάγραμμα 3.65: Βαθμός απαίτησης και επάρκειας σε γνώση ξένων γλωσσών
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Η απαίτηση σε βασικές ψηφιακές δεξιότητες (π.χ. αποστολή και λήψη ηλεκτρονικής
αλληλογραφίας, εκτύπωση εγγράφων, εισαγωγή δεδομένων) για τη βασικότερη επαγγελματική
ειδικότητα στην επιχείρηση αξιολογήθηκε από το 36,5% των συμμετεχόντων ότι δεν απαιτείται
καθόλου, ενώ το 22,5% έκρινε ότι χρειάζεται σε πολύ υψηλό βαθμό, το 16,1% σε χαμηλό, το 13,7%
σε μέτριο και το 11,2% σε αρκετά υψηλό βαθμό.
Αναφορικά με το βαθμό στον οποίο πιστεύουν οι ερωτηθέντες ότι οι εργαζόμενοι διαθέτουν τις
βασικές ψηφιακές δεξιότητες, από την επισκόπηση του Διαγράμματος 3.66, παρατηρούμε ότι το
25,7% κρίνει ότι ο βαθμός επάρκειας είναι μέτριος, το 24,9% ότι είναι χαμηλός, το 20,1% ότι είναι
πολύ υψηλός, το 18,9% ότι είναι αρκετά υψηλός και το υπόλοιπο 10,4% ότι δεν διαθέτουν τις
δεξιότητες αυτές.
Διάγραμμα 3.66: Βαθμός απαίτησης και επάρκειας σε βασικές ψηφιακές δεξιότητες

Ακολούθως, οι συμμετέχοντες στη μελέτη αξιολόγησαν το βαθμό απαίτησης σε εξειδικευμένες
ψηφιακές δεξιότητες (π.χ. χρήση λογισμικού, Excel, PowerPoint, γνώσεις δικτύων κλπ.) για τη
βασικότερη επαγγελματική ειδικότητα για τη λειτουργία της επιχείρησης. Ποσοστό 34,1% απάντησε
ότι οι εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες δεν απαιτούνται καθόλου, με το 21,3% να κρίνει ότι
απαιτούνται σε πολύ υψηλό βαθμό, το 17,3% σε χαμηλό βαθμό, το 16,5% σε μέτριο βαθμό και το
10,8% σε αρκετά υψηλό βαθμό.
Όσον αφορά το βαθμό στον οποίο οι συμμετέχοντες πιστεύουν ότι οι εργαζόμενοι διαθέτουν τις εν
λόγω δεξιότητες, το 27,3% πιστεύει ότι τις διαθέτουν σε χαμηλό βαθμό, ενώ το 21,3% ότι δεν τις
διαθέτουν. Ποσοστό 20,1% πιστεύει ότι τις διαθέτουν σε μέτριο βαθμό, το 17,3% σε πολύ υψηλό
βαθμό και το 14,1% σε αρκετά υψηλό βαθμό.
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Διάγραμμα 3.67: Βαθμός απαίτησης και επάρκειας σε εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες

Ακολούθως, οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να εκτιμήσουν τον βαθμό στον οποίο απαιτούνται οι
κοινωνικές δεξιότητες (Επικοινωνιακές ικανότητες/ Ευελιξία και προσαρμοστικότητα/ Ικανότητα
εργασίας σε ομάδα/ Ανάληψη πρωτοβουλίας/ Οργανωτικές ικανότητες/ Δημιουργικότητα/
Ικανότητα επίλυσης σύνθετων προβλημάτων/ Ικανότητα εκμάθησης νέων πραγμάτων/ Το να
διαθέτουν επιχειρηματικό πνεύμα) για τη βασικότερη επαγγελματική ειδικότητα. Από την
επισκόπηση του ακόλουθου Διαγράμματος παρατηρούμε ότι ποσοστό 44,2% κρίνει ότι οι
κοινωνικές δεξιότητες απαιτούνται σε πολύ υψηλό βαθμό, με το 33,3% να κρίνει ότι απαιτούνται σε
μέτριο βαθμό, το 12% σε αρκετά υψηλό βαθμό και το υπόλοιπο 10,4% σε χαμηλό βαθμό. Κανείς εκ
των συμμετεχόντων δεν απάντησε ότι οι κοινωνικές δεξιότητες δεν απαιτούνται για την άσκηση της
βασικότερης επαγγελματικής ειδικότητας στην επιχείρησή του.
Ποσοστό 29,3% των συμμετεχόντων πιστεύει ότι οι εργαζόμενοι διαθέτουν κοινωνικές δεξιότητες
σε μέτριο βαθμό, το 22,5% πιστεύει ότι τις διαθέτουν σε αρκετά υψηλό βαθμό, το 20,9% σε χαμηλό
βαθμό, το 20,5% σε πολύ υψηλό βαθμό και το υπόλοιπο 6,8% ότι δεν τις διαθέτουν.
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Διάγραμμα 3.68: Βαθμός απαίτησης και επάρκειας σε κοινωνικές δεξιότητες

Το τελευταίο σκέλος της ερώτησης αυτής ζητά από τους συμμετέχοντες να δηλώσουν τις
επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες που σχετίζονται με την άσκηση της βασικότερης
επαγγελματικής ειδικότητας και στη συνέχεια να αξιολογήσουν αυτές τις γνώσεις/ δεξιότητες ως
προς το βαθμό επάρκειας των εργαζομένων σε αυτές. Από το παρακάτω Διάγραμμα παρατηρούμε
τις επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες που δήλωσαν στην κατηγορία αυτή οι συμμετέχοντες.
Διάγραμμα 3.69: Επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες που σχετίζονται με την άσκηση του επαγγέλματος
Εµπειρία

14,8%

Λογιστικές γνώσεις

13,9%

Επικοινω νιακές ∆εξιότητες

13,9%
11,5%

Γνώ ση πω λησιακών τεχνικώ ν
∆ίπλωµα Οδήγησης

6,6%

Γνώση οικοδοµικώ ν εργασιώ ν

6,6%

Γνώσεις µαγειρικής

6,6%

Υπευθυνότητα

5,7%

Ταχύτητα

4,9%

Γνώσεις καθαρισµού

4,9%

Ηλεκτρολογικές γνώσεις
Επαγγελµατισµός
∆ηµιουργικότητα
Γνώση γεω ργικώ ν εργασιώ ν
Γνώ σεις Υπολογιστώ ν
Γνώ σεις ασφαλίσεω ν

2,5%
2,5%
1,6%
1,6%
1,6%
0,8%

Παρατηρούμε στο ακόλουθο Διάγραμμα ότι η πλειονότητα (ποσοστό 53,3%) κρίνει ότι
επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες απαιτούνται σε πολύ υψηλό βαθμό για τη βασικότερη
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επαγγελματική ειδικότητα για τη λειτουργία της επιχείρησης, με το υπόλοιπο 46,7% να κρίνει ότι
απαιτούνται σε αρκετά υψηλό βαθμό. Αξίζει να σημειωθεί ότι κανείς εκ των συμμετεχόντων δεν
αξιολόγησε την απαίτηση σε επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες με μέτριο και χαμηλό βαθμό
και επίσης κανείς δεν απάντησε ότι δεν απαιτούνται καθόλου.
Αναφορικά με την εκτίμηση από μέρους των συμμετεχόντων του βαθμού στον οποίο οι
εργαζόμενοι διαθέτουν επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες που σχετίζονται με την άσκηση του
επαγγέλματος, η πλειονότητα (61,8%) εκτιμά ότι οι εργαζόμενοι διαθέτουν επάρκεια για τις
δεξιότητες αυτές σε αρκετά υψηλό βαθμό, ποσοστό 29,1% εκτιμά ότι διαθέτουν επάρκεια σε πολύ
υψηλό βαθμό και το υπόλοιπο 9,1%, σε μέτριο βαθμό.
Διάγραμμα 3.70: Βαθμός απαίτησης και επάρκειας σε επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες που
σχετίζονται με την άσκηση του επαγγέλματος

Οι ανωτέρω απαντήσεις των ερωτηθέντων σχετικά με το βαθμό στον οποίο απαιτούνται οι πιο
πάνω δεξιότητες και γνώσεις για τη βασικότερη επαγγελματική ειδικότητα της επιχείρησης και οι
απαντήσεις τους σχετικά με το βαθμό που πιστεύουν ότι οι εργαζόμενοι διαθέτουν τις αντίστοιχες
δεξιότητες/ γνώσεις παρουσιάζονται στη συνέχεια κατηγοριοποιημένες ως προς τα επαγγέλματα
των εργαζομένων6.
Από την επισκόπηση της Ομάδας Διαγραμμάτων 3.1 παρατηρούμε την αξιολόγηση των
ερωτηθέντων σχετικά με τις γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για την επαγγελματική
κατηγορία Επαγγελματίες με ταυτόχρονη παράθεση του βαθμού επάρκειας των Επαγγελματιών σε
αυτές.
•

Αναφορικά με τις Βασικές δεξιότητες, οι ερωτηθέντες κρίνουν ότι απαιτούνται σε πολύ υψηλό
βαθμό (88,9%) και ταυτόχρονα κρίνουν ότι η πολύ υψηλού βαθμού επάρκεια των
Επαγγελματιών σε αυτές είναι μικρότερη από το ζητούμενο (69,4%).

6

Σε κατηγορίες επαγγελμάτων έχουν ομαδοποιηθεί -βάσει μονοψήφιας ταξινόμησης ISCO- οι βασικότερες
επαγγελματικές ειδικότητες για τις επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις απαντήσεις των συμμετεχόντων σε
παραπάνω ερώτηση.
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•

•

•

•

•

Οι γνώση σε ξένες γλώσσες αξιολογείται από τους ερωτηθέντες ως απαραίτητη σε πολύ υψηλό
βαθμό (58,3%), ενώ επίσης κρίνουν ότι οι Επαγγελματίες διαθέτουν επάρκεια γνώσης σε
υψηλότερο βαθμό από το απαιτούμενο (66,7%).
Όσον αφορά τις βασικές ψηφιακές δεξιότητες, οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων κρίνουν στην
πλειονότητά τους ότι απαιτούνται σε πολύ υψηλό βαθμό (52,8%), ενώ σε όμοιο ποσοστό
κρίνουν ότι υπάρχει επάρκεια των Επαγγελματιών στις δεξιότητες αυτές.
Οι εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες κρίνονται ως απαραίτητες σε πολύ υψηλό βαθμό από
το 61,1% των εκπροσώπων επιχειρήσεων, ενώ κρίνουν ότι ο πολύ υψηλός βαθμός επάρκειας
των επαγγελματικών σε αυτές είναι χαμηλότερος (ποσοστό 50%).
Αναφορικά με τις κοινωνικές δεξιότητες, υψηλό ποσοστό των επιχειρήσεων (69,4%) κρίνουν ότι
είναι σε πολύ υψηλό βαθμό απαραίτητες για τους επαγγελματίες, ενώ όταν ζητήθηκε να
αξιολογήσουν την επάρκεια σε αυτές, μόνο το 33,3% απάντησε ότι οι επαγγελματίες τις
διαθέτουν σε πολύ υψηλό βαθμό.
Τέλος, το σύνολο των επιχειρήσεων θεωρούν ότι οι επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες που
σχετίζονται με την άσκηση του επαγγέλματος απαιτούνται σε υψηλό βαθμό (55,6% σε πολύ
υψηλό και 44,4% σε αρκετά υψηλό βαθμό) και ομοίως το σύνολο των επιχειρήσεων θεωρούν
ότι υπάρχει επάρκεια των Επαγγελματιών σε υψηλό βαθμό σε αυτές (17,6% σε πολύ υψηλό και
82,4% σε αρκετά υψηλό βαθμό).

Στη συνέχεια, από την επισκόπηση της Ομάδας Διαγραμμάτων 3.2 παρατηρούμε την αξιολόγηση
των εκπροσώπων επιχειρήσεων για την απαίτηση σε γνώσεις και δεξιότητες της επαγγελματικής
κατηγορίας Τεχνικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα, καθώς και την αξιολόγηση της επάρκειάς
τους σε αυτές.
•

•

•

•

•

•

Καταρχήν, οι βασικές δεξιότητες αξιολογούνται ως απαραίτητες σε πολύ υψηλό βαθμό για τους
Τεχνικούς από το 64,7% των ερωτηθέντων, ενώ μικρότερο ποσοστό (47,1%) κρίνει ως πολύ
υψηλό τον βαθμό επάρκειας των Τεχνικών σε αυτές.
Η πλειονότητα των ερωτηθέντων (ποσοστό 70,6%) αξιολογεί τη γνώση ξένων γλωσσών ως
απαραίτητη σε υψηλό βαθμό για τους Τεχνικούς, ενώ μικρότερο ποσοστό 23,5% κρίνει ότι οι
Τεχνικοί έχουν επάρκεια σε υψηλό βαθμό σε αυτή την κατηγορία γνώσεων.
Όσον αφορά τις βασικές ψηφιακές δεξιότητες, σχεδόν το σύνολο των συμμετεχόντων (94,1%)
αξιολογεί ότι απαιτούνται για τους Τεχνικούς σε υψηλό βαθμό (70,6% σε πολύ υψηλό και
23,5% σε αρκετά υψηλό βαθμό), με το 100% των συμμετεχόντων να αξιολογεί ότι υπάρχει
υψηλού βαθμού επάρκεια των δεξιοτήτων αυτών στους Τεχνικούς (35,3% σε πολύ υψηλό και
64,7% σε αρκετά υψηλό βαθμό).
Στη συνέχεια, οι εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες κρίνονται ως απαραίτητες σε πολύ υψηλό
βαθμό για τους Τεχνικούς από το 58,8% των ερωτηθέντων, ενώ κρίνουν ότι ο πολύ υψηλός
βαθμός επάρκειας των Τεχνικών σε αυτές είναι χαμηλότερος (ποσοστό 35,3%).
Οι συμμετέχοντες στο σύνολό τους κρίνουν ότι απαιτούνται σε υψηλό βαθμό κοινωνικές
δεξιότητες για τους Τεχνικούς (82,4% σε πολύ υψηλό και 17,6% σε αρκετά υψηλό βαθμό), ενώ
το ποσοστό των συμμετεχόντων που κρίνουν ότι υπάρχει υψηλού βαθμού επάρκεια των
Τεχνικών σε αυτές ανέρχεται σε 70,6% (41,2% πολύ υψηλό και 29,4% αρκετά υψηλό βαθμό).
Τέλος οι επαγγελματικές δεξιότητες και γνώσεις που σχετίζονται με την άσκηση του
επαγγέλματος αξιολογούνται ως πολύ απαραίτητες από το σύνολο των εκπροσώπων
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επιχειρήσεων (σε πολύ υψηλό από το 44,4% και σε αρκετά υψηλό βαθμό από το 55,6%).
Μικρότερο αλλά πολύ υψηλό ποσοστό 87,5% των επιχειρήσεων κρίνει ότι οι Τεχνικοί διαθέτουν
υψηλού βαθμού επάρκεια σε αυτές τις δεξιότητες (12,5% σε πολύ υψηλό βαθμό και 75% σε
αρκετά υψηλό βαθμό).
Ακολούθως αξιολογούνται οι απαιτήσεις σε γνώσεις και δεξιότητες από την επαγγελματική
κατηγορία των Υπαλλήλων Γραφείου, όπως επίσης και η επάρκειά τους σε αυτές.
•

•

•

•

•

•

Το σύνολο των εκπροσώπων επιχειρήσεων κρίνει ότι για τους Υπαλλήλους γραφείου υπάρχει
υψηλού βαθμού απαίτηση σε βασικές δεξιότητες (83,3% σε πολύ υψηλό και το 16,7% σε
αρκετά υψηλό βαθμό), ενώ μικρότερο ποσοστό 75% κρίνει ότι υπάρχει υψηλού βαθμού
επάρκεια σε βασικές δεξιότητες από τους Υπαλλήλους γραφείου (58,3% πολύ υψηλός και
16,7% αρκετά υψηλός βαθμός).
Ομοίως το σύνολο των ερωτηθέντων κρίνει ότι η γνώση ξένων γλωσσών απαιτείται για τους
Υπαλλήλους γραφείου σε υψηλό βαθμό (83,3% σε πολύ υψηλό και 16,7% σε αρκετά υψηλό
βαθμό). Ωστόσο το ποσοστό που κρίνει ότι υπάρχει υψηλού βαθμού επάρκεια σε γνώση ξένων
γλωσσών από τους υπαλλήλους γραφείου είναι μικρότερο (58,3%) και συγκεκριμένα, 50%
κρίνει ότι υπάρχει επάρκεια σε πολύ υψηλό και 8,3% σε αρκετά υψηλό βαθμό.
Σύμφωνα με το 16,7% των ερωτηθέντων, υπάρχει πολύ υψηλού βαθμού απαίτηση σε βασικές
ψηφιακές δεξιότητες από τους Υπαλλήλους γραφείου, ενώ όμοιο ποσοστό κρίνει ότι υπάρχει
πολύ υψηλού βαθμού επάρκεια σε βασικές ψηφιακές δεξιότητες. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι
ποσοστό 41,7% των ερωτηθέντων κρίνει ότι δεν υπάρχει απαίτηση για βασικές ψηφιακές
δεξιότητες από τους Υπάλληλους γραφείου.
Αναφορικά με τις εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες, όμοια ποσοστά 16,7% των
ερωτηθέντων κρίνουν ότι υπάρχει πολύ υψηλού βαθμού απαίτηση και επάρκεια σε αυτές για
τους Υπαλλήλους γραφείου. Όπως και στην περίπτωση των βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων,
υπάρχει ποσοστό 41,7% που πιστεύει ότι δεν υπάρχει απαίτηση για εξειδικευμένες ψηφιακές
δεξιότητες από τους Υπαλλήλους γραφείου.
Αναφορικά με τις κοινωνικές δεξιότητες, ποσοστό 50% των επιχειρήσεων κρίνει ότι είναι σε
πολύ υψηλό βαθμό απαραίτητες για τους Υπαλλήλους γραφείου, ενώ όταν ζητήθηκε να
αξιολογήσουν την επάρκεια σε αυτές, μόνο το 8,3% απάντησε ότι οι Υπάλληλοι γραφείου τις
διαθέτουν σε πολύ υψηλό βαθμό.
Τέλος, οι επαγγελματικές δεξιότητες και γνώσεις που σχετίζονται με την άσκηση του
επαγγέλματος αξιολογούνται ως πολύ απαραίτητες από το σύνολο των εκπροσώπων
επιχειρήσεων (σε πολύ υψηλό από το 25% και σε αρκετά υψηλό βαθμό από το 75%).
Μικρότερο αλλά πολύ υψηλό ποσοστό 85,7% των επιχειρήσεων κρίνει ότι οι Υπάλληλοι
γραφείου διαθέτουν υψηλού βαθμού επάρκεια σε αυτές τις δεξιότητες (28,6% σε πολύ υψηλό
βαθμό και 57,1% σε αρκετά υψηλό βαθμό).

Παρακάτω παρατίθεται η ανάλυση των απαιτήσεων και της επάρκειας σε γνώσεις και δεξιότητες
για τους Απασχολούμενους στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές, βάσει της Ομάδας Διαγραμμάτων
3.4.
•

Αρχικά, οι βασικές δεξιότητες αξιολογείται ότι απαιτούνται για τους Απασχολούμενους στην
παροχή υπηρεσιών και πωλητές σε πολύ υψηλό βαθμό από την πλειονότητα (60,4%) των
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•

•

•

•

•

ερωτηθέντων, ενώ υψηλού βαθμού επάρκεια των δεξιοτήτων αυτών κρίνει ότι διαθέτουν το
38,5% των ερωτηθέντων.
Πολύ υψηλού βαθμού απαίτηση σε γνώση ξένων γλωσσών υπάρχει για τους Απασχολούμενους
στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές σύμφωνα με το 59,4% των συμμετεχόντων, ενώ
μικρότερο ποσοστό 50% κρίνει ότι υπάρχει πολύ υψηλού βαθμού επάρκεια αυτής της γνώσης.
Οι βασικές ψηφιακές δεξιότητες κρίνονται σε πολύ υψηλό βαθμό απαραίτητες από το 14,6%
των ερωτηθέντων, ενώ οι Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές κρίνεται ότι
διαθέτουν υψηλού βαθμού επάρκεια στις δεξιότητες αυτές κατά το λίγο υψηλότερο 15,6% των
ερωτηθέντων.
Πολύ υψηλού βαθμού απαίτηση σε εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες υπάρχει για τους
Απασχολούμενους στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές σύμφωνα με το 11,5% των
ερωτηθέντων, ενώ λίγο μικρότερο ποσοστό 9,4% κρίνει ότι υπάρχει υψηλού βαθμού επάρκεια
στις δεξιότητες αυτές για την κατηγορία αυτή.
Κοινωνικές δεξιότητες σε πολύ υψηλό βαθμό κρίνεται ότι απαιτούνται για τους
Απασχολούμενους στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές από το 41,7% των συμμετεχόντων, ενώ
υψηλού βαθμού επάρκεια των δεξιοτήτων αυτών κρίνεται ότι υπάρχει για αυτή την
επαγγελματική κατηγορία από μικρότερο ποσοστό (18,8%) των ερωτηθέντων.
Τέλος, το σύνολο των ερωτηθέντων θεωρεί ότι οι επαγγελματικές δεξιότητες και γνώσεις που
σχετίζονται με την άσκηση του επαγγέλματος είναι σε υψηλό βαθμό απαραίτητες για τους
Απασχολούμενους στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές (από το 44,7% σε πολύ υψηλό και από
το 55,3% σε αρκετά υψηλό βαθμό). Μικρότερο ποσοστό 91,4% αλλά ωστόσο αρκετά υψηλό
αξιολογεί ότι αυτή η κατηγορία εργαζομένων διαθέτει υψηλού βαθμού επάρκεια σε
επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες (25,7% σε πολύ υψηλό και 65,7% σε αρκετά υψηλό
βαθμό).

Ακολουθεί η ανάλυση της απαίτησης και επάρκειας σε γνώσεις και δεξιότητες για την
επαγγελματική κατηγορία Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα. Οι
απαντήσεις των ερωτηθέντων παρουσιάζονται στην Ομάδα Διαγραμμάτων 3.5.
•

•

•

•

Οι βασικές δεξιότητες αξιολογείται ότι απαιτούνται σε πολύ υψηλό βαθμό για τους
Ειδικευμένους τεχνίτες σύμφωνα με το 48,6% των ερωτηθέντων, ενώ χαμηλότερο ποσοστό 40%
αξιολογεί ότι οι ειδικευμένοι τεχνίτες διαθέτουν πολύ υψηλού βαθμού επάρκεια σε αυτές τις
δεξιότητες.
Η γνώση ξένων γλωσσών κρίνεται ως απαραίτητη σε πολύ υψηλό βαθμό για τους
Ειδικευμένους τεχνίτες από το 28,6% των επιχειρήσεων, ενώ υψηλότερο ποσοστό 31,4%
ερωτηθέντων κρίνει ότι οι Ειδικευμένοι τεχνίτες διαθέτουν πολύ υψηλό βαθμό επάρκειας σε
ξένες γλώσσες.
Όσον αφορά τις βασικές ψηφιακές δεξιότητες, οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων σε ποσοστό
22,9% κρίνουν ότι απαιτούνται σε πολύ υψηλό βαθμό, ενώ σε μικρότερο ποσοστό 14,3%
κρίνουν ότι υπάρχει επάρκεια των Ειδικευμένων τεχνιτών στις δεξιότητες αυτές.
Ομοίως, οι εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες κρίνονται ως απαραίτητες σε πολύ υψηλό
βαθμό από το 22,9% των εκπροσώπων επιχειρήσεων, ενώ κρίνουν ότι ο πολύ υψηλός βαθμός
επάρκειας των ειδικευμένων τεχνιτών σε αυτές είναι χαμηλότερος (ποσοστό 17,1%).
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•

•

Σε πολύ υψηλό βαθμό απαραίτητες θεωρούνται οι κοινωνικές δεξιότητες για τους
ειδικευμένους τεχνίτες από το 34,3% των συμμετεχόντων. Μικρό ποσοστό 11,4% θεωρεί ότι οι
ειδικευμένοι τεχνίτες διαθέτουν πολύ υψηλού βαθμού επάρκεια στις δεξιότητες αυτές.
Τέλος, το σύνολο των επιχειρήσεων θεωρεί ότι οι επαγγελματικές δεξιότητες και γνώσεις που
σχετίζονται με την άσκηση του επαγγέλματος είναι σε υψηλό βαθμό απαραίτητες για τους
ειδικευμένους τεχνίτες (46,2% σε πολύ υψηλό και 53,8% σε αρκετά υψηλό βαθμό). Λίγο
μικρότερο, αλλά πολύ υψηλό ποσοστό συμμετεχόντων (90%) θεωρεί ότι υπάρχει υψηλού
βαθμού επάρκεια στις δεξιότητες αυτές από τους Ειδικευμένους τεχνίτες (60% σε πολύ υψηλό
και 30% σε αρκετά υψηλό βαθμό).

Στη συνέχεια, από την επισκόπηση της Ομάδας Διαγραμμάτων 3.6, παρατηρούμε την αξιολόγηση
των εκπροσώπων επιχειρήσεων για τις απαιτήσεις και την επάρκεια σε γνώσεις και δεξιότητες από
την επαγγελματική κατηγορία των Χειριστών βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανήματων και
εξοπλισμού και συναρμολογητών (μονταδόροι).
•

•

•

•

•

Οι βασικές δεξιότητες χρειάζονται σε πολύ υψηλό βαθμό από τους Χειριστές βιομηχανικών
εγκαταστάσεων, μηχανήματων και εξοπλισμού και συναρμολογητές σύμφωνα με το 61,5% των
ερωτηθέντων, ενώ ποσοστό 38,5% κρίνει ότι υπάρχει υψηλού βαθμού επάρκεια στις δεξιότητες
αυτές.
Η γνώση σε ξένες γλώσσες είναι σε υψηλό βαθμό απαραίτητη για τους Χειριστές βιομηχανικών
εγκαταστάσεων, μηχανήματων και εξοπλισμού και συναρμολογητές κατά το 38,5% των
συμμετεχόντων. Πολύ υψηλού βαθμού επάρκεια στη γνώση ξένων γλωσσών κρίνεται ότι
υπάρχει για αυτή την επαγγελματική κατηγορία, κατά το 30,8% των συμμετεχόντων.
Αναφορικά με τις βασικές και τις εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες, οι συμμετέχοντες
αξιολογούν ως μηδενική την πολύ υψηλού βαθμού απαίτηση σε αυτές από τους Χειριστές
βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανήματων και εξοπλισμού και συναρμολογητές. Ομοίως
μηδενική αξιολογούν την υψηλού βαθμού επάρκεια σε αυτές τις δεξιότητες. Επιπλέον, ποσοστό
69,2% κρίνει ότι οι δύο αυτές κατηγορίες δεξιοτήτων δεν απαιτούνται καθόλου για τους
Χειριστές βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανήματων και εξοπλισμού και συναρμολογητές.
Οι συμμετέχοντες κρίνουν σε ποσοστό 30,8% ότι απαιτούνται σε πολύ υψηλό βαθμό κοινωνικές
δεξιότητες για τους Χειριστές βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανήματων και εξοπλισμού και
συναρμολογητές, με όμοιο ποσοστό να κρίνει ότι η επαγγελματική αυτή κατηγορία διαθέτει
πολύ υψηλού βαθμού επάρκεια σε κοινωνικές δεξιότητες.
Αναφορικά με τις επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες που σχετίζονται με την άσκηση του
επαγγέλματος, το σύνολο των ερωτηθέντων κρίνει ότι απαιτούνται σε υψηλό βαθμό για τους
Χειριστές βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανήματων και εξοπλισμού και συναρμολογητές
(88,9% σε πολύ υψηλό και 11,1% σε αρκετά υψηλό βαθμό). Ομοίως το σύνολο των
ερωτηθέντων κρίνει ότι οι εργαζόμενοι σε αυτή την επαγγελματική κατηγορία διαθέτουν
υψηλού βαθμού επάρκεια στις δεξιότητες αυτές (85,7% σε πολύ υψηλό και 14,3% σε αρκετά
υψηλό βαθμό).

Η τελευταία κατηγορία επαγγελματιών που εξετάζεται είναι οι Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες
και μικροεπαγγελματίες. Η αξιολόγηση σε απαιτήσεις δεξιοτήτων και γνώσεων καθώς και η
επάρκεια για αυτή την κατηγορία παρουσιάζεται στην Ομάδα Διαγραμμάτων 3.7.
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•

•

•

•

•

•

Βασικές δεξιότητες απαιτούνται σε πολύ υψηλό βαθμό για Ανειδίκευτους εργάτες, χειρώνακτες
και μικροεπαγγελματίες σύμφωνα με το 65% των ερωτηθέντων, ενώ μικρότερο ποσοστό 52,5%
κρίνει ότι υπάρχει πολύ υψηλού βαθμού επάρκεια για τις δεξιότητες αυτές από αυτή την
κατηγορία εργαζομένων.
Απαραίτητη σε πολύ υψηλό βαθμό είναι η γνώση ξένων γλωσσών σύμφωνα με το 22,5% των
ερωτηθέντων, οι οποίοι κρίνουν σε ποσοστό 32,5% ότι οι Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και
μικροεπαγγελματίες διαθέτουν σε πολύ υψηλό βαθμό επάρκεια γνώσης σε ξένες γλώσσες.
Οι βασικές ψηφιακές δεξιότητες αξιολογείται ότι απαιτούνται σε πολύ υψηλό βαθμό από
χαμηλό ποσοστό 2,5% των ερωτηθέντων, ενώ ποσοστό 7,5% αξιολογεί την επάρκεια σε αυτές
από τους εργαζόμενους της εν λόγω κατηγορίας ως πολύ υψηλή.
Για τις εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες ο πολύ υψηλός βαθμός απαίτησης κρίνεται από
τους ερωτηθέντες ότι είναι μηδενικός, ενώ μικρό ποσοστό 5% κρίνει ότι οι Ανειδίκευτοι
εργάτες, χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες διαθέτουν τις δεξιότητες αυτές σε πολύ υψηλό
βαθμό.
Οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων εκτιμούν σε ποσοστό 22,5% ότι υπάρχει υψηλού βαθμού
απαίτηση σε κοινωνικές δεξιότητες από τους Ανειδίκευτους εργάτες, χειρώνακτες και
μικροεπαγγελματίες. Το ποσοστό που πιστεύει ότι οι Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και
μικροεπαγγελματίες διαθέτουν πολύ υψηλού βαθμού κοινωνικές δεξιότητες είναι 12,5%.
Τέλος, το σύνολο των ερωτηθέντων κρίνει ότι οι επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες που
σχετίζονται με την άσκηση του επαγγέλματος απαιτούνται σε υψηλό βαθμό για τους
Ανειδίκευτους εργάτες, χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες (66,7% σε πολύ υψηλό βαθμό και
33,3% σε αρκετά υψηλό βαθμό). Ποσοστό 84,6% των ερωτηθέντων κρίνει ότι οι εν λόγω
εργαζόμενοι διαθέτουν επάρκεια στις δεξιότητες αυτές σε υψηλό βαθμό (19,2% σε πολύ υψηλό
και 65,4% σε αρκετά υψηλό βαθμό).
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Στην επόμενη ερώτηση ζητήθηκε από τους εκπροσώπους των επιχειρήσεων να προσδιορίσουν τις
ενέργειες στις οποίες θα προχωρήσουν για την κάλυψη των απαιτούμενων δεξιοτήτων. Η
πλειονότητα των ερωτηθέντων (62,2%) δήλωσε ότι η απόκτηση εμπειρίας κατά τη διάρκεια της
εργασίας χρησιμοποιείται από την επιχείρηση για την κάλυψη των απαιτούμενων δεξιοτήτων, με το
32,1% να δηλώνουν ότι δεν θεωρούν απαραίτητο να προχωρήσουν σε καμία ενέργεια για την
κάλυψη δεξιοτήτων. Ποσοστό 30,1% δήλωσε ότι θα προχωρήσει σε ανακατανομή εργασιών προς
κάλυψη των απαιτούμενων δεξιοτήτων, το 17,7% ότι θα αυξήσει ή θα επεκτείνει τα προγράμματα
κατάρτισης και το 16,5% ότι θα προχωρήσει σε περισσότερες αξιολογήσεις υπαλλήλων ή
αξιολογήσεις επιδόσεων ή μπόνους.
Διάγραμμα 3.71: Ενέργειες στις οποίες θα προχωρήσουν οι επιχειρήσεις για την κάλυψη των
απαιτούμενων δεξιοτήτων

Ενέργειες της επιχείρησης προς κάλυψη των απαιτούμενων
δεξιοτήτων
Απόκτηση εμπειρίας κατά τη διάρκεια της
εργασίας

62,2%

Δεν το θεωρώ απαραίτητο

32,1%

Ανακατανομή εργασιών

30,1%

Αύξηση ή επέκταση προγραμμάτων
κατάρτισης

17,7%

Περισσότερες αξιολογήσεις υπαλλήλων/
αξιολογήσεις επιδόσεων/ μπόνους

16,5%

Συμπληρωματικά παρουσιάζονται οι απαντήσεις των ερωτηθέντων αναφορικά με τους κλάδους
που εμφανίζουν τη μεγαλύτερη συγκέντρωση αριθμού επιχειρήσεων στη μελέτη.
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Διάγραμμα 3.72: Ενέργειες για την κάλυψη των απαιτούμενων δεξιοτήτων ανά κλάδο δραστηριοποίησης

Στην τέταρτη και τελευταία ενότητα του ερωτηματολογίου αξιολογούνται οι καινοτόμες δράσεις
της επιχείρησης, με την πρώτη ερώτηση να εξετάζει την εισαγωγή ή όχι κάποιων σημαντικών
καινοτομιών (νέα ή βελτιωμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες/ διαδικασίες) από την επιχείρηση
κατά την τελευταία διετία (2014-2015). Η πλειονότητα των επιχειρήσεων στην ερώτηση αυτή
απάντησε αρνητικά (71,1%) και το 28,9% απάντησε θετικά.
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Διάγραμμα 3.73: Εισαγωγή σημαντικών καινοτομιών από την επιχείρηση κατά την τελευταία διετία

Τέλος, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να αξιολογήσουν κατά πόσο οι απασχολούμενοι στις
επιχειρήσεις είναι έτοιμοι να προσαρμοστούν στις αλλαγές και καινοτομίες που αναφέρθηκαν στην
προηγούμενη ερώτηση. Ποσοστό 41% είναι σίγουρα βέβαιοι ότι οι εργαζόμενοι είναι έτοιμοι να
προσαρμοστούν στις αλλαγές και στις καινοτομίες, με ποσοστό 37,8% να εκτιμά ότι είναι μάλλον
έτοιμοι. Ποσοστό 14,5% εκτιμά ότι μάλλον οι εργαζόμενοι δεν είναι έτοιμοι και το υπόλοιπο 6,8%
δηλώνει ότι σίγουρα δεν είναι έτοιμοι να προσαρμοστούν στις πιο πάνω αλλαγές και καινοτομίες.
Διάγραμμα 3.74: Ετοιμότητα των απασχολούμενων στις επιχειρήσεις να προσαρμοστούν σε αλλαγές και
καινοτομίες
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3.2.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ

ΑΙΓΑΙΟΥ
Η μελέτη στο πλαίσιο της ενέργειας με τίτλο «Εκπόνηση μελέτης, για τον εντοπισμό και την
καταγραφή των αναγκών της αγοράς εργασίας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου» διενεργήθηκε σε
204 εργαζόμενους στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, εκ των οποίων το 58,3% είναι γυναίκες και το
41,7% άνδρες. Εξ αυτών, ποσοστό 7,4% είναι 15-24 ετών, το 33,8% είναι 25-34 ετών, το 33,3% είναι
35-44 ετών, το 20,1% είναι 45-54 ετών και το 5,4% είναι άνω των 55 ετών.
Όσον αφορά το επίπεδο εκπαίδευσης των συμμετεχόντων στην μελέτη, ποσοστό 2% απάντησαν ότι
έχουν παρακολουθήσει έως μερικές τάξεις του δημοτικού, το 2,5% ότι είναι απόφοιτοι δημοτικού,
το 10,8% είναι απόφοιτοι τριτάξιου γυμνασίου και το 12,3% είναι απόφοιτοι τεχνικού λυκείου. Το
24,5% απάντησε ότι απόφοιτοι εξατάξιου γυμνασίου/ γενικού λυκείου, το 18,1% είναι απόφοιτοι
ΙΕΚ, το 24,5% είναι απόφοιτοι ΤΕΙ/ΑΕΙ, ενώ το 4,9% είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού και το 0,5%
κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.
Από το σύνολο των 204 συμμετεχόντων στην μελέτη, ο τρόπος απασχόλησης του 89,7% είναι η
μισθωτή εργασία στον ιδιωτικό τομέα, ενώ 10,3% των συμμετεχόντων εργάζονται ως ελεύθεροι
επαγγελματίες, οι οποίοι ωστόσο συνεργάζονται αποκλειστικά με μία επιχείρηση.
Διάγραμμα 3.75 Τρόπος απασχόλησης εργαζομένων

Σχετικά με το είδος της απασχόλησης των συμμετεχόντων, από την επισκόπηση της Ομάδας
Διαγραμμάτων 3.9 παρατηρούμε ότι το 54,4% εργάζεται υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης, ενώ
υπό καθεστώς εποχικής απασχόλησης εργάζεται το 34,8%. Μικρά ποσοστά 8,3% και 2,5% των
ερωτηθέντων δήλωσαν ότι εργάζονται με μερική και προσωρινή απασχόληση αντίστοιχα.
Επιπλέον, το 50% των ερωτηθέντων εργάζεται με σύμβαση αορίστου χρόνου και το 48% με
σύμβαση ορισμένου χρόνου. Παρόμοια ποσοστά, παρουσιάζονται και από την έρευνα πεδίου στις
επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν σε ποσοστό 68% , 1-2 άτομα με πλήρη απασχόληση. Επιπλέον,
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ποσοστό 25,6% των επιχειρήσεων απασχολούν 1-5 άτομα με μερική απασχόληση και ποσοστό 5,2%
απασχολεί 1-3 άτομα με προσωρινή απασχόληση. Τέλος ποσοστό 14,5% των επιχειρήσεων
δήλωσαν ότι απασχολούν από 1 έως πάνω από 7 άτομα με καθεστώς εποχικής απασχόλησης.
Ομάδα διαγραμμάτων 3.9: Καθεστώς απασχόλησης εργαζομένων

Αναφορικά με το επάγγελμα των εργαζομένων, το 34,3% δήλωσε ότι είναι Απασχολούμενοι στην
παροχή υπηρεσιών και πωλητές, το 26% ότι είναι Υπάλληλοι γραφείου, το 17,2% ότι είναι
Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες και το 6,9% ότι είναι Επαγγελματίες.
Ποσοστό 4,9% απάντησε ότι είναι Τεχνικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα, το 4,4% ότι είναι
Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα, το 2,5% Ανώτερα διευθυντικά και
διοικητικά στελέχη και όμοια ποσοστά 2% απάντησαν ότι είναι Χειριστές βιομηχανικών
εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εξοπλισμού και συναρμολογητές (μονταδόροι) και Ειδικευμένοι
γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι και αλιείς.
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Διάγραμμα 3.76 Επάγγελμα εργαζομένων (μονοψήφια ταξινόμηση ISCO)

Στη συνέχεια του ερωτηματολογίου οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν εάν έχουν συμμετάσχει σε
κάποιο πρόγραμμα/ σεμινάριο κατάρτισης/ εξειδίκευσης, με το 63,2% να απαντά αρνητικά και το
36,8% να απαντά θετικά.
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Διάγραμμα 3.77: Συμμετοχή σε πρόγραμμα/ σεμινάριο κατάρτισης/ εξειδίκευσης

Εκ του 36,8% που απάντησε ότι έχει συμμετάσχει σε κάποιο πρόγραμμα/ σεμινάριο, το 61,3%
κατοικεί σε μεγάλα νησιά, το 22,7% σε μεσαία νησιά και το 16% σε μικρά νησιά.
Διάγραμμα 3.78: Συμμετοχή σε σεμινάριο ανά νησί

Επιπλέον, αναφορικά με το επάγγελμα που ασκούν οι συμμετέχοντες, οι οποίοι δήλωσαν ότι έχουν
συμμετάσχει σε πρόγραμμα/ σεμινάριο, το 33,3% είναι Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών
και πωλητές, το 28% είναι Υπάλληλοι γραφείου και σε όμοια ποσοστά 10,7% είναι Επαγγελματίες
και Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες, ενώ το 6,7% είναι Τεχνικοί και
ασκούντες συναφή επαγγέλματα. Οι συμμετέχοντες που ασκούν κάποιο από τα υπόλοιπα
επαγγέλματα έχουν συμμετάσχει σε σεμινάρια σε ποσοστά κάτω του 5%.
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Διάγραμμα 3.79: Συμμετοχή σε σεμινάριο ανά επάγγελμα εργαζομένων

Συμμετοχή σε σεμινάριο ανά επάγγελμα εργαζομένων
Ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη

4,0%

Επαγγελματίες

10,7%

Τεχνικοί

6,7%

Υπάλληλοι γραφείου

28,0%
33,3%

Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και
πωλητές
Ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι
και αλιείς

1,3%

Ειδικευμένοι τεχνίτες

2,7%

Χειριστές βιομηχανικών εγκαταστάσεων,
μηχανήματων και εξοπλισμού και…

2,7%

Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και
μικροεπαγγελματίες

10,7%

Ακόμη, αναφορικά με το επίπεδο εκπαίδευσης των εργαζομένων που έχουν συμμετάσχει στο
παρελθόν σε κάποιο πρόγραμμα/ σεμινάριο, παρατηρούμε από το ακόλουθο Διάγραμμα ότι το
28% είναι απόφοιτοι ΙΕΚ, το 26,7% είναι απόφοιτοι ΤΕΙ/ΑΕΙ και το 24% είναι απόφοιτοι εξατάξιου
γυμνασίου/ γενικού λυκείου, με τις υπόλοιπες κατηγορίες να έχουν συμμετάσχει σε σεμινάρια σε
ποσοστά κάτω του 10%.
Διάγραμμα 3.80: Συμμετοχή σε σεμινάριο ανά επίπεδο εκπαίδευσης εργαζομένων

Συμμετοχή σε σεμινάριο ανά επίπεδο εκπαίδευσης εργαζομένων
Έως μερικές τάξεις Δημοτικού

0,0%

Απόφοιτος δημοτικού
Απόφοιτος τριτάξιου γυμνασίου

1,3%
4,0%

Απόφοιτος τεχνικού λυκείου

5,3%

Απόφοιτος εξατάξιου γυμνασίου/ γενικού λυκείου

24,0%

Απόφοιτος ΙΕΚ

28,0%

Απόφοιτος ΤΕΙ/ ΑΕΙ

26,7%

Κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος
Κάτοχος διδακτορικού διπλώματος
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Εκ του 36,8% των ερωτηθέντων που απάντησε ότι έχει συμμετάσχει στο παρελθόν σε κάποιο
πρόγραμμα/ σεμινάριο κατάρτισης/ εξειδίκευση 7, ποσοστό 62,7% δήλωσε ότι το πρόγραμμα/
σεμινάριο δεν ήταν επιδοτούμενο και το 37,3% ότι ήταν επιδοτούμενο.
Διάγραμμα 3.81: Επιδότηση σεμιναρίου

Ακολούθως, ποσοστό 44% των ερωτηθέντων που έχουν παρακολουθήσει σεμινάριο δήλωσε ότι
αυτό συνέβη πριν από 2-4 χρόνια, το 32% πριν από 5 χρόνια και το 24% το περασμένο έτος.
Διάγραμμα 3.82: Έτος παρακολούθησης σεμιναρίου

Οι λόγοι για τους οποίους οι ερωτηθέντες παρακολούθησαν το πρόγραμμα/ σεμινάριο
παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 3.83. Παρατηρούμε ότι ο κυριότερος λόγος για τον οποίο οι
συμμετέχοντες στη μελέτη παρακολούθησαν σεμινάριο ήταν γιατί η επιχείρηση που εργάζονται
7

Στην περίπτωση που ο ερωτώμενος είχε συμμετάσχει σε περισσότερα από 1 προγράμματα/ σεμινάρια,
ζητήθηκε να αξιολογήσει το πιο πρόσφατο.
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τους το ζήτησε (ποσοστό 34,7%), ενώ ακολουθεί η ενημέρωση/ διασύνδεση με τις τρέχουσες
εξελίξεις του κλάδου τους (25,3%) και η δημιουργία προϋποθέσεων για προσωπική/ επαγγελματική
εξέλιξη (18,7%). Το 10,7% δήλωσε ότι παρακολούθησε σεμινάριο γιατί ήταν επιδοτούμενο, το 5,3%
για την ανάπτυξη επαγγελματικών σχέσεων και διασυνδέσεων, το 4% για την απόκτηση
πιστοποίησης/ βεβαίωσης παρακολούθησης, ενώ μικρό ποσοστό 1,3% δήλωσε ότι παρακολούθησε
σεμινάριο γιατί το απαιτούσε ο νόμος.
Διάγραμμα 3.83: Λόγος
παρακολούθησης σεμιναρίου
Η επιχείρηση που εργάζεστε
ζήτησε την παρακολούθηση
σεμιναρίου

34,7%

Για την ενημέρωση/ διασύνδεση
με τις τρέχουσες εξελίξεις του
κλάδου σας

25,3%

Για τη δημιουργία
προϋποθέσεων για προσωπική/
επαγγελματική εξέλιξη

18,7%

10,7%

Ήταν επιδοτούμενο

Για την ανάπτυξη
επαγγελματικών σχέσεων και
διασυνδέσεων
Για την απόκτηση πιστοποίησης/
βεβαίωσης παρακολούθησης
Το απαιτούσε ο νόμος

5,3%

4,0%

1,3%

Ποσοστό 34,7% των ερωτηθέντων κρίνει ότι το πρόγραμμα/ σεμινάριο ήταν αρκετά σημαντικό ως
προς την προσφορά χρήσιμων γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικά με τη δουλειά/ σταδιοδρομία τους,
με το 25,3% να κρίνει ότι ήταν μέτρια σημαντικό και το 24% πολύ σημαντικό. Το 72% των
συμμετεχόντων δήλωσε ότι το πρόγραμμα οδήγησε σε πιστοποίηση, ενώ το 29,6% εξ αυτών
δήλωσε ότι η πιστοποίηση αυτή ήταν απαιτούμενη για την άσκηση του επαγγέλματός τους.
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Διάγραμμα 3.84: Προσφορά χρήσιμων γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικά με τη δουλειά/ σταδιοδρομία των
εργαζομένων

Διάγραμμα 3.85: Το σεμινάριο οδήγησε σε πιστοποίηση

Στην ακόλουθη ενότητα του ερωτηματολογίου παρουσιάζονται τα στοιχεία των επιχειρήσεων στις
οποίες εργάζονται οι συμμετέχοντες στη μελέτη. Το Διάγραμμα 3.86 εμφανίζει τους κλάδους στους
οποίους δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις αυτές και το Διάγραμμα 3.87 το αντικείμενο των
επιχειρήσεων, ενώ ο Πίνακας 3.13 παρουσιάζει το ποσοστό των επιχειρήσεων κάθε κλάδου που
βρίσκεται σε μικρά, μεσαία και μεγάλα νησιά.
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Διάγραμμα 3.86: Κλάδοι δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων

Κλάδοι δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων
Θ. Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής
καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης
Ζ. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο – Επισκευή
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών

36,8%
25,0%

Γ. Μεταποίηση

7,4%

Μ. Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές
δραστηριότητες

7,4%

Σ. Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών

6,9%

Α. Γεωργία, δασοκομία και αλιεία

4,9%

ΣΤ. Κατασκευές

3,4%

Η. Μεταφορά και αποθήκευση

2,9%

Ν. Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες

2,9%

Ρ. Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία

2,9%

Π. Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη
υγεία και την κοινωνική μέριμνα

2,5%

Β. Ορυχεία και λατομεία

1,0%

Κ. Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές
δραστηριότητες
Δ. Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου,
ατμού και κλιματισμού
Ε. Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση
αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης

0,5%

Ι. Ενημέρωση και επικοινωνία

0,5%

Ο. Εκπαίδευση

0,5%

1,0%

0,5%

Πίνακας 3.13: Κλάδοι δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων ανά νησί
Κλάδοι δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων
Α. Γεωργία, δασοκομία και αλιεία
Β. Ορυχεία και λατομεία
Γ. Μεταποίηση
Δ. Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και
κλιματισμού
Ε. Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και
δραστηριότητες εξυγίανσης
ΣΤ. Κατασκευές
Ζ. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο – Επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων
και μοτοσυκλετών
Η. Μεταφορά και αποθήκευση
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Μικρά
νησιά
20,0%
50,0%
6,7%
-

Μεσαία
νησιά
40,0%
50,0%
20,0%
-

Μεγάλα
νησιά
40,0%
73,3%
100,0%

100,0%

-

-

7,8%

42,9%
21,6%

57,1%
70,6%

-

50,0%

50,0%
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Θ. Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών
εστίασης
Ι. Ενημέρωση και επικοινωνία
Κ. Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες
Μ. Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες
Ν. Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες
Ο. Εκπαίδευση
Π. Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική
μέριμνα
Ρ. Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία
Σ. Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών

12,0%

26,7%

61,3%

50,0%
-

13,3%
16,7%
-

100,0%
50,0%
86,7%
83,3%
100,0%
100,0%

21,4%

50,0%
21,4%

50,0%
57,1%

Διάγραμμα 3.87: Αντικείμενο δραστηριοποίησης της επιχειρήσεων
Αντικείμενο της επιχείρησης
Καταλύματα

20,1%

Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης

17,6%

Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων
οχημάτων και μοτοσυκλετών

17,2%

Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων
οχημάτων και μοτοσυκλετών

7,4%

Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών

4,9%

Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες

3,9%

Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς
δραστηριότητες

2,9%

Κατασκευές κτιρίων

2,9%

Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων
οχημάτων και μοτοσυκλετών

2,9%

Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας

2,5%

Ποτοποιία

2,0%

Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής
ή οικιακής χρήσης

2,0%

Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια

1,5%

Βιομηχανία τροφίμων

1,5%

Έργα πολιτικού μηχανικού

1,5%

Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες

1,5%

Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών

1,5%

Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων
οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και…
Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες
διασκέδασης και ψυχαγωγίας
Άλλο
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Εκ των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον Πρωτογενή τομέα, το 60% των εργαζομένων σε
αυτές απάντησε ότι ασχολούνται με βιολογικές δραστηριότητες (γεωργία, κτηνοτροφία,
μελισσοκομία).
Διάγραμμα 3.88: Ενασχόληση επιχειρήσεων του Πρωτογενούς τομέα με «πράσινες» δραστηριότητες

Το 26,8% των εργαζομένων σε επιχειρήσεις του Δευτερογενούς τομέα απάντησαν ότι οι
επιχειρήσεις αυτές ασχολούνται με Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας/ χρησιμοποιούν υλικά φιλικά
προς το περιβάλλον/ επαναχρησιμοποιούν και ανακυκλώνουν απόβλητα και απορρίμματα.
Διάγραμμα 3.89: Ενασχόληση επιχειρήσεων του Δευτερογενούς τομέα με «πράσινες» δραστηριότητες

Ποσοστό 46,2% των εργαζομένων σε επιχειρήσεις του Τριτογενούς τομέα δήλωσαν ότι οι
επιχειρήσεις αυτές ασχολούνται με το εμπόριο βιολογικών-οικολογικών προϊόντων/ με
αγροτουρισμό/ με ΑΠΕ/ με σχεδιασμό φωτοβολταϊκών και αιολικών πάρκων.
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Διάγραμμα 3.90: Ενασχόληση επιχειρήσεων του Τριτογενούς τομέα με «πράσινες» δραστηριότητες

Η ακόλουθη ομάδα Διαγραμμάτων εμφανίζει τις επιχειρήσεις του Πρωτογενούς, Δευτερογενούς και
Τριτογενούς τομέα και την ενασχόληση τους με «πράσινες» δραστηριότητες, κατηγοριοποιημένες
ανά νησί.
Ομάδα διαγραμμάτων 3.10: Ενασχόληση με «πράσινες» δραστηριότητες ανά νησί
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Ακολούθως, ζητήθηκε από τους ερωτηθέντες να προσδιορίσουν τον αριθμό των ατόμων που
απασχολούν οι επιχειρήσεις στις οποίες εργάζονται (συμπεριλαμβανομένων και των
συμμετεχόντων στη μελέτη). Από το Διάγραμμα 3.91 παρατηρούμε ότι η πλειονότητα των
ερωτηθέντων (58,4%) εργάζεται σε επιχειρήσεις που απασχολούν 2 έως 5 άτομα, ενώ ποσοστό
23,5% απασχολείται σε επιχειρήσεις με 6 έως 10 άτομα, το 12,7% σε επιχειρήσεις με 11-50 άτομα,
το 4,4% σε επιχειρήσεις με 51-250 άτομα και το υπόλοιπο 1% σε επιχειρήσεις που απασχολούν
περισσότερα από 251 άτομα.
Διάγραμμα 3.91: Αριθμός εργαζομένων στην επιχείρηση

Από την επισκόπηση του Διαγράμματος 3.92 παρατηρούμε τα νησιά όπου βρίσκονται οι
επιχειρήσεις στις οποίες απασχολούνται οι συμμετέχοντες στη μελέτη.
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Διάγραμμα 3.92: Νησί στο οποίο βρίσκεται η επιχείρηση
Σαντορίνη

20,1%

Ρόδο

13,7%

Σύρο

12,3%

Κω

6,4%

Τήνο

6,4%

Μήλο

5,9%

Αµοργό

4,9%
4,4%

Σέριφο
Μύκονο

4,4%

Νάξο
Πάρο
Πάτµο
Κάλυµνο
Ά νδρο
Φολέγανδρο
Ίο
Κίµω λο
Λέρο
Ηρακλειά
Αντίπαρο
Αστυπάλαια
Κάρµπαθο
Σχοινούσα
Κύθνο
Λειψοί

3,9%
2,9%
2,9%
2,0%
2,0%
1,5%
1,0%
1,0%
1,0%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%

Σχετικά με τα χρόνια εργασίας στην επιχείρηση αυτή, οι συμμετέχοντες στη μελέτη απάντησαν ότι
εργάζονται 4-10 χρόνια σε ποσοστό 31,4%, 1-3 χρόνια σε ποσοστό 27,9%, περισσότερο από 10
χρόνια σε ποσοστό 21,1% και λιγότερο από 1 χρόνο σε ποσοστό 19,6%, όπως παρατηρούμε και στο
παρακάτω Διάγραμμα.
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Διάγραμμα 3.93: Χρόνια εργασίας των εργαζομένων στην επιχείρηση

Η συντριπτική πλειονότητα των ερωτηθέντων (97,5%) απάντησε ότι είναι ασφαλισμένοι, ενώ οι
εργαζόμενοι που απάντησαν ότι δεν είναι ασφαλισμένοι (2,5%) απασχολούνται σε πολύ μικρές
επιχειρήσεις του Δευτερογενή/ Τριτογενή τομέα.
Διάγραμμα 3.94: Ασφάλιση εργαζομένων

Επίσης, εξαιρετικά μεγάλο ποσοστό ερωτηθέντων (96,6%) δήλωσε ότι δεν έχει προσληφθεί στην εν
λόγω επιχείρηση μέσω επιδοτούμενου προγράμματος ΟΑΕΔ, με το υπόλοιπο 3,4% που δήλωσε ότι
έχει προσληφθεί μέσω ΟΑΕΔ.
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Διάγραμμα 3.95: Πρόσληψη μέσω ΟΑΕΔ

Επιπροσθέτως, οι εργαζόμενοι στην πλειονότητά τους (ποσοστό 95,6%) δήλωσαν ότι δεν έχουν
συντελεστεί αλλαγές στον τρόπο απασχόλησής τους κατά το τελευταίο διάστημα. Εκ του υπόλοιπου
4,4% που δήλωσε ότι έχουν συντελεστεί αλλαγές στον τρόπο απασχόλησής του, το 33,3%
προσδιόρισε ότι η αλλαγή αφορά στη μεταβολή της μερικής απασχόλησης σε πλήρη και το 66,7%
ότι η πλήρης απασχόληση μεταβλήθηκε σε μερική.
Στο Διάγραμμα 3.97 παρατηρούμε ότι οι αλλαγές στον τρόπο απασχόλησης συντελέστηκαν κατά
κύριο λόγο στα μεγάλα νησιά (88,9%), με μικρό μόνο ποσοστό να συμβαίνει στα μεσαία νησιά
(11,1%). Στο Διάγραμμα 3.98 παρατηρούμε τα επαγγέλματα στα οποία εντοπίζονται οι αλλαγές
στον τρόπο απασχόλησης. Οι Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές είναι το
επάγγελμα στο οποίο εντοπίζεται το υψηλότερο ποσοστό αλλαγών στον τρόπο απασχόλησης.
Διάγραμμα 3.96: Αλλαγές στον τρόπο απασχόλησης
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Διάγραμμα 3.97: Αλλαγές στον τρόπο απασχόλησης ανά νησί

Διάγραμμα 3.98: Αλλαγές στον τρόπο απασχόλησης ανά επάγγελμα

Αλλαγές στον τρόπο απασχόλησης ανά επάγγελμα
Ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη

11,1%

Επαγγελματίες

11,1%

Τεχνικοί

11,1%

Υπάλληλοι γραφείου

11,1%
33,3%

Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και
πωλητές
Ειδικευμένοι τεχνίτες

11,1%

Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και
μικροεπαγγελματίες

11,1%

Όσον αφορά την αμοιβή των εργαζομένων, η πλειονότητα (ποσοστό 64,7%) δήλωσε ότι δεν έχει
συντελεστεί κάποια αλλαγή το τελευταίο διάστημα και άρα έχει μείνει σταθερή, ενώ το 27%
δήλωσε ότι η αμοιβή του έχει μειωθεί, με το υπόλοιπο 8,3% να δηλώνει ότι η αμοιβή που
εισπράττει έχει αυξηθεί κατά το τελευταίο διάστημα. Ακολούθως, στο Διάγραμμα 3.100
παρουσιάζεται η αλλαγή στην αμοιβή των εργαζομένων ανά νησί και στο Διάγραμμα 3.101 η
αλλαγή στην αμοιβή των εργαζομένων ανά επάγγελμα, με τα επαγγέλματα στα οποία εντοπίζεται η
αύξηση στην αμοιβή να είναι: οι Επαγγελματίες, οι Τεχνικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα, οι
Υπάλληλοι γραφείου, οι Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές, οι Ειδικευμένοι
γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι και αλιείς και οι Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και
μικροεπαγγελματίες.
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Διάγραμμα 3.99: Αλλαγή στην αμοιβή

Διάγραμμα 3.100: Αλλαγή στην αμοιβή ανά νησί
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Διάγραμμα 3.101: Αλλαγή στην αμοιβή ανά επάγγελμα

Το επόμενο σκέλος του ερωτηματολογίου εξετάζει τα θέματα των δεξιοτήτων και γνώσεων των
εργαζομένων. Η πρώτη ερώτηση καταγράφει ποια είναι τα τυπικά προσόντα (εκπαίδευση) που οι
εργαζόμενοι κρίνουν πως απαιτούνται συνήθως στο επάγγελμά τους. Ποσοστό 32,4% απάντησε ότι
απαιτείται για το επάγγελμά του η υποχρεωτική ή στοιχειώδης εκπαίδευση (έως γυμνάσιο), με την
εκπαίδευση επιπέδου Γενικού Λυκείου να έπεται με ποσοστό 28,9%. Το 17,6% των ερωτηθέντων
κρίνει ότι για την άσκηση του επαγγέλματός του χρειάζεται εκπαίδευση επιπέδου ΤΕΙ/ΑΕΙ ή και
ανώτερη, με το 15,2% να κρίνει ότι χρειάζεται εκπαίδευση σε Σχολή ή ινστιτούτο μεταλυκειακής
εκπαίδευσης ή κατάρτισης και το υπόλοιπο 5,9% να κρίνει ότι χρειάζεται εκπαίδευση επιπέδου
Τεχνικού Λυκείου.
Στον παρακάτω Πίνακα 3.14 παρουσιάζονται τα τυπικά προσόντα (εκπαίδευση) που οι
συμμετέχοντες σε κάθε επάγγελμα κρίνουν ότι απαιτούνται συνήθως για το επάγγελμά τους.
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Διάγραμμα 3.102: Τυπικά προσόντα που απαιτούνται συνήθως για το επάγγελμα των εργαζομένων

Πίνακας 3.14: Τυπικά προσόντα που απαιτούνται συνήθως ανά επάγγελμα
Υποχρεωτική ή
στοιχειώδης
εκπαίδευση (ως
γυμνάσιο)

Τεχνικό
λύκειο

Γενικό
λύκειο

Σχολές ή
ινστιτούτα
μεταλυκειακής
εκπαίδευσης ή
κατάρτισης

ΤΕΙ/ΑΕΙ
και
άνω

Ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη

20,0%

-

-

40,0%

40,0%

Επαγγελματίες
Τεχνικοί και ασκούντες συναφή
επαγγέλματα
Υπάλληλοι γραφείου

7,1%
-

7,1%
-

21,4%
20,0%

14,3%
40,0%

50,0%
40,0%

7,5%
42,9%

5,7%
2,9%

43,4%
34,3%

15,1%
12,9%

28,3%
7,1%

50,0%

-

25,0%

25,0%

-

11,1%

55,6%

-

11,1%

22,2%

25,0%

25,0%

25,0%

25,0%

-

74,3%

-

14,3%

8,6%

2,9%

Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών
και πωλητές
Ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι,
δασοκόμοι και αλιείς
Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή
επαγγέλματα
Χειριστές βιομηχανικών εγκαταστάσεων,
μηχανημάτων και εξοπλισμού και
συναρμολογητές (μονταδόροι)
Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και
μικροεπαγγελματίες

Η ακόλουθη ερώτηση ζητά από τους συμμετέχοντες στη μελέτη να αξιολογήσουν μια σειρά από
παράγοντες ως προς τις γνώσεις και τις δεξιότητες που τους παρείχαν για το επάγγελμά τους έως
σήμερα. Στον ακόλουθο Πίνακα παρουσιάζονται οι απαντήσεις τους αναλυτικά.
Πίνακας 3.15: Αξιολόγηση των παρακάτω παραγόντων ως προς τις γνώσεις και δεξιότητες που παρείχαν
στους εργαζόμενους για το επάγγελμά τους έως σήμερα
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Η εκπαίδευσή
σας/ ο τίτλος
σπουδών σας
Κάποιο
πρόγραμμα
επιδοτούμενης
κατάρτισης/
επιμόρφωσης
Κάποιο
πρόγραμμα
κατάρτισης/
επιμόρφωσης
με δικούς σας
πόρους
Η προηγούμενη
εργασιακή σας
εμπειρία

Καθόλου
σημαντικός

Λίγο
σημαντικός

Μέτρια
σημαντικός

Αρκετά
σημαντικός

Πολύ
σημαντικός

Μέσος
όρος

Επικρατούσα
τιμή

9,8%

4,9%

24,9%

25,5%

30,4%

3,6

5,0

16,2%

13,7%

27,0%

26,5%

16,7%

3,1

3,0

15,2%

11,3%

28,4%

31,9%

13,9%

3,2

4,0

13,2%

8,8%

22,5%

27,5%

27,9%

3,5

5,0

Καταρχήν, η εκπαίδευσή τους/ ο τίτλος σπουδών τους αξιολογείται από τους ερωτηθέντες σε
ποσοστό 30,4% ως πολύ σημαντικός παράγοντας, με το 29,4% να τον θεωρούν μέτρια σημαντικό
παράγοντα και το 25,5% αρκετά σημαντικό. Μικρά ποσοστά 9,8% και 4,9% κρίνουν ότι ο
παράγοντας αυτός είναι καθόλου σημαντικός και λίγο σημαντικός, αντίστοιχα.
Διάγραμμα 3.103: Αξιολόγηση της εκπαίδευσης/ τίτλου σπουδών ως προς τις γνώσεις και δεξιότητες που
παρείχαν για το επάγγελμα των εργαζομένων έως σήμερα

Αναφορικά με τα προγράμματα επιδοτούμενης κατάρτισης/ επιμόρφωσης που έχουν
παρακολουθήσει, οι ερωτηθέντες σε ποσοστό 27% κρίνουν ότι είναι μέτρια σημαντικός παράγοντας
ως προς τις γνώσεις και τις δεξιότητες που τους παρείχε για το επάγγελμά τους, μέχρι σήμερα.
Ποσοστό 26,5% αξιολογεί τον παράγοντα αυτό ως αρκετά σημαντικό, το 16,7% ως πολύ σημαντικό,
το 16,2% ως καθόλου σημαντικό και 13,7% ως λίγο σημαντικό παράγοντα.8
8

Στην ερώτηση αυτή παρατηρείται μία αντίφαση σε σχέση με το ποσοστό των ερωτηθέντων, οι οποίοι
δηλώνουν ότι έχουν παρακολουθήσει σεμινάρια. Η διαφοροποίηση που παρατηρείται στα ποσοστά της
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Διάγραμμα 3.104: Αξιολόγηση προγράμματος επιδοτούμενης κατάρτισης/ επιμόρφωσης ως προς τις
γνώσεις και δεξιότητες που παρείχε για το επάγγελμα των εργαζομένων έως σήμερα

Ακολούθως, τα προγράμματα κατάρτισης/ επιμόρφωσης που οι συμμετέχοντες στην μελέτη έχουν
παρακολουθήσει με δικούς τους πόρους αξιολογούνται από το 31,9% των συμμετεχόντων ως
αρκετά σημαντικά ως προς τις γνώσεις και τις δεξιότητες που τους παρείχαν για το επάγγελμά τους
έως σήμερα. Ποσοστό 28,4% κρίνει ότι ο παράγοντας αυτός ήταν μέτρια σημαντικός, με το 15,2%
να τον αξιολογεί ως καθόλου σημαντικό. Τα προγράμματα κατάρτισης/ επιμόρφωσης που οι
συμμετέχοντες έχουν παρακολουθήσει με δικούς τους πόρους αξιολογούνται ως πολύ σημαντικά
από το 13,2% και ως λίγο σημαντικά από το 11,3% των συμμετεχόντων.

συγκεκριμένης απάντησης οφείλεται στο ότι στην ερώτηση αυτή έχουν απαντήσει και άτομα τα οποία
δήλωσαν δεν είχαν παρακολουθήσει σεμινάρια στη σχετική ερώτηση. Παρόλα αυτά ο μελετητής παρουσιάζει
τα αποτελέσματα όπως προέκυψαν από την ανάλυση και χωρίς να εξαιρέσει απαντήσεις καθώς κρίνεται ότι
ακόμα και σε περίπτωση μη κατανόησης των ερωτήσεων, από τα ποσοστά αυτά εξάγονται χρήσιμα
συμπεράσματα σχετικά με τη σημασία των σεμιναρίων για την αγορά εργασίας.
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Διάγραμμα 3.105: Αξιολόγηση προγράμματος κατάρτισης/ επιμόρφωσης με ιδίους πόρους ως προς τις
γνώσεις και δεξιότητες που παρείχε για το επάγγελμα των εργαζομένων έως σήμερα

Τέλος, η προηγούμενη εργασιακή εμπειρία των συμμετεχόντων αξιολογείται ως πολύ σημαντικός
παράγοντας από το 27,9% των ερωτηθέντων, αναφορικά με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που τους
παρείχε για το επάγγελμά τους έως σήμερα, με το 27,5% των ερωτηθέντων να τον αξιολογούν ως
αρκετά σημαντικό και το 22,5% ως μέτρια σημαντικό. Ως καθόλου σημαντικός παράγοντας
αξιολογείται από το 13,2% των ερωτηθέντων, με το υπόλοιπο 8,8% να κρίνει την εργασιακή
εμπειρία ως λίγο σημαντική.
Διάγραμμα 3.106: Αξιολόγηση της προηγούμενης εργασιακής εμπειρίας ως προς τις γνώσεις και δεξιότητες
που παρείχε για το επάγγελμα των εργαζομένων έως σήμερα

Στη συνέχεια, κρίνεται χρήσιμο να παρουσιαστούν οι απαντήσεις των ερωτηθέντων για κάθε έναν
από τους παράγοντες που αξιολογήθηκαν, ανά επάγγελμα εργαζομένου.
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Αρχικά, όσον αφορά την αξιολόγηση της εκπαίδευσης/ του τίτλου σπουδών των ερωτηθέντων ως
προς τις γνώσεις και τις δεξιότητες που ο παράγοντας αυτός παρείχε για το κάθε επάγγελμα,
παρατηρούμε από την επισκόπηση του παρακάτω Διαγράμματος τα εξής:
Ποσοστό 88,8% των ειδικευμένων τεχνιτών και ασκούντων συναφή επαγγέλματα αξιολογεί την
εκπαίδευση/ τίτλο σπουδών ως σημαντική σε υψηλό βαθμό για τις γνώσεις και δεξιότητες που
παρείχε μέχρι σήμερα (πολύ σημαντική για το 44,4% και αρκετά σημαντική επίσης για το 44,4%) και
ποσοστό 80% των ανώτερων διευθυντικών και διοικητικών στελεχών αξιολογεί τον παράγοντα αυτό
σε υψηλό βαθμό σημαντικό (πολύ σημαντικός για το 20% και αρκετά σημαντικός για το 60%). Αυτά
είναι τα δύο επαγγέλματα που αξιολογούν με τον υψηλότερο βαθμό την εκπαίδευση/ τον τίτλο
σπουδών, με τους υπαλλήλους γραφείου να ακολουθούν, με ποσοστό 62,3% (πολύ σημαντικός για
το 32,1% και αρκετά σημαντικός για το 30,2%). Αντίθετα, οι τεχνικοί και ασκούντες συναφή
επαγγέλματα είναι η κατηγορία που αξιολογεί τον παράγοντα αυτόν με το χαμηλότερο ποσοστό
(40%) όσον αφορά την υψηλού βαθμού σημασία του για τις γνώσεις και δεξιότητες που τους
παρείχε για το επάγγελμά τους έως σήμερα (30% πολύ σημαντικός και 10% αρκετά σημαντικός).
Διάγραμμα 3.107: Αξιολόγηση της εκπαίδευσης/ τίτλου σπουδών ως προς τις γνώσεις και δεξιότητες που
παρείχαν, ανά επάγγελμα

Εκπαίδευση/ τίτλος σπουδών
0,0%
Ανώτερα διευθυντικά & διοικητικά στελέχη

20,0%

20,0%

Επαγγελματίες 7,1%

Τεχνικοί

Ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι & αλιείς

25,0%

Λίγο σημαντικός

35,7%

32,1%

24,3%

25,0%

2,9%

Μέτρια σημαντικός

30,0%

30,2%

50,0%

20,0%

14,3%

10,0%

44,4%

25,0%

25,7%

27,1%

50,0%

44,4%

Χειριστές βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων &
εξοπλισμού & συναρμολογητές (μονταδόροι)

Καθόλου σημαντικός

35,7%

22,6%

11,1%

100,0%

20,0%

50,0%

10,0% 2,9%

80,0%

60,0%

10,0%

Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές

Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες & μικροεπαγγελματίες

60,0%

42,9%

Υπάλληλοι γραφείου 5,7% 9,4%

Ειδικευμένοι τεχνίτες

40,0%

14,3%

Αρκετά Σημαντικός

25,0%

37,1%

Πολύ σημαντικός

Στο παρακάτω Διάγραμμα 3.108 παρουσιάζεται η αξιολόγηση του παράγοντα «Κάποιο πρόγραμμα
επιδοτούμενης κατάρτισης/ επιμόρφωσης» όσον αφορά τις γνώσεις και τις δεξιότητες που παρείχε
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στους ερωτώμενους για το επάγγελμά τους έως σήμερα. Παρατηρούμε ότι οι ειδικευμένοι τεχνίτες
και ασκούντες συναφή επαγγέλματα θεωρούν σε ποσοστό 77,7% ότι ο παράγοντας αυτός τους
παρείχε σε υψηλό βαθμό γνώσεις και δεξιότητες για το επάγγελμά τους έως σήμερα (πολύ
σημαντικός για το 33,3% και αρκετά σημαντικός για το 44,4%), ενώ ο παράγοντας αυτός
εμφανίζεται σημαντικός σε υψηλό επίπεδο και για τους Επαγγελματίες (σε ποσοστό 64,2% και
αναλυτικά, πολύ σημαντικός για το7,1% και αρκετά σημαντικός για το 57,1%). Οι συμμετέχοντες
που ασκούν τα ακόλουθα επαγγέλματα: τεχνικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα, ειδικευμένοι
γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι και αλιείς και ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και
μικροεπαγγελματίες αξιολογούν τα προγράμματα επιδοτούμενης κατάρτισης/ επιμόρφωσης με τα
χαμηλότερα ποσοστά όσον αφορά τον υψηλό βαθμό γνώσεων και δεξιοτήτων που τους παρείχαν
για το επάγγελμά τους (σε ποσοστά 20%, 25% και 34,3% αντίστοιχα).
Διάγραμμα 3.108: Αξιολόγηση προγράμματος επιδοτούμενης κατάρτισης/ επιμόρφωσης ως προς τις
γνώσεις και δεξιότητες που παρείχε, ανά επάγγελμα

Κάποιο πρόγραμμα επιδοτούμενης κατάρτισης/ επιμόρφωσης
0,0%

20,0%

40,0%

Ανώτερα διευθυντικά & διοικητικά στελέχη

20,0%

20,0%

Επαγγελματίες

21,4%

7,1%7,1%

Τεχνικοί

Υπάλληλοι γραφείου

Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές

Ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι & αλιείς

Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες & μικροεπαγγελματίες

Καθόλου σημαντικός

Λίγο σημαντικός

17,1%

Μέτρια σημαντικός
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26,4%

20,8%

28,6%

25,0%

20,0%

15,1%

15,7%

25,0%

44,4%

50,0%

17,1%

7,1%

20,0%

20,0%

25,0%

Ειδικευμένοι τεχνίτες 11,1% 11,1%
Χειριστές βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων &
εξοπλισμού & συναρμολογητές (μονταδόροι)

40,0%

35,7%

25,0%

100,0%

57,1%

17,0%

8,6% 11,4%

80,0%

20,0%

40,0%

20,8%

60,0%

33,3%

25,0%

31,4%

Αρκετά Σημαντικός

25,0%

8,6%

25,7%

Πολύ σημαντικός
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Από την επισκόπηση του Διαγράμματος 3.109, παρατηρούμε την αξιολόγηση των συμμετεχόντων
στη μελέτη για τον παράγοντα «Κάποιο πρόγραμμα κατάρτισης/ επιμόρφωσης με δικούς σας
πόρους» όσον αφορά τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αυτός παρείχε για το επάγγελμά τους έως
σήμερα. Οι επαγγελματίες σε ποσοστό 64,2% κρίνουν σε υψηλό βαθμό ότι ο παράγοντας αυτός
τους παρείχε γνώσεις και δεξιότητες για το επάγγελμά τους έως σήμερα (πολύ σημαντικός για το
7,1% και αρκετά σημαντικός για το 57,1%), με τους απασχολούμενους στην παροχή υπηρεσιών και
πωλητές να κρίνουν σε ποσοστό 52,9% ότι ο παράγοντας αυτός είναι σημαντικός σε υψηλό βαθμό
(πολύ σημαντικός για το 12,9% και αρκετά σημαντικός για το 40%) και τους ειδικευμένους
γεωργούς, κτηνοτρόφους, δασοκόμους και αλιείς να κρίνουν σε ποσοστό 50% ότι είναι αρκετά
σημαντικός παράγοντας. Αντίθετα για τους χειριστές βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων
και εξοπλισμού και συναρμολογητές, ο παράγοντας αυτός δεν είναι σημαντικός σε υψηλό βαθμό,
ενώ για τους ανειδίκευτους εργάτες, χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες είναι σημαντικός σε
υψηλό ποσοστό για 34,2% αυτών (πολύ σημαντικός και αρκετά σημαντικός παράγοντας για όμοια
ποσοστά 17,1%).
Διάγραμμα 3.109: Αξιολόγηση προγράμματος κατάρτισης/ επιμόρφωσης με ιδίους πόρους ως προς τις
γνώσεις και δεξιότητες που παρείχε, ανά επάγγελμα

Κάποιο πρόγραμμα κατάρτισης/ επιμόρφωσης με ιδίους πόρους
0,0%

20,0%

Ανώτερα διευθυντικά & διοικητικά στελέχη

Επαγγελματίες

40,0%

21,4%

Τεχνικοί

Υπάλληλοι γραφείου

40,0%

11,4% 5,7%

Ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι & αλιείς

25,0%

28,3%

30,0%

Χειριστές βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων &
εξοπλισμού & συναρμολογητές (μονταδόροι)

Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες & μικροεπαγγελματίες

Καθόλου σημαντικός

Λίγο σημαντικός

40,0%

11,3%

12,9%

33,3%

33,3%

11,1%

75,0%

11,4%

Μέτρια σημαντικός
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20,0%

50,0%

25,0%

17,1%

30,2%

25,0%

Ειδικευμένοι τεχνίτες 11,1% 11,1%

7,1%

20,0%

20,0%

15,1%

100,0%

40,0%

57,1%

14,3%

Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές

80,0%

20,0%

40,0%

15,1%

60,0%

37,1%

Αρκετά Σημαντικός

17,1%

17,1%

Πολύ σημαντικός
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Η αξιολόγηση της προηγούμενης εργασιακής εμπειρίας των ερωτηθέντων ως προς τις γνώσεις και
τις δεξιότητες που ο παράγοντας αυτός παρείχε για το επάγγελμά τους έως σήμερα παρουσιάζεται
στο ακόλουθο Διάγραμμα 3.110. Παρατηρούμε ότι τα ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη
θεωρούν σε ποσοστό 80% ότι ο παράγοντας εργασιακή εμπειρία είναι σε υψηλό βαθμό σημαντικός
ως προς τις γνώσεις και δεξιότητες που τους παρείχε έως σήμερα (πολύ σημαντικός για το 60% και
αρκετά σημαντικός για το 20%), και ακολουθούν οι ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή
επαγγέλματα που θεωρούν τον παράγοντα αυτό σημαντικό σε υψηλό βαθμό σε ποσοστό 77,7%
(πολύ σημαντικός για το 44,4% και αρκετά σημαντικός για το 33,3%). Έπειτα, για ποσοστό 60% των
τεχνικών και ασκούντων συναφή επαγγέλματα, η εργασιακή εμπειρία είναι σημαντική σε υψηλό
βαθμό (πολύ σημαντική για το 10% και αρκετά σημαντική για το 50%) και για ποσοστό 58,6% των
απασχολούμενων στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές (πολύ σημαντική για 22,9% και αρκετά
σημαντική για 35,7%). Αντίθετα, η προηγούμενη εργασιακή εμπειρία δεν εμφανίζεται καθόλου
σημαντική σε υψηλό βαθμό για τους χειριστές βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και
εξοπλισμού και συναρμολογητές.
Διάγραμμα 3.110: Αξιολόγηση της προηγούμενης εργασιακής εμπειρίας ως προς τις γνώσεις και δεξιότητες
που παρείχε, ανά επάγγελμα

Η προηγούμενη εργασιακή εμπειρία
0,0%
Ανώτερα διευθυντικά & διοικητικά στελέχη

20,0%

20,0%

Υπάλληλοι γραφείου

28,6%

13,2%

Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές

14,3% 4,3%

Ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι & αλιείς

25,0%

Ειδικευμένοι τεχνίτες

14,3%

20,8%

22,9%

11,1% 11,1%

Καθόλου σημαντικός

Λίγο σημαντικός

100,0%

42,9%

50,0%

18,9%

10,0%

32,1%

35,7%

25,0%

22,9%

50,0%

33,3%

Χειριστές βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων &
εξοπλισμού & συναρμολογητές (μονταδόροι)

Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες & μικροεπαγγελματίες

80,0%

60,0%

10,0% 10,0%

20,0%

15,1%

60,0%

20,0%

Επαγγελματίες 7,1%7,1%

Τεχνικοί

40,0%

44,4%

100,0%

11,4% 11,4%

Μέτρια σημαντικός
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25,7%

22,9%

Αρκετά Σημαντικός

28,6%

Πολύ σημαντικός
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Η επόμενη ομάδα ερωτήσεων εξετάζει μια σειρά από δεξιότητες, γνώσεις και ικανότητες των
εργαζομένων ζητώντας τους καταρχήν να τις αξιολογήσουν ως προς το βαθμό που απαιτείται να τις
διαθέτουν για να ασκήσουν ικανοποιητικά την εργασία τους και στη συνέχεια ως προς το βαθμό
που πιστεύουν οι ίδιοι ότι τις διαθέτουν. Οι δύο παρακάτω Πίνακες παρουσιάζουν συγκεντρωμένες
τις απαντήσεις των ερωτηθέντων όσον αφορά τον βαθμό απαίτησης και επάρκειας για όλες τις
κατηγορίες δεξιοτήτων/ γνώσεων/ ικανοτήτων.
Πίνακας 3.16: Βαθμός απαίτησης δεξιοτήτων/ γνώσεων/ ικανοτήτων για ικανοποιητική άσκηση της
εργασίας

Βασικές δεξιότητες
Γνώση ξένων γλωσσών
Βασικές ψηφιακές δεξιότητες
Εξειδικευμένες ψηφιακές
δεξιότητες
Κοινωνικές δεξιότητες
Επαγγελματικές γνώσεις και
δεξιότητες

Πολύ
χαμηλός

Χαμηλός

Μέτριος

Υψηλός

Πολύ
υψηλός

Μέσος
όρος

Επικρατο
ύσα τιμή

3,4%
7,8%
12,7%
17,2%

5,4%
7,4%
17,2%
16,7%

13,2%
16,7%
17,6%
22,5%

20,1%
25,0%
18,6%
16,7%

57,8%
43,1%
33,8%
27,0%

4,2
3,9
3,4
3,2

5,0
5,0
5,0
5,0

3,9%
0,0%

6,4%
0,0%

21,6%
16,1%

21,1%
30,4%

47,1%
53,6%

4,0
4,4

5,0
5,0

Πίνακας 3.17: Βαθμός επάρκειας των εργαζομένων σε δεξιότητες/ γνώσεις/ ικανότητες
Πολύ
χαμηλός

Χαμηλός

Μέτριος

Υψηλός

Πολύ
υψηλός

Μέσος
όρος

Επικρατο
ύσα τιμή

Βασικές δεξιότητες

2,5%

2,0%

14,3%

30,5%

50,7%

4,3

5,0

Γνώση ξένων γλωσσών
Βασικές ψηφιακές δεξιότητες
Εξειδικευμένες ψηφιακές
δεξιότητες
Κοινωνικές δεξιότητες
Επαγγελματικές γνώσεις και
δεξιότητες

7,9%
7,9%
9,9%

6,9%
13,8%
18,2%

20,3%
21,7%
25,1%

24,8%
22,7%
20,2%

40,1%
34,0%
26,6%

3,8
3,6
3,4

5,0
5,0
5,0

3,9%
1,8%

6,9%
1,8%

21,2%
23,2%

28,1%
33,9%

39,9%
39,3%

3,9
4,1

5,0
5,0

Αρχικά ζητήθηκε από τους ερωτηθέντες να αξιολογήσουν την απαίτηση για βασικές δεξιότητες
(καλή γνώση και χρήση της ελληνικής γλώσσας/ αριθμητική ικανότητα) για την άσκηση της
εργασίας τους. Από την επισκόπηση του Διαγράμματος 3.111 παρατηρούμε ότι η πλειονότητα
(ποσοστό 57,8%) των συμμετεχόντων στη μελέτη απάντησε ότι για την άσκηση της εργασίας τους
απαιτείται η γνώση βασικών δεξιοτήτων σε πολύ υψηλό βαθμό, το 20,1% ότι απαιτείται σε υψηλό
βαθμό, το 13,2% σε μέτριο βαθμό, ενώ μικρά ποσοστά 5,4% και 3,4% απάντησαν ότι απαιτείται σε
χαμηλό και πολύ χαμηλό βαθμό αντίστοιχα.
Όταν ζητήθηκε από τους ερωτηθέντες να αξιολογήσουν την επάρκειά τους στις βασικές δεξιότητες,
ποσοστό 50,7% απάντησε ότι τις διαθέτει σε πολύ υψηλό βαθμό, με το 30,5% να απαντά ότι τις
διαθέτει σε υψηλό βαθμό και το 14,3% σε μέτριο βαθμό. Μικρά ποσοστά 2,5% και 2% απάντησαν
ότι τις διαθέτουν σε πολύ χαμηλό και χαμηλό βαθμό αντίστοιχα.
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Διάγραμμα 3.111: Βαθμός απαίτησης και επάρκειας σε βασικές δεξιότητες

Στη συνέχεια, οι εργαζόμενοι αξιολόγησαν τη γνώση ξένων γλωσσών που απαιτείται για την
ικανοποιητική άσκηση της εργασίας τους, με το 43,1% να κρίνει ότι η γνώση αυτή απαιτείται σε
πολύ υψηλό βαθμό και το 25% ότι απαιτείται σε υψηλό βαθμό. Ποσοστό 16,7% κρίνει ότι η γνώση
ξένων γλωσσών απαιτείται σε μέτριο βαθμό για την ικανοποιητική άσκηση της εργασίας του, με το
7,8% και το 7,4% να κρίνουν ότι απαιτείται σε πολύ χαμηλό και χαμηλό βαθμό αντίστοιχα.
Όσον αφορά την αξιολόγηση από τους εργαζόμενους της προσωπικής τους επάρκειας στη γνώση
ξένων γλωσσών, το 40,1% απάντησε ότι διαθέτει τη γνώση αυτή σε πολύ υψηλό βαθμό, το 24,8% σε
υψηλό βαθμό, το 20,3% σε μέτριο βαθμό, το 7,9% σε πολύ χαμηλό βαθμό και το υπόλοιπο 6,9% σε
χαμηλό βαθμό.
Διάγραμμα 3.112: Βαθμός απαίτησης και επάρκειας σε γνώση ξένων γλωσσών
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Η απαίτηση σε βασικές ψηφιακές δεξιότητες (π.χ. αποστολή και λήψη ηλεκτρονικής
αλληλογραφίας, εκτύπωση εγγράφων, εισαγωγή δεδομένων) για την ικανοποιητική άσκηση
εργασίας αξιολογήθηκε από το 33,8% των συμμετεχόντων ότι χρειάζεται σε πολύ υψηλό βαθμό,
ενώ το 18,6% έκρινε ότι χρειάζεται σε υψηλό, το 17,6% σε μέτριο, το 17,2% σε χαμηλό και το 12,7%
σε πολύ χαμηλό βαθμό.
Αναφορικά με το βαθμό στον οποίο πιστεύουν οι ερωτηθέντες ότι διαθέτουν τις βασικές ψηφιακές
δεξιότητες, παρατηρούμε ότι το 34% κρίνει ότι τις διαθέτει σε πολύ υψηλό βαθμό, το 22,7% σε
υψηλό βαθμό, το 21,7% σε μέτριο βαθμό, το 13,8% σε χαμηλό βαθμό και το υπόλοιπο 7,9% σε πολύ
χαμηλό βαθμό.
Διάγραμμα 3.113: Βαθμός απαίτησης και επάρκειας σε βασικές ψηφιακές δεξιότητες

Ακολούθως, οι συμμετέχοντες στη μελέτη αξιολόγησαν το βαθμό απαίτησης σε εξειδικευμένες
ψηφιακές δεξιότητες (π.χ. χρήση λογισμικού, Excel, PowerPoint, γνώσεις δικτύων κλπ.) για την
ικανοποιητική άσκηση της εργασίας τους. Ποσοστό 27% απάντησε ότι οι εξειδικευμένες ψηφιακές
δεξιότητες χρειάζονται σε πολύ υψηλό βαθμό, το 22,5% ότι χρειάζονται σε μέτριο βαθμό και το
17,2% σε πολύ χαμηλό βαθμό. Όμοια ποσοστά 16,7% κρίνουν ότι χρειάζονται σε υψηλό και χαμηλό
βαθμό.
Όσον αφορά το βαθμό στον οποίο οι ίδιοι οι συμμετέχοντες πιστεύουν ότι διαθέτουν τις εν λόγω
δεξιότητες, το 26,6% πιστεύει ότι τις διαθέτει σε πολύ υψηλό βαθμό, το 25,1% σε μέτριο βαθμό, το
20,2% σε υψηλό βαθμό, το 18,2% σε χαμηλό βαθμό και το 9,9% σε πολύ χαμηλό βαθμό.
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Διάγραμμα 3.114: Βαθμός απαίτησης και επάρκειας σε εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες

Ακολούθως, οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να εκτιμήσουν τον βαθμό στον οποίο απαιτούνται οι
κοινωνικές δεξιότητες (Επικοινωνιακές ικανότητες/ Ευελιξία και προσαρμοστικότητα/ Ικανότητα
εργασίας σε ομάδα/ Ανάληψη πρωτοβουλίας/ Οργανωτικές ικανότητες/ Δημιουργικότητα/
Ικανότητα επίλυσης σύνθετων προβλημάτων/ Ικανότητα εκμάθησης νέων πραγμάτων/ Το να
διαθέτουν επιχειρηματικό πνεύμα) για την ικανοποιητική άσκηση της εργασίας τους. Από την
επισκόπηση του ακόλουθου Διαγράμματος παρατηρούμε ότι ποσοστό 47,1% κρίνει ότι οι
κοινωνικές δεξιότητες απαιτούνται σε πολύ υψηλό βαθμό, με το 21,6% να κρίνει ότι απαιτούνται σε
μέτριο βαθμό, το 21,1% σε υψηλό βαθμό, το 6,4% σε χαμηλό και το 3,9% σε πολύ χαμηλό βαθμό.
Ποσοστό 39,9% πιστεύει ότι διαθέτει κοινωνικές δεξιότητες σε πολύ υψηλό βαθμό, το 28,1%
πιστεύει ότι τις διαθέτει σε υψηλό βαθμό, το 21,2% σε μέτριο βαθμό, το 6,9% σε χαμηλό βαθμό και
το 3,9% σε πολύ χαμηλό βαθμό.
Διάγραμμα 3.115: Βαθμός απαίτησης και επάρκειας σε κοινωνικές δεξιότητες
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Το τελευταίο σκέλος της ερώτησης αυτής ζητά από τους συμμετέχοντες να δηλώσουν τις
επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες που σχετίζονται με την άσκηση του επαγγέλματός τους και
στη συνέχεια να αξιολογήσουν τις γνώσεις/ δεξιότητες αυτές ως προς το βαθμό που απαιτούνται
για την ικανοποιητική άσκηση του επαγγέλματος. Στο παρακάτω Διάγραμμα εμφανίζονται οι
απαντήσεις των ερωτηθέντων στην κατηγορία επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες.
Διάγραμμα 3.116: Επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες που σχετίζονται με την άσκηση του
επαγγέλματος
Ευελιξία
Εµπειρία
Επικοινωνιακή δεξιότητα
Λογιστικές γνώσεις
Γνώσεις προγραµµάτων H/Y
Γνώσεις οικοδοµικών εργασιών
Γνώσεις διαχείρισης πελατών
Τεχνικές πώλησης
Εγρήγορση
∆ιαπραγµατευτικές ικανότητες
Γνώσεις τεχνολογίας
Φοροτεχνικές γνώσεις
Υποµονή
Υπευθυνότητα
Οργανωτικές δεξιότητες
Οµαδικότητα
Επαγγελµατικό δίπλωµα οδήγησης
Γνώσεις χειρισµού µηχανηµάτων
Γνώσεις πωλήσεων
Γνώσεις κτηνοτροφικών εργασιών
Γνώσεις ηλεκτρολογικών εργασιών
Γνώσεις εργαστηρίων
Γνώσεις διαχείρισης προσωπικού
Γνώσεις διαχείρισης πίστας αεροδροµίου
Γνώσεις γεωργικών εργασιών
Γνώσεις αισθητικής
Γνώσεις logistics

14,3%
10,7%
8,9%
7,1%
5,4%
5,4%
5,4%
3,6%
3,6%
3,6%
3,6%
1,8%
1,8%
1,8%
1,8%
1,8%
1,8%
1,8%
1,83%
1,8%
1,8%
1,8%
1,8%
1,8%
1,8%
1,8%
1,8%

Παρατηρούμε στο ακόλουθο Διάγραμμα ότι η πλειονότητα (ποσοστό 53,6%) κρίνει ότι
επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες απαιτούνται σε πολύ υψηλό βαθμό, το 30,4% σε υψηλό
βαθμό και το υπόλοιπο 16,1% σε μέτριο βαθμό. Αξίζει να σημειωθεί ότι κανείς εκ των
συμμετεχόντων δεν αξιολόγησε την απαίτηση σε επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες με χαμηλό
και πολύ χαμηλό βαθμό.
Αναφορικά με την εκτίμηση από μέρους των εργαζόμενων του βαθμού στον οποίο διαθέτουν
επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες που σχετίζονται με την άσκηση του επαγγέλματός τους,
ποσοστό 39,3% εκτιμά ότι τις διαθέτει σε πολύ υψηλό βαθμό, ποσοστό 33,9% σε υψηλό βαθμό,
23,2% σε μέτριο βαθμό, ενώ όμοια ποσοστά 1,8% εκτιμούν ότι τις διαθέτουν σε χαμηλό και πολύ
χαμηλό βαθμό.
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Διάγραμμα 3.117: Βαθμός απαίτησης και επάρκειας σε επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες που
σχετίζονται με την άσκηση του επαγγέλματος

Οι ανωτέρω απαντήσεις των ερωτηθέντων σχετικά με το βαθμό στον οποίο απαιτούνται οι πιο
πάνω δεξιότητες, γνώσεις και ικανότητες για την ικανοποιητική άσκηση της εργασίας τους και
σχετικά με το βαθμό που οι ίδιοι πιστεύουν ότι διαθέτουν τις αντίστοιχες δεξιότητες/ γνώσεις/
ικανότητες, παρουσιάζονται στη συνέχεια κατηγοριοποιημένες ως προς τα επαγγέλματα των
εργαζομένων.
Αρχικά αναλύονται οι απαντήσεις των ανώτερων διευθυντικών και διοικητικών στελεχών9:
•

•

•

•

Αναφορικά με τις βασικές δεξιότητες, τα ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη στην
πλειονότητά τους (ποσοστό 60%) κρίνουν ότι απαιτούνται σε πολύ υψηλό βαθμό για την
ικανοποιητική άσκηση της εργασίας τους και σε ποσοστό 40% κρίνουν ότι διαθέτουν τις
δεξιότητες αυτές σε πολύ υψηλό βαθμό.
Οι γνώση σε ξένες γλώσσες αξιολογείται από το 40% των ανώτερων διευθυντικών και
διοικητικών στελεχών ως απαραίτητη σε πολύ υψηλό βαθμό για την ικανοποιητική άσκηση της
εργασίας τους και όμοιο ποσοστό 40% κρίνει ότι διαθέτει γνώση ξένων γλωσσών σε πολύ
υψηλό βαθμό.
Όσον αφορά τις βασικές ψηφιακές δεξιότητες, τα ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη
σε ποσοστό 40% κρίνουν ότι απαιτούνται σε πολύ υψηλό βαθμό, ενώ ποσοστό 20% κρίνει ότι
διαθέτουν σε πολύ υψηλό βαθμό τις δεξιότητες αυτές.
Οι εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες αξιολογούνται ως απαραίτητες σε πολύ υψηλό βαθμό
από το 20% των ανώτερων διευθυντικών και διοικητικών στελεχών για την ικανοποιητική

9

Τα ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη αποτελούν το 2,5% του συνόλου των συμμετεχόντων στη
μελέτη
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•

άσκηση της εργασίας τους, με όμοιο ποσοστό 20% να αξιολογεί ότι διαθέτει επάρκεια των
δεξιοτήτων αυτών σε πολύ υψηλό βαθμό.
Αναφορικά με τις κοινωνικές δεξιότητες, ποσοστό 60% των ανώτερων διευθυντικών και
διοικητικών στελεχών κρίνουν ότι είναι σε πολύ υψηλό βαθμό απαραίτητες για την
ικανοποιητική άσκηση του επαγγέλματός τους, ενώ επάρκεια κοινωνικών δεξιοτήτων σε πολύ
υψηλό βαθμό κρίνει ότι διαθέτει το 40% αυτών.

Από την επισκόπηση της Ομάδας Διαγραμμάτων 3.12 παρατηρούμε την αξιολόγηση της
επαγγελματικής κατηγορίας Επαγγελματίες10 σχετικά με τις γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται
για ικανοποιητική άσκηση της εργασίας τους με ταυτόχρονη παράθεση του βαθμού επάρκειας που
οι ίδιοι οι Επαγγελματίες πιστεύουν ότι διαθέτουν σε αυτές.
•

•

•

•

•

•

Καταρχήν, οι βασικές δεξιότητες αξιολογούνται ως απαραίτητες σε πολύ υψηλό βαθμό για την
ικανοποιητική άσκηση της εργασίας τους από την πλειονότητα των Επαγγελματιών (ποσοστό
57,1%), ενώ μικρότερο ποσοστό (42,9%) πιστεύει ότι διαθέτει τις δεξιότητες αυτές σε πολύ
υψηλό βαθμό.
Η γνώση ξένων γλωσσών αξιολογείται από το 21,4% των ερωτηθέντων ως απαραίτητη σε πολύ
υψηλό βαθμό για την ικανοποιητική άσκηση της εργασίας τους, με μεγαλύτερο ποσοστό
(35,7%) να αξιολογεί ότι διαθέτει γνώση ξένων γλωσσών σε πολύ υψηλό βαθμό.
Η πλειονότητα των Επαγγελματικών (64,3%) κρίνει ότι οι βασικές ψηφιακές δεξιότητες
απαιτούνται σε πολύ υψηλό βαθμό για την ικανοποιητική άσκηση της εργασίας τους, ενώ
42,9% κρίνει ότι οι ίδιοι διαθέτουν τις δεξιότητες αυτές σε πολύ υψηλό βαθμό.
Οι Επαγγελματίες σε ποσοστό 42,9% πιστεύουν ότι απαιτούνται οι Εξειδικευμένες ψηφιακές
δεξιότητες σε πολύ υψηλό βαθμό, με όμοιο ποσοστό (42,9%) να πιστεύει ότι διαθέτει πολύ
υψηλού βαθμού επάρκεια στις δεξιότητες αυτές.
Οι κοινωνικές δεξιότητες κρίνονται ως απαραίτητες σε πολύ υψηλό βαθμό για την
ικανοποιητική άσκηση της εργασίας των Επαγγελματιών από το 50% αυτών, με το 21,4% να
κρίνει ότι διαθέτουν τις δεξιότητες αυτές σε πολύ υψηλό βαθμό.
Τέλος, όσον αφορά τις επαγγελματικές γνώσεις κα δεξιότητες που σχετίζονται με την άσκηση
του επαγγέλματος, οι Επαγγελματίες πιστεύουν ότι απαιτούνται σε πολύ υψηλό βαθμό για την
ικανοποιητική άσκηση της εργασίας τους σε ποσοστό 60%, ενώ μικρότερο ποσοστό (20%)
πιστεύει ότι διαθέτουν αυτές τις γνώσεις και δεξιότητες σε πολύ υψηλό βαθμό.

Στη συνέχεια, από την επισκόπηση της Ομάδας Διαγραμμάτων 3.13 παρατηρούμε την αξιολόγηση
της επαγγελματικής κατηγορίας Τεχνικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα11 όσον αφορά την
απαίτηση σε γνώσεις και δεξιότητες για την ικανοποιητική άσκηση της εργασίας τους, καθώς και
την αξιολόγηση της επάρκειάς τους σε αυτές.
•

Καταρχήν, οι βασικές δεξιότητες κρίνονται ως απαραίτητες σε πολύ υψηλό βαθμό από το 30%
των Τεχνικών, ενώ το ίδιο ποσοστό (30%) κρίνει ως πολύ υψηλό τον βαθμό επάρκειάς τους σε
αυτές.

10

Οι επαγγελματίες αποτελούν το 6,9% του συνόλου των συμμετεχόντων στη μελέτη
Οι Τεχνικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα αποτελούν το 4,9% του συνόλου των συμμετεχόντων στη
μελέτη

11
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•

•

•

•

Ποσοστό 40% των Τεχνικών αξιολογεί τη γνώση ξένων γλωσσών ως απαραίτητη σε υψηλό
βαθμό για την ικανοποιητική άσκηση της εργασίας τους, με όμοιο ποσοστό 40% να κρίνει ότι
διαθέτουν επάρκεια σε πολύ υψηλό βαθμό σε αυτή την κατηγορία γνώσεων.
Όσον αφορά τις βασικές και τις εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες, ποσοστό 30% των
Τεχνικών αξιολογεί ότι απαιτούνται σε πολύ υψηλό βαθμό για την ικανοποιητική άσκηση της
εργασίας τους, με υψηλότερο ποσοστό 50% να αξιολογεί ότι διαθέτουν σε πολύ υψηλό βαθμό
επάρκεια των δεξιοτήτων αυτών.
Οι Τεχνικοί σε ποσοστό 70% κρίνουν ότι απαιτούνται σε πολύ υψηλό βαθμό κοινωνικές
δεξιότητες για την ικανοποιητική άσκηση της εργασίας τους, ενώ το ποσοστό τους που κρίνει
ότι υπάρχει πολύ υψηλού βαθμού επάρκεια σε αυτές ανέρχεται σε 60%.
Τέλος οι επαγγελματικές δεξιότητες και γνώσεις που σχετίζονται με την άσκηση του
επαγγέλματος αξιολογούνται σε πολύ υψηλό βαθμό απαραίτητες από το 80% των Τεχνικών,
ενώ το 40% αυτών κρίνει ότι διαθέτουν πολύ υψηλού βαθμού επάρκεια σε αυτές τις
δεξιότητες.

Ακολούθως από την επισκόπηση της Ομάδας Διαγραμμάτων 3.14, παρατηρούμε την αξιολόγηση
των Υπαλλήλων Γραφείου12 όσον αφορά το βαθμό απαίτησης σε δεξιότητες και γνώσεις για την
ικανοποιητική άσκηση της εργασίας τους και τον αντίστοιχο βαθμό επάρκειας σε αυτές.
•

•

•

•

•

•

12

Η πλειονότητα των Υπαλλήλων Γραφείου (69,8%) κρίνει ότι υπάρχει πολύ υψηλού βαθμού
απαίτηση σε βασικές δεξιότητες για την ικανοποιητική άσκηση της εργασίας τους, ενώ
μικρότερο ποσοστό 56,6% κρίνει ότι διαθέτουν πολύ υψηλού βαθμού επάρκεια στις δεξιότητες
αυτές.
Η γνώση ξένων γλωσσών αξιολογείται από τους Υπαλλήλους γραφείου (47,2%) ότι απαιτείται
σε πολύ υψηλό βαθμό για την ικανοποιητική άσκηση της εργασίας τους, με το ποσοστό που
αξιολογεί ότι διαθέτουν σε πολύ υψηλό βαθμό γνώση ξένων γλωσσών να είναι λίγο μικρότερο
(46,2%).
Σύμφωνα με την πλειονότητα των Υπαλλήλων Γραφείου (66%) υπάρχει πολύ υψηλού βαθμού
απαίτηση σε βασικές ψηφιακές δεξιότητες για την ικανοποιητική άσκηση της εργασίας τους,
ενώ μικρότερο ποσοστό 60,4% κρίνει ότι υπάρχει πολύ υψηλού βαθμού επάρκεια σε βασικές
ψηφιακές δεξιότητες.
Αναφορικά με τις εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες, ποσοστό 54,7% των Υπαλλήλων
Γραφείου κρίνουν ότι υπάρχει πολύ υψηλού βαθμού απαίτηση σε αυτές για την ικανοποιητική
άσκηση της εργασίας τους, ενώ ποσοστό 47,2% κρίνει ότι διαθέτουν τις δεξιότητες αυτές σε
πολύ υψηλό βαθμό.
Αναφορικά με τις κοινωνικές δεξιότητες, ποσοστό 64,2% των Υπαλλήλων Γραφείου κρίνει ότι
είναι σε πολύ υψηλό βαθμό απαραίτητες για την ικανοποιητική άσκηση της εργασίας τους, ενώ
όταν ζητήθηκε να αξιολογήσουν την επάρκεια σε αυτές, το 56,6% απάντησε ότι τις διαθέτουν
σε πολύ υψηλό βαθμό.
Τέλος, οι επαγγελματικές δεξιότητες και γνώσεις που σχετίζονται με την άσκηση του
επαγγέλματος αξιολογούνται ως πολύ απαραίτητες από το σύνολο των Υπαλλήλων Γραφείου
(σε πολύ υψηλό από το 72,2% και σε υψηλό βαθμό από το 27,8%). Μικρότερο αλλά πολύ
Οι Υπάλληλοι γραφείου αποτελούν το 26 % του συνόλου των συμμετεχόντων στη μελέτη
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υψηλό ποσοστό 88,9% των Υπαλλήλων γραφείου κρίνουν ότι διαθέτουν υψηλή επάρκεια σε
αυτές τις δεξιότητες (50% σε πολύ υψηλό βαθμό και 38,9% σε υψηλό βαθμό).
Παρακάτω παρατίθεται η ανάλυση των απαιτήσεων και της επάρκειας σε γνώσεις και δεξιότητες
για τους Απασχολούμενους στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές13, βάσει της Ομάδας
Διαγραμμάτων 3.15.
•

•

•

•

•

•

Αρχικά, οι βασικές δεξιότητες αξιολογούνται από τους Απασχολούμενους στην παροχή
υπηρεσιών και πωλητές (ποσοστό 50%) ότι απαιτούνται για την ικανοποιητική άσκηση της
εργασίας τους σε πολύ υψηλό βαθμό, ενώ υψηλού βαθμού επάρκεια των δεξιοτήτων αυτών
κρίνει ότι διαθέτουν το 47,8% της επαγγελματικής αυτής κατηγορίας.
Πολύ υψηλού βαθμού απαίτηση σε γνώση ξένων γλωσσών για την ικανοποιητική άσκηση της
εργασίας τους υπάρχει σύμφωνα με το 51,4% των Απασχολούμενων στην παροχή υπηρεσιών
και πωλητές, ενώ μικρότερο ποσοστό 40,6% κρίνει ότι υπάρχει πολύ υψηλού βαθμού επάρκεια
αυτής της γνώσης.
Οι βασικές ψηφιακές δεξιότητες κρίνονται σε πολύ υψηλό βαθμό απαραίτητες για την
ικανοποιητική άσκηση της εργασίας τους από το 18,6% των Απασχολούμενων στην παροχή
υπηρεσιών και πωλητών, ενώ υψηλότερο ποσοστό 27,5% κρίνουν ότι διαθέτουν υψηλού
βαθμού επάρκεια στις δεξιότητες αυτές.
Πολύ υψηλού βαθμού απαίτηση σε εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες υπάρχει για τους
Απασχολούμενους στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές σύμφωνα με το 17,1% αυτών, ενώ λίγο
υψηλότερο ποσοστό 18,8% κρίνει ότι διαθέτουν πολύ υψηλού βαθμού επάρκεια στις
δεξιότητες αυτές.
Κοινωνικές δεξιότητες σε πολύ υψηλό βαθμό κρίνεται ότι απαιτούνται για τους
Απασχολούμενους στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές από το 48,6% των ερωτηθέντων που
ανήκουν στην επαγγελματική αυτή κατηγορία, ενώ μικρότερο ποσοστό (42%) αξιολογεί ότι
διαθέτουν πολύ υψηλού βαθμού επάρκεια σε αυτές τις δεξιότητες.
Τέλος, ποσοστό 31,3% των Απασχολούμενων στην παροχή υπηρεσιών και πωλητών θεωρεί ότι
οι επαγγελματικές δεξιότητες και γνώσεις που σχετίζονται με την άσκηση του επαγγέλματος
είναι σε πολύ υψηλό βαθμό απαραίτητες για την ικανοποιητική άσκηση της εργασίας τους.
Όμοιο ποσοστό 31,3% θεωρεί ότι διαθέτουν πολύ υψηλού βαθμού επάρκεια σε
επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες.

Η Ομάδα Διαγραμμάτων 3.16 παρουσιάζει τις απαντήσεις των Ειδικευμένων γεωργών,
κτηνοτρόφων, δασοκόμων και αλιέων14 όσον αφορά το βαθμό στον οποίο απαιτούνται οι
παρακάτω γνώσεις/ δεξιότητες για την ικανοποιητική άσκηση της εργασίας τους, καθώς και το
βαθμό στον οποίο πιστεύουν οι ίδιοι ότι τις διαθέτουν:
•

Αναφορικά με τις βασικές δεξιότητες, τη γνώση ξένων γλωσσών, τις βασικές ψηφιακές
δεξιότητες και τις κοινωνικές δεξιότητες, οι Ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι και

13

Οι Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές αποτελούν το 34,3% του συνόλου των
συμμετεχόντων στη μελέτη
14
Οι Ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι και αλιείς αποτελούν το 2% του συνόλου των
συμμετεχόντων στη μελέτη
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•

•

αλιείς κρίνουν σε όμοια ποσοστά 25% ότι απαιτούνται σε πολύ υψηλό βαθμό για την
ικανοποιητική άσκηση της εργασίας του. Επίσης όμοια ποσοστά 25% της επαγγελματικής αυτής
κατηγορίας πιστεύουν ότι διαθέτουν οι ίδιοι τις παραπάνω δεξιότητες σε πολύ υψηλό βαθμό.
Κανείς εκ των Ειδικευμένων γεωργών, κτηνοτρόφων, δασοκόμων και αλιέων δεν θεωρεί ότι
απαιτούνται σε πολύ υψηλό ποσοστό οι εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες και επίσης κανείς
δεν πιστεύει ότι τις διαθέτει σε πολύ υψηλό βαθμό.
Επίσης μηδενικά είναι τα ποσοστά στους Ειδικευμένους γεωργούς, κτηνοτρόφους, δασοκόμους
και αλιείς αναφορικά με την πολύ υψηλού βαθμού απαίτηση και επάρκεια για επαγγελματικές
γνώσεις και δεξιότητες που σχετίζονται με την άσκηση του επαγγέλματος.

Ακολουθεί η ανάλυση της απαίτησης και επάρκειας σε γνώσεις και δεξιότητες για την
επαγγελματική κατηγορία Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα15, με τις
απαντήσεις τους να παρουσιάζονται στην Ομάδα Διαγραμμάτων 3.17.
•

•

•

•

•

•

Αξιολογείται από το 66,7% των Ειδικευμένων τεχνιτών ότι οι βασικές δεξιότητες απαιτούνται σε
πολύ υψηλό βαθμό για την ικανοποιητική άσκηση της εργασίας τους, ενώ υψηλότερο ποσοστό
77,8% αξιολογεί ότι οι ίδιοι διαθέτουν πολύ υψηλού βαθμού επάρκεια σε αυτές τις δεξιότητες.
Η γνώση ξένων γλωσσών δεν κρίνεται ως απαραίτητη σε πολύ υψηλό βαθμό από τους
Ειδικευμένους τεχνίτες για την ικανοποιητική άσκηση της εργασίας τους, με ποσοστό 11,1% να
κρίνουν ότι διαθέτουν πολύ υψηλό βαθμό επάρκειας στις ξένες γλώσσες.
Όσον αφορά τις βασικές ψηφιακές δεξιότητες, οι Ειδικευμένοι τεχνίτες σε ποσοστό 22,9%
κρίνουν ότι απαιτούνται σε πολύ υψηλό βαθμό για την ικανοποιητική άσκηση της εργασίας
τους, ενώ σε όμοιο ποσοστό 22,9% κρίνουν ότι διαθέτουν πολύ υψηλού βαθμού επάρκεια στις
δεξιότητες αυτές.
Οι εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες κρίνονται ως απαραίτητες σε πολύ υψηλό βαθμό από
το 11,1% των Ειδικευμένων τεχνιτών, με όμοιο ποσοστό 11,1% να αξιολογεί ότι διαθέτουν τις
δεξιότητες αυτές σε πολύ υψηλό βαθμό.
Σε πολύ υψηλό βαθμό απαραίτητες θεωρούνται οι κοινωνικές δεξιότητες από τους
Ειδικευμένους τεχνίτες για την ικανοποιητική άσκηση της εργασίας τους σε ποσοστό 33,3%.
Ποσοστό 44,4% εκ των Ειδικευμένων τεχνιτών θεωρεί ότι οι ίδιοι διαθέτουν πολύ υψηλού
βαθμού επάρκεια στις δεξιότητες αυτές.
Τέλος, το ποσοστό των Ειδικευμένων τεχνιτών που κρίνει ότι οι επαγγελματικές δεξιότητες και
γνώσεις που σχετίζονται με την άσκηση του επαγγέλματός τους είναι σε πολύ υψηλό βαθμό
απαραίτητες, είναι όμοιο με το ποσοστό αυτών που κρίνουν ότι οι ίδιοι διαθέτουν τις
δεξιότητες/ γνώσεις αυτές σε πολύ υψηλό βαθμό και ανέρχονται στο 66,7%.

Στη συνέχεια, από την επισκόπηση της Ομάδας Διαγραμμάτων 3.18, παρατηρούμε την αξιολόγηση
των Χειριστών βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανήματων και εξοπλισμού και συναρμολογητών
(μονταδόροι)16 για τις απαιτήσεις και την επάρκεια σε γνώσεις και δεξιότητες.

15

Οι Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα αποτελούν το 4,4% του συνόλου των
συμμετεχόντων στη μελέτη
16
Οι Χειριστές βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανήματων και εξοπλισμού και συναρμολογητές αποτελούν
το 2% του συνόλου των συμμετεχόντων στη μελέτη
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•

•

•

•

•

Οι βασικές δεξιότητες χρειάζονται σε πολύ υψηλό βαθμό σύμφωνα με το 50% των Χειριστών
βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανήματων και εξοπλισμού και συναρμολογητών για την
ικανοποιητική άσκηση της εργασίας τους, ενώ όμοιο ποσοστό 50% κρίνει ότι διαθέτουν πολύ
υψηλού βαθμού επάρκεια στις δεξιότητες αυτές.
Η γνώση σε ξένες γλώσσες είναι σε υψηλό βαθμό απαραίτητη για την ικανοποιητική άσκηση
της εργασίας των Χειριστών βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανήματων και εξοπλισμού και
συναρμολογητών σύμφωνα με το 25% αυτών. Πολύ υψηλού βαθμού επάρκεια στη γνώση
ξένων γλωσσών κρίνει ότι διαθέτει το 50% της επαγγελματικής αυτής κατηγορίας.
Αναφορικά με τις βασικές ψηφιακές δεξιότητες, οι Χειριστές βιομηχανικών εγκαταστάσεων,
μηχανήματων και εξοπλισμού και συναρμολογητές αξιολογούν ότι απαιτούνται σε πολύ υψηλό
βαθμό για την ικανοποιητική άσκηση της εργασίας τους, σε ποσοστό 25%. Ωστόσο το ποσοστό
αυτών που πιστεύουν ότι οι ίδιοι διαθέτουν τις δεξιότητες αυτές σε πολύ υψηλό επίπεδο είναι
μηδενικό.
Οι εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες θεωρούνται απαραίτητες σε πολύ υψηλό βαθμό για την
ικανοποιητική άσκηση της εργασίας τους από το 25% των Χειριστών βιομηχανικών
εγκαταστάσεων, μηχανήματων και εξοπλισμού και συναρμολογητών, με όμοιο ποσοστό να
κρίνει ότι οι ίδιοι διαθέτουν τις δεξιότητες αυτές.
Το ποσοστό των Χειριστών βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανήματων και εξοπλισμού και
συναρμολογητών που κρίνουν ότι απαιτούνται σε πολύ υψηλό βαθμό κοινωνικές δεξιότητες
για την ικανοποιητική άσκηση της εργασίας τους είναι μηδενικό, ενώ ποσοστό 25% αυτών
πιστεύει ότι οι ίδιοι διαθέτουν κοινωνικές δεξιότητες σε πολύ υψηλό βαθμό.

Η αξιολόγηση των Ανειδίκευτων εργατών, χειρωνάκτων και μικροεπαγγελματιών17 σε απαιτήσεις
δεξιοτήτων και γνώσεων, καθώς και η επάρκειά τους σε αυτές παρουσιάζεται στην Ομάδα
Διαγραμμάτων 3.19.
•

•

•

•

Βασικές δεξιότητες απαιτούνται σε πολύ υψηλό βαθμό σύμφωνα την πλειονότητα (65,7%) των
Ανειδίκευτων εργατών, χειρωνάκτων και μικροεπαγγελματιών για την ικανοποιητική άσκηση
της εργασίας τους, ενώ μικρότερο ποσοστό 54,3% κρίνει ότι οι ίδιοι διαθέτουν πολύ υψηλού
βαθμού επάρκεια στις δεξιότητες αυτές.
Απαραίτητη σε πολύ υψηλό βαθμό είναι η γνώση ξένων γλωσσών σύμφωνα με το 45,7% των
Ανειδίκευτων εργατών, χειρωνάκτων και μικροεπαγγελματιών, οι οποίοι κρίνουν σε ποσοστό
40% ότι οι ίδιοι διαθέτουν σε πολύ υψηλό βαθμό επάρκεια γνώσης σε ξένες γλώσσες.
Οι βασικές ψηφιακές δεξιότητες αξιολογείται ότι απαιτούνται σε πολύ υψηλό βαθμό από
χαμηλό ποσοστό 8,6% των Ανειδίκευτων εργατών, χειρωνάκτων και μικροεπαγγελματιών για
την ικανοποιητική άσκηση της εργασίας τους, ενώ όμοιο ποσοστό 8,6% αξιολογεί την επάρκειά
τους σε αυτές ως πολύ υψηλή.
Για τις εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες οι Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και
μικροεπαγγελματίες κρίνουν σε ποσοστό 5,7% ότι απαιτούνται σε πολύ υψηλό βαθμό για την
ικανοποιητική άσκηση της εργασίας τους, ενώ όμοιο ποσοστό 5,7% κρίνει ότι οι ίδιοι διαθέτουν
τις δεξιότητες αυτές σε πολύ υψηλό βαθμό.

17

Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες αποτελούν το 2% του συνόλου των
συμμετεχόντων στη μελέτη
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•

•

Οι Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες εκτιμούν σε ποσοστό 20% ότι
υπάρχει υψηλού βαθμού απαίτηση σε κοινωνικές δεξιότητες για την ικανοποιητική άσκηση της
εργασίας τους. Το ποσοστό της επαγγελματικής αυτής κατηγορίας που πιστεύει ότι οι ίδιοι
διαθέτουν πολύ υψηλού βαθμού κοινωνικές δεξιότητες είναι 14,3%.
Τέλος, οι Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες σε ποσοστό 37,5%
αξιολογούν ότι οι επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες που σχετίζονται με την άσκηση του
επαγγέλματος απαιτούνται σε πολύ ψηλό βαθμό για την ικανοποιητική άσκηση της εργασίας
τους, με όμοιο ποσοστό 37,5% να αξιολογεί ότι οι ίδιοι διαθέτουν τις γνώσεις/ δεξιότητες αυτές
σε πολύ υψηλό βαθμό.
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Στη συνέχεια του ερωτηματολογίου, ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να αξιολογήσουν το βαθμό στον
οποίο έχουν επηρεαστεί οι κυριότερες επαγγελματικές τους λειτουργίες και καθήκοντα τα τελευταία δύο
χρόνια από την εισαγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών και κατόπιν, από την εισαγωγή νέων διαδικασιών
παραγωγής των προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών.
Πίνακας 3.18: Βαθμός επίδρασης των κυριότερων επαγγελματικών λειτουργιών και καθηκόντων των εργαζομένων
από την εισαγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών και από την εισαγωγή νέων διαδικασιών παραγωγής των
προϊόντων

Εισαγωγή νέων προϊόντων και
υπηρεσιών
Εισαγωγή νέων διαδικασιών
παραγωγής των προϊόντων ή
παροχής υπηρεσιών

Καθόλου

Λίγο

Μέτρια

Αρκετά

Πολύ

Μέσος
όρος

Επικρατούσα
τιμή

24,3%

15,3%

31,2%

21,8%

7,4%

3,1

3,0

25,1%

17,2%

27,1%

21,2%

9,4%

3,2

3,0

Όπως παρατηρούμε στο παρακάτω Διάγραμμα, το οποίο παρουσιάζει το βαθμό στον οποίο οι
συμμετέχοντες εκτιμούν ότι έχουν επηρεαστεί οι κυριότερες επαγγελματικές τους λειτουργίες και
καθήκοντα από την εισαγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών, ποσοστό 31,2% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι
τα καθήκοντά του έχουν επηρεαστεί σε μέτριο βαθμό, το 24,3% ότι έχουν δεν έχουν επηρεαστεί καθόλου,
το 21,8% ότι έχουν επηρεαστεί αρκετά, το 15,3% ότι έχουν επηρεαστεί σε χαμηλό βαθμό και το υπόλοιπο
7,4% σε πολύ υψηλό βαθμό.
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Διάγραμμα 3.118: Επίδραση των κυριότερων επαγγελματικών λειτουργιών και καθηκόντων τα τελευταία δύο
χρόνια από την εισαγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών

Όσον αφορά το βαθμό στον οποίο έχουν επηρεαστεί οι κυριότερες επαγγελματικές λειτουργίες και
καθήκοντα των εργαζομένων τα τελευταία δύο χρόνια από την εισαγωγή νέων διαδικασιών παραγωγής των
προϊόντων ή παροχής των υπηρεσιών, παρατηρούμε στο Διάγραμμα 3.119 ότι ποσοστό 27,1% κρίνει ότι
έχει επηρεαστεί σε μέτριο βαθμό, το 25,1% κρίνει ότι δεν έχει επηρεαστεί καθόλου, το 21,2% έχει
επηρεαστεί αρκετά, το 17,2% έχει επηρεαστεί λίγο και το 9,4% κρίνει ότι έχει επηρεαστεί πολύ.
Διάγραμμα 3.119: Επίδραση των κυριότερων επαγγελματικών λειτουργιών και καθηκόντων τα τελευταία δύο
χρόνια από την εισαγωγή νέων διαδικασιών παραγωγής των προϊόντων ή παροχής των υπηρεσιών

Η τελευταία ομάδα ερωτήσεων εξετάζει την πρόθεση των συμμετεχόντων στη μελέτη να
παρακολουθήσουν κάποιο σεμινάριο στο επόμενο διάστημα. Η πλειονότητα των ερωτηθέντων (ποσοστό
79,9%) απάντησε αρνητικά, ενώ το 11,8% απάντησε θετικά στην ερώτηση αυτή και το υπόλοιπο 8,3%
απάντησε ότι ίσως να κάνει κάποιο σεμινάριο στο επόμενο χρονικό διάστημα. Η πρόθεση παρακολούθησης
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σεμιναρίου ανά νησί παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 3.121, από το οποίο παρατηρούμε ότι το 53,8% των
ερωτηθέντων που σχεδιάζουν να παρακολουθήσουν κάποιο σεμινάριο βρίσκεται στα μεγάλα νησιά και
όμοια ποσοστά 20,8% βρίσκονται σε μεσαία και μικρά νησιά.
Διάγραμμα 3.120: Πρόθεση παρακολούθησης σεμιναρίου στο επόμενο διάστημα

Διάγραμμα 3.121: Πρόθεση παρακολούθησης σεμιναρίου στο επόμενο διάστημα ανά νησί

Στη συνέχεια ζητήθηκε από τους ερωτώμενους να προσδιορίσουν τους δύο πιο σημαντικούς λόγους για την
πρόθεσή τους να παρακολουθήσουν κάποιο σεμινάριο στο επόμενο διάστημα. Ο σημαντικότερος λόγος
παρακολούθησης σεμιναρίου, όπως παρατηρείται στο Διάγραμμα 3.122, για το 46,2% είναι η ενημέρωση/
διασύνδεση με τις τρέχουσες εξελίξεις του κλάδου τους, ενώ για το 26,9% είναι η δημιουργία
προϋποθέσεων για προσωπική/ επαγγελματική εξέλιξη. Για το 23,1% ο κυριότερος λόγος είναι ότι η
επιχείρηση στην οποία εργάζονται ζητά την παρακολούθηση σεμιναρίου και για το 3,8% είναι το γεγονός
ότι το σεμινάριο είναι επιδοτούμενο.
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Διάγραμμα 3.122: Ο σημαντικότερος λόγος για παρακολούθηση σεμιναρίου

Για την ενηµέρωση/διασύνδεση µε τις
τρέχουσες εξελίξεις του κλάδου

46,2%

Για τη δηµιουργία προϋποθέσεων για
προσωπική/ επαγγελµατική εξέλιξη

26,9%

Η επιχείρηση που εργάζεστε ζητά την
παρακολούθηση σεµιναρίου

Είναι επιδοτούµενο

23,1%

3,8%

Ο δεύτερος πιο σημαντικός λόγος για την παρακολούθηση σεμιναρίου είναι η δημιουργία προϋποθέσεων
για προσωπική/ επαγγελματική εξέλιξη (για το 33,3%). Όμοια ποσοστά 23,8% προσδιόρισαν ως δεύτερο πιο
σημαντικό λόγο για την παρακολούθηση σεμιναρίου την ανάπτυξη επαγγελματικών σχέσεων και
διασυνδέσεων και την ενημέρωση/ διασύνδεση με τις τρέχουσες εξελίξεις του κλάδου τους. Για το 9,5%
σημαντικός λόγος για την παρακολούθηση σεμιναρίου είναι το ότι είναι επιδοτούμενο, ενώ όμοια ποσοστά
4,8% θέλουν να παρακολουθήσουν σεμινάριο για την απόκτηση πιστοποίησης/ βεβαίωσης
παρακολούθησης και για την δημιουργία προϋποθέσεων για αύξηση του εισοδήματος.
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Διάγραμμα 3.123: Ο δεύτερος σημαντικότερος λόγος για παρακολούθηση σεμιναρίου

Για τη δηµιουργία προϋποθέσεων για
προσωπική/ επαγγελµατική εξέλιξης

33,3%

Για την ανάπτυξη επαγγελµατικών σχέσεων
και διασυνδέσεων

23,8%

Για την ενηµέρωση/διασύνδεση µε τις
τρέχουσες εξελίξεις του κλάδου

23,8%

Είναι επιδοτούµενο

9,5%

Για την απόκτηση πιστοποίησης/
βεβαίωσης παρακολούθησης

4,8%

Για τη δηµιουργία προϋποθέσεων για
αύξηση εισοδήµατος

4,8%

Όσον αφορά το αντικείμενο για το οποίο θα ήθελαν να παρακολουθήσουν σεμινάριο, η πλειονότητα
(ποσοστό 79,2%) απάντησε ότι ενδιαφέρονται για σεμινάρια δεξιοτήτων που αφορούν σε συγκεκριμένη
ειδικότητα, το 16,7%% ότι θα ήθελαν να παρακολουθήσουν σεμινάρια για ξένες γλώσσες και το 12,5%
σεμινάρια που αφορούν δεξιότητες σε Η/Υ και τεχνολογία. Στο παρακάτω Διάγραμμα 3.125, παρατηρούμε
τα αντικείμενα σεμιναρίων που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν οι συμμετέχοντες από τα μικρά, τα
μεσαία και τα μεγάλα νησιά.
Διάγραμμα 3.124: Αντικείμενο παρακολούθησης σεμιναρίου
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Διάγραμμα 3.125: Αντικείμενο παρακολούθησης σεμιναρίου ανά νησί
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3.3.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΜΕ

ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Η ποιοτική έρευνα διενεργήθηκε μέσω της διαδικασίας των ατομικών συνεντεύξεων με 9 ιδιοκτήτες/
εκπροσώπους επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε τομείς της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης
(RIS3) στο Νότιο Αιγαίο και ειδικότερα στους τομείς: Τουρισμός Εμπειρίας, Αγροδιατροφή, Αλιεία και
Υδατοκαλλιέργειες, ΤΠΕ (Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας) και Καθαρές Πράσινες Τεχνολογίες.
Επίσης έχει συμμετάσχει μία καινοτόμος επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην κατασκευή και εμπορία
προϊόντων ξύλου. Οι συνεντεύξεις διενεργήθηκαν τηλεφωνικά το διάστημα 22/06/2016 με 04/07/2016.
Παρακάτω δίνονται τα γενικά χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στις ατομικές
συνεντεύξεις, ενώ στη συνέχεια συνοψίζονται τα κύρια συμπεράσματα.
Το διάστημα λειτουργίας των επιχειρήσεων ποικίλει από ένα χρόνο λειτουργίας έως και πολλές δεκαετίες,
με τις περισσότερες ωστόσο να λειτουργούν για διάστημα μικρότερο των δέκα ετών. Επίσης ο αριθμός των
ατόμων που απασχολούν οι επιχειρήσεις ποικίλει, με τις περισσότερες να απασχολούν λίγα άτομα (από 1
έως 10), μία επιχείρηση να απασχολεί λίγο πάνω από 10 άτομα και δύο επιχειρήσεις να απασχολούν 40- 50
άτομα (με τον αριθμό αυτό να διαφοροποιείται ελαφρώς, καθώς το καλοκαίρι προστίθεται μικρός αριθμός
εποχικών εργαζομένων). Επιπλέον, δύο επιχειρήσεις λειτουργούν περίπου 6 μήνες το χρόνο, ενώ οι
υπόλοιπες ανέφεραν ότι λειτουργούν καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.
Προκειμένου να δημιουργηθεί μια ολοκληρωμένη εικόνα για την κάθε επιχείρηση, ζητήθηκε από τους
συνεντευξιαζόμενους να παραθέσουν τυχόν προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις σχετικά με τη
λειτουργία τους. Εκτός από το οικονομικό πρόβλημα, αναφέρθηκαν τα παρακάτω:
•

•

•

•
•
•

Η περιορισμένη συχνότητα σύνδεσης των μικρών νησιών (3 φορές την εβδομάδα το καλοκαίρι και 2
το χειμώνα), η οποία συνεπάγεται περιορισμένη πρόσβαση στις αγορές και αποτελεί πρόβλημα για
εξαγωγικές επιχειρήσεις, καθώς πλήττει την ανταγωνιστικότητά τους.
Δυσκολία τήρησης των 40 ωρών απασχόλησης των εργαζομένων σε εποχική επιχείρηση, εξαιτίας
των απαιτήσεων του αντικειμένου ενασχόλησής της, ενώ προτάθηκε η εισαγωγή ενός ειδικού
καθεστώτος για τις εποχικές επιχειρήσεις, καθώς αντιμετωπίζουν διαφορετικές συνθήκες σε σχέση
με τις επιχειρήσεις που λειτουργούν όλο το χρόνο.
Αδυναμία προσέλκυσης κατάλληλων για την επιχείρηση εργαζομένων στα μικρά νησιά, καθώς
προτιμάται από αυτούς η εργασία σε μεγάλες μονάδες και σε μεγάλα νησιά, προσδοκώντας
καλύτερη προϋπηρεσία/ οικονομικές απολαβές.
Η γραφειοκρατία, ιδιαίτερα σε επιχειρήσεις start-up.
Μετανάστευση του εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού, φαινόμενο που στα νησιά καθιστά την
εξεύρεση κατάλληλων εργαζομένων ακόμη δυσκολότερη.
Η απομακρυσμένη/ μη τουριστική περιοχή δραστηριοποίησης της επιχείρησης, η οποία δυσκολεύει
την εξεύρεση εξειδικευμένου προσωπικού και ακόμη, καθιστά απαραίτητη την προβολή της
επιχείρησης σε μεγαλύτερη κλίμακα.

Στη συνέχεια οι συνεντευξιαζόμενοι ερωτήθηκαν πώς προβλέπουν ότι θα εξελιχθεί η λειτουργία της
επιχείρησης στο προσεχές μέλλον, με τους περισσότερους εξ αυτών να απαντούν ότι προβλέπουν επέκταση
των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Συγκεκριμένα, σε μερικές περιπτώσεις η επέκταση έχει ήδη
δρομολογηθεί, με τον σχεδιασμό να περιλαμβάνει και χώρες του εξωτερικού. Υπήρχαν κάποιοι που
συνέδεσαν την επέκταση με τη στήριξη από το αντίστοιχο εθνικό πλαίσιο ή από την στήριξη της τοπικής
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κοινωνίας προς το όραμα της επιχείρησης. Η περίπτωση της επέκτασης μέσω συνδυασμού επιχειρήσεων
παραγωγής και τουρισμού με στόχο την δυνατότητα λειτουργίας όλο το χρόνο, αναφέρθηκε επίσης.
Ωστόσο υπήρξαν και περιπτώσεις επιχειρήσεων που ανέφεραν μείωση δραστηριοτήτων, με τους λόγους να
εντοπίζονται στον περιορισμό των παρεχόμενων προς τον πελάτη υπηρεσιών εξαιτίας αδυναμίας εύρεσης
κατάλληλου προσωπικού και στον αυξημένο ΦΠΑ και γενικότερα την αυξημένη φορολογία στα νησιά.
Εκφράστηκε η άποψη ότι ένα τέτοιο γεγονός επηρεάζει τον τουρισμό και έχει επιπτώσεις στην οικονομία
ολόκληρου του νησιού και όχι μόνο στις άμεσα τουριστικές επιχειρήσεις, με τον κίνδυνο συρρίκνωσης να
είναι ορατός.
Στην επόμενη ερώτηση ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να περιγράψουν τη διαδικασία που
ακολουθείται στην επιχείρηση για την επιλογή προσωπικού. Αναφορικά με τις πηγές εξεύρεσης νέου
προσωπικού, η πλειονότητα αναζητεί νέο προσωπικό μέσω της τοπικής κοινωνίας ή προσωπικών επαφών,
ενώ άλλοι συμμετέχοντες χρησιμοποιούν αγγελίες (περισσότερο σε διαδικτυακά μέσα από ότι σε
εφημερίδες) ή τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ορισμένοι χρησιμοποιούν συνδυασμό των παραπάνω
μέσων. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε η περίπτωση χρησιμοποίησης αγγελιών όταν αναζητείται επιστημονικό
προσωπικό, με τη στελέχωση της επιχείρησης με εργάτες να γίνεται μέσω προσωπικών επαφών. Η
αναζήτηση προσωπικού μέσω ΟΑΕΔ αναφέρθηκε μόνο από μια επιχείρηση.
Ως εμπλεκόμενοι στη διαδικασία επιλογής αναφέρθηκαν κυρίως οι ιδιοκτήτες/ διαχειριστές της
επιχείρησης, ενώ στις περιπτώσεις που υπάρχει Διοικητικό Συμβούλιο, υπεύθυνο για τυχόν προσλήψεις
είναι αυτό. Σε μεμονωμένη περίπτωση αναφέρθηκε ότι υπεύθυνος είναι ο τοπικός διευθυντής, ο οποίος
συναποφασίζει με τους υπεύθυνους στα Κεντρικά γραφεία της εταιρείας.
Τα κριτήρια που οι επιχειρήσεις επιθυμούν να πληρούν οι υποψήφιοι εργαζόμενοι είναι ποικίλα. Η
εκπαίδευση/ κατάρτιση για το αντικείμενο που θα κληθεί να αναλάβει ο υποψήφιος αναφέρθηκε ως
κριτήριο από 4 συμμετέχοντες και η γνώση ξένων γλωσσών από 2 (και οι δύο στο χώρο του τουρισμού
εμπειρίας). Υπήρξαν ωστόσο και επιχειρήσεις (στο χώρο της αγροδιατροφής και της κατασκευής προϊόντων
ξύλου) που δήλωσαν ότι δεν ενδιαφέρονται για τα τυπικά προσόντα, ούτε για την εμπειρία του υποψήφιου
εργαζόμενου, παρά μόνο για την προσωπικότητα του ατόμου και την εργατικότητά του, καθώς κατά κανόνα
εκπαιδεύουν εκείνοι το νέο προσωπικό. Κοινωνικά χαρακτηριστικά είναι επίσης σημαντικά κατά τη
διαδικασία επιλογής, και συγκεκριμένα η ομαδικότητα, οι επικοινωνιακές δεξιότητες και η ευγένεια. Η
ιδιαίτερη αγάπη και σχέση με τη θάλασσα και η εντοπιότητα των υποψηφίων είναι στοιχεία που επίσης
αναφέρθηκαν.
Στην επόμενη ερώτηση οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν εάν θα προχωρήσουν σε αύξηση/ μείωση/ αλλαγή
του ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησης στο επόμενο διάστημα. Η συντριπτική πλειονότητα των
συμμετεχόντων απάντησε ότι επιθυμούν να προχωρήσουν σε αύξηση προσωπικού, ενώ ένας εξ αυτών
ανέφερε ότι η εταιρεία δεν σκοπεύει να προχωρήσει σε αλλαγές στο προσωπικό. Διαφοροποίηση ανάμεσα
στις επιχειρήσεις που εξέφρασαν πρόθεση αύξησης προσωπικού εντοπίζεται ανάμεσα σε εκείνες που
έχουν δρομολογήσει τη διαδικασία νέων προσλήψεων και σε εκείνες που συνδέουν τις προσλήψεις με την
αύξηση στις πωλήσεις και γενικά με το οικονομικό σκέλος της εταιρείας. Αναλυτικότερα, δύο επιχειρήσεις
στο χώρο του τουρισμού και της αγροδιατροφής βρίσκονται ήδη σε διαδικασία αναζήτησης νέου
προσωπικού, ενώ ταυτόχρονα αντιμετωπίζουν και δυσκολία εξεύρεσης του κατάλληλου προσωπικού.
Προκειμένου να δημιουργηθεί μια ολοκληρωμένη εικόνα για το θέμα των προσλήψεων στις επιχειρήσεις, η
επόμενη ερώτηση ζητούσε από τους συμμετέχοντες να προσδιορίσουν εάν υπάρχουν κενές θέσεις στην
επιχείρησή τους τις οποίες δυσκολεύονται να καλύψουν, καθώς και τους λόγους για τους οποίους
συμβαίνει αυτό. Τέσσερις εκ των συμμετεχόντων ανέφεραν ότι τη στιγμή διενέργειας της συνέντευξης δεν
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υπήρχαν κενές θέσεις εργασίας στις επιχειρήσεις τους. Όσον αφορά τους επιχειρηματίες που απάντησαν
θετικά στην ερώτηση αυτή, οι λόγοι τους οποίους ανέφεραν για την δυσκολία κάλυψης των κενών θέσεων
αναφέρονται παρακάτω:
•

•

•
•
•

Έλλειψη οικονομικής ευχέρειας των επιχειρήσεων να προχωρήσουν σε προσλήψεις ή να
ικανοποιήσουν τις οικονομικές απαιτήσεις των ειδικευμένων επαγγελματιών για τις ανάγκες της
επιχείρησής τους.
Απροθυμία των εργαζομένων σε ειδικότητες του τουρισμού να εργαστούν σε μικρά νησιά, καθώς
τα έσοδα για αυτούς θα είναι υψηλότερα ως εργαζόμενοι σε μεγαλύτερα νησιά ή σε μεγάλες
μονάδες/ επιχειρήσεις, (στην περίπτωση νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας), καθώς πιστεύουν
ότι η προϋπηρεσία που θα αποκτήσουν ως εργαζόμενοι σε αυτές θα είναι μεγαλύτερη και
περισσότερο ουσιαστική.
Μετανάστευση του έμπειρου- ειδικευμένου προσωπικού από τα νησιά.
Η δυσκολία πρόσβασης των εργαζομένων στην επιχείρηση, λόγω της μεγάλης απόστασης που
πρέπει να διανύσουν και της οικονομικής επιβάρυνσης που αυτό συνεπάγεται.
Απροθυμία απασχόλησης σε θέση εργάτη.

Το επόμενο σκέλος των συνεντεύξεων επικεντρώθηκε στις ειδικότητες, τα προσόντα και τις δεξιότητες των
εργαζομένων. Καταρχήν, ζητήθηκε από τους εκπροσώπους των επιχειρήσεων να αναφέρουν τις κύριες
ειδικότητες που απασχολούνται στις επιχειρήσεις.
•

•

•
•

•
•

Στον κλάδο του τουρισμού εμπειρίας οι ειδικότητες που απασχολούνται είναι οι εξής: μάγειρας Α΄,
μάγειρας Β’, λαντζέρης, εργαζόμενος σε F&B (food and beverage), σερβιτόρος, βοηθός σερβιτόρου,
εργαζόμενοι στην καθαριότητα, ρεσεψιονίστ, υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων, υπεύθυνος
μάνατζμεντ για εκδηλώσεις (event), εξειδικευμένος θεραπευτής spa, εκπαιδευτής αυτοδυτών και
βοηθός εκπαιδευτή, οδηγός σκάφους, οδηγός αυτοκινήτου, υπεύθυνος μάρκετινγκ, λογιστής.
Στον κλάδο της αγροδιατροφής απασχολούνται οι εξής ειδικότητες: υπάλληλος γραφείου
/διοικητική υποστήριξη, ανειδίκευτοι εργάτες, κτηνίατρος, γεωπόνος, χημικός-οινολόγος,
οικονομολόγος, πωλητής, οδηγός, μηχανολόγος μηχανικός.
Στον κλάδο των υδατοκαλλιεργειών απασχολούνται οι εξής ειδικότητες: ιχθυολόγος, ιχθυοτρόφος,
εργάτες συσκευασίας, συντηρητής, γραμματειακή υποστήριξη.
Στον κλάδο ΤΠΕ (Τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνίας) απασχολούνται οι εξής ειδικότητες:
Ειδικός Ανάπτυξης Λογισμικού ή Προγραμματιστής (developer), account manager, Εξειδικευμένο
στέλεχος στο ψηφιακή προώθηση (digital marketing) , εργαζόμενος στην καταχώρηση δεδομένων.
Στον κλάδο των πράσινων τεχνολογιών απασχολείται εργάτης συλλογής και οδηγός.
Στην κατασκευή και εμπορία προϊόντων ξύλου η ειδικότητα που απασχολείται είναι εργατοτεχνίτες.

Η πλειονότητα των ερωτηθέντων απάντησε ότι κατά τα χρόνια λειτουργίας της επιχείρησης δεν υπήρξαν
αλλαγές στις ειδικότητες που απασχολούνται, ενώ σε μία μόνο περίπτωση αναφέρθηκαν αλλαγές, με τη
μορφή πρόσληψης ιχθυολόγων στην τοπική μονάδα και επίσης υπαλλήλου γραμματειακής υποστήριξης.
Όσον αφορά το ζήτημα της κάλυψης των αναγκών της επιχείρησης από τις ειδικότητες του υπάρχοντος
προσωπικού, το σύνολο σχεδόν των συμμετεχόντων απάντησε ότι οι ανάγκες της επιχείρησης καλύπτονται
από τις υπάρχουσες ειδικότητες. Ωστόσο υπήρξε διαφοροποίηση στις απαντήσεις τους, καθώς οι
περισσότεροι εξ αυτών δήλωσαν ότι χρειάζονται περισσότεροι εργαζόμενοι σε ήδη υπάρχουσες
ειδικότητες, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των επιχειρήσεων, ενώ μεμονωμένα αναφέρθηκε η
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ανάγκη για περισσότερο εκπαιδευμένο/ καταρτισμένο προσωπικό, στις ίδιες ειδικότητες. Σε ορισμένες
περιπτώσεις αναφέρθηκε ότι ζητούνται επιπλέον άτομα προκειμένου να αναλάβουν ειδικότητες που αυτή
τη στιγμή καλύπτονται από προσωπική εργασία των ιδιοκτητών. Μόνο σε μία περίπτωση αναφέρθηκε η
ανάγκη για επιπλέον ειδικότητα στην επιχείρηση, η οποία και αφορά υπάλληλο διοικητικών καθηκόντων.
Στη συνέχεια, ζητήθηκε από τους συνεντευξιαζόμενους να προσδιορίσουν τις ειδικότητες που κρίνουν ότι
θα χρειαστούν, βάσει των ελλείψεων που παρατηρούν ή του πλάνου ανάπτυξης της επιχείρησης. Οι
απαντήσεις τους παρουσιάζονται παρακάτω:
•

•
•
•
•
•

Στις επιχειρήσεις του κλάδου του τουρισμού εμπειρίας, αναφέρθηκε η ανάγκη για κηπουρό/
συντηρητή, υπεύθυνο υποδοχής, bartender, σεφ, γυμναστή, καθηγητή yoga, ξεναγό/ οδηγό,
επιστήμονα της θάλασσας/ αυτοδύτη και χειριστή σκάφους/ φύλακα.
Στον κλάδο της αγροδιατροφής οι ειδικότητες που θα χρειαστούν είναι χειριστής μηχανημάτων και
υπεύθυνος ηλεκτρονικών πωλήσεων.
Στον κλάδο των υδατοκαλλιεργειών αναφέρθηκε η ανάγκη για ιχθυολόγους- βιολόγους με
περιβαλλοντική κατεύθυνση και για ειδικούς στην πιστοποίηση ασφάλειας προϊόντων.
Στον κλάδο των ΤΠΕ θα χρειαστούν: ειδικό στο e-mail marketing, ειδικό στο κομμάτι των social
media και ειδικό στις δημόσιες σχέσεις.
Στις πράσινες τεχνολογίες θα χρειαστούν υπάλληλο διοικητικών καθηκόντων.
Στην κατασκευή και εμπορία προϊόντων ξύλου θα χρειαστούν: οικονομολόγο, υπεύθυνο μάρκετινγκ
και γραμματειακή υποστήριξη.

Η επόμενη ομάδα ερωτήσεων επικεντρώνεται στις δεξιότητες και τα τυπικά προσόντα που οι επιχειρήσεις
ζητούν από τους εργαζόμενους σε αυτές. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι ζητήθηκε από τους
συνεντευξιαζόμενους να προσδιορίσουν συγκεκριμένα τις ανάγκες των επιχειρήσεων όσον αφορά τα εξής
τυπικά προσόντα και δεξιότητες: τίτλοι εκπαίδευσης, τίτλοι κατάρτισης, βασικές δεξιότητες (γραπτός και
προφορικός λόγος, αριθμητική ικανότητα), κοινωνικές δεξιότητες (εργασία σε ομάδα, εντοπισμός και
επίλυση προβλημάτων, αναλυτική, συνδυαστική ικανότητα, ευελιξία, προσαρμοστικότητα), δεξιότητες σε
Η/Υ και τεχνολογία, δεξιότητες που αφορούν σε συγκεκριμένη ειδικότητα, προϋπηρεσία/ εμπειρία, ατομικά
χαρακτηριστικά (φύλο, οικογενειακή κατάσταση, εθνικότητα) και άλλα χαρακτηριστικά (π.χ. μυϊκή δύναμη).
Παρακάτω αναφέρονται οι δεξιότητες και τα προσόντα που οι επιχειρήσεις ζητούν, ανά κλάδο
δραστηριοποίησης.
Στον κλάδο του τουρισμού εμπειρίας οι δεξιότητες/ προσόντα που απαιτούνται είναι τα ακόλουθα:
Όσον αφορά τους τίτλους εκπαίδευσης και κατάρτισης, οι απόψεις των συνεντευξιαζόμενων διίστανται με
μερίδα συνεντευξιαζόμενων να δηλώνει ότι είναι σημαντικοί για ορισμένες ειδικότητες (υπεύθυνος
μάρκετινγκ, λογιστής, μάγειρας, εργαζόμενος στο F&B και εργαζόμενους γενικά στα τουριστικά
επαγγέλματα), ενώ μεμονωμένα αναφέρθηκε ότι οι τίτλοι εκπαίδευσης δεν είναι σημαντικοί. Αντίθετα, η
παρακολούθηση σεμιναρίων προτιμάται για όλες τις ειδικότητες από το σύνολο των συνεντευξιαζόμενων,
με ιδιαίτερη αναφορά να γίνεται στην παρακολούθηση σεμιναρίων του ΕΦΕΤ και στην ανάγκη
πιστοποίησης των εκπαιδευτών αυτοδυτών από τους αρμόδιους φορείς (με πιστοποιητικά υγείας και
ενεργούς εκπαίδευσης). Αναφορικά με την προϋπηρεσία, για ορισμένους κρίνεται σημαντική, ωστόσο σε
κάποιες περιπτώσεις η χρησιμότητά της περιορίζεται σε συγκεκριμένες ειδικότητες (σεφ, εξειδικευμένος
θεραπευτής spa, εκπαιδευτής), καθώς οι εργαζόμενοι στις υπόλοιπες ειδικότητες εκπαιδεύονται από την
επιχείρηση. Οι κοινωνικές δεξιότητες κρίνονται από όλους τους εκπροσώπους πολύ σημαντικές, με έμφαση
να δίνεται σε μία περίπτωση στη επίδειξη συνέπειας, ακρίβειας, υπευθυνότητας κατά την εκτέλεση της
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εργασίας μέσα στον καθορισμένο χρόνο και στην άλλη στις επικοινωνιακές δεξιότητες και στη συνεργασία,
σε συνδυασμό με την κατανόηση της έννοιας της φιλοξενίας πελατών. Απαραίτητη κρίνεται η γνώση ξένων
γλωσσών για τις επιχειρήσεις στον τουρισμό εμπειρίας, με τη διευκρίνιση ότι σε μεμονωμένη επιχείρηση
χρειάζεται η γνώση αυτή μόνο για το προσωπικό που έρχεται σε επαφή με τους πελάτες (μάρκετινγκ,
πωλήσεις, εκπαιδευτές). Ειδικότερα, η γνώση αγγλικών χρειάζεται σε άπταιστο επίπεδο και κατά δεύτερο
λόγο χρειάζεται η γνώση γαλλικών, ιταλικών και γερμανικών κατά περίπτωση, ενώ αναφέρθηκε
μεμονωμένα και η πρόσφατη ανάγκη για γνώση της ρωσικής γλώσσας. Επίσης αναφέρθηκε ότι οι
σερβιτόροι και οι bartenders υστερούν στην άριστη γνώση αγγλικών. Όσον αφορά τις βασικές δεξιότητες,
δύο εκ των τριών συνεντευξιαζόμενων τις κρίνουν χρήσιμες για όλους τους εργαζόμενους, με τη
διευκρίνιση ότι οι σερβιτόροι και οι bartenders πολλές φορές δεν διαθέτουν τις δεξιότητες αυτές, ενώ
μεμονωμένα εκφράστηκε η άποψη ότι βασικές δεξιότητες χρειάζονται μόνο στον χώρο της υποδοχής.
Απόκλιση απόψεων εμφανίζεται και σε σχέση με τη γνώση Η/Υ, η οποία θεωρείται απαραίτητη από όλους
όταν η επιχείρηση χρησιμοποιεί αυτοματοποιημένες διαδικασίες, ενώ σε διαφορετική περίπτωση
χρειάζεται μόνο για εργαζόμενους σε F&B και ρεσεψιόν (εξειδικευμένες γνώσεις). Όσον αφορά τα ατομικά
χαρακτηριστικά, από την πλειονότητα δίνεται σημασία στην εθνικότητα και προτιμώνται οι Έλληνες
εργαζόμενοι, αλλά τονίζεται ότι σε κάποιους τομείς όπως στην καθαριότητα, αυτό δεν είναι δυνατόν.
Μεμονωμένα σημαντικό είναι το ζήτημα της εντοπιότητας των εργαζομένων και ακόμη το ζήτημα της
προτίμησης σε άνδρες εργαζόμενους. Κάποια τεχνογνωσία ανάλογα με τον κλάδο κρίνεται χρήσιμη έως και
απαραίτητη, όπως γνώσεις υποδοχής πελατών, γνώσεις κηπουρικής, γνώσεις συντήρησης μηχανολογικού
εξοπλισμού, γνώσεις οργάνωσης κουζίνας (για τον σεφ), εξειδίκευση για τον θεραπευτή spa, επαγγελματικό
δίπλωμα οδήγησης και ίσως δίπλωμα οδήγησης σκάφους (για τον οδηγό).
Στις επιχειρήσεις του κλάδου αγροδιατροφής παρουσιάζεται διάσταση απόψεων όσον αφορά τους τίτλους
εκπαίδευσης και κατάρτισης, τις βασικές γνώσεις και την προϋπηρεσία, καθώς μόνο ο ένας εκ των δύο
συνεντευξιαζόμενων κρίνει αυτά τα προσόντα/ δεξιότητες χρήσιμα για την επιχείρηση, ενώ ο δεύτερος
τόνισε ότι για τους ανειδίκευτους εργάτες δεν ζητείται καμία δεξιότητα, καθώς θα εκπαιδευτούν στην
επιχείρηση (και με την παρακολούθηση σεμιναρίων). Η γνώση ξένων γλωσσών κρίνεται σημαντική στην μία
περίπτωση για όλο το προσωπικό (καταρχήν τα αγγλικά και στη συνέχεια, τα γαλλικά και τα γερμανικά),
ενώ στη δεύτερη περίπτωση, μόνο για τους υπάλληλους γραφείου/ διοικητική υποστήριξη, οι οποίοι
αποτελούν τη μόνη ειδικότητα για την οποία ζητούνται γνώσεις Η/Υ. Οι κοινωνικές δεξιότητες και
συγκεκριμένα η εργασία σε ομάδα και η επικοινωνία ανάμεσα στους εργαζόμενους είναι πολύ σημαντικές,
ωστόσο οι υπόλοιπες κοινωνικές δεξιότητες που αναφέρθηκαν είναι επιθυμητές, αλλά θεωρείται πολύ
δύσκολο να συγκεντρώνονται σε έναν εργαζόμενο όλα τα αναφερόμενα στοιχεία. Στα ατομικά
χαρακτηριστικά γενικά δεν δίνεται σημασία, (εφόσον ο εργαζόμενος διαθέτει τα υπόλοιπα προσόντα),
εκτός από το στοιχείο της εθνικότητας, για το οποίο μεμονωμένα αναφέρθηκε ότι οι Έλληνες εργαζόμενοι
προτιμώνται στην επιχείρηση. Οι ειδικευμένες γνώσεις πληροφορικής ζητούνται στον τομέα των
ηλεκτρονικών πωλήσεων, ενώ για τους πωλητές, ζητείται η γνώση της αγοράς και η ικανότητα στις
πωλήσεις, για τους εργάτες χρειάζεται να υπάρχει μυϊκή δύναμη, για τον βοηθό λογιστηρίου οι γνώσεις
λογιστικής και για τους οινολόγους, εξειδίκευση σε παραγωγικές διαδικασίες οίνων. Τέλος αναφέρθηκε η
ανάγκη εχεμύθειας, όσον αφορά τις ειδικότητες με πρόσβαση σε εταιρικά μυστικά.
Στον κλάδο των υδατοκαλλιεργειών, βασικό ζητούμενο από όλους τους εργαζόμενους είναι η ναυτοσύνη,
δηλαδή η εξοικείωση με τη θάλασσα, ενώ για το επιστημονικό προσωπικό απαιτούνται οι τίτλοι
εκπαίδευσης και η επιστημονική κατάρτιση. Ο χαρακτήρας του εργαζομένου παίζει σημαντικό ρόλο,
ιδιαίτερα με την έννοια της ένταξης σε ομάδα και της ομαδικής εργασίας. Το επιστημονικό προσωπικό και η
γραμματεία οφείλουν να έχουν δεξιότητες σε Η/Υ και γνώση ξένων γλωσσών. Η προϋπηρεσία είναι
σημαντική για το επιστημονικό προσωπικό, χωρίς όμως αυτό να είναι απόλυτο, καθώς εκπαιδεύονται στην

292

Μελέτη Διάγνωσης των Αναγκών της Περιφερειακής Αγοράς Εργασίας στο Νότιο Αιγαίο

επιχείρηση, όπως και όλοι οι εργάτες. Οι βασικές δεξιότητες αξιολογούνται γενικά ως σημαντικές (σε
επίπεδο γυμνασίου), ωστόσο τονίζεται ότι σε ορισμένες περιπτώσεις εργαζομένων, η δεξιότητα στην
εκτέλεση της εργασίας υπερισχύει ακόμη και της παντελούς έλλειψης αυτών των δεξιοτήτων.
Στο χώρο των ΤΠΕ, δίνεται σημασία στους τίτλους εκπαίδευσης, χωρίς ωστόσο η έλλειψη αυτών να είναι
αποτρεπτική αν αντισταθμίζεται από σημαντική εμπειρία στο αντικείμενο. Η εμπειρία κρίνεται απαραίτητη
για όλες τις ειδικότητες, εκτός από τον εργαζόμενο στην καταχώρηση δεδομένων, αφού για την εργασία
αυτή χρειάζεται πολύ μικρή εκπαίδευση, η οποία προσφέρεται από την επιχείρηση. Οι βασικές δεξιότητες
κρίνονται ως πολύ σημαντικές, όπως και η γνώση αγγλικών σε βασικό επίπεδο. Αντίθετα, οι τίτλοι
κατάρτισης δεν θεωρούνται σημαντικοί και οι κοινωνικές δεξιότητες χαρακτηρίζονται ως πρόσθετο
πλεονέκτημα, που η επιχείρηση δεν έχει την πολυτέλεια να το έχει ως κριτήριο επιλογής, καθώς
δυσκολεύεται να καλύψει τις θέσεις εργασίας που χρειάζεται. Ωστόσο, η δεξιότητα εργασίας σε ομάδα και
εδώ αναφέρθηκε ως πολύ σημαντικός παράγοντας, καθώς η επιχείρηση δεν επιθυμεί για κανένα λόγο να
διακυβεύσει τη συνοχή της ομάδας και στη συνέχεια η οργάνωση. Η διατήρηση της συνοχής αυτής είναι και
ο μόνος λόγος για τον οποίο αναφέρθηκε η ηλικία ως το μόνο από τα ατομικά χαρακτηριστικά στο οποίο
δίνεται σημασία.
Στις πράσινες τεχνολογίες, μεγάλο ρόλο παίζει η εργατικότητα, η κατανόηση του ρόλου της ανακύκλωσης
για το περιβάλλον και η συνέπεια και σοβαρότητα κατά την εκτέλεση της εργασίας. Χρήσιμες κρίνονται οι
βασικές και οι κοινωνικές δεξιότητες, ενώ σημαντικό χαρακτηριστικό είναι η εντοπιότητα. Η μυϊκή δύναμη
είναι επίσης επιθυμητό χαρακτηριστικό. Οι υπάλληλοι διοικητικών καθηκόντων, εκτός από τα παραπάνω
θα ήταν επιθυμητό να έχουν δεξιότητες Η/Υ και σε δεύτερο επίπεδο, τίτλο κατάρτισης, χωρίς όμως αυτό να
είναι απαραίτητο. Οι ξένες γλώσσες και οι τίτλοι εκπαίδευσης δεν αξιολογείται ότι χρειάζονται για την
εργασία αυτή.
Στον χώρο κατασκευής και εμπορίας προϊόντων ξύλου, δεν ζητείται καμία δεξιότητα, ενώ σημασία δίνεται
μόνο στην αγάπη για το αντικείμενο και στον χαρακτήρα (συγκεκριμένα αναφέρθηκε ότι ο εργαζόμενος
πρέπει να είναι φιλότιμος). Ωστόσο σημαντικές χαρακτηρίστηκαν οι βασικές και οι κοινωνικές δεξιότητες,
ενώ τα ατομικά χαρακτηριστικά δεν παίζουν κανένα ρόλο. Αναφορικά με τη γραμματειακή υποστήριξη
θεωρούνται απαραίτητες οι δεξιότητες σε Η/Υ, η γνώση αγγλικών, οι βασικές γνώσεις λογιστικής, όπως και
η σχετική προϋπηρεσία.
Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να διευκρινίσουν εάν κατά τα χρόνια λειτουργίας της
επιχείρησης που εκπροσωπούν, υπήρξαν αλλαγές στις δεξιότητες που αναζητούνται. Η πλειονότητα
απάντησε αρνητικά στην ερώτηση αυτή. Οι συμμετέχοντες που απάντησαν θετικά διευκρίνισαν ότι η
αλλαγές εντοπίζονται στις εξής περιπτώσεις:
•

•
•

Χρειάστηκαν εργαζόμενοι εξειδικευμένοι σε χειρισμό μηχανημάτων και τεχνολόγοι για τα
μηχανήματα, καθώς με το πέρασμα των ετών μεταβλήθηκε η διαδικασία παραγωγής από
χειροκίνητη σε μηχανοκίνητη.
Χρειάστηκαν προσωπικό με γνώσεις συστημάτων διασφάλισης ποιότητας.
Η επέκταση της επιχείρησης δημιουργεί ανάγκη για περισσότερη εξειδίκευση, εγρήγορση και
υπευθυνότητα.

Όταν οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν εάν υπάρχουν δεξιότητες που είναι απαραίτητες για όλους τους
εργαζόμενους στην επιχείρηση. Οι απαντήσεις τους παρουσιάζονται στη συνέχεια, ανά κλάδο.
•

Στον τουρισμό εμπειρίας τονίστηκε η σημασία της προσωπικότητας των εργαζομένων, με έμφαση
στο ήθος που θα πρέπει να τους χαρακτηρίζει, και ακόμη η καλή συνεργασία μεταξύ εργαζομένων.
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•

•
•
•

Σε άλλη περίπτωση τονίστηκε η ανάγκη ουσιαστικής και τυπικής υπευθυνότητας μέσω της ύπαρξης
πιστοποίησης από τους αρμόδιους φορείς. Ακόμη απαραίτητη χαρακτηρίστηκε η παρακολούθηση
σεμιναρίων του ΕΦΕΤ.
Στην αγροδιατροφή, τονίστηκε η ανάγκη προσοχής και τήρηση των κανόνων υγιεινής κατά τη
παρασκευή του φαγητού, λόγω της ευαίσθητης φύσης του. Σε δεύτερη περίπτωση επισημάνθηκε η
σημασία της προσωπικότητας.
Στις ΤΠΕ το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό είναι η ομαδικότητα, καθώς η συνοχή της ομάδας είναι
αδιαπραγμάτευτη.
Στην επιχείρηση στον χώρο των πράσινων τεχνολογιών αναφέρθηκε η εργατικότητα και η συνέπεια
στην εκτέλεση της εργασίας.
Στην κατασκευή και εμπορία προϊόντων ξύλου δίνεται μεγαλύτερη σημασία στον χαρακτήρα του
εργαζόμενου.

Ακολούθως, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να αξιολογήσουν τον βαθμό στον οποίο το υπάρχον προσωπικό
της επιχείρησης διαθέτει τις παραπάνω δεξιότητες και προσόντα. Σχεδόν το σύνολο προσδιορίζει το βαθμό
στον οποίο το προσωπικό διαθέτει τα ζητούμενα προσόντα/ δεξιότητες από καλό έως άριστο, χωρίς να
εντοπίζονται ελλείψεις. Σε μία μόνο περίπτωση αναφέρθηκε ότι οι εργαζόμενοι διαθέτουν τις δεξιότητες/
προσόντα στο 60% του απαιτούμενου επιπέδου, με τις ελλείψεις να εντοπίζονται στη γνώση ξένων
γλωσσών, στην εξειδίκευση στη μαγειρική τέχνη, και ειδικότερα στην μη φοίτηση σε σχολές μαγειρικής.
Το θέμα της αντιμετώπισης από την επιχείρηση των ελλείψεων των εργαζομένων σε δεξιότητες εξετάστηκε
στη συνέχεια, με την πλειονότητα των συμμετεχόντων να δηλώνουν ότι χρησιμοποιούν τη λύση των
σεμιναρίων, σε συνδυασμό πάντα με την εκπαίδευση των νεοεισερχόμενων από τους ιδιοκτήτες ή πιο
έμπειρους εργαζομένους στην επιχείρηση. Συγκεκριμένα για τα σεμινάρια, αναφέρθηκε και η εναλλακτική
της χρηματοδότησης αυτών από την επιχείρηση εξολοκλήρου ή εν μέρει μέσω της ένταξης της επιχείρησης
σε ανάλογα προγράμματα και η εναλλακτική της παρότρυνσης των εργαζομένων να αναζητήσουν οι ίδιοι
σεμινάρια που θα τους φανούν χρήσιμα για την άσκηση της εργασίας τους. Αναφέρθηκε η περίπτωση
επιχείρησης για την οποία η παρακολούθηση σεμιναρίου (διοργανωμένου από το τοπικό επιμελητήριο)
είναι απαραίτητη για κάθε νέο εργαζόμενο και επιπλέον η περίπτωση επιχείρησης που προωθεί την
παρακολούθηση σεμιναρίων με αντικείμενο όχι άμεσα συνδεδεμένο με επαγγελματικές γνώσεις, όπως
είναι οι κοινωνικές δεξιότητες (όπως η αντιμετώπιση του πελάτη και η συναισθηματική νοημοσύνη).
Μεμονωμένα αναφέρθηκε η λύση της αναζήτησης ανθρώπινου δυναμικού από άλλη περιοχή της Ελλάδας
και επίσης μεμονωμένα αναφέρθηκε η μη χρησιμοποίηση σεμιναρίων.
Ακολούθως, εξετάστηκε το θέμα της κάλυψης ή όχι των ζητούμενων προσόντων/ δεξιοτήτων από το
υπάρχον εκπαιδευτικό σύστημα, με την πλειονότητα να δηλώνει ότι το υπάρχον εκπαιδευτικό σύστημα δεν
καλύπτει τα ζητούμενα προσόντα και δεξιότητες. Τα κενά εντοπίζονται:
•
•

•

στην προσφορά κατά κύριο λόγο θεωρητικής γνώσης κατά τη διαδικασία προετοιμασίας των
εργαζομένων, με συνέπεια την έλλειψη ειδίκευσης και προϋπηρεσίας,
στο έλλειμμα γνώσεων και δεξιοτήτων (στην περίπτωση σχολών τουριστικών επαγγελμάτων) και
στην προσφορά απαρχαιωμένων τεχνολογικών γνώσεων. Ακόμη αναφέρθηκε ότι τα σύγχρονα
πρότυπα στο χώρο του τουρισμού δεν διδάσκονται στις σχολές,
στην περίπτωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στο έλλειμμα σαφούς επαγγελματικού
προσανατολισμού, κάτι που δεν συμβαίνει σε χώρες του εξωτερικού, όπου προσφέρεται
περισσότερο στοχευμένη εκπαίδευση σε αυτό το θέμα.
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Οι προτάσεις των συνεντευξιαζόμενων για το τι πρέπει να γίνει βάσει των ιδιαιτέρων αναγκών της
επιχείρησης/ του κλάδου τους αφορούν κυρίως την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας μέσω πρακτικής
άσκησης και τον εξορθολογισμό του εκπαιδευτικού συστήματος με στόχο τον αποτελεσματικό
επαγγελματικό προσανατολισμό λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες και τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.
Η τελευταία ερώτηση εξέτασε το θέμα της χρησιμότητας των συστημάτων κατάρτισης ανέργων/
εργαζομένων, με μεγάλο μέρος των συμμετεχόντων να αντιμετωπίζει θετικά τα σεμινάρια κατάρτισης, να
τα θεωρεί χρήσιμα και να τα χρησιμοποιεί για την εκπαίδευση των εργαζομένων, όπως είδαμε και σε
παραπάνω ερώτηση. Ωστόσο εκφράζονται επιφυλάξεις σχετικά με την ποιότητα γνώσης που προσφέρουν
ορισμένα σεμινάρια σε συνδυασμό με τις ικανότητες του εκπαιδευτή που διδάσκει. Θίγεται επίσης το
ζήτημα της νοοτροπίας των συμμετεχόντων στα σεμινάρια, καθώς κρίνεται ότι υπάρχουν συμμετέχοντες
που παρακολουθούν γιατί πιστεύουν ότι αποκλειστικά η απόκτηση πιστοποιητικού θα τους βοηθήσει στην
εξεύρεση εργασίας, χωρίς αυτό ωστόσο να αντικατοπτρίζεται στην απόκτηση γνώσεων/ δεξιοτήτων. Ακόμη,
αναφέρθηκε η άποψη ότι τα προγράμματα κατάρτισης προσφέρουν τις βάσεις, αλλά εξαρτάται από το ίδιο
το άτομο ο βαθμός στον οποίο θα αξιοποιήσει τα σεμινάρια και θα εξελιχθεί σαν επαγγελματίας.
Όταν ζητήθηκε η γνώμη των συμμετεχόντων για το τι πρέπει να γίνει σχετικά με τα συστήματα κατάρτισης
βάσει των ιδιαιτέρων αναγκών της επιχείρησης και του κλάδου τους, προτάθηκε η διενέργεια σεμιναρίων
με διδάσκοντες επαγγελματίες του χώρου, όπου αυτό κρίνεται χρήσιμο, καθώς έχουν καλύτερη γνώση της
αγοράς και των αναγκών της.
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4. ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΥΧΟΝ
ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Από την ανάλυση των δεδομένων της ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας στο πλαίσιο της «Μελέτης, για τον
εντοπισμό και την καταγραφή των αναγκών της αγοράς εργασίας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου»
προέκυψαν ορισμένες γενικές διαπιστώσεις.
-Αναδύονται νέα επαγγέλματα ειδικότητες και δεξιότητες που ακολουθούν τάσεις σε ευρωπαϊκό /διεθνές
επίπεδο, που δημιουργούν νέες ανάγκες στις οποίες η αγορά εργασίας πρέπει να ανταποκριθεί
-Διαπιστώνεται ότι η ζήτηση σε νέες δεξιότητες υπόκειται σε συχνές αλλαγές, λόγω μεταβολών της αγοράς
εργασίας, είτε λόγω νέων προϊόντων που προκύπτουν από τις τεχνολογικές και επιστημονικές εξελίξεις, είτε
λόγω θεσμικών αλλαγών. Συνεπώς, οι θετικές προοπτικές μίας ειδικότητας δεν αποτελούν εγγύηση ειδικά
για το μακροπρόθεσμο μέλλον.
-Ο ρόλος της καινοτομίας αναμένεται να είναι θετικός ως προς τη δημιουργία απασχόλησης και μάλιστα με
έμφαση τους νέους και τα νέα επαγγέλματα και δεξιότητες. Προς αυτή την κατεύθυνση προκύπτει η ανάγκη
για τη διασύνδεση και συνεργασία εκπαιδευτικών και ερευνητικών οργανισμών με τις επιχειρήσεις.
Επιπλέον η διασύνδεση της καινοτομία με παραδοσιακές τεχνικές, μεθόδους παραγωγής και προϊόντα στην
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μπορεί να αποτελέσει τη βάση για τη δημιουργία σημαντικού ανταγωνιστικού
πλεονεκτήματος στο πλαίσιο της διαφοροποίησης.
-Οι νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας ανεξαρτήτως κλάδου θα πρέπει να διαθέτουν ένα συνδυασμό
γνώσεων και δεξιοτήτων που να υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο πεδίο ειδίκευσης (μονοειδίκευση).
-Οι οριζόντιες δεξιότητες παραμένουν «εκ των ων ουκ άνευ». Πέραν των αυτονόητων, όπως η απόλυτη
προτεραιότητα στη γνώση αγγλικών , βασικές γνώσεις αριθμητικής και η καλή γνώση των ελληνικών
συμπληρωματικά αναδύονται οριζόντιες δεξιότητες όπως:
συμπεριφορικές/κοινωνικές δεξιότητες
επιχειρηματικές δεξιότητες
δημιουργικότητα
επικοινωνιακές δεξιότητες στον τομέα παροχής υπηρεσιών (ικανοποίηση του πελάτη –customer
satisfaction)
⋅ βασικές και εξειδικευμένες δεξιότητες χρήσης Η/Υ και διαδικτύου
-Προκύπτει η αναγκαιότητα εξειδίκευσης ή απόκτηση αναβαθμισμένων δεξιοτήτων πληροφορικής και
χρήσης του διαδικτύου σε όλα τα επαγγέλματα και τους κλάδους. Το ίδιο ισχύει και για τις συμπεριφορικές
και κοινωνικές δεξιότητες (soft skills).
⋅
⋅
⋅
⋅

-Προέκυψε η σημασία της επαγγελματικής εμπειρίας, έστω με τη μορφή πρακτικής ή μαθητείας
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Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά τα συμπεράσματα αναφορικά με το έλλειμμα γνώσεων δεξιοτήτων
των επαγγελματικών ειδικοτήτων σύμφωνα με την ομαδοποίησή τους σε επαγγέλματα κατά μονοψήφια
ταξινόμηση ISCO, όπως αυτά διατυπώθηκαν εκ μέρους των επιχειρήσεων στην έρευνα πεδίου.
Στην επαγγελματική κατηγορία Επαγγελματίες εντοπίζεται έλλειμμα γνώσεων/ δεξιοτήτων όσον αφορά τις
βασικές δεξιότητες, τις εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες, και τις κοινωνικές δεξιότητες. Πλεόνασμα
γνώσεων/ δεξιοτήτων εντοπίζεται στις ξένες γλώσσες, ενώ για τις βασικές ψηφιακές δεξιότητες και τις
επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες που σχετίζονται με την άσκηση του επαγγέλματος οι γνώσεις/
δεξιότητες των Επαγγελματιών εμφανίζονται να είναι σε ισορροπία.
Στην επαγγελματική κατηγορία Τεχνικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα εντοπίζεται έλλειμμα
γνώσεων/ δεξιοτήτων στις βασικές δεξιότητες, στις ξένες γλώσσες, στις εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες
και στις κοινωνικές δεξιότητες, ενώ πλεόνασμα γνώσεων/ δεξιοτήτων εντοπίζεται στις βασικές ψηφιακές
δεξιότητες Για τις επαγγελματικές δεξιότητες και γνώσεις που σχετίζονται με την άσκηση του επαγγέλματος
εμφανίζεται μικρή μόνο απόκλιση ανάμεσα στις απαιτούμενες και τις υπάρχουσες γνώσεις/ δεξιότητες.
Αναφορικά με τους Υπαλλήλους γραφείου, οι γνώσεις/ δεξιότητες στις οποίες εντοπίζεται έλλειμμα είναι οι
βασικές δεξιότητες, οι ξένες γλώσσες, οι κοινωνικές δεξιότητες και σε μικρό βαθμό οι επαγγελματικές
δεξιότητες και γνώσεις που σχετίζονται με την άσκηση του επαγγέλματος. Αναφορικά με τις βασικές και τις
εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στην απαίτηση και στην επάρκεια αυτών
των δεξιοτήτων, αν και θα πρέπει να σημειωθεί ότι υψηλό ποσοστό ερωτηθέντων έκρινε ότι οι δεξιότητες
αυτές δεν απαιτούνται για τους Υπαλλήλους γραφείου.
Σε σχέση με την επαγγελματική κατηγορία Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές, το
έλλειμμα γνώσεων/ δεξιοτήτων παρουσιάζεται στις βασικές δεξιότητες, στις ξένες γλώσσες και στις
κοινωνικές δεξιότητες. Μικρού βαθμού έλλειμμα παρουσιάζεται επίσης στις επαγγελματικές δεξιότητες και
γνώσεις που σχετίζονται με την άσκηση του επαγγέλματος, όπως επίσης και στις εξειδικευμένες ψηφιακές
δεξιότητες, αν και το χαμηλό ποσοστό που κρίνει ότι οι δεξιότητες αυτές απαιτούνται σε πολύ υψηλό
βαθμό καθιστά το έλλειμμα αυτό μικρής σημασίας. Στις βασικές δεξιότητες παρουσιάζεται μικρό
πλεόνασμα.
Όσον αφορά την επαγγελματική κατηγορία Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα,
έλλειμμα σε γνώσεις/ δεξιότητες εντοπίζεται στις βασικές δεξιότητες, σε κοινωνικές δεξιότητες και σε μικρό
βαθμό στις επαγγελματικές δεξιότητες και γνώσεις που σχετίζονται με την άσκηση του επαγγέλματος. Στις
βασικές ψηφιακές δεξιότητες και στις εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες παρουσιάζεται επίσης έλλειμα
που όμως θα πρέπει να θεωρηθεί συνολικά με το χαμηλό ποσοστό απαίτησης αυτών των δεξιοτήτων.
Μικρής τάξης πλεόνασμα γνώσεων εντοπίζεται στις ξένες γλώσσες.
Ακολούθως, στην επαγγελματική κατηγορία των Χειριστών βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανήματων
και εξοπλισμού και συναρμολογητών (μονταδόροι) εντοπίζονται ελλείμματα σε γνώσεις/ δεξιότητες όσον
αφορά τις βασικές δεξιότητες και τις ξένες γλώσσες. Οι κοινωνικές δεξιότητες και οι επαγγελματικές
γνώσεις και δεξιότητες που σχετίζονται με την άσκηση του επαγγέλματος εμφανίζουν ισορροπία ανάμεσα
στην απαίτηση και στην επάρκεια γνώσεων/ δεξιοτήτων για την επαγγελματική αυτή κατηγορία, ενώ η
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ανάγκη σε βασικές και εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες για τους εργαζόμενους αυτούς παρουσιάζεται
μηδενική.
Τέλος, έλλειμμα γνώσεων/ δεξιοτήτων για την επαγγελματική κατηγορία Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες
και μικροεπαγγελματίες υπάρχει στις βασικές δεξιότητες, στις κοινωνικές δεξιότητες και σε μικρό μόνο
βαθμό στις επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες που σχετίζονται με την άσκηση του επαγγέλματος.
Πλεόνασμα γνώσεων/ δεξιοτήτων υπάρχει για τους εργαζόμενους που ανήκουν σε αυτή την επαγγελματική
κατηγορία στη γνώση ξένων γλωσσών. Επίσης πλεόνασμα υπάρχει σε πολύ μικρό βαθμό στις βασικές και
εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες, για τις οποίες ωστόσο θα πρέπει να σημειωθεί ότι εμφανίζεται
απαίτηση σε πολύ μικρό βαθμό.
Από την ποιοτική ανάλυση των στοιχείων της έρευνας έχουν εξαχθεί οι ανάγκες της αγοράς εργασίας με
έμφαση τους τομείς της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Οι
συμμετέχουσες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στους κλάδους: Τουρισμός Εμπειρίας, Αγροδιατροφή,
Αλιεία και Υδατοκαλλιέργειες, ΤΠΕ (Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας) και Καθαρές Πράσινες
Τεχνολογίες, με την συμμετοχή και μιας καινοτόμου επιχείρησης στο αντικείμενο κατασκευή και εμπορία
προϊόντων ξύλου.
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι ειδικότητες τις οποίες οι συνεντευξιαζόμενοι κρίνουν ότι
χρειάζονται ή/ και θα χρειαστούν για την επιχείρησή τους, καθώς οι ζητούμενες δεξιότητες/ τυπικά
προσόντα για κάθε μια από αυτές τις ειδικότητες:
Ειδικότητα
Υπεύθυνος υποδοχής

Bartender

Σεφ

Γυμναστής/Προπονητής

Εκπαιδευτής Yoga

Επιθυμητές Δεξιότητες
Γνώσεις υποδοχής πελατών, προϋπηρεσία, βασικές δεξιότητες, γνώση ξένων γλωσσών
(κατά κύριο λόγο αγγλικά και κατά δεύτερον, γαλλικά και ιταλικά), κοινωνικές
δεξιότητες, κατά προτίμηση Έλληνας εργαζόμενος και απαραίτητα κάτοικος του
νησιού, ακόμη και αν είναι αλλοδαπός
Τεχνογνωσία επαγγέλματος, βασικές δεξιότητες, γνώση ξένων γλωσσών (αγγλικά και
δευτερευόντως γαλλικά, ιταλικά), τίτλοι κατάρτισης (παρακολούθηση σεμιναρίων),
επικοινωνιακές δεξιότητες, κατανόηση της έννοιας της φιλοξενίας πελατών,
προτεραιότητα σε Έλληνες εργαζόμενους, χωρίς αυτό να είναι πάντα εφικτό
Προϋπηρεσία και εμπειρία στην οργάνωση κουζίνας, τεχνογνωσία επαγγέλματος,
βασικές δεξιότητες, γνώση ξένων γλωσσών (αγγλικά και δευτερευόντως γαλλικά,
ιταλικά), τίτλοι κατάρτισης (παρακολούθηση σεμιναρίων), επικοινωνιακές δεξιότητες,
συνεργασία, κατανόηση της έννοιας της φιλοξενίας πελατών, προτεραιότητα σε
Έλληνες εργαζόμενους, χωρίς αυτό να είναι πάντα εφικτό
Προϋπηρεσία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία επαγγέλματος, βασικές δεξιότητες, γνώση
ξένων γλωσσών (αγγλικά και δευτερευόντως γαλλικά, ιταλικά), τίτλοι κατάρτισης
(παρακολούθηση σεμιναρίων), επικοινωνιακές δεξιότητες, συνεργασία, κατανόηση
της έννοιας της φιλοξενίας πελατών, προτεραιότητα σε Έλληνες εργαζόμενους, χωρίς
αυτό να είναι πάντα εφικτό
Προϋπηρεσία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία επαγγέλματος, βασικές δεξιότητες, γνώση
ξένων γλωσσών (αγγλικά και δευτερευόντως γαλλικά, ιταλικά), τίτλοι κατάρτισης
(παρακολούθηση σεμιναρίων), επικοινωνιακές δεξιότητες, συνεργασία, κατανόηση
της έννοιας της φιλοξενίας πελατών, προτεραιότητα σε Έλληνες εργαζόμενους, χωρίς
αυτό να είναι πάντα εφικτό
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Ξεναγός/ οδηγός

Επιστήμονας της Θάλασσας
– αυτοδύτης

Χειριστής σκάφους

Χειριστής μηχανημάτων

Υπεύθυνος ηλεκτρονικών
πωλήσεων
Ιχθυολόγος-βιολόγος με
περιβαλλοντική κατεύθυνση
Ειδικός στην πιστοποίηση
ασφάλειας προϊόντων
Ειδικός στο e-commerce και
digital marketing

Ειδικό στην επικοινωνία/
δημόσιες σχέσεις
Υπάλληλος διοικητικών
καθηκόντων
Οικονομολόγος
Υπεύθυνος μάρκετινγκ
Γραμματειακή υποστήριξη

Επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης και ίσως δίπλωμα οδήγησης σκάφους, βασικές
δεξιότητες, γνώση τουλάχιστον 2 ξένων γλωσσών (αγγλικά και δευτερευόντως
γαλλικά, ιταλικά), τίτλοι κατάρτισης (παρακολούθηση σεμιναρίων), επικοινωνιακές
δεξιότητες, ευχέρεια λόγου, συνεργασία, κατανόηση της έννοιας της φιλοξενίας
πελατών, προτεραιότητα σε Έλληνες εργαζόμενους, χωρίς αυτό να είναι πάντα εφικτό
Τίτλοι εκπαίδευσης, πιστοποίηση από αρμόδιους φορείς (με πιστοποιητικά υγείας και
ενεργούς εκπαίδευσης), τίτλοι κατάρτισης, προϋπηρεσία, βασικές δεξιότητες, γνώση
ξένων γλωσσών (επιθυμητές είναι τα αγγλικά, τα γαλλικά, τα γερμανικά και πρόσφατα
τα ρωσικά), δεξιότητες σε Η/Υ και τεχνολογία, κοινωνικές δεξιότητες σε συνδυασμό με
συνέπεια στην εκτέλεση της εργασίας, ακρίβεια και υπευθυνότητα, εκτέλεση της
εργασίας μέσα στον καθορισμένο χρόνο
Τίτλοι κατάρτισης, βασικές δεξιότητες, γνώση ξένων γλωσσών (επιθυμητές είναι τα
αγγλικά, τα γαλλικά, τα γερμανικά και πρόσφατα τα ρωσικά), δεξιότητες σε Η/Υ και
τεχνολογία, κοινωνικές δεξιότητες σε συνδυασμό με συνέπεια στην εκτέλεση της
εργασίας, ακρίβεια και υπευθυνότητα, εκτέλεση της εργασίας μέσα στον καθορισμένο
χρόνο, δίπλωμα οδήγησης σκάφους
Κοινωνικές δεξιότητες και συγκεκριμένα εργασία σε ομάδα και επικοινωνία ανάμεσα
στους εργαζόμενους, προτεραιότητα σε Έλληνες εργαζόμενους, όταν αυτό είναι
δυνατόν
Τίτλοι εκπαίδευσης, τίτλοι κατάρτισης, δεξιότητες σε Η/Υ και τεχνολογία, ειδικευμένες
γνώσεις πληροφορικής, βασικές δεξιότητες, γνώση ξένων γλωσσών (καταρχήν
αγγλικά, στη συνέχεια γαλλικά, γερμανικά), εργασία σε ομάδα
Τίτλοι εκπαίδευση, τίτλοι κατάρτισης, βασικές δεξιότητες, δεξιότητες σε Η/Υ, γνώση
ξένων γλωσσών, ναυτοσύνη, κοινωνικές δεξιότητες (ένταξη και εργασία σε ομάδα),
προϋπηρεσία (χωρίς να είναι απόλυτο)
Τίτλοι εκπαίδευσης, τίτλοι κατάρτισης, βασικές δεξιότητες, δεξιότητες σε Η/Υ, γνώση
ξένων γλωσσών, ναυτοσύνη, κοινωνικές δεξιότητες (ένταξη και εργασία σε ομάδα),
προϋπηρεσία (χωρίς να είναι απόλυτο)
Προϋπηρεσία, τίτλοι εκπαίδευσης (μπορεί να αντισταθμίζονται από σημαντική
εμπειρία στο αντικείμενο), βασικές δεξιότητες, εξειδικευμένες γνώσεις στα social
media, γνώση αγγλικών σε βασικό επίπεδο, εργασία σε ομάδα, ίσως η ηλικία (λόγω
διατήρησης της συνοχής της ομάδας).
Προϋπηρεσία, τίτλοι εκπαίδευσης (μπορεί να αντισταθμίζονται από σημαντική
εμπειρία στο αντικείμενο), βασικές δεξιότητες, γνώση αγγλικών σε βασικό επίπεδο,
εργασία σε ομάδα, ίσως η ηλικία (λόγω διατήρησης της συνοχής της ομάδας)
Δεξιότητες σε Η/Υ, τίτλοι κατάρτισης, βασικές δεξιότητες, κοινωνικές δεξιότητες,
εργατικότητα, κατανόηση του ρόλου της ανακύκλωσης για το περιβάλλον, συνέπεια
και σοβαρότητα κατά την εκτέλεση της εργασίας, εντοπιότητα
Δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί από την επιχείρηση οι επιθυμητές δεξιότητες, καθώς
η πρόσληψη δεν προβλέπεται να γίνει στο άμεσο μέλλον
Δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί από την επιχείρηση οι επιθυμητές δεξιότητες, καθώς
η πρόσληψη δεν προβλέπεται να γίνει στο άμεσο μέλλον
Βασικές δεξιότητες, δεξιότητες σε Η/Υ, γνώση ξένων γλωσσών (αγγλικά), βασικές
γνώσεις λογιστικής, κοινωνικές δεξιότητες, προϋπηρεσία
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Όσον αφορά την εμφάνιση ελλείμματος γνώσεων/ δεξιοτήτων ανά ειδικότητα, στην ποιοτική ανάλυση οι
συνεντευξιαζόμενοι εμφανίστηκαν στην πλειονότητά τους σχετικά ικανοποιημένοι από τον βαθμό στον
οποίο το υπάρχον προσωπικό διαθέτει τις ζητούμενες δεξιότητες και προσόντα. Ελλείψεις να εντοπίζονται
κυρίως στη γνώση ξένων γλωσσών, σε συμπεριφορικές/κοινωνικές δεξιότητες και μεμονωμένα σε ειδικές
γνώσεις και δεξιότητες σχετικές με το επάγγελμα.
Σύμφωνα με την αξιολόγηση των ίδιων των εργαζομένων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, αναφορικά με
τον βαθμό απαίτησης των γνώσεων/ δεξιοτήτων που απαιτείται για την ικανοποιητική άσκηση της εργασίας
τους και τον βαθμό που οι ίδιοι πιστεύουν ότι διαθέτουν τις αντίστοιχες γνώσεις/ δεξιότητες, παρατηρούμε
τα εξής:
Στην επαγγελματική κατηγορία Ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη παρατηρείται έλλειμμα
γνώσεων/ δεξιοτήτων όσον αφορά τις βασικές δεξιότητες, τις βασικές ψηφιακές δεξιότητες και τις
κοινωνικές δεξιότητες, ενώ όσον αφορά τη γνώση ξένων γλωσσών και τις εξειδικευμένες ψηφιακές
δεξιότητες, οι γνώσεις/ δεξιότητές των ανώτερων στελεχών εμφανίζονται να βρίσκονται σε ισορροπία.
Στην επαγγελματική κατηγορία Επαγγελματίες εντοπίζεται έλλειμμα γνώσεων/ δεξιοτήτων όσον αφορά τις
βασικές δεξιότητες, τις βασικές ψηφιακές δεξιότητες, τις κοινωνικές δεξιότητες και τις επαγγελματικές
γνώσεις και δεξιότητες που σχετίζονται με την άσκηση του επαγγέλματος. Πλεόνασμα γνώσεων/
δεξιοτήτων εντοπίζεται στις ξένες γλώσσες, ενώ για τις εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες οι γνώσεις/
δεξιότητες των Επαγγελματιών εμφανίζονται να είναι σε ισορροπία.
Στην επαγγελματική κατηγορία Τεχνικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα εντοπίζεται έλλειμμα
γνώσεων/ δεξιοτήτων στις κοινωνικές δεξιότητες και στις επαγγελματικές δεξιότητες και γνώσεις που
σχετίζονται με την άσκηση του επαγγέλματος. Πλεόνασμα παρατηρούμε όσον αφορά τις βασικές και
εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες, ενώ ισορροπία ανάμεσα στον βαθμό απαίτησης και επάρκειας
παρατηρούμε στις βασικές δεξιότητες και στις ξένες γλώσσες.
Στην κατηγορία των Υπαλλήλων γραφείου, εντοπίζεται έλλειμμα γνώσεων/ δεξιοτήτων σε όλες τις
εξεταζόμενες γνώσεις και ειδικότητες, σύμφωνα με την κρίση των ίδιων. Θα πρέπει ωστόσο να
αναφέρουμε ότι το μεγαλύτερο έλλειμμα παρατηρείται στις επαγγελματικές δεξιότητες και γνώσεις που
σχετίζονται με την άσκηση του επαγγέλματος και το μικρότερο και σχεδόν αμελητέο έλλειμμα εμφανίζεται
στη γνώση σε ξένες γλώσσες.
Σε σχέση με την επαγγελματική κατηγορία Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές το
έλλειμμα γνώσεων/ δεξιοτήτων, κατά την κρίση των ίδιων, παρουσιάζεται στις βασικές δεξιότητες (σε μικρό
βαθμό), στις ξένες γλώσσες και στις κοινωνικές δεξιότητες. Πλεόνασμα παρατηρούμε ότι εμφανίζεται στις
βασικές και στις εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες, αν και στη δεύτερη κατηγορία είναι μόνο μικρής
έκτασης. Ισορροπία γνώσεων/ δεξιοτήτων παρατηρούμε στις επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες που
σχετίζονται με την άσκηση του επαγγέλματος.
Κατά την εκτίμηση των Ειδικευμένων γεωργών, κτηνοτρόφων, δασοκόμων και αλιέων, δεν εντοπίζεται
έλλειμμα σε καμία κατηγορία γνώσεων/ δεξιοτήτων. Αντιθέτως, παρουσιάζεται ισορροπία γνώσεων/
δεξιοτήτων αναφορικά με τις βασικές δεξιότητες, τη γνώση ξένων γλωσσών, τις βασικές ψηφιακές

300

Μελέτη Διάγνωσης των Αναγκών της Περιφερειακής Αγοράς Εργασίας στο Νότιο Αιγαίο

δεξιότητες και τις κοινωνικές δεξιότητες, ενώ για τις εξειδικευμένες ψηφιακές γνώσεις και τις
επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες που σχετίζονται με την άσκηση του επαγγέλματος, οι εργαζόμενοι
στην κατηγορία αυτή εκτιμούν ότι τόσο η απαίτηση όσο και η επάρκεια υψηλού βαθμού για αυτές για
αυτές είναι μηδενική.
Όσον αφορά την επαγγελματική κατηγορία Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα, δεν
εντοπίζεται έλλειμμα σε καμία από τις κατηγορίες γνώσεων/ δεξιοτήτων. Αντίθετα, κατά την κρίση των
εργαζομένων αυτής της κατηγορίας, εντοπίζεται πλεόνασμα γνώσεων/ δεξιοτήτων στις βασικές δεξιότητες,
στη γνώση ξένων γλωσσών (η απαίτηση για την οποία εκτιμάται ότι είναι μηδενική) και στις κοινωνικές
δεξιότητες. Τόσο οι βασικές και εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες, όσο και οι επαγγελματικές δεξιότητες
και γνώσεις που σχετίζονται με την άσκηση του επαγγέλματος εμφανίζονται να βρίσκονται σε ισορροπία.
Ακόλουθα, στην επαγγελματική κατηγορία των Χειριστών βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανήματων και
εξοπλισμού και συναρμολογητών (μονταδόροι) εντοπίζεται έλλειμμα σε γνώσεις/ δεξιότητες όσον αφορά
τις βασικές ψηφιακές δεξιότητες. Πλεονάσματα γνώσεων/ δεξιοτήτων παρατηρούνται κατά την
αξιολόγηση των εργαζομένων στην κατηγορία αυτή στη γνώση ξένων γλωσσών και στις κοινωνικές
δεξιότητες (για τις οποίες η απαίτηση για ικανοποιητική άσκηση εργασίας χαρακτηρίζεται μηδενική).
Ισορροπία γνώσεων/ δεξιοτήτων παρατηρείται στις βασικές δεξιότητες και στις εξειδικευμένες ψηφιακές
δεξιότητες.
Τέλος, έλλειμμα γνώσεων/ δεξιοτήτων για την επαγγελματική κατηγορία Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες
και μικροεπαγγελματίες υπάρχει στις βασικές δεξιότητες, στη γνώση ξένων γλωσσών και στις κοινωνικές
δεξιότητες. Ισορροπία γνώσεων/ δεξιοτήτων παρατηρείται σύμφωνα με τους εργαζόμενους που ανήκουν
σε αυτή την επαγγελματική κατηγορία στις επαγγελματικές δεξιότητες και γνώσεις που σχετίζονται με την
άσκηση του επαγγέλματος και στις βασικές και εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες (ωστόσο θα πρέπει να
σημειωθεί ότι για τις δύο τελευταίες εμφανίζεται απαίτηση σε πολύ μικρό βαθμό).
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4.1.

ΦΟΡΕΙΣ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ, ΔΟΜΕΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ,
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Οι φορείς και δομές εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης, ανάπτυξης δεξιοτήτων και συμβουλευτικής
που λειτουργούν στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου παρατίθενται παρακάτω:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχει την έδρα του στη Μυτιλήνη, όπου βρίσκονται η Πρυτανεία και οι κεντρικές
υπηρεσίες Διοίκησης του Ιδρύματος, η κεντρική Βιβλιοθήκη και η Επιτροπή Ερευνών. Στην Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου λειτουργούν οι εξής Πανεπιστημιακές Μονάδες:
-

Η Πανεπιστημιακή Μονάδα της Ρόδου που φιλοξενεί τη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών, η οποία
περιλαμβάνει:
•

το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τη
σημερινή μορφή του ιδρύθηκε το 1984 μαζί με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (ΠΔ 83/1984, ΦΕΚ 31/2003-1984) και αποτελεί συνέχεια της Παιδαγωγικής Ακαδημίας της Ρόδου που βρισκόταν σε
λειτουργία από το 1947. Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της φοίτησης στο
Τμήμα και απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του Πτυχίου. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη
συμμετοχή στη θεσμοθετημένη υποχρεωτική Πρακτική Άσκηση είναι η επιτυχής ολοκλήρωση
ορισμένων μαθημάτων. Το Τμήμα έχει 22 μέλη Δ.Ε.Π. εκ των οποίων 8 είναι Καθηγητές, 5 είναι
Αναπληρωτές Καθηγητές, 7 Επίκουροι Καθηγητές και 2 Λέκτορες. Επίσης έχει 1 μέλος Ε.ΔΙ.Π, 1
μέλος Ε.Ε.Π, 2 μέλη Ε.Τ.Ε.Π.

•

το Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
Το Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ.)
ιδρύθηκε το 1987. Στο Τμήμα πραγματοποιείται Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης το οποίο
κατανέμεται σε τρεις φάσεις και πραγματοποιείται από το 4ο έως και το 8ο εξάμηνο των σπουδών.
Το Τμήμα έχει 23 μέλη Δ.Ε.Π. εκ των οποίων 12 Καθηγητές, 6 Αναπληρωτές Καθηγητές, 4 Επίκουροι
Καθηγητές και 1 Λέκτορας. Ακόμη το Τμήμα έχει 2 Διδάσκοντες/ -ουσες βάσει Π.Δ. 407/80 και 3
μέλη Ε.Τ.Ε.Π.

•

το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών
Το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών ιδρύθηκε το 1997 και άρχισε τη λειτουργία του κατά το
ακαδημαϊκό έτος 1999-2000. Τα δύο πρώτα έτη σπουδών του ΤΜΣ περιέχουν πρόγραμμα κοινών
υποχρεωτικών μαθημάτων, ενώ επίσης δίνουν τη δυνατότητα ελεύθερης επιλογής ορισμένων
προσφερόμενων μαθημάτων. Με την έναρξη του Ε΄ εξαμήνου σπουδών οι φοιτητές/ φοιτήτριες
επιλέγουν μια από τις τρεις θεμελιώδεις επιστημονικές κατευθύνσεις: Αρχαιολογία/ Γλωσσολογία
Νοτιοανατολικής Μεσογείου/ Διεθνείς Σχέσεις & Οργανισμοί, που έχουν θεσμοθετηθεί με το
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Προεδρικό Διάταγμα 360/2001 (ΦΕΚ 244 τ. Α΄ 22.10.01). Στο Τμήμα δίνεται η δυνατότητα
πραγματοποίησης Πρακτικής Άσκησης (προαιρετικά). Το Τμήμα έχει 21 μέλη ΔΕΠ εκ των οποίων 6
είναι Καθηγητές, 5 είναι Αναπληρωτές Καθηγητές, 8 είναι Επίκουροι Καθηγητές και 2 είναι
Λέκτορες. Επίσης απασχολούνται 2 μέλη Ε.Ε.Π. και 2 μέλη Ε.Τ.Ε.Π.
-

Η Πανεπιστημιακή Μονάδα της Σύρου, η οποία περιλαμβάνει:
•

Το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων ξεκίνησε τη λειτουργία του στη Σύρο
το Σεπτέμβριο του 2000 με βασικό προσανατολισμό τη Σχεδίαση Προϊόντων και Συστημάτων.
Πρόκειται για το πρώτο τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης (Design Engineering) στην Ελλάδα. Η πρακτική
άσκηση είναι υποχρεωτικό μάθημα, ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα εκπόνησης
συνεχιζόμενης πρακτικής άσκησης ως μάθημα ελεύθερης επιλογής. Η άσκηση τοποθετείται στο 4ο
έτος, ώστε να αποτελέσει οδηγό στις ακόλουθες επιλογές μαθημάτων και Διπλωματικής Εργασίας.
Η διάρκεια άσκησης είναι έως 3 μήνες και διεξάγεται σε κανονικές εργασιακές συνθήκες. Το Τμήμα
έχει 14 μέλη ΔΕΠ εκ των οποίων 1 Καθηγητή, 2 Αναπληρωτές Καθηγητές, 5 Επίκουρους καθηγητές,
6 Λέκτορες. Επίσης έχει 3 μέλη Ε.Ε.Π., 1 μέλος Ε.ΔΙ.Π. και 1 μέλος Ε.Τ.Ε.Π.
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Α.Ε.Ν.) ΣΥΡΟΥ

Στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου εδρεύει η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Σύρου η οποία ιδρύθηκε το
1962. Σε αυτή λειτουργεί η Σχολή Πλοιάρχων. Οι σπουδές στις Α.Ε.Ν. περιλαμβάνουν έξι εξάμηνα
θεωρητικής κατάρτισης και δύο εξάμηνα θαλάσσιας πρακτικής εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα μαθημάτων
είναι το ακόλουθο:
Α’ Εξάμηνο
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι
ΦΥΣΙΚΗ Ι
ΝΑΥΤΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ Ι
ΝΑΥΤΙΛΙΑ Ι
ΝΑΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ Ι – ΦΑΝΟΙ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΕΦΥΡΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

Α’ Εκπαιδευτικό Ταξίδι
Β’ Εξάμηνο
•
•
•
•
•

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ
ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ
ΝΑΥΤΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙ
ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΙΙ
ΝΑΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΙΙ

303

Μελέτη Διάγνωσης των Αναγκών της Περιφερειακής Αγοράς Εργασίας στο Νότιο Αιγαίο

•
•
•

ΝΑΥΠΗΓΙΑ – ΣΧΕΔΙΟ
ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ι
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ Ι

Γ’ Εξάμηνο
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙΙ
ΦΥΣΙΚΗ ΙΙΙ
ΝΑΥΤΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙΙ
ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΙΙΙ
ΡΑΝΤΑΡ
ΝΑΥΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ ΙΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΕΦΥΡΑΣ (BRIDGE TEAMWORK MANAGEMENT – BTM)
ECDIS

Β’ Εκπαιδευτικό Ταξίδι
Δ’ Εξάμηνο
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ΝΑΥΤΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ IV
ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΙΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ –
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ISM – ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΦΥΛΑΚΗΣ
ARPA – ΤΗΡΗΣΗ ΦΥΛΑΚΗΣ
ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ

Ε’ Εξάμηνο
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ΝΑΥΤΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ V
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ –
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ)
ΝΑΥΤΙΛΙΑ IV
ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ Ι
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΤΙΩΝ I
MARPOL – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΕΦΥΡΑΣ (BRIDGE RESOURCE MANAGEMENT – BRM)
ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΠΛΟΙΟΥ

ΣΤ’ Εξάμηνο
•
•
•

ΝΑΥΤΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ VI
ΝΑΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ III
ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ – ΚΟΠΩΣΕΙΣ
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•
•
•
•
•
•

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΤΙΩΝ II
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ – ΔΙΚΑΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΛΟΙΟΥ
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΟΙΟΥ (ISPS – SSO)
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΕΦΥΡΑΣ (BRIDGE MANAGEMENT SYSTEM – BMS)
ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ)

Η Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου (ΑΣΤΕΡ) ιδρύθηκε το 1956 και ανήκει στο Υπουργείο
Τουρισμού. Στόχος της εκπαίδευσης αποτελεί η κατάρτιση ικανών και κατάλληλων στελεχών για
ξενοδοχειακές, επισιτιστικές και λοιπές επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στον Τουριστικό τομέα.
Η φοίτηση διαρκεί επτά εξάμηνα. Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει δύο κύκλους σπουδών.
Α) Τον Θεωρητικό που αρχίζει τον μήνα Οκτώβριο κάθε ακαδημαϊκού έτους και λήγει τον Ιούνιο του
επομένου έτους, περιλαμβάνοντας δύο διδακτικά εξάμηνα χειμερινό και εαρινό, και
Β) Τον Πρακτικό που αποτελεί συνέχεια του Θεωρητικού και αναπόσπαστη συνέχεια της εκπαίδευσης,
αρχίζει τον Ιούλιο και λήγει στο τέλος του μηνός Σεπτεμβρίου κάθε έτους, συνολικής διάρκειας 9 μηνών. Οι
φοιτητές τοποθετούνται με μέριμνα και εποπτεία της Σχολής σε επιλεγμένες Ξενοδοχειακές και Τουριστικές
Επιχειρήσεις 5* και 4*, σε όλο τον Ελλαδικό χώρο, για την πραγματοποίηση της πρακτικής τους άσκησης.
Μαθήματα που διδάσκονται:
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
•
•
•
•
•
•
•

Εισαγωγή στον Τουρισμό
Μαγειρική
Εστιατοριακή Τεχνική
Υπηρεσία ορόφων
Οικονομικά Μαθηματικά
Αρχές Διοίκησης
Αρχές Οικονομικής.

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
•
•
•
•
•
•

Μαζική παραγωγή φαγητών
Μπαρ - Ποτά - Οινολογία
Εισαγωγή στους Η/Υ
Διαχείριση τροφίμων και Ποτών
Στατιστική Επιχειρήσεων
Γενικές Αρχές Λογιστικής.

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
•
•
•
•

Οργάνωση και Λειτουργία Επισιτιστικών Μονάδων
Υπηρεσία Υποδοχής και Κρατήσεων
Τουριστική Οικονομία
Αρχιτεκτονική - Εξοπλισμός Ξενοδοχείων
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•
•
•

Λογιστική εταιρειών
Στοιχεία Δικαίου,
επιλογή ανάμεσα σε: Τουριστική Κοινωνιολογία και Τουριστική Ψυχολογία

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
•
•
•
•
•
•

Τήρηση λογαριασμών πελατών
Μηχανοργάνωση Ξενοδοχείων
Τουριστική Γεωγραφία της Ελλάδας
Εργασιακές Σχέσεις
Αγγλική Τουριστική Ορολογία
Δεύτερη ξένη γλώσσα (Τουριστική Ορολογία)

Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
•
•
•
•
•
•
•

Τουριστικό Μάρκετινγκ
Χρηματοοικονομική Διοίκηση
Ξενοδοχειακή Νομοθεσία
Διοίκηση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
Συντήρηση Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμών Ξενοδοχείων
Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Επικοινωνία στον Τουρισμό
επιλογή ανάμεσα σε: Έρευνα Τουριστικής Αγοράς και Καταναλωτική Συμπεριφορά Τουρίστα.

ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
•
•
•
•
•
•
•

Επαγγελματικός Τουρισμός
Προώθηση ξενοδοχειακού Προϊόντος
Ξενοδοχειακό Λογισμικό
Επιχειρηματικότητα στον Τουρισμό
Σεμινάριο Τελειοφοίτων
Ψυχαγωγία Ξενοδοχείων,
επιλογή ανάμεσα σε: Τουριστική Ανάπτυξη και Τουριστική Πολιτική.

Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
•
•

Πτυχιακή Εργασία
Πρακτική Άσκηση
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ Ο.Α.Ε.Δ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Ο ΟΑΕΔ, στο πλαίσιο των ενεργητικών πολιτικών αγοράς εργασίας που υλοποιεί, είναι αρμόδιος για τη
λειτουργία Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) για την επαγγελματική εκπαίδευση μαθητών, εφαρμόζοντας
το σύστημα της Μαθητείας. Μαθητεία είναι το κεντροευρωπαϊκό σύστημα που συνδυάζει την
επαγγελματική εκπαίδευση στην τάξη και την αμειβόμενη πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις. Στόχος είναι
να αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος επαγγελματική εμπειρία σε πραγματικές συνθήκες εργασίας ώστε να
προετοιμαστεί κατάλληλα για την ένταξή του στην αγορά εργασίας. Στο Νότιο Αιγαίο λειτουργεί μία (1)
Επαγγελματική Σχολή μαθητείας του ΟΑΕΔ (ΕΠΑ.Σ.), στη Ρόδο.
Οι ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας:
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-

-

ανήκουν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
η φοίτηση σε αυτές διαρκεί δύο σχολικά έτη (4 εξάμηνα)
οι μαθητές είναι ηλικίας 16-23 ετών και πρέπει να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι της Α΄ τάξης
Λυκείου
η αμειβόμενη πρακτική άσκηση πραγματοποιείται από 4 ή 5 ημέρες την εβδομάδα σε
επιχειρήσεις του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, με όρους που ορίζονται στο Συμφωνητικό
Μαθητείας
οι επιχειρήσεις επιχορηγούνται για τους πρακτικά ασκούμενους μαθητές/

Η ΕΠΑ.Σ Ρόδου παρέχει τις παρακάτω ειδικότητες:
•
•
•
•
•
•
•

Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών
Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων
Μαγειρικής Τέχνης
Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου
Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων
Εγκαταστατών Ψυκτικών και Κλιματιστικών Έργων

ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Δ.Ι.Ε.Κ.) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) έχουν σκοπό την παροχή υπηρεσιών αρχικής
επαγγελματικής κατάρτισης σε αποφοίτους Γυμνασίου και Λυκείου. Η αρμοδιότητα της οργάνωσης και
λειτουργίας των Δημοσίων ΙΕΚ ανήκει στις Περιφέρειες, ενώ η αρμοδιότητα διαμόρφωσης και εποπτείας
του εκπαιδευτικού τους πλαισίου ανήκει στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης.
Για τους κατόχους Απολυτηρίου Λυκείου υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης ειδικοτήτων κατάρτισης
διάρκειας έως και 4 εξάμηνα, ενώ οι κάτοχοι Απολυτηρίου Γυμνασίου έχουν τη δυνατότητα
παρακολούθησης μετα-γυμνασιακών ειδικοτήτων έως και 2 εξάμηνα. Οι πτυχιούχοι ΕΠΑ.Λ – ΕΠΑ.Σ
δικαιούνται να επιλεγούν σε αντίστοιχες ειδικότητες για το 3ο εξάμηνο κατάρτισης των ΙΕΚ,
ολοκληρώνοντας τη φοίτηση τους σε 2 εξάμηνα. Κάθε έτος κατάρτισης αποτελείται από δύο αυτοτελή
εξάμηνα κατάρτισης, το χειμερινό και το εαρινό, καθένα από τα οποία περιλαμβάνει 14 πλήρεις εβδομάδες
κατάρτισης. Οι καταρτιζόμενοι παρακολουθούν υποχρεωτικά θεωρητικά, εργαστηριακά και μικτά
μαθήματα.
Εξάμηνη Πρακτική Άσκηση ή Μαθητεία σε χώρους εργασίας, διάρκειας 960 ωρών, είναι υποχρεωτική για
τους σπουδαστές των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και θεωρείται απαραίτητη
προϋπόθεση για την απόκτηση Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης (άρθρο 23 του Ν. 4186/2013 για την
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις»).
Παρακάτω παρατίθενται τα Δ.ΙΕΚ. της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, καθώς και οι ειδικότητες που αυτά
προσφέρουν κατά το Β’ εξάμηνο του 2016.
IEK ΚΑΛΥΜΝΟΥ
•
•

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖ
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•
•
•

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF)
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ)

IEK ΚΩ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣ - ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΝΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΟΝΥΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF)
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ)
ΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

IEK ΝΑΞΟΥ
•
•
•
•
•
•

ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣ - ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΝΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΟΝΥΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF)
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ)

IEK ΡΟΔΟΥ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF)
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ)
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

IEK ΣΥΡΟΥ
•
•
•
•

ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
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•
•
•
•

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF)

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ι.Ι.Ε.Κ.) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου λειτουργεί ένα Ι.Ι.Ε.Κ., στον πρώην νομό Δωδεκανήσου με τέσσερις (4)
δομές στην Κω, Ρόδο, Κάλυμνο, Λέρο.
• Ι.Ι.Ε.Κ. ΑΝΚΟ
Το Ι.Ι.Ε.Κ ΑΝΚΟ προσφέρει τις κάτωθι ειδικότητες:
• Τεχ/κός Μαγειρικής – Chef
• Τεχ/κός Ζαχαροπλαστικής Αρτοποιίας
• Hotel Management
• Τεχ/κός Αισθητικής & Άκρων
• Τεχνικός Κομμωτικής Τέχνης
Εξάμηνη Πρακτική Άσκηση ή Μαθητεία σε χώρους εργασίας, διάρκειας 960 ωρών, είναι υποχρεωτική για
τους σπουδαστές των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και θεωρείται απαραίτητη
προϋπόθεση για την απόκτηση Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης (άρθρο 23 του Ν. 4186/2013 για την
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις»).
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ι.Ε.Κ.) ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου λειτουργεί ένα Ι.Ε.Κ του ΟΑΕΔ στη Ρόδο, το οποίο προσφέρει τις κάτωθι
ειδικότητες:
•
•
•

Ειδικός εφαρμογών αισθητικής
Τεχνικός αισθητικής τέχνης & μακιγιάζ
Τεχνικός Κομμωτικής Τέχνης

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ι.Ε.Κ.) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Τα ΙΕΚ του Υπουργείου Τουρισμού παρέχουν αρχική επαγγελματική κατάρτιση σε αποφοίτους Γενικού ή
Επαγγελματικού Λυκείου ή άλλου ισότιμου σχολείου, σε ειδικότητες της «Ομάδας Προσανατολισμού
Επαγγελμάτων Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας», σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στον πρόσφατο νόμο 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις»
(ΦΕΚ 193/Α) του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων.
Στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου λειτουργεί ένα ΙΕΚ του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
στη Ρόδο, το οποίο προσφέρει τις εξής ειδικότητες:
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•
•
•

Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (Υπηρεσία υποδοχής - Υπηρεσία
ορόφων - Εμπορευματογνωσία)
Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (chef)
Τεχνικός Αρτοποιός - Ζαχαροπλαστικής
ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Κ.Δ.Β.Μ.) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

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). Πιο 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».
Τα προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων διακρίνονται σε Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας και
Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας.
•

•

Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας που οι Δήμοι επιλέγουν από διαθέσιμο πίνακα προγραμμάτων, και ο
οποίος εκφράζει τις Εθνικές και Ευρωπαϊκές Πολιτικές σε θέματα Διά Βίου Μάθησης Ενηλίκων στα
θεματικά πεδία:
o Οικονομία - Επιχειρηματικότητα
o Ποιότητα ζωής – Περιβάλλον
o Νέες Τεχνολογίες
o Γλώσσα και Επικοινωνία
o Κοινωνικές Δεξιότητες και Δράσεις
o Πολιτισμός και Τέχνη
o Προγράμματα Ευάλωτων Κοινωνικά Ομάδων
Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας που προτείνουν οι Δήμοι και τα οποία ανταποκρίνονται στις τοπικές
ανάγκες υποστήριξης και την προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής, πολιτιστικής και προσωπικής
ανάπτυξης των δημοτών τους.

Τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης διακρίνονται σε Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρα Δια Βίου
Μάθησης Επιπέδου Δύο, του επιπέδου εξαρτώμενου από την κτηριολογική υποδομή (Ν. 4093/2012).
Στα Δωδεκάνησα υπάρχουν 23 Κέντρα Δια Βίου Μάθησης 1 (ΚΔΒΜ1), τα εξής:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ
CONSUL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α.&Ι.ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ Ο.Ε
ΒΥΡΙΝΗΣ Α. - ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Χ. - ΦΕΪΖΙΔΗΣ Κ. ΟΕ
ΓΕΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΕΨΙΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ
ΚΑΛΑΘΕΝΟΥ ΚΑΝΤΙΜΟΙΡΗ ΚΩΣΤΑΡΑ Ο.Ε.
ΚΑΤΤΗ ΖΩΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ Α & ΣΙΑ ΟΕ
ΛΑΘΟΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Μ.-Β.Χ. ΤΑΣΙΚΑ Ο.Ε.
ΜΑΝΤΑΛΗ ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΝΗΣΙ
Λέρος
Ρόδος
Ρόδος
Ρόδος
Λέρος
Ρόδος
Ρόδος
Ρόδος
Κάλυμνος
Ρόδος
Ρόδος
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ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΤΗ
ΜΠΑΡΔΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε
ΜΠΑΡΛΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
ΠΑΡΑΔΕΙΣΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΣΑΚΚΑ ΠΟΠΗ
ΣΙΦΩΝΙΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ
ΣΟΦΙΛΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Ρόδος
Ρόδος
Ρόδος
Ρόδος
Ρόδος
Ρόδος
Ρόδος
Ρόδος
Ρόδος
Ρόδος
Ρόδος
Ρόδος

Στις Κυκλάδες δραστηριοποιούνται τα παρακάτω 7 ΚΔΒΜ1:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ε & Γ ΛΕΜΠΕΣΗΣ Ο.Ε.
ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕΤΡΑΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ
ΡΑΦΕΛΕΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Φ.ΣΤΑΘΟΓΙΑΝΝΗ- ΑΝ.ΦΩΣΚΟΛΟΣ Ο.Ε

ΝΗΣΙ
Σύρος
Άνδρος
Σίφνος
Νάξος
Νάξος
Σίφνος
Σύρος

Τα ΚΔΒΜ2 τα οποία δραστηριοποιούνται στα Δωδεκάνησα παρουσιάζονται παρακάτω:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ
CITY U ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε.
ΕΨΙΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ
ΕΨΙΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ
ΕΨΙΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ
Κ.ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
ΚΕΚ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ Α.Ε., ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ
ΚΟΥΚΙΑΣ Ν. - ΑΝΑΝΙΑΣ Α. - ΣΤΑΥΡΟΥ Ν. Ο.Ε.

ΝΗΣΙ
Ρόδος
Ρόδος
Κάλυμνος
Ρόδος
Κως
Κως
Ρόδος
Ρόδος
Ρόδος
Ρόδος

Τα ΚΔΒΜ2 που δραστηριοποιούνται στις Κυκλάδες είναι τα ακόλουθα:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ
ΚΕΚ ΠΥΞΙΔΑ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ "ΕΠΙΚΕΝΤΡΟΝ' ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ (ΕΠΑ.Λ.) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Το Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) προσφέρει δύο κύκλους σπουδών ως εξής:
α. το «Δευτεροβάθμιο Κύκλο Σπουδών», που ανήκει στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα και
β. το «Μεταλυκειακό έτος τάξη μαθητείας», που αποτελεί «Μεταδευτεροβάθμιο Κύκλο Σπουδών» και
ανήκει στο μη τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα.
Στο «Δευτεροβάθμιο Κύκλο Σπουδών» στα Ημερήσια ΕΠΑ.Λ. λειτουργούν οι Α', Β' και Γ' τάξεις.
Στην Α', Β' και Γ' τάξη ΕΠΑ.Λ. εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων τριάντα πέντε (35) συνολικά ωρών
εβδομαδιαίως. Η Α' τάξη έχει ενιαίο πρόγραμμα και διδάσκονται μαθήματα γενικής παιδείας, μαθήματα
προσανατολισμού και μαθήματα επιλογής. Η Β' τάξη διαχωρίζεται σε τομείς σπουδών και διδάσκονται
μαθήματα γενικής παιδείας και τεχνολογικά επαγγελματικά μαθήματα του τομέα (θεωρητικά και
εργαστηριακά). Η Γ' τάξη διαχωρίζεται σε ειδικότητες και διδάσκονται μαθήματα γενικής παιδείας και
μαθήματα ειδικότητας (θεωρητικά και εργαστηριακά).
Τα ανωτέρω εφαρμόζονται αναλογικά για το πρόγραμμα σπουδών στα εσπερινά ΕΠΑ.Λ..
Η διάρκεια φοίτησης στα εσπερινά ΕΠΑ.Λ. είναι τετραετής, φοιτούν δε σε αυτά είτε εργαζόμενοι, είτε
άνεργοι με κάρτα ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ., είτε άλλες κατηγορίες μαθητών οι οποίοι αδυνατούν να φοιτήσουν
στο Ημερήσιο Επαγγελματικό Λύκειο.
Το «Μεταλυκειακό έτος τάξη μαθητείας» είναι προαιρετικό. Προϋπόθεση εγγραφής στο «Μεταλυκειακό
έτος τάξη μαθητείας» είναι απολυτήριο και πτυχίο του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών του ΕΠΑ.Λ.,
καθώς και παλαιότερων τύπων σχολείων Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ισότιμων με το ΕΠΑ.Λ. Το
«Μεταλυκειακό έτος Τάξη Μαθητείας» εφαρμόζει το δυικό σύστημα εκπαίδευσης (μαθητείας), έχει
διάρκεια ένα (1) σχολικό έτος και περιλαμβάνει: α) μαθητεία με εκπαίδευση στο χώρο εργασίας και β)
μαθήματα Ειδικότητας και Προπαρασκευαστικά Μαθήματα Πιστοποίησης στη σχολική μονάδα, αντίστοιχα.
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα ΕΠΑ.Λ. της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και οι ειδικότητες που
προσφέρει το καθένα από αυτά:
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Γεωπονίας,
Τροφίμων και
Περιβάλλοντος

1ο Ημερήσιο ΕΠΑΛ Ρόδου
2ο Ημερήσιο ΕΠΑΛ Ρόδου
1ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Ρόδου
Ημερήσιο ΕΠΑΛ Αρχαγγέλου Ρόδου
Ημερήσιο ΕΠΑΛ Παραδεισιου Ρόδου
1ο Ημερήσιο ΕΠΑΛ Καλύμνου
1ο Ημερήσιο ΕΠΑΛ Καρπάθου
1ο Ημερήσιο ΕΠΑΛ Κω
1ο Ημερήσιο ΕΠΑΛ Λέρου
1ο Ημερήσιο ΕΠΑΛ Πάτμου
1ο Ημερήσιο ΕΠΑΛ Σύμης
Ημερήσιο ΕΠΑΛ Σύρου
Εσπερινό ΕΠΑΛ Σύρου
Ημερήσιο ΕΠΑΛ Θήρας
Εσπερινό ΕΠΑΛ Θήρας
ΕΠΑΛ Άνδρου
ΕΠΑΛ Ίου
ΕΠΑΛ Κέας
ΕΠΑΛ Μήλου
ΕΠΑΛ Μυκόνου
1ο ΕΠΑΛ Νάξου
ΕΠΑΛ Πάρου
ΕΠΑΛ Σίφνου
ΕΠΑΛ Τήνου

●

Διοίκησης και
Οικονομίας

●
●

●
●

●
●

●

●

Δομικών
Έργων,
Δομημένου
Περιβάλλοντος
και
Αρχιτεκτονικού
Σχεδιασμού
●

Εφαρμοσμένων
Τεχνών

Ηλεκτρολογίας,
Ηλεκτρονικής
&
Αυτοματισμού

Μηχανολογίας

Ναυτιλιακών
Επαγγελμάτων

●

●

●

●

●
●

●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

●
●
●

●

●
●
●

●
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●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●

Πληροφορικής

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Υγείας –
Πρόνοιας –
Ευεξίας

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●
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Αντιστοιχία Τομέων με τις Ειδικότητες στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.)
•

Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος αντιστοιχεί προς τις ειδικότητες:
1.
2.
3.
4.

•

Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας αντιστοιχεί προς τις ειδικότητες:
1.
2.
3.
4.

•

Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής
Τεχνικός Ζωικής Παραγωγής
Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών
Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου

Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων
Υπάλληλος Εμπορίας και Διαφήμισης
Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού

Τομέας Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού αντιστοιχεί
προς την ειδικότητα:
1. Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής

•

Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών αντιστοιχεί προς τις ειδικότητες:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

•

Γραφικών Τεχνών
Αργυροχρυσοχοΐας
Συντήρησης Έργων Τέχνης - Αποκατάστασης
Σχεδίασης και Παραγωγής Ενδύματος
Σχεδιασμού-Διακόσμησης Εσωτερικών Χώρων
Επιπλοποιίας - Ξυλογλυπτικής

Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού αντιστοιχεί προς τις ειδικότητες:
1. Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και
Τηλεπικοινωνιών
2. Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων
3. Τεχνικός Αυτοματισμού

•

Τομέας Μηχανολογίας αντιστοιχεί προς τις ειδικότητες:
1. Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών
2. Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και
Φυσικού Αερίου
3. Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού
4. Τεχνικός Οχημάτων
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5. Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών
•

Τομέας Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων αντιστοιχεί προς τις ειδικότητες:
1. Πλοίαρχος Εμπορικού Ναυτικού
2. Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού

•

Τομέας Πληροφορικής αντιστοιχεί προς τις ειδικότητες:
1. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
2. Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ

•

Τομέας Υγείας - Πρόνοιας - Ευεξίας αντιστοιχεί προς τις ειδικότητες:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Βοηθός Νοσηλευτή
Βοηθός Ιατρικών –Βιολογικών Εργαστηρίων
Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων
Βοηθός Φυσικοθεραπευτή
Βοηθός Οδοντοτεχνίτη
Βοηθός Ακτινολογικών Εργαστηρίων
Βοηθός Φαρμακείου
Αισθητικής Τέχνης
Κομμωτικής Τέχνης

Κλείνοντας την ενότητα 4.1 ΦΟΡΕΙΣ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ, ΔΟΜΕΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ,
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ κρίνεται ότι οι
φορείς και οι δομές εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης που λειτουργούν στην
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου καλύπτουν τις ανάγκες της Περιφέρειας, με τη νησιωτικότητα να
αποτελεί παράγοντα ο οποίος θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Επιπλέον θα πρέπει να γίνει αναφορά
στις αδυναμίες που εντοπίζονται όσον αφορά την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, όπως
είναι η ύπαρξη μεγάλης διασποράς φορέων παροχής ΕΕΚ και ο κατακερματισμός/
αλληλοεπικάλυψη κατευθύνσεων και ειδικοτήτων - φαίνεται ωστόσο ότι υπάρχει τάση προς μια
νομοθετική λύση του θέματος.
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4.2.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΥΖΕΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ

Η πληροφόρηση του ανθρώπινου δυναμικού της αγοράς εργασίας σχετικά με τα ποσοτικά
χαρακτηριστικά της (π.χ. κενές θέσεις εργασίας) καθώς και τα αντίστοιχα ποιοτικά (αμοιβές,
συνθήκες εργασίας κλπ) αποτελεί προϋπόθεση εύρυθμης λειτουργίας της, συνδεόμενη με την
αποτελεσματικότητα των μηχανισμών σύζευξης της προσφοράς (εργαζόμενοι) με την ζήτηση
(εργοδότες) εργασίας, στην ουσία δηλαδή με την «εύστοχη» τοποθέτηση ανέργων σε κενές θέσεις
εργασίας.
Οι λειτουργίες αυτές της αγοράς εργασίας (διευρυμένη και ουσιαστική πληροφόρηση και
αποτελεσματική τοποθέτηση) υποστηρίζονται από διαδικασίες και προγράμματα συμβουλευτικής
καθοδήγησης. Μαζί με τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, απόκτησης επαγγελματικής
εμπειρίας και τις διαδικασίες πιστοποίησης των επαγγελματικών προσόντων και εξειδικεύσεων,
συγκροτούν ένα σημαντικό τμήμα επιμέρους πολιτικών και μέτρων απασχόλησης.
Σε πολλές από τις παραπάνω διαδικασίες, οι οποίες υποστηρίζουν την αγορά εργασίας ως κατ’
εξοχήν μηχανισμό κατανομής της εργασίας ή/και σύζευξης της προσφοράς με τη ζήτηση,
εμπλέκονται δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς, καθώς και φορείς εκπροσώπησης συλλογικών
συμφερόντων (εργατικά συνδικάτα – εργοδοτικές οργανώσεις).
Στη συνέχεια γίνεται αποτύπωση των ενεργειών σύζευξης της προσφοράς με τη ζήτηση εργασίας
που υλοποιούν φορείς της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
4.2.1.

ΟΑΕΔ - Κέντρα Προώθησης στην Απασχόληση (Κ.Π.Α.2)

Οι υπηρεσίες απασχόλησης και οι υπηρεσίες ασφάλισης που διατηρούσε ο ΟΑΕΔ κατά τόπους
συνενώθηκαν στα Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης (Κ.Π.Α.2), ώστε να μετεξελιχθούν σε
υπηρεσίες μίας στάσης (one-stop shops). Η Ειδική Υπηρεσία Κ.Π.Α. είναι μια οργανική μονάδα του
Ο.Α.Ε.Δ. που υπάγεται απευθείας στο Διοικητή του Οργανισμού, με ελεγχόμενη αυτοτέλεια
Διοίκησης, γεγονός που την καθιστά αποτελεσματικότερη, αμεσότερη και πιο ευέλικτη ως προς τη
λήψη αποφάσεων για την εφαρμογή αναβαθμισμένων ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης μέσω
των Κ.Π.Α., τα οποία εντάσσονται σε αυτήν. Θεσπίσθηκε με το Ν.3144/03 και λειτουργεί από τον
Μάιο του 2003.
Ο ρόλος των Κ.Π.Α. είναι η αποτύπωση των αναγκών των ανέργων και των επιχειρήσεων, έτσι ώστε
να δημιουργούνται οι καταλληλότερες δυνατές προϋποθέσεις για την αποτελεσματικότερη σύζευξη
προσφοράς και ζήτησης εργασίας. Το δίκτυο των Κ.Π.Α.2 αριθμεί 118 δομές απασχόλησης, οι
λειτουργίες των οποίων συντονίζονται από τη Διεύθυνση Συντονισμού του Δικτύου των Κ.Π.Α
Στο Νότιο Αιγαίο λειτουργούν συνολικά 7 Κ.Π.Α.2, τα οποία βρίσκονται αντίστοιχα στη Ρόδο (2), στη
Σαντορίνη, στην Κω, στη Νάξο, στην Πάρο και στη Σύρο.

316

Μελέτη Διάγνωσης των Αναγκών της Περιφερειακής Αγοράς Εργασίας στο Νότιο Αιγαίο

4.2.2.

Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) Πανεπιστημίου Αιγαίου

Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) είναι η κύρια πύλη σύνδεσης του
Πανεπιστημίου Αιγαίου με την αγορά εργασίας. Στόχος της είναι να αναπτύσσει τη στρατηγική, το
όραμα και τις πολιτικές του Πανεπιστημίου Αιγαίου για τη σύνδεσή του με την αγορά εργασίας και
τη σταδιοδρομία των φοιτητών του, να συντονίζει τις δραστηριότητες των παρακάτω Δομών και να
διασφαλίσει τη βιωσιμότητά τους. Η Δ.Α.ΣΤΑ. προωθεί την ενίσχυση της δικτύωσης με άλλα
Ιδρύματα, φορείς απασχόλησης και πιστοποιημένους φορείς προώθησης της απασχόλησης, με
καταληκτικό στόχο την αποτελεσματική και αποδοτική υλοποίηση δράσεων σύνδεσης του
Πανεπιστημίου Αιγαίου με την αγορά εργασίας. Προς την κατεύθυνση αυτή η Δ.Α.ΣΤΑ. συνθέτει,
οργανώνει και συντονίζει, σε μια ενιαία βάση:
-Το Γραφείο Διασύνδεσης
-Την Πρακτική Άσκηση των φοιτητών/ φοιτητριών
- Τη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας
Οι υπηρεσίες της Δ.Α.ΣΤΑ. απευθύνονται σε όλους τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς
φοιτητές, αλλά και στους αποφοίτους του Ιδρύματός μας, καθώς και σε κοινωνικο-παραγωγικούς
φορείς. Η Δ.Α.ΣΤΑ. του Πανεπιστημίου Αιγαίου έχει την κεντρική μονάδα της στη Μυτιλήνη αλλά
διαθέτει και Τοπικά Γραφεία σε κάθε Πανεπιστημιακή Μονάδα. Στον δικτυακό τόπο της Δ.Α.ΣΤ.Α.
παρέχεται πρόσβαση σε μια σειρά υπηρεσιών που αφορούν σε θέματα ακαδημαϊκής και
επαγγελματικής σταδιοδρομίας. Η Δ.Α.ΣΤΑ. προωθεί την ενίσχυση της δικτύωσης με άλλα
Ιδρύματα, φορείς απασχόλησης και πιστοποιημένους φορείς προώθησης της απασχόλησης, με
καταληκτικό στόχο την αποτελεσματική και αποδοτική υλοποίηση δράσεων σύνδεσης του
Πανεπιστημίου Αιγαίου με την αγορά εργασίας.
Το Γραφείο Διασύνδεσης (Γ.Δ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου αποτελεί τμήμα της «Δομής
Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας» (Δ.Α.ΣΤΑ.) και λειτουργεί στα πλαίσια του Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ. 20072013. Στόχος του Γραφείου Διασύνδεσης είναι να βοηθήσει τους φοιτητές και τους απόφοιτους να
προσεγγίσουν ομαλά τη μελλοντική τους σταδιοδρομία αλλά και να αναζητήσουν εργασία
εναρμονισμένη με τις προσωπικές τους δεξιότητες και με τις γνώσεις που αποκόμισαν από τις
σπουδές τους. Επομένως, το Γραφείο Διασύνδεσης προσφέρει στους/στις φοιτητές/τριες
πληροφόρηση τόσο σε θέματα που αφορούν τη σταδιοδρομία τους και τη συνεχιζόμενη
εκπαίδευσή τους, όσο και σε θέματα που αφορούν γενικότερα τους νέους ανθρώπους (π.χ.
εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, κοινωνικά, κτλ.). Το Γραφείο Διασύνδεσης είναι ένας συνδετικός
υποστηρικτικός μηχανισμός μεταξύ του Πανεπιστημίου Αιγαίου και της αγοράς εργασίας,
παρέχοντας, ενημέρωση εξατομικευμένη βοήθεια και συμβουλές σχετικά με μεταπτυχιακές
σπουδές, αλλά και την αγορά εργασίας. Παρέχει υποστήριξη για τη σύνταξη βιογραφικού
σημειώματος, τον εντοπισμό του κατάλληλου μεταπτυχιακού προγράμματος, τις τεχνικές
αναζήτησης εργασίας, αλλά και οδηγίες για τις συνεντεύξεις ή για τη συμπλήρωση αιτήσεων για
υποτροφίες και μεταπτυχιακά προγράμματα. Διαθέτει Ηλεκτρονική Τράπεζα Βιογραφικών (ΗΤΒ),
που επιτρέπει στους φοιτητές και απόφοιτους του Πανεπιστημίου Αιγαίου να διαφημίσουν το
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Βιογραφικό τους Σημείωμα και να βρουν εργασία εναρμονισμένη με τις γνώσεις και δεξιότητές
τους, καθώς εργοδότες μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε φοιτητές και απόφοιτους. Σε τακτικά
χρονικά διαστήματα διεξάγει εργαστήρια για την πληροφόρηση και κατάρτιση των φοιτητών σε
θέματα συμβουλευτικής και σταδιοδρομίας. Επίσης πραγματοποιεί ενημερώσεις μαθητών.
Επιδίωξη του Γραφείου είναι η ενημέρωση για τα αντικείμενα των τμημάτων του Ιδρύματος, τις
σπουδές που αυτά παρέχουν, καθώς και για τα επαγγέλματα που μπορεί κανείς να ασκήσει
αποφοιτώντας από αυτά. Τοπικά γραφεία διασύνδεσης λειτουργούν στο πλαίσιο των ΔΑΣΤΑ σε
όλες τις ακαδημαϊκές μονάδες του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο και τη Σύρο.
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί τον θεσμό που δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές και τις φοιτήτριές
μας να απασχοληθούν για μικρά χρονικά διαστήματα σε θέσεις εργασίας συναφείς με το
αντικείμενο σπουδών τους και τις προσδοκίες τους για μία επιτυχημένη επαγγελματική
σταδιοδρομία. Στον ιστότοπο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης, παρέχονται στους φοιτητές
πληροφορίες για τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και
πληροφορίες για την κατάλληλη προετοιμασία τους ώστε να συμμετάσχουν και να ανταποκριθούν
στις απαιτήσεις της πρακτικής άσκησης με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Επίσης, ο ιστότοπος
απευθύνεται στους Φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που ενδιαφέρονται να ενημερωθούν
για τις διαδικασίες συμμετοχής στο πρόγραμμα της πρακτικής άσκησης, να γνωρίσουν το έμψυχο
δυναμικό του Πανεπιστημίου Αιγαίου και να απασχολήσουν φοιτητές/φοιτήτριές μας. Η Πρακτική
Άσκηση του Πανεπιστημίου Αιγαίου έχει ως κύριους στόχους:
-Την ενημέρωση των φοιτητών/τριών για τις νέες τάσεις και ανάγκες της αγοράς εργασίας και της
ζήτησης για συγκεκριμένες ειδικότητες και δεξιότητες που απαιτούνται.
- Τη δημιουργία ενός σταθερού διαύλου επικοινωνίας μεταξύ του Ιδρύματος και των παραγωγικών
φορέων, ώστε να διευκολύνεται η συνεργασία τους και να ενισχύεται κατ’αυτό τον τρόπο η
προσπάθεια για την απορρόφηση και επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων του.
Η Πρακτική Άσκηση του Πανεπιστημίου Αιγαίου εκτελείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) 2007-2013, Άξονας
Προτεραιότητας 5: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και
επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 3
περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
(Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) του
Υπουργείου Παιδείας, αποτελώντας ουσιώδες τμήμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Επίσης, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Δια Βίου Μάθησης εντάχθηκε μια νέα δράση,
αυτή της Πρακτικής Άσκησης στο εξωτερικό, η οποία περιλαμβάνει:
- Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης (LLP) / Erasmus Placement
- The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience (IAESTE)
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- Πρόγραμμα διεθνούς Πρακτικής Άσκησης της AIESEC
- Πρόγραμμα «Vulcanus in Japan»
- Πρόγραμμα «Comenius»
4.2.3.

Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου σκοπό έχει την
καλλιέργεια επιχειρηματικής νοοτροπίας και κουλτούρας και την ανάδειξη της καινοτομίας και
επιχειρηματικότητας ως σημαντικής προοπτικής απασχόλησης μέσα από την ανάπτυξη βασικών
δεξιοτήτων για την ανάληψη επιχειρηματικής πρωτοβουλίας και την ενίσχυση της συνεργασίας
μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και των παραγωγικών φορέων. Η Μονάδα για την επίτευξη
των στόχων της συνδυάζει δραστηριότητες που προάγουν:
- Τη γνώση σε θέματα επιχειρηματικότητας, με την ανάπτυξη μαθημάτων που ενισχύουν την
επιχειρηματικότητα σε τρία επίπεδα: (1) γνώση επιχείρησης (2) ανάπτυξη επιχειρηματικών
δεξιοτήτων (3) επιχειρηματική εμπειρία
- Την ανάπτυξη καινοτόμου και δημιουργικού πνεύματος, με την ένταξη δραστηριοτήτων που την
υποκινούν, όπως τα Βραβεία Επιχειρηματικότητας
- Τη σύνδεση με τον επιχειρηματικό κόσμο για την ανταλλαγή γνώσης και εμπειριών με
επιχειρηματίες και στελέχη επιχειρήσεων, με το Θερινό Σχολείο, τις επισκέψεις σε επιλεγμένες
καινοτόμες επιχειρήσεις και ομιλίες επιχειρηματιών που θα πραγματοποιούνται.
Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας υλοποιεί δραστηριότητες για την στοχευμένη
ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, εντός κι εκτός του Πανεπιστημίου Αιγαίου, και την
καλλιέργεια επιχειρηματικής νοοτροπίας και κουλτούρας:
- Μαθήματα επιχειρηματικότητας. Διδάσκονται σε όλα τα τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με
την υποστήριξη πλατφόρμας ηλεκτρονικής εκπαίδευσης.
Το Θερινό Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας αποτελεί δράση της Δ.Α.ΣΤΑ. στο πλαίσιο του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007-2013». Στόχος του
Θερινού Σχολείου είναι να καθοδηγήσει τους / τις φοιτητές/τριες στο να μετατρέπουν τις
επιχειρηματικές ιδέες τους σε πράξη. Το Θ.Σ. εκτός από τις διαλέξεις στο αντικείμενο της
επιχειρηματικότητας, παρείχε εντατική βιωματική διδασκαλία. Μέσα από προσανατολισμένα στη
δράση εργαστήρια και υπό την καθοδήγηση έμπειρων στελεχών και ακαδημαϊκών δασκάλων, από
Πανεπιστήμια του εσωτερικού και του εξωτερικού, καθώς και συνεργαζόμενων επιχειρηματιών, οι
φοιτητές συνεργάστηκαν μεταξύ τους για την ανάπτυξη και παρουσίαση της επιχειρηματικής τους
ιδέας.
- Ηλεκτρονικά περιβάλλοντα προσομοίωσης (business games). Αναπτύσσονται σε συνεργασία με το
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
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- Εκπαιδευτικές επισκέψεις. Σε συνεργασία με παραγωγικούς φορείς κι επιχειρήσεις.
Το ανθρώπινο δυναμικό του Πανεπιστημίου Αιγαίου διαθέτει υψηλή τεχνογνωσία σε οριζόντια
θέματα καινοτομίας και εξειδικευμένες γνώσεις σε διάφορους επιχειρηματικούς κλάδους.
Στόχος της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας είναι ο συντονισμός αυτών των ειδικών
με επιχειρηματίες, επιχειρήσεις και επιχειρηματικούς φορείς για την παροχή εξειδικευμένων
συμβουλών σε πρακτικά ζητήματα επιχειρηματικότητας, τόσο προς την πανεπιστημιακή κοινότητα
όσο και προς εξωτερικούς οργανισμούς.
4.2.4.

Ευρωπαϊκή Πύλη για την Επαγγελματική Κινητικότητα EURES

Οι ευρωπαϊκές υπηρεσίες απασχόλησης EURES (European Employment Services) είναι ένα δίκτυο
που δημιουργήθηκε το 1993 για τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των δημόσιων
υπηρεσιών απασχόλησης των κρατών μελών του ΕΟΧ (οι χώρες της ΕΕ και η Νορβηγία, Ισλανδία και
το Λιχτενστάιν) και των άλλων οργανώσεων εταίρων. Η Ελβετία διαδραματίζει επίσης σημαντικό
ρόλο στη συνεργασία αυτή. Η από κοινού αξιοποίηση των πόρων των μελών και των οργανισμών
εταίρων της EURES εξασφαλίζει σταθερή βάση για το δίκτυο συνεργασίας ούτως ώστε να παρέχει
υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους εργαζόμενους και τους εργοδότες. Σκοπός της πύλης EURES
είναι η παροχή πληροφοριών, συμβουλών και υπηρεσιών πρόσληψης / τοποθέτησης (ανεύρεση
κατάλληλων θέσεων εργασίας) προς όφελος των εργαζομένων και των εργοδοτών καθώς και κάθε
πολίτη που επιθυμεί να επωφεληθεί από την αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων. Το
EURES απευθύνεται τόσο σε εκείνους που ζητούν εργασία, οι οποίοι ενδιαφέρονται να διακινηθούν
σε μια άλλη χώρα για εργασία ή για σπουδές, όσο και στους εργοδότες που επιθυμούν να
απασχολήσουν προσωπικό από το εξωτερικό. Η ευρωπαϊκή πύλη για την επαγγελματική
κινητικότητα EURES αποτελεί κεντρικό φορέα σύζευξης, ο οποίος όμως μπορεί να αξιοποιηθεί από
εργαζόμενους/εργοδότες της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου.
Οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι οι ακόλουθες:
- Ενημέρωση, καθοδήγηση και να παροχή συμβουλών σε εργαζόμενους που ενδέχεται να
μετακινηθούν σε άλλη χώρα σχετικά με τις ευκαιρίες απασχόλησης, καθώς και σχετικά με τις
συνθήκες διαβίωσης και εργασίας στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.
o

Κενές θέσεις εργασίας

o

Τάσεις στην αγορά εργασίας

o

Συνθήκες διαβίωσης και εργασίας στην Ευρώπη

o

Βάση δεδομένων στο διαδίκτυο με τα βιογραφικά σημειώματα των αιτούντων εργασία

- Τοποθέτηση (ανεύρεση κατάλληλων θέσεων εργασίας) προς όφελος των εργαζομένων και των
εργοδοτών καθώς και κάθε πολίτη που επιθυμεί να επωφεληθεί από την αρχή της ελεύθερης
κυκλοφορίας των προσώπων.
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Οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκές Υπηρεσίες Απασχόλησης μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο
κατηγορίες βασισμένες στον τρόπο που παρέχονται:
- Στις υπηρεσίες αυτοεξυπηρέτησης
- Στις εξατομικευμένες υπηρεσίες των συμβούλων και του helpdesk.
Στις ευρωπαϊκές παραμεθόριες περιοχές η EURES διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο παρέχοντας
πληροφορίες και βοήθεια για την επίλυση των προβλημάτων που μπορεί να αντιμετωπίσουν οι
εργαζόμενοι και οι εργοδότες σε σχέση με τις διασυνοριακές μετακινήσεις τους. Σε περισσότερους
από 1.000.000 εργαζομένους που ζουν σε μία χώρα της ΕΕ και εργάζονται σε μία άλλη
εφαρμόζονται διαφορετικές εθνικές πρακτικές και νομικά συστήματα. Οι εργαζόμενοι μπορεί να
αντιμετωπίζουν διοικητικά, νομικά ή φορολογικά εμπόδια στην κινητικότητα σε καθημερινή βάση.
Οι σύμβουλοι EURES στις περιοχές αυτές παρέχουν ειδικές συμβουλές και καθοδήγηση σχετικά με
τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εργαζομένων που ζουν σε μία χώρα και εργάζονται σε
άλλη.
Σήμερα υπάρχουν 11 διασυνοριακές συμπράξεις στο EURES, γεωγραφικά κατανεμημένες σε όλη
την Ευρώπη, σε 18 χώρες. Οι συμπράξεις αυτές αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των αναγκών
ενημέρωσης και συντονισμού που συνδέονται με την κινητικότητα των εργαζομένων στις
διασυνοριακές περιοχές. Φέρνουν σε επαφή τις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης και
επαγγελματικής κατάρτισης, τις εργοδοτικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις, τις τοπικές αρχές και
τους οργανισμούς που ασχολούνται με τα προβλήματα απασχόλησης και επαγγελματικής
κατάρτισης στις παραμεθόριες περιοχές.
Οι διασυνοριακές συνεργασίες EURES αποτελούν ένα πολύτιμο σημείο επαφής για τις
περιφερειακές και εθνικές διοικητικές υπηρεσίες απασχόλησης και τους κοινωνικούς εταίρους.
Είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για την παρακολούθηση αυτών των «περιοχών απασχόλησης»
που αποτελούν σημαντικό κεφάλαιο της πραγματικής ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας.
Το EURES αποτελείται από μέλη και εταίρους. Τα μέλη είναι τα Ευρωπαϊκά Γραφεία Συντονισμού
(EURESco) και οι Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης των Κρατών – Μελών και / ή άλλοι οργανισμοί
που ορίζονται από τα μέλη.
Εταίροι είναι:
- Οι περιφερειακές υπηρεσίες απασχόλησης των κρατών - μελών
- Οι τοπικά υπεύθυνες υπηρεσίες για τις παραμεθόριες περιοχές
- Άλλες εξειδικευμένες υπηρεσίες απασχόλησης που κοινοποιούνται στην Επιτροπή
- Τα συνδικάτα και οι ενώσεις εργοδοτών που ορίζονται από τα μέλη
Οι δραστηριότητες των μελών και των εταίρων περιλαμβάνουν:
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- Τη δημιουργία υπηρεσιών εξεύρεσης εργασίας για άτομα που ζητούν απασχόληση, εργαζόμενους
και εργοδότες, συμπεριλαμβανομένων των εξατομικευμένων υπηρεσιών, και υπηρεσιών παροχής
βοήθειας για εργοδότες που επιθυμούν να προσλάβουν εργαζόμενους από άλλη ευρωπαϊκή χώρα
- Τη διάδοση ενημερωμένων πληροφοριών σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας καθώς
και τις τάσεις της αγοράς εργασίας
- Την ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών απασχόλησης και των κοινωνικών
υπηρεσιών, των κοινωνικών εταίρων και άλλων ενδιαφερόμενων οργανισμών στο επίπεδο των
κρατών μελών, των μεθοριακών περιοχών και των διαφόρων τομέων απασχόλησης
- Την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των εμποδίων στα οποία προσκρούει η κινητικότητα,
συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας και των διοικητικών διαδικασιών, των πλεονασμάτων και
των ελλειμμάτων ειδικευμένου εργατικού δυναμικού καθώς και των μεταναστευτικών ροών.
Η Ευρωπαϊκή πύλη για την επαγγελματική κινητικότητα (https://ec.europa.eu/eures) αναπτύχθηκε
μέσα από τη τεχνολογία «υπηρεσιών δικτύου», η οποία επιτρέπει αποτελεσματικά στη μηχανή
αναζήτησης της δικτυακής πύλης EURES να αναζητήσει, σε πραγματικό χρόνο, θέσεις εργασίας σε
κάθε εθνική βάση δεδομένων των ΔΥΑ μέσω παραμέτρων που συμπληρώνονται από το χρήστη,
όπως ο τύπος εργασίας, η χώρα, η διάρκεια της σύμβασης, το επίπεδο σπουδών, η εμπειρία, η
ημερομηνία κατά την οποία η θέση είναι κενή, συγκεκριμένες λέξεις-κλειδιά καθώς και μέσω
ταξινόμησης συνωνύμων για τις θέσεις απασχόλησης και τις δεξιότητες. Σχεδόν όλα τα μέλη του
EURES έχουν συνδέσει τις εθνικές τους βάσεις δεδομένων με τη πλατφόρμα του.
4.2.5.

Επιταγές κατάρτισης (voucher)

Η καθιέρωση του συστήματος «επιταγή κατάρτισης» (voucher) για τη συνεχιζόμενη επαγγελματική
κατάρτιση αποτελεί μια σημαντική καινοτομία, την οποία εισάγει το Υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης. Η επιταγή κατάρτισης (training voucher), ενσωματώνει μια συγκεκριμένη
οικονομική αξία με αποκλειστικό σκοπό την ανταλλαγή της με υπηρεσίες εκπαίδευσης και
επαγγελματικής κατάρτισης.
Η εφαρμογή του συστήματος της επιταγής κατάρτισης (voucher) για την επαγγελματική κατάρτιση
στην Ελλάδα αποτελεί σημαντική αλλαγή σε μια εποχή που η ανάγκη για όσο το δυνατόν
μεγαλύτερη σύνδεση των δράσεων κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας καθίσταται
επιτακτική και αποτελεί προϋπόθεση για το ανταγωνιστικό μέλλον της Ελλάδας. Αποτελώντας ένα
απλοποιημένο και ευέλικτο εργαλείο μπορεί να συνδεθεί πρωτίστως με ενεργητικές πολιτικές
απασχόλησης, οδηγώντας τους καταρτιζόμενους σε πιστοποίηση γνώσεων, καθώς και σε
δυνατότητα συμμετοχής σε πρακτική άσκηση ή και σε απασχόληση μετά το πέρας του
προγράμματος.
Συγκεκριμένα, η επιταγή κατάρτισης (voucher) αφορά ανέργους ή εργαζομένους και δίνει τη
δυνατότητα στους δικαιούχους αυτής (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εκάστοτε πρόγραμμα) να
συμμετάσχουν σε προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης
χωρίς να
επιβαρυνθούν οικονομικά, ενώ πολλά από τα προγράμματα που θα υλοποιηθούν με τη χρήση
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voucher μπορούν να συνδεθούν με την καταβολή επιδόματος. Στα επιδοτούμενα σεμινάρια
ανέργων ή εργαζομένων, στα οποία η κατάρτιση γίνεται με τη χρήση voucher το ποσό της
επιδότησης ορίζεται στη σχετική πρόσκληση και καταβάλλεται εφόσον τηρηθούν οι προϋποθέσεις
που αναγράφονται σε αυτήν.
4.2.6.

Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένων στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας
ΤΟΠΣΑ

Τα «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένων στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών
Εργασίας» αφορούν την υλοποίηση Πράξεων (Σχεδίων Δράσης) και εντάσσονται στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» στο πλαίσιο της Δράσης 7: «Τοπικά σχέδια για την
απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας
Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 8:
«Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου», που
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Αντικείμενο των πράξεων είναι η
ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων με στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας
θέσεων απασχόλησης για ανέργους, ως αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών
και ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων στις περιοχές παρέμβασης.
Οι πράξεις αφορούν στην προετοιμασία των ανέργων ωφελουμένων και περιλαμβάνουν όλες τις
απαραίτητες ενέργειες, από τη διαδικασία επιλογής μέχρι και την επιβεβαίωση της εξασφάλισης
της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης. Οι υλοποιούμενες πράξεις έχουν ως πεδίο αναφοράς τις
τοπικές αγορές εργασίας και επικεντρώνονται στην υποστήριξη των ωφελουμένων, αλλά και των
επιχειρήσεων μιας οριοθετημένης περιοχής, για τη σύζευξη της προσφοράς και της ζήτησης
εργασίας. Έμφαση θα δοθεί τόσο στην εξυπηρέτηση των αναγκών της υπάρχουσας τοπικής
επιχειρηματικής κοινότητας, όσο και στη διεύρυνση αυτής μέσω της υποστήριξης και ενίσχυσης
νέων επιχειρηματιών και της ανάδειξης νέων βιώσιμων πεδίων επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Τα ΤΟΠΣΑ υλοποιούνται μέσω εταιρικών σχημάτων, τα οποία ονομάζονται Αναπτυξιακές
Συμπράξεις (Α.Σ.). Οι Αναπτυξιακές Συμπράξεις έχουν τη μορφή Αστικών Μη Κερδοσκοπικών
Εταιριών (ΑΜΚΕ), ενώ η οργάνωση και η λειτουργία τους, ρυθμίζεται από το άρθρο 18 του Ν.
4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α). Οι εν λόγω Συμπράξεις επιχορηγούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων και λειτουργούν αποκλειστικά για την εκτέλεση της πράξης που έχουν αναλάβει, στα
πλαίσια των ΤΟΠΣΑ.
4.2.7.

Τοπικές Δράσεις για Ευάλωτες Ομάδες (ΤΟΠΕΚΟ)

Στόχος των Τοπικών Δράσεων Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες (ΤΟΠΕΚΟ) είναι να
συμβάλουν στην ένταξη ή επανένταξη στην αγορά εργασίας ανέργων που ανήκουν σε ευάλωτες
κοινωνικά ομάδες, μέσα από ένα ευρύ πλέγμα δράσεων που καλύπτουν συμπληρωματικά
διαφορετικές ανάγκες των ωφελούμενων.
Οι δράσεις αποσκοπούν στην κινητοποίηση των τοπικών φορέων για τη δημιουργία θέσεων
απασχόλησης και ταυτόχρονα στην πολύπλευρη και ουσιαστική προετοιμασία των ωφελουμένων
ανέργων ώστε να:
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-τοποθετηθούν σε θέσεις εργασίας υφιστάμενων επιχειρήσεων
-ιδρύσουν επιχειρήσεις που θα αξιοποιούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής τους
-αποκτήσουν τις προϋποθέσεις για να επιδοτηθούν/επιχορηγηθούν από άλλα επενδυτικά
προγράμματα
-αποκτήσουν δεξιότητες που θα καλύψουν τις πραγματικές και διαπιστωμένες ανάγκες των
τοπικών επιχειρήσεων που θα τους προσλάβουν.
Οι δράσεις καλύπτουν όλη τη χώρα και υλοποιούνται σε τοπικό επίπεδο από Αναπτυξιακές
Συμπράξεις, οι οποίες λειτουργούν με τη μορφή αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με τη
συμμετοχή δημόσιων και ιδιωτικών φορέων. Οι Συμπράξεις προσδιορίζουν στα Σχέδια Δράσης
τους, τομείς παρέμβασης και τις περιοχές υλοποίησής τους.
Στον παρακάτω Πίνακα παρουσιάζονται οι Αναπτυξιακές Συμπράξεις της Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου καθώς και γενικές πληροφορίες για τα σχέδια δράσης τους και τον πληθυσμό αναφοράς.
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ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΣΥΜΠΡΑΞΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α.Σ. "ΚΩΣ ΑΣΠΙΣ
ΕΚΟ ΓΙΑ
ΕΥΑΛΩΤΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΟΜΑΔΕΣ"

ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

100

Στόχος της πράξης είναι η υποστήριξη των ατόμων που
ανήκουν στις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες που αντιμετωπίζουν
έντονο αποκλεισμό από την αγορά εργασίας. Η υποστήριξη
εστιάζεται στην επανένταξη στην αγορά εργασίας μέσω της
ανάπτυξης μορφών Προσέγγισης, Συμβουλευτικής, Κατάρτισης
και ανάπτυξης κυρίως της Κοινωνικής επιχειρηματικότητας
αλλά και κάλυψη των υπαρχουσών αναγκών της τοπικής
επιχειρηματικότητας ιδιαίτερα στον τομέα των τουριστικών
επιχειρήσεων όπου αποτελούν την ατμομηχανή της τοπικής
οικονομίας.

Α.Σ.
"ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
- ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ"

Ολοκληρωμένο Σχέδιο
Δράσης Ενεργητικών
Πολιτικών
Υποστήριξης και
Προαγωγής της
Ενσωμάτωσης
Ευάλωτων Κοινωνικών
Ομάδων στην αγορά
εργασίας του

100

• Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά
τυπικά προσόντα
• Άτομα με αναπηρία
• Γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας
• Γυναίκες / Άντρες θύματα trafficking
• Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών
• Μετανάστες, παλιννοστούντες, πρόσφυγες
• Άτομα με θρησκευτικές και πολιτισμικές
ιδιαιτερότητες
• Αιτούντες άσυλο
• Αποφυλακισθέντες
• Πρώην χρήστες ουσιών.
• Οροθετικοί
• Άστεγοι
• Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση
φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια
• Άτομα που υπόκεινται σε διακρίσεις λόγω
σεξουαλικού προσανατολισμού ή/και λόγω
ταυτότητας κοινωνικού φύλου
Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση
φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια

Βασικός στόχος της ολοκληρωμένης παρέμβασης είναι η
δημιουργία ενός ευέλικτου, ολοκληρωμένου και διαρκούς
υποστηρικτικού μηχανισμού προώθησης της απασχόλησης και
άρσης του κοινωνικού αποκλεισμού ανέργων των
Δωδεκανήσων οι οποίοι απειλούνται ή/και ζουν κάτω από το
όριο της φτώχειας, με πεδίο αναφοράς τις νέες τεχνολογίες και
την αποδοτικότερη χρήση τους στις τουριστικές επιχειρήσεις
των Δωδεκανήσων. Πιο συγκεκριμένα, η προτεινόμενη
παρέμβαση αφορά στην προετοιμασία των ανέργων
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τουριστικού τομέα της
Δωδεκανήσου

Α.Σ. "ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΣΥΜΜΑΧΙΑ"

Κοινωνική καινοτομία
ένταξης ευπαθών
ομάδων στο Νομό
Κυκλάδων

100

• Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά
τυπικά προσόντα
• Μονογονεϊκές οικογένειες
• Άτομα με ψυχική αναπηρία
• Άτομα σε κατάσταση φτώχειας/ επαπειλούμενα
από φτώχεια

Α.Σ. ΤΟΠΣΑ
ΠΑΡΟΥ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ
ΔΗΜΟ ΠΑΡΟΥ

60

Α. Νέοι επιστήμονες (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι,
φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί που είναι
απόφοιτοι Πανεπιστημιακών, Πολυτεχνικών Σχολών)
Β. Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, με ατομικό εισόδημα από
γεωργικές δραστηριότητες που δεν υπερβαίνει τις
3.000 € για το οικονομικό έτος 2011, το δε ατομικό
πραγματικό, ή αντικειμενικό εισόδημά τους από τις
λοιπές πηγές δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.000,00 €.
Επισημαίνεται ότι δεν πρέπει να υπερβαίνουν ανά
κατηγορία τα όρια του εισοδήματος.

ωφελουμένων της τοπικής κοινωνίας και περιλαμβάνει όλες
τις απαραίτητες ενέργειες, από τη διαδικασία επιλογής μέχρι
και την επιβεβαίωση της εξασφάλισης της δημιουργίας
θέσεων απασχόλησης στις τοπικές επιχειρήσεις του
τουριστικού τομέα και τη διατήρηση αυτών τουλάχιστον για
τρεις (3) μήνες. Η παρέμβαση έχει ως πεδίο αναφοράς την
τοπική αγορά εργασίας και επικεντρώνεται στην υποστήριξη
των ωφελουμένων, αλλά και των επιχειρήσεων των
Δωδεκανήσων, για τη σύζευξη της προσφοράς και της ζήτησης
εργασίας.
Η πράξη αφορά στην ενίσχυση της απασχόλησης των ευπαθών
κοινωνικών ομάδων (μακροχρόνια ανέργους άνω των 45 ετών
με χαμηλά τυπικά προσόντα, μονογονεϊκές οικογένειες, άτομα
ευρισκόμενα κάτω από το όριο της φτώχειας/
επαπειλούμενους από φτώχεια και ψυχικά ασθενείς) μέσα
από την προώθηση στοχευμένων δράσεων στηριζόμενων
αφενός στις ευκαιρίες (επιχειρηματικές/ εργασιακές) που
παρουσιάζονται στην περιοχή αναφοράς, αφετέρου στην
εφαρμογή αρχών της κοινωνικής οικονομίας και
επιχειρηματικότητας
Στόχος - παραγόμενο αποτέλεσμα της παρέμβασης είναι η
εργασιακή ένταξη των ανέργων με την προώθησή τους στην
απασχολησιμότητα και την επιχειρηματικότητα. Συγκεκριμένα,
οι δράσεις που έχουν σχεδιαστεί αποσκοπούν στην προώθηση
της Απασχόλησης των ανέργων νέων και γυναικών με την
τοποθέτησή τους σε θέσεις εργασίας και με την Ίδρυση Νέων
Επιχειρήσεων και Κοινωνικών Επιχειρήσεων.
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ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ
ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ
ΝΟΤΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ

Νησιωτική
Συμπολιτεία-Ισότιμη
Πρόσβαση

•
Γυναίκες που απειλούνται από κοινωνικό
αποκλεισμό (άνεργες που διαβιούν σε
απομακρυσμένες νησιωτικές ορεινές περιοχές και
γυναίκες αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών)
•
Κάτοικοι νησιών 3ης και 4ης ταχύτητας,
όπως περιγράφονται στο Π.Ε.Π. Ν. Αιγαίου 2000-06
•
Μακροχρόνιοι άνεργοι λόγω έλλειψης
δεξιοτήτων ή πολλαπλών οικογενειακών
υποχρεώσεων
•
Άτομα που κυρίως συντηρούνται μέσω
διαφόρων επιδοματικών πολιτικών που τους παρέχει
το κράτος και οι τοπικοί οργανισμοί αυτοδιοίκησης
•
Νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας
(πτυχιούχοι άνεργοι, νέοι που δεν έχουν
ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση)
•
Άνεργοι λόγω απαξίωσης ή εξάλειψης του
επαγγέλματος τους
•
Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑμΕΑ)

Το Έργο περιλάμβανε μια δέσμη ολοκληρωμένων δράσεων οι
οποίες στόχευαν στην:
•

•

•

ενίσχυση του γεωγραφικού και κοινωνικού
αποκλεισμού που παρουσιάζεται στην Περιφέρεια
του Νοτίου Αιγαίου με έμφαση στην εξασφάλιση της
ισότιμης πρόσβασης στην αγορά εργασίας και την
ανάπτυξη της επιχειρηματικής τεχνογνωσίας
ευάλωτων κοινωνικά ομάδων
ενίσχυση και τόνωση της απασχόλησης και
αξιοποίηση συγκριτικών πλεονεκτημάτων των
ξεχωριστών νησιωτικών οικονομιών,
καταπολέμηση της απομόνωσης και των συνεπειών
αυτής τόσο στο οικονομικά ανενεργό τοπικό
δυναμικό και δη μειονεκτούσες κοινωνικές ομάδες,
όσο και στις επιχειρήσεις και ενίσχυση της ισότιμης
πρόσβασης στην επιχειρηματικότητα.
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4.2.8.

Δωδεκανησιακό Δίκτυο Στήριξης της Εργασίας

Βασικός στόχος του Δωδεκανησιακού Δικτύου Στήριξης της Εργασίας είναι η δημιουργία ενός
ευέλικτου και ολοκληρωμένου μηχανισμού προώθησης στην απασχόληση ανέργων, στη βάση της
προσαρμογής τους στις ανάγκες και απαιτήσεις των τοπικών επιχειρήσεων και τη δημιουργία
βιώσιμων θέσεων εργασίας σε καίριες ειδικότητες. Οι επιμέρους στοχεύσεις του έργου αφορούν
στις εξής:
Υποστήριξη των 56 επιλεγμένων ανέργων για την αναβάθμιση των προσόντων και δεξιοτήτων τους,
αλλά και την εξοικείωσή τους με τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις σύγχρονες ΤΠΕ, έτσι ώστε να
μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες που θέτει η μετάβαση στην οικονομία της γνώσης
-Ενίσχυση της ανάπτυξης του επιχειρηματικού πνεύματος σε τοπικό επίπεδο, με έμφαση στις
καινοτόμες δραστηριότητες και σε τομείς της τοπικής οικονομίας που παρουσιάζουν αναπτυξιακές
δυνατότητες και συγκριτικά πλεονεκτήματα
-Διασύνδεση της επαγγελματικής κατάρτισης με υπαρκτές ανάγκες των τοπικών παραγωγικών
συστημάτων, ώστε να προωθηθεί η ανταγωνιστικότητα και η ευελιξία της τοπικής οικονομίας
-Βελτίωση του κοινωνικοοικονομικού ιστού της περιοχής παρέμβασης.
Επιμέρους στόχο της προτεινόμενης παρέμβασης αποτελεί η ενεργοποίηση των τοπικών φορέων
για την απόκτηση κοινής συναντίληψης και δράσης, γεγονός που υπαγορεύεται από τη βέλτιστη
εξυπηρέτηση των διαδικασιών υλοποίησης και τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας του έργου.
Με γνώμονα τα τοπικά δεδομένα και τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά του π. Νομού Δωδεκανήσου,
το προτεινόμενο έργο είχε ως επίκεντρο τους εξής τομείς:
-

Αγροτική Οικονομία
Μεταποίηση και εμπορία αγροτικών προϊόντων
Υπηρεσίες
Θεματικός Τουρισμός

Για την εξυπηρέτηση των στοχεύσεων του προτεινόμενου έργου, η ΑΣ «Δωδεκανησιακό Δίκτυο
Στήριξης της Εργασίας» κατήρτισε σχέδιο δράσης που περιλαμβάνει επιμέρους ενέργειες, οι οποίες
είναι συμβατές με τις απαιτήσεις της οικείας πρόσκλησης και αφορούν στις εξής:
Α. Εκπόνηση Μελετών οι οποίες στοχεύουν στην ανάλυση της τοπικής αγοράς εργασίας και στην
εκπόνηση οδηγού χρηματοδότησης νέων επιχειρήσεων.
Β. Δράσεις Δικτύωσης, οι οποίες περιλαμβάνουν: (i) Ίδρυση και λειτουργία Φόρουμ υποστήριξης
νεοφυών επιχειρήσεων του Σχεδίου, από συλλογικούς φορείς, εκπαιδευτικούς οργανισμούς,
υπηρεσίες και δομές απασχόλησης, (ii) clusters νεοφυών επιχειρήσεων του Σχεδίου
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Γ. Ενέργειες ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης, οι οποίες περιλαμβάνουν: (i) ανάπτυξη και διανομή
έντυπου & ηλεκτρονικού πληροφοριακού υλικού, (ii) δημοσιοποίηση του σχεδίου και των δράσεών
του στα ΜΜΕ, (iii) ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας & των ομάδων στόχου, (iv)
ευαισθητοποίηση επιχειρήσεων, (v) διαδικτυακή πύλη ενημέρωσης, (vi) Ημέρα καριέρας, (vii)
διαγωνισμός Αριστείας και βράβευση νέων επιχειρηματικών ιδεών.
Δ. Συμβουλευτικές – Διαχειριστικές Υπηρεσίες που αφορούν την επίβλεψη και διαχείριση του
σχεδίου.
Ε. Δράσεις Κατάρτισης των ωφελουμένων με στόχο την απόκτηση επαγγελματικών προσόντων
στους τομείς αναφοράς του έργου, καθώς και για την απόκτηση προσόντων ίδρυσης καινοτόμων
επιχειρήσεων.
ΣΤ. Δράσεις Πληροφόρησης – Συμβουλευτικής – Υποστήριξης, οι οποίες περιλαμβάνουν: (i) επιλογή
ωφελούμενων και διάγνωση των αναγκών τους, (ii) συμβουλευτική επιχειρηματικότητας, (iii)
εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων ίδρυσης νέων επιχειρήσεων – εκπόνηση αντίστοιχων μελετών
αιτήσεων υπαγωγής σε ενισχύσεις, (vi) Φόρουμ προώθησης της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
(ΕΚΕ) και (v) Πρόγραμμα συμβουλευτικής υποστήριξης των υποψήφιων επιχειρηματιών μέσω
mentoring μικροεπιχειρηματικότητας.
4.2.9.

Δημιουργία του Συμβουλευτικού Δικτύου για την Αντιμετώπιση του Αποκλεισμού από την Αγορά
Εργασίας” - Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 1994 – 1999

Με στόχο την δημιουργία κατάλληλων συνθηκών άρσης των αιτιών αποκλεισμού στα νησιά του
Νομού Κυκλάδων η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε. και το Ενιαίο Κ.Ε.Κ. Νομού Κυκλάδων με
την συνεργασία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων προετοίμασαν - υπέβαλαν στο Π.Ε.Π.
Νοτίου Αιγαίου 1994 – 1999 πρόγραμμα του οποίου οι κύριοι στόχοι είναι:
-ο εντοπισμός και η περιγραφή των κοινωνικών χαρακτηριστικών των αποκλεισμένων ομάδων του
Νομού Κυκλάδων και η αποτύπωση των αιτιών αποκλεισμού τους,
-η δημιουργία μίας δομής η οποία σε συνεργασία με τις υπόλοιπες υπηρεσίες της Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης, με τα γραφεία απασχόλησης του ΟΑΕΔ, τους ΟΤΑ και τους κοινωνικούς εταίρους
στήριξε τα άτομα που είτε ανήκουν σε ομάδες αποκλεισμού είτε κινδυνεύουν από κοινωνικό
αποκλεισμό, ώστε να ξεπεράσουν τα αίτια του αποκλεισμού και να ενταχθούν στην αγορά εργασίας
4.2.10. Ένταξη και επανένταξη ανέργων γυναικών για την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού Κοινοτική Πρωτοβουλία “NOW

Είχε ως στόχο την ανάπτυξη επιχειρηματικότητας από άνεργες γυναίκες στο τομέα των
εναλλακτικών μορφών τουρισμού.
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4.2.11. Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL στο Νότιο Αιγαίο

Γυναίκες: Αφανώς εργαζόμενες, άνεργες, εργαζόμενες στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα,
επιχειρηματίες, μετανάστριες
Ο βασικός στόχος του έργου είναι η προώθηση της ενσωμάτωσης της αρχής της ισότητας στον
εργασιακό χώρο και η ενθάρρυνση της γυναικείας απασχόλησης σε τομείς της νέας οικονομίας,
όπως οι νέες μορφές τουρισμού και η νέα τεχνολογία καθώς επίσης και η ανάδειξη-διερεύνηση του
ζητήματος της αφανούς εργασίας των γυναικών.
Γυναίκες, Απασχόληση και Τοπική Οικονομία στο Αιγαίο
Σκοπός του έργου είναι η καταπολέμηση του επαγγελματικού διαχωρισμού βάσει του φύλου, η
ενίσχυση της ενσωμάτωσης της αρχής της ισότητας στο χώρο εργασίας, η προώθηση των γυναικών
σε υψηλές θέσεις της επαγγελματικής ιεραρχίας καθώς και η εκμετάλλευση των ευκαιριών
απασχόλησης σε νέους τομείς της οικονομίας προς όφελος των γυναικών.
ΠΛΩ-ηγός, Διαχείριση Της Αλλαγής Στον Κλάδο Της Ναυπηγικής Μέσα Από Την Ανάπτυξη Του
Ανθρώπινου Δυναμικού
Κεντρικός σκοπός του έργου είναι η Διαχείριση της Αλλαγής μέσα από τη μάθηση εργαζομένων και
επιχειρήσεων, δηλαδή η εισαγωγή νέων συνεργατικών στάσεων και αντιλήψεων για τις απαιτήσεις
της εργασίας και την ανάπτυξη του κλάδου, καθιστώντας το ανθρώπινο δυναμικό ικανό να
προσαρμόζεται στις επιβαλλόμενες ή αναμενόμενες αλλαγές, να βελτιώνει συνεχώς τις ικανότητες
του και να συμμετέχει δημιουργικά στην παραγωγική διαδικασία και στην επίτευξη των
επιχειρησιακών στόχων.
ΝΕΩΡΙΟΝ ΙΙ - Προώθηση Της Ανταγωνιστικότητας και Διασφάλιση της Απασχόλησης στη Ναυπηγική
Βιομηχανία
Το έργο στοχεύει στη:
-Συμβολή στη διασφάλιση και προώθηση της απασχόλησης στο κλάδο σε εθνικό επίπεδο.
-Συμβολή στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ναυπηγικής βιομηχανίας μέσω της
αναβάθμισης των επαγγελματικών προσόντων του ανθρώπινου δυναμικού.
-Ανάπτυξη δράσεων για την οργανωτική προσαρμογή του κλάδου και την εισαγωγή νέων μορφών
οργάνωσης της εργασίας.
-Ανάπτυξη μηχανισμού κλαδικού διαλόγου μεταξύ των εμπλεκόμενων για τα ζητήματα
απασχόλησης.
- Μεγιστοποίηση του οφέλους των τοπικών κοινωνιών από τη λειτουργία μεγάλων επιχειρήσεων
στις περιοχές υλοποίησης του έργου.
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Σύμφωνα με το ΙΝΕ ΓΣΕΕ και την εμπειρία από της επί μέρους ή / και ευρύτερες παρεμβάσεις του,
καθώς και τα ερευνητικά δεδομένα, στα πεδία της Πληροφόρησης και της Συμβουλευτικής,
διατυπώνεται μια γενικότερη προβληματική, η οποία έγκειται κυρίως στην κατακερματισμένη
πανσπερμία δημόσιων, ιδιωτικών και κοινωνικών φορέων παροχής σχετικών υπηρεσιών και στην
ανυπαρξία ενός εθνικού συστήματος (Δικτύου;) παροχής Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής στους
τομείς των εργασιακών Σχέσεων, της Κοινωνικής Ασφάλισης και της Απασχόλησης. Η παραπάνω
διαπίστωση δεν υπεισέρχεται στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των Δημόσιων φορέων παροχής
συναφών υπηρεσιών, των οποίων πάντως είναι έκδηλη η αδυναμία ανταπόκρισης στην ιδιαίτερα
αυξημένη ζήτηση (ιδιαίτερα σε περιφερειακό επίπεδο), σε μία περίοδο μάλιστα που ο ρόλος τους
καθίσταται κεντρικός στην υλοποίηση πολιτικών απασχόλησης.
Σε αυτό το πλαίσιο στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ενώ υφίστανται δομές σύζευξης και
διαμεσολάβησης (π.χ. ΚΠΑ ΟΑΕΔ), αποτελεί κοινή εκτίμηση, ότι δεν καταφέρνουν να
διαδραματίσουν, παρά τις προσπάθειες, τον ουσιαστικό τους ρόλο. Παρόλα αυτά, υπάρχουν
«καλές πρακτικές» ακόμα και στην τοπική / περιφερειακή αγορά [π.χ. δομές διασύνδεσης του
Πανεπιστημίου Αιγαίου, αλλά -σε πιο περιορισμένη κλίμακα- και άλλων φορέων όπως το
Δωδεκανησιακό Δίκτυο Στήριξης της Εργασίας καθώς όμως και πρωτοβουλίες κοινωνικών εταίρων
και προγράμματα στο πλαίσιο του ΕΠ Ανθρώπινου Δυναμικού] που αξίζει να αξιοποιηθούν, έστω
και σε επίπεδο μεταφοράς εμπειρίας και τεχνογνωσίας. Πρωτίστως συστήνεται η αναδιοργάνωση
του ΟΑΕΔ για της σύζευξη προσφοράς και ζήτησης στην κατεύθυνση α) Μεγαλύτερη διοικητική και
οικονομική αυτοτέλεια, ευέλικτη δομή διοίκησης. β) Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση των
υπηρεσιών και των μεθόδων παρέμβασης. γ) Ενεργή συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στη λήψη
αποφάσεων και τη διοίκηση.
Επιπλέον μία ευρύτερη προβληματική σε εθνικό επίπεδο, η οποία σχετίζεται με την επαγγελματική
εκπαίδευση και κατάρτιση, με την αντιμετώπισή της που είναι συχνά αποσπασματική, με
αποτέλεσμα να τίθεται στο περιθώριο και να θεωρείται συνήθως ως επιλογή δεύτερης κατηγορίας.
Εντοπίζονται σημαντικές διαθρωτικές αδυναμίες, όπως α) η χαμηλή ελκυστικότητα της ΕΕΚ, β) η
υψηλή μαθητική διαρροή, γ) η πολυνομία, δ) η ασυνέχεια και η έλλειψη εστίασης στο σχεδιασμό
και στην εφαρμογή πολιτικής, ε) το μεγάλο ποσοστό εκπαιδευτικών σε ματαίωση και στ) η
μειωμένη αποτελεσματικότητα και η χαλαρή/ ασαφής διασύνδεση της ΕΕΚ με την αγορά εργασίας.
Αναλυτικά, τα πιο σημαντικά ζητήματα σε σχέση με τους φορείς ΕΕΚ καταγράφονται παρακάτω.
•

Από το 2000 έως σήμερα έχουν ψηφιστεί τέσσερις νόμοι και πολυάριθμες τροπολογίες σε
μία προσπάθεια να ρυθμιστεί νομοθετικά ο χώρος της ΕΕΚ και της διά βίου μάθησης
γενικότερα (Ν. 3191/2003, Ν. 3369/2005, Ν.3475/06, N. 3879/2010 και Ν. 4186/2013,
καθώς και πολυάριθμες τροπολογίες. Η νομοθετική αυτή κινητικότητα οφείλεται κυρίως
στην έμφαση που έδωσε από το 2000 η ΕΕ στη δημιουργία μίας ανταγωνιστικότερης
Ευρώπης, ικανής να ανταπεξέλθει στις νέες προκλήσεις της κοινωνίας της γνώσης.
Οφείλεται όμως και στην αναγνώριση από την ελληνική πολιτεία των θετικών
αποτελεσμάτων που θα είχε η ανάπτυξη της διά βίου μάθησης στην οικονομική ζωή και
στην κοινωνική συνοχή. Οι πολιτικές αυτές όμως δεν κατάφεραν να αντιστρέψουν την
κατάσταση ούτε ως προς την προσέλκυση μαθητών στην επαγγελματική εκπαίδευση, ούτε
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ως προς την προσέλκυση εργαζομένων στη δια βίου μάθηση, γεγονός που αποδεικνύει
έμμεσα, ότι η ζήτηση εκπαίδευσης και κατάρτισης σε εθνικό επίπεδο πολύ απέχει από
αυτήν των άλλων χωρών.
•

Ύπαρξη μεγάλης διασποράς φορέων παροχής ΕΕΚ (ΕΠΑΛ ΥΠΠΕΘ, ΕΠΑΣ Ο.Α.Ε.Δ., ΣΕΚ και
ΙΕΚ σε πολλά Υπουργεία). Ωστόσο, οι δομές αυτές ανήκουν σε διαφορετικά εκπαιδευτικά
συστήματα (π.χ. Μαθητεία Ο.Α.Ε.Δ.) ή εκπαιδευτικά επίπεδα (μεταλυκειακά ΙΕΚ).

•

Κατακερματισμός/ αλληλοεπικάλυψη κατευθύνσεων και ειδικοτήτων (πχ από τις 44
ειδικότητες των ΕΠΑΛ αρκετές είναι ανάλογου ή ίδιου περιεχομένου με ειδικότητες των ΙΕΚ,
των σχολών Ο.Α.Ε.Δ., κλπ). Το αποτέλεσμα είναι η δημιουργία σπατάλης πόρων χωρίς
ουσιαστική ανταποδοτικότητα, καθώς δεν υπάρχει αντιστοιχία με τις πραγματικές
κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες της χώρας.

•

Μη συμβατότητα προγραμμάτων σπουδών με τα επαγγελματικά περιγράμματα τα οποία
έχουν μελετηθεί σε συνεργασία με κλαδικούς και κοινωνικούς φορείς.

•

Απουσία σε πολλές περιπτώσεις θεσμοθετημένων επαγγελματικών δικαιωμάτων.

•

Η μάθηση στις ειδικότητες δεν βασίζεται στις προσλαμβάνουσες των μαθητών από τις
τοπικές κοινωνικές και εργασιακές ανάγκες και έτσι δεν μπορεί να αποδείξει την
ανταποδοτικότητα της εκπαίδευσης στους μαθητές και στην τοπική κοινωνία.

•

Η επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων της ΕΕΚ είναι ιδιαίτερα χαμηλή όχι μόνο
τα τελευταία χρόνια της κρίσης αλλά και κατά τα προηγούμενα χρόνια της ανάπτυξης. Η
αδυναμία αυτή της ΕΕΚ εμφανίζεται και στους αποφοίτους των εκπαιδευτικών δομών του
ΥΠΠΕΘ αλλά ακόμη και στους αποφοίτους των σχολών του Ο.Α.Ε.Δ., αν και σε σημαντικά
μικρότερο βαθμό, καθόσον με το σύστημα Μαθητείας έρχονται άμεσα σε επαφή με την
εργασία.

Συνεπώς αυτή η προβληματική που συναντάται σε εθνικό επίπεδο δεν μπορεί παρά να επηρεάσει
την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Τα παραπάνω ζητήματα και κυρίως η διασπορά φορέων ΕΕΚ και η
αλληλοεπικάλυψη κατευθύνσεων και ειδικοτήτων αφορά άμεσα την ΠΝΑ. Επιπλέον, είναι
σημαντικό να υπάρξει ένας σχεδιασμός, σύμφωνα με τον οποίο η ΕΕΚ να ανταποκρίνεται στις
ανάγκες της αγοράς εργασίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Πιο συγκεκριμένα, να παρέχονται
ειδικότητες /κατευθύνσεις σε δυναμικούς τομείς της Περιφέρειας και σύμφωνα με τη διάγνωση
των αναγκών που πρέπει να επαναλαμβάνεται σε διάστημα πενταετίας.
Σημειώνεται ότι σε εθνικό επίπεδο για να αρθεί η προβληματική αυτή έχει καταρτιστεί Εθνικό
Στρατηγικό Πλαίσιο για την Αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (2015).
Καθώς ο ρόλος των μηχανισμών σύζευξης και διαμεσολάβησης αναμένεται καθοριστικός για την
εκπλήρωση του αναπτυξιακού οράματος της νέας προγραμματικής περιόδου, αλλά και για την
αποτελεσματική υλοποίηση των επιλεγμένων στρατηγικών, αποτελεί επείγουσα ανάγκη να αρθούν
οι υφιστάμενοι προβληματικοί παράγοντες.
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Συμπερασματικά πρέπει να επανακαθοριστεί ο ρόλος των δομών σύζευξης προσφοράς και ζήτησης
της αγοράς εργασίας κυρίως σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε περιφερειακό, μέσω μίας
ολοκληρωμένης στρατηγικής και στη συνέχεια σε περιφερειακό επίπεδο, καθώς και να
υποστηριχθούν (υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό) και να αναβαθμισθούν προκειμένου να
εκπληρώσουν το ρόλο τους.
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4.3.

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ

ΓΙΑ

ΝΕΕΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ,

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

ΚΑΙ

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
Οι εκτιμήσεις για νέες ειδικότητες, επαγγέλματα και δεξιότητες με έμφαση τους τομείς
προτεραιότητας, όπως αυτοί αναδεικνύονται στην Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για το Νότιο
Αιγαίο, προσεγγίζονται μέσω πρωτογενούς ποιοτικής (εστιασμένη ομαδική συζήτηση Focus Group)
και δευτερογενούς έρευνας (βιβλιογραφική ανασκόπηση).
Η ομαδική εστιασμένη συζήτηση (focus group) διενεργήθηκε τον Ιούλιο 2016 στις εγκαταστάσεις
του Επιμελητηρίου Κυκλάδων στη Σύρο μέσω τηλεδιάσκεψης με τη διασύνδεση δομών των
Επιμελητηρίων Κυκλάδων και Δωδεκανήσου. Συμμετείχαν επιχειρηματίες στους τομείς της
Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, και συγκεκριμένα στους
τομείς: Τουρισμός Εμπειρίας, Αγροδιατροφή, ΤΠΕ (Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας) και
Καθαρές Πράσινες Τεχνολογίες, καθώς επίσης και εκπρόσωποι των δύο Επιμελητηρίων.
Στη συνέχεια, για να ενταχθούν οι εκτιμήσεις για νέες ειδικότητες, επαγγέλματα και δεξιότητες σε
ένα ευρύτερο πλαίσιο, το οποίο ανταποκρίνεται σε εθνικές και ευρωπαϊκές ανάγκες , διενεργήθηκε
δευτερογενής έρευνα, η οποία στηρίχτηκε σε σχετικές μελέτες αλλά και σε αναζήτηση σε
ειδικότητες που διαθέτουν επιχειρήσεις στους τομείς προτεραιότητας.
4.3.1.

Συμπεράσματα από την ομαδική εστιασμένη συζήτηση με επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους
κλάδους της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Όσον αφορά τον χώρο της Αγροδιατροφής, οι συμμετέχοντες που δραστηριοποιούνται σε αυτόν
προσδιόρισαν καταρχήν τις ειδικότητες τις οποίες απασχολούν στις επιχειρήσεις τους, οι οποίες
αναφέρονται παρακάτω:
Στο κομμάτι της καλλιέργειας χρειάζονται εργάτες γης και ειδικευμένους γεωπόνους (π.χ. στην
αμπελουργία). Οι εργάτες γης εκπαιδεύονται από την ίδια την επιχείρηση, με τη βοήθεια και των
γεωπόνων-συμβούλων. Εκπαίδευση από την ίδια την επιχείρηση συναντάται και στην περίπτωση
των μελισσοκόμων, αν και σε αυτή την ειδικότητα εκτιμάται και η τυπική εκπαίδευση.
Στο κομμάτι της μεταποίησης χρειάζονται επιστήμονες που να διαθέτουν την ανάλογη τεχνογνωσία
για να υποστηρίξουν τη διαδικασία, όπως είναι ο οινολόγος και οι βοηθοί οινολόγου. Αναφορικά με
τους εργάτες στο χώρο της μεταποίησης/ συσκευασίας, αναγνωρίζεται η εργατικότητά τους, αλλά
εντοπίζεται έλλειψη δεξιοτήτων χειρισμού των μηχανημάτων, τα οποία είναι πλέον όλο και πιο
τεχνολογικά εξελιγμένα και ιδιαίτερα στις ηλικίες άνω των σαράντα ετών. Στο χώρο αυτό επίσης
απασχολούνται τεχνικοί μηχανημάτων, των οποίων η εργασία καθίσταται απαραίτητη εξαιτίας των
ελλείψεων στις δεξιότητες των εργατών.
Στους εργαζόμενους στην εξυπηρέτηση επισκεπτών και ξενάγηση κρίνεται χρήσιμη η τυπική
εκπαίδευση, όμως αναφέρθηκε ότι οι εργαζόμενοι εκπαιδεύονται από την ίδια την επιχείρηση.
Ωστόσο βασική δεξιότητα για την ειδικότητα αυτή είναι η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, κατά
πρώτο λόγο, αλλά και άλλων ξένων γλωσσών.
Στον τομέα των πωλήσεων, και κατά συνέπεια στο κομμάτι των εξαγωγών εντοπίζεται κενό στις
ζητούμενες δεξιότητες, σύμφωνα με τους συμμετέχοντες στην συζήτηση. Ο λόγος είναι ότι οι
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πωλητές χρειάζεται να είναι εξειδικευμένοι και έμπειροι, με γνώση ξένων γλωσσών και ιδιαίτερες
επικοινωνιακές δεξιότητες, χαρακτηριστικά που κρίνεται ότι είναι πολύ δύσκολο να βρεθούν,
ειδικά στα νησιά, με το κόστος ενός υπαλλήλου από κάποιο μεγάλο κέντρο να είναι πολύ υψηλό
για τις επιχειρήσεις.
Όσον αφορά τις μελλοντικές ανάγκες σε ειδικότητες/ δεξιότητες στο χώρο της αγροδιατροφής,
αναφέρθηκε η ανάγκη για εκπαίδευση του εργατικού δυναμικού ώστε να μπορεί να
ανταποκρίνεται και στις εξελίξεις στην τεχνολογία, ιδιαίτερα στο χώρο της μεταποίησης/
συσκευασίας. Επίσης, συνδέθηκε η ανάπτυξη νέων θέσεων εργασίας με την πιστοποίηση των
επιχειρήσεων, η οποία καθίσταται όλο και πιο απαραίτητη, από τη σκοπιά της ανάπτυξης
εργαστηρίων με ειδικευμένο προσωπικό για τη διενέργεια των αναγκαίων ελέγχων.
Στις καθαρές πράσινες τεχνολογίες και συγκεκριμένα στο χώρο της καλλιέργειας και εμπορίου
βιολογικών προϊόντων εντοπίζονται κοινά σημεία με την αγροδιατροφή.
Παρατηρείται δυσκολία εξεύρεσης ειδικευμένου προσωπικού στους εργάτες γης, καθώς και στους
γεωπόνους με ειδίκευση (και συγκεκριμένα στην βιολογική γεωργία και στην γεωργία αρωματικών
φυτών), με τις ανάγκες να καλύπτονται περιστασιακά με εξωτερικούς συνεργάτες. Ακόμη, εκτιμάται
ότι υπάρχει και στον χώρο αυτό έλλειμμα δεξιοτήτων στις ειδικότητες που αφορούν τις πωλήσεις
και το μάρκετινγκ.
Κρίνεται επιβεβλημένη η ουσιαστική εμπλοκή της ειδικότητας του υπεύθυνου διασφάλισης
ποιότητας στο χώρο της διαχείρισης τροφίμων, σε συνδυασμό με την εφαρμογή ελέγχων προς
αποφυγή αθέμιτου ανταγωνισμού. Ακόμη, κρίνεται αναγκαία η κάλυψη των αναγκών σε
εξειδικευμένο προσωπικό στον χώρο της διασφάλισης ποιότητας και πιστοποίησης των προϊόντων,
καθώς αυτή τη στιγμή η ανάγκη καλύπτεται από προσωπικό εκτός της Περιφέρειας. Η ανάγκη σε
προσωπικό στη διασφάλιση ποιότητας επεκτείνεται και στο χώρο των εργαστηρίων που διενεργούν
τους αναγκαίους ελέγχους για την έκδοση πιστοποιητικών (π.χ. HACCP, ISO). Μελλοντικά, κρίνεται
ότι η χρησιμοποίηση εξειδικευμένων μηχανημάτων νέας τεχνολογίας θα δημιουργήσει την ανάγκη
για προσωπικό ικανό να χειριστεί τα μηχανήματα αυτά, κυρίως στο χώρο της μεταποίησης, αλλά
και στον χώρο της καλλιέργειας.
Αναφέρθηκε επίσης η ανάγκη εκπαίδευσης και εκσυγχρονισμού του προσωπικού στις διευθύνσεις
γεωργίας της Περιφέρειας, έτσι ώστε να μπορούν να υποστηρίξουν όσους δραστηριοποιούνται σε
μη παραδοσιακές καλλιέργειες.
Στον χώρο των ΤΠΕ, τονίστηκε η συνεχής εξέλιξη του κλάδου της Πληροφορικής, η οποία όμως
εκτιμάται ότι δεν συμβαδίζει με αντίστοιχη εξέλιξη στις γνώσεις/ δεξιότητες των εργαζομένων στον
χώρο αυτό, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να αξιοποιηθούν κατάλληλα τα καινούρια διαθέσιμα
εργαλεία. Ουσιαστικά υπάρχει έλλειμμα στην εξειδίκευση στον χώρο αυτό, το οποίο ωστόσο
εκτιμάται ότι οφείλεται και στο μειωμένο αριθμό εξειδικευμένων επιχειρήσεων στο χώρο, που θα
παρακινήσουν τους υποψήφιους εργαζόμενους στην αναζήτηση περαιτέρω εξειδίκευσης. Το
έλλειμμα εκτιμάται ότι μεγαλώνει με το πέρασμα των ετών, καθώς το αντικείμενο εργασίας
θεωρείται πιο σύνθετο σήμερα από ότι δέκα χρόνια ή ακόμη και πέντε χρόνια πριν.
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Ειδικότητες για τις οποίες κρίνεται ότι καλύπτονται με δυσκολία είναι οι developer (ειδικοί στην
ανάπτυξη των εφαρμογών), και οι ειδικοί στη συμβουλευτική για υλοποίηση μηχανογραφικών
εφαρμογών.
Ως απαραίτητη δεξιότητα για τις ειδικότητες στο χώρο της πληροφορικής είναι η εργασία σε ομάδα
και η ικανότητα λειτουργίας του υπαλλήλου μέσα στην ομάδα, με ταυτόχρονη προσήλωση στους
κανόνες και τις εντολές αυτής. Επιπλέον, η δεξιότητα επικοινωνίας με τον πελάτη είναι πολύ
σημαντική για το χώρο. Ωστόσο εντοπίζεται έλλειμμα, τόσο σε απαραίτητες ειδικότητες, όσο και
στις ζητούμενες δεξιότητες, με το θέμα της κάλυψης των αναγκών από άλλες περιφέρειες και
μεγάλα κέντρα να αναφέρεται και εδώ.
Στον χώρο του τουρισμού εμπειρίας, και ειδικότερα όσον αφορά τον τουρισμό αθλημάτων
τονίστηκε η ανάγκη αλλαγής του νομοθετικού πλαισίου για την εξειδίκευση του προπονητή και του
εκπαιδευτή στον τουρισμό, προκειμένου να απλοποιηθεί και να διευκολυνθεί η όλη διαδικασία
εκπαίδευσης των τουριστών, αλλά και του ντόπιου πληθυσμού. Ιδιαίτερα αναφέρθηκε το έλλειμμα
που παρατηρείται σε ειδικότητες εκπαιδευτών σε αθλήματα που αφορούν τον τουρισμό, όπως και
η ανάγκη λειτουργίας τμημάτων εκπαίδευσης εκπαιδευτών με εξειδίκευση στα αθλήματα αυτά.
Η έλλειψη ελέγχων στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο λειτουργεί επιβαρυντικά
ως προς την ανεργία που παρατηρείται στους προπονητές στα αθλήματα που αφορούν τον
τουρισμό, ωστόσο επιβαρυντικά στο φαινόμενο αυτό λειτουργεί και το έλλειμμα που παρατηρείται
στη γνώση ξένων γλωσσών από τους προπονητές. Συγκεκριμένα, σε αυτές τις ειδικότητες κρίνεται
απαραίτητη η γνώση ξένων γλωσσών, κατά κύριο λόγο της αγγλικής γλώσσας, αλλά και άλλων
γλωσσών, με τα ρωσικά να είναι μια από αυτές τα τελευταία έτη, χωρίς ωστόσο να αξιολογείται ότι
υπάρχει επάρκεια στη γνώση αυτή από τους προπονητές.
Θέματα που αναφέρθηκαν κατά τη διάρκεια της ομαδικής εστιασμένης συζήτησης:
•

•

•

Ο περιορισμός του τουριστικού μοντέλου «Ήλιος και θάλασσα» έχει δημιουργήσει ανάγκη
σύνδεσης του τουρισμού με τη γαστρονομία και συγκεκριμένα με τα παραδοσιακά προϊόντα
της περιοχής, προς δύο κατευθύνσεις: πρώτον, προτείνεται να αξιοποιηθεί ο μεγάλος αριθμός
τουριστών που επισκέπτονται την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στην κατεύθυνση της προβολής
των τοπικών προϊόντων, με στόχο την ενίσχυση των εξαγωγών των προϊόντων αυτών. Δεύτερον,
προτείνεται να καλύπτονται οι ανάγκες σε πρώτες ύλες της γαστρονομίας από προϊόντα της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, κάτι που εκτιμάται ότι θα αποτελέσει και λύση στο πρόβλημα της
απασχόλησης. Προς την κατεύθυνση αυτή μπορεί να βοηθήσει η περαιτέρω αξιοποίηση της
«Κουζίνας του Αιγαίου».
Τα τοπικά προϊόντα είναι περισσότερο ακριβά, με αποτέλεσμα να καθίστανται λιγότερο
ανταγωνιστικά στις ξένες αγορές. Κατά συνέπεια υπάρχει ανάγκη εκσυγχρονισμού της
παραγωγής, μέσω της χρησιμοποίησης της τεχνολογίας, όπου οι ιδιαιτερότητες της
παραγωγής/ του εδάφους το επιτρέπουν, και αύξησης της παραγωγής προκειμένου να
καταστεί δυνατή η μείωση του κόστους.
Υπάρχει η ανάγκη διαφύλαξης της ποιότητάς και της φήμης των τοπικών προϊόντων. Προς αυτή
την κατεύθυνση κρίνεται ότι θα οδηγήσει η τυποποίηση και η πιστοποίησή τους (γεωγραφικά
και ποιοτικά), όσο και η εκπαίδευση των εργαζομένων στον τομέα αυτό.
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•

•

•

•

•

•

Ανάγκη συνειδητοποίησης των επιχειρηματιών της περιοχής ότι η τοπική οικονομία στηρίζεται
στις επιχειρήσεις τους και να υπάρχει αλληλοϋποστήριξη των επιχειρηματιών και εργαζομένων
πάνω στην προβολή των ποιοτικών τοπικών προϊόντων.
Η επιβολή ουσιαστικών ελέγχων κρίνεται επιβεβλημένη σε διάφορα θέματα, όπως είναι η
στοχευμένη πρακτική εκπαίδευση σπουδαστών, η αποφυγή προσλήψεων παράνομων
προπονητών σε αθλήματα που αφορούν τον τουρισμό, η τήρηση κανόνων υγιεινής και
ασφάλειας στην επιχειρήσεις παραγωγής/ διαχείρισης/ μεταφοράς τροφίμων.
Έχει παρατηρηθεί απροθυμία των υποψήφιων εργαζομένων να εργαστούν σε αγροτικές
εργασίες. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής συνδέεται με
την λύση του προβλήματος της απασχόλησης.
Κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης οι σπουδαστές δεν απασχολούνται απαραίτητα
στο αντικείμενο των σπουδών τους έτσι ώστε να αποκτήσουν την απαραίτητη από την αγορά
εργασίας εμπειρία. Το φαινόμενο αυτό αξιολογείται ως αστοχία τόσο του εκπαιδευτικού
συστήματος όσο και της αγοράς εργασίας.
Ανάγκη ύπαρξης εκπαίδευσης και κατάρτισης εργαζομένων στον χώρο της αγροδιατροφής, η
οποία ωστόσο να είναι στοχευμένη, έτσι ώστε να επωφελούνται οι πραγματικά ενδιαφερόμενοι
για το αντικείμενο και οι απασχολούμενοι στο χώρο.
Επέκταση της εκμάθησης ξένων γλωσσών στην τυπική εκπαίδευση.

4.3.2.

Συμπεράσματα σχετικά με εκτιμήσεις για νέες ειδικότητες, επαγγέλματα και δεξιότητες
συμπεριλαμβανομένων των προτεραιοτήτων της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης που προέκυψαν
από βιβλιογραφική επισκόπηση

Οι εκτιμήσεις για νέες ειδικότητες και επαγγέλματα για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου θα πρέπει
να ιδωθούν μέσα σε ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο.
Οι προγνώσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού CEDEFOP18 προβλέπουν ότι θα υπάρξει -έως το έτος
2025 -σταδιακή επιστροφή στην αύξηση των θέσεων εργασίας και ότι το εργατικό δυναμικό θα έχει
μεγαλύτερο μέσο όρο ηλικίας, αλλά και περισσότερα προσόντα. Σε επίπεδο Ε.Ε. προβλέπονται
ευκαιρίες απασχόλησης σε όλα τα επαγγέλματα και όλα τα επίπεδα δεξιοτήτων.
Τα επαγγέλματα και οι ειδικότητες της επόμενης γενιάς θα είναι διαφορετικές και αλλάζουν ως
προς τους τομείς, ως προς τα επαγγέλματα και ως προς το επίπεδο προσόντων.
• Τα επόμενα χρόνια θα συνεχιστεί η τάση αύξησης του ποσοστού απασχόλησης στις υπηρεσίες, σε
βάρος της απασχόλησης στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα στην Ευρώπη των 27 κρατών
μελών.
• Παρόλο που παραμένουν σημαντικές πηγές απασχόλησης, πολλά επαγγέλματα, η εξάσκηση των
οποίων προϋποθέτει επαγγελματική εκπαίδευση μεσαίου επιπέδου, είναι σε υποχώρηση οριζόντια
σε όλους τους τομείς της οικονομίας όσον αφορά στην ποσοστιαία συμμετοχή τους στη συνολική
απασχόληση. Στην κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνονται και οι εξειδικευμένοι εργάτες στον
18

«Μελλοντική προσφορά και ζήτηση στην Ευρώπη. Πρόγνωση 2012» (“Future skills supply and demand in
Europe. Forecast 2012”) CEDEFOP 2008, Luxembourg Official Publications of the EC, ISBN 978-92-896-0500-7
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πρωτογενή τομέα, καθώς επίσης οι εξειδικευμένοι βιομηχανικοί εργάτες και οι υπάλληλοι
γραφείου.
• Στις σύγχρονες οικονομίες, τεχνικά και συναφή επαγγέλματα υψηλών προσόντων καθίστανται
όλο και πιο σημαντικά. Εργασίες που μέχρι πρότινος απαιτούσαν προφίλ χα- μηλών προσόντων,
σήμερα και πιο πολύ στο μέλλον θα προϋποθέτουν προσόντα μεσαίου ή/και υψηλού επιπέδου.
• Στον τομέα των υπηρεσιών αναμένεται να μεγαλώσει το κενό μεταξύ θέσεων εργασίας υψηλών
και χαμηλών προσόντων, με την έννοια, ότι μειώνεται η ζήτηση και οι θέσεις εργασίας στα
ενδιάμεσα επίπεδα. Αυτό, μεταξύ άλλων, συμβαίνει διότι η εξέλιξη στην τεχνολογία μειώνει τη
ζήτηση για πολλά παραδοσιακά τεχνικά επαγγέλματα και επαγγέλματα γραφείου, ενώ ταυτόχρονα
καθιστά τις θέσεις εργασίας πιο απαιτητικές και με λιγότερη ‘ρουτίνα’.
• Πολλές θέσεις εργασίας απαιτούν το συνδυασμό κάθετων εξειδικευμένων δεξιοτήτων. Οι αλλαγές
στην οργάνωση της εργασίας οδηγούν στην αύξηση της ζήτησης για προσωπικό με πολλές
διαφορετικές δεξιότητες μαθηματικού, επιστημονικού και αναλυτικού χαρακτήρα.
Σχετικά με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, σε αυτό τα σημείο είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι
από τη μελέτη των σχετικών στοιχείων φαίνεται ότι τόσο τα κωδικοποιημένα επαγγέλματα, με
βάση το Διεθνές Σύστημα Ταξινόμησης Επαγγελμάτων (ISCO) όσο και τα επαγγέλματα που παρέχει
η δευτεροβάθμια, μεταδευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, δεν διευκολύνουν τον
εντοπισμό των κύριων επαγγελμάτων, που στελεχώνουν επιχειρήσεις και οργανισμούς στους
τομείς προτεραιότητας βάσει της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης.
Παρακάτω παρουσιάζονται οι εκτιμήσεις για νέες ειδικότητες και επαγγέλματα ανά κλάδος
προτεραιότητας της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης για το Νότιο Αιγαίο.
Τομέας του Τουρισμού Εμπειρίας
1. Εξειδικευμένο στέλεχος σε θέματα Τουριστικής Ανάπτυξης με έμφαση σε εναλλακτικές και
ειδικές μορφές τουρισμού: τουρισμός υγείας και αναζωογόνησης, αθλητικός τουρισμός,
συνεδριακός τουρισμός, θρησκευτικός τουρισμός (Σύμβουλος)
2. Εξειδικευμένο στέλεχος ανάπτυξης και διαχείρισης δραστηριοτήτων ψυχαγωγίας
3. Εξειδικευμένο στέλεχος στην ανάπτυξη και διαχείριση δραστηριοτήτων στη φύση (outdoor
activities)
4. Εξειδικευμένο στέλεχος στην ανάπτυξη και διαχείριση δραστηριοτήτων περιπέτειας
(Adventure Tourism Development Manager)
5. Οδηγοί δραστηριοτήτων στη φύση, δραστηριοτήτων περιπέτειας κ.ο.κ (Outdoor and
Adventure Guides)
6. Εξειδικευμένο στέλεχος σε θέματα Τουριστικής Ανάπτυξης Πολιτισμού και Κληρονομίας
(Heritage Tourism Manager )
7. Τour operators εξειδικευμένοι σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού
8. Εξειδικευμένοι προπονητές, γυμναστές
9. Σεφ
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10.
11.
12.
13.

Εξειδικευμένο στέλεχος στο μάρκετινγκ προορισμού ή/και δραστηριοτήτων
Εξειδικευμένα Στελέχη digital marketing στον τομέα του τουρισμού
Υπεύθυνος Αγροτουριστικής μονάδας
Συντονιστής Οικοτουριστικών δραστηριοτήτων

Τομέας της Αγροδιατροφής
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Διευθυντές παραγωγής στη γεωργία και τη δασοκομία
Σύμβουλοι βιολογικής γεωργίας,
Γεωπόνοι φυτικής παραγωγής με κατεύθυνση φυτοπροστασίας και περιβάλλοντος
Τεχνολόγοι βιολογικής γεωργίας, κτηνοτροφίας και μελισσοκομίας
Ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι σε βιολογικές καλλιέργειες και βιολογική
παραγωγή Κτηνοτρόφοι βιολογικής κτηνοτροφίας
Τεχνολόγος ελέγχου ποιότητας αγροτικών προϊόντων
Επαγγελματίες σύμβουλοι διαφήμισης και μάρκετινγκ στον τομέα των τροφίμων
Εξειδικευμένο στέλεχος στην Αμπελουργία, την οινολογία, την οργανοληπτική αξιολόγηση
του οίνου
Εξειδικευμένο στέλεχος την προώθηση του κρασιού

Επίσης η μελέτη του ΣΕΒ αναδεικνύει επίσης τα βασικά επαγγέλματα του Τομέα της Αγροδιατροφής
με βάση το επικρατέστερο σενάριο εξέλιξής:
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Επιστήμονας R&D
Εξειδικευμένο Στέλεχος Παραγωγής Τροφίμων
Μηχανικός Υποδομών και Συντήρησης
Εξειδικευμένο Στέλεχος Βελτιστοποίησης Διεργασιών
Εξειδικευμένο Στέλεχος σε θέματα Αυτοματισμών
Τεχνικός Παραγωγής (Εργοδηγός)
Τεχνικός Συντήρησης
Τεχνικός Αυτοματισμών
Εξειδικευμένο Στέλεχος Περιβαλλοντικής Προστασίας
Στέλεχος Εργαστηρίων Ελέγχου Ποιότητας
Στέλεχος Διαχείρισης Ασφάλειας & Ποιότητας Τροφίμων
Υπεύθυνος Προμηθειών Α’ υλών

Τομέας της Αλιείας-Υδατοκαλλιεργειών
1.
2.
3.
4.

Επιστήμονες Βιολόγοι, Ιχθυολόγοι
Επιστήμονας R&D
Μηχανικοί συστημάτων ιχθυοκαλλιέργειας/ υδατοκαλλιέργειας
Στελέχη Υδατοκαλλιεργητές, Ιχθυοτρόφοι
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Τεχνικός εργαστηρίου, Μικροβιολόγος, Βιολόγος
Τεχνικός Παραγωγής (Εργοδηγός)
Εξειδικευμένο Στέλεχος Περιβαλλοντικής Προστασίας
Στέλεχος Εργαστηρίων Ελέγχου Ποιότητας Νερού
Στέλεχος Διαχείρισης Ασφάλειας & Ποιότητας Παραγωγής
Υπεύθυνος Προμηθειών Α’ υλών και εξοπλισμού
Εξειδικευμένο στέλεχος οργάνωσης και διοίκησης μονάδων παραγωγής/εκκολαπτήριου
Σύμβουλοι Σχεδιασμού και ανάπτυξης μονάδων παραγωγής
Εξειδικευμένο στέλεχος στην επιχειρησιακή ανάπτυξης και προώθηση

Τομέας των Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής
Ο Τομέας ΤΠΕ ενσωματώνονται μέσα στη λογική παρέμβασης κάθε τομέα προτεραιότητας της
Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης. Σύμφωνα με τον ΣΕΒ, τα εκτιμώμενα βασικά επαγγέλματα του
Τομέα των ΤΠΕ, ανά παραγωγικό στάδιο, με βάση το επικρατέστερο σενάριο εξέλιξής του είναι τα
κάτωθι:
Παραγωγικό στάδιο: Σχεδιασμός
1. Αναλυτής Επιχειρησιακών Αναγκών και Διαδικασιών
2. Αναλυτής Συστημάτων/Σχεδιαστής Δικτύων]
3. Σχεδιαστής Ενοποιημένων Συστημάτων]

Παραγωγικό στάδιο: Παραγωγή – Ανάπτυξη
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ειδικός Ανάπτυξης Λογισμικού ή Προγραμματιστής
Υπεύθυνος Διαδικτύου
Ειδικός Ανάπτυξης Εφαρμογών Κινητής Τηλεφωνίας
Μηχανικός Δικτύων
Μηχανικός Υλικού
Ειδικός Εφαρμογής Ελέγχων στην Ανάπτυξη Λογισμικού και στην Εγκατάσταση Υλικού

Παραγωγικό στάδιο: Λειτουργία
10.
11.
12.
13.
14.

Διαχειριστής Βάσεων Δεδομένων και Κέντρων Δεδομένων]
Διαχειριστής Συστημάτων
Διαχειριστής Δικτύου
Τεχνικός Συστημάτων
Τεχνικός Εξυπηρέτησης Πελατών

Παραγωγικό στάδιο: Υποστήριξη
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15.
16.
17.
18.
19.
20.

Σύμβουλος Πληροφοριακών Συστημάτων
Υπεύθυνος Διαχείρισης Πελατών και Πωλήσεων
Εκπαιδευτής στις ΤΠΕ
Τεχνικός Εισαγωγής Δεδομένων
Ειδικός Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων/Δικτύων
Ερευνητής ΤΠΕ

Παραγωγικό στάδιο: Επιχειρησιακή Διαχείριση
21.
22.
23.
24.

Υπεύθυνος Μηχανογράφησης
Υπεύθυνος Πληροφοριακού Συστήματος /Λειτουργίας Δικτύου
Υπεύθυνος Λειτουργιών Πληροφοριακών Συστημάτων και Δικτύων
Υπεύθυνος Σχεδιασμού Προϊόντων και Υπηρεσιών

Παραγωγικό στάδιο: Τεχνική Διαχείριση
25.
26.
27.
28.
29.

Υπεύθυνος Τεχνικής Ανάπτυξης και Ανάπτυξης Δικτύων
Υπεύθυνος Ποιότητας Πληροφοριακών Συστημάτων/Δικτύων
Υπεύθυνος Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων/Δικτύων
Υπεύθυνος Έργων ΤΠΕ
Υπεύθυνος Υποδομών ΤΠΕ

Από τα οποία τα εκτιμώμενα κρίσιμα επαγγέλματα είναι τα κάτωθι:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Ειδικός Ανάπτυξης Εφαρμογών Κινητής Τηλεφωνίας
Ειδικός Ανάπτυξης Λογισμικού ή Προγραμματιστής
Αναλυτής Συστημάτων/Σχεδιαστής Δικτύων
Αναλυτής Επιχειρησιακών Αναγκών και Διαδικασιών
Υπεύθυνος Διαδικτύου
Μηχανικός Δικτύων
Σχεδιαστής Ενοποιημένων Συστημάτων
Υπεύθυνος Τεχνικής Ανάπτυξης και Ανάπτυξης Δικτύων
Υπεύθυνος Ποιότητας Πληροφοριακών Συστημάτων/Δικτύων
Υπεύθυνος Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων/Δικτύων
Μηχανικός Υλικού
Ειδικός Εφαρμογής Ελέγχων στην ανάπτυξη Λογισμικού και στην εγκατάσταση Υλικού
Υπεύθυνος Σχεδιασμού Προϊόντων και Υπηρεσιών
Υπεύθυνος Έργων ΤΠΕ
Διαχειριστής Βάσεων Δεδομένων και Κέντρων Δεδομένων
Υπεύθυνος Πληροφοριακού Συστήματος/Λειτουργίας Δικτύου
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Τομέας των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Σύμφωνα με την πρόσφατη μελέτη του ΣΕΒ, τα εκτιμώμενα βασικά επαγγέλματα του Τομέα των
ΑΠΕ, με βάση το επικρατέστερο σενάριο εξέλιξής του είναι τα κάτωθι:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Ενεργειακός Μελετητής
Εξειδικευμένο Στέλεχος σε Τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Εξειδικευμένο Στέλεχος σε Συστήματα - Δίκτυα Αερίων
Εξειδικευμένο Στέλεχος σε Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας
Εξειδικευμένο Στέλεχος σε θέματα Προστασίας Περιβάλλοντος
Εξειδικευμένο Στέλεχος σε θέματα Εξοικονόμησης Ενέργειας
Εξειδικευμένο Στέλεχος σε Ενεργειακά Έργα Υποδομής
Εξειδικευμένο Στέλεχος στο Βιοκλιματικό Σχεδιασμό & Κτιριακές Εφαρμογές
Εξειδικευμένο Στέλεχος σε θέματα Αυτοματισμών
Εξειδικευμένο Στέλεχος σε θέματα Έρευνας – Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων
Σύμβουλος Ενεργειακών Επενδύσεων
Πιστοποιητής/ Ασφαλιστής Ενεργειακών Εγκαταστάσεων
Εξειδικευμένο Στέλεχος Προώθησης & Υποστήριξης Ενεργειακών Προϊόντων/ Εξοπλισμού
Τεχνικός Φωτοβολταϊκών Συστημάτων
Τεχνικός Αιολικών Συστημάτων
Τεχνικός Φυσικού Αερίου
Τεχνικός Συστημάτων Βιομάζας
Τεχνικός Αυτοματισμών
Τεχνικός Θερμοϋδραυλικών και Κλιματιστικών Εγκαταστάσεων

Από τα παραπάνω ως «κρίσιμα», δηλαδή επαγγέλματα που θα επηρεασθούν περισσότερο από τη
μελλοντική εξέλιξη του Τομέα της Ενέργειας και των μελλοντικών ποιοτικών αναγκών των
επιχειρήσεων καθώς και από την άποψη των μεταβολών στις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και
ικανότητες, αναγνωρίζονται:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ενεργειακός Μελετητής
Εξειδικευμένο Στέλεχος σε Τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Εξειδικευμένο Στέλεχος σε Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας
Τεχνικός Αυτοματισμών
Τεχνικός Φωτοβολταϊκών Συστημάτων
Εξειδικευμένο Στέλεχος σε θέματα Αυτοματισμών
Σύμβουλος Ενεργειακών Επενδύσεων
Εξειδικευμένο Στέλεχος σε θέματα Προστασίας Περιβάλλοντος
Εξειδικευμένο Στέλεχος σε θέματα Εξοικονόμησης Ενέργειας
Εξειδικευμένο Στέλεχος στο Βιοκλιματικό Σχεδιασμό & Κτιριακές Εφαρμογές
Εξειδικευμένο Στέλεχος σε Συστήματα - Δίκτυα Αερίων
Τεχνικός Αιολικών Συστημάτων

Οι προγνώσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού CEDEFOP προβλέπουν ότι οι νέες θέσεις εργασίας
στην πλειοψηφία τους θα απαιτούν υψηλότερες δεξιότητες, καθώς η ζήτηση για δεξιότητες

342

Μελέτη Διάγνωσης των Αναγκών της Περιφερειακής Αγοράς Εργασίας στο Νότιο Αιγαίο

υψηλού επιπέδου αυξάνει με ταχύτερους ρυθμούς σε σχέση με τη συνολική ζήτηση. Ο παγκόσμιος
ανταγωνισμός και η απασχόληση μετατοπίζονται προς διαδικασίες παραγωγής και υπηρεσίες
‘έντασης δεξιοτήτων’ [skills intensive production processes] καθώς και ευέλικτο και προσαρμοστικό
εργατικό δυναμικό (Cedefop, 2008). Συνεπώς η διαφοροποίηση και η προστιθέμενη αξία που
παράγεται από τις διαδικασίες αυτές αναμένεται να προσδώσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε
κλάδους αλλά και μεμονωμένες επιχειρήσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, ο ρόλος της καινοτομίας
αναμένεται να είναι θετικός ως προς τη δημιουργία απασχόλησης και μάλιστα με έμφαση τους
νέους και τα νέα επαγγέλματα και δεξιότητες. Προς αυτή την κατεύθυνση προκύπτει η ανάγκη για
τη διασύνδεση και συνεργασία εκπαιδευτικών και ερευνητικών οργανισμών με τις επιχειρήσεις.
Οι αλλαγές που έχουν συντελεστεί στον πρωτογενή τομέα αλλά και στον τομέα της μεταποίησης
των αγροτικών προϊόντων θέτουν τις βάσεις της ζήτησης για νέες δεξιότητες και για ένα
διαφορετικό είδος του εργατικού δυναμικού.
Οι αλλαγές αυτές συνίστανται στη:
(1) Διαφοροποίηση της πρωτογενούς παραγωγής ώστε να παράγει περισσότερο εισόδημα από
άλλες πηγές
(2) Διεύρυνση της αλυσίδας αξίας. (Cedefop, 2008).
Οι μονάδες πρωτογενούς παραγωγής χρησιμοποιούν μια ποικιλία επαγγελμάτων, πράγμα που
σημαίνει ότι η εσωτερική οργάνωση, το διοικητικό προσωπικό διαχείρισης, το μάρκετινγκ σε
εγχώριο και διεθνές επίπεδο, θέματα χρηματοδότησης, logistics, κλπ γίνονται όλο και πιο
σημαντικά. Στον τομέα των γεωργικών ειδών διατροφής, αρκετές δεξιότητες θεωρούνται πολύ
σημαντικές στο πλαίσιο των σύγχρονων εξελίξεων, όπως οι επιχειρηματικές δεξιότητες, η
διαχείριση των αποβλήτων της παραγωγής, καινοτόμες δεξιότητες σε διεπιστημονικό επίπεδο και
δεξιότητες που απαιτούνται για τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων.
Σε όλους τους κλάδους αναδεικνύεται η ανάγκη για μετατόπιση από την απόκτηση και ανάπτυξη
των εξειδικευμένων για το επάγγελμα δεξιοτήτων προς την ανάπτυξη συμπεριφορικών και
κοινωνικών δεξιοτήτων - soft skills (επικοινωνία, ομαδική εργασία, πολυπολιτισμικό περιβάλλον
εργασίας, κλπ).
Επιπρόσθετα, δεξιότητες διαχείρισης και επιχειρηματικές δεξιότητες, ενδο- και δια-τομεακή
συνεργασία και κινητικότητα θα βελτιώσουν την ικανότητα των απασχολούμενων και επιχειρήσεων
να ανταπεξέλθουν στον παγκόσμιο ανταγωνισμό και τις σύγχρονες τάσεις. Το σύστημα
εκπαίδευσης και κατάρτισης, ως εκ τούτου, θα πρέπει να στηρίξει την ανάπτυξη της
απασχολησιμότητας των ατόμων και να δώσει μια νέα ώθηση στη δημιουργία θέσεων εργασίας.
Υπάρχει συνεχής ανάγκη για τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων ώστε να είναι σε θέση να
ανταγωνιστούν προϊόντα σε παγκόσμια κλίμακα. Αυτό δημιουργεί ανάγκες σε δεξιότητες όπως
είναι ο έλεγχος ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας των τροφίμων και ελέγχου του
περιβάλλοντος παραγωγής, η διαχείριση της ποιότητας και η βελτίωση της ποιότητας του
προϊόντος (είτε πρόκειται για τουριστικό ή αγροδιατροφικό προϊόν) αλλά και δεξιότητες που
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σχετίζονται με όλες τις συνιστώσες της αλυσίδας παραγωγής. Ο εξορθολογισμός και η
αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας απαιτεί δεξιότητες στη
διαδικασία καινοτομίας, συνεργασία σε διεπιστημονικό επίπεδο, συλλογική μείωση του κόστους
και συνεχής βελτίωση της ποιότητας καθώς και δεξιότητες διαχείρισης των πολλών ‘μερών’ της
αλυσίδας.
Συνεπώς, αναδύονται ανάγκες σε δεξιότητες που προκύπτουν για την εφαρμογή, λειτουργία και
συντήρηση νέων τεχνολογιών και αυτοματοποιημένων συστημάτων για τον έλεγχο της ποιότητας,
κυρίως στον κλάδο της μεταποίησης των προϊόντων της πρωτογενούς παραγωγής.
Στον τουρισμό οι ΤΠΕ έχουν κεντρικό ρόλο, καθώς επιτρέπουν την άμεση επικοινωνία και
βελτιώνουν την αποτελεσματικότητας της εξυπηρέτησης των πελατών, των συναλλαγών και των
διαδικασιών που συνδέονται με το σχεδιασμό του τουριστικού προϊόντος. Οι ΤΠΕ παρέχουν νέα
εργαλεία και επιτρέπουν νέα κανάλια διανομής, υποστηρίζουν καινοτομίες και δημιουργούν ένα
νέο επιχειρηματικό περιβάλλον, αυτό του e-τουρισμού (Cedefop, 2005). Αυτές οι συνεχείς εξελίξεις
απαιτούν νέες δεξιότητες, κυρίως σε επίπεδο ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce) και διαχείρισης
εσόδων καθώς και βασικές και εξειδικευμένες γνώσεις Η/Υ.
Η κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα που συνδέεται με την εταιρική κοινωνική ευθύνη,
καθορίζει επίσης νέες ανάγκες σε δεξιότητες.
Τέλος στις νέες δεξιότητες που απαιτούνται περιλαμβάνεται η προσωπική ανάπτυξη, η
δημιουργικότητα, το επιχειρηματικό πνεύμα, η ανταλλαγή γνώσεων για την επίτευξη
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και η προστασία της τεχνογνωσία εναντίον του ανταγωνισμού.
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4.4.

ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
Η έρευνα πεδίου σκιαγραφεί το προφίλ της αγοράς εργασίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με
τις βασικότερες επαγγελματικές ειδικότητες για τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου να
είναι κυρίως απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές, και στη συνέχεια ανειδίκευτοι
εργάτες, χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες, επαγγελματίες και ειδικευμένοι τεχνίτες.
Η παρούσα έρευνα πεδίου διενεργήθηκε σε περίοδο που η αγοράς εργασίας και το επιχειρηματικό
κλίμα βρίσκονται σε ύφεση ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης.
Σε αυτό το πλαίσιο, αλλά και λόγω της εποχικότητας και του μειωμένου κύκλου εργασιών των
επιχειρήσεων, επηρεάζεται ο τρόπος απασχόλησης. Είναι ενδεικτικό ότι παρουσιάζεται μια τάση
προς τις ευέλικτες μορφές απασχόλησης, παρόλο που τα ποσοστά της μερικής και προσωρινής
απασχόλησης παρουσιάζονται χαμηλά σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας πεδίου.
Τουλάχιστον οι μισές επιχειρήσεις δήλωσαν ότι απασχολούν προσωπικό πλήρους απασχόλησης,
ενώ οι υπόλοιπες απασχολούν κυρίως προσωπικό μερικής και εποχικής απασχόλησης. Τα ίδια
αποτελέσματα προέκυψαν και από την έρευνα πεδίου στους εργαζόμενους. Oι αλλαγές στον τρόπο
απασχόλησης συντελέστηκαν κατά κύριο λόγο στα μεγάλα νησιά.
Επιπρόσθετα, χαρακτηριστικό της περιόδου είναι το έλλειμα της προσφοράς εργασίας που
συνεπάγεται ότι οι επιχειρήσεις δηλώνουν ότι λόγω μείωσης του κύκλου εργασιών τους είτε
μειώνουν το προσωπικό τους είτε δεν το μεταβάλουν, διατηρώντας στάση αναμονής σε μία
προσπάθεια να εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητά τους.
Παρόλα αυτά αναφέρονται ανάγκες για περισσότερο εκπαιδευμένο/ καταρτισμένο/ εξειδικευμένο
προσωπικό σε ήδη υπάρχουσες ειδικότητες, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των
επιχειρήσεων, καθώς εντοπίζεται έλλειμμα στις απαραίτητες ειδικότητες, όσο και στις ζητούμενες
δεξιότητες κυρίως σε τομείς κλειδιά σε σχέση με εξειδικευμένο προσωπικό. Στο σημείο αυτό πρέπει
να αναφερθεί και η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης που δημιουργεί νέες προοπτικές και ανάγκες
στην αγορά εργασίας.
Το θέμα της κάλυψης των αναγκών σε εξειδικευμένους εργαζόμενους, από άλλες Περιφέρειες και
μεγάλα κέντρα κρίνεται ως μείζον καθώς επιβαρύνει σημαντικά τον προϋπολογισμό των
επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα η ανάγκες αυτές να καλύπτονται από τους ίδιους του ιδιοκτήτες της
επιχείρησης ή όταν αυτό δεν είναι δυνατό από εξωτερικούς συνεργάτες.
Εξειδικευμένο προσωπικό ζητείται σε παραδοσιακές ειδικότητες δυναμικών κλάδων της αγοράς
εργασίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, αλλά και σε νέες ειδικότητες που προκύπτουν από την
Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Ενδεικτικά αναδεικνύονται ανάγκες για υπεύθυνους υποδοχής, σεφ/ μπαρτέντερ, γυμναστές/
προπονητές, χειριστές σκάφους, ξεναγούς/οδηγούς, εξειδικευμένο προσωπικό σε χειρισμό
μηχανημάτων και τεχνολόγους για τα μηχανήματα, εξειδικευμένους γεωπόνους (π.χ. στην
αμπελουργία, στην βιολογική γεωργία και στην γεωργία αρωματικών φυτών, στη μελισσοκομία),
βιολόγους με περιβαλλοντική κατεύθυνση, ιχθυολόγους, εξειδικευμένο προσωπικό στον χώρο της
διασφάλισης ποιότητας και πιστοποίησης των προϊόντων, προγραμματιστές Η/Υ ειδικοί στην
ανάπτυξη των εφαρμογών και ειδικοί στη συμβουλευτική για υλοποίηση μηχανογραφικών
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εφαρμογών, εξειδικευμένο προσωπικό στο e-commerce και digital marketing, ειδικότητες
εκπαιδευτών σε αθλήματα που αφορούν εξειδικευμένες μορφές τουρισμού.
Επιπρόσθετα, ο ρόλος της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης όσο και της καινοτομίας αναμένεται
να είναι θετικός ως προς τη δημιουργία απασχόλησης και μάλιστα με έμφαση στους νέους και τα
νέα επαγγέλματα και δεξιότητες. Ειδικότερα διαφαίνεται η τάση ενασχόλησης των επιχειρήσεων
του πρωτογενούς και του τριτογενούς τομέα με πράσινες δραστηριότητες, όπως για παράδειγμα
βιολογικές καλλιέργειες, αλλά και παραγωγή νέων προϊόντων και αξιοποίηση σύγχρονων
διαδικασιών παραγωγής και καινοτόμων εργαλείων στις υπηρεσίες (π.χ. ψηφιακή προώθηση/
διαφήμιση στον τουρισμό, ηλεκτρονικές κρατήσεις καταλυμάτων).
Προς αυτή την κατεύθυνση προκύπτει επίσης η ανάγκη για τη διασύνδεση και συνεργασία
εκπαιδευτικών και ερευνητικών οργανισμών με τις επιχειρήσεις. Επιπλέον η διασύνδεση της
καινοτομίας με παραδοσιακές τεχνικές, μεθόδους παραγωγής και προϊόντα στην Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου μπορεί να αποτελέσει τη βάση για τη δημιουργία σημαντικού ανταγωνιστικού
πλεονεκτήματος στο πλαίσιο της διαφοροποίησης.
Στη συνέχεια η έρευνα πεδίου ανέδειξε ότι ενώ η τυπική εκπαίδευση εκτιμάται, σημαντικότερο
ρόλο για την κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου παίζει η
προϋπηρεσία και η εξειδίκευση. Τις περισσότερες φορές η ανάγκη αυτή καλύπτεται από την
εκπαίδευση των νεοεισερχόμενων στις επιχειρήσεις, γεγονός που αν διασυνδεθεί με τα
χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων της περιφέρειας (μικρές-οικογενειακές επιχειρήσεις), με
μειωμένο κύκλο εργασιών λόγω του οικονομικού κλίματος και την εποχικότητα της λειτουργίας
τους, δημιουργεί ένα σημαντικό και πολλές φορές δυσβάσταχτο οικονομικό κόστος για τις
επιχειρήσεις.
Στο πλαίσιο της ποιοτικής έρευνας προέκυψε ότι η ανάγκη αυτή μπορεί να καλυφθεί μέσω
εξειδικευμένων σεμιναρίων ανά ειδικότητα. Μάλιστα προτάθηκε η διενέργεια σεμιναρίων να
γίνεται με διδάσκοντες επαγγελματίες του χώρου, καθώς έχουν καλύτερη γνώση της αγοράς και
των αναγκών της.
Αναφορικά με τις δεξιότητες των εργαζομένων αναδεικνύεται η σημασία της εξειδίκευσης καθώς οι
επιχειρήσεις κρίνουν ως πολύ σημαντικές τις γνώσεις και τις δεξιότητες που συνδέονται με την
επαγγελματική ειδικότητα. Το ίδιο σημαντικές και απαραίτητες αναδεικνύονται και οι κοινωνικές
δεξιότητες σύμφωνα με τις επιχειρήσεις. Οι βασικές
δεξιότητες είναι εκ των ων ουκ άνευ. Η γνώση ξένων
Εµπειρία
14,8%
γλωσσών και βασικές ψηφιακές δεξιότητες τείνουν
Λογιστικές γνώ σεις
13,9%
να εξισωθούν με τις βασικές δεξιότητες. Οι
Επικοινωνιακές ∆εξιότητες
13,9%
εξειδικευμένες
δεξιότητες
ζητούνται
σε
11,5%
Γνώση πω λησιακώ ν τεχνικών
μεμονωμένες
περιπτώσεις
και
εντάσσονται
πιο
πολύ
6,6%
∆ίπλω µα Οδήγησης
στην κατηγορία των επαγγελματικών γνώσεων.
Γνώ ση οικοδοµικών εργασιών

6,6%

Γνώ σεις µαγειρικής

6,6%

Υπευθυνότητα

5,7%

Ταχύτητα

4,9%

Γνώ σεις καθαρισµού

4,9%

Ηλεκτρολογικές γνώ σεις
Επαγγελµατισµός
∆ηµιουργικότητα

2,5%
2,5%
1,6%

Γνώ ση γεωργικώ ν εργασιών

1,6%

Γνώ σεις Υπολογιστών

1,6%

Γνώ σεις ασφαλίσεων

Οι επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες που
σχετίζονται με την άσκηση του επαγγέλματος όπως
προέκυψαν από την έρευνα πεδίου σε επιχειρήσεις
και εργαζόμενους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου,

0,8%
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παρουσιάζονται στα παρακάτω Διαγράμματα. Από τη συγκριτική ανάλυση των διαγραμμάτων
προκύπτει το συμπέρασμα ότι η εμπειρία/ προϋπηρεσία κρίνονται ως αρκετά σημαντικές όπως και
οι κοινωνικές δεξιότητες. Όσον αφορά τις κοινωνικές δεξιότητες, η έμφαση δίνεται στις
επικοινωνιακές δεξιότητες, τη συνεργασία και την εργασία σε ομάδα, καθώς και σε εξειδικευμένες
κοινωνικές δεξιότητες όπως η κατανόηση της έννοιας της υποδοχής/ φιλοξενίας και εξυπηρέτησης
πελατών. Απαραίτητη κρίνεται η γνώση ξένων γλωσσών για τις επιχειρήσεις στους κλάδους-κλειδιά
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Ειδικότερα, η γνώση αγγλικών χρειάζεται σε άπταιστο επίπεδο και
κατά δεύτερο λόγο χρειάζεται η γνώση γαλλικών, ιταλικών και γερμανικών κατά περίπτωση, ενώ
αναφέρθηκε μεμονωμένα και η πρόσφατη ανάγκη για γνώση της ρωσικής γλώσσας. Επιπλέον
δεξιότητες που κρίνονται σημαντικές για την αγορά εργασίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου είναι
οι γνώσεις λογιστικής, γνώσεις προγραμματισμού (Η/Υ).
Στον χώρο των ΤΠΕ, τονίστηκε η συνεχής εξέλιξη του κλάδου της Πληροφορικής, η οποία όμως
Ευελιξία
εκτιμάται ότι δεν συμβαδίζει με
14,3%
Εµπειρία
10,7%
αντίστοιχη
εξέλιξη
στις
γνώσεις/
Επικοινωνιακή δεξιότητα
8,9%
δεξιότητες των εργαζομένων στον χώρο
Λογιστικές γνώσεις
7,1%
Γνώσεις προγραµµάτων H/Y
αυτό, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να
5,4%
Γνώσεις οικοδοµικών εργασιών
5,4%
αξιοποιηθούν κατάλληλα τα καινούρια
Γνώσεις διαχείρισης πελατών
5,4%
διαθέσιμα εργαλεία. Ουσιαστικά υπάρχει
Τεχνικές πώλησης
3,6%
έλλειμμα στην εξειδίκευση στον χώρο
Εγρήγορση
3,6%
∆ιαπραγµατευτικές ικανότητες
3,6%
αυτό, το οποίο ωστόσο εκτιμάται ότι
Γνώσεις τεχνολογίας
3,6%
οφείλεται και στο μειωμένο αριθμό
Φοροτεχνικές γνώσεις
1,8%
εξειδικευμένων επιχειρήσεων στο χώρο,
Υποµονή
1,8%
Υπευθυνότητα
1,8%
που θα παρακινήσουν τους υποψήφιους
Οργανωτικές δεξιότητες
1,8%
εργαζόμενους στην αναζήτηση περαιτέρω
Οµαδικότητα
1,8%
εξειδίκευσης. Το έλλειμμα εκτιμάται ότι
Επαγγελµατικό δίπλωµα οδήγησης
1,8%
Γνώσεις χειρισµού µηχανηµάτων
1,8%
μεγαλώνει με το πέρασμα των ετών,
Γνώσεις πωλήσεων
1,83%
καθώς το αντικείμενο εργασίας θεωρείται
Γνώσεις κτηνοτροφικών εργασιών
1,8%
πιο σύνθετο σήμερα από ότι δέκα χρόνια
Γνώσεις ηλεκτρολογικών εργασιών
1,8%
Γνώσεις εργαστηρίων
1,8%
ή ακόμη και πέντε χρόνια πριν. Οι
Γνώσεις διαχείρισης προσωπικού
1,8%
ειδικευμένες γνώσεις πληροφορικής Γνώσεις διαχείρισης πίστας αεροδροµίου
1,8%
ζητούνται επίσης στον τομέα των
Γνώσεις γεωργικών εργασιών
1,8%
Γνώσεις αισθητικής
1,8%
ηλεκτρονικών πωλήσεων.
Γνώσεις logistics

1,8%

Στον τομέα των πωλήσεων και κατά συνέπεια στο κομμάτι των εξαγωγών εντοπίζεται κενό στις
ζητούμενες δεξιότητες, σύμφωνα την έρευνα πεδίου. Ο λόγος είναι ότι οι πωλητές χρειάζεται να
είναι εξειδικευμένοι και έμπειροι, με γνώση ξένων γλωσσών και ιδιαίτερες επικοινωνιακές
δεξιότητες, χαρακτηριστικά που κρίνεται ότι είναι πολύ δύσκολο να βρεθούν, ειδικά στα νησιά, με
το κόστος ενός υπαλλήλου από κάποιο μεγάλο κέντρο να είναι πολύ υψηλό για τις επιχειρήσεις.
Συνοψίζοντας, τα πορίσματα της δευτερογενούς και πρωτογενούς έρευνας πεδίου σχετικά με τις
ανάγκες της αγοράς εργασίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και λαμβάνοντας υπόψη το προφίλ
και τα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων της Περιφέρειας, στον παρακάτω Πίνακα παρουσιάζονται,
τα δυναμικά επαγγέλματα και οι ειδικότητες καθώς και ειδικότητες στους κλάδους προτεραιότητας
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της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης που είναι ή αναμένονται ως δυναμικά κατά την πορεία
υλοποίησης της Στρατηγικής.
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Δυναμικά επαγγέλματα/ειδικότητες στην ΠΝΑ
Πωλητές
Ταξιδιωτικοί συνοδοί, εισπράκτορες και ξεναγοί
Σεφ
Σερβιτόροι και μπάρμεν
Γυμναστές/προπονητές/ ναυαγοσώστες
Χειριστές μηχανοκίνητων σκαφών
Τεχνίτες μηχανημάτων
Διευθυντές ξενοδοχείων, εστιατορίων, επιχειρήσεων λιανικού και χονδρικού εμπορίου
Υπεύθυνοι υποδοχής ξενοδοχείων
Εξειδικευμένα στελέχη στις δημόσιες σχέσεις και την προώθηση (μάρκετινγκ)
Υπάλληλοι διοικητικών καθηκόντων
Γραμματείς
-

-

Κλάδο
ι RIS3
Στόχοι

Αγροδιατροφή
- Ειδικευμένους Γεωπόνους
φυτικής παραγωγής
- Τεχνολόγοι βιολογικής
γεωργίας, κτηνοτροφίας και
μελισσοκομίας
- Ειδικευμένοι γεωργοί,
κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι
σε βιολογικές καλλιέργειες
και βιολογική παραγωγή
- Τεχνολόγος ελέγχου
ποιότητας αγροτικών
προϊόντων
- Επαγγελματίες σύμβουλοι
διαφήμισης και μάρκετινγκ
στον τομέα των τροφίμων
- Εξειδικευμένο στέλεχος στην
Αμπελουργία, την οινολογία,
την οργανοληπτική
αξιολόγηση του οίνου
- Εξειδικευμένο στέλεχος την
προώθηση του κρασιού
- Στέλεχος Διαχείρισης
Ασφάλειας & Ποιότητας
Τροφίμων
- Εργάτες γης,
μεταποίησης/συσκευασίας
- Νέοι πιστοποιημένοι
αγρότες στην παραγωγή
αγροδιατροφικών προϊόντων
- Επαγγελματίες σε θέματα
εξωστρέφειας, εξαγωγικού
εμπορίου και
επιχειρηματικής
διεθνοποίησης

Τουρισμός
Εμπειρίας
- Συντονιστές/
Οδηγοί
δραστηριοτήτων
στη φύση,
δραστηριοτήτων
περιπέτειας κ.ο.κ
(Outdoor and
Adventure
Guides)
- Εξειδικευμένοι
προπονητές,
γυμναστές
- Εξειδικευμένα
στελέχη στο
μάρκετινγκ
προορισμού
ή/και
δραστηριοτήτων

Αλιεία
Υδατοκαλλιέργειες
- Επιστήμονες
Βιολόγοι,
Ιχθυολόγοι
- Μηχανικοί
συστημάτων
ιχθυοκαλλιέργειας/
υδατοκαλλιέργειας
- Στελέχη
Υδατοκαλλιεργητές,
Ιχθυοτρόφοι
- Τεχνικός
Παραγωγής
(Εργοδηγός)
- Εξειδικευμένο
Στέλεχος
Περιβαλλοντικής
Προστασίας
- Στέλεχος
Εργαστηρίων
Ελέγχου Ποιότητας
Νερού
- Στέλεχος
Διαχείρισης
Ασφάλειας &
Ποιότητας
Παραγωγής
- Υπεύθυνος
Προμηθειών Α’
υλών και
εξοπλισμού
- Επαγγελματίες σε
θέματα
εξωστρέφειας,
εξαγωγικού
εμπορίου και
επιχειρηματικής
διεθνοποίησης

ΑΠΕ

ΤΠΕ

- Ενεργειακός
Μελετητής
- Εξειδικευμένο
Στέλεχος σε
Τεχνολογίες
Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας
- Εξειδικευμένο
Στέλεχος σε
Συστήματα
Ηλεκτρικής
Ενέργειας
- Τεχνικός
Αυτοματισμών
- Τεχνικός
Φωτοβολταϊκών
Συστημάτων
- Εξειδικευμένο
Στέλεχος σε θέματα
Αυτοματισμών
- Εξειδικευμένο
Στέλεχος σε θέματα
Προστασίας
Περιβάλλοντος,
Εξοικονόμησης
Ενέργειας,
Διαχείρισης
αποβλήτων
- Εξειδικευμένο
Στέλεχος στο
Βιοκλιματικό
Σχεδιασμό &
Κτιριακές
Εφαρμογές
- Τεχνικός Αιολικών
Συστημάτων

- Ειδικός Ανάπτυξης
Εφαρμογών
Κινητής
Τηλεφωνίας
- Ειδικός Ανάπτυξης
Λογισμικού ή
Προγραμματιστής
- Αναλυτής
Συστημάτων/Σχεδι
αστής Δικτύων
- Μηχανικός Δικτύων
- Σχεδιαστής
Ενοποιημένων
Συστημάτων
- Υπεύθυνος
Τεχνικής Ανάπτυξης
και Ανάπτυξης
Δικτύων
- Υπεύθυνος
Ποιότητας
Πληροφοριακών
Συστημάτων/Δικτύ
ων
- Υπεύθυνος
Σχεδιασμού
Προϊόντων και
Υπηρεσιών
- Διαχειριστής
Βάσεων Δεδομένων
και Κέντρων
Δεδομένων
- Υπεύθυνος
Πληροφοριακού
Συστήματος/Λειτου
ργίας Δικτύου
- Εξειδικευμένα
στελέχη στο ecommerce και
digital μάρκετινγκ

Συνοψίζοντας τα πορίσματα της έρευνας πεδίου σχετικά με τις δεξιότητες, οι οποίες κρίνονται ότι
ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στη βάση των
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οποίων κρίνεται πως πρέπει να σχεδιαστεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα επαγγελματικής
εκπαίδευσης και συνεχιζόμενης κατάρτισης για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
Δεξιότητες βάσει των αναγκών ανάγκες της αγοράς εργασίας της Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου
• Δεξιότητες στην ειδικότητα του τουρισμού
• Δεξιότητες σχετικά με την πρωτογενή παραγωγή (φυτική παραγωγή,
βιολογικές
και
νέες
καλλιέργειες,
μελισσοκομία,
οινολογία
,
υδατοκαλλιέργειες κλπ)
• Δεξιότητες Επικοινωνίας, Διαφήμισης, Τεχνικών Προώθηση προϊόντων με
έμφαση στην ψηφιακή προώθηση
• Δεξιότητες πωλήσεων και ηλεκτρονικών πωλήσεων (e-commerce)
• Δεξιότητες ανάπτυξης δικτύου πωλήσεων για την εσωτερική και διεθνή αγορά
• Γνώσεις και δεξιότητες παρακολούθησης και συμμόρφωσης σε διεθνή
πρότυπα ποιότητας (HACCP, ISO κλπ)
• Δεξιότητες προσέγγισης , επικοινωνίας και εξυπηρέτησης πελατών
• Δεξιότητες επικοινωνίας σε ξένες γλώσσες (ιδίως Αγγλικών, Γερμανικών,
Τούρκικων, Ρωσικών)
• Δεξιότητες χρήσης Η/Υ (εξειδικευμένες και βασικές)
• Δεξιότητες Οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων
• Λογιστικές γνώσεις και γνώσεις γραφείου
• Δεξιότητες τυποποίησης, μεταποίησης και συσκευασίας αγροδιατροφικών
προϊόντων
• Δεξιότητες χειρισμού μηχανημάτων τυποποίησης, μεταποίησης και
συσκευασίας αγροδιατροφικών προϊόντων
• Συμπεριφορικές/κοινωνικές δεξιότητες (soft skills) [εργασία σε ομάδα,
δημιουργικότητα, εργασιακό ήθος, καινοτομία, επικοινωνία κλπ]
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4.5.

ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Δεδομένου ότι η αγορά εργασίας του μέλλοντος θα προσφέρει λιγότερες ευκαιρίες σε άτομα με
χαμηλό επίπεδο ή καθόλου προσόντα, είναι σημαντικό ότι οι νέοι άνθρωποι δεν εγκαταλείπουν την
εκπαίδευση και την κατάρτιση νωρίς.
Σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 201519, η Ελλάδα το 2014 κατέχει την 13η θέση
ως προς το δείκτη πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης των νέων20 που διαρρέουν από την εκπαίδευση
με 9,0% ανάμεσα στα 28 κράτη – μέλη της ΕΕ, ενώ η αντίστοιχη τιμή για την ΕΕ-28 είναι 11,2%.
Όσον αφορά την τιμή του δείκτη πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης των νέων που διαρρέουν από
την εκπαίδευση στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, για το 2014 στην ΠΝΑ το ποσοστό των νέων που
διαρρέουν από την εκπαίδευση ήταν 9,5%, υπερκαλύπτοντας κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες το
στόχο ΕΕ-2020 (10%). Στην ΠΝΑ συναντάται η υψηλότερη μείωση του δείκτη πρόωρης σχολικής
εγκατάλειψης ανάμεσα στις 13 Περιφέρειες. Κατά την περίοδο αναφοράς (2004 – 2014)
καταγράφηκε μείωση 70,7% ή κατά 22,9 ποσοστιαίες μονάδες.
Η συνεχόμενη γήρανση του πληθυσμού, οι μείωση του αριθμού των γεννήσεων όπως και οι
αλλαγές στο περιεχόμενο της εργασίας υπογραμμίζουν τη σημασία της συνεχούς επαγγελματικής
κατάρτισης. Ευκαιρίες στοχευμένης επανακατάρτισης και αναβάθμισης των δεξιοτήτων του
γερασμένου εργατικού δυναμικού θα πρέπει να αναπτυχθούν ώστε να επιτραπεί η προσαρμογή
τους στις αλλαγές που επέφερε η τεχνολογική πρόοδος, οι ευέλικτες μορφές οργάνωσης της
εργασίας, τα νέα υλικά και διαδικασίες, οι αλλαγές στους κανονισμούς, και η ανάγκη για
περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Επιπλέον το γεγονός ότι λιγότεροι νέοι εισέρχονται στην αγορά
εργασίας υπογραμμίζει επίσης τη σημασία των πολιτικών ενεργοποίησης και κατάρτισης για να
ενθαρρύνουν περισσότερους ανθρώπους να συμμετέχουν στην αγορά εργασίας. Συνεπώς είναι
απαραίτητος ο σχεδιασμός μιας στρατηγικής εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης και
ανάπτυξης δεξιοτήτων που να αποσκοπεί στη βέλτιστη κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας.
Η στρατηγική εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων δεν μπορεί να
ιδωθεί ανεξάρτητα από τις τάσεις σε ευρωπαϊκό πλαίσιο. Η ΕΕ στην στοχοθεσία της περιλαμβάνει
την προαγωγή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Σε αυτό το πλαίσιο οι μακροπρόθεσμοι στρατηγικοί στόχοι της ΕΕ σχετικά με την εκπαίδευση και
κατάρτιση, όπως αυτοί ορίστηκαν από το Συμβούλιο, είναι οι εξής:
-

υλοποίηση της διά βίου μάθησης και της κινητικότητας·

-

βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης και της κατάρτισης·

19

2015 Τα βασικά μεγέθη της εκπαίδευσης – η ελληνική πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση,
ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ, Ιανουάριος 2016, http://www.kanep-gsee.gr/sitefiles/files/2015_ekth.pdf
20
Πληθυσμιακή ομάδα: 18 – 24 ετών, με επίπεδο εκπαίδευσης μέχρι και την κατώτερη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση
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-

προαγωγή της ισοτιμίας, της κοινωνικής συνοχής και της ενεργού συμμετοχής των πολιτών
στα κοινά·

-

ενίσχυση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας καθώς και του επιχειρηματικού
πνεύματος, σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Ιδιαίτερη ώθηση στην πολιτική εκπαίδευσης και κατάρτισης έδωσε η στρατηγική «Ευρώπη 2020»
(Europe 2020 strategy), της πρωταρχικής στρατηγικής της ΕΕ που εστιάζει στην ανάπτυξη και την
απασχόληση. Ενώ την ευθύνη για τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης την έχουν τα κράτη
μέλη, η ΕΕ διαδραματίζει καίριο ρόλο στην στήριξη και συμπλήρωση των προσπαθειών για τη
βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των εκπαιδευτικών συστημάτων τους.
Σύμφωνα με την στρατηγική «Ευρώπη 2020», παρέχεται στα κράτη μέλη ειδική καθοδήγηση για τις
μεταρρυθμίσεις προτεραιότητας κάθε χρόνο υπό μορφή ειδικών συστάσεων ανά χώρα. Οι στόχοι,
τα μέσα και οι ρυθμίσεις για συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ στην εκπαίδευση και την κατάρτιση,
περιγράφονται στο στρατηγικό πλαίσιο, το οποίο αναφέρεται ως “Education and Training 2020”
(ET), και ισχύει μέχρι το 2020. Η έμφαση της στρατηγικής έχει προσαρμοστεί ώστε να
αντικατοπτρίζει τη σημασία της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, τόσο για την απασχόληση όσο και
για την προώθηση των θεμελιωδών αξιών και της ενεργού συμμετοχής στα κοινά. Η αλλαγή αυτή
αντικατοπτρίζεται επίσης στους έξι τομείς προτεραιότητας:
-

κατάλληλες και υψηλής ποιότητας δεξιότητες και ικανότητες, οι οποίες να εστιάζονται στα
μαθησιακά αποτελέσματα, με στόχο την απασχολησιμότητα, την καινοτομία και την ενεργό
συμμετοχή στα κοινά·

-

εκπαίδευση για όλους, ισότητα, κατάργηση των διακρίσεων και προβολή των ικανοτήτων
που σχετίζονται με την ιδιότητα του πολίτη·

-

ανοικτή και καινοτόμος εκπαίδευση και κατάρτιση, απολύτως εντεταγμένη στην ψηφιακή
εποχή·

-

έντονη στήριξη των εκπαιδευτών·

-

διαφάνεια και αναγνώριση των δεξιοτήτων και των προσόντων με στόχο τη διευκόλυνση
της μάθησης και της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού·

-

βιώσιμες επενδύσεις, επιδόσεις και αποτελεσματικότητα των συστημάτων εκπαίδευσης και
της κατάρτισης.

Αντίστοιχα, η στρατηγική εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων που
αποσκοπεί στη βέλτιστη κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας της Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου, δεν γίνεται να καταρτιστεί ανεξάρτητα από τη στρατηγική σε εθνικό επίπεδο.
Το όραμα πάνω στο οποίο βασίστηκε το Εθνικό Στρατηγικό πλαίσιο για την Αναβάθμιση της
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ), αποτελείται από τρεις άξονες:
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1. Αναγνώριση και ενίσχυση του κοινωνικού ρόλου της ΕΕΚ. Βασικοί στόχοι αυτού του άξονα
είναι η καταπολέμηση των κοινωνικών ανισοτήτων, η ενίσχυση των βασικών ικανοτήτων
των μαθητών και σπουδαστών στην ΕΕΚ, η παροχή ίσων ευκαιριών ανάπτυξης και εξέλιξης
σε όλους τους νέους, η μείωση του ποσοστού μαθητικής διαρροής και η υιοθέτηση
ασφαλούς και ρεαλιστικού οράματος για καθηγητές – μαθητές, ώστε να επιτρέπει την
ενεργό συμμετοχή τους στην αναβάθμιση της ΕΕΚ. Η συμμετοχή αυτή θα ενθαρρύνεται
μέσα από τις ευκαιρίες συλλογικής και ατομικής βελτίωσης για τους συμμετέχοντες, κυρίως
για τους εκπαιδευτικούς / εκπαιδευτές, αλλά και για τους μαθητές / μαθητευόμενους.
2. Αναβάθμιση του εργασιακού ρόλου της ΕΕΚ. Βασικοί στόχοι του δεύτερου άξονα είναι η
προετοιμασία μαθητών/μαθητευομένων με επαγγελματική συνείδηση και οριζόντιες
δεξιότητες, στους οποίους θα μπορούν να στηριχθούν οι Ελληνικές επιχειρήσεις και
οργανισμοί, η προσαρμογή στις ανάγκες της Ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας, η
άμβλυνση και όχι η αναπαραγωγή των αδυναμιών που παρατηρούνται στο μοντέλο
παραγωγικής ανάπτυξης και η εξασφάλιση σε όλους τους μαθητές ικανών προσόντων για
αξιοπρεπή αρχική εργασιακή ένταξη.
3. Σύνδεση της ΕΕΚ με το συνολικό αναπτυξιακό σχεδιασμό της χώρας. Βασικοί στόχοι του
τελευταίου άξονα είναι η τεχνολογική και οργανωτική αναβάθμιση επιχειρήσεων/
οργανισμών, η εξειδίκευση σε προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, η
αύξηση της απασχόλησης, η ενίσχυση της νησιωτικότητας και τέλος, ο προσανατολισμός
των γνώσεων σε ολοκληρωμένους τομείς για αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων
της ελληνικής οικονομίας.
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Μεταρρυθμίσεις & Στρατηγικές Κατευθύνσεις στην ΕΕΚ

Για την εφαρμογή του Στρατηγικού πλαισίου έχουν οριστεί 10 Στρατηγικές Κατευθύνσεις, που η
κάθε μία συμπεριλαμβάνει συγκεκριμένες δράσεις. Συνοπτικά, οι δράσεις είναι οι ακόλουθες:
1. Διακυβέρνηση Συστημάτων ΕΕΚ και Υιοθέτηση Συστήματος Παρακολούθησης της
Υλοποίησης της Στρατηγικής της ΕΕΚ
Ενδεικτικές δράσεις: Η συγκεκριμένη αποτελεί μία οριζόντια στρατηγική κατεύθυνση καθώς
συνδέεται άμεσα με όλες τις υπόλοιπες. Αποτελεί σημαντική παράμετρο για την επιτυχή
εφαρμογή του Στρατηγικού Πλαισίου και βασική της επιδίωξη είναι η πραγμάτωση της
ολιστικής προσέγγισης της ΕΕΚ. Σημεία αναφοράς της διακυβέρνησης του συστήματος ΕΕΚ
θα αποτελέσουν η Εθνική και Τεχνική Επιτροπή που θα δημιουργηθούν. Επίσης
προβλέπεται η σύσταση και λειτουργία μηχανισμού παρακολούθησης της εφαρμογής του
Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου για την ΕΕΚ και τη Μαθητεία σε εθνικό επίπεδο.
2. Ανάδειξη και ενίσχυση του Κοινωνικού ρόλου της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
Ενδεικτικές δράσεις: Σχεδιάζεται το πρόγραμμα «Μια νέα αρχή στα ΕΠΑΛ», το οποίο
χωρίζεται α) στη φάση σχεδιασμού, β) στη φάση της πιλοτικής εφαρμογής (περίοδος 20162017) και γ) στη φάση σταδιακής επέκτασης σε όλα τα ΕΠΑΛ.
3. Αναβάθμιση και διεύρυνση του θεσμού της Μαθητείας

354

Μελέτη Διάγνωσης των Αναγκών της Περιφερειακής Αγοράς Εργασίας στο Νότιο Αιγαίο

Ενδεικτικές δράσεις: Δημιουργία Πλαισίου Ποιότητας Μαθητείας. Ανάπτυξη
Προγραμμάτων Σπουδών μαθητείας (η οποία χωρίζεται σε Α' Φάση - αρχική εφαρμογή και
Β΄ Φάση – διεύρυνση), Πιλοτικές Δράσεις Μαθητείας, Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών/
Εκπαιδευτών (η οποία χωρίζεται σε Α' Φάση - αρχική εφαρμογή μαθητείας (σχ. έτος 20162017) και Β΄ Φάση - διεύρυνση). Δράσεις για εξασφάλιση ικανού αριθμού θέσεων
μαθητείας (τοπικά σύμφωνα, πλατφόρμα διαχείρισης μαθητείας, έμμεσα κίνητρα σε
επιχειρήσεις, χρηματοδότηση μαθητείας. Αξιολόγηση – ανατροφοδότηση.
4. Ενίσχυση της Διασύνδεσης της ΕΕΚ με την Αγορά Εργασίας και την Κοινωνία
Ενδεικτικές δράσεις: Λειτουργία Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών Αγοράς Εργασίας και
διασύνδεσή του με τα υποσυστήματα της ΕΕΚ. Σχεδιασμός και υλοποίηση projects στους
χώρους εργασίας κατά την υλοποίηση της Μαθητείας. Σχεδιασμός και εισαγωγή στα
εργαστηριακά μαθήματα όλων των τάξεων της ΕΕΚ βασικών αυθεντικών επαγγελματικών
δραστηριοτήτων. Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου για την Πρακτική Άσκηση των ΙΕΚ.
5. Αναβάθμιση της Ποιότητας της ΕΕΚ
Ενδεικτικές δράσεις: Δημιουργία Πλαισίου Ποιότητας ΠΣ, επικαιροποίηση- θεσμοθέτηση
του Εθνικού Πλαισίου (π3), δημιουργία/ θεσμοθέτηση Πλαισίου Ποιότητας Προγραμμάτων
Σπουδών, σταδιακή διαμόρφωση ΠΣ ΕΠΑΛ, σταδιακή διαμόρφωση Οδηγών Σπουδών ΙΕΚ.
Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών, Θεσμοθέτηση των πλαισίων λειτουργίας των ΚΔΒΜ 1 και 2.
Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος για την εποπτεία λειτουργίας των ΙΕΚ & των ΚΔΒΜ1
και 2.
6. Ενίσχυση της Αποτελεσματικότητας της ΕΕΚ
Ενδεικτικές δράσεις: Σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων συστηματικής παρακολούθησης
της μετάβασης των αποφοίτων της ΕΕΚ στην αγορά εργασίας. Αξιολόγηση της
αποτελεσματικότητας της ΕΕΚ.
7. Ενίσχυση της Διαπερατότητας και της Διασυνοριακής Κινητικότητας στην ΕΕΚ
Ενδεικτικές δράσεις: Ολοκλήρωση της διασύνδεσης αποκτηθέντων προσόντων στο πλαίσιο
της ΕΕΚ – αντιστοίχιση του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο,
ενίσχυση της Διασυνοριακής Κινητικότητας, ενίσχυση της Διαπερατότητας του συστήματος
της ΕΕΚ
8. Ενίσχυση της Ελκυστικότητας της ΕΕΚ
Ενδεικτικές δράσεις: Ανάπτυξη Σχεδίου Επικοινωνίας για την ενίσχυση της ελκυστικότητας
της ΕΕΚ, δράσεις ενίσχυσης ελκυστικότητας ΕΕΚ σε α) εθνικό επίπεδο, β) επίπεδο
οργανώσεων επιχειρήσεων & μεμονωμένων επιχειρήσεων, γ) σε επίπεδο εκπαιδευτικών
φορέων και δ) σε επίπεδο ατόμων και οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών.
9. Ενίσχυση Υψηλού Επιπέδου ΕΕΚ
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Ενδεικτικές δράσεις: Δημιουργία συμπράξεων ΑΕΙ και εκπαιδευτικών δομών ΕΕΚ, επέκταση
των υφισταμένων βραβείων καινοτομίας στην ΕΕΚ κ.α..
10. Διασφάλιση – Βέλτιστη αξιοποίηση υποδομών στις δημόσιες δομές της ΕΕΚ
Ενδεικτικές δράσεις: Βέλτιστη αξιοποίηση υφιστάμενων και νέων υποδομών, ανάπτυξη
πρότυπου οδηγού διασφάλισης συντήρησης και καλής λειτουργίας υποδομών, σχεδιασμός
και εφαρμογή εναλλακτικών υποδομών για εργαστηριακές ασκήσεις - αξιοποίηση λύσεων
προσομοίωσης χαμηλού κόστους.
Λαμβάνοντας υπόψη τις στρατηγικές και το σχεδιασμό σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, μία
μεσοπρόθεσμη στρατηγική εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου πρέπει να εξειδικευτεί στη βάση της κάλυψης των ιδιαίτερων
αναγκών της αγοράς εργασίας, όπως αυτές προέκυψαν στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης (βλ.
Ενότητα 4.4). Η έμφαση στην παρούσα φάση της πρόσβασης στην Απασχόληση θα πρέπει να
ξεκινάει από τις ανάγκες των επιχειρήσεων, με πρώτη προτεραιότητα τη διατήρηση των θέσεων
απασχόλησης που κι αυτές απειλούνται λόγω της σοβαρής οικονομικής κρίσης. Είναι αναγκαία η
δημιουργία τοπικών μηχανισμών διαμεσολάβησης για την απασχόληση, με τη δικτύωση των
τοπικών μηχανισμών απασχόλησης και τους φορείς των εργοδοτών, όσο και η αξιοποίηση των
πόρων όλων των ταμείων (ΕΓΤΑΑ, ΕΤΠΑ, ΕΚΤ) για τη στήριξη των υπαρχουσών επιχειρήσεων και τη
δημιουργία νέων.
Στη νησιωτική Περιφέρεια το κάθε νησί αποτελεί πρακτικά αυτόνομη αγορά εργασίας, με τοπικές
ιδιαιτερότητες και μόνο η παρέμβαση στο επίπεδο του νησιού μπορεί να είναι αποτελεσματική. Με
δεδομένο ότι υπάρχει σημαντική δυσκολία για την πρόσβαση σε δανεισμό, θα πρέπει να
αξιοποιηθεί ο μηχανισμός του ΕΚΤ για Μικροχρηματοδοτήσεις (αυτοαπασχόληση και νέες θέσεις
εργασίας). Επίσης, σε τοπικό επίπεδο θα πρέπει να υλοποιηθούν στοχευμένα Προγράμματα για
πρόσβαση στην Απασχόληση για κατηγορίες απασχολούμενων που πλήττονται από ανεργία,
λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά της Περιφέρειας (νησιωτικότητα, έντονη εποχικότητα,
μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις, τάση προς την μονοειδίκευση στον τουρισμό κ.ο.κ) και
σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας (βλ. ενότητα 4.4). Σημαντική θα κρινόταν μια
παρέμβαση στήριξης τόσο των αγροτικών συνεταιρισμών, αλλά περισσότερο των γυναικείων
συνεταιρισμών ως παρέμβαση για την προώθηση της απασχόλησης των γυναικών που θα
μπορούσε να συνδυάσει τόσο την πολυαπασχόληση, όσο και την προώθηση τοπικών αγροτικών
προϊόντων με έμφαση στην τυποποίηση και στην σύνδεση με το τουριστικό προϊόν, την τουριστική
ταυτότητα και τον εξαγωγικό προσανατολισμό.
Σε αυτό το ευρύτερο πλαίσιο, η στρατηγική εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης και
ανάπτυξης δεξιοτήτων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, θα πρέπει αρχικά να υποστηρίζει τους
στόχους που έχουν τεθεί σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο –όπως αυτοί αναφέρθηκαν παραπάνω.
Επιπλέον θα πρέπει να στοχεύει:
- στη δημιουργία ενός ευέλικτου περιφερειακού δικτύου εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης
και ανάπτυξης δεξιοτήτων για την προώθηση της αριστείας στην ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων
που θα εξοπλίσουν τον υπάρχοντα και μελλοντικό οικονομικά ενεργό πληθυσμό για την ανάπτυξή
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του σε γνώσεις και δεξιότητες απαραίτητες για την κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας της
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ώστε να ανταγωνιστεί με επιτυχία στο σύγχρονο οικονομικό
περιβάλλον σε εθνικό και διεθνές επίπεδο,
- στην πλήρη και ισότιμη ένταξη όλων των τμημάτων του πληθυσμού στις ευκαιρίες για
εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση και ανάπτυξη δεξιοτήτων και κατά συνέπεια στην πρόσβαση
στην αγορά εργασίας και την απασχόληση.
Η στρατηγική θα πρέπει να εστιάσει μεσοπρόθεσμα στην προσαρμογή των εργαζομένων, των
επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις διαρθρωτικές αλλαγές του οικονομικού προφίλ της
περιφέρειας. Στα παρακάτω σημεία θα πρέπει να εστιάσει μεσοπρόθεσμα η Περιφέρεια Νοτίου
Αιγαίου, σύμφωνα με τα πορίσματα της παρούσας μελέτης.
1.1. Υιοθέτηση και εφαρμογή του εθνικού στρατηγικού πλαισίου σχετικά με τη μείωση της
πρόωρης εγκατάλειψη του σχολείου, καθώς και του εθνικού στρατηγικού πλαισίου για την
Αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ)
1.2. Καθορισμός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ως περιοχή μάθησης μέσω:
•

της δημιουργίας ενός Δικτύου Μάθησης στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, το οποίο θα
προωθήσει μια κουλτούρα μάθησης στη βάση σύγχρονων αναγκών για την ανάπτυξη της
Περιφέρειας, καθώς και θα ενημερώνει/ ευαισθητοποιεί (κεντρικά) σε σχέση με τις
ευκαιρίες εκπαίδευσης / κατάρτισης εντός της Περιφέρειας

•

της βελτίωσης βασικών υποδομών.

1.3. Ανάπτυξη/ Ενίσχυση των δεξιοτήτων και παροχή στοχευμένων προγραμμάτων ανάπτυξης
δεξιοτήτων
•
•

•
•
•
•
•
•

παρακολούθηση τάσεων στην Περιφέρεια και βελτίωση βασικών υποδομών
τομεακά σχέδια δράσης που καλύπτουν ελλείψεις δεξιοτήτων, αναδυόμενους
κλάδους/τομείς στη βάση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου, μικρές επιχειρήσεις και ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ επιχειρήσεων και
εκπαιδευτικών φορέων/φορέων ΕΕΚ
προγράμματα με έμφαση στους δυναμικούς κλάδους και τους κλάδους προτεραιότητας της
Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας
προγράμματα που παρέχουν ένα ισορροπημένο μίγμα δεξιοτήτων σε όλους τους τομείς και
τα επίπεδα προσόντων
σύσταση ευρύτερου προφίλ δεξιοτήτων σε όλα τα επαγγέλματα και προσόντα,
συνδυάζοντας τεχνικές και συμπεριφορικές δεξιότητες (soft skills)
προγράμματα νέων εξειδικευμένων και τεχνικών δεξιοτήτων καθώς και οριζόντιων
δεξιοτήτων
επανακατάρτιση απασχολούμενων σε φθίνοντες κλάδους
παροχή επαγγελματικών δεξιοτήτων για τα μειονεκτούντα άτομα/κοινωνικά ευπαθείς
ομάδες
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1.4. Ενίσχυση της συνεργασίας των επιχειρήσεων με εκπαιδευτικούς φορείς /φορείς ΕΕΚ μέσω:
•
•

•

διασύνδεσης των επιχειρήσεων με τους εκπαιδευτικούς φορείς και τους φορείς κατάρτισης
διασφάλισης της ανάπτυξης δεξιοτήτων από τους νέους στο πλαίσιο της κάλυψης
μελλοντικών αναγκών της αγοράς εργασίας της Περιφέρειας (στη βάση της Στρατηγικής
Έξυπνης Εξειδίκευσης)
αύξηση της πρόσληψης της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) στα σχολεία
προγράμματα, εργασιακής εμπειρίας και μαθητείας

1.5. Ενίσχυση της καινοτομίας μέσω:
•
•
•
•
•

•

διευκόλυνσης της καινοτομίας στην τοπική επιχείρηση μέσω των διασυνδέσεων με
ερευνητικούς φορείς και νέα προγράμματα
προώθησης της ανάπτυξης νέων ‘επιχειρήσεων γνώσης’
ανάπτυξης και ενίσχυσης καινοτόμων επιχειρήσεων
ανάπτυξης επιχειρηματικών διασυνδέσεων
ανάπτυξης ερευνητικών προγραμμάτων με έμφαση στους υφιστάμενους δυναμικούς
κλάδους καθώς και σε τομείς προτεραιότητας της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της
Περιφέρειας, όπως η αγροδιατροφή, τουρισμός εμπειρίας, υδατοκαλλιέργειες, ΤΠΕ,
πράσινες βιομηχανίες - το περιβάλλον και την ενέργεια,
βελτίωση βασικών υποδομών

1.6. Ανάπτυξη ολοκληρωμένης στρατηγικής προσέλκυσης επενδύσεων σε στρατηγικούς τομείς
της Περιφέρειας
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4.6.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 8 ΤΟΥ ΕΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020

Στο πλαίσιο εφαρμογής της στρατηγικής της έξυπνης εξειδίκευσης, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να
αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που συναρτώνται με την αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού.
Κατά προτεραιότητα, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες βελτίωσης των δεξιοτήτων και
ικανοτήτων τόσο των ανέργων, όσο και του εργατικού δυναμικού των επιχειρήσεων και των
επιχειρηματιών σε τομείς που έχουν επιλεγεί στο πλαίσιο της έξυπνης εξειδίκευσης. Παράλληλη
προτεραιότητα είναι και η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού για τη δημιουργία καινοτόμων
επιχειρήσεων στο πλαίσιο πάντα της έξυπνης εξειδίκευσης.
Για τον προσδιορισμό των κριτηρίων επιλογής πράξεων λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθες
ενδεικτικές κατευθύνσεις:
• Ενίσχυση της απασχόλησης και της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού.
• Διευκόλυνση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας.
• Συμβολή στην άρση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων.
• Συμφωνία με τις προτεραιότητες του μηχανισμού διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας.
Συμπληρωματικά της εξειδίκευσης των δράσεων του Ειδικού Στόχου 8, θα πρέπει να υπάρξει
κατάλληλος μηχανισμός, ο οποίος θα συνοδεύεται με δράσεις του ΕΚΤ, αφιερωμένος στις δράσεις
του RIS3+, που να μπορεί να λειτουργήσει στο πλαίσιο των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης που
διαχειρίζονται μέχρι τώρα τα Διακρατικά Προγράμματα. Ο μηχανισμός αυτός θα είναι σε θέση να
αναλάβει δράσεις:
• Συμβουλευτικής στο πλαίσιο του RIS3+
• Συνεργασίας με τα ΑΕΙ και τα Γραφεία Διαμεσολάβησης, για πρακτική άσκηση και μεταπτυχιακά
Προγράμματα
• Μentoring
• Προβολή και προώθηση του RIS3+
Σε αντίθετη περίπτωση, αποκλειστικά οι δράσεις του ΕΤΠΑ δεν μπορούν να συμβάλλουν
μεμονωμένα στην υλοποίηση της στρατηγικής του RIS3+ και της στρατηγικής που έχει τεθεί στο
πλαίσιο του ΕΠ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Παρακάτω παρουσιάζεται η εξειδίκευση των Δράσεων του Στόχου 8 του ΕΠ Νοτίου Αιγαίου.
Θεματικός Στόχος (ΘΣ)
Άξονας Προτεραιότητας
Επενδυτικές
Προτεραιότητες (ΕΠ)

08 - Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και στήριξη
της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού
4 Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
8i - Πρόσβαση των ατόμων που αναζητούν εργασία και των μη ενεργών
οικονομικά ατόμων στην απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων των
μακροχρόνια ανέργων και των ατόμων που βρίσκονται για μεγάλο χρονικό
διάστημα εκτός της αγοράς εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω τοπικών
πρωτοβουλιών για την απασχόληση και της υποστήριξης της κινητικότητας
του εργατικού δυναμικού
8iii

-

Αυτοαπασχόληση,
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επιχειρήσεων, και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων
επιχειρήσεων

Ταμείο
Κατηγορία Περιφέρειας
Συνολική Χρηματοδότηση

Επενδυτική
Προτεραιότητα (ΕΠ)

Ειδικός Στόχος (ΕΣ)

Προβλεπόμενες
Δράσεις
Περιγραφή
Δράσης
(σύμφωνα με το ΕΠ)

8v - Προσαρμογή των εργαζομένων,
επιχειρηματιών στις αλλαγές
ΕΚΤ
Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες
21.509.890,00

των

επιχειρήσεων

και

των

8i - Πρόσβαση των ατόμων που αναζητούν εργασία και των μη ενεργών
οικονομικά ατόμων στην απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων των
μακροχρόνια ανέργων και των ατόμων που βρίσκονται για μεγάλο χρονικό
διάστημα εκτός της αγοράς εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω τοπικών
πρωτοβουλιών για την απασχόληση και της υποστήριξης της κινητικότητας του
εργατικού δυναμικού
8.i.1 - Προώθηση της πρόσβασης στην απασχόληση για αναζητούντες θέση
εργασίας και οικονομικά μη ενεργά άτομα, συμπεριλαμβανομένων των
μακροχρόνια ανέργων και των ατόμων που έχουν αποκοπεί επί μακρόν από την
αγορά εργασίας ιδίως στους τομείς προτεραιότητας της Περιφέρειας όπως
αποτυπώνονται στη στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης
8.i.1.1 Δράσεις Προώθησης στην απασχόληση για αναζητούντες θέση εργασίας
ιδίως στους τομείς της στρατηγικής της Έξυπνης Εξειδίκευσης
Θα σχεδιαστούν και θα υλοποιηθούν προγράμματα για την προώθηση στην
απασχόληση ατόμων που αναζητούν εργασία με ιδιαίτερη έμφαση στις ομάδες
με υψηλά ποσοστά ανεργίας όπως οι νέοι, οι μακροχρόνια άνεργοι, οι γυναίκες,
οι άνεργοι με χαμηλά τυπικά προσόντα.
Ο σχεδιασμός των προγραμμάτων κατάρτισης θα στηριχθεί στην ανάλυση των
αναγκών της αγοράς εργασίας της Περιφέρειας σε δεξιότητες και θα εστιάσει
στους τομείς προτεραιότητας της Περιφέρειας όπως προκύπτουν από τη
στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης, ώστε να διασφαλιστεί η βιώσιμη ένταξη
των ωφελούμενων στην αγορά εργασίας.

Στόχευση

Αυξημένη προτεραιότητα στην επιλογή θα δίδεται σε πράξεις που συμβάλλουν
στην επίτευξη στόχων που συμπεριλαμβάνονται στην εθνική και την
περιφερειακή στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης και για την αντιμετώπιση της
Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού.
Η εφαρμογή των σχετικών δράσεων στοχεύει στην ομαλή εργασιακή
ενσωμάτωση των κατοίκων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που αναζητούν θέση
εργασίας.
Ειδικότερα επιδιώκεται:
• η πρόσβαση στην αγορά εργασίας ατόμων που ευρίσκονται εκτός αυτής και
ιδίως των μακροχρονίων ανέργων
• η αύξηση της συμμετοχής των ανέργων αναζητούντων εργασία σε
προγράμματα κατάρτισης
• η ενίσχυση του εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού για τη στελέχωση
επιχειρήσεων των τομέων της οικονομίας της Περιφέρειας που είναι
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προτεραιότητες της στρατηγικής της Έξυπνης Εξειδίκευσης
Η εξειδίκευση της δράσης 8i1.1. είναι στη βάση των παρακάτω σημείων:
-

-

-

-

Π/Υ
Δείκτης
αποτελέσματος /τιμή
στόχος

Επενδυτική
Προτεραιότητα (ΕΠ)
Ειδικός Στόχος (ΕΣ)

Προβλεπόμενες
Δράσεις
Περιγραφή
Δράσης
(σύμφωνα με το ΕΠ)

Προώθηση του θεσμού των Κοινωνικών Επιχειρήσεων
Συμβουλευτική ανάπτυξης εταιρικής κοινωνικής ευθύνης για ΜμΕ.
Επανακατάρτιση ανέργων με έμφαση στους τομείς προτεραιότητας RIS3+
Δράσεις υποστήριξης και Συμβουλευτικών υπηρεσιών ανάπτυξης της
γυναικείας επιχειρηματικής δραστηριότητας
Ενίσχυση της συμβουλευτικής και του επαγγελματικού προσανατολισμού
με έμφαση σε νέους ανέργους
Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των νέων, εστίαση σε νέα/καινοτόμα
προϊόντα, υπηρεσίες και τομείς επιχειρηματικότητας με έμφαση το RIS3+
Ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και των
συστημάτων μαθητείας με έμφαση στον συνδυασμό κατάρτισης και
εργασιακής εμπειρίας και περαιτέρω επένδυση στην τοποθέτηση σε θέσεις
εργασίας και στην πρακτική άσκηση κατά τη διάρκεια και μετά την
εκπαίδευση.
Θέσπιση συστηματικών προγραμμάτων μετάβασης από την εκπαίδευση
στην εργασία (school-to-work programmes) ώστε να υποστηριχθεί η
απόκτηση πρώτης εργασιακής εμπειρίας (με συνδυασμό καθοδήγησης,
συμβουλευτικής, κατάρτισης και απασχόλησης) προσαρμοσμένα στο
ιδιαίτερο προφίλ και τις ανάγκες των νέων ανέργων.

Στο σημείο αυτό τονίζεται η σημασία της ύπαρξης ηλεκτρονικής πλατφόρμας (elearning) που θα επιτρέπει την πρόσβαση στην κατάρτιση (σύγχρονα και
ασύγχρονα) ανεξάρτητα την τοποθεσία του καταρτιζόμενου/επιχείρησης κλπ,
ειδικότερα αν λάβουμε υπόψη τη νησιωτικότητα της Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου.
395.348,00
300 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων

8iii - Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων
επιχειρήσεων, και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων
επιχειρήσεων
8iii1 - Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης, της επιχειρηματικότητας και της
δημιουργίας επιχειρήσεων ιδίως στους τομείς προτεραιότητας της Περιφέρειας
όπως αποτυπώνονται στη στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης.
8.iii.1.1: Δράσεις στήριξης νέων επιχειρηματιών και αυτοαπασχολουμένων
Θα υποστηριχθούν δράσεις προώθησης της απασχόλησης μέσω της στήριξης
της υγιούς επιχειρηματικότητας με ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς
προτεραιότητας της στρατηγικής της Έξυπνης Εξειδίκευσης. Οι δράσεις θα
αφορούν ενδεικτικά την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης και mentoring για
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τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων σε στενή συνέργεια με τις αντίστοιχες δράσεις
υποστήριξης νέων επιχειρήσεων του Άξονα Προτεραιότητας 1 του
Προγράμματος, με έμφαση στους τομείς προτεραιότητας, όπως αυτοί
προκύπτουν από τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας, με βάση
και τις ανάγκες οι οποίες θα προκύψουν από τον μηχανισμό διάγνωσης αναγκών
της αγοράς εργασίας σε δεξιότητες, ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των
δημιουργούμενων θέσεων εργασίας.
Λαμβάνοντας υπόψη τον ειδικό στόχο της Επενδυτικής Προτεραιότητας 8iii, η
εξειδίκευση των δράσεων αφορά τη στήριξη της αυτοαπασχόλησης και της
δημιουργίας νέων επιχειρήσεων στους τομείς προτεραιότητας της στρατηγικής
της Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας .
Η εξειδίκευση των δράσεων μπορεί να βασιστεί σε 3 Άξονες:
Α. Συνεργασία με τα ΑΕΙ και τα Γραφεία Διαμεσολάβησης, για πρακτική άσκηση
και μεταπτυχιακά Προγράμματα στους τομείς προτεραιότητας RIS3+
Β. Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Πιστοποίηση, Συμβουλευτική και Mentoring που
αφορούν την καθοδήγηση / υποστήριξη επιχειρηματικών ιδεών και την
ανάληψη επιχειρηματικής πρωτοβουλίας με έμφαση τους τομείς
προτεραιότητας RIS3+
Ενδεικτικά αναφέρονται τα θεματικά πεδία στα οποία εντάσσεται η κατάρτιση σε
συνδυασμό με συμβουλευτική υποστήριξη και αφορούν:
1)
Θέματα χρηματοοικονομικής και λογιστικής διαχείρισης
2)
Θέματα χρηματοδότησης
3)
Θέματα αποτίμησης / εξαγοράς επιχειρήσεων
4)
Κατάρτιση μελετών βιωσιμότητας
5)
Θέματα βελτίωσης του πλαισίου οργάνωσης και διοίκησης των
επιχειρήσεων
6)
Σχεδιασμός / Αξιολόγηση / Υποστήριξη της υλοποίησης επιχειρηματικών
σχεδίων
7)
Δικτύωση επιχειρήσεων
8)
Θέματα προώθησης πωλήσεων – Σύνταξη σχεδίου μάρκετινγκ
9)
Κατάρτιση μελετών αγοράς – προοπτικών του κλάδου
10) Κατάρτιση μελετών ανταγωνισμού
11) Θέματα εκπαίδευσης, κατάρτισης, διαχείρισης, ανάπτυξης και
αξιολόγησης ανθρώπινου δυναμικού
12) Θέματα ποιότητας (HACCP, ISO κλπ)
13) Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστημάτων πληροφορικής – Αξιοποίηση /
Χρήση των Νέων Τεχνολογιών
14) Ανάπτυξη της εξαγωγικής δραστηριότητας
15) Ανάπτυξη δικτύου πωλήσεων για την εσωτερική και διεθνή αγορά
Τονίζεται η σημασία της ύπαρξης ηλεκτρονικής πλατφόρμας (e-learning) που θα
επιτρέπει την πρόσβαση στην κατάρτιση (σύγχρονα και ασύγχρονα) ανεξάρτητα
την τοποθεσία του καταρτιζόμενου/επιχείρησης κλπ, ειδικότερα αν λάβουμε
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υπόψη τη νησιωτικότητα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Οι δράσεις που αφορούν την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε νέες
επιχειρήσεις συστήνεται να συμπληρωθούν με εξειδικευμένες υπηρεσίες
mentoring. Πιο συγκεκριμένα προτείνεται η δημιουργία ενός μητρώου μεντόρων,
που θα μεταδίδουν βασικές πλευρές της εμπειρίας τους σε νέες επιχειρήσεις ή σε
επιχειρήσεις που έχουν ανάγκη καθοδήγησης και επαγγελματικής υποστήριξης.

Π/Υ
Δείκτης
αποτελέσματος /τιμή
στόχος

Επενδυτική
Προτεραιότητα (ΕΠ)
Ειδικός Στόχος (ΕΣ)

Προβλεπόμενες
Δράσεις
Περιγραφή
Δράσης
(σύμφωνα με το ΕΠ)

Στόχευση

Γ. Ανάπτυξη μηχανισμών και δομών υποστήριξης ανάπτυξης επιχειρήσεων
[Δίκτυο επιχειρηματικότητας, Εργαστήρια Επιχειρηματικότητας, Εκκολαπτήρια
νεοφυούς επιχειρηματικότητας (incubators)]
450.000,00
60 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων

8v - Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών
στις αλλαγές
8.v.1 - Υποστήριξη της προσαρμογής των επιχειρήσεων στις αλλαγές και των
εργαζομένων για την απόκτηση των αναγκαίων δεξιοτήτων που απαιτούνται
ιδίως για την προώθηση της στρατηγικής της Έξυπνης Εξειδίκευσης
8.v.1.1: Δράσεις για την προσαρμογή των εργαζομένων και των επιχειρήσεων
στις αναγκαίες αλλαγές ιδίως για την υποστήριξη της στρατηγικής της Έξυπνης
Εξειδίκευσης
Οι δράσεις θα στοχεύουν στην ολοκληρωμένη και πολύπλευρη υποστήριξη της
διαδικασίας προσαρμογής των επιχειρήσεων στις αλλαγές που απαιτούνται ιδίως
για την προώθηση της στρατηγικής της Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας. Οι
δράσεις ενδεικτικά περιλαμβάνουν:
• εκπαίδευση και κατάρτιση των εργαζομένων των επιχειρήσεων
•συμβουλευτική υποστήριξη και εκπαίδευση των επιχειρηματιών
• εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης επιχειρηματιών και εργαζομένων
• υποστήριξη της πρόσληψης εξειδικευμένου προσωπικού που είναι αναγκαίο
για την εισαγωγή των σχεδιασμένων αλλαγών
Με τις σχετικές δράσεις επιδιώκεται:
•η αποτελεσματικότερη προσαρμογή των επιχειρήσεων στις αλλαγές που
απαιτούνται
•η απόκτηση των απαραίτητων δεξιοτήτων από τους εργαζομένους ιδίως για
την επιτυχημένη υποστήριξη της Στρατηγικής της Έξυπνης Εξειδίκευσης
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Α. Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και των
παραγωγικών φορέων. Προαγωγή της έρευνας σε συναφή με την
επιχειρηματικότητα πεδία.
Β. Δημιουργία διαδικτυακής συνεργατικής πλατφόρμας επιχειρήσεων στην
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Γ. Δράσεις προώθησης και υποστήριξης δημιουργίας συνεργατικών
σχηματισμών επιχειρήσεων (clusters) με έμφαση του τομείς RIS3+
Δ. Εκπαίδευση και κατάρτιση των εργαζομένων των επιχειρήσεων,
συμβουλευτική υποστήριξη και εκπαίδευση των επιχειρηματιών (ένταξη ΤΠΕ,
πράσινα επαγγέλματα κ.ο.κ.)
Τονίζεται η σημασία της ύπαρξης ηλεκτρονικής πλατφόρμας (e-learning) που θα
επιτρέπει την πρόσβαση στην κατάρτιση (σύγχρονα και ασύγχρονα) ανεξάρτητα
την τοποθεσία του καταρτιζόμενου/επιχείρησης κλπ, ειδικότερα αν λάβουμε
υπόψη τη νησιωτικότητα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Ε. Εξειδικευμένες δράσεις που αφορούν τους τομείς προτεραιότητας του RIS3+
Ε.1.Τουρισμός εμπειρίας:
-Δράσεις ανάπτυξης καινοτόμου επιχειρηματικότητας στον τουρισμό
εμπειρίας
-Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις για την είσοδό
τους σε συγκεκριμένες αγορές τουρισμού εμπειρίας
--Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις για την
απόκτηση τοπικών σημάτων ποιότητας (π.χ. Aegean Couisine)
Ε.2.Αγροδιατροφή
-Δράσεις ανάπτυξης της επιχειρηματικής ανακάλυψης καινοτόμου
επιχειρηματικότητας στην αγροδιατροφή, υιοθέτηση νέων μεθόδων
παραγωγής και ανάπτυξης νέων προϊόντων μεγαλύτερης προστιθέμενης
αξίας, τεχνολογικού εκσυγχρονισμού
- Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την καθοδήγηση αγροτών στην
υιοθέτηση προτύπων /συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης (AGRO 2-1,22,2-2/3 (για την καλλιέργεια της ελιάς), νέων καλλιεργητικών τεχνικών
συμβατών με τα πρότυπα ολοκληρωμένης διαχείρισης καθώς και στην
προσαρμογή των καλλιεργειών τους σύμφωνα με τα πρότυπα
ολοκληρωμένης διαχείρισης
- Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την καθοδήγηση αγροτών στην
υιοθέτηση βιολογικών καλλιεργειών, βιώσιμων τρόπων εκτροφής, εισαγωγή
μεθόδων και τεχνικών υδροπονίας, αυτοματοποιημένα συστήματα ελέγχου ,
- Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την καθοδήγηση αγροτών στην
υιοθέτηση προτύπων ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας που θα ικανοποιούν
τα γεωργικά/κτηνοτροφικά προϊόντα
- Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη συμμόρφωση των μεθόδων
καλλιέργειας και εκτροφής στα πρότυπα της μεταποίησης
Ε.3.Αλιεία-υδατοκαλλιέργειες
-Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις
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Π/Υ
Δείκτης
αποτελέσματος /τιμή
στόχος

υδατοκαλλιέργειας για την ανάπτυξη βιολογικής υδατοκαλλιέργειας και τα
συστήματα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου
-Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις
υδατοκαλλιέργειας για τη βελτίωση των μεθόδων εκτροφής σε υφιστάμενα
και νέα είδη
-Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις
υδατοκαλλιέργειας για τη βελτίωση υγιεινής, την ιχνηλασιμότητα, την
ποιότητα και την απόκτηση σημάτων ποιότητας
-Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη βελτίωση των μεθόδων
μεταποίησης, τεχνολογικού εκσυγχρονισμού και την παραγωγή νέων
προϊόντων μεγαλύτερης προστιθέμενης αξίας
790.000,00
75 απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολουμένων
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4.7.

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ

Για την ιεράρχηση των δράσεων του Άξονα 4, Θεματικός στόχος 8-Προώθηση της βιώσιμης
απασχόλησης υψηλής ποιότητας και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων, του ΕΠ
Νοτίου Αιγαίου 2014-2020, αξιοποίησε τη μέθοδο της αναλυτικής ιεραρχικής διαδικασίας.
Η μεθοδολογία της αναλυτικής ιεραρχικής διαδικασίας είναι στη βάση της μαθηματική
μεθοδολογία, το πλεονέκτημα της οποίας συνίσταται στην δυνατότητα ποσοτικοποίησης ποιοτικών
χαρακτηριστικών ενός τυχαίου δείγματος. Αναλυτικότερα, η μέθοδος της AHP αναλύεται σε
τέσσερα στάδια : α) την ιεραρχική ανάλυση του προβλήματος απόφασης σε στοιχεία απόφασης
(decision elements)21, β) τη συλλογή προτιμήσεων από τον αποφασίζοντα σχετικά με τα στοιχεία
απόφασης, γ) τον υπολογισμό επιμέρους προτεραιοτήτων (βαρών) για τα στοιχεία απόφασης22 και
δ) τη σύνθεση των επιμέρους προτεραιοτήτων σε γενικές προτεραιότητες εναλλακτικών λύσεων23.
Τα δύο πρώτα στάδια πραγματοποιούνται με τη συμμετοχή του αποφασίζοντα ενώ τα δύο
τελευταία είναι καθαρά υπολογιστικά. Στο ακόλουθο διάγραμμα ροής παρατηρείται η αλγοριθμική
διαδικασία εφαρμογής της μεθόδου.

21

Σε κάθε επίπεδο ιεραρχικής δομής, συγκρίνονται κατά ζεύγη τα στοιχεία αυτής ως προς το βαθμό προτίμησης του ενός
έναντι του άλλου σε σχέση με το κριτήριο του αμέσως ανωτέρου επιπέδου (γονικό στοιχείο απόφασης). Δημιουργούνται
έτσι πίνακες κατά ζεύγη συγκρίσεων, των οποίων ο αριθμός ταυτίζεται με το πλήθος των κόμβων του δέντρου
εξαιρούμενων των φύλλων (εναλλακτικών λύσεων).
22

AW = λ

W

max
Τα σχετικά βάρη θα υπολογιστούν από τη σχέση:
, όπου Α είναι ο πίνακας των ποσοτικοποιημένων
δυαδικών συγκρίσεων, W ο πίνακας των σχετικών βαρών (ιδιοδιάνυσμα του Α) και η λmax μέγιστη πραγματική ιδιοτιμή του
Α.
23
Η σύνθεση των σχετικών βαρών των διαφόρων επιπέδων σε ένα σύνθετο βάρος, γίνεται μέσω της σχέσης :
k

C (1, k ) = ∏ B i
i =2

όπου C(1,k) είναι το διάνυσμα των σύνθετων βαρών των στοιχείων του k επιπέδου σε συνάρτηση με το πρώτο επίπεδο
και Bi ο ni-1 πίνακας που προκύπτει από το διάνυσμα W.
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Διάγραμμα 4.1 Λογική της Αναλυτικής Ιεραρχικής Διαδικασίας
Αρχή
∆ιάσπαση του προβλήµατος σε ιεραρχία κριτηρίων
εναλλακτικών

Έκφραση των προτιµήσεων του αποφασίζοντα µε τη
δυαδική σύγκριση των στοιχείων των επιπέδων

Εκτίµηση των σχετικών βαρών των στοιχείων της
απόφασης (Μέθοδος ιδιοτιµών-ιδιοδιανύσµατος) και
υπολογισµός του βαθµού συνέπειας (δείκτης συνέπειας
και λόγος συνέπειας)

Υπάρχει µεγάλος βαθµός συνέπειας µεταξύ των
προτιµήσεων του αποφασίζοντα και των εκτιµηµένων
σχετικών βαρών;

Υπολογισµός των σύνθετων βαρών και κατάταξη των
εναλλακτικών από την καλύτερη στη χειρότερη

Τέλος

Πριν παρατεθούν τα διαγραμματικά αποτελέσματα της διαδικασίας, στο επόμενο σχήμα
αποτυπώνεται ο σχεδιασμός και το γενικό αποτέλεσμα ως προς την επιλογή του συνόλου του
δείγματος. Η στάθμιση μεταξύ των τριών δράσεων, έγινε με βάση τα παρακάτω κριτήρια. Στο
Διάγραμμα 4.2, παρουσιάζονται τα βάρη του κάθε κριτηρίου για την ιεράρχηση των δράσεων.
Κ.1. Διευκόλυνση της πρόσβαση στην αγορά εργασίας ανέργων, μακροχρόνια ανέργων,
γυναικών και λοιπών ευπαθών κοινωνικών ομάδων [29%]
Το κριτήριο αυτό επιλέχθηκε συναρτήσει των στρατηγικών επιλογών της Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων δράσεων κοινωνικής ένταξης κατά τη νέα
Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 καθώς και συναρτήσει της στοχοθεσίας και των αναμενόμενων
αποτελεσμάτων των δράσεων του Άξονα 4, θεματικού στόχου 8 του ΕΠ Νοτίου Αιγαίου. Επιπλέον η
επιλογή του κριτηρίου Κ.1. συνάδει με την ανάλυση των στοιχείων σχετικά με την υφιστάμενη
κατάσταση της ανεργίας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, η οποία ανέδειξε τα ζητήματα της
μακροχρόνιας ανεργίας, η οποία αφορά ποσοστό άνω του 40% των ανέργων και της αυξημένης
ανεργίας των γυναικών. Τα σχετικά βάρη προέκυψαν συνδυαστικά από στοιχεία της ποσοτικής και
της ποιοτικής έρευνας.
Κ.2. Κατάρτιση με έμφαση στους τομείς RIS3 [37%]
Η προσέγγιση της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης για την καινοτομία (RIS3) αποτελεί μια
ολοκληρωμένη και χωρικά προσδιορισμένη ατζέντα οικονομικού μετασχηματισμού, η οποία
επικεντρώνει σε βασικές προτεραιότητες, προκλήσεις και ανάγκες ανάπτυξης καθώς και οικοδομεί
πάνω στα δυνατά σημεία και τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Περιφέρειας. Επομένως η
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έμφαση στους τομείς προτεραιότητας της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης αποκτά αυξημένη
βαρύτητα για την προτεραιοποίηση των δράσεων προώθησης της βιώσιμης απασχόλησης υψηλής
ποιότητας.
Κ.3. Βαθμός μόχλευσης πόρων [8%]
Ο βαθμός μόχλευσης των πόρων ουσιαστικά αποτυπώνει την οικονομική διάσταση των
προτεινόμενων δράσεων. Η προσέγγιση του βαθμού μόχλευσης γίνεται μέσω δείκτη, ο οποίος
αναφέρεται στο λόγο των ωφελούμενων σύμφωνα με το δείκτη αποτελέσματος ανά δράση προς
τους διαθέσιμους πόρους ανά δράση, σύμφωνα με το σχέδιο χρηματοδότησης του ΕΠ Νοτίου
Αιγαίου. Ο λόγος αυτός αποτυπώνει ουσιαστικά την αποδοτικότητα των πόρων σε σχέση με το
αναμενόμενο αποτέλεσμα.
Κ.4. Βαθμός σύζευξης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας στην ΠΝΑ [26%]
Ο βαθμός σύζευξης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας προσεγγίζεται κυρίως μέσω της
εξειδίκευσης των δράσεων και του κατά πόσο αυτές αντιστοιχούν και καλύπτουν τις ανάγκες των
αναδυόμενων ειδικοτήτων, όπως αυτές αναδείχθηκαν μέσω της παρούσας μελέτης. Τα σχετικά
βάρη που χρησιμοποιήθηκαν αντιστοιχούν κυρίως με τα αποτελέσματα της ποιοτικής έρευνας.
Διάγραμμα 4.2 Κριτήρια ιεράρχησης δράσεων και σχετικά βάρη

28,8% Πρόσβαση στην αγορά εργασίας

32,3% ∆ράσεις προώθησης απασχόλησης για απ

36,9% Κατάρτιση µε έµφαση στους τοµείς RIS3

31,9% ∆ράσεις στήριξης επιχειρηµατιών

7,9% Βαθµός µόχλευσης πόρων

35,8% ∆ράσεις για την προσαρµογή στις αλλαγές

26,4% Βαθµός σύζευξης µε τις ανάγκες στην αγορ
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Στο διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζεται η ιεράρχηση των δράσεων με βάση τα επιλεγμένα
κριτήρια Κ.1 –Κ.4. Βάσει των επιλεγμένων κριτηρίων και των υποθέσεων που έχουν γίνει καθώς και
με τα σχετικά βάρη, οι δράση 8v 1.1 κρίνεται ως δράση υψηλής προτεραιότητας και ακολουθούν οι
δράσεις 8i 1.1 και 8iii .1.1. Το αποτέλεσμα αυτό συνάδει και με τη στρατηγική για τη βέλτιστη
κάλυψη των μελλοντικών αναγκών της τοπικής /περιφερειακής αγοράς εργασίας, όπως αυτή
διατυπώθηκε σε προηγούμενη ενότητα.
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Διάγραμμα 4.3 Ιεράρχηση Δράσεων με βάση όλα τα κριτήρια

Crit%

Alt%
,50

,90
,80

,40

,70
,60

,30

∆ράσεις για
∆ράσεις προώ
∆ράσεις στήρ

,50
,40

,20

,30
,20

,10

,10
,00
Πρόσβαση στη
Κατάρτιση µε

,00
Βαθµός µόχλε Βαθµός σύζευ

OVERALL

Η ιεράρχηση των δράσεων μπορεί να εξεταστεί ανεξάρτητα ανά κριτήριο. Στο παρακάτω
διάγραμμα σταθμίζονται οι τρείς δράσεις του Άξονα 4 του Θεματικού Στόχου 8, σύμφωνα με το
κριτήριο Κ.1. Διευκόλυνση της πρόσβαση στην αγορά εργασίας ανέργων, μακροχρόνια ανέργων,
γυναικών και λοιπών ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Τα σχετικά βάρη, τα οποία αντιστοιχούν στον
αριστερό κατακόρυφο άξονα είναι αυξημένα στην περίπτωση των μακροχρόνια ανέργων, των
γυναικών και των λοιπών κοινωνικά ευπαθών ομάδων σε σχέση με τους άνεργους. Επομένως, σε
σχέση με το κριτήριο Κ.1, οι 8.i.1.1 Δράσεις Προώθησης στην απασχόληση για αναζητούντες θέση
εργασίας ιδίως στους τομείς της στρατηγικής της Έξυπνης Εξειδίκευσης, προκρίνονται. Ακολουθούν
οι 8.v.1.1: Δράσεις για την προσαρμογή των εργαζομένων και των επιχειρήσεων στις αναγκαίες
αλλαγές ιδίως για την υποστήριξη της στρατηγικής της Έξυπνης Εξειδίκευσης και τέλος οι 8.iii.1.1:
Δράσεις στήριξης νέων επιχειρηματιών και αυτοαπασχολουμένων.
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Διάγραμμα 4.4 Ιεράρχηση Δράσεων με βάση το Κ.1

Crit%

Alt%

,50

,90
,80

,40

∆ράσεις προώ

,70
,60

,30

∆ράσεις για
∆ράσεις στήρ

,50
,40

,20

,30
,20

,10

,10
,00
Ανέργων

,00
Μακροχρόνια

Γυναικών

Ευπαθών Κοιν

OVERALL

Το Διάγραμμα 4.5 παρουσιάζει την ιεράρχηση των δράσεων σύμφωνα με το κριτήριο Κ.2.
Κατάρτιση με έμφαση στους τομείς RIS3. Τα σχετικά βάρη, τα οποία αντιστοιχούν στον αριστερό
κατακόρυφο άξονα είναι ελαφρώς αυξημένα στην περίπτωση της Αγροδιατροφής, στην οποία η
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου διαθέτει κρίσιμη μάζα αλλά και καινοτομικό ερευνητικό δυναμικό
(σύμφωνα με τη μελέτη για την κατάρτιση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης). Οι λοιποί κλάδοι
διαθέτουν ελαφρώς μειωμένα σχετικά βάρη καθώς στρατηγική προτεραιότητα αποτελούν οι τομείς
RIS3. Συνεπώς, σύμφωνα με το κριτήριο Κ.2, η Δράση 8.v.1.1: Δράσεις για την προσαρμογή των
εργαζομένων και των επιχειρήσεων στις αναγκαίες αλλαγές ιδίως για την υποστήριξη της
στρατηγικής της Έξυπνης Εξειδίκευσης προκρίνεται, ακολουθεί η Δράση 8.iii.1.1: Δράσεις στήριξης
νέων επιχειρηματιών και αυτοαπασχολουμένων και τέλος η Δράση 8.i.1.1 Δράσεις Προώθησης στην
απασχόληση για αναζητούντες θέση εργασίας ιδίως στους τομείς της στρατηγικής της Έξυπνης
Εξειδίκευσης.
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Διάγραμμα 4.5 Ιεράρχηση Δράσεων με βάση το Κ.2

Crit%

Alt%

,60

,90
,50

,80
,70

,40

∆ράσεις για

,60
,50

,30

∆ράσεις προώ

,40
,20

,30
,20

,10

,10
,00
Τουρισµός εµ
Πράσινα επαγ
Αλιεία Υδατο
Αγροδιατροφή

∆ράσεις στήρ

,00
ΤΠΕ

Λοιποί κλάδο
OVERALL
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η διαπιστωμένη υψηλή ανεργία στην Ελλάδα (24%, το υψηλότερο στην ΕΕ), η μακροχρόνια ανεργία
που αποτελεί διαχρονικό πρόβλημα και η οποία φτάνει στο 73,7% των ανέργων, επίσης η
κλιμάκωση της ανεργίας στις μικρότερες ηλικιακές κατηγορίες, με το υψηλότερο ποσοστό (58,1%)
να εμφανίζεται στις ηλικίες 15 έως 19 ετών και το δεύτερο υψηλότερο (47,7%) στις ηλικίες 20 έως
24, καθώς επίσης η εξέταση της ανεργίας, από την οπτική της κλαδικής διάστασης, όπου
διαπιστώνεται ότι έχουν πληγεί παραδοσιακοί κλάδοι (ένδυση, υπόδηση, οικοδομή) με
αποτέλεσμα να αποδομούνται οι βασικοί πυλώνες της παραγωγικής βάσης του μοντέλου
οικονομικής ανάπτυξης που κατέρρευσε κατά τη διάρκεια της κρίσης, όλη αυτή η περιγραφόμενη
κατάσταση δεν μπορεί παρά να κινητοποιεί προς την αντιμετώπισή της.
Επίσης στην Ελλάδα διακρίνεται υψηλός κίνδυνος ανεργίας, χαμηλό ποσοστό εξασφάλισης από την
ανεργία και πολύ μεγάλη εργασιακή ένταση, ευρήματα1 που αποκαλύπτουν τη δραματική
κατάσταση της αγοράς εργασίας. Το σύνολο των αλλαγών αυτών στην αγορά εργασίας έχει άμεση
και αρνητική επίδραση στα μεγέθη της φτώχειας, της υλικής αποστέρησης και της κοινωνικής
ανισότητας. Το 48% των νοικοκυριών διαβιούν κάτω από το όριο της φτώχειας, ενώ το 20,9%
αδυνατεί να καλύψει βασικές ανάγκες, ποσοστό που αυξάνεται στο 43,4% για τους ανέργους.
Εξαιτίας της κρίσης έχουν επέλθει μεταβολές στην παραγωγική διάρθρωση της ελληνικής
οικονομίας τα τελευταία χρόνια και συμπεραίνεται ότι την περίοδο της κρίσης (2010- 2014) η μέση
παραγωγικότητα των κλάδων κινείται σε χαμηλότερα επίπεδα από εκείνα της προ κρίσης περιόδου
(2005-2009). Βασική αιτία της εξέλιξης αυτής αποτελεί η σταθερή αποεπένδυση, που συνέβαλε στη
συρρίκνωση των παραγωγικών δυνατοτήτων της ελληνικής οικονομίας.
Οι επενδύσεις εστιάζονται κυρίως σε κλάδους χαμηλής τεχνολογίας, ενώ το μερίδιο των κλάδων
υψηλής τεχνολογίας εμφανίζει αισθητή πτώση. Επιβεβαιώνεται έτσι η τάση υποβάθμισης της
θέσης της Ελλάδας στον διεθνή καταμερισμό εργασίας. Οι επιχειρήσεις διακρατούν τα κέρδη τους
αντί να τα διαθέτουν σε νέες επενδύσεις, οι οποίες με τη σειρά τους θα προωθούσαν την
απασχόληση και την οικονομική μεγέθυνση. Έτσι, η αποεπένδυση είχε ως αποτέλεσμα τη ραγδαία
αύξηση της ανεργίας, με το μεγαλύτερο ποσοστό να παρατηρείται στον δευτερογενή τομέα, ενώ
ακολουθούν ο τριτογενής και ο πρωτογενής.2
Στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης και μακροπρόθεσμης στρατηγικής για την ενεργοποίηση και
ανάπτυξη της απασχόλησης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας, προϋπόθεση αποτελεί η γνώση
της υφιστάμενης κατάστασης στην αγορά εργασίας ιδωμένης μέσα από μια πολύ-συστημική και
πολυπαραγοντική οπτική, από τους άμεσα και έμμεσα εμπλεκόμενους, καθώς επίσης και από τις
στρατηγικές σε επίπεδο εθνικών και περιφερειακών πολιτικών, οι οποίες βεβαίως δεν είναι
ανεξάρτητες από το ευρωπαϊκό και παγκόσμιο εργασιακό και αναπτυξιακό γίγνεσθαι. Η
«Στρατηγική – Ευρώπη 2020» και οι δράσεις που έχουν σχεδιαστεί στο πλαίσιο των εγκεκριμένων
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2014-2020 με στόχους που αφορούν: στην Απασχόληση, στην
Έρευνα και στην Καινοτομία, στην Κλιματική Αλλαγή και στην Ενέργεια, στην Εκπαίδευση και τέλος
1
2

Ετήσια Έκθεση ΓΣΕΕ, 2016
Ετήσια Έκθεση ΓΣΕΕ, 2016
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στην Καταπολέμηση της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού, είναι στην κατεύθυνση αυτή,
όπως και η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, το Π.Ε.Π.
Νοτίου Αιγαίου 2014-2020, η Περιφερειακή Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης Καταπολέμησης της
Φτώχειας και κάθε μορφής Διακρίσεων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Ενέργειες για την ανακοπή της διαρθρωτικής ανεργίας, η οποία επιτάθηκε τα τελευταία χρόνια της
κρίσης και της παρατεταμένης ύφεσης, με στοχευόμενες, εστιασμένες και ρεαλιστικές δράσεις,
μέσα από το πρίσμα της ολιστικής προσέγγισης του φαινομένου της, καθώς και όλων των άμεσα
και έμμεσα εμπλεκόμενων, επιχειρείται δια μέσου του Σχεδίου Δράσης για τη Διάγνωση των
Αναγκών της Αγοράς Εργασίας στην Ελλάδα και της δημιουργίας και εγκαθίδρυσης ενός Μόνιμου
Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας που κατ’ επέκταση, θα τροφοδοτεί, θα
ενισχύει και στηρίζει τον Μόνιμο Εθνικό Μηχανισμό Παρακολούθησης. Ο Εθνικός Μηχανισμός και
το Σύστημα Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας στόχο έχουν να διαμορφώνουν και να
αναπτύσσουν πολιτικές οι οποίες θα είναι σύνοδες με τις αλλαγές και τις αναδιαρθρώσεις σε πεδία
όπως: εκπαίδευση, κατάρτιση, συμβουλευτική, ανάπτυξη δεξιοτήτων, επιχειρηματική
συμβουλευτική κ.α. καθώς και πολιτικές οι οποίες θα είναι εστιασμένες εξίσου σε εργαζόμενους
και επιχειρήσεις. Ο Μηχανισμός Παρακολούθησης, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας και
διά μέσου του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ), όπως
περιγράφεται στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης, δίνει τις κατευθύνσεις για την δημιουργία και
εγκαθίδρυση των Μόνιμων Περιφερειακών Μηχανισμών Παρακολούθησης που θα στηρίζουν τα
Περιφερειακά Συστήματα Διάγνωσης - Καταγραφής Αναγκών της Αγοράς Εργασίας, σε
περιφερειακό επίπεδο. Η συνέργεια και αλληλόδραση του Εθνικού και Περιφερειακού
Μηχανισμού, καθώς και το αντικείμενο και οι αλληλοσυμπληρούμενοι ρόλοι αυτών, περιγράφονται
στο Σχέδιο Δράσης και στον Μεθοδολογικό Οδηγό των Περιφερειών. Βάσει αυτού, οι Περιφέρειες
εμπλουτίζουν και επικυρώνουν τα εθνικά αποτελέσματα.
Το παρόν αποτελεί το Γ κεφάλαιο του έργου «Μελέτη διάγνωσης των αναγκών της αγοράς
εργασίας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου» για τον «Προσδιορισμό Περιφερειακού Συστήματος
Καταγραφής Αναγκών της Αγοράς Εργασίας στο Νότιο Αιγαίο» με συγκεκριμένη εξειδικευμένη
πρόταση για το Μηχανισμό. Αρχικά συμπεριλαμβάνεται μια επισκόπηση του Εθνικού Σχεδίου
Δράσης για την Διάγνωση των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας στην Ελλάδα και μια επισκόπηση της
Περιφερειακής Μεθοδολογικής Προσέγγισης (5.1 & 5.2). Στη συνέχεια αναπτύσσεται η πρόταση για
τη δομή και λειτουργία του περιφερειακού συστήματος καταγραφής αναγκών της αγοράς εργασίας
στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, καθώς και μια ενότητα που αφορά στη σημασία της δικτύωσης
για την αποτελεσματικότητα και βιωσιμότητα λειτουργίας του Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών
(5.3 & 5.3.4.). Η Μελέτη κλείνει με τις ενότητες για τη Διασύνδεση του Περιφερειακού Μηχανισμού
με τον Εθνικό Μηχανισμό Διάγνωσης Αναγκών της αγοράς εργασίας και κάποιες γενικές
επισημάνσεις και προτάσεις (5.3.5 & 5.3.6.).

375

Μελέτη Διάγνωσης των Αναγκών της Περιφερειακής Αγοράς Εργασίας στο Νότιο Αιγαίο

5.1. ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ
ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Η διάγνωση των αναγκών αναφέρεται στον προσδιορισμό των δεδομένων της αγοράς εργασίας, ως
έχουν, καθώς και στον προσδιορισμό των διαφαινόμενων μελλοντικών μετασχηματισμών τους, έτσι
ώστε να εντοπιστούν οι όποιες αναντιστοιχίες (προσφορά και ζήτηση εργασίας,
επαγγέλματα/κλάδοι, χωρικές ενότητες, δεξιότητες, ικανότητες, γνώσεις). Ως εκ τούτου, στοχεύεται
ο εστιασμός των πόρων σε προγράμματα τα οποία θα αφορούν και θα μειώνουν τις διαπιστωμένες
αναντιστοιχίες στην προσφορά και ζήτηση εργασίας, την εκπαίδευση και κατάρτιση, κ.ο.κ. Στο
Σύστημα Διάγνωσης εντάσσεται ένα δίκτυο φορέων και οργανισμών με κύριο σκοπό τη συλλογή και
επεξεργασία πρωτογενών και δευτερογενών δεδομένων σχετικά με τις ανάγκες της αγοράς
εργασίας. Το Σύστημα Διάγνωσης θα συμβάλλει στις ανάγκες πληροφόρησης και σε άλλους τομείς
όπως είναι: η προώθηση της ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς, όπου απαιτείται ο προσδιορισμός
των δημογραφικών ομάδων που δεν μετέχουν σε εκπαίδευση ή απασχόληση, η προώθηση της
έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3), όπου είναι αναγκαία η ανάλυση δεδομένων της αγοράς εργασίας σε
επίπεδο περιφερειακό, εθνικό και υπερεθνικό με συγκεκριμένα κριτήρια. Επιπρόσθετα, τα
παραδοτέα του προτεινόμενου Συστήματος συνδέονται με συγκεκριμένα προγράμματα και δράσεις
όπως η «Εγγύηση στη Νεολαία» (youth guarantee), η μαθητεία, κ.λπ. όπου τα πορίσματα του
Συστήματος Διάγνωσης θα βοηθήσουν στην αποτελεσματικότερη εστίαση των πολιτικών αυτών,
αλλά δεν αποτελούν όμως την μόνη εισροή για τον σχεδιασμό τους. Η πληροφόρηση για τους
δυναμικούς κλάδους και επαγγέλματα, για δράσεις συμβουλευτικής σταδιοδρομίας, τα πορίσματα
για τις αναντιστοιχίες στον τομέα των δεξιοτήτων, οι μελέτες απορρόφησης πτυχιούχων, η
συστηματική αξιολόγηση των προγραμμάτων ενίσχυσης της απασχόλησης και καταπολέμησης της
ανεργίας, κ.ο.κ. θα παρέχουν χρήσιμη πληροφόρηση για τον επανασχεδιασμό ή και
επαναπροσανατολισμό των προγραμμάτων και του περιεχομένου αυτών.
Είναι αναγκαίο στο Σύστημα Διάγνωσης να υπάρξει η ενεργός συμμετοχή και συνεργασία των
υπευθύνων χάραξης πολιτικής, των κοινωνικών εταίρων, της τοπικής αυτοδιοίκησης και όλων των
άμεσα και έμμεσα εμπλεκομένων φορέων που σχετίζονται είτε με τις εισροές είτε με τις εκροές του
συστήματος. Οι στόχοι του συστήματος, ο ρόλος των εμπλεκομένων είναι κομβικής σημασίας όπως
και η οργάνωση και ανάλυση της πληροφορίας από το ΕΙΕΑΔ.
5.1.1. Αρχές και στόχοι
Βάση του Σχεδίου Δράσης για τη Διάγνωση Αναγκών της Αγοράς Εργασίας στην Ελλάδα, η
δημιουργία ενός Συστήματος Διάγνωσης έχει ως βασικό στόχο τον αποτελεσματικό
προσανατολισμό των πόρων σε προγράμματα που αφορούν την αγορά εργασίας, μειώνουν τις
αναντιστοιχίες προσφοράς και ζήτησης εργασίας, αναπροσαρμόζουν την εκπαίδευση και κατάρτιση
και τελικά ενισχύουν την απασχόληση μειώνοντας την ανεργία. Θα αποτελέσει δηλαδή τον «οδικό»
χάρτη, ο οποίος θα οδηγήσει στη λειτουργία και ανάπτυξη ενός έγκυρου και αξιόπιστου
μηχανισμού διάγνωσης αναγκών που θα αξιοποιεί την υπάρχουσα τεχνογνωσία, θα παράγει
έγκαιρα και έγκυρα αποτελέσματα – δεδομένα, για την αγορά εργασίας, καθώς επίσης και θα δίνει
πληροφόρηση για το εργατικό δυναμικό και τις επιχειρήσεις, έτσι ώστε ο σχεδιασμός, η υλοποίηση
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προγραμμάτων απασχόλησης κα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού να ανταποκρίνονται στις
υπάρχουσες ανάγκες.
Οι αρχές που διέπουν το προτεινόμενο Σύστημα Διάγνωσης είναι:
•

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).

•

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.

5.1.2. Μεθοδολογία Εθνικού Σχεδίου Δράσης
Η μεθοδολογική προσέγγιση που υιοθετείται είναι η ολιστική, η οποία αξιοποιεί πολλαπλές πηγές
δεδομένων και μεθόδους ανάλυσης, με στόχο την παροχή όσο το δυνατόν πιο αξιόπιστης
πληροφόρησης. Οι εκροές του συστήματος, εν πρώτοις είναι απροσδιόριστες, προκύπτουν από τις
εκροές των επιμέρους αναλύσεων. Η χρήση πολλαπλών μεθόδων καθώς και η αξιολόγησή τους
προσφέρει πληρέστερη πληροφόρηση και ελαχιστοποιεί τα μειονεκτήματα κάθε μιας επιμέρους
μεθόδου. Στο συγκεκριμένο μεθοδολογικό μοντέλο, συγκεκριμενοποιούνται οι βασικοί συντελεστές
– τα βασικά μεγέθη της αγοράς εργασίας και στη συνέχεια εμπλουτίζονται με δεδομένα σε
περιφερειακό επίπεδο, εξειδικευμένες εμπειρογνωμοσύνες και τα αποτελέσματα αξιολογήσεων
του εκπαιδευτικού συστήματος. Τα πορίσματα αυτά, σε συνδυασμό με τους στόχους των
εκπαιδευτικών και εργασιακών πολιτικών, διαμορφώνουν τα τελικά συμπεράσματα που
αξιοποιούνται στον σχεδιασμό και επανασχεδιασμό των κατάλληλων πολιτικών.
Το Σύστημα Διάγνωσης έχει ως άμεσους στόχους: (α) την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης
και των βραχυπρόθεσμων τάσεων και (β) την παραγωγή μεσοπρόθεσμων προβλέψεων αναφορικά
με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας σε κλάδους, επαγγέλματα και δεξιότητες.
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 είναι ο απώτερος στόχος.
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Οι εκροές του Συστήματος Διάγνωσης θα ομαδοποιηθούν σε τρεις γενικές κατηγορίες:
1. Προσφορά και ζήτηση εργασίας σε κλαδικό επίπεδο
2. Προσφορά και ζήτηση εργασίας σε επίπεδο επαγγέλματος
3. Προσφορά και ζήτηση σε επίπεδο δεξιοτήτων, ικανοτήτων, γνώσεων
Οι προαναφερόμενες κατηγορίες προσδιορίζονται περαιτέρω σε περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο
καθώς και σε επίπεδο μεγαλύτερης ή μικρότερης εξειδίκευσης. Στόχος είναι ο προσδιορισμός των
τριών αυτών κατηγοριών σε εθνικό επίπεδο. Κατόπιν μπορούν να εξειδικευτούν σε επίπεδο
περιφέρειας, αξιοποιώντας τις εισροές της περιφέρειας που με κοινή μεθοδολογία θα παρέχουν
στο Σύστημα.
Το επίπεδο εξειδίκευσης των κλαδικών και επαγγελματικών αποτελεσμάτων προσδιορίζεται από τα
διαθέσιμα δεδομένα. Η επιθυμητή ανάλυση είναι σε όσο το δυνατόν αναλυτικότερο κλαδικό και
επαγγελματικό επίπεδο (π.χ. διψήφιο κλάδο ΣΤΑΚΟΔ και τριψήφιο επάγγελμα ISCO). Σε κάποιες
περιπτώσεις, λόγω των περιορισμών των διαθέσιμων δεδομένων, η ανάλυση περιορίζεται σε
γενικότερες κατηγορίες. Κάτι ανάλογο ισχύει και για τον προσδιορισμό της προσφοράς και ζήτησης
δεξιοτήτων. Συνυπολογίζοντας τους παράγοντες αυτούς, 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.
Μέχρι και σήμερα το CEDEFOP χρησιμοποιεί την εκπαίδευση σε τρεις κατηγορίες ως proxy για τις
δεξιότητες. Η συγκεκριμένη κατηγοριοποίηση δεν παρέχει επαρκή πληροφορία για το θέμα των
δεξιοτήτων αλλά επιβάλλεται από τους αναλυτικούς περιορισμούς του μοντέλου που
χρησιμοποιείται και των δεδομένων που διατίθενται. Στο προτεινόμενο Σύστημα Διάγνωσης η
προσφορά και ζήτηση δεξιοτήτων θα προσδιοριστεί με το proxy της εκπαίδευσης και θα
συμπληρωθεί με πληροφόρηση από τις δευτερογενείς πηγές για το θέμα των δεξιοτήτων που
αναμένεται να δημοσιευτούν μελλοντικά (CEDEFOP και PIAAC του ΟΟΣΑ), καθώς και από τις
έρευνες των κοινωνικών εταίρων και των περιφερειών.
Για τη συγκρότηση του Συστήματος Διάγνωσης προβλέπονται οι ακόλουθες ενέργειες:
•

Δημιουργία δικτύου των φορέων, οι οποίοι εμπλέκονται και σχετίζονται με τις εισροές και τις
εκροές του Συστήματος. Ως εισροές του συστήματος νοούνται: τα στατιστικά δεδομένα, τα
ποιοτικά δεδομένα, καθώς και οι πληροφορίες που είναι αναγκαίες στους φορείς σχεδιασμού
και υλοποίησης πολιτικών, έτσι ώστε να είναι πιο αποτελεσματικοί.
Θα περιλαμβάνει επίσης όσους σχετίζονται με τις εκροές του Συστήματος, με τα παραδοτέα
του. Το Δίκτυο δεν έχει ως στόχο την εκπροσώπηση φορέων αλλά τη διευκόλυνση συλλογής της
ζητούμενης πληροφόρησης, της εξειδίκευσης του Συστήματος σχετικά με τις ανάγκες των
φορέων που σχεδιάζουν/υλοποιούν πολιτικές και στη διάχυση της πληροφόρησης. Μετέχοντες
του δικτύου είναι: Υπουργεία, κοινωνικοί εταίροι, περιφέρειες, φορείς που συλλέγουν
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δεδομένα (π.χ. ΕΛΣΤΑΤ), ο ΟΑΕΔ, ερευνητικοί φορείς που συνεργάζονται στην παραγωγή των
αποτελεσμάτων (π.χ. ΕΚΚΕ, ΟΑΕΔ), κ.λπ. Αναλόγως του θέματος μπορεί να συγκαλείται το
αντίστοιχο μέρος του Δικτύου. Η δράση του δικτύου θα είναι συνεχής, θα συντονίζεται και θα
εποπτεύεται από το Υπουργείο Εργασίας το οποίο θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες
θεσμοθέτησής του.
Στο πλαίσιο του δικτύου θα λειτουργεί και επιστημονική επιτροπή για το θέμα της διάγνωσης
αναγκών. Στην επιτροπή εκτός από εμπειρογνώμονες του ΕΙΕΑΔ, θα μετέχουν και άλλοι
επιστήμονες-εμπειρογνώμονες που έχουν ασχοληθεί με το θέμα της διάγνωσης αναγκών και θα
μπορούν να εμπλουτίσουν το έργο της. Η επιλογή των συμμετεχόντων θα πραγματοποιηθεί
από το ΕΙΕΑΔ με κριτήριο την επιστημονική ειδίκευση των υποψηφίων. Επίσης στην επιτροπή
θα προσκληθούν να συμμετέχουν εκπρόσωποι του CEDEFOP καθώς και άλλοι επιστήμονες που
έχουν ασχοληθεί με το θέμα. Η δράση αυτή θα είναι συνεχής και θα υλοποιείται από το ΕΙΕΑΔ.
•

Στατιστική ανάλυση των δευτερογενών δεδομένων με χρήση δεικτών και στόχο τον
προσδιορισμό της κλαδικής, επαγγελματικής και εκπαιδευτικής διάρθρωσης της απασχόλησης
και της ανεργίας. Ως εκ τούτου θα υπάρξει:
-

Ανάλυση των στοιχείων της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, έτσι ώστε να
προκύψουν οι πρώτες βασικές εκροές του Συστήματος Διάγνωσης: θα προκύψουν εκροές
σχετικά με τον δυναμισμό/ την ανθεκτικότητα επαγγελμάτων/ κλάδων/ εκπαιδευτικών
επιπέδων και τις αναντιστοιχίες που παρατηρούνται στην αγορά εργασίας σε εθνικό και
περιφερειακό επίπεδο.

-

Ανάλυση των ροών μισθωτής απασχόλησης του Συστήματος Εργάνη: θα προκύψει
πληροφόρηση για τη ζήτηση μισθωτής εργασίας στον ιδιωτικό τομέα σε επαγγελματικό,
κλαδικό και περιφερειακό επίπεδο.

-

Ανάλυση των δεδομένων των κενών θέσεων της σχετικής έρευνας της ΕΛΣΤΑΤ, σε κλαδικό
και επαγγελματικό επίπεδο, με τη χρήση στατιστικών δεικτών: θα εντοπισθούν
αναντιστοιχίες προσφοράς και ζήτησης εργασίας σε επαγγελματικό και κλαδικό επίπεδο.

-

Ανάλυση των δεδομένων του ΟΑΕΔ με τη χρήση στατιστικών δεικτών: θα εντοπιστούν
αναντιστοιχίες προσφοράς και ζήτησης εργασίας σε κλαδικό, επαγγελματικό και χωρικό
επίπεδο.

Οι ανωτέρω δράσεις είναι συνεχείς. Οι τρεις πρώτες θα πραγματοποιούνται από το ΕΙΕΑΔ και η
τέταρτη από τον ΟΑΕΔ σε συνεργασία με το ΕΙΕΑΔ.
•

Ανάλυση των πρωτογενών και δευτερογενών δεδομένων που αφορούν το θέμα των
δεξιοτήτων. Ως εκ τούτου θα υπάρξει:
-

Ανάλυση των δεδομένων της έρευνας πεδίου του CEDEFOP για τις δεξιότητες.
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-

Ανάλυση των δεδομένων της έρευνας PIAAC του ΟΟΣΑ για τις δεξιότητες.

-

Η συλλογή δεδομένων σχετικά με τις κενές θέσεις και τις δεξιότητες θα πραγματοποιηθεί
με ειδικό ερωτηματολόγιο του ΕΙΕΑΔ.

Οι ανωτέρω δράσεις είναι συνεχείς και πραγματοποιούνται από το ΕΙΕΑΔ.
•

Συλλογή πρωτογενών δεδομένων από τους κοινωνικούς εταίρους: Οι κοινωνικοί εταίροι θα
συλλέγουν με έρευνες πεδίου, τομεακά συμβούλια και workshops δεδομένα που θα καλύπτουν
τα κενά πληροφόρησης που διαπιστώνονται στις υπάρχουσες πηγές πληροφόρησης. Η δράση
θα πραγματοποιείται από τους κοινωνικούς εταίρους με τη συνεργασία του Υπουργείου
Εργασίας και του ΕΙΕΑΔ.

•

Συλλογή πρωτογενών δεδομένων από τις περιφέρειες: 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.

•

Προβλέψεις προσφοράς και ζήτησης εργασίας σε κλαδικό, επαγγελματικό και εκπαιδευτικό
επίπεδο. Θα αξιοποιηθούν υπάρχουσες εκτιμήσεις από άλλους φορείς (π.χ. οι εκτιμήσεις του
CEDEFOP ή άλλων φορέων). Οι προβλέψεις αυτές θα εξειδικευτούν για τις ανάγκες του
Συστήματος Διάγνωσης. Παράλληλα προβλέπεται η περιοδική χρηματοδότηση εξωτερικού
συνεργάτη ή ερευνητικών φορέων για την κατασκευή και ανανέωση πινάκων εισροών/εκροών
κατά κλάδο και επάγγελμα. Η δράση αυτή θα πραγματοποιηθεί από το ΕΙΕΑΔ σε συνεργασία με
εξειδικευμένο εξωτερικό συνεργάτη ή άλλο ερευνητικό φορέα.

•

Μεθοδολογία Συστήματος Διάγνωσης Αναγκών - Επιμέρους δράσεις:

•

-

Συνολική μεθοδολογία Συστήματος Διάγνωσης Αναγκών: περιγραφή μεθοδολογικών
επιλογών και ο τρόπος σύνθεσης των αποτελεσμάτων από τις επιμέρους πηγές και
αναλύσεις. Πραγματοποιείται από το ΕΙΕΑΔ.

-

Μεθοδολογία συλλογής δεδομένων από τις περιφέρειες. Περιγράφεται ο τρόπος και το
ερωτηματολόγιο που θα χρησιμοποιηθεί για τη συλλογή πληροφοριών σε περιφερειακό
επίπεδο. Πραγματοποιείται από το ΕΙΕΑΔ σε συνεργασία με τις περιφέρειες.

-

Μεθοδολογία συλλογής δεδομένων από τους κοινωνικούς εταίρους. Περιγράφεται ο
τρόπος που θα συλλεχθούν στοιχεία από τους κοινωνικούς εταίρους με έρευνες πεδίου και
τομεακά συμβούλια. Καταρτίζεται ειδικό σχέδιο για κάθε κοινωνικό εταίρο με τις
πληροφορίες που θα συλλέγει ο καθένας και τον τρόπο συλλογής των πληροφοριών αυτών.
Πραγματοποιείται από το ΕΙΕΑΔ σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους.

Βάση δεδομένων Συστήματος Διάγνωσης Αναγκών – Πλατφόρμα πληροφόρησης
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Η συγκέντρωση των εισροών και των εκροών του Συστήματος Διάγνωσης σε μια κεντρική βάση
δεδομένων είναι απαραίτητη για τη σταθερότητα λειτουργίας του προδιαγραφόμενου
συστήματος και τη διάχυση της πληροφόρησης.
Στη βάση αυτή θα συγκεντρώνονται ηλεκτρονικά όλα τα δεδομένα που αξιοποιούνται για τον
υπολογισμό συμπερασμάτων και τα αποτελέσματα-παραδοτέα του Συστήματος. Η ανάπτυξη
της συνολικής αρχιτεκτονικής της βάσης δεδομένων θα προσδιοριστεί σε συνεργασία με το
ΕΙΕΑΔ. Παράλληλα θα δημιουργηθεί πλατφόρμα μέσω της οποίας θα συλλέγεται πληροφόρηση
από άτομα και επιχειρήσεις για τις αναντιστοιχίες στην αγορά εργασίας. Το πληροφοριακό
σύστημα θα αξιοποιεί υπάρχοντα συστήματα του Υπουργείου Εργασίας και θα επιτρέπει
διαβαθμισμένη πρόσβαση στους χρήστες του ανάλογα με την ιδιότητά τους. Η συγκεκριμένη
δράση υλοποιείται από την Διεύθυνση Απασχόλησης.
•

Σύνθεση των αποτελεσμάτων του Συστήματος Διάγνωσης Αναγκών: Τα πορίσματα των
επιμέρους μελετών θα συνθέτονται και θα ερμηνεύονται σχετικώς 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 τελική σύνθεση των αποτελεσμάτων επιμέρους μελετών και εκτιμήσεων αποτελεί το
αντικείμενο εμπειρογνωμοσύνης που εκτιμά και συνυπολογίζει τα διαφορετικά ευρήματα με
στόχο την εξαγωγή τελικών συμπερασμάτων. Η δράση πραγματοποιείται από το ΕΙΕΑΔ σε
συνεργασία με τις περιφέρειες, τους κοινωνικούς εταίρους και την επιστημονική επιτροπή.

•

Δράσεις αξιολόγησης: Οι δράσεις αξιολόγησης είναι σημαντικές για την βελτίωση του
Συστήματος και γενικότερα για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των εφαρμοζόμενων
πολιτικών. Έχει προταθεί η λειτουργία μόνιμης ομάδας εντός της ευρύτερης ομάδας εργασίας
του ΕΙΕΑΔ για το Σύστημα Διάγνωσης που θα ασχολείται αποκλειστικά και σταθερά με το θέμα
της αξιολόγησης σε συνεργασία με το Υπουργείο και τον ΟΑΕΔ. Η συγκεκριμένη μονάδα θα
συγκεντρώνει τις μελέτες κι έρευνες αξιολόγησης των προγραμμάτων απασχόλησης/
κατάρτισης και θα αξιοποιεί τα αποτελέσματα για την ανατροφοδότηση του σχεδιαζόμενου
Συστήματος. Το Σύστημα Διάγνωσης θα επωφελείται έτσι από την παροχή νέων προτάσεων και
πρόσθετων πεδίων συλλογής στοιχείων. Επίσης το ΕΙΑΕΔ θα εισηγείται στο Υπουργείο Εργασίας
και στο Υπουργείο Παιδείας.

5.1.3. Στόχοι – Διαδικασίες – Προσδοκώμενα αποτελέσματα
Στόχοι:
•

Καταγραφή αναντιστοιχιών προσφοράς και ζήτησης επαγγελμάτων, προσόντων και
δεξιοτήτων.

•

Μεσοπρόθεσμη διάγνωση αναντιστοιχιών προσφοράς και ζήτησης επαγγελμάτων,
προσόντων και δεξιοτήτων.
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•

Συνεισφορά στον ορθολογικό σχεδιασμό πολιτικών και προγραμμάτων
κατάρτισης και ενίσχυσης της καινοτομίας.

εκπαίδευσης,

•

Συνεισφορά στην ορθολογικό προσανατολισμό του εργατικού δυναμικού στην αγορά
εργασίας μέσα από την παραγωγή και ανάλυση δεδομένων.

•

Συνεισφορά στον ορθολογικό προσανατολισμό των επιχειρήσεων αναφορικά με την αγορά
εργασίας μέσα από την παραγωγή και ανάλυση δεδομένων.

Διαδικασίες:
•

Ποσοτική εκτίμηση της ζήτησης εργασίας κατά κλάδο, περιφέρεια και επάγγελμα.

•

Ποσοτική εκτίμηση της προσφοράς εργασίας κατά κλάδο, περιφέρεια και επάγγελμα.

•

Συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, του Υπουργείου Παιδείας, των παραγωγικών
υπουργείων και των άλλων ερευνητικών φορέων στον εμπλουτισμό των ποσοτικών
στοιχείων με ποιοτικά δεδομένα.

•

Ετήσια ανανέωση αποτελεσμάτων.

•

Εκτίμηση των τάσεων εξέλιξης και της δυναμικής των επαγγελμάτων κατά κλάδο και
επαγγέλματα με τη συνεργασία ερευνητικών κέντρων και της ΕΛΣΤΑΤ.

•

Συγκέντρωση, κωδικοποίηση και αξιοποίηση των ερευνών και μελετών της αγοράς
εργασίας και των αξιολογήσεων των προγραμμάτων απασχόλησης.

•

Συμμετοχικό και δικτυακό σύστημα διακυβέρνησης.

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα
•

Προσδιορισμός δυναμισμού/ ανθεκτικότητας επαγγελμάτων/ κλάδων/ εκπαιδευτικών
επιπέδων και των αναντιστοιχιών που παρατηρούνται στην αγορά εργασίας σε εθνικό και
περιφερειακό επίπεδο.

•

Ροές και ζήτηση μισθωτής εργασίας στον ιδιωτικό τομέα σε επαγγελματικό, κλαδικό και
περιφερειακό επίπεδο.

•

Κενές θέσεις εργασίας και αναντιστοιχίες προσφοράς και ζήτησης εργασίας σε
επαγγελματικό και κλαδικό επίπεδο.

•

Χαρακτηριστικά των ανέργων και αναντιστοιχίες προσφοράς και ζήτησης εργασίας σε
κλαδικό, επαγγελματικό και χωρικό επίπεδο.
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•

Προσόντα και δεξιότητες του εργατικού δυναμικού.

•

Μεσοπρόθεσμη εκτίμηση/ πρόβλεψη των τάσεων και της δυναμικής που εμφανίζουν τα
διαφορετικά επαγγέλματα σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, ανά κλάδο, επάγγελμα, προσόντα
και δεξιότητες.

•

Μεσοπρόθεσμη διάγνωση αναντιστοιχιών προσφοράς και ζήτησης επαγγελμάτων και
προσόντων σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.

5.1.4. Υλοποίηση και Βιωσιμότητα συστήματος
Το Σύστημα Διάγνωσης σχεδιάζεται και οργανώνεται ως μια δράση συνεχής και διαρκώς
βελτιούμενη, σε επίπεδο μεθοδολογίας και πληρότητας-εξειδίκευσης εκροών. Η άμεση παραγωγή
εκροών εξασφαλίζεται από την αξιοποίηση της υπάρχουσας τεχνογνωσίας στο ΕΙΕΑΔ και τον
σχεδιασμό ενός απλού και λειτουργικού σχήματος εμπλουτισμού και επικύρωσης των
αποτελεσμάτων.
Τα πρώτα αποτελέσματα θα δώσουν την εικόνα της επαγγελματικής, κλαδικής και εκπαιδευτικής
διάρθρωσης της απασχόλησης και της ανεργίας και πληροφορίες για τις αναντιστοιχίες στην αγορά
εργασίας σε επίπεδο κλαδικό και επαγγελματικό. Τα πορίσματα της πρώτης φάσης θα
περιλαμβάνουν εκτιμήσεις για την εξέλιξη της απασχόλησης και ανεργίας σε κλαδικό,
επαγγελματικό και εκπαιδευτικό επίπεδο σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Θα βασίζονται εξ
ολοκλήρου στην ανάλυση δευτερογενών δεδομένων (ΕΛΣΤΑΤ, Εργάνη) με τη χρήση στατιστικών
δεικτών. Αξιοποιώντας τα αποτελέσματα της έρευνας του CEDEFOP για τις δεξιότητες (eu skills) και
εμπλουτίζοντάς τα με τις εισροές των κοινωνικών εταίρων και των περιφερειών θα παρουσιαστεί
μια αρχική εκτίμηση για την προσφορά και ζήτηση δεξιοτήτων.
Τα πρώτα αποτελέσματα θα περιλαμβάνουν πληροφόρηση για τα ακόλουθα:
•

Δυναμικοί/ ανθεκτικοί κλάδοι, κλάδοι σε αναδιάρθρωση (μονοψήφια ταξινόμηση ΣΤΑΚΟΔ)

•

Δυναμικά/ ανθεκτικά επαγγέλματα σε εθνικό επίπεδο (τριψήφια ταξινόμηση ISCO 08)

•

Δημογραφικά χαρακτηριστικά ομάδων που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο κοινωνικού
αποκλεισμού (ΝΕΕΤς, κ.λπ.) και στις οποίες θα πρέπει να στοχευθούν συγκεκριμένες πολιτικές
παρεμβάσεις.

•

Εκτιμήσεις σχετικά με την προσφορά και ζήτηση δεξιοτήτων.

Τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης θα παραχθούν από την ερευνητική ομάδα του ΕΙΕΑΔ, τα οποία
θα εμπλουτιστούν με τις εισροές των κοινωνικών εταίρων και των περιφερειών.
Η δεύτερη πιο ολοκληρωμένη φάση του Συστήματος θα περιλαμβάνει τα πορίσματα περισσότερων
αναλύσεων. Εκτός των αναλύσεων δευτερογενών δεδομένων, θα συνεκτιμηθούν τα πρώτα
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οικονομετρικά αποτελέσματα και θα αξιοποιηθούν τα δεδομένα των κοινωνικών εταίρων και των
περιφερειών. Η πληροφόρηση που θα παραχθεί στο τέλος της δεύτερης φάσης θα περιλαμβάνει τα
ίδια θέματα με την πρώτη φάση αλλά θα στηρίζεται σε μεγαλύτερο αριθμό εισροών. Ο
εμπλουτισμός - επικύρωση των αποτελεσμάτων θα πραγματοποιηθεί όπως και στην πρώτη φάση.
Το Σύστημα θα βρίσκεται σε πλήρη εφαρμογή το 2016 και θα παράγει πληρέστερη και περισσότερο
εξειδικευμένη πληροφόρηση στα θέματα αρμοδιότητάς του. Το 2016 θα πραγματοποιηθεί και η
πρώτη συστηματική αξιολόγηση των εκροών του συστήματος με στόχο την περαιτέρω βελτίωσή
του.
Οι δράσεις του Συστήματος Διάγνωσης της πρώτης φάσης θα χρηματοδοτηθούν από ιδίους πόρους,
ενώ στη δεύτερη και τρίτη φάση θα αξιοποιηθούν τα κονδύλια του ΕΣΠΑ.
5.1.5. Στάδια ανάπτυξης του συστήματος διάγνωσης
•

Πρώτη Περίοδος

-

Ανάλυση των στοιχείων της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού.

-

Ανάλυση των ροών μισθωτής απασχόλησης του συστήματος Εργάνη.

-

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

-

Μεθοδολογία συλλογής δεδομένων από τις περιφέρειες.

-

Μεθοδολογία συλλογής δεδομένων από τους κοινωνικούς εταίρους.

•

Δεύτερη Περίοδος

-

Ειδικό ερωτηματολόγιο για δεξιότητες.

-

Συλλογή-επεξεργασία από κοινωνικούς εταίρους.

-

Πρωτογενή δεδομένα από 13 περιφέρειες.

-

Οικονομετρικές εκτιμήσεις.

-

Συνολική μεθοδολογία Συστήματος Διάγνωσης Αναγκών.

-

Πλατφόρμα πληροφόρησης.

-

Δημιουργία και λειτουργία μονάδας αξιολόγησης.

-

Τελική Έκθεση.
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•

Τρίτη Περίοδος

-

Ανάλυση των δεδομένων της έρευνας PIAAC του ΟΟΣΑ για τις δεξιότητες.

-

Μετά-ανάλυση των πορισμάτων των υφισταμένων μελετών αξιολόγησης πολιτικών.

-

Μελέτες απορροφητικότητας στην αγορά εργασίας διαφόρων ειδικεύσεων και επιπέδων
εκπαίδευσης.

-

Μελέτες αξιολόγησης των δράσεων για την ενίσχυση της απασχόλησης και την
καταπολέμηση της ανεργίας.
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5.2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
5.2.1. Μεθοδολογία Περιφερειακού Μηχανισμού
Σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης για τη Διάγνωση Αναγκών το βασικό ζητούμενο είναι ο
προσδιορισμός των βασικών μεγεθών της αγοράς εργασίας στο παρόν και στο άμεσο μέλλον και ο
εντοπισμός αναντιστοιχιών στην αγορά εργασίας σε επίπεδο οικονομίας, κλάδων, επαγγελμάτων,
δεξιοτήτων και χωρικών ενοτήτων. Η δημιουργία Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών στοχεύει στον
αποτελεσματικό προσανατολισμό των πόρων σε προγράμματα ενίσχυσης της απασχόλησης/
καταπολέμηση της ανεργίας και στην αναβάθμιση του συστήματος εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Το έργο της Διάγνωσης Αναγκών συνίσταται:
1. στην πρόγνωση των μεγεθών της αγοράς εργασίας και κυρίως στο δυναμισμό των κλάδων, των
επαγγελμάτων και των αναγκών σε δεξιότητες, γνώσεις, ικανότητες και
2. στην αξιοποίηση των πορισμάτων της πρόγνωσης στις ενέργειες ενίσχυσης της απασχόλησης/
καταπολέμησης της ανεργίας και στην αναβάθμιση του συστήματος εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Τα παραπάνω συνδέονται και ταυτόχρονα είναι διακριτά μεταξύ τους. Το πρώτο είναι περισσότερο
τεχνοκρατικό, το δεύτερο θα πρέπει να λάβει υπόψη του όχι μόνο τα επιστημονικά πορίσματα του
πρώτου αλλά παράλληλα να τα εναρμονίσει και με μια σειρά άλλων πολιτικών προτεραιοτήτων
έτσι ώστε να διαμορφώσει τις τελικές επιλογές. Ο μεθοδολογικός οδηγός των περιφερειών
αναφέρεται στην πρόγνωση, δηλαδή στο έργο και το ρόλο των περιφερειών στον αναπτυσσόμενο
Μηχανισμό Διάγνωσης για την ελληνική αγορά εργασίας.
Το Σχέδιο Δράσης που συντάχθηκε από το ΕΙΕΑΔ, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας
κατατέθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εγκρίθηκε τον Μάιο 2015. Η πρώτη φάση του
Μηχανισμού προέβλεπε παραδοτέα (αναλύσεις στατιστικών δεδομένων από δευτερογενείς πηγές
για το δυναμισμό των κλάδων, των επαγγελμάτων σε εθνικό επίπεδο και περιορισμένες σε χωρικό
επίπεδο) τον Ιούνιο 2015. Η δεύτερη φάση του Μηχανισμού προέβλεπε παραδοτέα (αναλύσεις
δεδομένων από δευτερογενείς πηγές, ανάλυση πρωτογενών στοιχείων για την πληροφόρηση σε
συγκεκριμένους τομείς) τον Δεκέμβριο 2015. Στα παραδοτέα της β’ φάσης παρουσιάζονται
αποτελέσματα σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Η περιφερειακή ανάλυση στο έργο της
διάγνωσης αναγκών συνίσταται σε δύο επιμέρους αναλύσεις: ανάλυση δευτερογενών δεδομένων
της ΕΛΣΤΑΤ, του ΟΑΕΔ και του Εργάνη και στην ανάλυση των πρωτογενών δεδομένων των ίδιων των
περιφερειών.
Να αναφερθεί ότι ο σχεδιασμός των περιφερειακών μηχανισμών διάγνωσης αναγκών είχε
προηγηθεί του σχεδιασμού του εθνικού μηχανισμού. Αυτό είχε ως ακόλουθο ορισμένες
περιφέρειες να έχουν προγραμματίσει ενέργειες σε σχέση με τη δημιουργία του μηχανισμού
διάγνωσης αναγκών και σε κάποιες περιπτώσεις να υπάρχουν και παραδοτέα από τις ενέργειες
αυτές. Βεβαίως για τη δημιουργία και λειτουργία του εθνικού μηχανισμού απαιτούνται κοινές
μεθοδολογικές αρχές οι οποίες θα βοηθήσουν στην σύνθεση και την ανάλυση των δεδομένων.
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Αφενός για να μην διαταραχθεί ο προγραμματισμός των περιφερειών και αφετέρου για τη συλλογή
αξιόπιστων και αξιοποιήσιμων δεδομένων, αποφασίστηκε να δοθούν κάποιες γενικές
κατευθύνσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να καλύψουν τα κενά της πληροφόρησης. Συγκεκριμένα
ζητήθηκε από τις περιφέρειες να εστιάσουν κυρίως σε τρεις τομείς:
•

Κενές θέσεις στην περιφέρεια. Σε ποιους κλάδους και επαγγέλματα εμφανίζονται και για
ποιους λόγους.

•

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).

•

Πληροφορίες για την αναντιστοιχία των δεξιοτήτων στην περιφέρεια. Εντοπίζονται κάποιες
«οριζόντιες» ή και επαγγελματικές δεξιότητες που διαπιστώνεται έλλειψη στην περιφέρεια;
Ποιες είναι οι δεξιότητες, σε ποια επαγγέλματα και κλάδους διαπιστώνονται οι σχετικές
ελλείψεις.

Ανεξαρτήτως διαφοροποιήσεων μεθοδολογικών επιλογών σε περιφερειακό επίπεδο, θα πρέπει να
τονιστεί ο κομβικός ρόλος των περιφερειών στον εθνικό μηχανισμό διάγνωσης αναγκών. Οι
περιφέρειες μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά με την παροχή σημαντικής πληροφόρησης που
δεν είναι διαθέσιμη στον εθνικό μηχανισμό. Η γνώση των τοπικών κοινωνιών μπορεί με αυτή την
έννοια να αναβαθμίσει τα παραδοτέα που συντάσσονται σε εθνικό επίπεδο. Ο ρόλος των
περιφερειών αποτυπώνεται σε διάφορα στάδια συμμετοχής τους στο μηχανισμό: ανάλυση
περιφερειακών δεδομένων, επικύρωση των εθνικών και περιφερειακών αναλύσεων που
πραγματοποιούνται από το ΕΙΕΑΔ, αξιολόγηση των περιφερειακών αναλύσεων με βάση τα
περιφερειακά δεδομένα. Επίσης οι περιφέρειες συμμετέχουν στις ομάδες εργασίας και στα δίκτυα
στο πλαίσιο του Μηχανισμού Διάγνωσης.
5.2.1.1. Αρχές και προσέγγιση
Οι μεθοδολογικές αρχές και η προσέγγιση που υιοθετούνται σε περιφερειακό επίπεδο ακολουθούν
ομοίως τις αρχές3 και τη μεθοδολογία4 του Εθνικού Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών.
5.2.1.2. Ζητούμενες πληροφορίες από τις περιφέρειες
Σύμφωνα με τον εθνικό σχεδιασμό πραγματοποιούνται αναλύσεις στατιστικών δεδομένων από την
ΕΛΣΤΑΤ, τον ΟΑΕΔ και το Σύστημα Εργάνη. Από τις περιφέρειες ζητείται να συμπληρώσουν την
υπάρχουσα πληροφόρηση στις βασικές θεματικές της διάγνωσης αναγκών αξιοποιώντας δεδομένα
που δεν είναι διαθέσιμα σε εθνικό επίπεδο.
Η ζητούμενη πληροφόρηση από τις περιφέρειες καλύπτει τις εξής θεματικές:

3
4

Βλ. σελ. 380, του παρόντος
Βλ. σελ. 381, του παρόντος
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1. Κενές θέσεις εργασίας και θέσεις εργασίας που με δυσκολία καλύπτονται: ποσοτικά και ποιοτικά
χαρακτηριστικά αυτών. Πόσες κενές θέσεις υπάρχουν, σε ποιους κλάδους και επαγγέλματα, ποια
είναι τα χαρακτηριστικά των κενών θέσεων και των επιχειρήσεων στις οποίες καταγράφονται, για
πόσο καιρό και για ποιο λόγο παραμένουν κενές.
2. Κριτήρια πρόσληψης - απασχόλησης σε επαγγελματικό/ κλαδικό επίπεδο.
3. Πληροφόρηση σχετικά με τη δυναμική των κλάδων και των επαγγελμάτων καθώς και των
προϋποθέσεων για την αύξηση της απασχόλησης σε επαγγέλματα και κλάδους. Εκτίμηση του
βαθμού που επηρεάζει η μεταβολή της απασχόλησης ενός κλάδου, τους υπόλοιπους οικονομικούς
κλάδους. Βαθμός χρησιμοποίησης της παραγωγικής ικανότητας (capacity utilization) των
επιχειρήσεων και των εργαζομένων.
4. Πληροφόρηση σχετικά με την παραγωγικότητα των κλάδων και των πρόσφατων μεταβολών
αυτής σε συγκεκριμένους κλάδους. Τυχόν αλλαγές στην παραγωγικότητα, είτε λόγω τεχνολογίας
είτε λόγω οργάνωσης της εργασίας, επηρεάζει τις προβλέψεις για τα μεγέθη της απασχόλησης και
της ανεργίας.
5. Πληροφόρηση σχετικά με τον δυναμισμό κλάδων/ επαγγελμάτων σε αναλυτικότερο επίπεδο από
τις επίσημες κατηγοριοποιήσεις που χρησιμοποιούνται στην ανάλυση των δευτερογενών
δεδομένων. Επίσης, υπάρχουν ορισμένα επαγγέλματα και ομάδες επαγγελμάτων (π.χ. «πράσινα»
επαγγέλματα) που δεν εμφανίζονται στις συγκεκριμένες κωδικοποιήσεις και για τα οποία δεν
υπάρχει πληροφόρηση από τα δευτερογενή δεδομένα.
6. Αναλυτικές πληροφορίες για τις επαγγελματικές και τις «οριζόντιες» δεξιότητες συγκεκριμένων
επαγγελμάτων. Το θέμα των δεξιοτήτων προσεγγίζεται αποτελεσματικά σε επίπεδο επαγγέλματος.
Η πληροφόρηση που ζητείται από τις περιφέρειες είναι χρήσιμο να δοθεί σε επίπεδο
αναλυτικότερο της περιφέρειας (πρώην νομός ή και αναλυτικότερη χωρική διαίρεση). Δεδομένων
των προβλημάτων που έχουν αναφερθεί, η ελάχιστη εισροή που ζητείται από τις περιφέρειες
περιορίζεται στα σημεία 1, 3 και 6, από την προαναφερθείσα λίστα.
5.2.1.3. Συλλογή δεδομένων
Ο συνδυασμός ποσοτικών και ποιοτικών μεθόδων θεωρείται η βέλτιστη επιλογή. Με τις ποσοτικές
μεθόδους είναι δυνατή η γενίκευση των συμπερασμάτων και με τις ποιοτικές μεθόδους αντλούνται
πληροφορίες σε βάθος. Ο συνδυασμός των δύο αυτών μεθόδων επιτρέπει τη συλλογή της μέγιστης
δυνατής πληροφόρησης.
Για τα ποσοτικά δεδομένα προτείνεται η διενέργεια έρευνας εργοδοτών με επιτόπια συνέντευξη σε
δείγμα επιχειρήσεων. Για τα ποιοτικά δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό των
επαγγελματικών δεξιοτήτων με τη χρήση συνέντευξης σε βάθος και την πραγματοποίηση ομάδων
εστίασης (focus groups).
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5.2.1.4. Ανάλυση πληροφοριών
Η περιοδικότητα των αναλύσεων, η διενέργεια πρωτογενούς ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας σε
ετήσια βάση αρχικά και μετέπειτα ανά δύο έτη ή ανά έτος σε εστιασμένο κλάδο/επάγγελμα,
αποτελεί βασική μεθοδολογική επιλογή που θα επιτρέψει τη συλλογή πληροφοριών για το
μηχανισμό διάγνωσης αναγκών. Τέλος πρέπει να υπογραμμιστεί το ζήτημα της εποχικότητας, σε
ορισμένες περιφέρειες, ως μια βασική παράμετρος, η οποία θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στη
συλλογή των δεδομένων.
5.2.1.5. Επικύρωση αποτελεσμάτων
Η διαδικασία της επικύρωσης υφίσταται στο πλαίσιο του Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών με
στόχο την επίτευξη υψηλής ποιότητας αποτελεσμάτων. Ο Μηχανισμός παράγει ετησίως δύο
(Ιούνιο-ετήσια στοιχεία, Δεκέμβριο) επικαιροποιήσεις βασικών μεγεθών τα οποία κάθε φορά
εμπλουτίζονται από τις περιφέρειες και τους κοινωνικούς εταίρους. Και στις δύο χρονικές στιγμές
τα αποτελέσματα διαβιβάζονται στους κοινωνικούς εταίρους και τις περιφέρειες και στη συνέχεια
στην επιστημονική επιτροπή για επικύρωση. Κατά την διαδικασία επικύρωσης και εφόσον
υπάρξουν διαφοροποιήσεις, οι οποίες τεκμαίρονται από εξειδικευμένες πληροφορίες του φορέα
επικύρωσης, ακολούθως αναπροσαρμόζονται τα συμπεράσματα στη βάση των παρατηρήσεων που
έχουν ήδη γίνει.
5.2.1.6. Αξιολόγηση
Η αξιολόγηση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος κάθε επιστημονικής προσπάθειας. Στην περίπτωση
των περιφερειών η αξιολόγηση συνίσταται στη σύγκριση των πορισμάτων των περιφερειακών
αναλύσεων με την υπάρχουσα κατάσταση ένα έτος μετά τη διενέργεια των αναλύσεων.
Συγκρίνονται τα αποτελέσματα των περιφερειακών αναλύσεων σχετικά με το δυναμισμό των
κλάδων και επαγγελμάτων που πραγματοποιείται το έτος ν, με τα αποτελέσματα που θα
προκύψουν για το δυναμισμό των κλάδων και επαγγελμάτων το έτος ν+1. Η αξιολόγηση γίνεται σε
ετήσια βάση.
5.2.1.7. Διάχυση αποτελεσμάτων
Τα αποτελέσματα των περιφερειακών αναλύσεων διαβιβάζονται στο ΕΙΕΑΔ και ενσωματώνονται
στα συνολικά παραδοτέα του Μηχανισμού. Αναρτώνται ως ξεχωριστά παραδοτέα στις ιστοσελίδες
των περιφερειών, του ΕΙΕΑΔ και του Υπουργείου Εργασίας. Η διάχυση των αναλύσεων
περιλαμβάνει τα δεδομένα των πρωτογενών ερευνών, ειδικές μελέτες και την αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων.
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5.3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
5.3.1. Γενικές εισαγωγικές αναφορές για την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και το Μηχανισμό
Διάγνωσης Αναγκών
Η κρίση χρέους και η δημοσιονομική προσαρμογή (μετά το 2009) επηρέασε αρνητικά την
περιφερειακή οικονομία, τα εισοδήματα και την απασχόληση. Ειδικότερα, η σχετική θέση της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην ΕΕ υποχώρησε κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες (από το 109% του
κατά κεφαλήν ΑΕΠ, της ΕΕ των 27 το 2009, στο 89% το 2011), ενώ συνολικά το ΑΕΠ υποχώρησε
κατά 10,4% σε τρέχουσες τιμές.
Ο τουρισμός5 και το εμπόριο κυριαρχούν στην οικονομική δραστηριότητα της Π.Ν.Α., σε ποσοστό
51,4% της Ακαθάριστης Αξίας Παραγωγής. Άλλοι σημαντικοί κλάδοι δραστηριότητας είναι η
δημόσια διοίκηση συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης και της υγείας (15,7%) και η διαχείριση
ακινήτων (11,4%). Ο πρωτογενής (2,5%) όσο και ο δευτερογενής τομέας (9,2%
συμπεριλαμβανομένων των κατασκευών) συμμετέχουν με μικρά ποσοστά6. Το υπόλοιπο 9,8%
σχεδόν ισοκατανέμεται σε ενημέρωση - επικοινωνία, πολιτισμό – ψυχαγωγία, χρηματοπιστωτικές
δραστηριότητες, καθώς και άλλες επαγγελματικές δραστηριότητες.
Πέρα από τον τουρισμό, η Περιφέρεια εξειδικεύεται στην αλιεία, στις υδατοκαλλιέργειες και στις
πλωτές μεταφορές. Σημαντική αδυναμία που επηρεάζει αρνητικά την ανταγωνιστικότητα της Π.Ν.Α.
είναι η περιορισμένη ροπή προς την καινοτομία. Σύμφωνα με τον σύνθετο δείκτη καινοτομίας, η
Περιφέρεια κατέχει τη 12η θέση μεταξύ των δεκατριών (13) Ελληνικών Περιφερειών με τιμή δείκτη
0,01, όταν ο μέσος όρος του δείκτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 0,55, καταλαμβάνοντας έτσι την
203η θέση στις 207 Ευρωπαϊκές Περιφέρειες7.
Η αγορά εργασίας εμφανίζει σημαντικές ιδιαιτερότητες λόγω της εποχικότητας της απασχόλησης
και του ιδιαίτερα μεγάλου ποσοστού απασχολούμενων στις τουριστικές δραστηριότητες.
Πέραν των ιδιαιτεροτήτων της Π.Ν.Α. που αφορούν στα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά της, ο
πολυ-νησιωτικός χαρακτήρας της και οι μεγάλες αποστάσεις μεταξύ των νησιών, καθώς και από το
μητροπολιτικό κέντρο της χώρας, σε συνδυασμό με τα άλλα μειονεκτήματα της ασυνέχειας του
χώρου, αδυνατίζουν τη χωρική, οικονομική και κοινωνική συνοχή, και οδηγούν σε έντονες
ενδοπεριφερειακές χωρικές ανισότητες.
Τα νησιά μπορούν να κατηγοριοποιηθούν8 στις ακόλουθες ομάδες:

5

Οι θετικές επιπτώσεις περιορίζονται στα νησιά που έχουν ιδιαίτερα ανεπτυγμένη τουριστική
δραστηριότητα. Το υψηλό κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Π.Ν.Α. οφείλεται κυρίως σε πέντε (5) νησιά, από τα
σαράντα οκτώ (48), που διαθέτουν έστω και στοιχειώδη οικονομική δραστηριότητα.
6
Στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ, 2001
7
Π.Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου, 2014-2020
8
«Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΠΧΣΑΑ) Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου», 2003.
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α. Ομάδα I: Νησιά μικρής γεωγραφικής έκτασης και με σοβαρά προβλήματα ανάπτυξης, όπως
συνεχής μείωση πληθυσμού, σοβαρές ελλείψεις σε υποδομές, ελάχιστος βαθμός αξιοποίησης των
πόρων τους (ποσοτικά και ποιοτικά) και αισθητή γεωγραφική απομόνωση (Αγαθονήσι, Ανάφη,
Αντίπαρος, Αρκιοί, Δονούσα, Ηρακλειά, Θηρασιά, Κίμωλος, Κίναρος, Κουφονήσια, Λειψοί,
Μάραθος, Μεγίστη, Νίσυρος, Σίκινος, Σχοινούσα, Τέλενδος, Τήλος, Φολέγανδρος, Χάλκη).
β. Ομάδα II: Νησιά που αναπτύσσονται τουριστικά, ενώ παράλληλα διαθέτουν και άλλες
παραγωγικές δραστηριότητες και εκμεταλλεύσιμους πόρους (Αμοργός, Άνδρος, Αστυπάλαια, Ίος,
Κάλυμνος, Κάρπαθος, Κάσος, Κέα, Κύθνος, Λέρος, Μήλος, Νάξος, Πάτμος, Σέριφος, Σίφνος, Σύμη,
Τήνος).
γ. Ομάδα III: Νησιά με σημαντική τουριστική δραστηριότητα σε Περιφερειακό, Εθνικό και Κοινοτικό
επίπεδο, με αυξανόμενες περιβαλλοντικές πιέσεις, πληθυσμιακή αύξηση και συγκέντρωση, με
άμεση ανάγκη ελέγχου του είδους της ανάπτυξής τους (Θήρα, Κως, Μύκονος, Πάρος, Ρόδος,
Σύρος).
Λαμβάνοντας υπόψη: α) την ιδιομορφία της Π.Ν.Α., τον πολύ-νησιωτικό της χαρακτήρα, τις
ενδοπεριφερειακές χωρικές ανισότητες, κ.ο.κ., β) τους στόχους του Μηχανισμού Διάγνωσης
Αναγκών, όπως αυτοί έχουν τεθεί στο Εθνικό Σχέδιο Διάγνωσης Αναγκών (ΕΙΕΑΔ) γ) την
Περιφερειακή Μεθοδολογική προσέγγιση για τις περιφέρειες και τους κοινωνικούς εταίρους
(ΕΙΕΑΔ) και δ) τη συνέργεια των προγραμμάτων στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 20142020, για παράδειγμα: Στρατηγική Έξυπνης Ειδίκευσης-RIS3, Π.Ε.Π. Ν. Αιγαίου 2014-2020,
Περιφερειακή Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης Καταπολέμησης της Φτώχειας και κάθε μορφής
Διακρίσεων στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, κ.α., παρατίθεται πρόταση για τη δημιουργία,
συγκρότηση και λειτουργία Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας στην
περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
Για τη λειτουργία και βιωσιμότητα του Μηχανισμού έχει σημασία να τονιστεί ιδιαιτέρως η σημασία
της δικτύωσης όλων των εμπλεκομένων (περιφέρεια, τοπική αυτοδιοίκηση, κοινωνικοί εταίροι,
φορείς εκπαίδευσης, κ.α.), κάτι που ειδικά για την περιφέρεια Ν. Αιγαίου αποτελεί - εκ προοιμίου τροχοπέδη, λόγω της πολυνησιωτικότητας με ό,τι αυτό σημαίνει: δυσκολία διασύνδεσης των
νησιών, δυσκολία μετακίνησης - προσβασιμότητας, ανισότητες, κ.ο.κ.. Η δημιουργία και
καλλιέργεια άμεσων και ενεργών διαύλων επικοινωνίας όλων των εμπλεκομένων καθώς και η
προώθηση της, όσο το δυνατόν, ισότιμης συμβολής – συμμετοχής στο έργο και τους στόχους που
έχει να επιτελέσει ο Μηχανισμός, θεωρείται ότι είναι θεμελιώδους - ζωτικής σημασίας. Στην
ανάπτυξη της πρότασης που ακολουθεί, αναφέρονται συγκεκριμένα οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες,
καθώς και οι διαδικασίες - τρόποι εμπλοκής όλων των μερών, ως ένα ζητούμενο και από την
μεθοδολογία ως έχει οριστεί από το ΕΙΕΑΔ. Τέλος αναφέρονται προτάσεις, συμπεράσματα και
καλές πρακτικές και από προηγούμενα προγράμματα, αναφορικά με τη δικτύωση.
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5.3.2. Πρόταση για τη Δομή και Λειτουργία του Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς
Εργασίας στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Ο Περιφερειακός Μηχανισμός Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας στην περιφέρεια του
Νοτίου Αιγαίου (μέσω του οποίου θα συγκεντρώνονται τα δεδομένα για τις τάσεις της
περιφερειακής αγοράς εργασίας), θα καταγράφει, αναλύει και ιεραρχεί τις ανάγκες σε επίπεδο
κλάδων οικονομικής δραστηριότητας, σε επίπεδο επαγγελμάτων, καθώς επίσης τις δεξιότητες και
τις ανάγκες για εκπαίδευση και κατάρτιση, στο πλαίσιο πάντα της συνέργειας και με τους στόχους
και τη στρατηγική της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, τα οποία θα ενσωματώνει στις
αναλύσεις, το σχεδιασμό και τις προτάσεις που θα καταθέτει.
Ως εκ τούτων, προτείνεται η δημιουργία του Μηχανισμού με την εξής ιεραρχική δομή9 (top down «από τα πάνω»):
1. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Επικεφαλής Φορέας), στο οργανόγραμμα του οποίου προτείνεται
να ενταχθεί η Δομή – Μηχανισμός Διάγνωσης Αναγκών Αγοράς Εργασίας.
1.1. Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων. Αριθμεί 3 μέλη, με το 1 μέλος να ορίζεται Επικεφαλής της
Επιτροπής. Η σύνθεση της επιτροπής εμπειρογνωμόνων αποτελείται από εσωτερικούς ή και
εξωτερικούς συνεργάτες - εμπειρογνώμονες της Περιφέρειας σε θέματα απασχόλησης,
εκπαίδευσης/κατάρτισης οικονομίας ή και ανάπτυξης.
1.2. Περιφερειακή Διαβουλευτική Ομάδα. Συγκροτείται ομάδα10 από εκπροσώπους των
Κοινωνικών Εταίρων, των Δημοσίων Αρχών, της Αυτοδιοίκησης, των φορέων Απασχόλησης και δια
βίου εκπαίδευσης, των Πανεπιστημίων, των Ερευνητικών κέντρων, κ.α., κατόπιν πρόσκλησης του
Περιφερειακού Μηχανισμού. Ο ορισμός και η επιλογή (και ως εκ τούτου η εξουσιοδότηση) των
εκπροσώπων όλων των εμπλεκόμενων μερών - φορέων, γίνεται μέσω των οριζόμενων εσωτερικών
διαδικασιών του εκάστοτε φορέα εκπροσώπησης.
1.3. Κύρια Ομάδα Έργου (Κ.Ο.Ε.) – στην έδρα της Περιφέρειας και συγκεκριμένα στη Γενική
Διεύθυνση Ανάπτυξης. Αριθμεί τρία (3) μέλη και το ένα (1) μέλος της ομάδας ορίζεται Συντονιστής
και Επιστημονικά υπεύθυνος. Προτείνεται να είναι στέλεχος που προέρχεται από την Περιφέρεια
Ν.Α. και πληροί τις προϋποθέσεις τόσο σε επίπεδο εκπαίδευσης/ επιστημονικής κατάρτισης, όσο
και σε επίπεδο εμπειρίας για τη θέση αυτή. Η σύνθεσή της 3μελούς ομάδας προτείνεται να
αποτελείται από έμπειρα στελέχη σε θέματα απασχόλησης, εκπαίδευσης/κατάρτισης,
επιχειρηματικής ανάπτυξης κ.ο.κ., προερχόμενα από την περιφέρεια ή και την τοπική
αυτοδιοίκηση.
Το έργο της Κύριας Ομάδας Έργου προτείνεται να συνδράμουν :

9

Βλ. Οργανόγραμμα Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας Π.Ν.Α., στο Παράρτημα.
Τα μέλη της Περιφερειακής Διαβουλευτικής Ομάδας είναι πολύ πιθανό να ταυτίζονται, για παράδειγμα, ως
πρόσωπα με μέλη της Τ.Ο.Ε.Π ή και μέλη των Ο.Ε.Π.Ε. (Ομάδα Έργου Περιφερειακής Ενότητας) κάτι που δεν
θεωρείται ασύμβατο εφόσον υπάρχουν διακριτοί ρόλοι και αρμοδιότητες.
10
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•

Το Γραφείο τύπου - επικοινωνίας (1 άτομο – πλήρη ή μερική απασχόληση)

•

Το Γραφείο πληροφορικής – τεχνικής υποστήριξης (1 άτομο – πλήρη ή μερική απασχόληση)

•

Το Γραφείο διοικητικής - γραμματειακής υποστήριξης (1 άτομο – πλήρη ή μερική
απασχόληση).

1.3.1.Ομάδα Έργου Περιφερειακής Ενότητας (Ο.Ε.Π.Ε). Η κάθε ομάδα αριθμεί τρία (3) μέλη και
συγκροτούνται στο σύνολο 13 ομάδες στην Π.Ν.Α., έτσι ώστε να αντιστοιχεί μία ομάδα σε κάθε μία
από τις 13 Περιφερειακές Ενότητες11. Το 1 μέλος της ομάδας ορίζεται ως υπεύθυνος/-η συντονιστής/-στρια της Ο.Ε.Π.Ε.. Ο υπεύθυνος/η της Ο.Ε.Π.Ε. προτείνεται να είναι στέλεχος με
εμπειρία σε θέματα αγοράς εργασίας, προερχόμενο/η από την εκάστοτε Περιφερειακή Ενότητα
(που ταυτίζεται με την εμβέλεια της Ο.Ε.Π.Ε.), το δεύτερο μέλος της Ομάδας προτείνεται να
προέρχεται από την τοπική αυτοδιοίκηση ή και άλλες σχετικές δημόσιες υπηρεσίες (π.χ. ΟΑΕΔ,
φορείς εκπαίδευσης/ κατάρτισης, αναπτυξιακούς φορείς) και το τρίτο μέλος προτείνεται να
προέρχεται από το τοπικό επιμελητήριο, της εκάστοτε Π.Ε. .
1.4. Τομεακή Ομάδα Έργου Περιφέρειας (Τ.Ο.Ε.Π.) και Τομεακό Συμβούλιο Τ.Ο.Ε.Π. Σε επίπεδο
Περιφέρειας συγκροτείται η Τομεακή Ομάδα Έργου Περιφέρειας και η εμβέλειά της είναι σε
επίπεδο Περιφέρειας, κατόπιν ανοιχτής πρόσκλησης της Περιφέρειας (που διενεργείται μέσω της
Κ.Ο.Ε.) σε όλα τα εν δυνάμει εμπλεκόμενα μέρη του Μηχανισμού (για παράδειγμα τομείς και
αντίστοιχοι φορείς: Απασχόλησης, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Έρευνας και Καινοτομίας,
Δημόσιοι φορείς, φορείς Επιχειρηματικότητας, Συλλογικοί φορείς, Επιμελητήρια, κ.α., με δράση σε
επίπεδο Περιφέρειας). Αριθμητικά δεν υπάρχει περιορισμός, στόχος είναι η μεγαλύτερη
αριθμητική, πλουραλιστική και ουσιαστική εκπροσώπηση και συμμετοχή στο Μηχανισμό.
Απώτερος ζητούμενος στόχος είναι η μεγαλύτερη αξιοπιστία και εγκυρότητα των δεδομένων, των
αναλύσεων και της αξιολόγησης αυτών, σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό επίπεδο, καθώς και η
διατύπωση ρεαλιστικών προτάσεων πολιτικής. Η Τ.Ο.Ε.Π. προτείνεται να εκπροσωπείται από 5μελή
επιτροπή η οποία θα αναδείξει τον/την πρόεδρο αυτής.
Η Τομεακή Ομάδα Έργου Περιφέρειας συστήνει στο εσωτερικό της το Τομεακό Συμβούλιο. Το
Συμβούλιο προτείνεται να είναι 3μελές. Τα μέλη του Συμβουλίου μπορούν, σε κάποιες
περιπτώσεις, να εναλλάσσονται αναλόγως της υλοποιούμενης τομεακής δράσης και κατόπιν της
σύμφωνης γνώμης της 5μελούς τομεακής επιτροπής.
Εργαλεία του περιφερειακού Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας αποτελούν:

11

Προτείνεται: α) στις περιπτώσεις που η εκάστοτε Περιφερειακή Ενότητα αποτελείται από ένα δήμο (Σύρος,
Άνδρος, Μύκονος, Τήνος) η Ο.Ε.Π.Ε. να συγκροτείται στο επίπεδο του δήμου, β) στις περιπτώσεις όπου η Π.Ε.
συμπεριλαμβάνει πλέον του ενός δήμου, η Ο.Ε.Π.Ε. να συγκροτείται στο δήμο (της Π.Ε.) με τον μεγαλύτερο
πληθυσμό και με την ευθύνη της λειτουργίας της στο επίπεδο της εκάστοτε Π.Ε. (π.χ. στην Π.Ε. Κω, με τους
δήμους Κω και Νισύρου, συγκροτείται η Ο.Ε.Π.Ε στο δήμο της Κω με την ευθύνη της λειτουργίας της στο
ενδοπεριφερειακό επίπεδο της Π.Ε., ως εκ τούτου στις εργασίες της συμπεριλαμβάνει και συνεργάζεται και
με το δήμο Νισύρου). Ανεξάρτητα από το πού εδρεύει η Ο.Ε.Π.Ε (δήμος με τον περισσότερο πληθυσμό),
δύναται να λειτουργεί ως ένα ενδοπεριφερειακό όργανο με αρμοδιότητες στο επίπεδο της εκάστοτε Π.Ε.
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•

Η δημιουργία και ανάπτυξη Ηλεκτρονικής Βάσης – Πλατφόρμας, στην οποία θα
καταχωρούνται δεδομένα από όλους τους εμπλεκόμενους12 (φορείς απασχόλησης,
εκπαίδευσης, κατάρτισης και δια βίου μάθησης, έρευνας και καινοτομίας, συλλογικοί
φορείς εργαζομένων και εργοδοτών, αλλά και μεμονωμένα άτομα13 ή και άλλοι φορείς
άμεσα ή και έμμεσα εμπλεκόμενοι). Στην ηλεκτρονική φόρμα κρίνεται χρήσιμο -μεταξύ
άλλων- να υπάρχουν ξεχωριστά πεδία για την κάθε Περιφερειακή Ενότητα, έτσι ώστε η
ανάλυση να είναι περισσότερο εστιασμένη στα δεδομένα και τις ανάγκες της κάθε Π.Ε. Τα
στοιχεία – δεδομένα καταχωρούνται από τις Ο.Ε.Π.Ε., την Κ.Ο.Ε., την Τ.Ο.Ε.Π., το Τομεακό
Συμβούλιο, χωρίς βεβαίως να αποκλείονται και άλλοι μεμονωμένοι φορείς ή και άτομα, σε
διαφοροποιημένα όμως πεδία που θα υπάρχουν στο ηλεκτρονικό σύστημα.

•

Οι πρωτογενείς και δευτερογενείς έρευνες και μελέτες που υλοποιούνται στον παρόντα
χρόνο ή και θα διενεργηθούν στο μέλλον.

•

Οι εκθέσεις της Κ.Ο.Ε. οι επιμέρους εκθέσεις που συντάσσονται από την κάθε Ο.Ε.Π.Ε. και
τέλος οι δύο ξεχωριστές εκθέσεις, αντίστοιχα, του Τ.Ο.Ε.Π. και του Τομεακού Συμβουλίου.

•

Η ετήσια έκθεση - πρακτικά συναντήσεων της Περιφερειακής Διαβουλευτικής Ομάδας.

•

Τέλος, οποιοδήποτε δεδομένο/ στοιχείο/ πόρισμα ή άλλη εισροή που μπορεί να
συνεισφέρει και να εναρμονίζεται με τις εισροές, τα ζητούμενα και τους στόχους του
Μηχανισμού σε επίπεδο περιφέρειας.

Αναφορικά με τη λειτουργία (bottom up - «από τα κάτω») του Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών
της Αγοράς Εργασίας:
•

Η Ομάδα Έργου Περιφερειακής Ενότητας (Ο.Ε.Π.Ε) λειτουργεί σε επίπεδο Περιφερειακής
Ενότητας και έχει συντονιστικό ρόλο (σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας) συμβάλλει ή και
διενεργεί αυτόνομα ή και σε συνεργασία με την Τ.Ο.Ε.Π., το Τομεακό Συμβούλιο την Κ.Ο.Ε., κ.α.
πρωτογενείς (ποσοτικές και ποιοτικές) έρευνες και μελέτες, έχει την ευθύνη έγκαιρης και
έγκυρης καταχώρισης δεδομένων και τροφοδότησης του Εργαλείου - Ηλεκτρονική πλατφόρμα
με επικαιροποιημένα στοιχεία, διενεργεί διαβουλευτικές συναντήσεις σε επίπεδο
Περιφερειακής Ενότητας (εφόσον κριθεί σκόπιμο) με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και
υπηρεσίες, είτε στο σύνολό τους, είτε με εστίαση σε ένα τμήμα/ τομέα αυτών. Σε τακτική βάση
και δύο (2) φορές ετησίως (Μάρτιος και Σεπτέμβριος14), συντάσσονται αντίστοιχες εκθέσεις
που αποστέλλονται στην Κ.Ο.Ε.. Ακόμη, η Ο.Ε.Π.Ε. συμμετέχει σε τακτική τηλεδιάσκεψη με την
Κ.Ο.Ε. ή και με την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων (1 φορά ανά έτος και έκτακτα εφόσον κριθεί
αναγκαίο, είτε από την Ο.Ε.Π.Ε., την Κ.Ο.Ε. ή την επιτροπή εμπειρογνωμόνων), διενεργεί ή και

12

Προτείνεται διαβαθμισμένη ηλεκτρονική πρόσβαση (βλ. ενότητα 5.3.6.3. του παρόντος)
Κατόπιν ηλεκτρονικού αιτήματος στους διαχειριστές της βάσης - Κύρια Ομάδα Έργου (βλ. ενότητα
5.3.6.3. του παρόντος).
14
Οι συγκεκριμένοι μήνες έχουν επιλεγεί έτσι ώστε να εναρμονίζονται χρονικά με τα παραδοτέα βάση των
χρονοδιαγραμμάτων που ορίζονται τόσο ως εκροές των Περιφερειακών Ενοτήτων προς την Περιφέρεια όσο
και προς τον Εθνικό Μηχανισμό Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας.
13
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συμβάλλει σε τοπικές δράσεις ενημέρωσης - δικτύωσης αυτόνομα ή και με τη συνεργασία και
συμβολή της Κ.Ο.Ε. (τόσο για τη διάχυση της πληροφόρησης για τους σκοπούς και τη
λειτουργία του Μηχανισμού όσο και για την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση
όλων των εμπλεκομένων μερών). Συμμετέχει στις διαβουλευτικές και γνωμοδοτικές
συναντήσεις που γίνονται στην έδρα της Περιφέρειας (ή σε οποιαδήποτε άλλη περιφερειακή
Ενότητα αποφασιστεί από την Κ.Ο.Ε. και την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων) δύο (2) φορές
ετησίως (Απρίλιος και αρχές Οκτωβρίου15). Τα μέλη των Ο.Ε.Π.Ε., Τ.Ο.Ε.Π., Τομεακό Συμβούλιο
και Κ.Ο.Ε. ενδέχεται να συμπίπτουν ως άτομα, κάτι που δεν είναι ασύμβατο (εκτός αν υπάρχουν
άλλοι ειδικοί ή και εξατομικευμένοι λόγοι, οι οποίοι δεν μπορούν να σταθμιστούν στην
παρούσα μελέτη), εφόσον σε κάθε επιμέρους δράση ή και ομάδα υπάρχει ξεχωριστός ρόλος
και αρμοδιότητες που διαφοροποιούνται από τους επιμέρους σκοπούς και στόχους κάθε
ομάδας.
•

Τομεακή Ομάδα Έργου Περιφέρειας (Τ.Ο.Ε.Π.) και Τομεακό Συμβούλιο

H συμβολή και λειτουργία της Τ.Ο.Ε.Π. και του Τομεακού Συμβουλίου κρίνεται σκόπιμη γιατί
συνδράμουν, συνεισφέρουν ή και συμβάλλουν εξειδικευμένα και εστιασμένα στον αντίστοιχο
τομέα/ κλάδο δραστηριοποίησής τους (απασχόληση, εκπαίδευση, δεξιότητες κ.ο.κ.).
o

o

•

15

Η Τ.Ο.Ε.Π. λειτουργεί σε εμβέλεια και επίπεδο Περιφέρειας. Συνεργάζεται με την Επιτροπή
Εμπειρογνωμόνων, και την Κ.Ο.Ε. καθώς και το Τομεακό Συμβούλιο στον ξεχωριστό του
ρόλο. Μετέχει, οργανώνει, συντονίζει ή/και συγκεντρώνει δεδομένα για δράσεις και
συμβάλλει στην εκπόνηση ερευνών και μελετών (ποιοτικά, ποσοτικά δεδομένα), στην
συλλογή και καταχώρηση δεδομένων στην πλατφόρμα (σε συνεργασία με την Κ.Ο.Ε.),
παρευρίσκεται στην τακτική (ή και σε έκτακτη εφόσον υπάρξει) ετήσια τηλεδιάσκεψη της
Κ.Ο.Ε. και των αντίστοιχων Ο.Ε.Π.Ε., συμβάλλει με παρατηρήσεις, σχόλια, συμπεράσματα
στις περιοδικές εκθέσεις (2 ετησίως) που αποστέλλονται. στην Κ.Ο.Ε. και την Επιτροπή
Εμπειρογνωμόνων. Μετέχει στην ετήσια διαβουλευτική και γνωμοδοτική συνάντηση του
Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών (στην έδρα της περιφέρειας ή σε άλλη περιφερειακή
ενότητα που θα αποφασιστεί).
Ο ρόλος του Τομεακού Συμβουλίου επικεντρώνεται κυρίως στην ποιοτική καταγραφή –
έρευνα και μελέτη για τις εξελίξεις των αναγκών της αγοράς εργασίας, αναφορικά με τις
δεξιότητες. Απώτερος στόχος είναι η προώθηση και ανάπτυξη δεξιοτήτων για
συγκεκριμένους κλάδους έτσι ώστε να μειωθούν οι αναντιστοιχίες στην αγορά εργασίας.
Συμβάλλει με παρατηρήσεις, σχόλια, συμπεράσματα στις περιοδικές εκθέσεις (2 ετησίως)
που αποστέλλονται στην Κ.Ο.Ε. και την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων. Μετέχει στην ετήσια
διαβουλευτική και γνωμοδοτική συνάντηση του Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών (στην
έδρα της περιφέρειας ή σε άλλη περιφερειακή ενότητα που θα αποφασιστεί).

Η Κύρια Ομάδα Έργου (Κ.Ο.Ε.) έχει στην αρμοδιότητά της:

Βλ. υποσημείωση 14.
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1. Τον ετήσιο προγραμματισμό ενεργειών και δράσεων (μελέτες, έρευνες ή και δράσεις
δικτύωσης - κινητοποίησης, δημοσιότητας, κ.ο.κ.) σε επίπεδο περιφέρειας, όσο σε επίπεδο
περιφερειακής ενότητας (αναφορικά με το τελευταίο γίνεται και σε συνεργασία με την
αντίστοιχη Ο.Ε.Π.Ε.)
2. Τη συλλογή και καταχώριση δεδομένων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, Η Κ.Ο.Ε. έχει τη
συνολική και τελική ευθύνη για τις καταχωρίσεις των δεδομένων, με την έννοια ότι τυχόν
επιπλέον ή συμπληρωματικά στοιχεία που δεν θα εμπίπτουν στην αρμοδιότητα, της
εκάστοτε Π.Ε., θα καταχωρούνται από την Κ.Ο.Ε. (για παράδειγμα: αποτελέσματα έρευνας,
η οποία έχει υλοποιηθεί και αφορά 3 ή 4 Π.Ε.).
3. Τη συγκέντρωση και επεξεργασία του υλικού της πλατφόρμας (συλλογή, επεξεργασία,
ανάλυση και σύνθεση δεδομένων, εξαγωγή πορισμάτων, συμπερασμάτων, διατύπωση
προτάσεων πολιτικής ή και άλλων παρατηρήσεων).
4. Τη συγκέντρωση του συνόλου των επιπρόσθετων εισροών του Μηχανισμού
5. Το συντονισμό, την επικοινωνία, τη συνεργασία, τη συμβουλευτική και εποπτεία των
Ο.Ε.Π.Ε. Συντάσσει και τηρεί πρακτικά από την τακτική (ή και έκτακτη εφόσον υπάρξει)
ετήσια συνεργασία - τηλεδιασκέψη με την εκάστοτε Ο.Ε.Π.Ε.
6. Την οργάνωση και διεξαγωγή της ετήσιας περιφερειακής διαβουλευτικής συνάντησης.16
7. Τη σύνταξη έκθεσης (1 ετησίως) από τη συνάντηση της Περιφερειακής Διαβουλευτικής
Ομάδας του Μηχανισμού, η οποία κατατίθεται στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων17.
8. Την κατάθεση 2 εκθέσεων ετησίως (ανά εξάμηνο) – αντίστοιχα των συναντήσεών της ως
Κ.Ο.Ε., στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων.
9. Την επικοινωνία και δημοσιότητα, σε όλα τα στάδια και φάσεις δημιουργίας και ανάπτυξης
του Μηχανισμού, καθώς και για όλες τις ενέργειές και δράσεις του Μηχανισμού τοπικά, σε
επίπεδο περιφέρειας, εθνικό επίπεδο, κ.α.
10. Την ευθύνη της διοικητικής λειτουργίας του έργου του Μηχανισμού.
Η Κ.Ο.Ε. αναφέρεται στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων και στον νόμιμο (ή εξουσιοδοτημένο)
εκπρόσωπο της Περιφέρειας.
•

16
17

Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων. Έχει επιτελικά την επιστημονική ευθύνη για τον συντονισμό και
τη λειτουργία του Μηχανισμού. Η λειτουργία της έχει να κάνει με την επικύρωση, επαλήθευση
και τη διαμόρφωση τελικών προτάσεων για το σχεδιασμό και τη χάραξη πολιτικής. Δύναται να

Προτείνεται οι διαβουλευτικές συναντήσεις να πραγματοποιούνται διαδοχικά σε όλες τις Π.Ε.
Η έκθεση, κατόπιν επικύρωσης της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, προωθείται στον Εθνικό Μηχανισμό.

396

Μελέτη Διάγνωσης των Αναγκών της Περιφερειακής Αγοράς Εργασίας στο Νότιο Αιγαίο

έχει άμεση πρόσβαση, επικοινωνία ή και συνεργασία με όλες τις ομάδες (Κ.Ο.Ε., Ο.Ε.Π.Ε.,
Τ.Ο.Ε.Π., Τομεακό Συμβούλιο) και τα δεδομένα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Η επιτροπή
μετέχει στην ετήσια διαβουλευτική συνάντηση του Μηχανισμού καθώς και σε όποιες άλλες
συναντήσεις, συνεδριάσεις των ομάδων κρίνει (επιλεκτικά) απαραίτητο, είτε δια ζώσης, είτε
μέσω της χρήσης τεχνολογιών. Διατηρεί μόνιμη συνεργασία και διασύνδεση με τον Εθνικό
Μηχανισμό και στη βάση ειδικής έκθεσης της Κύριας Ομάδας Έργου, θα έχει την τελική ευθύνη
για την επικύρωση και τον εμπλουτισμό των εθνικών αποτελεσμάτων.
Ο επικεφαλής της επιτροπής εκπροσωπεί τον περιφερειακό Μηχανισμό (ή εξουσιοδοτεί άλλο μέλος
της επιτροπής) αναφορικά με τη σύνδεση, αλληλοσυμπλήρωση και συνέργειά του με τον Εθνικό
Μηχανισμό καταγραφής αναγκών της αγοράς εργασίας ή και αλλού.
•

Περιφερειακή Διαβουλευτική Ομάδα. Η Ομάδα συνέρχεται τακτικά, μία φορά ανά έτος, με
στόχο να ανταλλάξει, να εκφράσει απόψεις και να καταθέσει προτάσεις για τα θέματα της
περιφερειακής αγοράς εργασίας, αναφορικά με τις ανάγκες, ελλείψεις και αναντιστοιχίες τόσο
σε επίπεδο αγοράς εργασίας, όσο και σε επίπεδο πολιτικών που εφαρμόζονται. Επίσης η
Διαβουλευτική Ομάδα θα πρέπει να εργασθεί στην κατεύθυνση της σύνθεσης των δεδομένων
ή και αποτελεσμάτων που έχουν προκύψει από επιμέρους δεδομένα, έρευνες και μελέτες είτε
αυτά προέρχονται από τις Ο.Ε.Π.Ε., Τ.Ο.Ε.Π., Τομεακό Συμβούλιο και Κ.Ο.Ε., είτε αφορούν τα
πορίσματα σε εθνικό επίπεδο, τα οποία θα διαβιβάζονται στον Εθνικό Μηχανισμό (κατόπιν
ειδικής εισηγητικής έκθεσης της Κ.Ο.Ε. η οποία θα διαβιβάζεται για τελική επικύρωση στην
Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων). Κατά τη διεξαγωγή της ετήσιας διαβουλευτικής συνάντησης, η
Περιφερειακή Διαβουλευτική Ομάδα δύναται να εργάζεται είτε σε ολομέλεια, είτε σε
ξεχωριστές ομάδες εργασίας, αναλόγως του θέματος, με απώτερο στόχο την υψηλού βαθμού
αποτελεσματικότητα των εργασιών της. Τα πορίσματα, συμπεράσματα και προτάσεις,
αποτέλεσμα των εργασιών της διαβούλευσης της ομάδας, επικυρώνονται και ενσωματώνονται
στις τελικές προτάσεις της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων.

•

Η Περιφέρεια έχει θεσμικά την ευθύνη για τη λειτουργία της Δομής – Μηχανισμού
Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας και δια μέσου του νόμιμου εκπρόσωπού της,
προτείνεται:
α) να αποφασίσει για τον επικεφαλής της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων και
β) να αποφασίσει για τη δημιουργία και ένταξη, στο οργανόγραμμα της Περιφέρειας (σε
επίπεδο Διεύθυνσης), της Δομής - Μηχανισμός Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας.

5.3.3. Μεθοδολογία και στόχοι του Περιφερειακού Μηχανισμού στην Π.Ν.Α.
Η μεθοδολογία του Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας στην περιφέρεια Νοτίου
Αιγαίου αναπτύσσεται στο πλαίσιο και τη βάση της μεθοδολογίας, ως έχει οριστεί συνολικά από το
ΕΙΕΑΔ τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. Ως εκ τούτου, ο Μηχανισμός Διάγνωσης
Αναγκών της Π.Ν.Α. θεμελιώνεται, ακολουθεί και αξιοποιεί μεθοδολογικά το ολιστικό μοντέλο
προσέγγισης, με την επιλογή των διαφορετικών και πολλαπλών πηγών άντλησης, συλλογής
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δεδομένων και μεθόδων ανάλυσης, που επιδιώκεται ταυτόχρονα μέσα από την οριζόντια και
κάθετη δικτύωση (όπου δίνεται η δυνατότητα μιας αμφίδρομης –και επαναληπτικής δυναμικής)
καθώς και με τους διαφορετικούς τρόπους εισροής, διασταύρωσης και «επαλήθευσης» δεδομένων,
έτσι ώστε να εξασφαλιστεί αναβαθμισμένη, ποιοτική και αξιόπιστη πληροφόρηση, η οποία και
αποτελεί τη βάση του Μηχανισμού.
Στο πλαίσιο αυτό ο περιφερειακός Μηχανισμός διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας
στοχεύει :
•

Στον εντοπισμό και την ανάδειξη των αναγκών – κενών θέσεων (σε επίπεδο τοπικό18,
επίπεδο περιφερειακής ενότητας και επίπεδο περιφέρειας) της αγοράς εργασίας σε
κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, επαγγέλματα –ειδικότητες και δεξιότητες καθώς
επίσης και τον δυναμισμό των κλάδων και επαγγελμάτων. Παράλληλα επιδιώκεται ο
προσδιορισμός των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της περιφέρειας, καθώς και οι παράμετροι
με θετικό ή αρνητικό πρόσημο και επίδραση.

•

Στον εντοπισμό θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο, επίπεδο περιφερειακών ενοτήτων
και σε περιφερειακό επίπεδο, καθώς επίσης και ανάδειξη πεδίων/ τομέων επιχειρηματικής
δραστηριότητας ή και αυτό-απασχόλησης στις χωρικές αυτές κατανομές και προώθηση
ανάλογων επιχειρηματικών δράσεων19.

•

Στην καταγραφή και δημιουργία προφίλ δεξιοτήτων, προσόντων και επιπέδων εκπαίδευσης
και επαγγελματική εμπειρίας (σε εργαζόμενους, ανέργους και επιχειρηματίες), με
συνυπολογισμό και των δημογραφικών δεδομένων. Εντοπισμός αναντιστοιχιών σε επίπεδο
οριζόντιων δεξιοτήτων ή και επαγγελματικών προσόντων. Αποτύπωση της υφιστάμενης
κατάστασης στην αγορά εργασίας, τόσο των βραχυπρόθεσμων όσο και των
μεσοπρόθεσμων τάσεων σε κλάδους, επαγγέλματα και δεξιότητες. Εξαγωγή
συμπερασμάτων για τις ανάγκες αναφορικά με τις αναντιστοιχίες, προτάσεις και
σχεδιασμός ολοκληρωμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης.

•

Στον εμπλουτισμό των αποτελεσμάτων του συστήματος διάγνωσης με πορίσματα άλλων
πρωτογενών ερευνών και μελετών (πλην των δευτερογενών που διενεργούνται σε επίπεδο
περιφέρειας και παρέχουν στοιχεία από φορείς, όπως ΕΛΣΤΑΤ, ΟΑΕΔ, ΓΣΕΕ, κ.α.) σε τοπικό,
σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας, επίπεδο περιφέρειας και οι οποίες μπορούν να είναι
ποσοτικές και ποιοτικές20, τόσο προς τις επιχειρήσεις/ εργοδότες όσο και προς τους
εργαζόμενους/ ανθρώπινο δυναμικό (οι ερευνητικές μέθοδοι, για μεγαλύτερη εγκυρότητα
και αξιοπιστία, μπορούν να είναι αλληλοσυμπληρούμενες και συνδυαστικές).

18

Η έννοια του τοπικού (όπου αναφέρεται) προσδιορίζεται, χωρικά, σε επίπεδο δήμου-τοπικής
αυτοδιοίκησης.
19
Επισημαίνεται η συνέργεια και με τα άλλα προγράμματα της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου 20142020, όπως: Έξυπνη Εξειδίκευση Πράσινα Επαγγέλματα, Καινοτομία, Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, κ.ο.κ.
20
Χρήση συνέντευξης, ομαδικές εστιασμένες συζητήσεις (focus groups), κ.α
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•

Στην αξιολόγηση των πολιτικών και προγραμμάτων για την απασχόληση, εκπαίδευση και
κατάρτιση, καθώς και την αξιολόγηση των περιφερειακών στρατηγικών. Τέλος απώτερος
στόχος είναι η τακτική και έγκυρη χορήγηση δεδομένων και εκτιμήσεων στο πλαίσιο του
σχεδιασμού μιας ρεαλιστικής και ορθολογικής στρατηγικής των προγραμμάτων για την
απασχόληση, την εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση και άλλων συναφών πολιτικών.

5.3.4. Δικτύωση: Η σημασία και συμβολή του στη βιωσιμότητα του Μηχανισμού
Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο ζήτημα της δικτύωσης, η οποία αναδεικνύεται ως ένα μεθοδολογικό
εργαλείο στο πλαίσιο της ολιστικής μεθοδολογικής προσέγγισης που ακολουθείται στον εθνικό και
περιφερειακό μηχανισμό. Κρίνεται αναγκαίο να γίνουν ξεχωριστές διατυπώσεις για τη σημασία, τη
συμβολή και το ρόλο της δικτύωσης για τη βιωσιμότητα του μηχανισμού, ο οποίος απαρτίζεται από
τη σύνθεση όλων των εμπλεκομένων με την αγορά εργασίας: δημόσιων και ιδιωτικών δομών και
υπηρεσιών, φορέων απασχόλησης, εργαζομένων, ανέργων, επιχειρηματιών, φορέων εκπαίδευσης/
επαγγελματικής κατάρτισης κ.ο.κ. Γενικότερα ο Εθνικός και Περιφερειακός Μηχανισμός διέπεται
από τη στρατηγική της δικτύωσης κάθετου και οριζόντιου χαρακτήρα, τη διεπιστημονική και
διατομεακή σύνθεση με τη συμμετοχή όλων των προαναφερόμενων φορέων. Η δικτύωση και η
επικοινωνία είναι οι «αρμοί» και οι «γέφυρες» που θα ενώσουν και θα διασυνδέσουν την πληθώρα
των εμπλεκομένων μερών σε ένα Μηχανισμό. Το δίκτυο, με την εν δυνάμει λειτουργία του, ως
ανάχωμα το οποίο θα ανακόψει και συγκρατήσει τους παράγοντες που αντιβαίνουν στην ενίσχυση
της απασχόλησης και την καταπολέμηση της ανεργίας, θα πρέπει να συνδέεται και να
ανατροφοδοτείται για τη συνέχεια, ζωτικότητα και ανθεκτικότητά του.
5.3.4.1. Ζώνες Δικτύωσης
Στο πλαίσιο του περιφερειακού Μηχανισμού η δικτύωση διαφαίνεται να διαμορφώνεται σε τρεις
ζώνες.
1. Στην ζώνη του εσωτερικού δικτύου: περιλαμβάνει τις δομές/ υπηρεσίες των περιφερειακών
ενοτήτων, για παράδειγμα η συνεργασία - συνέργεια των μελών (προερχόμενων από
διαφορετικές δομές/υπηρεσίες ) των Ο.Ε.Π.Ε. (οριζόντια δικτύωση).
2. Στην ζώνη του δικτύου των σημείων επιτελικού συντονισμού – εποπτικής και συμβουλευτικής
υποστήριξης του Μηχανισμού: περιλαμβάνονται για παράδειγμα η Περιφέρεια, η Επιτροπή
Εμπειρογνωμόνων, η Κ.Ο.Ε., η Τ.Ο.Ε.Π., το Τομεακό Συμβούλιο (κάθετη και οριζόντια
δικτύωση).
3. Στην εξωτερική ζώνη δικτύωσης: περιλαμβάνει για παράδειγμα τη συνεργασία με το Υπουργείο
Εργασίας, το ΕΙΕΑΔ και όλους τους φορείς που με διάφορους τρόπους συμβάλλουν στην
κατεύθυνση των στόχων του Μηχανισμού.
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5.3.4.2. Σκοποί και Στόχοι
Σκοποί και στόχοι της δικτύωσης αποτελούν: η ευαισθητοποίηση και κατανόηση των στόχων του
Μηχανισμού, η ενεργή - συνειδητή συνεργασία των φορέων του δικτύου, η επίτευξη κλίματος
συνεργασίας, αλληλοαποδοχής και αλληλοκατανόησης, η κινητοποίηση όλων για την
αποτελεσματική εφαρμογή των δράσεων και διαδικασιών του Μηχανισμού, η αναζήτηση
συναινετικών - ρεαλιστικών λύσεων σε θέματα που ενδεχομένως θα αναδυθούν.
5.3.4.3. Βασικές προϋποθέσεις και πλαίσιο αρχών της Δικτύωσης
Η επίτευξη υψηλού βαθμού κατανόησης του έργου και των ωφελειών (για τους αποδέκτες – άτομα
και φορείς - στο άμεσο και απώτερο μέλλον) που θα προκύψουν από το Μηχανισμό, η
εμπιστοσύνη μεταξύ των μελών του δικτύου και η συμφωνία για την προσήλωση στους στόχους
του και η δέσμευση της τήρηση των συμφώνων συνεργασίας αποτελούν μερικά από τα πρώτα,
καθοριστικά βήματα για την επιτυχία και αποτελεσματικότητα του Μηχανισμού.
Επίσης η αξιοποίηση και αναγνώριση των πλεονεκτημάτων ενός εκάστου των μελών του δικτύου
ενισχύει τη δυνατότητα των πεδίων παρέμβασης και τη σε βάθος αναγνώριση και συλλογή
δεδομένων για τους παράγοντες, τις δυσχέρειες και αναντιστοιχίες που επηρεάζουν την τοπική και
ευρύτερη αγορά εργασίας. Ως εκ τούτου, τους καθιστά ικανούς να κατανοήσουν περαιτέρω τα
οφέλη της δικτύωσης. Η ανάπτυξη συνεργατικής κουλτούρας, η απρόσκοπτη και αποτελεσματική
διαχείριση, η διάδοση των εμπειριών και της γνώσης μεταξύ των μελών του δικτύου βοηθούν στην
κατεύθυνση της αναγνώρισης και σύνθεσης της εικόνας της αγοράς εργασίας στη βάση μιας
ολιστικής οπτικής κι αυτό αποτελεί ένα συγκροτημένο, λειτουργικό και αποτελεσματικό δίκτυο.
Η οργανωτική δομή του δικτύου που διαφαίνεται στη δομή και λειτουργία του περιφερειακού
Μηχανισμού, είναι προσαρμοσμένη στη φύση και το χαρακτήρα των φορέων - μελών που το
συναποτελούν και κυρίως είναι συμβατό με τη μεθοδολογία, τους σκοπούς και στόχους που
επιδιώκονται στο πλαίσιο του Μηχανισμού Διάγνωσης αναγκών της Αγοράς Εργασίας.
5.3.4.4. Αναφορές και συμπεράσματα από παρελθούσα εμπειρία - πρόγραμμα δικτύωσης στην Π.Ν.Α.
Ακολουθούν αναφορές και συμπεράσματα σχετικά με πρότερο πρόγραμμα δικτύωσης21 στην
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, καθώς και τεχνογνωσία, καλές πρακτικές και πληροφορίες που
εκτιμάται ότι θα χρησιμεύσουν για την αποτελεσματική λειτουργία του δικτύου του Μηχανισμού.
(i). Οι επισημάνσεις για τη δικτύωση, στο πλαίσιο του προαναφερόμενου προγράμματος, είναι
σε σχέση με:

21

«Σχεδιασμός οργάνωση και λειτουργία δικτύων: συμπεράσματα προτάσεις», Εθνικό Θεματικό Δίκτυο
«Δικτύωση και συντονισμός υπαρχουσών και νέων δομών και μετεξέλιξή τους σε νέα σημεία επαφής»,
Ομάδα Εργασίας «Περιφερειακές Προσεγγίσεις- τοπικά δίκτυα». Άξονας δράση «Δικτύωση», Κ.Π. Equal
(Eνέργεια ΙΙΙ)
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•

Τη γεωγραφική εμβέλεια: εντοπίζονται προβλήματα αναφορικά με την πρόσβαση και
μετακίνηση από το ένα νησί στο άλλο (κυρίως το χειμώνα), καθώς επίσης και αυξημένο
κόστος και χρόνος που χρειάζεται για τις μεταβάσεις - μετακινήσεις.

•

Τη μορφή του δικτύου: διαφάνηκε – αρχικά - ότι το πρόβλημα επικοινωνίας θα μπορούσε
να παρακαμφθεί με τη χρήση νέων τεχνολογιών, κάτι που στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι
δεν αρκεί, γι’ αυτό και το δίκτυο στη συνέχεια λειτούργησε διαμοιρασμένο στους δύο
νομούς (Κυκλάδων και Δωδεκανήσου), έτσι ώστε να μπορούν τα μέλη να διευκολύνονται
στην παρουσία τους στις συνεδριάσεις και συναντήσεις του δικτύου. Η διά ζώσης
επικοινωνία κρίνεται αναγκαία και απαραίτητη.

•

Τη σημασία και το ρόλο της υπογραφής Πρωτοκόλλου Συνεργασίας για τη δέσμευση και
την κοινή στρατηγική από όλα τα μέρη του δικτύου.

•

Τη σημασία και τον κομβικό ρόλο του συντονισμού του δικτύου για τη βιωσιμότητά του.

•

Τη σημασία των εργαλείων (τη διαθεσιμότητά τους και τη δυνατότητα της χρήσης τους από
όλα τα μέλη), όπως οι νέες τεχνολογίες. Σημαντική είναι η ύπαρξη ισοτιμίας στις
δυνατότητες και τα μέσα επικοινωνίας.

•

Η δικτύωση θεωρείται «όπλο» για την ενιαία αντιμετώπιση του ζητήματος της
απασχόλησης, της επιχειρηματικότητας και της ανάπτυξης. Πολύ σημαντική θεωρείται η
ύπαρξη κινήτρου και η συνειδητοποίηση της αναγκαιότητας για την από κοινού
αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού. Στοιχείο άξιο αναφοράς για τη βιωσιμότητα και
λειτουργία του δικτύου αποτελεί η βούληση των φορέων, τόσο στο επίπεδο των νόμιμων
εκπροσώπων τους, όσο και στο επίπεδο των στελεχών τους.
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(ii). Χρήσιμα γενικά συμπεράσματα και συμπεράσματα που σχετίζονται με το σχεδιασμό της
δικτύωσης:
Γενικά συμπεράσματα
Συμπεράσματα σε σχέση με τον σχεδιασμό
• Διακρίνεται αυξημένη δυσκολία στη • Οι προσωπικές επαφές του συντονιστή είναι
δημιουργία δικτύου σε νησιωτική περιοχή.
απαραίτητες: Κανένα είδος επικοινωνίας
(στη φάση του σχεδιασμού και οργάνωσης
του δικτύου) δεν αποδίδει όσο
οι
• Η δημιουργία και λειτουργία δικτύου
προσωπικές επαφές του συντονιστή με
προϋποθέτει χρόνο για την πλήρη
εκπροσώπους των υποψηφίων φορέων για
ενεργοποίησή του.
συνεργασία. Οι συναντήσεις έχουν πολλούς
στόχους: ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης,
• Για την άρτια λειτουργία του δικτύου,
κατανόησης,
κ.α.,
του
πλαισίου
προϋπόθεση αποτελεί η σαφής οριοθέτηση
συνεργασίας.
του έργου του δικτύου καθώς και του ρόλου
που θα διαδραματίσει ο κάθε φορέας στο
πλαίσιο της δικτύωσης. Οι διαβουλεύσεις •
και συναντήσεις (απαιτείται χρόνος) θα
προσδιορίσουν τα πεδία δράσης και τις
ευθύνες του κάθε εταίρου.
•

Το δίκτυο πρέπει να σχετίζεται με τις
ανάγκες
και
τις
αναπτυξιακές
προτεραιότητες της περιοχής
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Οι κοινοί κώδικες επικοινωνίας αργούν να
δημιουργηθούν:
Η
κατανόηση
του
περιεχομένου
της
δικτύωσης,
των
δυνατοτήτων, ωφελειών, κ.ο.κ. που
προκύπτουν από αυτό είναι προϋποθέσεις
για ουσιαστική επικοινωνία και συνεργασία
των μελών του δικτύου. Το χρονικό
διάστημα που απαιτείται για την απόκτηση
κοινών κωδίκων είναι μεγάλο και η σωστή
προετοιμασία
αναδεικνύεται
ως
η
σημαντικότερη φάση της δικτύωσης.

•

Η λειτουργία των δικτύων στηρίζεται στη
δράση των ανθρώπων: είτε εκπροσωπούν
φορείς,
είτε
έχουν
αναλάβει
συγκεκριμένους
ρόλους,
ευθύνες,
αρμοδιότητες, τα πρόσωπα είναι αυτά που
τελικά υποστηρίζουν τη λειτουργία του
δικτύου.

•

Η πολιτική στήριξη είναι απαραίτητη: Η
ποικιλία των φορέων (δημόσιοι φορείς,
επιμελητήρια, σύλλογοι, οργανισμοί, κ.α.)
που δραστηριοποιούνται σε τοπικό ή
περιφερειακό επίπεδο και η ποικιλία
συμφερόντων που εκπροσωπούν μπορεί
ορισμένες
φορές
να
τους
φέρει
αντιμέτωπους. Η στήριξη και ο συντονισμός
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της δικτύωσης από φορείς όπως η Τοπική
Αυτοδιοίκηση ή η Περιφερειακή Διοίκηση
είναι
αναγκαία
προκειμένου
να
ξεπεραστούν προβλήματα επιλογών και
προτεραιοτήτων σε τοπικό επίπεδο και
προκειμένου στη συνέχεια το δίκτυο να έχει
κύρος και ισχύ.

5.3.4.5. Σύνδεση της εμπειρίας δικτύωσης στην Π.Ν.Α. με την πρόταση για τον περιφερειακό
Μηχανισμό Διάγνωσης Αναγκών. Εκτιμήσεις και προτάσεις.
Κλείνοντας την αναφορά στη δικτύωση και σε σχέση με τον προτεινόμενο Περιφερειακό
Μηχανισμό κρίνεται χρήσιμο να επισημανθεί ότι προκειμένου να διασφαλιστεί η κατά το δυνατόν
απρόσκοπτη λειτουργία του δικτύου έχει προταθεί (βεβαίως και για τους συνολικότερους σκοπούς
και στόχους του συστήματος διάγνωσης αναγκών) η ύπαρξη δικτύων ανά περιφερειακή ενότητα,
κάτι που θα συνδράμει και θα βοηθήσει στην επικοινωνία λόγω του προβλήματος της
πολυνησιωτικότητας και του χωρικού κατακερματισμού. Σε σχέση με την οριοθέτηση των ρόλων
και αρμοδιοτήτων των μερών του δικτύου, πέρα από το χρόνο που πρέπει να δοθεί αρχικά στην
οργάνωση του δικτύου, θα βοηθήσουν οι κοινά αποδεκτοί όροι και η υπογραφή των συμφώνων
συνεργασίας. Το δίκτυο σχετίζεται άμεσα με την προώθηση των τοπικών αναπτυξιακών προοπτικών
και στη βάση αυτή υπάρχει ισχυρό κίνητρο για τη συμμετοχή και υποστήριξη του δικτύου. Τέλος
προτείνεται η καλλιέργεια της επικοινωνίας μέσω των προσωπικών επαφών του συντονιστή με τα
μέλη του δικτύου και των εκπροσώπων τους, κάτι το οποίο θα βοηθήσει και στη δημιουργία μιας
κοινής γλώσσας – κώδικα επικοινωνίας. Η πολιτική στήριξη, η ύπαρξη της οποίας θεωρείται
κομβική, όπως και το πλαίσιο λειτουργίας του δικτύου και του μηχανισμού θεωρείται ότι υπάρχουν
ήδη και εμπεριέχονται, ως θεμελιώδη, από το οριζόμενο Εθνικό και Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης
για τη Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας. Είναι θεμιτό να ενισχυθεί και να συνεχιστεί
με την ίδια ένταση στο μέλλον.
5.3.5. Διασύνδεση του Περιφερειακού Μηχανισμού με τον Εθνικό Μηχανισμό Διάγνωσης Αναγκών
της αγοράς εργασίας
Ο Περιφερειακός Μηχανισμός διασυνδέεται και βρίσκεται σε απόλυτη συμβατότητα με τον Εθνικό
Μηχανισμό Διάγνωσης Αναγκών της αγοράς εργασίας τόσο σε θεσμικό όσο και σε οργανωτικό λειτουργικό πλαίσιο και δομή.
Ο περιφερειακός μηχανισμός διάγνωσης, επί της ουσίας, αποτελεί μια αναγώγιμη μετασχηματιστική δομή του εθνικού μηχανισμού. Επιπρόσθετα είναι συμβατός με τις «γραμμές»
που έχουν τεθεί σχετικά με τον συμπληρωματικό ρόλο του, αλλά και τον παρεμβατικό – ρυθμιστικό
ή και εξορθολογιστικό ρόλο του (σε περιφερειακό επίπεδο). Οι προτεινόμενες «επεκτάσεις» του
Μηχανισμού γίνονται στον άξονα της αναγκαιότητας για τη βέλτιστη λειτουργία και ενίσχυση της
συμπληρωματικότητας και συμβολής του στους στόχους του Εθνικού Μηχανισμού. Σε επίπεδο
μεθοδολογίας βρίσκεται ακριβώς στην κατεύθυνση και προσέγγιση που έχει διατυπωθεί από το
ΕΙΕΑΔ. Ως εκ τούτου υπάρχει η μέγιστη συνάφεια, αν όχι ταύτιση με τη μεθοδολογία του εθνικού
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αλλά και περιφερειακού μηχανισμού, όπως έχει περιγραφεί. Αναφορικά με τη διαλειτουργικότητα
της ηλεκτρονικής πλατφόρμας –πληροφοριακό σύστημα που θα αποτελέσει και ένα από τα βασικά
εργαλεία συλλογής δεδομένων – πληροφορίας, έγκειται περισσότερο στην αρμοδιότητα της Δ/νσης
Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
5.3.6. Γενικές επισημάνσεις και προτάσεις για το Μηχανισμό Διάγνωσης Αναγκών στην Π.Ν.Α.
5.3.6.1. Σύμφωνα Συνεργασίας ή Συμβόλαια Δέσμευσης.
Να σημειωθεί ότι κομβικό σημείο για τη λειτουργία όλων των ομάδων, του Συμβουλίου ή και
μεμονωμένων συνεργαζόμενων φορέων/ ατόμων είναι η σύναψη Συμφώνων Συνεργασίας ή
Συμβολαίων Δέσμευσης. Τα κείμενα, τα οποία θα διαφοροποιούνται αναλόγως, προτείνεται να
επεξεργασθεί η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων και η Περιφερειακή Διαβουλευτική Ομάδα σε
συνεργασία με την Κ.Ο.Α. και θα επικυρωθούν ως προς την τελική τους μορφή από την Επιτροπή
Εμπειρογνωμόνων.
Τα Σύμφωνα ή και Συμβόλαια κρίνονται απαραίτητα γιατί:
•

Υπάρχει σαφές και ξεκάθαρο πλαίσιο για τους ρόλους, αρμοδιότητες και σκοπούς της
συνεργασίας όλων των μερών (κυρίως αφορά τις Ο.Ε.Π.Ε., τους εκπροσώπους Τ.Ο.Ε.Π., το
Τομεακό Συμβούλιο).

•

Δεσμεύουν, με την ευρύτερη έννοια και λειτουργούν ως ένα σημείο αναφοράςταυτότητας, στο πλαίσιο της δικτύωσης. Βοηθούν αφενός τόσο στην εύρυθμη λειτουργία
του Μηχανισμού - με τους ήδη ενήμερους και με εκφρασμένη γραπτή συναίνεση - τους
συνεργαζόμενους φορείς, ως προς τους στόχους και τις δράσεις που θα υλοποιεί ο
Μηχανισμός και αφετέρου καθιστούν ενεργούς μετέχοντες τους ίδιους τους φορείς ή και τα
άτομα που τους εκπροσωπούν, για θέματα τα οποία άπτονται άμεσα της εργασιακής/
επιχειρηματικής τους ευημερίας (κυρίως αφορά τα μέλη Τ.Ο.Ε.Π., Ο.Ε.Π.Ε.).

5.3.6.2. Δημοσιότητα.
Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης προβλέπει τη δημοσιότητα και τη διάχυση της πληροφόρησης, με
διάφορους τρόπους, για τα πορίσματα κυρίως των μελετών και ερευνών σε εθνικό και
περιφερειακό επίπεδο. Προτείνεται σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο να υπάρχει συνεχής
ενημέρωση για τις δράσεις που έχουν σχεδιαστεί και που πρόκειται να υλοποιηθούν, είτε αφορούν
έρευνες - μελέτες, είτε αφορούν άλλες δράσεις (για παράδειγμα:. συναντήσεις Περιφερειακής
Διαβουλευτικής Ομάδας, τηλεδιάσκεψη Ο.Ε.Π.Ε.- Κ.Ο.Ε., πορίσματα συνεδριάσεων ή και εκθέσεων,
κ.α.), έτσι ώστε όλοι οι φορείς και η κοινωνία να γίνουν «κοινωνοί» της λειτουργίας του
Μηχανισμού. Αυτή η ευρύτερη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση αναμένεται να έχει
πολλαπλασιαστικά, θετικά αποτελέσματα τόσο για την ποσοτική διεύρυνση των συνεργαζόμενων
φορέων ή και ατόμων με το Μηχανισμό Διάγνωσης Αναγκών, όσο και για την πληροφόρηση για τις
γενικότερες ενέργειες και συνέργειες του Μηχανισμού και άλλων αλληλοσυμπληρούμενων
προγραμμάτων για την ανάπτυξη και ευημερία σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Για το
λόγο αυτό έχει προταθεί η λειτουργία γραφείου τύπου – επικοινωνίας/ δημοσιότητας, βοηθητικό
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κατά κύριο λόγο στο έργο της Κ.Ο.Ε., χωρίς να αποκλείεται η συνδρομή σε σχετικές ενέργειες
δημοσιότητας - επικοινωνίας και των άλλων οργάνων - μερών του Μηχανισμού, εφόσον το
αιτηθούν.
5.3.6.3. Πρόσβαση και Ηλεκτρονική Πλατφόρμα.
Όπως έχει ήδη προβλεφθεί για τη διασφάλιση του ηλεκτρονικού συστήματος - πλατφόρμα, η
προσβασιμότητα θα γίνεται διαβαθμισμένα. Προτείνεται και η πρόσβαση μεμονωμένων ατόμων
(εφόσον δεν έχει ήδη σχεδιαστεί από το Εθνικό Σχέδιο Δράσης-Μηχανισμό) σε συγκεκριμένα πεδία,
κατόπιν σχετικής αίτησής τους και κατόπιν αξιολόγησης αυτής.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑTA
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Το παρόν ερωτηματολόγιο αποτελεί μέρος της μελέτης στο πλαίσιο της ενέργειας με τίτλο «Εκπόνηση μελέτης, για τον εντοπισμό και την
καταγραφή των αναγκών της αγοράς εργασίας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου» του Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου 2014-2020. Η βοήθεια των
συμμετεχόντων διαμέσου των ανώνυμων ερωτηματολογίων θεωρείται ιδιαίτερα μεγάλης σπουδαιότητας. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για
την συμμετοχή σας. Ανάδοχος Φορέας Υλοποίησης της μελέτης είναι η εταιρεία Premium Consulting, μετά από διαγωνιστική διαδικασία.
Ημερομηνία __ / __ / 2016

ENOTHTA 1 – ΠΡΟΦΙΛ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
1. Είστε ιδιοκτήτης ή στέλεχος στην επιχείρηση:
□ Ιδιοκτήτης

□ Στέλεχος

2. Σε ποιους κλάδους δραστηριοποιείται η επιχείρησή σας;
□ Α. Γεωργία, δασοκομία και αλιεία
□ Β. Ορυχεία και λατομεία
□ Δ. Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος,
□ Ε. Παροχή νερού, επεξεργασία
φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού
λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και
δραστηριότητες εξυγίανσης
□ Ζ. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο –
□ Η. Μεταφορά και αποθήκευση
Επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και
μοτοσυκλετών
□ Ι. Ενημέρωση και επικοινωνία
□ Κ. Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές
δραστηριότητες
□ Μ. Επαγγελματικές, επιστημονικές και
□ Ν. Διοικητικές και υποστηρικτικές
τεχνικές δραστηριότητες
δραστηριότητες
□ Π. Δραστηριότητες σχετικές με την
□ Ρ. Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία
ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική
μέριμνα
3α.
Ποιο
είναι
το
αντικείμενο
της
……………………………………………………………………………………………...

επιχείρησής

□ Γ. Μεταποίηση
□ ΣΤ. Κατασκευές

□ Θ. Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής
καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης
□ Λ. Διαχείριση ακίνητης περιουσίας
□ Ο. Εκπαίδευση
□ Σ. Άλλες δραστηριότητες παροχής
υπηρεσιών

σας;

(βλ.

Παράρτημα

1)

3β. Εάν η επιχείρηση δραστηριοποιείται στον Πρωτογενή τομέα, ασχολείται με βιολογικές δραστηριότητες (γεωργία,
κτηνοτροφία, μελισσοκομία);
□ Ναι
□ Όχι
3γ. Εάν η επιχείρηση δραστηριοποιείται στον Δευτερογενή τομέα, ασχολείται με Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας / χρησιμοποιεί
υλικά φιλικά προς το περιβάλλον/ επαναχρησιμοποιεί και ανακυκλώνει απόβλητα και απορρίμματα;
□ Ναι
□ Όχι
3δ. Εάν η επιχείρηση δραστηριοποιείται στον Τριτογενή τομέα, ασχολείται με εμπόριο βιολογικών - οικολογικών προϊόντων/ με
αγροτουρισμό/ με ΑΠΕ/ με σχεδιασμό φωτοβολταϊκών και αιολικών πάρκων;
□ Ναι
□ Όχι
4. Σε ποιο νησί βρίσκεται η επιχείρησή σας: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
5. Πόσους μήνες λειτουργείτε το χρόνο
□ 12 μήνες

□ 6-12 μήνες

6. Ποιος ήταν ο κύκλος εργασιών της επιχείρησής σας (τζίρος) κατά το 2015;
□ < 50.000 €
□ 50.000-149.999 €
□ 150.000-1,49 εκατ. €
□ 1,5-4,99 εκατ.€

407

□ <6 μήνες

□ 5-14,99 εκατ. €

□ >15 εκατ. €

Μελέτη Διάγνωσης των Αναγκών της Περιφερειακής Αγοράς Εργασίας στο Νότιο Αιγαίο
7. Σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ο κύκλος εργασιών της επιχείρησής σας:
□ Αυξήθηκε
□ Παρέμεινε σταθερός
□ Μειώθηκε

□ Δεν ξέρω/ Δεν απαντώ

8. Σε σχέση με το προηγούμενο έτος, τα καθαρά κέρδη της επιχείρησής σας:
□ Αυξήθηκαν
□ Παρέμειναν σταθερά
□ Μειώθηκαν

□ Δεν ξέρω/ Δεν απαντώ

9α. Ποιος είναι σήμερα ο αριθμός των απασχολουμένων στην επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένου και του ιδιοκτήτη);
□1
□ 2-5
□ 6-10
□ 11-50
□ 51-250
□ >251
9β. Πόσοι από τους απασχολούμενους στην επιχείρηση είναι:
Πλήρους απασχόλησης
Μερικής απασχόλησης
Προσωρινής απασχόλησης
Εποχικής απασχόλησης

….
….
….
….

10. Αξιολογήστε τα παρακάτω ατομικά χαρακτηριστικά ως προς τη σημασία τους κατά τη διαδικασία προσλήψεων: (Αξιολόγηση
από 1 = καθόλου σημαντικό έως 5 = πολύ σημαντικό)
2
3
4
5
1
Φύλο
□
□
□
□
□
Ηλικία
□
□
□
□
□
Οικογενειακή Κατάσταση
□
□
□
□
□
Εθνικότητα
□
□
□
□
□
Εντοπιότητα
□
□
□
□
□
11. Αξιολογήστε τα παρακάτω στοιχεία ως προς τη σημασία τους κατά τη διαδικασία επιλογής προσωπικού:
(Αξιολόγηση από 1 = καθόλου σημαντικό έως 5 = πολύ σημαντικό)
1
2
3
4
Τίτλοι τυπικής εκπαίδευσης/ θεωρητική γνώση
□
□
□
□
Εμπειρία/ προϋπηρεσία
□
□
□
□
Παρακολούθηση προγραμμάτων επαγγελματικής
□
□
□
□
κατάρτισης
Εξειδίκευση σε σύγχρονες γνώσεις και ειδικότητες
□
□
□
□

5
□
□
□
□

12. Πότε ιδρύθηκε η επιχείρησή σας; (έτος ίδρυσης) …………………………………………………………………………………………………………………….
13α. Η επιχείρησή σας έχει εξαγωγική δραστηριότητα;
□ Ναι

□ Όχι

13β. Αν ναι, τι ποσοστό περίπου του κύκλου εργασιών σας (τζίρου) προέρχεται από την εξαγωγική σας δραστηριότητα;
□ 0 - 15%
□ ≥ 15% - 50%
□ ≥ 50%
14α. Σε τι βαθμό πιστεύετε ότι η επιχείρησή σας αξιοποιεί πλήρως τους διαθέσιμους πόρους/ μέσα (προσωπικό, εξοπλισμός
παραγωγής)
□ < 20%
□ 21-40%
□ 41-60%
□ 61-80%
□ >81%
14β. Εάν το παραπάνω ποσοστό είναι μικρότερο του 60%, παρακαλώ προσδιορίστε τους λόγους στους οποίους οφείλεται αυτό:
□ Οργάνωση εργασιών
□ Μάρκετινγκ
□ Μείωση κύκλου εργασιών
□ Παρωχημένη τεχνολογία
□ Άλλο (προσδιορίστε) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
15. Παρακαλώ επιλέξτε ποια από τα παρακάτω συστήματα/ διαδικασίες εφαρμόζετε/ διαθέτετε στην επιχείρησή σας:
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Σύστημα διασφάλισης ποιότητας παραγωγικής διαδικασίας
Εμπορικό σήμα
Βασικό ηλεκτρονικό σύστημα
Εξειδικευμένο λογισμικό
Ηλεκτρονικές πωλήσεις
Αυτόματα συστήματα παραγγελιοληψίας
Συστήματα αυτοματοποίησης στην παραγωγή
Συστήματα αυτοματοποίησης για την παρακολούθηση και έλεγχο "παραγωγικής" διαδικασίας
Οργανωμένη προβολή (σε επαγγελματικούς οδηγούς, μηχανές αναζήτησης κ.λπ.)
Πράσινες διαδικασίες κατά την παραγωγή

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Άλλο (προσδιορίστε)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ENOTHTA 2 – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
16. Σε σχέση με ένα χρόνο πριν, οι θέσεις εργασίας στην επιχείρησή σας:
□ Αυξήθηκαν
□ Μειώθηκαν

□ Παρέμειναν ίδιες

17. Ποια είναι τα αίτια των αλλαγών αυτών;

□
□
□
□

Οι μεταβολές στο
περιεχόμενο των
ειδικοτήτων
οφείλονται σε:
□
□
□
□

□

□

□

Άλλο (προσδιορίστε)

□

□

□

ΔΓ/ΔΑ

□

□

□

Αίτια των αλλαγών/ Είδος αλλαγών
Συρρίκνωση τζίρου
Επέκταση τζίρου
Τεχνολογική αναδιάρθρωση
Αλλαγή του τρόπου οργάνωσης της παραγωγής
Αλλαγή στον προσανατολισμό της εταιρείας ως προς το
παραγόμενο προϊόν ή την προσφερόμενη υπηρεσία

Η μείωση του
αριθμού των
απασχολουμένων
οφείλεται σε:
□
□
□
□

18α. Βρίσκεστε σε αναζήτηση προσωπικού αυτή την περίοδο;
□ Ναι

Η αύξηση του αριθμού
των απασχολουμένων
οφείλεται σε:

□ Όχι

18β. Εάν ναι, ποιες επαγγελματικές ειδικότητες αναζητάτε και ποιος είναι ο τρόπος απασχόλησης και το εκπαιδευτικό επίπεδο
που απαιτείται;
[Το εκπαιδευτικό επίπεδο να προσδιορισθεί με βάση τη Διεθνή Τυποποιημένη Ταξινόμηση Εκπαίδευσης (ISCED- International
Standard Classification of Education): 0= καμία εκπαίδευση 1=Πρωτοβάθμια εκπαίδευση (δημοτικό) 2= Κατώτερη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση (γυμνάσιο) 3= Ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (γενικό και επαγγελματικό λύκειο) 4= Μεταδευτεροβάθμια
εκπαίδευση μη Πανεπιστημιακή (ΙΕΚ) 5= Πρώτο επίπεδο Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ) 6= Δεύτερο επίπεδο Παν.
εκπαίδευσης (μεταπτυχιακό, διδακτορικό)]

Αριθμός

Επαγγελματική Ειδικότητα

Θέση στην
επιχείρηση (βλ.
παράρτημα 2)
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Τρόπος
απασχόλησης
(εποχική, μερική,
πλήρης)

Εκπαιδευτική
βαθμίδα

Πόσο δύσκολο είναι
να βρείτε τη
συγκεκριμένη θέση
(κλίμακα 1 -5 5
πολύ δύσκολο)
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18γ. Ποιος είναι ο κύριος λόγος που η θέση παραμένει κενή; (η ερώτηση αυτή επαναλαμβάνεται για όσες ειδικότητες αναφέρει η
επιχείρηση)
ΘΕΣΗ 1
ΘΕΣΗ 2
ΘΕΣΗ 3
Έλλειψη απαιτούμενων προσόντων - δεξιοτήτων
□
□
□
Έλλειψη ενδιαφέροντος
□
□
□
Έντονος ανταγωνισμός
□
□
□
Έλλειψη εργασιακής εμπειρίας
□
□
□
Μη ελκυστικές παροχές (π.χ. αμοιβή, εξέλιξη, εποχική εργασία,
□
□
□
βάρδιες)
Μη ελκυστικοί όροι σχετικά με την τοποθεσία λειτουργίας (π.χ.
□
□
□
απομακρυσμένη περιοχή, κακή συγκοινωνία)
Άλλο (προσδιορίστε)

□

□

□

Δεν γνωρίζω

□

□

□

19α. Πρόκειται να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας στην επιχείρησή σας στους επόμενους έξι μήνες;
□ Ναι
□ Όχι
□ Δεν ξέρω
19β. Αν ναι, ποιες επαγγελματικές ειδικότητες θα αναζητήσετε, ποιος θα είναι ο τρόπος απασχόλησης και η απαιτούμενη
εκπαιδευτική βαθμίδα για τις θέσεις αυτές;
Θέση στην
Τρόπος απασχόλησης
Αριθμός
Επαγγελματική Ειδικότητα
επιχείρηση (βλ.
Εκπαιδευτική βαθμίδα
(εποχική, μερική, πλήρης)
παράρτημα 2)

ENOTHTA 3 - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
20. Ποια είναι η βασικότερη επαγγελματική ειδικότητα για τη λειτουργία της επιχείρησή σας;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
21. Πόσους εργαζόμενους απασχολείτε σε αυτήν την ειδικότητα; ………………………………………………………………………………………………..
22. Ποιο είναι κατά τη γνώμη σας το σύνηθες επίπεδο τυπικών προσόντων που απαιτείται για αυτήν την ειδικότητα σε επίπεδο
εκπαίδευσης;
□ Υποχρεωτική ή στοιχειώδης εκπαίδευση
□ Αποφοίτηση από τεχνικό λύκειο
□ Αποφοίτηση από γενικό λύκειο
(έως γυμνάσιο)
□ Αποφοίτηση από σχολές ή ινστιτούτα
□ Αποφοίτηση ΤΕΙ/ΑΕΙ
□ Μεταπτυχιακοί/ διδακτορικοί τίτλοι
μεταλυκειακής εκπαίδευσης ή κατάρτισης
23. Τι ποσοστό αυτής της ειδικότητας: (σημειώστε κατά προσέγγιση το ποσοστό %)
είναι γυναίκες
είναι άνω των 50 ετών
είναι κάτω των 29 ετών
εργάζεται στην επιχείρηση λιγότερο από 2 έτη
είναι ΑΜΕΑ

….%
….%
….%
….%
….%

24. Σχετικά με την ειδικότητα που δηλώσατε παραπάνω, σε ποιο βαθμό απαιτούνται οι παρακάτω δεξιότητες, γνώσεις και
ικανότητες και ποιος είναι ο βαθμός επάρκειας των εργαζομένων σε αυτές:
(5 σε πολύ υψηλό βαθμό, 4 σε αρκετά υψηλό, 3 σε μέτριο βαθμό, 2 σε χαμηλό βαθμό, 1 δεν απαιτείται καθόλου/δεν την
διαθέτουν)
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Βασικές δεξιότητες (καλή γνώση και χρήση της ελληνικής γλώσσας/
αριθμητική ικανότητα)
Γνώση ξένων γλωσσών
Βασικές ψηφιακές δεξιότητες π.χ. αποστολή και λήψη ηλεκτρονικής
αλληλογραφίας, εκτύπωση εγγράφων, εισαγωγή δεδομένων
Εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες π.χ. χρήση λογισμικού, Excel,
PowerPoint, γνώσεις δικτύων κλπ.
Κοινωνικές δεξιότητες (Επικοινωνιακές ικανότητες/ Ευελιξία και
προσαρμοστικότητα/ Ικανότητα εργασίας σε ομάδα/ Ανάληψη
πρωτοβουλίας/ Οργανωτικές ικανότητες/ Δημιουργικότητα/ Ικανότητα
επίλυσης σύνθετων προβλημάτων/ Ικανότητα εκμάθησης νέων πραγμάτων/
Το να διαθέτουν επιχειρηματικό πνεύμα)
Επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες που σχετίζονται με την άσκηση του
επαγγέλματος (παρακαλώ διευκρινίστε)
……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………

Απαιτήσεις

Βαθμός επάρκειας

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

25. Σε ποιες ενέργειες θα προχωρήσετε για την κάλυψη των απαιτούμενων δεξιοτήτων; (πολλαπλής επιλογής)
□ Αύξηση ή επέκταση προγραμμάτων κατάρτισης
□ Ανακατανομή εργασιών
□ Αύξηση προσλήψεων.
□ Περισσότερες αξιολογήσεις υπαλλήλων/ αξιολογήσεις
επιδόσεων/ μπόνους
□ Απόκτηση εμπειρίας κατά τη διάρκεια της εργασίας
□ Δεν το θεωρώ απαραίτητο
□ Οποιαδήποτε άλλη ενέργεια; …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ΕΝΟΤΗΤΑ 4 – ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
26. Κατά τη τελευταία διετία (2014-2015) η επιχείρησή σας έχει εισάγει κάποιες σημαντικές καινοτομίες; (νέα ή βελτιωμένα
προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες/ διαδικασίες)
□ Ναι
□ Όχι
27. Γενικά θα λέγατε ότι είναι έτοιμοι οι απασχολούμενοι της επιχείρησής σας να προσαρμοστούν σε τέτοιου είδους αλλαγές
και καινοτομίες;
□ Σίγουρα ναι
□ Μάλλον ναι
□ Μάλλον όχι
□ Σίγουρα όχι
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Το παρόν ερωτηματολόγιο αποτελεί μέρος της μελέτης στο πλαίσιο της ενέργειας με τίτλο «Εκπόνηση μελέτης, για τον εντοπισμό και την
καταγραφή των αναγκών της αγοράς εργασίας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου» του Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου 2014-2020. Η βοήθεια των
συμμετεχόντων διαμέσου των ανώνυμων ερωτηματολογίων θεωρείται ιδιαίτερα μεγάλης σπουδαιότητας. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για
την συμμετοχή σας. Ανάδοχος Φορέας Υλοποίησης της μελέτης είναι η εταιρεία Premium Consulting, μετά από διαγωνιστική διαδικασία.
Ημερομηνία __ / __ / 2016

Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ SCREEENING
1α. Εργάζεστε;
□ Ναι

□ Όχι

1β. Αν όχι, παρακαλώ προσδιορίστε (κατόπιν αυτής της ερώτησης σταματά η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου) :
□ Εποχικά άνεργος
□ Μακροχρόνια άνεργος
□ Φοιτητής
□ Συνταξιούχος
□ Άλλο
2α. Αν εργάζεστε, παρακαλώ προσδιορίστε ποιος είναι ο τρόπος απασχόλησής σας:
□
Εργασία
ως
ελεύθερος □ Μισθωτή εργασία σε ιδιωτικό □ Μισθωτή εργασία σε δημόσιο τομέα (σταματά η
συμπλήρωση του ερωτηματολογίου)
επαγγελματίας
τομέα
2β. Εάν εργάζεστε ως ελεύθερος επαγγελματίας, παρακαλώ προσδιορίστε εάν συνεργάζεστε αποκλειστικά με 1 επιχείρηση:
□ Όχι (σταματά η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου)
□ Ναι
3α. Και η απασχόλησή σας είναι:
□ Πλήρης
□ Μερική
3β. Και είναι:
□ Αορίστου χρόνου

□ Προσωρινή

□ Ορισμένου χρόνου

□ Άλλο

4. Επάγγελμα εργαζόμενου (βλ. Παράρτημα 2):
□ 1. Ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά □ 2. Επαγγελματίες
στελέχη
□ 4. Υπάλληλοι γραφείου
□ 5. Απασχολούμενοι στην παροχή
υπηρεσιών και πωλητές
□7. Ειδικευμένοι τεχνίτες
□
8.
Χειριστές
βιομηχανικών
εγκαταστάσεων,
μηχανήματων
και
εξοπλισμού
και
συναρμολογητές
(μονταδόροι)
5. Φύλο
□ Άνδρας
6. Ηλικία:
□ 15-24

□ Εποχική

□ 3. Τεχνικοί
□ 6. Ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι,
δασοκόμοι και αλιείς
□ 9. Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες
και μικροεπαγγελματίες

□ Γυναίκα

□ 25-34

□ 35-44

□ 45-54

7. Ποιο είναι το επίπεδο εκπαίδευσης που έχετε;
□ Έως μερικές τάξεις Δημοτικού
□ Απόφοιτος δημοτικού
□ Απόφοιτος τεχνικού λυκείου
□ Απόφοιτος εξατάξιου γυμνασίου/
γενικού λυκείου
□ Απόφοιτος ΤΕΙ/ ΑΕΙ
□ Κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος
8α. Έχετε συμμετάσχει σε κάποιο πρόγραμμα/ σεμινάριο κατάρτισης/ εξειδίκευσης;
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□ 55+

□ Απόφοιτος τριτάξιου γυμνασίου
□ Απόφοιτος ΙΕΚ
□ Κάτοχος διδακτορικού διπλώματος
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□ Ναι

□ Όχι

8β. Εάν ναι, ήταν επιδοτούμενο;
(σε περίπτωση που έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από ένα προγράμματα να αξιολογήσει το πιο πρόσφατο)
□ Ναι
□ Όχι
8γ. Πότε παρακολουθήσατε αυτό το πρόγραμμα/ σεμινάριο:
□ Το περασμένο έτος
□ Πριν 2-4 έτη

□ Πριν από 5 έτη

8δ. Για ποιο λόγο παρακολουθήσατε αυτό το σεμινάριο (παρακαλώ επιλέξτε 1 λόγο):
□ Η επιχείρηση που εργάζεστε ζήτησε την □ Ήταν επιδοτούμενο
παρακολούθηση σεμιναρίου
□ Για την ενημέρωση/διασύνδεση με τις □ Για την ανάπτυξη επαγγελματικών
τρέχουσες εξελίξεις του κλάδου σας
σχέσεων και διασυνδέσεων
□ Για τη δημιουργία προϋποθέσεων για □ Για την απόκτηση πιστοποίησης/
αύξηση εισοδήματος
βεβαίωσης παρακολούθησης

□ Το απαιτούσε ο νόμος
□ Για τη δημιουργία προϋποθέσεων για
προσωπική/ επαγγελματική εξέλιξη

8ε. Κρίνετε ότι το πρόγραμμα αυτό σας πρόσφερε χρήσιμες γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με τη δουλειά/ σταδιοδρομία σας;
(Αξιολόγηση σε κλίμακα από 1 = ελάχιστα σημαντικό πρόγραμμα έως 5 = πολύ σημαντικό)
□1
□2
□3
□4
□5
9α. Το πρόγραμμα οδήγησε σε πιστοποίηση:
□ Ναι

□ Όχι

9β. Αν ναι, ήταν απαιτούμενη η πιστοποίηση για την άσκηση του επαγγέλματός σας;
□ Ναι
□ Όχι
Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
10. Σε ποιους κλάδους δραστηριοποιείται η επιχείρηση στην οποία εργάζεστε;
□ Α. Γεωργία, δασοκομία και αλιεία
□ Β. Ορυχεία και λατομεία
□ Δ. Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος,
□ Ε. Παροχή νερού, επεξεργασία
φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού
λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και
δραστηριότητες εξυγίανσης
□ Ζ. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο –
□ Η. Μεταφορά και αποθήκευση
Επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και
μοτοσυκλετών
□ Ι. Ενημέρωση και επικοινωνία
□ Κ. Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές
δραστηριότητες
□ Μ. Επαγγελματικές, επιστημονικές και
□ Ν. Διοικητικές και υποστηρικτικές
τεχνικές δραστηριότητες
δραστηριότητες
□ Π. Δραστηριότητες σχετικές με την
□ Ρ. Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία
ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική
μέριμνα

□ Γ. Μεταποίηση
□ ΣΤ. Κατασκευές

□ Θ. Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής
καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης
□ Λ. Διαχείριση ακίνητης περιουσίας
□ Ο. Εκπαίδευση
□ Σ. Άλλες δραστηριότητες παροχής
υπηρεσιών

11α. Ποιο είναι το αντικείμενο της επιχείρησής στην οποία εργάζεστε; (βλ. Παράρτημα 1)

11β. Εάν η επιχείρηση δραστηριοποιείται στον Πρωτογενή τομέα, ασχολείται με βιολογικές δραστηριότητες (γεωργία,
κτηνοτροφία, μελισσοκομία);
□ Ναι
□ Όχι
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11γ. Εάν η επιχείρηση δραστηριοποιείται στον Δευτερογενή τομέα, ασχολείται με Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας / χρησιμοποιεί
υλικά φιλικά προς το περιβάλλον/ επαναχρησιμοποιεί και ανακυκλώνει απόβλητα και απορρίμματα;
□ Ναι
□ Όχι
11δ. Εάν η επιχείρηση δραστηριοποιείται στον Τριτογενή τομέα, ασχολείται με εμπόριο βιολογικών - οικολογικών προϊόντων/
με αγροτουρισμό/ με ΑΠΕ/ με σχεδιασμό φωτοβολταϊκών και αιολικών πάρκων;
□ Ναι
□ Όχι
12. Πόσα άτομα εργάζονται στην επιχείρηση αυτή (συμπεριλαμβανομένου του εαυτού σας);
□ 2-5
□ 6-10
□ 11-50
□ 51-250

□ >251

13. Σε ποιο νησί βρίσκεται η επιχείρηση στην οποία εργάζεστε:

14. Πόσα χρόνια εργάζεστε στην επιχείρηση αυτή;
□ <1
□ 1-3

□ 4-10

15. Είστε ασφαλισμένος;
□ Ναι

□ Όχι

□ >10

16. Προσληφθήκατε μέσω επιδοτούμενου προγράμματος ΟΑΕΔ;
□ Ναι
□ Όχι
17α. Το τελευταίο διάστημα, έχουν συντελεστεί αλλαγές στον τρόπο απασχόλησής σας;
□ Ναι
□ Όχι
17β. Τι είδους αλλαγές; (π.χ. από πλήρη σε μερική απασχόληση /από μερική σε πλήρη απασχόληση)

18. Το τελευταίο διάστημα έχει συντελεστεί αλλαγή στην αμοιβή σας;
□ Αυξήθηκε
□ Μειώθηκε

□ Έμεινε σταθερή

Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΓΝΩΣΕΩΝ
19. Ποια είναι τα τυπικά προσόντα (εκπαίδευση) που απαιτούνται συνήθως στο επάγγελμά σας;
□ Υποχρεωτική ή στοιχειώδης εκπαίδευση (έως γυμνάσιο)
□ Τεχνικό λύκειο
□ Γενικό λύκειο
□ Σχολές ή ινστιτούτα μεταλυκειακής εκπαίδευσης ή □ ΤΕΙ/ΑΕΙ και άνω
κατάρτισης
20. Πώς αξιολογείτε τους παρακάτω παράγοντες ως προς τις γνώσεις και τις δεξιότητες που σας παρείχαν για το επάγγελμά σας
έως σήμερα:
(Αξιολόγηση σε κλίμακα από 1 = καθόλου σημαντικός παράγοντας έως 5 = πολύ σημαντικός παράγοντας)
1
2
3
4
5
Η εκπαίδευσή σας/ ο τίτλος σπουδών σας
□
□
□
□
□
Κάποιο πρόγραμμα επιδοτούμενης κατάρτισης/
□
□
□
□
□
επιμόρφωσης
Κάποιο πρόγραμμα κατάρτισης/επιμόρφωσης με
□
□
□
□
□
δικούς σας πόρους
Η προηγούμενη εργασιακή σας εμπειρία
□
□
□
□
□
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21. Θα σας διαβάσω τώρα μια σειρά από δεξιότητες, γνώσεις και ικανότητες και θα ήθελα να μου πείτε για καθεμία από αυτές
α) σε ποιο βαθμό απαιτούνται για να ασκήσετε ικανοποιητικά την εργασία σας και β) σε ποιο βαθμό πιστεύετε εσείς
προσωπικά ότι διαθέτετε την αντίστοιχη δεξιότητα, γνώση ή ικανότητα.
(Αξιολόγηση σε κλίμακα από 1 = σε πολύ χαμηλό βαθμό έως 5 = σε πολύ υψηλό βαθμό)
Απαίτηση για άσκηση
Επάρκεια δεξιότητας/
εργασίας
γνώσης/ ικανότητας
Βασικές δεξιότητες (καλή γνώση και χρήση της ελληνικής γλώσσας/
□
□
αριθμητική ικανότητα)
Γνώση ξένων γλωσσών
□
□
Βασικές ψηφιακές δεξιότητες π.χ. αποστολή και λήψη ηλεκτρονικής
□
□
αλληλογραφίας, εκτύπωση εγγράφων, εισαγωγή δεδομένων
Εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες π.χ. χρήση λογισμικού, Excel,
□
□
PowerPoint, γνώσεις δικτύων κλπ.
Κοινωνικές δεξιότητες (Επικοινωνιακές ικανότητες/ Ευελιξία και
προσαρμοστικότητα/ Ικανότητα εργασίας σε ομάδα/ Ανάληψη
πρωτοβουλίας/ Οργανωτικές ικανότητες/ Δημιουργικότητα/ Ικανότητα
□
□
επίλυσης σύνθετων προβλημάτων/ Ικανότητα εκμάθησης νέων πραγμάτων/
Το να διαθέτουν επιχειρηματικό πνεύμα)
Επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες που σχετίζονται με την άσκηση του
επαγγέλματος (παρακαλώ διευκρινίστε)
□
□
……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………

22. Πόσο έχουν επηρεάσει οι ακόλουθες αλλαγές τις κυριότερες επαγγελματικές σας λειτουργίες και καθήκοντα τα τελευταία
δύο χρόνια:
(Αξιολόγηση σε κλίμακα από 1 = δεν επηρεάστηκαν καθόλου έως 5 = επηρεάστηκαν πολύ)
1
2
3
4
5
Εισαγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών
□
□
□
□
□
Εισαγωγή νέων διαδικασιών παραγωγής
των προϊόντων ή παροχής των υπηρεσιών
□
□
□
□
□
(π.χ. τεχνολογικές εξελίξεις)
23α. Σχεδιάζετε να κάνετε κάποιο σεμινάριο στο επόμενο διάστημα;
□ Ναι
□ Όχι

□ Ίσως

23β. Αν ναι, παρακαλώ προσδιορίστε τους 2 πιο σημαντικούς λόγους για τους οποίους θέλετε να παρακολουθήσετε σεμινάριο
(παρακαλώ να σημειωθεί με 1 ο πιο σημαντικός λόγος και με 2 ο δεύτερος πιο σημαντικός λόγος):
□ Η επιχείρηση που εργάζεστε ζητά την □ Είναι επιδοτούμενο
□ Προβλέπεται από τον νόμο
παρακολούθηση σεμιναρίου
□ Για την ενημέρωση/διασύνδεση με τις □ Για την ανάπτυξη επαγγελματικών □ Για τη δημιουργία προϋποθέσεων για
τρέχουσες εξελίξεις του κλάδου σας
σχέσεων και διασυνδέσεων
προσωπική/ επαγγελματική εξέλιξη
□ Για τη δημιουργία προϋποθέσεων για □ Για την απόκτηση πιστοποίησης/
αύξηση εισοδήματος
βεβαίωσης παρακολούθησης
23γ. Ποιο είναι το αντικείμενο για το οποίο θέλετε να παρακολουθήσετε σεμινάριο:
□ Βασικές δεξιότητες (γραπτός,
□ Δεξιότητες σε ξένες γλώσσες
προφορικός λόγος, αριθμητική
ικανότητα)
□ Δεξιότητες που αφορούν σε
□ Δεξιότητες σε Η/Υ και τεχνολογία
συγκεκριμένη ειδικότητα
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□ Κοινωνικές δεξιότητες (π.χ.
επικοινωνιακές ικανότητες, επίλυση
προβλημάτων, εργασία σε ομάδα)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ
Ο παρόν οδηγός συνέντευξης αποτελεί μέρος της μελέτης στο πλαίσιο της ενέργειας με τίτλο «Εκπόνηση μελέτης, για τον εντοπισμό
και την καταγραφή των αναγκών της αγοράς εργασίας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου» του Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου 2014-2020.

Γενικά χαρακτηριστικά της επιχείρησης και ανθρώπινο δυναμικό
1.

Παρακαλώ παρουσιάστε συνοπτικά τη δραστηριότητα και τα βασικά χαρακτηριστικά της επιχείρησής σας (αντικείμενο, έτη
λειτουργίας και εξέλιξη, προϊόν/ υπηρεσίες, αριθμός εργαζομένων, εποχικότητα, προβλήματα σχετικά με τη λειτουργία).

2.

Πως προβλέπετε ότι θα εξελιχθεί η λειτουργία της επιχείρησης στο προσεχές μέλλον; (επέκταση/ μείωση δραστηριοτήτων)

3.

Ποια είναι η διαδικασία επιλογής προσωπικού στην επιχείρησή σας (ποιες είναι οι πηγές εξεύρεσης νέου προσωπικού, ποιοι οι
εμπλεκόμενοι στη διαδικασία επιλογής και ποια τα κριτήρια).

4.

Πιστεύετε ότι θα προχωρήσετε σε αύξηση ή μείωση ή/και αλλαγή του ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησης στο επόμενο
διάστημα και γιατί;

5.

Υπάρχουν κενές θέσεις στην επιχείρησή σας τις οποίες δυσκολεύεστε να καλύψετε; Αν ναι, για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό;

Ειδικότητες, προσόντα, δεξιότητες των εργαζομένων
6.

Ποιες είναι οι κύριες ειδικότητες που απασχολείτε στην επιχείρησή σας;
α
6 . Κατά τα χρόνια λειτουργίας της επιχείρησης, υπήρξαν αλλαγές στις ειδικότητες που απασχολείτε;
β
6 . Οι ειδικότητες του υπάρχοντος προσωπικού καλύπτουν τις ανάγκες της επιχείρησής σας;
γ
6 . Βάσει των ελλείψεων που παρατηρείτε ή/και του πλάνου ανάπτυξης της επιχείρησης σας, τι ειδικότητες κρίνετε ότι
χρειάζεστε ή/ και θα χρειαστείτε;

7.

Ποιες είναι οι δεξιότητες και τα τυπικά προσόντα που ζητάτε από τους εργαζόμενους (υπάρχον προσωπικό ή/ και νέο) στην
επιχείρησή σας;
α
7 . Κατά τα χρόνια λειτουργίας της επιχείρησης, υπήρξαν αλλαγές στις δεξιότητες που αναζητείτε;
β
7 . Υπάρχουν δεξιότητες που είναι απαραίτητες για όλους τους εργαζόμενους στην επιχείρησή σας;
γ
7 . Σε τι βαθμό κρίνετε ότι το υπάρχον προσωπικό διαθέτει τις παραπάνω δεξιότητες και τα προσόντα; Που και γιατί
εντοπίζονται κατά τη γνώμη σας οι ελλείψεις σε δεξιότητες και προσόντα;
δ
7 . Βάσει των ελλείψεων που παρατηρείτε και το πλάνο ανάπτυξης της επιχείρησής σας, τι επιπλέον δεξιότητες χρειάζεστε
ή/ και θα χρειαστείτε για την αποδοτική/ αποτελεσματική λειτουργία της επιχείρησης.

[Στην ερώτηση αυτή θα διερευνηθούν από τον ερευνητή οι εξής παράγοντες: τίτλοι εκπαίδευσης, τίτλοι κατάρτισης, βασικές δεξιότητες (γραπτός
και προφορικός λόγος, αριθμητική ικανότητα), κοινωνικές δεξιότητες (εργασία σε ομάδα, εντοπισμός και επίλυση προβλημάτων, αναλυτική,
συνδυαστική ικανότητα, ευελιξία, προσαρμοστικότητα), δεξιότητες σε Η/Υ και τεχνολογία, δεξιότητες που αφορούν σε συγκεκριμένη ειδικότητα,
προϋπηρεσία/ εμπειρία, ατομικά χαρακτηριστικά (φύλο, οικογενειακή κατάσταση, εθνικότητα), άλλα χαρακτηριστικά (π.χ. μυϊκή δύναμη)].

8.

Με ποιον τρόπο αντιμετωπίζει η επιχείρηση τις ελλείψεις σε δεξιότητες (γίνεται προσπάθεια ανανέωσης του προσωπικού και
πρόσληψη ατόμων που έχουν τις ζητούμενες δεξιότητες/ γίνεται προσπάθεια απόκτησης των ζητούμενων δεξιοτήτων μέσα
στην επιχείρηση);
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9.

Πιστεύετε ότι τα ζητούμενα προσόντα/ δεξιότητες καλύπτονται από το υπάρχον εκπαιδευτικό σύστημα; Αν όχι, που εντοπίζετε
τα κενά στην διαδικασία προετοιμασίας των εργαζομένων και τι κρίνετε πως πρέπει να γίνει βάσει των ιδιαίτερων αναγκών της
επιχείρησής σας/ του κλάδου σας.

10. Πόσο χρήσιμα κρίνετε τα συστήματα κατάρτισης ανέργων/ εργαζομένων; (προσφέρουν τα απαραίτητα προσόντα για την
αγορά εργασίας, τα αξιοποιείτε για την εκπαίδευση του προσωπικού σας;). Αν δεν τα κρίνετε χρήσιμα, που εντοπίζετε τα κενά
στην διαδικασία προετοιμασίας των εργαζομένων και τι κρίνετε πως πρέπει να γίνει βάσει των ιδιαίτερων αναγκών της
επιχείρησής σας/ του κλάδου σας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε: ΟΔΗΓΟΣ FOCUS GROUP
Ο παρόν οδηγός focus group αποτελεί μέρος της μελέτης στο πλαίσιο της ενέργειας με τίτλο «Εκπόνηση μελέτης, για τον εντοπισμό
και την καταγραφή των αναγκών της αγοράς εργασίας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου» του Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου 2014-2020.

1.

Παρακαλώ προσδιορίστε το αντικείμενο και το μέγεθος της επιχείρησής σας και τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται.

2.

Υπάρχουν κενές θέσεις στον κλάδο σας οι οποίες καλύπτονται με δυσκολία; Αν ναι, ποιες και για ποιο λόγο κρίνετε ότι
συμβαίνει αυτό;

3.

α. Ποιες είναι οι κύριες ειδικότητες που απασχολούνται στον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιήστε; Έχετε παρατηρήσει κάποια
αλλαγή σχετικά με τις ειδικότητες που απασχολούνται στον κλάδο κατά τα τελευταία έτη;
β. Κρίνετε ότι καλύπτονται οι ανάγκες του κλάδου σας από τις υπάρχουσες ειδικότητες και τι ειδικότητες πιστεύετε ότι
χρειάζονται ή/ και θα χρειαστούν στο μέλλον βάσει των εξελίξεων;

4.

α. Ποιες είναι οι δεξιότητες και τα τυπικά προσόντα που είναι απαραίτητα στον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιήστε; Έχετε
παρατηρήσει αλλαγές σε σχέση με τις απαραίτητες δεξιότητες στο παρελθόν και τι επιπλέον δεξιότητες κρίνετε ότι θα
χρειαστούν στο μέλλον;
β. Υπάρχουν δεξιότητες που είναι απαραίτητες για όλους τους εργαζόμενους;
γ. Σε τι βαθμό κρίνετε ότι το υπάρχον εργατικό δυναμικό διαθέτει τις απαραίτητες δεξιότητες και προσόντα; Που και γιατί
εντοπίζονται κατά τη γνώμη σας οι ελλείψεις σε δεξιότητες και προσόντα;

[Στην ερώτηση αυτή θα διερευνηθούν οι εξής παράγοντες: τίτλοι εκπαίδευσης, τίτλοι κατάρτισης, βασικές δεξιότητες (γραπτός και προφορικός
λόγος, αριθμητική ικανότητα), κοινωνικές δεξιότητες (εργασία σε ομάδα, εντοπισμός και επίλυση προβλημάτων, αναλυτική, συνδυαστική
ικανότητα, ευελιξία, προσαρμοστικότητα), δεξιότητες σε Η/Υ και τεχνολογία, δεξιότητες που αφορούν σε συγκεκριμένη ειδικότητα, προϋπηρεσία/
εμπειρία, ατομικά χαρακτηριστικά (φύλο, οικογενειακή κατάσταση, εθνικότητα), άλλα χαρακτηριστικά (π.χ. μυϊκή δύναμη)].

5.

Σε ποιο βαθμό κρίνετε ότι υπάρχει αναντιστοιχία δεξιοτήτων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και ποια είναι τα βήματα που
κατά τη γνώμη σας πρέπει να γίνουν ώστε αυτή να μειωθεί; Ποιος ο ρόλος του υπάρχοντος εκπαιδευτικού συστήματος και των
συστημάτων κατάρτισης προς αυτή την κατεύθυνση;

[Σημείωση: Ο όρος αναντιστοιχία δεξιοτήτων χρησιμοποιείται για να δηλώσει το πρόβλημα:
o
o

Από την σκοπιά των εργοδοτών: δυσκολία εύρεσης εργαζόμενων με τις κατάλληλες δεξιότητες για τη θέση εργασίας που προσφέρεται,
παρότι οι απολαβές που προτείνονται είναι αυτές της αγοράς.
Από τη σκοπιά των εργαζομένων: ο εργαζόμενος δέχεται μια θέση στην οποία δεν αξιοποιεί αρκούντως τις γνώσεις και τις δεξιότητες
που διαθέτει.]
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ΤΟΜΕΑΣ Α
01
02
03

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες
Δασοκομία και υλοτομία
Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια

ΤΟΜΕΑΣ Β
05
06
07
08
09

ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ
Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη
Άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου
Εξόρυξη μεταλλευμάτων
Λοιπά ορυχεία και λατομεία
Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης

ΤΟΜΕΑΣ Γ
10
11
12
13
14
15
16

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Βιομηχανία τροφίμων
Ποτοποιία
Παραγωγή προϊόντων καπνού
Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών
Κατασκευή ειδών ένδυσης
Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών
Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα, κατασκευή
ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής
Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων
Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων
Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου
Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων
Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων
Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων
Παραγωγή βασικών μετάλλων
Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού
Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων
Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α.
Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων
Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών
Κατασκευή επίπλων
Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες
Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
ΤΟΜΕΑΣ Δ
35

ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού

ΤΟΜΕΑΣ Ε

ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
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