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1. ΕΙΑΓΩΓΗ
Ο παρών οδηγόσ μεθοδολογύασ ςτηρύζεται ςε παλαιότερο κεύμενο του ΕΙΕΑΔ
με το ύδιο αντικεύμενο1 που μοιρϊςτηκε ςτισ περιφϋρειεσ (31-7-15), ςτα ςχόλια
των περιφερειών, ςτο χϋδιο Δρϊςησ για τη Διϊγνωςη Αναγκών (Τπουργεύο
Εργαςύασ – ΕΙΕΑΔ 2015) και ςτη γενικότερη ανϊπτυξη του Εθνικού υςτόματοσ
Διϊγνωςησ Αναγκών ςτην Ελληνικό Αγορϊ Εργαςύασ.
ύμφωνα με το χϋδιο Δρϊςησ για τη Διϊγνωςη Αναγκών, το βαςικό
ζητούμενο του ϋργου εύναι ο προςδιοριςμόσ των βαςικών μεγεθών τησ αγορϊσ
εργαςύασ ςτο παρόν και ςτο μϋλλον και ο εντοπιςμόσ αναντιςτοιχιών ςτην
αγορϊ εργαςύασ ςε επύπεδο οικονομύασ, κλϊδων, επαγγελμϊτων, δεξιοτότων και
χωρικών ενοτότων. Η δημιουργύα του Μηχανιςμού Διϊγνωςησ ςτοχεύει – ςε
ςυνδυαςμό με ϊλλεσ ειςροϋσ - ςτον αποτελεςματικό προςανατολιςμό των
πόρων ςε προγρϊμματα ενύςχυςησ τησ απαςχόληςησ-καταπολϋμηςησ τησ
ανεργύασ και ςτην αναβϊθμιςη του ςυςτόματοσ εκπαύδευςησ και κατϊρτιςησ.
Σο ϋργο τησ Διϊγνωςησ Αναγκών ςυνύςταται ςε δύο βαςικϊ ϋργα, πρώτον, το
ϋργο τησ πρόγνωςησ των μεγεθών τησ αγορϊσ εργαςύασ και κατϊ κύριο λόγο του
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δυναμιςμού κλϊδων, επαγγελμϊτων και των αναγκών ςε δεξιότητεσ-γνώςεισικανότητεσ και δεύτερον, τησ αξιοπούηςησ των ποριςμϊτων του πρώτου ϋργου
ςτισ ενϋργειεσ ενύςχυςησ τησ απαςχόληςησ-καταπολϋμηςησ τησ ανεργύασ και
την αναβϊθμιςη του ςυςτόματοσ εκπαύδευςησ και κατϊρτιςησ. Σα δύο αυτϊ
ϋργα παρότι ςυνδϋονται ό θα πρϋπει να ςυνδϋονται, εύναι διακριτϊ μεταξύ τουσ.
Σο πρώτο ϋργο αποτελεύ περιςςότερο τεχνοκρατικό ϋργο ενώ το δεύτερο ϋργο
θα πρϋπει να λϊβει υπόψη όχι μόνο τα επιςτημονικϊ πορύςματα του πρώτου
αλλϊ και ςειρϊ πολιτικών προτεραιοτότων ςτη διαμόρφωςη των τελικών
επιλογών. Ο παρών μεθοδολογικόσ οδηγόσ καλύπτει το πρώτο ϋργο και
ςυγκεκριμϋνα το ϋργο και τον ρόλο των περιφερειών ςτον αναπτυςςόμενο
Μηχανιςμό Διϊγνωςησ για την ελληνικό αγορϊ εργαςύασ.

2. ΡΟΛΟ ΣΩΝ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΩΝ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΣΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΗ
Σο χϋδιο Δρϊςησ ςτο οπούο ςτηρύζεται το παρών κεύμενο ςυντϊχθηκε από
το Εθνικό Ινςτιτούτο Εργαςύασ υπό την εποπτεύα του Τπουργεύου Εργαςύασ και
εγκρύθηκε από την Ευρωπαώκό Επιτροπό τον Μϊιο του 2015. Προϋβλεπε την
παραγωγό των πρώτων παραδοτϋων τον Ιούνιο του 2015 (α΄φϊςη του
Μηχανιςμού Διϊγνωςησ). Σα πρώτα παραδοτϋα του Μηχανιςμού
περιλαμβϊνουν αναλύςεισ ςτατιςτικών δεδομϋνων από δευτερογενεύσ πηγϋσ με
τη χρόςη κατϊλληλων δεικτών και παρϋχουν πληροφόρηςη για τον δυναμιςμό
κλϊδων και επαγγελμϊτων ςε εθνικό, κατϊ κύριο λόγο, επύπεδο2. Σα παραδοτϋα
τησ β΄φϊςησ του Μηχανιςμού που ϋχουν προγραμματιςτεύ για τον Δεκϋμβριο
του 2015 θα περιλαμβϊνουν εκτόσ των αναλύςεων δεδομϋνων από
δευτερογενεύσ πηγϋσ, την ανϊλυςη πρωτογενών ςτοιχεύων που θα καλύψουν
την ζητούμενη πληροφόρηςη ςε ςυγκεκριμϋνουσ τομεύσ. τα παραδοτϋα τησ
β΄φϊςησ θα παρουςιαςτούν αναλυτικϊ αποτελϋςματα όχι μόνο για το ςύνολο
τησ χώρασ αλλϊ και για τισ περιφϋρειεσ.
Η περιφερειακό ανϊλυςη ςτο ϋργο τησ διϊγνωςησ αναγκών ςυνύςταται ςε
δύο επιμϋρουσ αναλύςεισ: ςτην ανϊλυςη των δευτερογενών δεδομϋνων τησ
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Περιλαμβϊνονται και περιοριςμϋνεσ αναλύςεισ ςε αναλυτικότερο χωρικό επύπεδο αλλϊ ο
κορμόσ τησ πληροφόρηςησ αφορϊ το ςύνολο τησ χώρασ. Σα παραδοτϋα τησ α΄φϊςησ του
Μηχανιςμού εύναι διαθϋςιμα ςτην ιςτοςελύδα του ΕΙΕΑΔ, ςτην ενότητα ΔΙΑΓΝΩΗ ΑΝΑΓΚΩΝ.
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ΕΛΣΑΣ, του ΟΑΕΔ και του Εργϊνη και ςτην ανϊλυςη των πρωτογενών
δεδομϋνων των ύδιων των περιφερειών.
Θα πρϋπει ςτο ςημεύο αυτό να αναφερθεύ ότι ο ςχεδιαςμόσ των
περιφερειακών μηχανιςμών διϊγνωςησ αναγκών εύχε προηγηθεύ του
ςχεδιαςμού του εθνικού μηχανιςμού διϊγνωςησ. Αυτό πρακτικϊ ςημαύνει ότι οι
περιφϋρειεσ - ό ςωςτότερα οριςμϋνεσ περιφϋρειεσ - εύχαν όδη προγραμματύςει
ενϋργειεσ ςχετικϊ με την εκπλόρωςη του ςτόχου τησ δημιουργύασ
περιφερειακού μηχανιςμού διϊγνωςησ αναγκών. ε οριςμϋνεσ μϊλιςτα
περιπτώςεισ υπόρχαν και παραδοτϋα αυτόσ τησ διαδικαςύασ. Βεβαύωσ, για τη
δημιουργύα του εθνικού μηχανιςμού απαιτεύται να ακολουθηθούν κοινϋσ
μεθοδολογικϋσ αρχϋσ που θα διευκολύνουν τη ςύνθεςη των παραγόμενων
αποτελεςμϊτων. Για να μην διαταραχθεύ ο προγραμματιςμόσ που εύχε όδη γύνει
αλλϊ παρϊλληλα για να ςυλλεχθούν αξιοποιόςιμα ςτοιχεύα από τισ περιφϋρειεσ,
αποφαςύςτηκε ςτη β΄φϊςη του Μηχανιςμού Διϊγνωςησ να δοθούν γενικϋσ
κατευθύνςεισ ςτισ περιφϋρειεσ που δεν θα καταλόξουν ςε απολύτωσ ςυγκρύςιμα
αποτελϋςματα αλλϊ θα καλύψουν το κενό τησ ζητούμενησ πληροφόρηςησ. Πιο
ςυγκεκριμϋνα, ζητόθηκε από τισ περιφϋρειεσ να εςτιαςτούν ςε τρεισ κυρύωσ
τομεύσ:
1. Κενϋσ θϋςεισ ςτην περιφϋρεια. ε ποιουσ κλϊδουσ, ςε ποια επαγγϋλματα
εμφανύζονται και για ποιουσ λόγουσ.
2. Δυναμιςμόσ κλϊδων και επαγγελμϊτων ςτην περιφϋρεια. Ποιοι εύναι οι
δυναμικού κλϊδοι και επαγγϋλματα ςτην παρούςα φϊςη και ποιεσ εύναι οι
αναπτυξιακϋσ δυνατότητεσ τησ περιφϋρειασ υπό προώποθϋςεισ (ποιεσ
εύναι οι προώποθϋςεισ αυτϋσ).
3. Πληροφορύεσ για την αναντιςτοιχύα δεξιοτότων ςτην περιφϋρεια.
Εντοπύζονται κϊποιεσ «οριζόντιεσ» και/ό επαγγελματικϋσ δεξιότητεσ ςτισ
οπούεσ διαπιςτώνεται ϋλλειψη ςτην περιφϋρεια; Ποιεσ εύναι οι δεξιότητεσ
αυτϋσ, ςε ποια επαγγϋλματα και κλϊδουσ διαπιςτώνονται οι ςχετικϋσ
ελλεύψεισ.
την επόμενη φϊςη λειτουργύασ του Μηχανιςμού, που ξεκινϊ από τον
Ιανουϊριο του 2016, ο ςτόχοσ εύναι να γύνει αυςτηρότεροσ προςδιοριςμόσ των
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προδιαγραφών των περιφερειακών μηχανιςμών, αξιολογώντασ παρϊλληλα τη
λειτουργύα του μηχανιςμού μϋχρι εκεύνη τη ςτιγμό. Αναλυτικότερεσ
μεθοδολογικϋσ προδιαγραφϋσ παρουςιϊζονται ςτην επόμενη ενότητα. Θα
πρϋπει πϊντωσ να ςημειωθεύ ότι ο παρών μεθοδολογικόσ οδηγόσ θα
αναθεωρηθεύ εκ νϋου τουσ πρώτουσ μόνεσ του επόμενου ϋτουσ, ϋχοντασ λϊβει
υπόψη του τα παραδοτϋα των περιφερειών και του εθνικού μηχανιςμού και
κατόπιν ςχετικόσ διαβούλευςησ με τισ περιφϋρειεσ.
Ανεξαρτότωσ των επιμϋρουσ μεθοδολογικών επιλογών που υιοθετόθηκαν
και του τρόπου που ενδεχομϋνωσ θα αναθεωρηθούν μελλοντικϊ, θα πρϋπει να
ςημειωθεύ ότι ο ρόλοσ των περιφερειών ςτον εθνικό μηχανιςμό διϊγνωςησ
αναγκών θεωρεύται κομβικόσ. Οι περιφϋρειεσ και οι αναλυτικότερεσ χωρικϋσ
ενότητεσ μπορούν να ςυμβϊλουν ουςιαςτικϊ ςτην παροχό ςημαντικόσ
πληροφόρηςησ που δεν εύναι απαραύτητα διαθϋςιμη ςε εθνικό επύπεδο. Η γνώςη
των τοπικών κοινωνιών μπορεύ με αυτό τον τρόπο να αναβαθμύςει τα
παραδοτϋα που ςυντϊςςονται ςε εθνικό επύπεδο. Ο ρόλοσ των περιφερειών
ςτον Μηχανιςμό Διϊγνωςησ αποτυπώνεται ςτη ςυμμετοχό τουσ ςε διϊφορα
ςτϊδια του μηχανιςμού: ανϊλυςη περιφερειακών δεδομϋνων από τισ
περιφϋρειεσ, επικύρωςη από τισ περιφϋρειεσ των εθνικών και περιφερειακών
αναλύςεων που πραγματοποιούνται από το ΕΙΕΑΔ, αξιολόγηςη των
περιφερειακών αναλύςεων με βϊςη τα πραγματικϊ δεδομϋνα. Αποτυπώνεται
επύςησ ςτη ςυμμετοχό των περιφερειών ςτα δύκτυα και ςτισ ομϊδεσ εργαςύασ
που υλοποιούνται ςτο πλαύςιο του Μηχανιςμού Διϊγνωςησ. Ο ρόλοσ των
περιφερειών και η ςυμμετοχό τουσ ςτα διϊφορα όργανα που ςχετύζονται με τον
Μηχανιςμό Διϊγνωςησ περιγρϊφονται ςτο νομοςχϋδιο που καταρτύζει το
Τπουργεύο Εργαςύασ για τον Μηχανιςμό Διϊγνωςησ.

3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ
3.1 ΓΕΝΙΚΕ ΑΡΦΕ
Οι αρχϋσ που διϋπουν τον Μηχανιςμό Διϊγνωςησ και τη ςυμβολό των
περιφερειών ςτον μηχανιςμό αυτό εύναι οι ακόλουθεσ:
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Παραγωγό ϋγκυρων και αξιόπιςτων αποτελεςμϊτων



Παραγωγό αποτελεςμϊτων ϊμεςησ αξιοπούηςησ και αποτελεςμϊτων
μεςοπρόθεςμησ χρόςησ



Εμπλουτιςμόσ των αποτελεςμϊτων του υςτόματοσ Διϊγνωςησ με τα
πορύςματα ϊλλων παρεμφερών μελετών και ερευνών (π.χ. PIAAC, μελϋτεσ
CEDEFOP, αξιολογόςεισ προγραμμϊτων)



Αξιοπούηςη τησ τεχνογνωςύασ που διαθϋτουν οι φορεύσ ϋρευνασ και
ανϊλυςησ τησ αγορϊσ εργαςύασ ςτην Ελλϊδα και διεθνώσ (π.χ. CEDEFOP,
κϋντρα κοινωνικών εταύρων, ΕΚΚΕ, ερευνητικϊ κϋντρα Πανεπιςτημύων,
ΕΛΣΑΣ)



Δημιουργύα μόνιμου μηχανιςμού



Διαςφϊλιςη των αναγκαύων ςυνεργειών και χαμηλϋσ απαιτόςεισ
χρηματοδότηςησ ώςτε να διευκολυνθεύ η βιωςιμότητϊ του μετϊ την
ολοκλόρωςη τησ τρϋχουςασ προγραμματικόσ περιόδου.

Η βαςικό μεθοδολογικό προςϋγγιςη που υιοθετεύται εύναι ολιςτικό. Η
ολιςτικό προςϋγγιςη αξιοποιεύ πολλαπλϋσ πηγϋσ δεδομϋνων και μεθόδουσ
ανϊλυςησ, με ςτόχο την παροχό όςο το δυνατόν πιο αξιόπιςτησ πληροφόρηςησ.
Οι εκροϋσ του ςυςτόματοσ θεωρούνται ϋνα εύδοσ παζλ, το οπούο προκύπτει από
τισ εκροϋσ των επιμϋρουσ αναλύςεων. Η χρόςη πολλαπλών μεθόδων και η
αξιολόγηςη των μεθόδων αυτών ςχετικώσ με τα πλεονεκτόματα και
μειονεκτόματα που τισ χαρακτηρύζουν προςφϋρει πληρϋςτερη πληροφόρηςη
και ελαχιςτοποιεύ τα μειονεκτόματα κϊθε μιασ επιμϋρουσ μεθόδου.
Σο προτεινόμενο ςύςτημα διϊγνωςησ αξιοποιεύ την τεχνογνωςύα που
υπϊρχει ςτον τομϋα αυτό ςτην Ελλϊδα3 και ςε ϊλλεσ χώρεσ και ευρωπαώκούσ
οργανιςμούσ. υγκεκριμϋνα αξιοποιεύ την πρότερη εμπειρύα του ΕΙΕΑΔ ςτον
τομϋα τησ διϊγνωςησ αναγκών καθώσ και τη διεθνό βιβλιογραφύα και πρακτικό
ςτο ύδιο θϋμα4.
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Βλ. για παρϊδειγμα, ΠΑΕΠ 2005.
Για παρϊδειγμα, ϋνασ από τουσ βαςικούσ δεύκτεσ υπολογιςμού του δυναμιςμού επαγγελμϊτων
και κλϊδων εύναι ο δεύκτησ που χρηςιμοποιεύται από την Eurostat και τον ΟΟΑ. Βλ. ςχετικϊ ςτο
Eurostat-OECD 2008.
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3.2 ΖΗΣΟΤΜΕΝΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ ΑΠΟ ΣΙ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΕ
ύμφωνα με τον ςχεδιαςμό που ϋχει γύνει, ςε εθνικό επύπεδο
πραγματοποιούνται αναλύςεισ ςτατιςτικών δεδομϋνων τησ ΕΛΣΑΣ, του ΟΑΕΔ
και του υςτόματοσ Εργϊνη. Από την ΕΛΣΑΣ αξιοποιούνται τα ςτοιχεύα τησ
Έρευνασ Εργατικού Δυναμικού και τησ Έρευνασ Κενών Θϋςεων, από τον ΟΑΕΔ
αξιοποιούνται τα ςτοιχεύα εγγεγραμμϋνησ ανεργύασ και από το ύςτημα Εργϊνη
αναλύονται οι ροϋσ μιςθωτόσ απαςχόληςησ. Η ζότηςη εργαςύασ αξιολογεύται
κυρύωσ μϋςω των δεδομϋνων τησ ΕΛΣΑΣ και του υςτόματοσ Εργϊνη ενώ η
προςφορϊ εργαςύασ εκτιμϊται με τα ςτοιχεύα τησ ΕΛΣΑΣ και του Τπουργεύου
Παιδεύασ (προςφορϊ ςε ςυγκεκριμϋνα εκπαιδευτικϊ επύπεδα). Η εγγεγραμμϋνη
ανεργύα του ΟΑΕΔ, και η ανεργύα γενικότερα, αποτελεύ ϋνδειξη αναντιςτοιχύασ
ςτην αγορϊ εργαςύασ. Για το θϋμα των δεξιοτότων χρηςιμοποιεύται αρχικϊ ωσ
proxy το εκπαιδευτικό επύπεδο ςε τρεισ κατηγορύεσ (που αντιςτοιχούν ςε
υψηλϋσ, μεςαύεσ, χαμηλϋσ δεξιότητεσ5) μϋςω των δεδομϋνων τησ ΕΛΣΑΣ.
Αναλυτικότερα το θϋμα των δεξιοτότων προςεγγύζεται μϋςω εξειδικευμϋνων
μελετών και ερευνών.
Από τισ περιφϋρειεσ ζητεύται να ςυμπληρώςουν την υπϊρχουςα
πληροφόρηςη ςτισ βαςικϋσ θεματικϋσ τησ διϊγνωςησ αναγκών αξιοποιώντασ
δεδομϋνα που δεν εύναι διαθϋςιμα ςε εθνικό επύπεδο. υγκεκριμϋνα, η ζητούμενη
πληροφόρηςη από τουσ περιφϋρειεσ καλύπτει τισ εξόσ γενικϋσ θεματικϋσ:
1. Κενϋσ θϋςεισ εργαςύασ και θϋςεισ εργαςύασ που με δυςκολύα καλύπτονται:
ποςοτικϊ και ποιοτικϊ χαρακτηριςτικϊ αυτών. Σα δεδομϋνα που μασ
ενδιαφϋρουν ςχετικώσ με τισ κενϋσ θϋςεισ εύναι πόςεσ κενϋσ θϋςεισ
υπϊρχουν, ςε ποιουσ κλϊδουσ και επαγγϋλματα, ποια εύναι τα
χαρακτηριςτικϊ των κενών θϋςεων και των επιχειρόςεων ςτισ οπούεσ
καταγρϊφονται, για πόςο καιρό και για ποιο λόγο παραμϋνουν κενϋσ.
2. Κριτόρια πρόςληψησ-απαςχόληςησ ςε επαγγελματικό/κλαδικό επύπεδο.
3. Πληροφόρηςη ςχετικϊ με τη δυναμικό των κλϊδων και των
επαγγελμϊτων καθώσ και των προώποθϋςεων για την αύξηςη τησ
απαςχόληςησ ςε επαγγϋλματα και κλϊδουσ. Εκτύμηςη του βαθμού που
5

Η προςϋγγιςη αυτό χρηςιμοποιεύται από το CEDEFOP ςτισ αναλύςεισ διϊγνωςησ αναγκών που
πραγματοποιεύ. Βλ. για παρϊδειγμα, World Economic Forum 2014.
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επηρεϊζει η μεταβολό τησ απαςχόληςησ ενόσ κλϊδου, τουσ υπόλοιπουσ
οικονομικούσ κλϊδουσ. Βαθμόσ χρηςιμοπούηςησ τησ παραγωγικόσ
ικανότητασ (capacity utilization) των επιχειρόςεων και των
εργαζομϋνων.
4. Πληροφόρηςη ςχετικϊ με την παραγωγικότητα των κλϊδων και των
πρόςφατων μεταβολών αυτόσ ςε ςυγκεκριμϋνουσ κλϊδουσ. Συχόν
αλλαγϋσ ςτην παραγωγικότητα, εύτε λόγω τεχνολογύασ εύτε λόγω
οργϊνωςησ τησ εργαςύασ, επηρεϊζει τισ προβλϋψεισ για τα μεγϋθη τησ
απαςχόληςησ και τησ ανεργύασ.
5. Πληροφόρηςη ςχετικϊ με τον δυναμιςμό κλϊδων/επαγγελμϊτων ςε
αναλυτικότερο επύπεδο από τισ επύςημεσ κατηγοριοποιόςεισ που
χρηςιμοποιούμε ςτην ανϊλυςη των δευτερογενών δεδομϋνων. Επύςησ,
υπϊρχουν οριςμϋνα επαγγϋλματα και ομϊδεσ επαγγελμϊτων (π.χ.
«πρϊςινα» επαγγϋλματα) που δεν εμφανύζονται ςτισ ςυγκεκριμϋνεσ
κωδικοποιόςεισ και για τα οπούα δεν υπϊρχει πληροφόρηςη από τα
δευτερογενό δεδομϋνα.
6. Αναλυτικϋσ πληροφορύεσ για τισ επαγγελματικϋσ και τισ «οριζόντιεσ»
δεξιότητεσ ςυγκεκριμϋνων επαγγελμϊτων. Σο θϋμα των δεξιοτότων δεν
εύναι δυνατόν να προςεγγιςτεύ αποτελεςματικϊ παρϊ μόνο ςε επύπεδο
επαγγϋλματοσ.
Η πληροφόρηςη που ζητεύται από τισ περιφϋρειεσ εύναι χρόςιμο να δύδεται
ςε επύπεδο αναλυτικότερο τησ περιφϋρειασ (πρώην νομόσ ό αναλυτικότερη
χωρικό διαύρεςη αν εύναι δυνατόν). Δεδομϋνων των προβλημϊτων που
αναφϋρθηκαν ανωτϋρω, ςτη β΄φϊςη υλοπούηςησ του Μηχανιςμού Διϊγνωςησ
ζητόθηκε η εςτύαςη ςε τρεισ τουλϊχιςτον από τισ ανωτϋρω θεματικϋσ και
ςυγκεκριμϋνα ςτισ θεματικϋσ 1, 3 και 6.

3.3 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Ο ςυνδυαςμόσ ποςοτικών και ποιοτικών μεθόδων θεωρεύται η βϋλτιςτη
επιλογό. Με τισ ποςοτικϋσ μεθόδουσ εύναι δυνατό η γενύκευςη ςυμπεραςμϊτων
που βαςύζεται ςε δεύγμα και με τισ ποιοτικϋσ μεθόδουσ εύναι δυνατό η ϊντληςη
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πληροφοριών ςε βϊθοσ. Ο ςυνδυαςμόσ των δύο αυτών προςεγγύςεων επιτρϋπει
τη ςυγκϋντρωςη τησ μϋγιςτησ δυνατόσ πληροφόρηςησ.
Για τη ςυλλογό των ποςοτικών δεδομϋνων προτεύνεται η διενϋργεια
ϋρευνασ εργοδοτών με επιτόπια ςυνϋντευξη ςε δεύγμα επιχειρόςεων που θα
επιτρϋπει την εξαγωγό ςυμπεραςμϊτων ςε μονοψόφιο κλϊδο οικονομικόσ
δραςτηριότητασ και θα διερευνϊ τισ οριζόντιεσ δεξιότητεσ ςε διψόφια
επαγγελματικό κατηγορύα. Οι ποιοτικϋσ μϋθοδοι χρηςιμοποιούνται για τον
προςδιοριςμό των επαγγελματικών δεξιοτότων με τη χρόςη ςυνεντεύξεων ςε
βϊθοσ και την πραγματοπούηςη ομϊδων εςτύαςησ (focus groups).
Για τη διεξαγωγό τησ ποιοτικόσ και ποςοτικόσ ϋρευνασ χρηςιμοποιούνται
αντύςτοιχα οδηγόσ ςυνϋντευξησ και δομημϋνο ερωτηματολόγιο. το παρϊρτημα
του παρόντοσ κειμϋνου παρατύθενται και τα δύο.

3.4 ΕΙΔΙΚΟΣΕΡΑ ΘΕΜΑΣΑ: ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΕΙ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣΗΣΑ ΑΝΑΛΤΕΩΝ,
ΕΠΟΦΙΚΟΣΗΣΑ
Οι κωδικοποιόςεισ που χρηςιμοποιούνται ςτη ςυλλογό και ανϊλυςη των
δεδομϋνων εύναι οι πιο πρόςφατεσ επύςημεσ κωδικοποιόςεισ. υγκεκριμϋνα για
τουσ κλϊδουσ οικονομικόσ δραςτηριότητασ χρηςιμοποιεύται η κωδικοπούηςη
ΣΑΚΟΔ 08, για τα επαγγϋλματα η κωδικοπούηςη ISCO 08 και για την
εκπαύδευςη η κωδικοπούηςη ISCED 2011.
Η περιοδικότητα των αναλύςεων των περιφερειών αποτελεύ μια
ςημαντικό μεθοδολογικό επιλογό. Η διενϋργεια πρωτογενούσ ϋρευνασ ςε ετόςια
βϊςη θα επιτρϋψει τη ςυλλογό των απαραύτητων δεδομϋνων, ποςοτικών και
ποιοτικών που απαιτούνται για τη λειτουργύα του Μηχανιςμού Διϊγνωςησ τα
πρώτα ϋτη υλοπούηςόσ του. τη ςυνϋχεια η ςυλλογό τησ πληροφορύασ μπορεύ να
γύνει κϊθε δύο ϋτη ό κϊθε ϋτοσ ςε εςτιαςμϋνη ομϊδα επαγγελμϊτων/κλϊδων.
Σο θϋμα τησ εποχικότητασ αποτελεύ επύςησ ςημαντικό παρϊμετρο, ειδικϊ
ςε οριςμϋνεσ περιφϋρειεσ λόγω τησ εποχικότητασ ςυγκεκριμϋνων κλϊδων
οικονομικόσ παραγωγόσ. Για τον λόγο αυτό ο παρϊγων τησ εποχικότητασ θα
πρϋπει να λαμβϊνεται υπόψη ςτη ςυλλογό των δεδομϋνων των περιφερειών.
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3.5 ΕΠΙΚΤΡΩΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ
Η διαδικαςύα τησ επικύρωςησ των αποτελεςμϊτων ϋχει προβλεφθεύ ςτο
πλαύςιο του Μηχανιςμού Διϊγνωςησ με ςτόχο την επύτευξη υψηλόσ ποιότητασ
αποτελεςμϊτων. Ο Μηχανιςμόσ Διϊγνωςησ παρϊγει ετηςύωσ δύο
επικαιροποιόςεισ των βαςικών μεγεθών. Σον Ιούνιο παρουςιϊζονται τα
αποτελϋςματα ςτη βϊςη των ετόςιων ςτοιχεύων του προηγούμενου ϋτουσ και
τον Δεκϋμβριο παρουςιϊζονται τα αποτελϋςματα ςτη βϊςη των αποτελεςμϊτων
του β΄τριμόνου του τρϋχοντοσ ϋτουσ. Οι αναλύςεισ και ςτισ δύο χρονικϋσ ςτιγμϋσ
εμπλουτύζονται με τα δεδομϋνα των περιφερειών και των κοινωνικών εταύρων.
Και ςτισ δύο χρονικϋσ ςτιγμϋσ τα ςυνολικϊ αποτελϋςματα διαβιβϊζονται ςτισ
περιφϋρειεσ και ςτουσ κοινωνικούσ εταύρουσ και ςτη ςυνϋχεια ςτην
επιςτημονικό επιτροπό για επικύρωςη. Κατϊ τη διαδικαςύα τησ επικύρωςησ
επιςημαύνονται τυχόν διαφοροποιόςεισ ςτα ςυμπερϊςματα από τον φορϋα
επικύρωςησ, ςτη βϊςη εξειδικευμϋνων πληροφοριών που διαθϋτει ο
ςυγκεκριμϋνοσ φορϋασ και παρϋχει κατϊ τη διαδικαςύα τησ επικύρωςησ.
Ακολούθωσ, τα ςυμπερϊςματα αναπροςαρμόζονται ςτη βϊςη των
παρατηρόςεων που ϋχουν γύνει6.

3.6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
Η διαδικαςύα τησ αξιολόγηςησ εύναι απαραύτητη ςε κϊθε επιςτημονικό
προςπϊθεια. την περύπτωςη των περιφερειών, η αξιολόγηςη ςυνύςταται ςτη
ςύγκριςη των ποριςμϊτων των περιφερειακών αναλύςεων με την υπϊρχουςα
κατϊςταςη ϋνα ϋτοσ μετϊ τη διενϋργεια των αναλύςεων. υγκρύνουμε δηλαδό
τα πορύςματα των περιφερειακών αναλύςεων ςχετικϊ με τον δυναμιςμό
κλϊδων και επαγγελμϊτων που πραγματοποιεύται το ϋτοσ ν με τα αποτελϋςματα
που θα προκύψουν για τον δυναμιςμό κλϊδων και επαγγελμϊτων (από την

6

Η διαδικαςύα τησ επικύρωςησ που ςτο μϋλλον θα πραγματοποιεύται 2 φορϋσ ετηςύωσ, θα
ξεκινόςει με τα αποτελϋςματα του Δεκεμβρύου 2015.

9

ΕΛΣΑΣ, τον ΟΑΕΔ, κ.λπ.) το ϋτοσ ν+1. Η ςυγκεκριμϋνη αξιολόγηςη
πραγματοποιεύται ςε ετόςια βϊςη7.

3.7 ΔΙΑΦΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ
Σα αποτελϋςματα των περιφερειακών αναλύςεων διαβιβϊζονται ςτο ΕΙΕΑΔ
και ενςωματώνονται ςτα ςυνολικϊ παραδοτϋα του Μηχανιςμού. Αναρτώνται ωσ
ξεχωριςτϊ παραδοτϋα ςτισ ιςτοςελύδεσ των περιφερειών, του ΕΙΕΑΔ και του
Τπουργεύου Εργαςύασ. Η διϊχυςη των αναλύςεων περιλαμβϊνει τα δεδομϋνα
των πρωτογενών ερευνών, ειδικϋσ μελϋτεσ και την αξιολόγηςη των
αποτελεςμϊτων. Οι περιφϋρειεσ ςυγκεντρώνουν και λοιπϋσ μελϋτεσ που
αφορούν το θϋμα τησ Διϊγνωςησ Αναγκών και τισ αποςτϋλλουν ςτο ΕΙΕΑΔ και
ςτο Τπουργεύο Εργαςύασ, με ςκοπό την αξιοπούηςό τουσ και την περαιτϋρω
διϊχυςη των αποτελεςμϊτων. Σα πορύςματα των μελετών – εθνικών και
περιφερειακών – δύναται να ανακοινώνονται ςε επιςτημονικϊ ςυνϋδρια και
ϊλλεσ εκδηλώςεισ.

4 ΦΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2015-2016


Νοϋμβριοσ 2015: ολοκλόρωςη των παραδοτϋων των περιφερειακών
μηχανιςμών διϊγνωςησ – αποςτολό ςτο ΕΙΕΑΔ.



Δεκϋμβριοσ 2015: ολοκλόρωςη των παραδοτϋων τησ β΄φϊςησ του
Μηχανιςμού Διϊγνωςησ – αποςτολό ςτισ περιφϋρειεσ.



Ιανουϊριοσ 2016: Διαδικαςύα επικύρωςησ: ςχολιαςμόσ των παραδοτϋων
από τισ περιφϋρειεσ – αποςτολό παρατηρόςεων ςτο ΕΙΕΑΔ, ενςωμϊτωςη
των παρατηρόςεων ςτα κεύμενα μεθοδολογύασ και αποτελεςμϊτων.



Υεβρουϊριοσ 2016: προγραμματιςμόσ αναλύςεων περιφερειών για το
2016.



Μϊρτιοσ-Ιούνιοσ 2016: υλοπούηςη αναλύςεων περιφερειών για το 2016.



Ιούνιοσ 2016: αποτελϋςματα Μηχανιςμού με ετόςια ςτοιχεύα 2015αποςτολό ςτισ περιφϋρειεσ.

7

ε περύπτωςη που οι προβλϋψεισ αφορούν διϊςτημα μεγαλύτερο του ϋτουσ, χρηςιμοποιεύται
το μεγαλύτερο διϊςτημα ςτην αξιολόγηςη.
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Ιούλιοσ 2016: Διαδικαςύα επικύρωςησ: ςχολιαςμόσ των παραδοτϋων από
τισ περιφϋρειεσ – αποςτολό παρατηρόςεων ςτο ΕΙΕΑΔ, ενςωμϊτωςη των
παρατηρόςεων ςτα κεύμενα μεθοδολογύασ και αποτελεςμϊτων.



Οκτώβριοσ 2016: Διαδικαςύα αξιολόγηςησ: αξιολόγηςη των
αποτελεςμϊτων των περιφερειακών μηχανιςμών του ϋτουσ 2015 και του
εθνικού μηχανιςμού για το ϋτοσ 2015 – αποςτολό ςτο ΕΙΕΑΔ.



υγκϋντρωςη και διϊχυςη πληροφόρηςησ: ςυνεχόσ διαδικαςύα μϋςω των
ιςτοςελύδων των περιφερειών, του ΕΙΕΑΔ και του Τπουργεύου Εργαςύασ.



Νοϋμβριοσ 2016: αναθεώρηςη του μεθοδολογικού οδηγού για τισ
περιφϋρειεσ.



Δεκϋμβριοσ 2016: προγραμματιςμόσ δρϊςεων για το 2017.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α
ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΤΝΑ ΕΡΓΟΔΟΣΩΝ8
ENOTHTA 1 – ΠΡΟΥΙΛ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ
1. ε ποια διοικητικό Περιφϋρεια βρύςκεται η επιχεύρηςό ςασ; (τοπικό
κατϊςτημα)9
1. Αττικό
2. Ανατ. Μακεδονύα & Θρϊκη
3. Κεντρικό Μακεδονύα
4. Δυτικό Μακεδονύα
5. Ήπειροσ
6. Θεςςαλύα
7. τερεϊ Ελλϊδα
8. Δυτικό Ελλϊδα
9. Πελοπόννηςοσ
10. Ιόνια Νηςιϊ
11. Νηςιϊ Νοτύου Αιγαύου
12. Νηςιϊ Βορεύου Αιγαύου
13. Κρότη
2. ε ποιο κλϊδο δραςτηριοποιεύται η επιχεύρηςό ςασ; Ποιο εύναι το
αντικεύμενο τησ επιχεύρηςόσ ςασ;
Ακριβόσ και λεπτομερειακό περιγραφό
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………
2α. Κωδικοπούηςη με βϊςη ΣΑΚΟΔ 08 (18 ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΠΛΗΝ Ξ,Σ,Τ )
………………………
3. Ποιοσ εύναι ςόμερα ο αριθμόσ των απαςχολουμϋνων ςτην επιχεύρηςη
(ςυμπεριλαμβανομϋνου και του ιδιοκτότη); (τοπικό κατϊςτημα)
υνολικόσ αριθμόσ………………..
4. Πότε ιδρύθηκε η επιχεύρηςό ςασ;
Έτοσ ύδρυςησ (4 ψηφύα)…………………………………………

8

Σο ερωτηματολόγιο ςτη ςυγκεκριμϋνη μορφό αποτελεύ προώόν ςυνεργαςύασ και διαβούλευςησ
του ΕΙΕΑΔ με τουσ κοινωνικούσ εταύρουσ και τισ περιφϋρειεσ.
9
ε κϊθε περιφϋρεια αναπροςαρμόζεται ςτισ περιφερειακϋσ ενότητεσ.
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5. Η επιχεύρηςό ςασ ϋχει εξαγωγικό δραςτηριότητα;
1.
2.

Ναι
Όχι->ερ.6

5α. Αν ναι: τι ποςοςτό περύπου του κύκλου εργαςιών ςασ (τζύρου)
προϋρχεται από την εξαγωγικό ςασ δραςτηριότητα;
…….%
ENOTHTA 2 – ΜΕΣΑΒΟΛΕ ΣΙ ΘΕΕΙ ΕΡΓΑΙΑ
6. ε ςχϋςη με ϋνα χρόνο πριν, οι θϋςεισ εργαςύασ ςτην επιχεύρηςό ςασ
(τοπικό κατϊςτημα),
1. Αυξόθηκαν
2. Μειώθηκαν
3. Παρϋμειναν ύδιεσ
7. Τπϊρχουν αυτό τη ςτιγμό κενϋσ θϋςεισ εργαςύασ ςτην επιχεύρηςό ςασ
(τοπικό κατϊςτημα); Ο όροσ «κενϋσ θϋςεισ» ςημαύνει θϋςεισ για τισ οπούεσ η
επιχεύρηςη εύναι ςε ενεργό αναζότηςη προςωπικού.
1. Ναι
2. Όχι->ερ10
8. Αν υπϊρχουν κενϋσ θϋςεισ, ςε ποιεσ επαγγελματικϋσ ειδικότητεσ
υπϊρχουν κενϋσ θϋςεισ και ποιο εύναι το εκπαιδευτικό επύπεδο που
απαιτεύται για τισ θϋςεισ αυτϋσ;
Κενϋσ θϋςεισ που υπϊρχουν ςτην επιχεύρηςη
Αριθμόσ

Επαγγελματικό
Ειδικότητα

Εκπαιδευτικό
βαθμύδα

Πόςο καιρό
αναζητεύτε
αυτόν την
ειδικότητα (ςε
μόνεσ)
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Σο εκπαιδευτικό επύπεδο να προςδιοριςθεύ με βϊςη τη Διεθνό Συποποιημϋνη
Σαξινόμηςη Εκπαύδευςησ (ISCEDInternationalStandardClassificationofEducation):
0 = καμύα εκαπύδευςη
1=Πρωτοβϊθμια εκπαύδευςη (δημοτικό)
2= Κατώτερη δευτεροβϊθμια εκπαύδευςη (γυμνϊςιο)
3= Ανώτερη δευτεροβϊθμια εκπαύδευςη (γενικό και επαγγελματικό
λύκειο)
4=Μεταδευτεροβϊθμια εκπαύδευςη μη Πανεπιςτημιακό (ΙΕΚ)
5= Πρώτο επύπεδο Πανεπιςτημιακόσ εκπαύδευςησ (ΑΕΙ, ΣΕΙ)
6= Δεύτερο επύπεδο Παν. εκπαύδευςησ (μεταπτυχιακό, διδακτορικό)
9
Ποιοσ εύναι ο κύριοσ λόγοσ που η ΘΕΗ παραμϋνει ΚΕΝΗ 
(η ερώτηςη αυτό επαναλαμβϊνεται για όςεσ ειδικότητεσ
αναφϋρει η επιχεύρηςη)
1. Έλλειψη ατόμων με τα απαιτούμενα προςόντα δεξιότητεσ
2. Έλλειψη ατόμων που ενδιαφϋρονται να κϊνουν
αυτό το εύδοσ εργαςύασ
3. Έντονοσ ανταγωνιςμόσ από ϊλλουσ εργοδότεσ
4. Έλλειψη εργαςιακόσ εμπειρύασ ςε ςχϋςη με τισ
απαιτόςεισ τησ εταιρεύασ
5. Μη ελκυςτικού όροι και προώποθϋςεισ που
προςφϋρονται για τη θϋςη (ΤΜΠΛΗΡΩΣΕ) (π.χ.
αμοιβό, εξϋλιξη, εποχικό εργαςύασ, βϊρδιεσ)
6. Μη ελκυςτικού όροι και προώποθϋςεισ που δεν
ςυνδϋονται με τη θϋςη (ΤΜΠΛΗΡΩΣΕ)
(απομακρυςμϋνη περιοχό, κακό ςυγκοινωνύα)
7. Άλλο (ΤΜΠΛΗΡΩΣΕ)
8. Δεν γνωρύζω

10. Πρόκειται να δημιουργηθούν νϋεσ θϋςεισ εργαςύασ ςτην επιχεύρηςό
ςασ (τοπικό κατϊςτημα) ςτουσ επόμενουσ ϋξι μόνεσ;
1. Ναι
2. Όχι->ερωτ. 12
3. Δ.Ξ.
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11. Αν πρόκειται να δημιουργηθούν νϋεσ θϋςεισ εργαςύασ ςε ποιεσ
επαγγελματικϋσ ειδικότητεσ θα δημιουργηθούν κενϋσ θϋςεισ (τοπικό
κατϊςτημα) και ποιο εύναι το εκπαιδευτικό επύπεδο που απαιτεύται για
τισ θϋςεισ αυτϋσ;

Κενϋσ θϋςεισ που θα δημιουργηθούν ςτην επιχεύρηςη
Αριθμόσ

Επαγγελματικό Ειδικότητα

Εκπαιδευτικό βαθμύδα

ENOTHTA 3 - ΓΕΝΙΚΕ ΔΕΞΙΟΣΗΣΕ ΣΟ ΤΥΙΣΑΜΕΝΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ
12. Ποια εύναι η κριςιμότερη επαγγελματικό ειδικότητα ςτην επιχεύρηςό
ςασ; (ανοιχτό ερώτηςη)

Πόςουσ εργαζόμενουσ απαςχολεύτε ςε αυτόν την ειδικότητα
…………………..
Θα όθελα τώρα να επικεντρωθούμε ςε αυτόν την ειδικότητα των
εργαζομϋνων που απαςχολεύτε. Δηλαδό [ανϋφερε την ειδικότητα]

Θα ςασ διαβϊςω μια ςειρϊ από δεξιότητεσ, γνώςεισ και ικανότητεσ και θα
όθελα να μου πεύτε για καθεμύα από αυτϋσ α) ςε ποιο βαθμό απαιτούνται
για να αςκεύ ικανοποιητικϊ την εργαςύα τησ αυτό η ειδικότητα και β) ςε
ποιο βαθμό πιςτεύετε εςεύσ ότι διαθϋτουν την αντύςτοιχη δεξιότητα,
γνώςη ό ικανότητα οι [ανϋφερε την ειδικότητα] που απαςχολεύτε.
5 ςε πολύ υψηλό βαθμό, 4 ςε αρκετϊ υψηλό, 3 ςε μϋτριο βαθμό, 2 ςε χαμηλό
βαθμό, 1 δεν απαιτεύται καθόλου/δεν την διαθϋτουν
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13α) Η καλό γνώςη και χρόςη τησ ελληνικόσ γλώςςασ ςε ποιον βαθμό
απαιτεύται για να αςκόςουν ικανοποιητικϊ την εργαςύα τουσ οι [ανϋφερε
την ειδικότητα] που απαςχολεύτε;
5 ςε πολύ υψηλό βαθμό
4 ςε αρκετϊ υψηλό
3 ςε μϋτριο βαθμό
2 ςε χαμηλό βαθμό
1 δεν απαιτεύται καθόλου
13β) Και ςε ποιο βαθμό διαθϋτουν αυτό την δεξιότητα, οι [ανϋφερε την
ειδικότητα] που απαςχολεύτε;
5 ςε πολύ υψηλό βαθμό
4 ςε αρκετϊ υψηλό
3 ςε μϋτριο βαθμό
2 ςε χαμηλό βαθμό
1 δεν την διαθϋτουν
14α) Η γνώςη ξϋνων γλωςςών ςε ποιον βαθμό απαιτεύται για να
αςκόςουν ικανοποιητικϊ την εργαςύα τουσ οι [ανϋφερε την ειδικότητα]
που απαςχολεύτε;
5 ςε πολύ υψηλό βαθμό
4 ςε αρκετϊ υψηλό
3 ςε μϋτριο βαθμό
2 ςε χαμηλό βαθμό
1 δεν απαιτεύται καθόλου
14β Και ςε ποιο βαθμό θεωρεύτε ότι διαθϋτουν αυτό την δεξιότητα, οι
[ανϋφερε την ειδικότητα] που απαςχολεύτε;
5 ςε πολύ υψηλό βαθμό
4 ςε αρκετϊ υψηλό
3 ςε μϋτριο βαθμό
2 ςε χαμηλό βαθμό
1 δεν την διαθϋτουν
15α) Η αριθμητικό ικανότητα (δηλαδό η χρόςη και κατανόηςη
αριθμητικών ό ςτατιςτικών πληροφοριών) ςε ποιον βαθμό απαιτεύται
για να αςκόςουν ικανοποιητικϊ την εργαςύα τουσ οι [ανϋφερε την
ειδικότητα] που απαςχολεύτε;
5 ςε πολύ υψηλό βαθμό
4 ςε αρκετϊ υψηλό
3 ςε μϋτριο βαθμό
2 ςε χαμηλό βαθμό
1 δεν απαιτεύται καθόλου
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15β) Και ςε ποιο βαθμό διαθϋτουν αυτό την δεξιότητα, οι [ανϋφερε την
ειδικότητα] που απαςχολεύτε;
5 ςε πολύ υψηλό βαθμό
4 ςε αρκετϊ υψηλό
3 ςε μϋτριο βαθμό
2 ςε χαμηλό βαθμό
1 δεν την διαθϋτουν
16α) Οι βαςικϋσ ψηφιακϋσ δεξιότητεσ (π.χ. αποςτολό και λόψη
ηλεκτρονικόσ αλληλογραφύασ, εκτύπωςη εγγρϊφων, ειςαγωγό
δεδομϋνων) ςε ποιον βαθμό απαιτούνται για να αςκόςουν ικανοποιητικϊ
την εργαςύα τουσ οι [ανϋφερε την ειδικότητα] που απαςχολεύτε;
5 ςε πολύ υψηλό βαθμό
4 ςε αρκετϊ υψηλό
3 ςε μϋτριο βαθμό
2 ςε χαμηλό βαθμό
1 δεν απαιτεύται καθόλου
16β) Και ςε ποιο βαθμό διαθϋτουν αυτϋσ τισ δεξιότητεσ, οι [ανϋφερε την
ειδικότητα] που απαςχολεύτε;
5 ςε πολύ υψηλό βαθμό
4 ςε αρκετϊ υψηλό
3 ςε μϋτριο βαθμό
2 ςε χαμηλό βαθμό
1 δεν την διαθϋτουν
17α) Οι εξειδικευμϋνεσ ψηφιακϋσ δεξιότητεσ (π.χ. χρόςη λογιςμικού,
excel, powerpoint, γνώςεισ δικτύων κλπ) ςε ποιον βαθμό απαιτούνται για
να αςκόςουν ικανοποιητικϊ την εργαςύα τουσ οι [ανϋφερε την
ειδικότητα] που απαςχολεύτε;
5 ςε πολύ υψηλό βαθμό
4 ςε αρκετϊ υψηλό
3 ςε μϋτριο βαθμό
2 ςε χαμηλό βαθμό
1 δεν απαιτεύται καθόλου
17β) Και ςε ποιο βαθμό διαθϋτουν αυτϋσ τισ δεξιότητεσ, οι [ανϋφερε την
ειδικότητα] που απαςχολεύτε;
5 ςε πολύ υψηλό βαθμό
4 ςε αρκετϊ υψηλό
3 ςε μϋτριο βαθμό
2 ςε χαμηλό βαθμό
1 δεν την διαθϋτουν
17

18α) Οι επαγγελματικϋσ γνώςεισ και δεξιότητεσ που ςχετύζονται με την
ϊςκηςη του επαγγϋλματοσ ςε ποιον βαθμό απαιτούνται για να αςκόςουν
ικανοποιητικϊ την εργαςύα τουσ οι [ανϋφερε την ειδικότητα] που
απαςχολεύτε;
5 ςε πολύ υψηλό βαθμό
4 ςε αρκετϊ υψηλό
3 ςε μϋτριο βαθμό
2 ςε χαμηλό βαθμό
1 δεν απαιτεύται καθόλου
18β) Και ςε ποιο βαθμό διαθϋτουν τισ απαιτούμενεσ επαγγελματικϋσ
γνώςεισ και δεξιότητεσ, οι [ανϋφερε την ειδικότητα] που απαςχολεύτε;
5 ςε πολύ υψηλό βαθμό
4 ςε αρκετϊ υψηλό
3 ςε μϋτριο βαθμό
2 ςε χαμηλό βαθμό
1 δεν την διαθϋτουν
19α) Η ικανότητα να μαθαύνουν νϋα πρϊγματα ςε ποιον βαθμό
απαιτεύται για να αςκόςουν ικανοποιητικϊ την εργαςύα τουσ οι [ανϋφερε
την ειδικότητα] που απαςχολεύτε;
5 ςε πολύ υψηλό βαθμό
4 ςε αρκετϊ υψηλό
3 ςε μϋτριο βαθμό
2 ςε χαμηλό βαθμό
1 δεν απαιτεύται καθόλου
19β) Και ςε ποιο βαθμό διαθϋτουν αυτό την ικανότητα οι [ανϋφερε την
ειδικότητα] που απαςχολεύτε;
5 ςε πολύ υψηλό βαθμό
4 ςε αρκετϊ υψηλό
3 ςε μϋτριο βαθμό
2 ςε χαμηλό βαθμό
1 δεν την διαθϋτουν
20α) Η ευελιξύα και προςαρμοςτικότητα ςε ποιον βαθμό απαιτούνται για
την θϋςη των [ανϋφερε την ειδικότητα] που απαςχολεύτε;
5 ςε πολύ υψηλό βαθμό
4 ςε αρκετϊ υψηλό
3 ςε μϋτριο βαθμό
2 ςε χαμηλό βαθμό
1 δεν απαιτεύται καθόλου
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20β) Και ςε ποιο βαθμό διαθϋτουν ευελιξύα και προςαρμοςτικότητα οι
[ανϋφερε την ειδικότητα] που απαςχολεύτε;
5 ςε πολύ υψηλό βαθμό
4 ςε αρκετϊ υψηλό
3 ςε μϋτριο βαθμό
2 ςε χαμηλό βαθμό
1 δεν την διαθϋτουν
21α) Οι επικοινωνιακϋσ ικανότητεσ ςε ποιον βαθμό απαιτούνται για να
αςκόςουν ικανοποιητικϊ την εργαςύα τουσ οι [ανϋφερε την ειδικότητα]
που απαςχολεύτε;
5 ςε πολύ υψηλό βαθμό
4 ςε αρκετϊ υψηλό
3 ςε μϋτριο βαθμό
2 ςε χαμηλό βαθμό
1 δεν απαιτεύται καθόλου
21β) Και ςε ποιο βαθμό διαθϋτουν επικοινωνιακϋσ ικανότητεσ οι
[ανϋφερε την ειδικότητα] που απαςχολεύτε;
5 ςε πολύ υψηλό βαθμό
4 ςε αρκετϊ υψηλό
3 ςε μϋτριο βαθμό
2 ςε χαμηλό βαθμό
1 δεν την διαθϋτουν

22α) Η ικανότητα επύλυςησ ςύνθετων προβλημϊτων (που απαιτούν
ςύνθετη και κριτικό ςκϋψη) ςε ποιον βαθμό απαιτούνται για να
αςκόςουν ικανοποιητικϊ την εργαςύα τουσ οι [ανϋφερε την ειδικότητα]
που απαςχολεύτε;
5 ςε πολύ υψηλό βαθμό
4 ςε αρκετϊ υψηλό
3 ςε μϋτριο βαθμό
2 ςε χαμηλό βαθμό
1 δεν απαιτεύται καθόλου
22β) Και ςε ποιο βαθμό διαθϋτουν αυτό την ικανότητα οι [ανϋφερε την
ειδικότητα] που απαςχολεύτε;
5 ςε πολύ υψηλό βαθμό
4 ςε αρκετϊ υψηλό
3 ςε μϋτριο βαθμό
2 ςε χαμηλό βαθμό
1 δεν την διαθϋτουν
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23α) Η δημιουργικότητα ςε ποιον βαθμό απαιτεύται για την θϋςη των
[ανϋφερε την ειδικότητα] που απαςχολεύτε;
5 ςε πολύ υψηλό βαθμό
4 ςε αρκετϊ υψηλό
3 ςε μϋτριο βαθμό
2 ςε χαμηλό βαθμό
1 δεν απαιτεύται καθόλου
23β) Και ςε ποιο βαθμό θεωρεύτε πωσ εύναι δημιουργικού οι [ανϋφερε την
ειδικότητα] που απαςχολεύτε;
5 ςε πολύ υψηλό βαθμό
4 ςε αρκετϊ υψηλό
3 ςε μϋτριο βαθμό
2 ςε χαμηλό βαθμό
1 δεν την διαθϋτουν
24α) Η ικανότητα εργαςύασ ςε ομϊδα (ομαδικό πνεύμα, καλόσ
ςυνεργαςύασ) ςε ποιον βαθμό απαιτεύται για να αςκόςουν ικανοποιητικϊ
την εργαςύα τουσ οι [ανϋφερε την ειδικότητα] που απαςχολεύτε;
5 ςε πολύ υψηλό βαθμό
4 ςε αρκετϊ υψηλό
3 ςε μϋτριο βαθμό
2 ςε χαμηλό βαθμό
1 δεν απαιτεύται καθόλου
24β) Και ςε ποιο βαθμό θεωρεύτε πωσ διαθϋτουν την ικανότητα τησ
ομαδικόσ εργαςύασ οι [ανϋφερε την ειδικότητα] που απαςχολεύτε;
5 ςε πολύ υψηλό βαθμό
4 ςε αρκετϊ υψηλό
3 ςε μϋτριο βαθμό
2 ςε χαμηλό βαθμό
1 δεν την διαθϋτουν
25α) Η ανϊληψη πρωτοβουλύασ (δηλαδό εκτϋλεςη εργαςιών χωρύσ
ιδιαύτερη καθοδόγηςη) ςε ποιον βαθμό απαιτεύται για να αςκόςουν
ικανοποιητικϊ την εργαςύα τουσ οι [ανϋφερε την ειδικότητα] που
απαςχολεύτε;
5 ςε πολύ υψηλό βαθμό
4 ςε αρκετϊ υψηλό
3 ςε μϋτριο βαθμό
2 ςε χαμηλό βαθμό
1 δεν απαιτεύται καθόλου
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25β) Και ςε ποιο βαθμό θεωρεύτε πωσ διαθϋτουν αυτό την ικανότητα οι
[ανϋφερε την ειδικότητα] που απαςχολεύτε;
5 ςε πολύ υψηλό βαθμό
4 ςε αρκετϊ υψηλό
3 ςε μϋτριο βαθμό
2 ςε χαμηλό βαθμό
1 δεν την διαθϋτουν
26α) Σο να διαθϋτουν επιχειρηματικό πνεύμα, ςε ποιον βαθμό απαιτεύται
για να αςκόςουν ικανοποιητικϊ την εργαςύα τουσ οι [ανϋφερε την
ειδικότητα] που απαςχολεύτε;
5 ςε πολύ υψηλό βαθμό
4 ςε αρκετϊ υψηλό
3 ςε μϋτριο βαθμό
2 ςε χαμηλό βαθμό
1 δεν απαιτεύται καθόλου
26β) Και ςε ποιο βαθμό θεωρεύτε πωσ διαθϋτουν επιχειρηματικό πνεύμα
οι [ανϋφερε την ειδικότητα] που απαςχολεύτε;
5 ςε πολύ υψηλό βαθμό
4 ςε αρκετϊ υψηλό
3 ςε μϋτριο βαθμό
2 ςε χαμηλό βαθμό
1 δεν την διαθϋτουν
27α) Οι οργανωτικϋσ ικανότητεσ, ςε ποιον βαθμό απαιτεύται για να
αςκόςουν ικανοποιητικϊ την εργαςύα τουσ οι [ανϋφερε την ειδικότητα]
που απαςχολεύτε;
5 ςε πολύ υψηλό βαθμό
4 ςε αρκετϊ υψηλό
3 ςε μϋτριο βαθμό
2 ςε χαμηλό βαθμό
1 δεν απαιτεύται καθόλου
27β) Και ςε ποιο βαθμό θεωρεύτε πωσ διαθϋτουν οργανωτικό πνεύμα οι
[ανϋφερε την ειδικότητα] που απαςχολεύτε;
5 ςε πολύ υψηλό βαθμό
4 ςε αρκετϊ υψηλό
3 ςε μϋτριο βαθμό
2 ςε χαμηλό βαθμό
1 δεν την διαθϋτουν
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28. κϋφτεςτε να προχωρόςετε ςε κϊποιεσ ενϋργειεσ ώςτε να
εξαςφαλιςθεύ η επϊρκεια ςε απαιτούμενεσ δεξιότητεσ ό θεωρεύτε πωσ δεν
εύναι απαραύτητο; (πολλαπλόσ επιλογόσ)
1. Αύξηςη ό επϋκταςη προγραμμϊτων κατϊρτιςησ
2. Ανακατανομό εργαςιών
3. Αύξηςη προςλόψεων
4. Περιςςότερεσ αξιολογόςεισ υπαλλόλων/ αξιολογόςεισ επιδόςεων/ μπόνουσ
6. Απόκτηςη εμπειρύασ κατϊ τη διϊρκεια τησ εργαςύασ
7. Οποιαδόποτε ϊλλη ενϋργεια; ……………………………………………..
8. Δεν το θεωρώ απαραύτητο.
29. Ποιο εύναι κατϊ τη γνώμη ςασ το ςύνηθεσ επύπεδο τυπικών
προςόντων που απαιτεύται για αυτόν την ειδικότητα ςε επύπεδο
εκπαύδευςησ;
1.
2.
3.
4.

Τποχρεωτικό ό ςτοιχειώδησ εκπαύδευςη (ϋωσ γυμνϊςιο)
Αποφούτηςη από τεχνικό λύκειο
Αποφούτηςη από γενικό λύκειο
Αποφούτηςη από ςχολϋσ ό ινςτιτούτα μεταλυκειακόσ εκπαύδευςησ ό
κατϊρτιςησ
5. Αποφούτηςη ΣΕΙ/ΑΕΙ
6. Μεταπτυχιακού/ διδακτορικού τύτλοι
30. Σι ποςοςτό αυτόσ τησ ειδικότητασ εύναι γυναύκεσ;
ΗΜΕΙΩΣΕ ΚΑΣΑ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΟ ΠΟΟΣΟ %, Η ΕΡΩΣΗΗ ΑΦΟΡΑ ΣΟ ΣΟΠΙΚΟ
ΚΑΣΑΣΗΜΑ
%………………..
31α. Κατϊ προςϋγγιςη / περύπου τι ποςοςτό αυτόσ τησ ειδικότητασ εύναι
ϊνω των 50 ετών.
ΗΜΕΙΩΣΕ ΚΑΣΑ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΟ ΠΟΟΣΟ %, Η ΕΡΩΣΗΗ ΑΦΟΡΑ ΣΟ ΣΟΠΙΚΟ
ΚΑΣΑΣΗΜΑ
1. Από 50 ετών και ϊνω

%………………..

31β. Κατϊ προςϋγγιςη / περύπου τι ποςοςτό αυτόσ τησ ειδικότητασ εύναι
κϊτω των 29 ετών.
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ΗΜΕΙΩΣΕ ΚΑΣΑ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΟ ΠΟΟΣΟ %, Η ΕΡΩΣΗΗ ΑΦΟΡΑ ΣΟ ΣΟΠΙΚΟ
ΚΑΣΑΣΗΜΑ
Από 50 ετών και ϊνω

%………………..

32. Και τι ποςοςτό αυτόσ τησ ειδικότητασ εργϊζεται ςτην επιχεύρηςη
λιγότερο από 2 ϋτη.
ΗΜΕΙΩΣΕ ΚΑΣΑ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΟ ΠΟΟΣΟ %, Η ΕΡΩΣΗΗ ΑΦΟΡΑ ΣΟ ΣΟΠΙΚΟ
ΚΑΣΑΣΗΜΑ

ΕΝΟΣΗΣΑ 4 - ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΚΕ ΔΡΑΕΙ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ
33. Κατϊ τη τελευταύα διετύα (2014-2015) η επιχεύρηςό ςασ ϋχει ειςϊγει
κϊποιεσ ςημαντικϋσ καινοτομύεσ; (νϋα ό βελτιωμϋνα προώόντα,
καινοτόμεσ υπηρεςύεσ/ διαδικαςύεσ)
1. Ναι
2. Όχι
34. Γενικϊ θα λϋγατε ότι εύναι ϋτοιμοι οι απαςχολούμενοι τησ επιχεύρηςόσ
ςασ να προςαρμοςτούν ςε τϋτοιου εύδουσ αλλαγϋσ και καινοτομύεσ;
1. ύγουρα ναι
2. Μϊλλον ναι
3. Μϊλλον όχι
4. ύγουρα Όχι

Ευχαριςτώ πολύ για την ςυμμετοχό ςασ ςτην ϋρευνα και τον χρόνο που
μασ διαθϋςατε.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β

ΟΔΗΓΟ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΝΣΕΤΞΕΙ Ε ΒΑΘΟ
Ο ςυγκεκριμϋνοσ οδηγόσ ςυνϋντευξησ αφορϊ επιχειρόςεισ. Μπορεύ να
προςαρμοςτεύ για χρόςη ςε focus groups ό ςε ςυνεντεύξεισ με επαγγελματύεσ ό
εκπαιδευτϋσ.
ύντομη περιγραφό τησ ϋρευνασ

Γενικϊ χαρακτηριςτικϊ τησ επιχεύρηςησ (αν πρόκειται για επιχεύρηςη) ό του
επαγγϋλματοσ
Πότε ιδρύθηκε
Προώόντα – υπηρεςύεσ που παρϊγει (αρχικϊ, ςόμερα, μελλοντικϊ)
Αγορϋσ ςτισ οπούεσ δραςτηριοποιεύται - υποκαταςτόματα (αρχικϊ, ςόμερα,
μελλοντικϊ)
Μερύδιο αγορϊσ τησ επιχεύρηςησ ςτον κλϊδο (αρχικϊ, ςόμερα, μελλοντικϊ)
Προοπτικϋσ του κλϊδου (ςτην εγχώρια και διεθνό αγορϊ)
Αριθμόσ εργαζομϋνων ςτο ςυγκεκριμϋνο υποκατϊςτημα (αρχικϊ, ςόμερα,
μελλοντικϊ)
Φαρακτηριςτικϊ εργαζομϋνων: εκπαύδευςη, εθνικότητα, φύλο, κλπ (αρχικϊ,
ςόμερα, μελλοντικϊ)
«Υιλοςοφύα τησ επιχεύρηςησ» (τρόποσ οργϊνωςησ τησ διούκηςησ, εργαςιακϋσ
ςχϋςεισ, κλπ)

Σρόποσ επιλογόσ και αξιολόγηςησ του προςωπικού (πηγϋσ εξεύρεςησ νϋου
προςωπικού, κριτόρια, εμπλεκόμενοι ςτην επιλογό, τρόποσ αξιολόγηςησ
υπϊρχοντοσ προςωπικού, αποτελϋςματα αξιολόγηςησ, εμπλεκόμενοι ςτην
αξιολόγηςη)
Από τουσ διϊφορουσ τρόπουσ επιλογόσ προςωπικού ποιοσ εύναι ο περιςςότερο
αποτελεςματικόσ και γιατύ;
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ε ποιο βαθμό και με ποιο τρόπο τα χαρακτηριςτικϊ τησ επιχεύρηςησ
επηρεϊζουν τον τρόπο επιλογόσ προςωπικού.

Προςόντα, δεξιότητεσ, ικανότητεσ, χαρακτηριςτικϊ των εργαζομϋνων
Συπικϊ προςόντα που ζητούνται από τουσ εργαζόμενουσ και τυπικϊ προςόντα
που προςφϋρονται από τουσ υποψόφιουσ και τουσ όδη εργαζόμενουσ. ημαςύα
που δύνεται ςτουσ διϊφορουσ τύτλουσ εκπαύδευςησ. ημαςύα που δύνεται ςτουσ
τύτλουσ κατϊρτιςησ. Διαφοροποιόςεισ μεταξύ των διαφόρων τύτλων.
Διαφοροποιόςεισ μεταξύ των ειδικοτότων, φύλων ό ϊλλων κατηγοριών.

Δεξιότητεσ που ζητούνται από τουσ εργαζόμενουσ και δεξιότητεσ που ϋχουν οι
υποψόφιοι και οι εργαζόμενοι ςτην επιχεύρηςη. υζότηςη για τισ βαςικϋσ
δεξιότητεσ (γραπτόσ και προφορικόσ λόγοσ, αριθμητικό ικανότητα), για τισ
κοινωνικϋσ δεξιότητεσ (εργαςύα ςε ομϊδα, εντοπιςμόσ και επύλυςη
προβλημϊτων, αναλυτικό, ςυνδυαςτικό ικανότητα, ευελιξύα,
προςαρμοςτικότητα), δεξιότητεσ ςε υπολογιςτϋσ και τεχνολογύα, δεξιότητεσ
που αφορούν ςε ςυγκεκριμϋνη ειδικότητα. Ποιεσ από τισ παραπϊνω εύναι
ςημαντικότερεσ. Τπϊρχουν αλλαγϋσ ςε ςύγκριςη με τα προηγούμενα ϋτη;
Τπϊρχουν οριςμϋνεσ δεξιότητεσ που εύναι απαραύτητεσ για όλουσ τουσ
εργαζόμενουσ; Ποιεσ εύναι ςημαντικότερεσ οι δεξιότητεσ που ςχετύζονται με
ςυγκεκριμϋνο επϊγγελμα ό οι οριζόντιεσ δεξιότητεσ; Πού εντοπύζονται οι
ςημαντικότερεσ ελλεύψεισ ωσ προσ τισ δεξιότητεσ και γιατύ; Φρόςιμη εύναι η
αναφορϊ ςε ςυγκεκριμϋνεσ ειδικότητεσ αν αυτό προκύπτει από τη ςυνϋντευξη.

Τπϊρχουν ϊλλεσ ικανότητεσ που θεωρούνται χρόςιμεσ για ςυγκεκριμϋνα
επαγγϋλματα και δεν περιλαμβϊνονται ςτα παραπϊνω; Τπϊρχουν τϋτοιεσ
ικανότητεσ που θεωρούνται χρόςιμεσ από τουσ εργοδότεσ αλλϊ που λεύπουν
ςυχνϊ από τουσ εργαζόμενουσ και γιατύ.

Τπϊρχουν ϊλλα χαρακτηριςτικϊ που θεωρούνται αλληλϋνδετα με
ςυγκεκριμϋνεσ ειδικότητεσ ό που θεωρούνται απαραύτητα για πολλϋσ
ειδικότητεσ; Για παρϊδειγμα εύναι απαραύτητη η μυώκό δύναμη για κϊποιεσ
ειδικότητεσ; Πρϋπει για οριςμϋνεσ θϋςεισ να προτιμούνται οι γυναύκεσ ό οι
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ϊνδρεσ και για ποιο λόγο. Φαρακτηριςτικϊ όπωσ το φύλο, η οικογενειακό
κατϊςταςη, η εθνικότητα επηρεϊζουν την πιθανότητα πρόςληψησ για κϊποιεσ
θϋςεισ και ποιεσ. Πώσ αυτϊ τα χαρακτηριςτικϊ επηρεϊζουν τισ προοπτικϋσ
εξϋλιξησ του προςωπικού ςτην επιχεύρηςη.

Σρόποσ αντιμετώπιςησ των ελλεύψεων δεξιοτότων και ικανοτότων από την
επιχεύρηςη. Γύνεται προςπϊθεια ανανϋωςησ του προςωπικού και πρόςληψησ
ατόμων που ϋχουν τισ ζητούμενεσ δεξιότητεσ; Γύνεται προςπϊθεια απόκτηςησ
των ζητούμενων δεξιοτότων μϋςα ςτην επιχεύρηςη; Ποιοσ οργανώνει αυτό τη
διαδικαςύα μϋςα ςτην επιχεύρηςη; Ποιοι παρϊγοντεσ επηρεϊζουν τισ επιλογϋσ
των διαφόρων επιχειρόςεων.

Άποψη για το εκπαιδευτικό ςύςτημα. ε ποιο βαθμό προετοιμϊζει τουσ
μελλοντικούσ εργαζόμενουσ. Δυνατϊ και αδύνατα ςημεύα.

Άποψη για το ςύςτημα κατϊρτιςησ (ανϋργων και εργαζομϋνων). Εύναι
ανταγωνιςτικό ό ςυμπληρωματικό με το ςύςτημα εκπαύδευςησ; Δυνατϊ και
αδύνατα ςημεύα. Πού πρϋπει να δοθεύ μεγαλύτερη βαρύτητα από την πολιτεύα,
ςτο εκπαιδευτικό ςύςτημα ό ςτο ςύςτημα κατϊρτιςησ και ςε ποιο εύδοσ
κατϊρτιςησ (ανϋργων ό εργαζομϋνων); Ποιοσ ο ρόλοσ των κοινωνικών εταύρων
ςτη διαμόρφωςη των ςυςτημϊτων εκπαύδευςησ-κατϊρτιςησ και τησ ςχϋςησ
τουσ με την αγορϊ εργαςύασ.

Προτϊςεισ για την κϊλυψη δεξιοτότων και την καλύτερη ςύζευξη προςφορϊσ
και ζότηςησ εργαςύασ.
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