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Πρόλογος
Η ενίσχυση της απασχόλησης και η πρόληψη και αντιµετώπιση της ανεργίας
αποτελούν σηµαντικούς στόχους της ελληνικής και ευρωπαϊκής πολιτικής για την
αγορά εργασίας τα τελευταία χρόνια. Το πρόβληµα της ανεργίας αποτελεί παράλληλα
ένα από τα σηµαντικότερα θέµατα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία.
Εκτός από την ποσοτική διάσταση του θέµατος δηλαδή τη µείωση των
ανέργων και την αύξηση των απασχολουµένων, ως σηµαντικότατα θέµατα έχουν
αναδειχθεί ποιοτικά ζητήµατα όπως η βελτίωση των εργασιακών συνθηκών, της
πρόσβασης στην κατάρτιση και την απασχόληση για όλες τις κοινωνικές οµάδες και
η µείωση φαινοµένων κοινωνικού αποκλεισµού σε διάφορες πτυχές της αγοράς
εργασίας. Η ανάδειξη των ποιοτικών θεµάτων οδήγησε στην υιοθέτηση του όρου
«ποιότητα στην εργασία» στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική Απασχόλησης και στη
συνέχεια στις ελληνικές πολιτικές. Ο όρος «ποιότητα στην εργασία» εµπερικλείει µία
σειρά από ζητούµενα για την αγορά εργασίας και θα µπορούσε να µεταφραστεί ως
«περισσότερες και καλύτερες δουλειές για όλους».
Το ζητούµενο της ποιότητας στην εργασίας αποτελεί πλέον το βασικό
κριτήριο µε το οποίο θα πρέπει να επιλέγονται οι παρεµβάσεις στην αγορά εργασίας.
Βέβαια εκτός από την επιλογή των στόχων πολιτικής και την πολιτική βούληση
εξίσου σηµαντική είναι η παροχή αναλυτικής πληροφόρησης για την υφιστάµενη
κατάσταση ώστε να γίνουν οι κατάλληλες επιλογές παρέµβασης µε συγκεκριµένες
πολιτικές που στοχεύουν σε κλάδους, επαγγέλµατα, κοινωνικές οµάδες ή την
κοινωνία γενικότερα.
Η ζητούµενη πληροφόρηση θα πρέπει να είναι κατά το δυνατόν σφαιρική και
λεπτοµερής.

Η

σφαιρικότητα

της

πληροφόρησης

απαιτείται

λόγω

της

πολυπλοκότητας των θεµάτων που άπτονται της αγοράς εργασίας αλλά και
γενικότερα των κοινωνικών θεµάτων. Προς την επίτευξη του στόχου αυτού η χρήση
πολλαπλών πηγών πληροφόρησης οδηγεί µε µεγαλύτερη ασφάλεια στην υιοθέτηση
των όποιων συµπερασµάτων. Η παροχή λεπτοµερούς πληροφόρησης είναι αναγκαία
τόσο λόγω των διαφοροποιήσεων που επισηµαίνονται όσο το επίπεδο ανάλυσης
γίνεται αναλυτικότερο αλλά και λόγω της φύσης των θεµάτων της αγοράς εργασίας.
Για παράδειγµα η χάραξη ορισµένων πολιτικών για την αγορά εργασίας θα πρέπει να
γίνεται σε επίπεδο νοµού τόσο λόγω των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζονται στο
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επίπεδο αυτό όσο και λόγω του γεγονότος ότι η γεωγραφική κινητικότητα του
πληθυσµού στην Ελλάδα είναι αρκετά περιορισµένη.
Με στόχο την παροχή συστηµατικής και λεπτοµερούς πληροφόρησης για
θέµατα της αγοράς εργασίας και απώτερο στόχο τη στήριξη του έργου των φορέων
χάραξης και υλοποίησης πολιτικών για την αγορά εργασίας, το Παρατηρητήριο
Απασχόλησης Ερευνητική –Πληροφορική Α.Ε. ξεκίνησε τη διεξαγωγή µελετών για
τις αναπτυξιακές δυνατότητες και την αγορά εργασίας σε επίπεδο νοµού. Η πρώτη
µελέτη µε το ίδιο θέµα πραγµατοποιήθηκε το 2003 και αφορούσε το νοµό Αχαΐας. Η
δεύτερη µελέτη ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2004 και αφορούσε τους νοµούς
Καρδίτσας και Τρικάλων. Η παρούσα µελέτη αφορά το νοµό Αρκαδίας. Στη µελέτη
αυτή, όπως και στην προηγούµενη για τους νοµούς Καρδίτσας και Τρικάλων,
παράλληλα µε άλλες δευτερογενείς πηγές αξιοποιούνται και τα αποτελέσµατα της
πρόσφατης έρευνας πεδίου που πραγµατοποίησε η ΠΑΕΠ Α.Ε. στις επιχειρήσεις.
Στοχεύουµε να συµπληρώσουµε τη σειρά αυτών των µελετών µε µελέτες που
αφορούν και άλλους νοµούς.
Βασίλης Ντερτιλής
Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος της ΠΑΕΠ Α.Ε.
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Εισαγωγή
Οι αποκλίσεις της ισχύουσας κατάστασης στην αγορά εργασίας από τα
επιθυµητά επίπεδα τόσο σε ποσοτικό επίπεδο όσο και σε σχέση µε ποιοτικά
χαρακτηριστικά οδηγούν στην παραδεκτή από όλους αναγκαιότητα πολιτικών
παρεµβάσεων στο χώρο της αγοράς εργασίας µε τη µορφή είτε ενεργειών που
αφορούν το σύνολο της αγοράς εργασίας είτε περισσότερο στοχευµένων ενεργειών
σε συγκεκριµένα τµήµατα της αγοράς εργασίας.
Μία από τις αναγκαίες συνθήκες για τη χάραξη αποτελεσµατικών πολιτικών
για τη αγορά εργασίας είναι η λεπτοµερής γνώση των µεγεθών της αγοράς εργασίας
καθώς και των προσδιοριστικών παραγόντων αυτών των µεγεθών. Τα θέµατα της
αγοράς εργασίας επηρεάζονται από µία σειρά παραγόντων συµπεριλαµβανοµένων
οικονοµικών παραγόντων σε επίπεδο χώρας και ευρύτερα αλλά και διαφόρων
θεσµικών και κοινωνικών παραγόντων. Εποµένως για την παροχή χρήσιµης
πληροφόρησης προς τους φορείς χάραξης και υλοποίησης πολιτικών απαιτείται η
λεπτοµερής και συστηµατική ανάλυση των θεµάτων της αγοράς εργασίας και των
προσδιοριστικών τους παραγόντων.
Στο επιχειρησιακό πρόγραµµα της ∆ιεύθυνσης Ερευνών και Μελετών για το
2004 έχουν ενταχθεί µια σειρά µελετών που αφορούν τη µελέτη της αγοράς εργασίας
επιµέρους νοµών. Η µελέτη της αγοράς εργασίας σε επίπεδο νοµού και η σύγκριση
της κατάστασης εκεί µε ευρύτερες γεωγραφικές ενότητες (περιφέρεια, χώρα, κλπ)
είναι χρήσιµη καθότι η γεωγραφική κινητικότητα ορισµένων οµάδων του πληθυσµού
(όπως οι εργαζόµενοι) είναι πολύ περιορισµένη πέραν των γεωγραφικών ορίων του
νοµού αν εξαιρέσουµε τις µετακινήσεις µεταξύ όµορων νοµών. Κατά συνέπεια
αρκετές πολιτικές σχεδιάζονται σε επίπεδο νοµού ή µικρότερης γεωγραφικής
ενότητας και για το σχεδιασµό αυτό είναι απαραίτητη η γνώση των ιδιαιτεροτήτων
του νοµού ή και των µικρότερων γεωγραφικών ενοτήτων.
Η παρούσα µελέτη αφορά το νοµό Αρκαδίας. Στο πρώτο µέρος της µελέτης
εξετάζονται οι αναπτυξιακές δυνατότητες του νοµού και περιγράφονται οι
παράγοντες που επηρεάζουν την οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξή του. Γίνεται
ανάλυση των δυνατοτήτων καθώς και των αδυναµιών της περιοχής και οι παράγοντες
αυτοί συνδέονται µε τις αναπτυξιακές δυνατότητες και τα χαρακτηριστικά της αγοράς
εργασίας. Στο δεύτερο µέλος της µελέτης διερευνείται διεξοδικότερα η κατάσταση
στην αγορά εργασίας στο νοµό Αρκαδίας µε τη χρήση πολλαπλών πηγών δεδοµένων.
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Συγκεκριµένα αξιοποιούνται τα στοιχεία της Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού τα οποία
παρέχουν πληροφόρηση για την ευρύτερη γεωγραφική ενότητα του νοµού δηλαδή
την περιφέρεια, τα στοιχεία της εγγεγραµµένης ανεργίας του ΟΑΕ∆ τα οποία
παρέχουν πληροφόρηση για το νοµό και τα στοιχεία πρωτογενούς έρευνας που
διενήργησε η ΠΑΕΠ πρόσφατα στις επιχειρήσεις και παρέχει πληροφόρηση σε
επίπεδο νοµού. Η µεθοδολογία για την έρευνα πεδίου σχεδιάστηκε από την ΠΑΕΠ. Η
δειγµατοληψία και η συλλογή των στοιχείων έγινε από εξωτερικό συνεργάτη και
συγκεκριµένα την εταιρεία Opinion. Η ανάλυση των στοιχείων πραγµατοποιείται από
την ΠΑΕΠ. Τα στοιχεία αυτά χρησιµοποιήθηκαν µεταξύ άλλων και για τον
προσδιορισµό των κενών θέσεων και της ζήτησης ειδικοτήτων στο νοµό Αρκαδίας.
Τέλος παρατίθενται προτάσεις πολιτικής που στοχεύουν στην ενίσχυση της
απασχόλησης και τη µείωση της ανεργίας στο νοµό Αρκαδίας βασισµένες στην
ανάλυση που προηγήθηκε.
Στην πραγµατοποίηση της µελέτης συνέβαλε οµάδα εξωτερικών συνεργατών
από το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, το Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου και το
Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων. Συγκεκριµένα συγγραφέας των κεφαλαίων 1-4 είναι ο
Παναγιώτης Λιάργκοβας, Επίκουρος Καθηγητής στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας και
Επισκέπτης Καθηγητής στο Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου. Ερευνητική οµάδα
αποτελούµενη από τους Γιώργο Οικονόµου, υποψήφιο διδάκτορα του Πανεπιστηµίου
Θεσσαλίας και την Ελένη Βλάχου, φοιτήτρια του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου
συνέβαλαν στη συγγραφή των πρώτων τεσσάρων κεφαλαίων. Ο Μιχάλης Χλέτσος,
Αναπληρωτής Καθηγητής του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων είναι ο συγγραφέας των
κεφαλαίων 5-8. Την επεξεργασία των στοιχείων της ΕΣΥΕ και του ΟΑΕ∆ έκαναν ο
Αντρέας Τσουραπάς, Προϊστάµενος του Τµήµατος Τεκµηρίωσης της ΠΑΕΠ, και η
Ρένα Κουρούνη και η Χρύσα Ταµπακάκου, στελέχη του ίδιου τµήµατος. Επίσης
αρκετοί φορείς συνέβαλαν µε την παροχή χρήσιµων στοιχείων σε διάφορα επιµέρους
τµήµατα της µελέτης.
Η µελέτη για την αγορά εργασίας του νοµού Αρκαδίας εντάσσεται σε µία
σειρά µελετών µε το ίδιο θέµα και διαφοροποίηση ως προς τη γεωγραφική ενότητα
στην οποία επικεντρώνεται η µελέτη. Η πρώτη µελέτη της σειράς πραγµατοποιήθηκε
το 2003 και αφορούσε το νοµό Αχαΐας ενώ η δεύτερη διπλή µελέτη εκδόθηκε τον
Ιανουάριο του 2004 και αφορούσε τους νοµούς Καρδίτσας και Τρικάλων.
Η υπεύθυνη για την έκδοση και την επιµέλεια των κειµένων
Ολυµπία Καµινιώτη
∆ιευθύντρια Ερευνών και Μελετών της ΠΑΕΠ Α.Ε.
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ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ
Ο νοµός Αρκαδίας ανήκει διοικητικά στην περιφέρεια Πελοποννήσου, µαζί µε
τους νοµούς Μεσσηνίας, Κορινθίας, Αργολίδας και Λακωνίας. Η Αρκαδία έχει πολύ
χαµηλότερη πυκνότητα του πληθυσµού σε σχέση µε τον µέσο όρο της χώρας και µε
την υπόλοιπη περιφέρεια Πελοποννήσου. Συγκεκριµένα, η πληθυσµιακή πυκνότητα
στο νοµό για το 2001 είναι περίπου 26 κάτοικοι ανά τ.χλµ., την ίδια στιγµή που η
αντίστοιχη στην περιφέρεια είναι περίπου διπλή (43) και η αντίστοιχη στη χώρα είναι
περίπου τριπλή (80). Το γεγονός της αραιοκατοίκησης ερµηνεύεται από τη
γεωµορφολογία του εδάφους καθώς και από την φυσική µείωση του πληθυσµού. Τα
τελευταία χρόνια παρατηρείται µια µεγαλύτερη συγκέντρωση πληθυσµού στα αστικά
κέντρα.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία της τελευταίας απογραφής (2001) ο πληθυσµός του
νοµού Αρκαδίας ανέρχεται σε 102.035. Αυτό σηµαίνει ότι µεταξύ των απογραφών
1991 και 2001 ο πληθυσµός του νοµού µειώθηκε κατά 3,1%. Την ίδια περίοδο ο
ρυθµός µεταβολής του συνολικού πληθυσµού αυξήθηκε κατά 6,7%. Στην Αρκαδία η
πτωτική τάση του αριθµού των γεννήσεων στους 100 κατοίκους είναι ραγδαία. Ενώ
στη δεκαετία του 1960 η Αρκαδία είχε έναν από τους µεγαλύτερους δείκτες νέων
γεννήσεων, το 2001 ο αριθµός των νέων γεννήσεων έπεσε στο 0,67. Εάν
συνυπολογίσουµε και τον αριθµό των θανάτων, τότε προκύπτει η φυσική αύξηση ή
µείωση του πληθυσµού. Για την Αρκαδία αυτή υπολογίζεται σε –6,5 στους 1000
κατοίκους. Αυτό είναι το υψηλότερο (και αυξανόµενο) ποσοστό φυσικής µείωσης του
πληθυσµού τα τελευταία χρόνια κατατάσσοντας την Αρκαδία στην πρώτη θέση
µεταξύ των 52 νοµών της Ελλάδας. Η εξέλιξη αυτή είναι ιδιαίτερα σηµαντική εάν τη
συγκρίνει κανείς µε τον ρυθµό αύξησης του πληθυσµού της περιφέρειας ο οποίος
είναι µεγαλύτερος από τον ρυθµό αύξησης του πληθυσµού της χώρας. Οι συνέπειες
µιας τέτοιας εξέλιξης είναι τραγικές ιδιαίτερα για την οικονοµική και παραγωγική
δυναµικότητα του νοµού.
Ο νοµό Αρκαδίας παράγει το 1% περίπου του συνολικού ΑΕΠ της χώρας και
το 15,3% του ΑΕΠ της περιφέρειας Πελοποννήσου. Η συµµετοχή του στο ΑΕΠ της
χώρας έχει παραµείνει στάσιµη κατά την τελευταία δεκαετία.1 Με κατά κεφαλήν
1

Παλάσκας και Τσάµπρα (2002) «Η ανεργία και η απορρόφηση του εργατικού πλεονάσµατος στο
Νοµό Αρκαδίας», Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αρκαδίας, σελ. 10.
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προϊόν 4,18 εκατ. δρχ. κατατάσσεται 11ος στους νοµούς µε βάση το κριτήριο αυτό το
2001. Το καταναλωτικό επίπεδο του νοµού είναι χαµηλότερο του µέσου
καταναλωτικού επιπέδου της χώρας.
Το 14% του προϊόντος του νοµού προέρχεται από την ενέργεια (σταθµός
ηλεκτροπαραγωγής Μεγαλόπολης), η 2η µεγαλύτερη συµµετοχή µετά την Κοζάνη,
του αναλογεί δε 6,6% της παραγωγής του ενεργειακού τοµέα της χώρας.
Σύµφωνα µε τους Παλάσκα και Τσάµπρα (2002), τα «διαθέσιµα οικονοµικά
στοιχεία επιβεβαιώνουν την ασθενή βιοµηχανική δραστηριότητα του νοµού, γεγονός
που ενισχύει την υπόθεση για µετατόπιση του κέντρου βάρους από τον πρωτογενή
κατευθείαν στον τοµέα των υπηρεσιών, χωρίς να µεσολαβήσει περίοδος
βιοµηχανικής ανάπτυξης στην Αρκαδία».2 Η εξέλιξη αυτή σηµειώθηκε παρά το
γεγονός ότι στην Τρίπολη υπάρχει βιοµηχανική περιοχή.
Στη γεωργία αναλογεί το 13% του προϊόντος του νοµού και εκεί παράγεται
1,6% της συνολικής γεωργικής παραγωγής της χώρας. Ο τόπος παράγει δηµητριακά,
όσπρια, λαχανικά, µήλα, πατάτες, αχλάδια, βύσσινα, κεράσια, αµύγδαλα, καρύδια και
κρασί. Το υπέδαφος είναι πλούσιο σε λιγνίτη (λεκάνη Μεγαλόπολης), και µάρµαρο
(Βυτίνα, Κάψια, Πάρνωνας). Το ελατοδάσος του Μαινάλου προσφέρει πολύ καλής
ποιότητας ξυλεία. Η αναπτυσσόµενη βιοµηχανία του νοµού στηρίζεται στην
επεξεργασία προϊόντων της πρωτογενούς παραγωγής. Σηµαντικό ρόλο παίζουν οι
οικογενειακές επιχειρήσεις, όπως κατασκευής έργων λαϊκής τέχνης (ξυλόγλυπταυφαντά), παραδοσιακά προϊόντα (χυλοπίτες-τραχανάς κλπ), βιολογικά προϊόντα (π.χ.
κρασί-λάδι). Στο νοµό Αρκαδίας παρατηρείται µια συνεχής µείωση αναφορικά µε τον
αριθµό των κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων. Παρατηρείται επίσης µείωση της
γεωργικής παραγωγής.
Παρατηρείται αυξητική τάση στον τοµέα της υποδοµής της θεωρούµενης
τριτοβάθµιας περίθαλψης, τόσο στην υλικοτεχνική υποδοµή όσο και στο ανθρώπινο
δυναµικό. Για παράδειγµα, η Αρκαδία υπερέχει του µέσου όρου της χώρας στον
αριθµό των κλινών ανά 1000 κατοίκους, υπολείπεται ωστόσο στον αριθµό των
φαρµακείων ανά 1000 κατοίκους. Αναφορικά µε τον αριθµό των ιατρών και των
οδοντιάτρων, η Αρκαδία ακολουθεί τις τάσεις της περιφέρειας Πελοποννήσου που
γενικά υπολείπονται αυτών του µέσου όρου της χώρας. Ιδιαίτερο ρόλο στο χώρο της
υγείας στην Αρκαδία διαδραµατίζει η λειτουργία του Περιφερειακού Νοσοκοµείου
της Τρίπολης.
2

Παλάσκας και Τσάµπρα (2002) «Η ανεργία και η απορρόφηση του εργατικού πλεονάσµατος στο
Νοµό Αρκαδίας», Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αρκαδίας, σελ. 25.
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Στον χώρο της εκπαίδευσης παρατηρείται µια συνεχής τάση επιδείνωσης
ιδιαίτερα από το 1980 και ύστερα. Έτσι ο αριθµός των δηµοσίων σχολείων στους
1000 κατοίκους πέφτει συνεχώς και σήµερα βρίσκεται στα ίδια επίπεδα στα οποία
βρίσκεται η περιφέρεια. Κατά την περίοδο 1981-2001 η µείωση του αριθµού των
δηµοσίων σχολείων ήταν υπέρ-διπλάσια. Η επιδείνωση αυτή είναι η χειρότερη που
παρατηρείται στην περιφέρεια. Ο αριθµός των διδακτικού προσωπικού των δηµοσίων
σχολείων βρίσκεται σε χειρότερα επίπεδα σε σύγκριση µε τα αντίστοιχα επίπεδα του
µέσου όρου της χώρας και της περιφέρειας.
Ο νοµός Αρκαδίας λόγω της γεωγραφικής του θέσης αποτελεί έναν
συγκοινωνιακό-διαµετακοµιστικό κόµβο που συνδέει την Πελοπόννησο µε την
υπόλοιπη Ελλάδα. Η Αρκαδία υστερεί σε σχέση µε την υπόλοιπη Ελλάδα αναφορικά
µε τον αριθµό λεωφορείων ανά 1000 κατοίκους, αλλά βρίσκεται κοντά στον µέσο
όρο αναφορικά µε τον αριθµό ταξί ανά 1000 κατοίκους. Ωστόσο, το µεγαλύτερο
πρόβληµα στις µεταφορές οφείλεται στην γεωµορφολογία της Αρκαδίας εφόσον κατά
το µεγαλύτερο µέρος της χαρακτηρίζεται από ορεινές και δύσβατες περιοχές.
Πρέπει να σηµειωθεί ότι ο σηµαντικός ρόλος της περιοχής αναβαθµίζεται ήδη
µε την υλοποίηση µιας σειράς αναπτυξιακών έργων που συγχρηµατοδοτούνται από
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σηµαντική είναι η παρέµβαση του ΠΕΠ Πελοποννήσου στη
δηµιουργία του αυτοκινητόδροµου Τρίπολη – Καλαµάτα, η οποία συνδέει την
Καλαµάτα µε την Τρίπολη, αλλά και µε την Αθήνα. Επίσης, σηµαντικός
αναπτυξιακός παράγοντας για την περιφέρεια είναι η διέλευση από το βόρειο τµήµα
της µεγάλου µέρους του οδικού άξονα ΠΑΘΕ.
Το σιδηροδροµικό δίκτυο της περιφέρειας έχει σοβαρά µειονεκτήµατα. ∆εν
είναι συµβατό µε το υπόλοιπο εθνικό δίκτυο, οι γραµµές του δικτύου της
Πελοποννήσου έχουν µικρότερο πλάτος, είναι µονής κατεύθυνσης, δεν υπάρχουν
ανισόπεδες διαβάσεις, και έχει κακή χάραξη.
Η Αρκαδία δεν αποτελεί πόλο τουριστικής έλξης. Σε αντίθεση µε άλλες
περιοχές της Ελλάδας και της Πελοποννήσου, η ξενοδοχειακή υποδοµή παραµένει
στάσιµη από το 1980.
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Συνοπτικά στοιχεία για το νοµό Αρκαδίας

Νοµός
Αρκαδίας

Μέσος
όρος
χώρας

ΑΕΠ κατά κεφαλή

2001

4,18

εκατ.δρχ.

4,05

Κατάταξη
σε σχέση
µε τους 52
νοµούς
11

Κατά
κεφαλή
καταθέσεις

αποταµιευτικές 2000

1,63

εκατ.δρχ.

1,79

14

∆ηλωθέν εισόδηµα ανά κάτοικο

2001

1,19

εκατ.δρχ.

1,69

32

Φόρος εισοδήµατος ανά κάτοικο

2001

84

χιλ.δρχ.

142

19

-6,49

-0,01

52

Μαθητές
δευτεροβάθµιας 2001
εκπαίδευσης/ 1000 κατοίκους

57

68

43

Μαθητές δηµοτικού/ 1000 κατοίκους

50

59

44

Φυσική
πληθυσµού/ 1000 κατοίκους

αύξηση 2001

2001

Συµµετοχή στα συνολικά µεγέθη της χώρας
ΑΕΠ
Φορολογούµενοι

1998
2002

1,0
0,7

%
%

27
36

∆ηλωθέν στην εφορία εισόδηµα

2002

0,7

%

34

Φόρος εισοδήµατος φ.π.

2002

0,6

%

25

Αποταµιευτικές καταθέσεις
2000
Πηγή: Νοµοί της Ελλάδας στο www.economics.gr

1,0

%

22

13

Ακολουθεί η παρουσίαση των δυνατών σηµείων, των αδυνάτων σηµείων, των ευκαιριών και των
κινδύνων όσον αφορά την αναπτυξιακή πορεία του νοµού Αρκαδίας όπως προέκυψαν από την ανάλυση
SWOT.
∆υνατά Σηµεία (S)
1. Η γεωπολιτική θέση
2. Το φυσικό περιβάλλον.

Αδύνατα Σηµεία (W)
1. Η πληθυσµιακή συρρίκνωση, η γήρανση του
πληθυσµού και η ερήµωση των σχολείων.

3. Η ιστορική, πολιτιστική κληρονοµιά.

2. Η γεωµορφολογία του εδάφους.

4. Η σηµαντική παραγωγή του

3. Το χαµηλό επίπεδο τουριστικής υποδοµής.

πρωτογενή τοµέα που µπορεί να

4. Η παραδοσιακή, εσωστρεφής και αναχρονιστική

στηρίξει σχετικούς κλάδους της

οργάνωση των επιχειρήσεων σε συνδυασµό µε

µεταποίησης.

το µικρό µέγεθός τους.

5. Ο µεγάλος αριθµός διαπρεπών
Αρκάδων µεταναστών.

5. Το υψηλό ποσοστό ανεργίας των νέων.
6. Ο µεγάλος βαθµός εξάρτησης της οικονοµίας
από τη ∆ΕΗ και η περιβαλλοντική υποβάθµιση.

Ευκαιρίες (Ο)
1. Η ερευνητική – εκπαιδευτική

Κίνδυνοι (T)
1. Η εφαρµογή πολιτικών που βρίσκονται σε

δραστηριότητα του Πανεπιστηµίου

αναντιστοιχία µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

Πελοποννήσου.

του νοµού.

2. Το Γ΄ ΚΠΣ.
3. Η αυξηµένη ζήτηση προϊόντων
ποιότητας – βιολογικών προϊόντων.
4. Η αξιοποίηση των φυσικών και
πολιτιστικών πόρων της περιοχής σε
συνδυασµό µε τους Ολυµπιακούς

2. Η αδυναµία απορρόφησης πόρων του ΚΠΣ και η
καθυστέρηση ολοκλήρωσης των παρεµβάσεων
στις υποδοµές.
3. Η υποβάθµιση του περιβάλλοντος
4. Η γήρανση του πληθυσµού και η µετανάστευση
δυναµικών στοιχείων (brain drain).

Αγώνες του 2004.
5. Οι µετανάστες από την Αρκαδία οι
οποίοι έχουν ισχυρούς δεσµούς µε την
περιοχή.
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ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Η ανάλυση των στοιχείων της Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού της ΕΣΥΕ για
την περιφέρεια Πελοποννήσου µας επιτρέπει την εξαγωγή κάποιων συµπερασµάτων
αναφορικά µε τη δοµή της αγοράς εργασίας στην εν λόγω περιφέρεια. Τα
συµπεράσµατα στα οποία θα αναφερθούµε αφορούν καταρχάς κάποια γενικά
συµπεράσµατα που προκύπτουν από τη σύγκριση βασικών δεικτών της αγοράς
εργασίας στη Πελοπόννησο µε την αγορά εργασίας στο σύνολο της χώρας ενώ στη
συνέχεια αφορούν την προσφορά και τη ζήτηση εργασίας και την ανεργία.
Γενικά συµπεράσµατα
¾ το ποσοστό συµµετοχής στην Πελοπόννησο αυξάνεται την περίοδο 1999 –
2002 και παραµένει υψηλότερο του µέσου ποσοστού συµµετοχής στο σύνολο
της χώρας
¾ το ποσοστό απασχόλησης στην Πελοπόννησο είναι αρκετά υψηλότερο του
µέσου ποσοστού απασχόλησης στο σύνολο της χώρας, τόσο για το 1999 όσο
και για το 2002
¾ το ποσοστό µισθωτής απασχόλησης στην περιφέρεια της Πελοποννήσου
παρόλο που αυξάνεται την περίοδο 1999 – 2002, εντούτοις είναι αρκετά
χαµηλότερο του µέσου ποσοστού µισθωτής απασχόλησης στο σύνολο της
χώρας
¾ το

ποσοστό

αυτοαπασχόλησης

χωρίς

προσωπικό

στην

περιφέρεια

Πελοποννήσου είναι αρκετά υψηλότερο του αντίστοιχου στο σύνολο της
χώρας. Την περίοδο 1999 – 2002 το ποσοστό αυτοαπασχόλησης χωρίς
προσωπικό στην περιφέρεια Πελοποννήσου µειώνεται όπως εξάλλου και στο
σύνολο της χώρας
¾ το ποσοστό απασχόλησης των βοηθών στην οικογενειακή επιχείρηση στην
περιφέρεια Πελοποννήσου αν και µειώνεται την περίοδο 1999 – 2002,
εντούτοις παραµένει υψηλότερο του µέσου ποσοστού απασχόλησης των
βοηθών στην οικογενειακή επιχείρηση στο σύνολο της χώρας
¾ το ποσοστό απασχόλησης στον πρωτογενή τοµέα στην περιφέρεια
Πελοποννήσου µειώνεται την περίοδο 1999 – 2002 και είναι διπλάσιο του
αντίστοιχου ποσοστού στο σύνολο της χώρας. Το ποσοστό απασχόλησης στο
δευτερογενή τοµέα στην εν λόγω περιφέρεια µειώνεται την περίοδο 1999 –
2002 και είναι µικρότερο από το αντίστοιχο ποσοστό στο σύνολο της χώρας.
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Σ’ ότι αφορά το ποσοστό απασχόλησης στον τριτογενή τοµέα στην περιφέρεια
Πελοποννήσου παρατηρούµε ότι αυξάνεται την εν λόγω περίοδο, αλλά
παραµένει χαµηλότερο σε σχέση µε το µέσο ποσοστό απασχόλησης στον
τριτογενή τοµέα στο σύνολο της χώρας
¾ το µέσο ποσοστό ανεργίας και το ποσοστό ανεργίας των νέων ηλικίας 15 – 24
ετών στην περιφέρεια Πελοποννήσου είναι χαµηλότερα από τα αντίστοιχα
ποσοστά στο σύνολο της χώρας.
Προσφορά εργασίας
¾ το ποσοστό συµµετοχής στην περιφέρεια Πελοποννήσου µειώνεται την
περίοδο 1999 – 2002 από 49,3% σε 47,8%. Το ποσοστό συµµετοχής των
ανδρών είναι υψηλότερο του ποσοστού συµµετοχής των γυναικών καθ’ όλη
την περίοδο. Το ποσοστό συµµετοχής µειώνεται τόσο στην περίπτωση των
ανδρών όσο και στην περίπτωση των γυναικών.
¾ το υψηλότερο ποσοστό συµµετοχής παρουσιάζει η ηλικιακή κατηγορία 30 –
44 ετών και ακολουθεί η ηλικιακή κατηγορία 25 – 29 ετών. Πρέπει να
επισηµανθεί ότι το ποσοστό συµµετοχής στην ηλικιακή κατηγορία 30 – 44
ετών παρουσιάζει µία ελαφρά µείωση την περίοδο 1999 – 2002, ενώ στην
περίπτωση της ηλικιακής κατηγορίας 25 - 29 ετών αυξάνεται. Το ποσοστό
συµµετοχής είναι σχετικά υψηλό και για την ηλικιακή κατηγορία 45 - 64 ετών
και αυξάνεται την περίοδο 1999 – 2002.
¾ ο πληθυσµός της περιφέρειας Πελοποννήσου γηράσκει όπως εξάλλου και
όλος ο ελληνικός πληθυσµός. Την περίοδο 1999 – 2002 αυξάνεται ο
πληθυσµός των ατόµων ηλικίας 65+ ετών ως ποσοστού του συνολικού
πληθυσµού στην εν λόγω περιφέρεια από 29,1% σε 33,4%. Το ποσοστό των
γυναικών ηλικίας 65+ ετών στο σύνολο του γυναικείου πληθυσµού είναι
µεγαλύτερο από το αντίστοιχο ποσοστό των ανδρών ηλικίας 65+ ετών στο
σύνολο του ανδρικού πληθυσµού.
Απασχόληση
¾ η απασχόληση στην περιφέρεια Πελοποννήσου αυξάνεται την περίοδο 1999 –
2002 κατά 3411 άτοµα ή κατά 1,6%. Η απασχόληση αυξάνεται στις
µεγαλύτερες ηλικιακές κατηγορίες και µειώνεται στις µικρότερες ηλικιακές
κατηγορίες. Η αύξηση της συνολικής απασχόλησης προέρχεται κυρίως από
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την αύξηση της απασχόλησης της ηλικιακής κατηγορίας 45 – 64 ετών και 65+
ετών.
¾ το

µεγαλύτερο

ποσοστό

των

απασχολουµένων

στην

περιφέρεια

Πελοποννήσου είναι ηλικίας 45 - 64 ετών. Το 2002 αποτελούν το 40,4% του
συνόλου των απασχολουµένων. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 1999 το ποσοστό
των απασχολουµένων ηλικίας 30 – 44 ετών και 45 – 64 ετών είναι 39,1% και
37,6% αντίστοιχα. Το 2000 τα ποσοστά για τις εν λόγω ηλικιακές κατηγορίες
διαµορφώνονται σε 38,5% και 40,4% αντίστοιχα. Είναι µία σαφής ένδειξη της
«γήρανσης» των απασχολουµένων που αν δεν αντιµετωπιστεί σωστά θα
προκαλέσει ευρύτερες συνέπειες όχι µόνο στα ασφαλιστικά ταµεία, αλλά και
στην ίδια την αγορά εργασίας.
¾ το εκπαιδευτικό επίπεδο των απασχολουµένων είναι ιδιαίτερα χαµηλό. Το
2002 το 55,4% των απασχολουµένων έχουν χαµηλό εκπαιδευτικό επίπεδο,
δηλαδή είναι µέχρι και απόφοιτοι Γυµνασίου.
¾ το µεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουµένων είναι στον τριτογενή τοµέα
(47,7%) και ακολουθεί ο πρωτογενής τοµέας µε 36,4%. Λαµβάνοντας υπόψη
την κατανοµή της απασχόλησης ανάλογα µε τον κλάδο οικονοµικής
δραστηριότητας παρατηρούµε ότι το 36,0% των απασχολουµένων είναι στον
κλάδο

«γεωργία,

κτηνοτροφία,

θήρα

και

δασοκοµία»,

12,8%

των

απασχολουµένων είναι στον κλάδο «χονδρικό και λιανικό εµπόριο, επισκευή
αυτοκινήτων, οχηµάτων, µοτοσικλετών και ειδών προσωπικής και οικιακής
χρήσης» και το 7,2% είναι στον κλάδο «µεταποιητικές βιοµηχανίες». Από
πλευράς βαρύτητας της συµµετοχής της απασχόλησης ενός κλάδου στο
σύνολο των απασχολουµένων στην περιφέρεια Πελοποννήσου σε σχέση µε το
σύνολο της χώρας παρατηρούµε ότι η µεγαλύτερη συµµετοχή είναι του
κλάδου «γεωργία, κτηνοτροφία, θήρα και δασοκοµία».
¾ η µεγαλύτερη µείωση της απασχόλησης, σε απόλυτες τιµές, παρατηρείται
στον κλάδο «παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος, φυσικού αερίου και νερού» (2076
άτοµα) και στον κλάδο «γεωργία, κτηνοτροφία, θήρα και δασοκοµία» (1480
άτοµα)
¾ η µεγαλύτερη αύξηση της απασχόλησης, σε απόλυτες τιµές, παρατηρείται
στον κλάδο «εκπαίδευση» (1854 άτοµα) και στον κλάδο «υγεία και µέριµνα»
(1695 άτοµα)
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¾ αυξήθηκε σηµαντικά η απασχόληση στους µισθωτούς (κατά 13,9%), στους
αυτοαπασχολούµενους µε προσωπικό (17,1%) και µειώθηκε σηµαντικά η
απασχόληση στους βοηθούς στην οικογενειακή επιχείρηση (20,5%)
¾ το

ποσοστό

της

µισθωτής

απασχόλησης

(επί

του

συνόλου

των

απασχολουµένων) είναι σχετικά χαµηλό. Αυξάνεται από 36,8% σε 41,2%. Το
1999 το ποσοστό των ανδρών απασχολουµένων ως µισθωτοί είναι 39,4% (επί
του συνόλου των απασχολουµένων ανδρών) και το αντίστοιχο ποσοστό στις
γυναίκες είναι 32,4%. Το 2002 τα ποσοστά της µισθωτής απασχόλησης
ανδρών και γυναικών είναι αντίστοιχα 40,7% και 42,1%.
¾ τη µεγαλύτερη αύξηση της απασχόλησης, σ’ απόλυτες τιµές, παρουσιάζει η
επαγγελµατική κατηγορία «επιστηµονικά επαγγέλµατα» και «τεχνολόγοι και
τεχνικοί βοηθοί»
¾ τη µεγαλύτερη µείωση της απασχόλησης παρουσιάζει η επαγγελµατική
κατηγορία «ειδικευµένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόµοι και αλιείς».
Ανεργία
¾ η ανεργία στην περιφέρεια Πελοποννήσου µειώνεται την περίοδο 1999 – 2002
κατά 549 άτοµα. ∆εδοµένου ότι την ίδια περίοδο η απασχόληση αυξάνεται
κατά 3411 άτοµα και το εργατικό δυναµικό κατά 2862 άτοµα, συµπεραίνουµε
ότι η µείωση της ανεργίας οφείλεται µάλλον στη δηµιουργία νέων θέσεων
εργασίας.
¾ η µεγαλύτερη µείωση της ανεργίας, σ’ απόλυτες τιµές, παρατηρείται στην
ηλικιακή κατηγορία 15 – 19 ετών (1290 άτοµα) και στην ηλικιακή κατηγορία
30 – 44 ετών. ∆εδοµένου ότι και για τις δύο προαναφερόµενες ηλικιακές
οµάδες µειώνεται και η απασχόληση και το εργατικό δυναµικό, υποθέτουµε
ότι η µείωση της ανεργίας οφείλεται κυρίως στην µείωση του εργατικού
δυναµικού.
¾ το

µεγαλύτερο

ποσοστό

των

ανέργων

(30,4%)

στην

περιφέρεια

Πελοποννήσου είναι ηλικίας 25 – 29 ετών, ενώ οι απασχολούµενοι αυτής της
ηλικίας αποτελούν µόνο το 8,9% του συνόλου των απασχολουµένων και το
εργατικό δυναµικό το 10,4%. Την περίοδο 1999 – 2002 παρατηρείται µία
πολύ σηµαντική µείωση της ανεργίας στην ηλικιακή κατηγορία 15 – 19 ετών.
¾ το µεγαλύτερο ποσοστό των ανέργων είναι γυναίκες. Το ποσοστό των
ανέργων γυναικών στο σύνολο των ανέργων την περίοδο 1999 – 2002
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µειώνεται από 65,8% σε 55,4%. Το µεγαλύτερο ποσοστό των ανέργων
ανδρών είναι ηλικίας 15 – 24 ετών, ενώ το µεγαλύτερο ποσοστό των ανέργων
γυναικών είναι ηλικίας 25 – 29 ετών.
¾ οι άνεργοι είναι κυρίως άτοµα µε µέτριο και χαµηλό εκπαιδευτικό επίπεδο. Το
42,4% των ανέργων είναι µέχρι απόφοιτοι γυµνασίου και το 40,5% είναι µέχρι
απόφοιτοι λυκείου. Οι άνεργοι µε χαµηλό εκπαιδευτικό επίπεδο αυξάνονται
την περίοδο 1999 – 2002 και οι άνεργοι µε µέτριο εκπαιδευτικό επίπεδο
µειώνονται την εν λόγω περίοδο.
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Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζουµε συνοπτικά στοιχεία για την αγορά εργασίας
στην περιφέρεια Πελοποννήσου και στο σύνολο της χώρας
Πελοπόννησος
Σύνολο χώρας
1999
2002
1999
2002
Πληθυσµός σε ηλικία προς εργασία (15
322542
316890
6922557 6760323
– 64 ετών)
Εργατικό δυναµικό (15 – 64 ετών)
214466
215403
4356243 4358393
Εργατικό δυναµικό (15 ετών και άνω)
224368
227230
4463166 4369010
Απασχολούµενοι (15 – 64 ετών)
197507
198993
3834868 3843600
Απασχολούµενοι (15 ετών και άνω)
207409
210820
3939791 3948902
Άνεργοι
16959
16410
523374
420107
Απασχολούµενοι στον πρωτογενή τοµέα
79792
76652
669145
623819
Απασχολούµενοι στο δευτερογενή
34234
30944
901598
853535
τοµέα
Απασχολούµενοι στον τριτογενή τοµέα
93383
103224
2369048 2471548
Μισθωτοί
76264
86899
2296056 2377232
Αυτοαπασχολούµενοι (µε προσωπικό)
18013
21095
297907
298594
Αυτοαπασχολούµενοι (χωρίς
77633
74612
964090
963805
προσωπικό)
Βοηθοί στην οικογενειακή επιχείρηση
35499
28214
381738
309271
Ποσοστό συµµετοχής (15 – 64 ετών)
66,5
68,0
63,0
64,5
Ποσοστό απασχόλησης (15 – 64 ετών)
61,2
62,8
55.4
56,9
Ποσοστό µισθωτής απασχόλησης
36,8
41,2
58.3
60,2
Ποσοστό αυτοαπασχόλησης (µε
7,6
προσωπικό)
8,7
10,0
7,6
Ποσοστό αυτοαπασχόλησης (χωρίς
24,4
προσωπικό)
37,4
35,4
24,4
Ποσοστό απασχολούµενων βοηθών
7,8
στην οικογενειακή επιχείρηση
17,1
13,4
9,7
Ποσοστό απασχόλησης στον πρωτογενή
15,80
τοµέα
38,5
36,4
17,0
Ποσοστό απασχόλησης στο
15,03
δευτερογενή τοµέα
16,5
14,7
22,9
Ποσοστό απασχόλησης στον τριτογενή
69,17
τοµέα
45,0
48,9
60,1
Ποσοστό ανεργίας
7,6
7,2
11.73
9,62
Ποσοστό ανεργίας νέων ηλικίας 15 – 24
26,97
ετών
27,2
25,9
31.73
Πηγή : ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, 1999 και 2002, Επεξεργασία : ΠΑΕΠ
Α.Ε.
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Β. ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΝΕΡΓΙΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ
Τα στοιχεία που χρησιµοποιούνται για την απεικόνιση της ανεργίας και των
βασικών της χαρακτηριστικών στο νοµό Αρκαδίας αναφέρονται σε δύο χρονικές
στιγµές : 16 Οκτωβρίου 2002 και 2 Οκτωβρίου 2003. Ο συνολικός αριθµός
εγγεγραµµένων ανέργων την εν λόγω περίοδο αυξήθηκε από 413.592 άτοµα στις
16/10/02 σε 444.217 άτοµα στις 2/10/2003 (δηλαδή αύξηση κατά 7,40%. Την ίδια
περίοδο ο αριθµός ανέργων στο νοµό Αρκαδίας αυξάνεται από 3091 άτοµα σε 3348
άτοµα (δηλαδή αύξηση 257 άτοµα ή κατά 8,3%).
Ποσοστιαία κατανοµή της ανεργίας, ως προς τον αριθµό των ανέργων στο σύνολο
της χώρας και στο νοµό Αρκαδίας
2002
Νοµός Αρκαδίας
Σύνολο χώρας
Πηγή : ΟΑΕ∆

2003

Απόλυτες

Ποσοστιαίες

Απόλυτες

Ποσοστιαίες

3091

0,75

3348

0,75

413592

100

444217

100

Επεξεργασία στοιχείων : ΠΑΕΠ Α.Ε

Με βάση τις πληροφορίες που µας παρέχουν τα υπάρχοντα στοιχεία της
εγγεγραµµένης ανεργίας συµπεραίνουµε ότι :
¾ ο αριθµός των εγγεγραµµένων ανέργων στο νοµό Αρκαδίας ως προς το
σύνολο των ανέργων παραµένει, ως ποσοστό, ο ίδιος τόσο το 2002 όσο και το
2003
¾ το ποσοστό των ανέργων γυναικών στο σύνολο των ανέργων στο νοµό
Αρκαδίας είναι µεγαλύτερο απ’ ότι το αντίστοιχο ποσοστό των ανέργων
γυναικών στο σύνολο των ανέργων στο σύνολο της χώρας
¾ η αύξηση του αριθµού των εγγεγραµµένων ανέργων ανδρών είναι µεγαλύτερη
από ότι των εγγεγραµµένων γυναικών στο νοµό Αρκαδίας µε αποτέλεσµα το
2003 να αυξηθεί η συµµετοχή των ανέργων ανδρών, στο σύνολο των
ανέργων, και να µειωθεί η συµµετοχή των ανέργων γυναικών
¾ το 2003 το µεγαλύτερο ποσοστό των ανέργων στο σύνολο των ανέργων στο
νοµό Αρκαδίας είναι ηλικίας 26 – 35 ετών
¾ το 2003 η ηλικιακή κατηγορία 15 – 18 ετών συµµετέχει στο σύνολο των
ανέργων στο νοµό Αρκαδίας περισσότερο από ότι η αντίστοιχη ηλικιακή
κατηγορία στο σύνολο των ανέργων της χώρας
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¾ το µεγαλύτερο ποσοστό των ανέργων είναι µέτριου εκπαιδευτικού επιπέδου.
Το 2003 το 47,8% των ανέργων είναι απόφοιτοι Λυκείου.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ∆ΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ
Τα στοιχεία που ακολουθούν προκύπτουν από την έρευνα πεδίου της ΠΑΕΠ
που πραγµατοποιήθηκε το 2003 σε 7.336 ιδιωτικές επιχειρήσεις στο σύνολο της
χώρας. Στην περίπτωση του νοµού Αρκαδίας3 συλλέξαµε 50 ερωτηµατολόγια τα
οποία αποτελούν αντιπροσωπευτικό δείγµα των 5.343 επιχειρήσεων που υπάρχουν
στο νοµό. Τα βασικά συµπεράσµατα που προκύπτουν σχετικά µε το προφίλ των
επιχειρήσεων στο νοµό Αρκαδίας είναι τα ακόλουθα :
¾ η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων είναι µικρού µεγέθους
είτε µε βάση το κριτήριο του τζίρου είτε µε βάση το κριτήριο της
απασχόλησης
¾ το ποσοστό της αυτοαπασχόλησης είναι ιδιαίτερα σηµαντικό. Σε
µερικές περιπτώσεις, δηλαδή σε συγκεκριµένους κλάδους όπως π.χ,
στις κατασκευές, µάλλον θα πρέπει να χρησιµοποιείται αδήλωτο
προσωπικό.
¾ ο τεχνολογικός εκσυγχρονισµός των επιχειρήσεων πρέπει να µην έχει
προχωρήσει ουσιαστικά στο βαθµό που οι επιχειρήσεις είναι πολύ
µικρές και συνήθως ενός ατόµου
¾ η πλειοψηφία των επιχειρήσεων δραστηριοποιείται κυρίως στον κλάδο
«χονδρικό και λιανικό εµπόριο», «κατασκευές» και στον κλάδο
«ξενοδοχεία και εστιατόρια»
¾ οι προοπτικές των επιχειρήσεων για τα επόµενα τρία χρόνια, όπως
αυτές

προσδιορίζονται

από

τους

ίδιους

τους

ερωτώµενους,

προδιαγράφονται σχετικά θετικές
¾ το µεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων δήλωσαν ότι ο κύκλος
εργασιών τους και τα κέρδη τους παρέµειναν σταθερά την τελευταία
τριετία. Από αυτούς που δήλωσαν ότι αύξησαν τα κέρδη τους ένα
σηµαντικό ποσοστό είναι στον κλάδο «µεταποίηση» και στον κλάδο
«κατασκευές».
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Εξαιτίας του ότι η έρευνα πεδίου αφορούσε όλη την Ελλάδα και όλους τους κλάδους οικονοµικής
δραστηριότητας και επεκτεινόταν και σε επίπεδο νοµού, σ’ αρκετές περιπτώσεις ο αριθµός των
ερωτηµατολογίων στο νοµό ήταν περιορισµένος, οπότε τα αποτελέσµατα είναι περισσότερο ενδείξεις
της κατάστασης στον εν λόγω νοµό.
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¾ Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων, σύµφωνα µε τους υπευθύνους τους,
θεωρούνται ως πολύ ανταγωνιστικές
¾ Ο

σηµαντικότερος

προσδιοριστικός

παράγοντας

της

ανταγωνιστικότητας είναι κατά κύριο λόγο η ποιότητα του προϊόντος
και κατά δεύτερο η τιµή του προϊόντος
¾ Οι επιχειρήσεις δεν χρησιµοποιούν υπεργολαβικές σχέσεις και δεν
σκοπεύουν να το πράξουν τα επόµενα χρόνια.
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας προκύπτει ότι στο νοµό Αρκαδίας
απασχολούνται 9.335 εργαζόµενοι. Τα βασικά συµπεράσµατα που προκύπτουν όσον
αφορά το προφίλ των εργαζοµένων στο νοµό είναι τα ακόλουθα :
¾ η συντριπτική πλειοψηφία των απασχολουµένων είναι άνδρες (61,3%)
¾ η πλειοψηφία των απασχολουµένων (55,3%) είναι ηλικίας 30 – 49 ετών
¾ το 25,7% των απασχολουµένων είναι στον κλάδο «χονδρικό και λιανικό
εµπόριο» και το 22,3% είναι στον κλάδο «ξενοδοχεία και εστιατόρια»
¾ το 74,2% απασχολουµένων είναι ιδιοκτήτες και µάλιστα το µεγαλύτερο
ποσοστό αυτών είναι σε ατοµικές επιχειρήσεις. Ειδικά στον κλάδο
«κατασκευές» το 96,5% των απασχολουµένων είναι ιδιοκτήτες.
¾ το µεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουµένων ως ιδιοκτήτες (81,1%) είναι
σε επιχειρήσεις µε τζίρο µέχρι 0,1499 εκατοµµύρια ευρώ
¾ το 6,8% των απασχολουµένων εργάζεται µε µερική απασχόληση. Στον
κλάδο «χονδρικό και λιανικό εµπόριο» το ποσοστό της µερικής
απασχόλησης είναι 20%.
¾ το 4% των απασχολουµένων είναι µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου. Στον
κλάδο «ξενοδοχεία και εστιατόρια» το ποσοστό των απασχολουµένων µε
συµβάσεις ορισµένου χρόνου ανέρχεται σε 10%.
¾ η πλειοψηφία των απασχολουµένων (42,5%) εργάζεται για περισσότερο
από 15 χρόνια
¾ ένα µικρό ποσοστό των απασχολουµένων έχει συγγενική σχέση µε τον
ιδιοκτήτη της επιχείρησης
¾ το µεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουµένων (38,7%) εργάζονται ως
«διευθύνοντες µεγάλων και µικρών επιχειρήσεων» και το 23,7% ως
«ειδικευµένοι τεχνίτες»
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¾ το 64,6% των απασχολουµένων είναι χαµηλού εκπαιδευτικού επιπέδου
(µέχρι απόφοιτοι γυµνασίου).
Όσον αφορά τις πολιτικές διαχείρισης του προσωπικού στο νοµό τα βασικά
συµπεράσµατα είναι τα ακόλουθα:
¾ δεν υπάρχει συγκεκριµένη πολιτική που ακολουθούν οι επιχειρήσεις όταν
θέλουν

να

προσλάβουν

προσωπικό.

Το

20,5%

των

επιχειρήσεων

προσλαµβάνει προσωπικό µέσω γνωστών, φίλων και συναδέλφων.
¾ δεν υπάρχει συγκεκριµένη πολιτική που ακολουθούν οι επιχειρήσεις για να
καλύψουν έκτακτες ανάγκες σε εργατικό δυναµικό
¾ δεν υπάρχει συγκεκριµένη διαδικασία βάση της οποίας οι εργαζόµενοι
µαθαίνουν το αντικείµενο εργασίας τους για το 73,2% των επιχειρήσεων. Για
το 22,8% των επιχειρήσεων οι εργαζόµενοι µαθαίνουν το αντικείµενο
εργασίας τους µέσα από το συνδυασµό εκπαίδευσης / κατάρτισης και
εµπειρίας από τη θέση.
¾ η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων θεωρεί ότι οι εργαζόµενοι
προσαρµόζονται στις απαιτήσεις των θέσεων.
Όσον αφορά τους προσδιοριστικούς παράγοντες της απασχόλησης τα κύρια
συµπεράσµατα είναι τα ακόλουθα:
¾ λιγότερο από το 1/5 των επιχειρήσεων έχει κάνει προσλήψεις τελευταία
¾ ο σηµαντικότερος λόγος για τον οποίο οι επιχειρήσεις κάνουν προσλήψεις /
απολύσεις είναι τα οικονοµικά δεδοµένα της επιχείρησης
¾ µόνο το 1% των επιχειρήσεων θα αυξήσει την απασχόληση τα επόµενα τρία
χρόνια
¾ οι επιχειρήσεις που θεωρούν τα οικονοµικά δεδοµένα της επιχείρησης ως το
σηµαντικότερο προσδιοριστικό παράγοντα των προσλήψεων είναι κυρίως
στον κλάδο «µεταποιητικές βιοµηχανίες», στον κλάδο «χονδρικό και λιανικό
εµπόριο» και στον κλάδο «ξενοδοχεία και εστιατόρια»
¾ το 7,2% των επιχειρήσεων δήλωσε ότι αναµένεται αύξηση της απασχόλησης
τα επόµενα χρόνια
¾ η απασχόληση αναµένεται να αυξηθεί στον κλάδο «διαχείριση ακίνητης
περιουσίας, εκµισθώσεις και εµπορικές δραστηριότητες» και «χονδρικό και
λιανικό εµπόριο»
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¾ ένα πολύ µικρό ποσοστό επιχειρήσεων έχει κενές θέσεις για διάστηµα
µικρότερο των 6 µηνών. Η επαγγελµατική κατηγορία για την οποία υπάρχουν
κενές θέσεις είναι «ειδικευµένοι τεχνίτες» και «χειριστές σταθερών
βιοµηχανικών εγκαταστάσεων, µηχανηµάτων».
Σε σχέση µε τις πολιτικές του ΟΑΕ∆ τα βασικά συµπεράσµατα είναι τα
ακόλουθα:
¾ η αποδοχή των προγραµµάτων του ΟΑΕ∆ είναι σχετικά µικρή
¾ ελάχιστα

µικρός

αριθµός

επιχειρήσεων

έχει

οργανώσει

ή

συνδιοργανώσει (µε τον ΟΑΕ∆) προγράµµατα κατάρτισης και το
0,1% των επιχειρήσεων έχει κάνη χρήση των προγραµµάτων
απασχόλησης του ΟΑΕ∆
¾ µόνο το 0,4% σκοπεύει να κάνει χρήση των προγραµµάτων του
ΟΑΕ∆ τα επόµενα χρόνια
¾ όλες οι επιχειρήσεις που έχουν κάνει χρήση των προγραµµάτων του
ΟΑΕ∆ θα προσλάµβανε το προσωπικό που προσέλαβε µέσω των
προγραµµάτων, ακόµη και αν δεν υπήρχαν τα προγράµµατα του
ΟΑΕ∆
¾ ο σηµαντικότερος λόγος χρήσης των προγραµµάτων του ΟΑΕ∆ είναι
η µείωση του κόστους λειτουργίας της επιχείρησης.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Η εν λόγω µελέτη έχει δύο βασικούς στόχους. Ο πρώτος αφορά την
καταγραφή των οικονοµικών δεδοµένων της περιοχής, την ανάδειξη των
πλεονεκτηµάτων της και των αδυναµιών που αντιµετωπίζει, καθώς επίσης και των
ευκαιριών - προοπτικών που διανοίγονται / προδιαγράφονται για το επόµενο χρονικό
διάστηµα. Ο δεύτερος στόχος είναι η καταγραφή / αποτύπωση και ανάλυση των
βασικών χαρακτηριστικών της αγοράς εργασίας στην εν λόγω περιοχή, ο εντοπισµός
των προβληµάτων, των αιτίων της ανεργίας και των προσδιοριστικών παραγόντων
της απασχόλησης.
Θεωρώντας ως βασική υπόθεση ότι η απασχόληση σε µία περιοχή
προσδιορίζεται τόσο από το τι συµβαίνει στον οικονοµικό τοµέα (οικονοµικές
δυνατότητες της περιοχής) όσο και από το τι συµβαίνει στην αγορά εργασίας, µέσα

25

από αυτή τη µελέτη προσπαθούµε να παρουσιάσουµε αυτές τις δύο πτυχές: την
οικονοµία και την αγορά εργασίας.
Οι προτάσεις πολιτικής που στοχεύουν στην αύξηση της απασχόλησης και
στη µείωση της ανεργίας πρέπει να στηρίζονται στην πληροφόρηση γύρω από τα δύο
προαναφερόµενα θέµατα: του τι γίνεται στην οικονοµία και του τι συµβαίνει στην
αγορά εργασίας.
Οι αναπτυξιακές δυνατότητες της περιοχής προσδιορίζουν σαφώς και τους
ευνοϊκούς χώρους στους οποίους µπορεί να αυξηθεί η απασχόληση. Η γνώση της
δοµής της αγοράς εργασίας βοηθάει στη χάραξη εκείνων των πολιτικών που θα
βοηθήσουν την καλύτερη οργάνωση της αγοράς, τη σύζευξη της ζήτησης µε την
προσφορά εργασίας, την αύξηση της απασχόλησης και τη µείωση της ανεργίας.
Είναι σαφές ότι ο στόχος αυτών των πολιτικών δεν είναι να προσδιορίσουν
την οικονοµική ή αναπτυξιακή πολιτική που πρέπει να έχει η κυβέρνηση, αλλά µε
δεδοµένα τα αναπτυξιακά στοιχεία µίας συγκεκριµένης περιοχής να εντοπιστούν οι
κλάδοι εκείνοι όπου µπορούν να δηµιουργήσουν θέσεις εργασίας και να αυξήσουν
την απασχόληση.
Η φιλοσοφία των πολιτικών απασχόλησης είναι ότι οι πολιτικές αυτές έχουν
στόχους και περιλαµβάνουν και µέτρα υλοποίησης των στόχων. Ο στόχος µπορεί να
ταυτίζεται µε την τάση που επικρατεί στην αγορά. Για παράδειγµα παρατηρείται
αύξηση του αριθµού των αυτοαπασχολουµένων, οπότε η πολιτική που πρέπει να
εφαρµοστεί να είναι η περαιτέρω ενίσχυση της οµάδας των αυτοαπασχολουµένων.
Μπορεί όµως ο στόχος να είναι εκ διαµέτρου αντίθετος µε την επικρατούσα τάση αν
για παράδειγµα η κυβέρνηση θεωρεί ότι αυτή η τάση πρέπει να αντιστραφεί. Στο
προηγούµενο

παράδειγµα

ενώ

υπάρχει

αύξηση

του

αριθµού

των

αυτοαπασχολουµένων, η κυβέρνηση µπορεί να θεωρεί ότι η τάση αυτή πρέπει να
περιοριστεί και να ακολουθεί πολιτική ενίσχυσης της οµάδας των µισθωτών.
Ως εκ τούτου η χάραξη πολιτικών απασχόλησης πρέπει αφενός µεν να
στηρίζεται στην υπάρχουσα πληροφόρηση και καλή γνώση των οικονοµικών
δεδοµένων και των δεδοµένων της αγοράς εργασίας, πρέπει αφετέρου να εκφράζει
την πολιτική βούληση.
Όπως προέκυψε από την ανάλυση των αναπτυξιακών δεδοµένων του νοµού
συµπεραίνουµε ότι :
¾ η γεωγραφική θέση του νοµού Αρκαδίας στην περιφέρεια Πελοποννήσου την
αναδεικνύει σε σταυροδρόµι εµπορικών δρόµων. Ως εκ τούτου οι µεταφορές
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και γενικότερα οι µεταφορικές υποδοµές καθιστούν το νοµό βασικό τοµέα
ανάπτυξης της περιοχής.
¾ το πλούσιο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον που διαθέτει ο εν λόγω νοµός
του παρέχει σηµαντικές δυνατότητες αξιοποίησης, εφόσον υπάρξουν οι
κατάλληλες υποδοµές
¾ ο πρωτογενής τοµέας συµµετέχει στο συνολικό προϊόν του νοµού κατά 13%,
που είναι ιδιαίτερα υψηλό και θα µπορούσε να στηρίξει µεταποιητικές
δραστηριότητες που σχετίζονται µε την παραγωγή και την τυποποίηση
αγροτικών προϊόντων για εξαγωγή
¾ υπάρχει µεγάλος βαθµός εξάρτησης της οικονοµίας από τη ∆ΕΗ και µία
ευρύτερη περιβαλλοντική υποβάθµιση. Το 14% του προϊόντος του νοµού
προέρχεται από την ενέργεια και αντιστοιχεί στο 6,6% της παραγωγής του
ενεργειακού τοµέα της χώρας. Η µεταβολή στο µέλλον της ζήτησης για
λιγνίτη µπορεί να λειτουργήσει καταλυτικά στην περιοχή.
¾ τα τελευταία χρόνια υπάρχει αυξηµένη ζήτηση για προϊόντα ποιότητας –
βιολογικά προϊόντα και αυξηµένη ζήτηση για εναλλακτικές µορφές
τουρισµού.
Σ’ ότι αφορά τη δοµή της αγοράς εργασίας µε βάση τα στοιχεία της ΕΣΥΕ, του
ΟΑΕ∆ και µε βάση τα στοιχεία της έρευνας πεδίου σε δείγµα επιχειρήσεων στο νοµό
προέκυψαν τα εξής:
Περιφέρεια Πελοποννήσου (1999 – 2002)
¾ το ποσοστό συµµετοχής και απασχόλησης στην περιφέρεια Πελοποννήσου
αυξάνεται την εν λόγω περίοδο και είναι υψηλότερο του µέσου όρου
¾ το ποσοστό µισθωτής απασχόλησης αν και αυξάνεται, εντούτοις παραµένει
ιδιαίτερα χαµηλό σε σχέση µε το µέσο ποσοστό µισθωτής απασχόλησης
¾ το ποσοστό αυτοαπασχόλησης είναι αρκετά υψηλότερο του µέσου όρου
¾ το ποσοστό απασχόλησης των βοηθών στην οικογενειακή επιχείρηση, αν και
µειώνεται την εν λόγω περίοδο, εντούτοις παραµένει σχετικά υψηλότερο του
µέσου ποσοστού απασχόλησης των βοηθών στην οικογενειακή επιχείρηση
¾ το ποσοστό απασχόλησης στον πρωτογενή τοµέα στην περιφέρεια
Πελοποννήσου, αν και µειώνεται την περίοδο 1999 – 2002, εντούτοις είναι
διπλάσιο του αντίστοιχου ποσοστού στο σύνολο της χώρας
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¾ το ποσοστό απασχόλησης στο δευτερογενή τοµέα µειώνεται και στον
τριτογενή τοµέα αυξάνεται την εν λόγω περίοδο, αλλά και στις δύο
περιπτώσεις είναι χαµηλότερο από το αντίστοιχο µέσο ποσοστό απασχόλησης
¾ ο πληθυσµός της περιφέρειας Πελοποννήσου γηράσκει, όπως εξάλλου και ο
συνολικός ελληνικός πληθυσµός
¾ το µεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουµένων είναι 45 – 64 ετών
¾ το εκπαιδευτικό επίπεδο των απασχολουµένων είναι ιδιαίτερα χαµηλό. Το
55,4% αυτών είναι απόφοιτοι γυµνασίου.
¾ αυξάνεται η απασχόληση στους µισθωτούς, στους αυτοαπασχολούµενους µε
προσωπικό και µειώνεται στους βοηθούς στην οικογενειακή επιχείρηση
¾ αυξάνεται η απασχόληση στον κλάδο «εκπαίδευση» και στον κλάδο «υγεία
και µέριµνα»
¾ το ποσοστό ανεργίας στην περιφέρεια Πελοποννήσου είναι χαµηλότερο του
µέσου ποσοστού ανεργίας
¾ το µεγαλύτερο ποσοστό των ανέργων στην εν λόγω περιφέρεια είναι ηλικίας
25 – 29 ετών
¾ το µεγαλύτερο ποσοστό των ανέργων είναι γυναίκες
¾ οι άνεργοι είναι άτοµα µε µέτριο και χαµηλό εκπαιδευτικό επίπεδο.
Έρευνα πεδίου σε δείγµα επιχειρήσεων στο νοµό Αρκαδίας
Με βάση τα στοιχεία της έρευνας πεδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγµα
επιχειρήσεων στο νοµό Αρκαδίας συµπεραίνουµε ότι :
¾ η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων είναι µικρού µεγέθους
¾ το ποσοστό αυτοαπασχόλησης είναι ιδιαίτερα σηµαντικό
¾ η πλειοψηφία των επιχειρήσεων δραστηριοποιείται κυρίως στον κλάδο
«χονδρικό και λιανικό εµπόριο», «κατασκευές» και στον κλάδο «ξενοδοχεία
και εστιατόρια»
¾ οι προοπτικές των επιχειρήσεων για τα επόµενα τρία χρόνια διαγράφονται
θετικές
¾ το µεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων δήλωσαν ότι τα κέρδη τους
παρέµειναν σταθερά την τελευταία τριετία. Οι επιχειρήσεις που δήλωσαν ότι
αύξησαν τα κέρδη τους βρίσκονται κυρίως στον κλάδο «µεταποίηση» και
στον κλάδο «κατασκευές».
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¾ οι περισσότερες επιχειρήσεις απάντησαν ότι είναι ανταγωνιστικές. Ο
σηµαντικότερος προσδιοριστικός παράγοντας της ανταγωνιστικότητάς τους
είναι κατά κύριο λόγο η ποιότητα του προϊόντος και κατά δεύτερο λόγο η τιµή
του προϊόντος.
¾ καµία επιχείρηση δεν σύναψε ούτε και θα συνάψει οποιαδήποτε
υπεργολαβική σχέση τα επόµενα χρόνια
¾ η συντριπτική πλειοψηφία των απασχολουµένων είναι άνδρες
¾ το 6,8% των απασχολουµένων είναι µε µερική απασχόληση και το 4% µε
συµβάσεις ορισµένου χρόνου
¾ η πλειοψηφία των απασχολουµένων εργάζεται για περισσότερο από 15 έτη
¾ το 38,7% των απασχολουµένων είναι «διευθύνοντες µεγάλων και µικρών
επιχειρήσεων» και το 23,7% είναι «ειδικευµένοι τεχνίτες»
¾ το 64,6% των απασχολουµένων είναι χαµηλού εκπαιδευτικού επιπέδου
¾ οι επιχειρήσεις δεν ακολουθούν συγκεκριµένη πολιτική προσλήψεων,
κάλυψης

έκτακτων

αναγκών,

εκπαίδευσης

–

κατάρτισης

των

απασχολουµένων σε αυτές
¾ τα οικονοµικά δεδοµένα της επιχείρησης αποτελούν το σηµαντικότερο
παράγοντα για το µέγεθος της απασχόλησης στις επιχειρήσεις
¾ λιγότερο από το 1/5 των επιχειρήσεων έχει κάνει προσλήψεις τελευταία
¾ το 7,2% των επιχειρήσεων δήλωσε ότι αναµένεται αύξηση της απασχόλησης
τα επόµενα χρόνια
¾ ένα πολύ µικρό ποσοστό επιχειρήσεων έχει κενές θέσεις εργασίας για
διάστηµα µικρότερο των 6 µηνών
¾ η αποδοχή των πολιτικών απασχόλησης του ΟΑΕ∆ είναι ανύπαρκτη στο
βαθµό που µόνο το 0,1% των επιχειρήσεων έχει συµµετάσχει σε τέτοια
προγράµµατα
¾ όσες επιχειρήσεις έκαναν χρήση τέτοιων προγραµµάτων δήλωσαν ότι θα
προσλάµβαναν το προσωπικό ακόµη και αν δεν υπήρχαν τα προγράµµατα.
Προτεινόµενες πολιτικές στο νοµό Αρκαδίας
Οι πολιτικές απασχόλησης που πρέπει να εφαρµοστούν στο νοµό Αρκαδίας πρέπει να
έχουν πολλαπλούς στόχους, τόσο βραχυπρόθεσµους όσο και µακροπρόθεσµους.
Πρέπει επίσης να συνάδουν µε την αναπτυξιακή φυσιογνωµία της περιοχής. Οι
στόχοι των πολιτικών απασχόλησης πρέπει να είναι οι ακόλουθοι:
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¾ αύξηση του πληθυσµού σε ηλικία προς εργασία, του εργατικού δυναµικού
αλλά και του ποσοστού συµµετοχής. Η µείωση του πληθυσµού σε ηλικία προς
εργασία που παρατηρείται αποτελεί σηµαντικό εν δυνάµει κίνδυνο
µακροπρόθεσµα αφού περιορίζει το µέγεθος του εργατικού δυναµικού
¾ βελτίωση του εκπαιδευτικού επιπέδου του εργατικού δυναµικού ειδικά αν
λάβουµε υπόψη µας ότι ο στόχος της Ελλάδας όπως και των υπολοίπων
χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να γίνει Κοινωνία της Γνώσης
¾ βελτίωση της ηλικιακής διάρθρωσης του εργατικού δυναµικού
¾ ενίσχυση της απασχόλησης και µείωση της ανεργίας.
Οι πολιτικές απασχόλησης θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους τις υπάρχουσες
συνθήκες στην αγορά εργασίας και τις ευρύτερες οικονοµικές συνθήκες της
περιοχής. Ως εκ τούτου θα πρέπει να ληφθούν υπόψη :
¾ η µεγάλη συµµετοχή του αγροτικού τοµέα στο ΑΕΠ του νοµού
¾ η µεγάλη εξάρτηση της τοπικής οικονοµίας από την παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας
¾ η γεωφυσική θέση του νοµού
¾ οι δυνατότητες ανάπτυξης του τουριστικού τοµέα και εκµετάλλευσης του
φυσικού και πολιτιστικού πλούτου της περιοχής
¾ το µεγάλο ποσοστό αυτοαπασχόλησης και το χαµηλό ποσοστό των µισθωτών
¾ ο πολύ µικρός αριθµός προσλήψεων τα τελευταία χρόνια
¾ η πολύ µικρή αποδοχή των πολιτικών απασχόλησης του ΟΑΕ∆.
Αν θεωρήσουµε ότι η ποσοστιαία συµµετοχή του αγροτικού τοµέα στο ΑΕΠ
στο σύνολο της χώρας φθίνει και άρα πιθανόν θα φθίνει και η συµµετοχή του
αγροτικού τοµέα του νοµού Αρκαδίας στο ΑΕΠ αυτού του νοµού, πρέπει η όποια
αναπτυξιακή πολιτική να στοχεύει κατά κύριο λόγο στη σύνδεση του αγροτικού
τοµέα µε το βιοµηχανικό τοµέα (δηλαδή να ενισχυθούν οι βιοµηχανικές µονάδες που
επεξεργάζονται βιοµηχανικά προϊόντα) αλλά και µε τον τουριστικό τοµέα
(αγροτουρισµός). Ως εκ τούτου αυτοί οι χώροι είναι πιθανοί χώροι δηµιουργίας νέων
θέσεων εργασίας.
Η γεωφυσική θέση του νοµού Αρκαδίας και η δυνατότητά του να αποτελέσει
σηµαντικό σταυροδρόµι εµπορικών δρόµων δείχνει ότι υπάρχουν σηµαντικές
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δυνατότητες ανάπτυξης των µεταφορών και δηµιουργίας υποδοµών ώστε να
αποτελέσει η περιοχή σηµαντικό διαµετακοµιστικό κέντρο.
Η µεγάλη εξάρτηση της οικονοµίας του νοµού Αρκαδίας από την παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας είναι ένα σηµείο ιδιαίτερα σηµαντικό το οποίο πρέπει να
ληφθεί υπόψη. Αν η ζήτηση για το συγκεκριµένο προϊόν µειωθεί τα επόµενα χρόνια,
τότε θα είναι ιδιαίτερα επιβαρυντική η κατάσταση στον τοµέα της απασχόλησης
εξαιτίας των πιθανών µειώσεων στον ίδιο τον τοµέα παραγωγής ενέργειας, αλλά και
στην ευρύτερη οικονοµική δραστηριότητα. Θα πρέπει το κράτος να προβλέψει την
εξέλιξη της κατάστασης στο χώρο της ενέργειας ώστε να αντιδράσει εκ των
προτέρων και όχι εκ των υστέρων.
Η σχετικά χαµηλή ανάπτυξη του τουρισµού σε συνδυασµό µε τις δυνατότητες
του υπάρχοντος φυσικού περιβάλλοντος αλλά και της ζήτησης για τουριστικές
υπηρεσίες, θα µπορούσε να αποτελέσει ένα σηµαντικό άξονα της συνολικής
ανάπτυξης της περιοχής. Ο συνδυασµός δε της τουριστικής ανάπτυξης µε την
καλύτερη αξιοποίηση του πολιτιστικού και φυσικού πλούτου της περιοχής θα ήταν
ιδιαίτερα σηµαντικός.
Η ύπαρξη υψηλού ποσοστού αυτοαπασχολουµένων και το σχετικά χαµηλό
ποσοστό των µισθωτών στο σύνολο των απασχολουµένων θα µπορούσε να
αποτελέσει τη βάση είτε για την περαιτέρω ενίσχυσή του, που είναι και το
ορθολογικότερο, είτε την περαιτέρω ενίσχυση των µισθωτών αν θεωρήσουµε ότι το
ποσοστό των τελευταίων υπολείπεται. Έχοντας όµως υπόψη ότι οι υπάρχουσες
επιχειρήσεις δεν προβαίνουν σε προσλήψεις και ότι τα κέρδη τους, όπως οι ίδιες
δήλωσαν, παρέµειναν σταθερά τα τελευταία τρία έτη και ότι υπάρχουν αρκετές
αναπτυξιακές δυνατότητες σε τοµείς όπου η αυτοαπασχόληση είναι υψηλή,
κατανοούµε ότι µάλλον η πολιτική ενίσχυσης της αυτοαπασχόλησης και δηµιουργίας
νέων επιχειρήσεων είναι µάλλον η πλέον επιθυµητή.
Η πολιτική επιδότησης των νέων θέσεων εργασίας µάλλον δείχνει να έχει
αποτύχει αφενός µεν γιατί το ποσοστό συµµετοχής των επιχειρήσεων είναι πάρα πολύ
µικρό και αφετέρου η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων δήλωσε ότι θα
προσλάµβανε αυτούς τους εργαζόµενους έστω και αν δεν υπήρχαν τα προγράµµατα.
Το χαµηλό εκπαιδευτικό επίπεδο απασχολουµένων και ανέργων καθώς επίσης
και η ανάγκη δηµιουργίας επιχειρήσεων σε τοµείς όπου απαιτούνται υψηλές
δεξιότητες (π.χ. σύνδεση του αγροτικού τοµέα µε τη βιοµηχανία και τον τουριστικό
τοµέα και την ευρύτερη ανάπτυξη του τουριστικού τοµέα, προϋποθέτει την ύπαρξη
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ολοκληρωµένης εκπαιδευτικής διαδικασίας τόσο σ’ ότι αφορά την τυπική εκπαίδευση
όσο και σε ότι αφορά την άτυπη εκπαίδευση, δηλαδή την κατάρτιση.
Το γεγονός ότι πολύ µικρός αριθµός απασχολουµένων έχει προσληφθεί τα
τελευταία χρόνια σηµαίνει ότι αφενός µεν δε γίνονται προσλήψεις και αφετέρου οι
νέοι άνθρωποι που τελειώνουν από την εκπαιδευτική διαδικασία θα έχουν
επιπρόσθετες δυσκολίες να ενταχθούν στην αγορά εργασίας και να αποκτήσουν και
εργασιακή εµπειρία. Πρέπει λοιπόν η κυβέρνηση να δώσει ιδιαίτερη έµφαση στο
θέµα των νεοεισερχοµένων στην αγορά εργασίας οργανώνοντας αφενός µεν
προγράµµατα απόκτησης εργασιακής εµπειρίας και αφετέρου προγράµµατα
κατάρτισης για τη στήριξη όσων επιθυµούν να αυτοαπασχοληθούν και επίσης
προγράµµατα δηµιουργίας νέων επιχειρήσεων.
Το µικρό µέγεθος των επιχειρήσεων, τόσο από πλευράς τζίρου όσο και από
την πλευρά του µεγέθους της απασχόλησης, αναδεικνύει αφενός µεν το πρόβληµα της
ανταγωνιστικότητας αλλά και της σχετικά απόλυτης εξάρτησης της απασχόλησης
από τα οικονοµικά δεδοµένα της επιχείρησης. Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων
φαίνεται ότι είναι εντάσεως εργασίας µε αποτέλεσµα το εργασιακό κόστος να
αποτελεί µάλλον το µεγαλύτερο µέρος του κόστους παραγωγής αλλά και τον
καθοριστικό παράγοντα της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Η δηµιουργία
δικτύων επιχειρήσεων µπορεί να οδηγήσει στην καλύτερη αξιοποίηση των ήδη
υπαρχόντων πόρων, στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς των και πιθανόν στην
αύξηση της απασχόλησης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ
1.1. Η ποιότητα ζωής στο νοµό Αρκαδίας: θεωρητικό πλαίσιο
Ο ακριβής προσδιορισµός της ποιότητας ζωής είναι πολύ δύσκολος εξαιτίας
του γεγονότος ότι η τελευταία περικλείει αντικειµενικά και υποκειµενικά στοιχεία.
Κατά συνέπεια, δεν υπάρχει µια γενική συµφωνία σχετικά µε την ποιότητα ζωής.
Έχουν γίνει, ωστόσο, διάφορες προσπάθειες για τον προσδιορισµό ενός κοινού
ορισµού της ποιότητας ζωής. Μία από αυτές ανήκει στον Allardt (1976, 1981), ο
οποίος προβαίνει σε µια διάκριση µεταξύ αντικειµενικών και υποκειµενικών
στοιχείων διαβίωσης, λαµβάνοντας υπόψη τέσσερις διαφορετικές διαστάσεις: (α) το
επίπεδο διαβίωσης, το οποίο συµπεριλαµβάνει τις επονοµαζόµενες υλικές ανάγκες
(υγεία, διατροφή, απασχόληση, εισόδηµα, κλπ), (β) την ποιότητα διαβίωσης, η οποία
συµπεριλαµβάνει τις άϋλες συνθήκες διαβίωσης (ποιότητα ανθρώπινων σχέσεων,
κοινωνική και πολιτισµική ολοκλήρωση, ποιότητα του περιβάλλοντος), (γ) την
ικανοποίηση, η οποία αφορά την υποκειµενική άποψη για το επίπεδο των συνθηκών
διαβίωσης και (δ) την ευτυχία, που αφορά την υποκειµενική άποψη για την ποιότητα
διαβίωσης.
Οι Andrews and Szalai (1980) θεωρούν την ποιότητα ζωής ως ένα συνδυασµό
όλων των προαναφερθέντων υλικών και άϋλων, αντικειµενικών και υποκειµενικών
στοιχείων, λόγω της στενής σχέσης που υπάρχει µεταξύ τους.
Οι Cantril (1965), Brandurn (1969) και Bradburn and Caploviz (1965) κάνουν
διάκριση

µεταξύ

γνωσιολογικών

και

συναισθηµατικών

συντελεστών

της

υποκειµενικής ευηµερίας. Οι γνωσιολογικοί συντελεστές σχετίζονται µε µια
συγκριτική διαδικασία που αφορά στόχους ζωής, επιτεύγµατα και βαθµό
ικανοποίησης, ενώ οι συναισθηµατικοί συντελεστές σχετίζονται µε τον περισσότερο
συναισθηµατικό και µη ορθολογικό χαρακτήρα της ευτυχίας.
Οι Hauser και Lorcher (1973) και Gerson (1976) διακρίνουν µεταξύ ατοµικών
και συλλογικών συνθηκών διαβίωσης, ενώ οι Galtung and Wirak(1976) και Inglehart
(1977) διακρίνουν µεταξύ πρωταρχικών και δευτερευουσών αναγκών και υπηρεσιών
και υλιστικών και µετα-υλιστικών αξιών. Η ατοµική-συλλογική προσέγγιση αφορά
κατά κύριο λόγο την ανάλυση του βιοτικού επιπέδου από την άποψη των
προσωπικών συνθηκών ή επιθυµιών και των δηµόσιων συµφερόντων, ενώ οι
προσεγγίσεις που βασίζονται στις πρωταρχικές και δευτερεύουσες ανάγκες και
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υπηρεσίες και στις υλιστικές και µετα-υλιστικές αξίες µπορούν να συγκριθούν µε το
σχήµα υλικές-άϋλες ανάγκες, που προαναφέρθηκε.
Από µια περισσότερο πρακτική άποψη, όλες οι παραπάνω προσεγγίσεις
συγκλίνουν προς έναν αρκετά οµοιογενή κατάλογο βασικών συντελεστών της
ποιότητας ζωής. Ο κατάλογος αυτός περιλαµβάνει συντελεστές όπως ο πληθυσµός,
το εισόδηµα και η υλική ευηµερία, οι υγειονοµικές συνθήκες, η στέγαση, η
διαθεσιµότητα υπηρεσιών, η εγκληµατικότητα, η απασχόληση και οι συνθήκες
εργασίας, το αστικό και φυσικό περιβάλλον, οι προσωπικές σχέσεις και η συµµετοχή.
Στα παραπάνω πρέπει να λάβουµε υπόψη το γεγονός ότι η ύπαρξη πόρων για
την ικανοποίηση των αναγκών δεν σηµαίνει απαραίτητα την πρόσβαση στους
πόρους. Ο χρόνος που απαιτείται για την πρόσβαση, η πληροφόρηση, η ύπαρξη
ικανοτήτων για την χρήση των τεχνολογιών πρόσβασης αλλά και ο βαθµός
ελευθερίας στην επιλογή των ατόµων αποτελούν σηµαντικά στοιχεία της ποιότητας
ζωής. Για παράδειγµα, ο αριθµός των γιατρών σε µια περιοχή µπορεί να µην έχει
σηµασία, αν δεν είναι προσιτοί σε ορισµένες κοινωνικές οµάδες. Ένα επιπλέον
στοιχείο είναι και οι διευρυνόµενες κοινωνικές ανισότητες, οι οποίες δεν
περιορίζονται µόνο στο εισόδηµα (όπως στο παρελθόν), αλλά επεκτείνονται και στη
κατοχή γνώσης και πληροφόρησης.
Οι εξελίξεις αυτές δηµιουργούν πρόσθετες περιπλοκές στους ασκούντες την
πολιτική. ∆ηµιουργούν περιπλοκές γιατί υποδοµές όπως το δια-δίκτυο είναι κατά
κανόνα µη ορατές σε σχέση µε τις παραδοσιακές υποδοµές (δρόµοι, σιδηρόδροµοι,
αεροδρόµια) που χαρακτήρισαν την βιοµηχανική εποχή.
Με βάση τα παραπάνω, διακρίνουµε τις εξής αναλυτικές διαστάσεις της
ποιότητας ζωής: (1) γενική

κοινωνικο-οικονοµική κατάσταση (2) διαθέσιµες

υπηρεσίες (3) εσωτερικές κοινωνικές ανισότητες µεταξύ των κατοίκων (4)
ελκυστικότητα της περιοχής (5) τεχνολογία και καινοτόµο δυναµικό και (6) φυσικό
περιβάλλον. Οι πρώτες τρεις διαστάσεις είναι µέρος των διαθέσιµων πόρων και
υπηρεσιών, δηλαδή των εισροών, ενώ οι άλλες τρεις σχετίζονται µε τις διαδικασίες
πρόσβασης και τους περιορισµούς (βλ. ∆ιάγραµµα 1). Είναι δυνατό, δηλαδή, σε µια
περιοχή να υπάρχουν αρκετοί διαθέσιµοι πόροι που όµως δεν είναι σε θέση να
βελτιώσουν την ποιότητα ζωής διότι: (α) οι διάφορες κοινωνικοοικονοµικές τάξεις
δεν διαθέτουν τις ίδιες κοινωνικοοικονοµικές δυνατότητες, (β) οι επιµέρους οµάδες
του πληθυσµού δεν έχουν επαρκείς και ποικίλες δεξιότητες και ικανότητες που να
τους επιτρέπουν την πρόσβαση σε υπηρεσίες, (γ) υπάρχουν συγκρούσεις µεταξύ
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µονίµων κατοίκων και διακινούµενων σε αυτή, (δ) δεν υπάρχει ελεύθερη και
ανεµπόδιστη επιλογή των διαδικασιών πρόσβασης σε πόρους και (ε) δεν υπάρχει µια
δηµοκρατική και διάχυτη κατανοµή πληροφοριών και των τεχνολογιών και
δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για την πρόσβαση σε αυτές και την αξιοποίησή
τους.
∆ιάγραµµα 1. Εισροές και διαδικαστικοί πόροι που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής

∆ιαδικαστικοί πόροι που
χρησιµοποιούνται για την πρόσβαση
στους υλικούς και άϋλους πόρους:
δεξιότητες, ικανότητες, εκπαίδευση,
ελευθερία, ισότητα και κοινωνική
συνοχή, ενηµέρωση κλπ.

Υλικοί και άϋλοι πόροι
(εισροές): εισόδηµα, εργασία,
παραγωγή, υπηρεσίες, φυσικό
περιβάλλον κλπ.

Ποιότητα ζωής

Η προσέγγιση αυτή βρίσκεται σε συµφωνία µε την πολιτική της ΕΕ σχετικά
µε τη βιώσιµη ανάπτυξη CEC(1977), CEC (1999). Η πολιτική αυτή επικεντρώνεται
στην ενίσχυση της οικονοµικής ευηµερίας και της απασχόλησης στις µικρές και
µεγάλες πόλεις, στην προαγωγή της ισότητας, της κοινωνικής ένταξης, στην
προστασία του αστικού και φυσικού περιβάλλοντος και στην ενίσχυση της αστικής
διοίκησης και τοπικής αυτοδιοίκησης.
Τέλος, είναι σύµφωνη µε το πνεύµα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της
Λισσαβόνας, το οποίο όρισε τους δείκτες διαρθρωτικής ή πραγµατικής σύγκλισης
µεταξύ των χωρών-µελών της ΕΕ. Οι δείκτες αυτοί καλύπτουν τις εξής διαστάσεις:
(α) γενική οικονοµική κατάσταση (β) εργασία (γ) παιδεία – έρευνα - τεχνολογία (δ)
οικονοµικές µεταρρυθµίσεις (ε) κοινωνική συνοχή και (στ) περιβάλλον.4

4

Βλ. EU Commission (2002) The Lisbon Strategy-Making Change happen, Commission Staff
Working Paper, SEC (2002) 29/2.
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1. 2. Η εξειδίκευση των δεικτών ποιότητας ζωής στο νοµό Αρκαδίας
Α. Υλικοί και άϋλοι πόροι (εισροές)
Γενική κοινωνικο-οικονοµική κατάσταση
Οι κοινωνικο-οικονοµικοί δείκτες αποτελούν αναµφισβήτητα το επίκεντρο
του ενδιαφέροντος κάθε µελέτης σχετικά µε την ποιότητα ζωής. Προσδιορίζουν τις
δυνατότητες που έχουν τα άτοµα να βελτιώσουν το επίπεδο διαβίωσης τους. Σε
γενικές

γραµµές,

στους

βασικούς

κοινωνικο-οικονοµικούς

δείκτες

συµπεριλαµβάνονται το εισόδηµα, η κατοικία, η απασχόληση, η παραγωγή και η
κατανάλωση. Από αυτούς, το εισόδηµα είναι σηµαντικός παράγοντας της ποιότητας
ζωής γιατί προσδιορίζει την προσωπική οικονοµική κατάσταση. Ο βασικότερος
δείκτης που αποτυπώνει την εισοδηµατική κατάσταση των κατοίκων µιας περιοχής
και που χρησιµοποιείται στη µελέτη αυτή είναι το κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Η ύπαρξη και
το µέγεθος της κατοικίας αποτελούν επίσης σηµαντικά στοιχεία της ποιότητας ζωής
ενός ατόµου. Προκειµένου να την προσδιορίσουµε χρησιµοποιούµε τρεις δείκτες: τον
αριθµό νέων κατοικιών ανά κάτοικο, τον αριθµό δωµατίων νέων κατοικιών ανά
κάτοικο και τον όγκο σε µ3 νέων κατοικιών ανά κάτοικο. Η απασχόληση δεν
εξασφαλίζει µόνο τα προς το ζην, αλλά εξασφαλίζει και την κοινωνική δράση των
ατόµων. Επίσης, πέρα από τις άµεσες επιδράσεις έχει και έµµεσες, αφού όσο
µεγαλύτερο είναι το µέγεθος της απασχόλησης, τόσο υψηλότερα είναι τα έσοδα από
δηµοτικά τέλη και φόρους που είναι απαραίτητοι για την ανάπτυξη µιας περιοχής. Η
ύπαρξη ανεργίας αντιστοιχεί σε µειωµένους αρχικούς πόρους και κατά συνέπεια σε
επιδείνωση της ποιότητας ζωής. Υψηλά ποσοστά ανεργίας υποδηλώνουν επίσης και
ενδεχόµενες πηγές σύγκρουσης µεταξύ των κοινωνικών οµάδων. Οι άνεργοι
υφίστανται οικονοµικές απώλειες, οι οποίες οδηγούν σε µείωση των κοινωνικών
επαφών, οικογενειακές προστριβές, αλλά ακόµη και σε επιδείνωση της υγείας τους.
Για την ακριβή αποτύπωση της σηµασίας της απασχόλησης χρησιµοποιείται το
ποσοστό ανεργίας. Η παραγωγή παίζει επίσης σηµαντικό ρόλο στον προσδιορισµό της
οικονοµικής κατάστασης µιας περιοχής. Στη µελέτη αυτή χρησιµοποιούµε ως δείκτη
παραγωγικής ικανότητας τη συµµετοχή του νοµού στη διαµόρφωση του ΑΕΠ της
περιφέρειας.

Τέλος,

για

τον

προσδιορισµό

της

καταναλωτικής

δαπάνης,

χρησιµοποιούµε ως δείκτες την οικιακή χρήση ηλεκτρικού ρεύµατος και τον αριθµό
των επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης.
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∆ιαθέσιµες υπηρεσίες-Υποδοµές
Η ποιότητα ζωής ενός ατόµου εξαρτάται από τις διαθέσιµες υπηρεσίες που
υπάρχουν στην περιοχή κατοικίας και οι οποίες ικανοποιούν βασικές του ανάγκες.
Πρέπει να τονιστεί ότι το φάσµα των υπηρεσιών σε µια περιοχή δεν είναι οµοιογενές.
Υπάρχουν σηµαντικές διαφορές ανάµεσα σε περιοχές όπου υπάρχουν µεγάλες πόλεις,
στις οποίες παρατηρείται κατά κανόνα µεγάλη συγκέντρωση υπηρεσιών και άλλων
δραστηριοτήτων. Για την περιγραφή των υπηρεσιών µιας περιοχής είναι σκόπιµο να
χρησιµοποιείται µεγάλος αριθµός δεικτών. Οι πιο σηµαντικοί τοµείς από την άποψη
αυτή είναι ο τοµέας της υγείας, της παιδείας, των µεταφορών, των επικοινωνιών, της
ασφάλειας και του πολιτισµού.
Η υγειονοµική προστασία και ιατρική περίθαλψη αποτελούν απαραίτητες
εισροές για την εξασφάλιση της υγείας των κατοίκων µιας περιφέρειας ή µιας χώρας.
Ο αριθµός κλινών θεραπευτηρίων ανά 1000 άτοµα, ο αριθµός των γιατρών και
οδοντιάτρων ανά 1000 άτοµα καθώς και ο αριθµός των φαρµακείων ανά 1000 άτοµα
αποτελούν συγκεκριµένους δείκτες υποδοµής υγειονοµικής προστασίας που
χρησιµοποιούνται στην παρούσα µελέτη.
Η παροχή παιδείας αποτελεί επίσης έναν από τους σηµαντικότερους πόρους
για την ποιότητα ζωής. Αυτό συµβαίνει γιατί ορισµένες περιφέρειες προσφέρουν
πολύ περισσότερες δυνατότητες εκπαίδευσης σε σχέση µε άλλες. Χρησιµοποιούµε
πέντε δείκτες που αντανακλούν την παροχή εκπαίδευσης: τον αριθµό των δηµοσίων
σχολείων ανά 1000 άτοµα, τον αριθµό του διδακτικού προσωπικού των δηµοσίων
σχολείων ανά 1000 άτοµα καθώς και τη σχέση των µαθητών δηµοτικών σχολείων,
γυµνασίων και λυκείων µε το διδακτικό προσωπικό αντίστοιχα.
Οι µεταφορικές υπηρεσίες αποτελούν

επίσης σηµαντικό στοιχείο της

ποιότητας ζωής σε µια περιοχή. Οι συγκεκριµένοι δείκτες που χρησιµοποιούνται είναι
ο αριθµός των λεωφορείων και των ταξί σε κυκλοφορία ανά 1000 κατοίκους.
∆υστυχώς για τους άλλους δύο τοµείς, ασφάλεια και πολιτισµός δεν υπάρχουν
διαθέσιµα στοιχεία.
Το φυσικό και αστικό περιβάλλον ασκεί σηµαντικές επιδράσεις στην ποιότητα
ζωής των ατόµων. Στις περισσότερες µελέτες πάνω στο περιβάλλον καταρτίζονται
περιβαλλοντικοί δείκτες µε τους οποίους ορίζεται η ποσότητα των περιβαλλοντικών
ζηµιών, όπως ο βαθµός ρύπανσης, τα επίπεδα SO2, τα αιωρούµενα σωµατίδια κλπ.
Στους περιβαλλοντικούς δείκτες περιλαµβάνονται επίσης, ποσοτικές έρευνες για την
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ποιότητα των ανοικτών εκτάσεων, των υδάτινων περιοχών καθώς και δείκτες που
σχετίζονται µε το κλίµα. Στην τρέχουσα µελέτη δεν κατέστη δυνατή η εξεύρεση
στοιχείων φυσικού περιβάλλοντος ανά περιφέρεια. Χρησιµοποιούµε ωστόσο δύο
δείκτες για το αστικό περιβάλλον, το λόγο του αριθµού κατοίκων της πρωτεύουσας και
του αριθµού κατοίκων της περιφέρειας, καθώς και την πυκνότητα του πληθυσµού ανά
τετραγωνικό χιλιόµετρο. Είναι φανερό ότι η αύξηση των τιµών των δεικτών
αντιστοιχεί σε επιδείνωση της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος.
Ελκυστικότητα
Η ελκυστικότητα µιας περιοχής περιλαµβάνει πολλά επιµέρους στοιχεία,
υποκειµενικά και αντικειµενικά που παρακινούν τα άτοµα να την κατοικήσουν. Για
να

προσδιορίσουµε

χρησιµοποιήσουµε

την

ελκυστικότητα

δείκτες-υποκατάστατα

µιας
που

περιοχής
προσφέρουν

µπορούµε
µια

να

σχετικά

αντικειµενική εικόνα. Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιούµε τέσσερις δείκτες: τον
αριθµό των κλινών σε ξενοδοχεία ανά κάτοικο, τον αριθµό των ετήσιων
διανυκτερεύσεων αλλοδαπών ανά κάτοικο, τον αριθµό των ετήσιων διανυκτερεύσεων
ηµεδαπών ανά κάτοικο καθώς και τον αριθµό των γεννήσεων ανά κάτοικο. Ο αριθµός
των κλινών σε ξενοδοχεία υποδηλώνει τουριστική έλξη. Επιπλέον, ο αριθµός των
διανυκτερεύσεων δείχνει το βαθµό στον οποίο µια περιοχή προσελκύει τουρίστες.
Πρόκειται για έναν γενικό δείκτη ο οποίος συνυπολογίζει όλα τα είδη επισκεπτών,
είτε αυτοί προσελκύονται από επιχειρηµατικές δραστηριότητες είτε από τουριστικά
αξιοθέατα. Ο αριθµός των γεννήσεων εκφράζει το βαθµό στον οποίο µια περιοχή
έλκει άτοµα τα οποία έχουν σκοπό να την καταστήσουν επίκεντρο της ζωής τους,
τουλάχιστον µακροπρόθεσµα. Ο όρος ελκυστικότητα θα πρέπει να εκληφθεί µε την
ευρεία έννοια και συµπεριλαµβάνει επίσης οικονοµικά στοιχεία, δηλαδή την περιοχή
ως τόπο απασχόλησης και διαβίωσης.

Β. ∆ιαδικαστικοί πόροι που χρησιµοποιούνται για την πρόσβαση σε υλικούς και
άϋλους πόρους
Ισότητα και Κοινωνική Συνοχή
Η κοινωνική συνοχή είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την πρόσβαση στους
υλικούς και άϋλους πόρους µιας περιοχής. Η έλλειψή της είναι δυνατό να οδηγήσει
στη δηµιουργία περιθωριοποιηµένων οµάδων, να εντείνει τις συγκρούσεις και την
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εγκληµατικότητα σε µια περιοχή και κατά συνέπεια να επηρεάσει αρνητικά την
ποιότητα ζωής. Η κοινωνική συνοχή αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον σήµερα καθώς η
εισαγωγή της τεχνολογίας της πληροφορικής δηµιουργεί καινούργια δεδοµένα. Η
κοινωνική συνοχή σχετίζεται µε την κατανοµή του εισοδήµατος, µε την ανισότητα
στην εκπαίδευση, το επάγγελµα, την εθνική καταγωγή και το φύλλο. Προκειµένου να
προσδιορίσουµε ενδεχόµενες εστίες κοινωνικών ανισοτήτων χρησιµοποιούµε ως
δείκτη τη διαφορά ανάµεσα στα ποσοστά του αστικού και του αγροτικού πληθυσµού.
Όσο µεγαλύτερη είναι αυτή η διαφορά τόσο εντονότερες είναι οι εστίες σύγκρουσης.
Ενηµέρωση, πληροφόρηση
Η ενηµέρωση και πληροφόρηση είναι επίσης απαραίτητα στοιχεία για την
πρόσβαση στους υλικούς και άϋλους πόρους. Ο δείκτης που χρησιµοποιείται είναι ο
αριθµός των τηλεφωνικών συνδέσεων / συσκευών ανά 1000 άτοµα.
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Πίνακας 1: Επιλογή δεικτών
Α. Υλικοί και άϋλοι πόροι (εισροές)

Πηγή στοιχείων

Γενική κοινωνικο-οικονοµική κατάσταση
Εισόδηµα
ΑΕΠ κατά κεφαλή (% µ.ο. χώρας)

ΕΣΥΕ

Κατοικία
Αριθµός νέων κατοικιών ανά 1000 άτοµα

Βάση δεδοµένων all media

Αριθµός δωµατίων νέων κατοικιών/ 1000

Βάση δεδοµένων all media

άτοµα
Όγκος σε χιλ. m3 νέων κατοικιών /1000

Βάση δεδοµένων all media

άτοµα
Απασχόληση
Ποσοστό ανεργίας

ΕΣΥΕ

Κατανάλωση
Οικιακή χρήση ηλεκτρικού ρεύµατος/1000

ΕΣΥΕ

κατοίκους
Επιβατ.αυτοκ. ΙΧ σε κυκλοφορία /1000

ΕΣΥΕ

κατοίκους
Παραγωγή
Συµµετοχή του νοµού στο ΑΕΠ της

ΕΣΥΕ

περιφέρειας
∆ιαθέσιµες υπηρεσίες
Υγεία
αριθµός κλινών θεραπευτ. /1000 κατοίκους

ΕΣΥΕ

αριθµός ιατρών /1000 κατοίκους

ΕΣΥΕ

αριθµός οδοντιάτρων /1000 κατοίκους

ΕΣΥΕ

αριθµός φαρµακείων /1000 κατοίκους

ΕΣΥΕ

Παιδεία
αριθµ δηµοσίων σχολείων (δηµ.

ΕΣΥΕ

γυµν.λύκεια) /1000 άτοµα
αριθµ. διδ.προσ. δηµοσίων σχολείων/1000

ΕΣΥΕ

άτοµα
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µαθητές δηµ. σχολείων/δάσκαλο

ΕΣΥΕ

µαθητές γυµν./καθηγητή

ΕΣΥΕ

µαθητές λυκείων /καθηγητή

ΕΣΥΕ

Μεταφορές
Ταξί σε κυκλοφορία/1000 κατοίκους

Βάση δεδοµένων all media

Λεωφορεία σε κυκλοφορία/1000 κατοίκους

Βάση δεδοµένων all media

Φυσικό και αστικό περιβάλλον
αρ. κατοίκων πρωτευ./αριθµ. κατοίκων

Βάση δεδοµένων all media

περιφ
Πυκνότητα πληθυσµού, κάτοικοι/τ.χµ.

ΕΣΥΕ

Ελκυστικότητα
κλίνες σε ξενοδοχεία ανά κάτοικο

ΕΣΥΕ

∆ιανυκτερ. αλλοδαπών ανά κάτοικο

ΕΣΥΕ

∆ιανυκερ. ηµεδαπών ανά κάτοικο

ΕΣΥΕ

Γεννήσεις ανά κάτοικο

ΕΣΥΕ

Β. ∆ιαδικαστικοί πόροι που
χρησιµοποιούνται για την πρόσβαση σε
υλικούς και άϋλους πόρους
Ισότητα και Κοινωνική Συνοχή
∆ιαφορά αστικού και αγροτικού πληθυσµού

Βάση δεδοµένων all media

Ενηµέρωση, πληροφόρηση
Κύριες τηλεφωνικές

Βάση δεδοµένων all media

συνδέσεις,συσκευές/1000 κατ.

1.3. Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων
Γενική κοινωνικο-οικονοµική κατάσταση
Ο νοµός Αρκαδίας ανήκει διοικητικά στην περιφέρεια Πελοποννήσου, µαζί µε
τους νοµούς Μεσσηνίας, Κορινθίας, Αργολίδας και Λακωνίας. Αποτελείται από τις
επαρχίες Γορτυνίας, Μεγαλόπολης, Μαντινείας και Κυνουρίας και διαιρείται σε 22
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δήµους και 1 κοινότητα. Έχει έκταση 4.419 τ.χλµ. (1/3 της έκτασης της περιφέρειας)
και πληθυσµό 102.035 κατοίκους (περίπου το 16% του πληθυσµού της περιφέρειας).
Εισόδηµα
Ο νοµός Αρκαδίας παράγει το 1% περίπου του συνολικού ΑΕΠ της χώρας και
το 15,3% του ΑΕΠ της περιφέρειας. Η συµµετοχή του στο ΑΕΠ της χώρας έχει
παραµείνει στάσιµη κατά την τελευταία δεκαετία.5 Με κατά κεφαλήν προϊόν 4,18
εκατ. δρχ. κατατάσσεται 11ος µε βάση το κριτήριο αυτό το 2001. Σε ότι αφορά τη
σύνθεση του προϊόντος, 1% προέρχεται από την ενέργεια και 13% από τη γεωργία.
Πίνακας 2: Συνοπτικά στοιχεία του νοµού Αρκαδίας
Νοµός
Αρκαδίας

Μέσος
όρος
χώρας

ΑΕΠ κατά κεφαλή
Κατά κεφαλή αποταµιευτικές
καταθέσεις

2001
2000

4,18 εκατ.δρχ.
1,63 εκατ.δρχ.

4,05
1,79

Κατάταξη
σε σχέση
µε τους 52
νοµούς
11
14

∆ηλωθέν εισόδηµα ανά κάτοικο

2001

1,19 εκατ.δρχ.

1,69

32

Φόρος εισοδήµατος ανά κάτοικο

2001

84 χιλ.δρχ.

Φυσική αύξηση
πληθυσµού/ 1000 κατοίκους

2001

-6,49

Μαθητές δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης/ 1000 κατοίκους

2001

Μαθητές δηµοτικού/ 1000 κατοίκους

2001

142

19

-0,01

52

57

68

43

50

59
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Συµµετοχή στα συνολικά µεγέθη της χώρας
ΑΕΠ
Φορολογούµενοι
∆ηλωθέν στην εφορία εισόδηµα
Φόρος εισοδήµατος φ.π.
Αποταµιευτικές καταθέσεις

1998
2002
2002
2002
2000

1,0
0,7
0,7
0,6
1,0

%
%
%
%
%

27
36
34
25
22

Πηγή: Νοµοί της Ελλάδας στο www.economics.gr

5

Βλ. Παλάσκας και Τσάµπρα (2002) σελ. 10.
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∆ιάγραµµα 2

ΑΕΠ κατά κεφαλή (100=µέσος όρος
χώρας)
150.0
100.0
50.0
0.0

1981
Αρκαδία

1991
Ελλάδα

2001
Πελοπόννησος

Πηγή: Νοµοί της Ελλάδας στο www.economics.gr

Κατοικίες
Όπως φαίνεται από το παρακάτω διάγραµµα το 2001 αντιστοιχούσαν 8,4 νέες
κατοικίες στους 1000 κατοίκους σε σύγκριση µε 9,57

νέες κατοικίες για την

περιφέρεια και 9,45 νέες κατοικίες για το σύνολο της χώρας. Ο χαµηλότερος ρυθµός
αύξησης νέων κατοικιών σε σύγκριση µε την υπόλοιπη περιφέρεια και χώρα
υποδηλώνει τη στασιµότητα της οικονοµικής δραστηριότητας στην Αρκαδία που µε
τη σειρά της είναι αποτέλεσµα του δηµογραφικού προβλήµατος.
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∆ιάγραµµα 3
Αριθµός νέων κατοικιών ανά 1000 άτοµα
18.0
16.0
14.0
12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
1971

1981
Αρκαδία

1991
Ελλάδα

2001

Πελοπόννησος

Πηγή: Νοµοί της Ελλάδας στο www.economics.gr

Αναφορικά µε τον όγκο και τον αριθµό και τον όγκο των νέων δωµατίων, ο
νοµός Αρκαδίας φαίνεται να συγκλίνει τα τελευταία χρόνια µε τα αντίστοιχα µεγέθη
της περιφέρειας και της χώρας.
∆ιάγραµµα 4
Αριθµός δωµατίων νέων κατοικιών ανά 1000 άτοµα
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
1971

1981
Αρκαδία

1991
Ελλάδα

2001

Πελοπόννησος

Πηγή: Νοµοί της Ελλάδας στο www.economics.gr
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∆ιάγραµµα 5
Όγκος σε χιλ. m3 νέων κατοικιών ανά 1000 άτοµα
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
1971

1981

1991

Αρκαδία

Ελλάδα

2001

Πελοπόννησος

Πηγή: Νοµοί της Ελλάδας στο www.economics.gr

Απασχόληση-ανεργία
Το ποσοστό της ανεργίας στην Αρκαδία το 2001 διαµορφώθηκε σε ποσοστό
10% σε σύγκριση µε 11,1% στην υπόλοιπη χώρα και 9,4% στην περιφέρεια. Το
ποσοστό αυτό, µολονότι χαµηλότερο από τον µέσο όρο της χώρας, είναι αρκετά
υψηλό και πιστοποιεί τη συνεχή χειροτέρευση της ανεργίας στην Αρκαδία από τη
δεκαετία του 1960 και ύστερα. Πριν τη δεκαετία του 1990 η Αρκαδία είχε ποσοστά
ανεργίας αρκετά χαµηλότερα από τον µέσο όρο της χώρας και λίγο χαµηλότερα από
τον µέσο όρο της περιφέρειας. Η εικόνα αυτή αλλάζει από τη δεκαετία του 1990 και
ύστερα.
Πίνακας 3
ποσοστά ανεργίας κατά το 2001
15-24 ετών

25 ετών και άνω

Σύνολο

Ελλάδα

29,2

8,2

11,1

Πελοπόννησος

28,6

6,4

9,4

Αργολίδα

29,8

7,4

10,6

Αρκαδία

32,9

6,9

10

Κορινθία

25,7

5,6

8,4

Λακωνία

23,1

4,6

7,2

Μεσσηνία

32,1

7,2

10,6

Πηγή: ΕΣΥΕ
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∆ιάγραµµα 6
Ποσοστό ανεργίας
12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
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1971
Αρκαδία

1981
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Ελλάδα

2001

Πελοπόννησος
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∆ιάγραµµα 7
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Εκείνο όµως που έχει ιδιαίτερη σηµασία είναι η ηλικιακή σύνθεση της
απασχόλησης. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της τελευταίας απογραφής της ΕΣΥΕ, η
Αρκαδία παρουσιάζει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας στη χώρα σε άτοµα
ηλικίας 15-24 ετών. Το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε 32,9%.
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Παραγωγή
Η Αρκαδία παράγει το 15,3% του προϊόντος της περιφέρειας. Το µεγαλύτερο
µέρος του ΑΕΠ της περιφέρειας παράγεται στο νοµό Κορινθίας (31,7%), ενώ
ακολουθούν οι νοµοί Μεσσηνίας (24,1%), Αργολίδος (16,8%), Αρκαδίας (15,3%) και
Λακωνίας (12,1%, βλ. ∆ιάγραµµα 8). Το 14% του προϊόντος του νοµού προέρχεται
από την ενέργεια (σταθµός ηλεκτροπαραγωγής Μεγαλόπολης), η 2η µεγαλύτερη
συµµετοχή µετά την Κοζάνη, του αναλογεί δε 6,6% της παραγωγής του ενεργειακού
τοµέα της χώρας. Οι έρευνες της ∆ΕΗ για την εκτίµηση αποθεµάτων λιγνίτη στην
περιοχή χρονολογούνται από το 1958 περίπου και ολοκληρώθηκαν το 1966,
εκτιµώντας τα απολήψιµα λιγνίτη σε 500.000.000 τόνους. Σήµερα τα απολήψιµα
αποθέµατα λιγνίτη ανέρχονται σε 305.000.000 τόνους.6 Γίνεται η εκµετάλλευση των
λιγνιτικών

πεδίων

του

"ΧΩΡΕΜΙΟΥ",

των

"ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΩΝ"

και

της

"ΜΑΡΑΘΟΥΣΑΣ". Ο ΑΗΣ Μεγαλόπολης αποτελεί ένα από τα πλέον σύγχρονα
επιτεύγµατα της ∆ΕΗ, που τεχνικά συγκεντρώνει παγκόσµιο ενδιαφέρον κυρίως
λόγω της πρωτοποριακής τεχνολογίας καύσης φτωχών λιγνιτών µε µεγάλη
περιεκτικότητα σε υγρασία και τέφρα. Ο ΑΗΣ Μεγαλόπολης έχει τρεις µονάδες
ηλεκτροπαραγωγικής ισχύος 125 MW, 125 MW και 300 MW αντίστοιχα. Με την
εξαίρεση του ενεργειακού τοµέα, η ανάπτυξη της υπόλοιπης βιοµηχανίας είναι
υποτυπώδης. Σύµφωνα µε τους Παλάσκα και Τσάµπρα (2002), τα «διαθέσιµα
οικονοµικά στοιχεία επιβεβαιώνουν την ασθενή βιοµηχανική δραστηριότητα του
νοµού, γεγονός που ενισχύει την υπόθεση για µετατόπιση του κέντρου βάρους από
τον πρωτογενή κατευθείαν στον τοµέα των υπηρεσιών, χωρίς να µεσολαβήσει
περίοδος βιοµηχανικής ανάπτυξης στην Αρκαδία».7 Η εξέλιξη αυτή σηµειώθηκε
παρά το γεγονός ότι στην Τρίπολη υπάρχει Βιοµηχανική περιοχή, η οποία εκτείνεται
σε µια έκταση 1620 στρεµµάτων και διαθέτει εσωτερικό οδικό δίκτυο, δίκτυο
ύδρευσης, δίκτυο αποχέτευσης όµβριων και ακαθάρτων υδάτων, ηλεκτροδότηση,
τηλεφωνική σύνδεση και οδική σύνδεση µε το oδικό Εθνικό ∆ίκτυο.
Στη γεωργία αναλογεί το 13% του προϊόντος του νοµού και εκεί παράγεται
1,6% της συνολικής γεωργικής παραγωγής της χώρας. Ο τόπος παράγει δηµητριακά,
όσπρια, λαχανικά, µήλα, πατάτες, αχλάδια, βύσσινα, κεράσια, αµύγδαλα, καρύδια και
κρασί. Το υπέδαφος είναι πλούσιο σε λιγνίτη (λεκάνη Μεγαλόπολης), και µάρµαρο
(Βυτίνα, Κάψια, Πάρνωνας). Το ελατοδάσος του Μαινάλου προσφέρει πολύ καλής
6
7

Βλ. www.arkadia.gr.
Βλ. Παλάσκας και Τσάµπρα (2002) σελ. 25.
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ποιότητας ξυλεία. Η αναπτυσσόµενη βιοµηχανία του νοµού στηρίζεται στην
επεξεργασία προϊόντων της πρωτογενούς παραγωγής. Σηµαντικό ρόλο παίζουν
ακόµα οι οικογενειακές επιχειρήσεις, όπως κατασκευής έργων λαϊκής τέχνης
(ξυλόγλυπτα-υφαντά), παραδοσιακά προϊόντα (χυλοπίτες-τραχανάς κλπ), βιολογικά
προϊόντα (κρασί-λάδι κα.). Στο νοµό Αρκαδίας παρατηρείται µια συνεχής µείωση
αναφορικά µε τον αριθµό των κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων. Παρατηρείται επίσης
µείωση της γεωργικής παραγωγής (βλ. αντίστοιχους Πίνακες στο Παράρτηµα Ι της
µελέτης).
∆ιάγραµµα 8

Συµµετοχή στο ΑΕΠ της Περιφέρειας (%)
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Πηγή: ΕΣΥΕ

Κατανάλωση
Τέλος, για τον προσδιορισµό της καταναλωτικής δαπάνης, χρησιµοποιούµε ως
δείκτη τον αριθµό των επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης ανά 1000
κατοίκους.
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∆ιάγραµµα 9
Επιβατ.αυτοκ. ΙΧ σε κυκλοφορία ανά 1000 κατοίκους
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Παρατηρούµε ότι η Αρκαδία υπολείπεται του µέσου όρου της χώρας, αλλά και της
περιφέρειας. Το καταναλωτικό επίπεδο συνεπώς του νοµού είναι χαµηλότερο του
µέσου καταναλωτικού επιπέδου.

∆ιαθέσιµες υπηρεσίες-υποδοµές
Υγεία
Παρατηρείται αυξητική τάση στον τοµέα της υποδοµής της θεωρούµενης
τριτοβάθµιας περίθαλψης, τόσο στην υλικοτεχνική υποδοµή όσο και στο ανθρώπινο
δυναµικό. Για παράδειγµα, η Αρκαδία υπερέχει του µέσου όρου της χώρας στον
αριθµό των κλινών ανά 1000 κατοίκους, υπολείπεται ωστόσο στον αριθµό των
φαρµακείων ανά 1000 κατοίκους. Αναφορικά µε τον αριθµό των ιατρών και των
οδοντιάτρων, η Αρκαδία ακολουθεί τις τάσεις της περιφέρειας Πελοποννήσου που
γενικά υπολείπονται αυτών του µέσου όρου της χώρας. Ιδιαίτερο ρόλο στο χώρο της
υγείας στην Αρκαδία διαδραµατίζει η λειτουργία του Περιφερειακού Νοσοκοµείου
της Τρίπολης.
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∆ιάγραµµα 10
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∆ιάγραµµα 11
Αριθµός ιατρών ανά 1000 κατοίκους
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
1961

1971
Αρκαδία

1981
Πελοπόννησος

1991

2001
Ελλάδα

Πηγή: ΕΣΥΕ

50

∆ιάγραµµα 12
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∆ιάγραµµα 13
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Παιδεία
Στον χώρο της εκπαίδευσης παρατηρείται µια συνεχής τάση επιδείνωσης
ιδιαίτερα από το 1980 και ύστερα. Έτσι ο αριθµός των δηµοσίων σχολείων στους
1000 κατοίκους πέφτει συνεχώς και σήµερα βρίσκεται στα ίδια επίπεδα στα οποία
βρίσκεται η περιφέρεια. Κατά την περίοδο 1981-2001 η µείωση του αριθµού των
δηµοσίων σχολείων ήταν υπέρ-διπλάσια. Η επιδείνωση αυτή είναι η χειρότερη που
παρατηρείται στην περιφέρεια. Ο αριθµός των διδακτικού προσωπικού των δηµοσίων
σχολείων βρίσκεται σε χειρότερα επίπεδα σε σύγκριση µε τα αντίστοιχα επίπεδα του
µέσου όρου της χώρας και της περιφέρειας.

∆ιάγραµµα 14
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∆ιάγραµµα 15
Αριθµός διδακτικού προσωπικού δηµοσίων σχολείων ανά
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12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
1961

1971

1981

Αρκαδία

1991

Ελλάδα

2001

Πελοπόννησος

Πηγή: ΕΣΥΕ

Η µόνη βελτίωση που παρατηρείται αφορά στον αριθµό των µαθητών
δηµοτικών, γυµνασίων και λυκείων ανά καθηγητή/δάσκαλο που είναι παρόµοια µε τις
γενικότερες τάσεις της χώρας και της περιφέρειας και που οφείλεται στο γενικότερο
δηµογραφικό πρόβληµα που αντιµετωπίζει η χώρα.
∆ιάγραµµα 16
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30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
1961

1971
Αρκαδία

1981
Ελλάδα

1991

2001

Πελοπόννησος

Πηγή: ΕΣΥΕ

53

∆ιάγραµµα 17
Μαθητές δηµοτικών σχολείων ανά δάσκαλο
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∆ιάγραµµα 18
Μαθητές Γυµνασίων ανά καθηγητή
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
1961

1971
Αρκαδία

1981
Ελλάδα

1991

2001

Πελοπόννησος

Πηγή: ΕΣΥΕ

Πρέπει ωστόσο να τονιστεί ότι η Αρκαδία έχει µία από τις χαµηλότερες
αναλογίες µαθητών δηµοτικού και γυµνασίου ανά 1000 κατοίκους. Συγκρινόµενα µε
το µέσο όρο της χώρας οι δείκτες είναι για το 2001 50 έναντι 59 και 57 έναντι 68.
Οι δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογίας στην Αρκαδία βρίσκονται σε
χαµηλό επίπεδο εφόσον µόλις το 2003 άρχισε να λειτουργεί το Πανεπιστήµιο
Πελοποννήσου.
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Μεταφορές
Ο νοµός Αρκαδίας λόγω της γεωγραφικής του θέσης αποτελεί έναν
συγκοινωνιακό-διαµετακοµιστικό κόµβο που συνδέει την Πελοπόννησο µε την
υπόλοιπη Ελλάδα. Όπως φαίνεται από τα παρακάτω διαγράµµατα η Αρκαδία υστερεί
σε σχέση µε την υπόλοιπη Ελλάδα αναφορικά µε τον αριθµό λεωφορείων ανά 1000
κατοίκους, αλλά βρίσκεται κοντά στον µέσο όρο αναφορικά µε τον αριθµό ταξί ανά
1000 κατοίκους. Ωστόσο, το µεγαλύτερο πρόβληµα στις µεταφορές οφείλεται στην
γεωµορφολογία της Αρκαδίας εφόσον κατά το µεγαλύτερο µέρος της χαρακτηρίζεται
από ορεινές και δύσβατες περιοχές. Το νοµό Αρκαδίας διασχίζει το µεγαλύτερο
ποσοστό του επαρχιακού δικτύου της περιφέρειας (32% περίπου).
∆ιάγραµµα 19
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Πηγή: βάση δεδοµένων all media
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∆ιάγραµµα 20
Λεωφορεία σε κυκλοφορία ανά 1000 κατοίκους
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Πρέπει να σηµειωθεί ότι ο σηµαντικός ρόλος της περιοχής αναβαθµίζεται ήδη
µε την υλοποίηση µιας σειράς αναπτυξιακών έργων που συγχρηµατοδοτούνται από
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σηµαντική είναι η παρέµβαση του ΠΕΠ Πελοποννήσου στη
δηµιουργία του αυτοκινητόδροµου Τρίπολη – Καλαµάτα, η οποία συνδέει την
Καλαµάτα µε την Τρίπολη, αλλά και µε την Αθήνα. Επίσης, σηµαντικός
αναπτυξιακός παράγοντας για την περιφέρεια είναι η διέλευση από το βόρειο τµήµα
της µεγάλου µέρους του οδικού άξονα ΠΑΘΕ.
Το σιδηροδροµικό δίκτυο της περιφέρειας έχει σοβαρά µειονεκτήµατα. ∆εν
είναι συµβατό µε το υπόλοιπο εθνικό δίκτυο, οι γραµµές του δικτύου της
Πελοποννήσου έχουν µικρότερο πλάτος, είναι µονής κατεύθυνσης, δεν υπάρχουν
ανισόπεδες διαβάσεις, και έχει κακή χάραξη.
Φυσικό και αστικό περιβάλλον
Χρησιµοποιούµε δύο δείκτες για το αστικό περιβάλλον, το λόγο του αριθµού
κατοίκων της πρωτεύουσας και του αριθµού κατοίκων της περιφέρειας, καθώς και
την πυκνότητα του πληθυσµού ανά τετραγωνικό χιλιόµετρο.
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∆ιάγραµµα 21
Πυκνότητα πληθυσµού, κάτοικοι ανά τ.χ.
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Παρατηρούµε ότι η Αρκαδία έχει πολύ χαµηλότερη πυκνότητα του
πληθυσµού σε σχέση µε τον µέσο όρο της χώρας και µε την υπόλοιπη περιφέρεια
Πελοποννήσου. Συγκεκριµένα, η πληθυσµιακή πυκνότητα στο νοµό για το 2001 είναι
περίπου 26 κάτοικοι ανά τ.χλµ., την ίδια στιγµή που η αντίστοιχη στην περιφέρεια
είναι περίπου διπλή (43) και η αντίστοιχη στη χώρα είναι περίπου τριπλή (80). Το
γεγονός της αραιοκατοίκησης ερµηνεύεται από τη γεωµορφολογία του εδάφους
καθώς και από την φυσική µείωση του πληθυσµού. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια
παρατηρείται µια µεγαλύτερη συγκέντρωση πληθυσµού στα αστικά κέντρα, γεγονός
που επιδεινώνει την ποιότητα ζωής στις πόλεις.
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∆ιάγραµµα 22
Αριθµός κατοίκων πρωτεύουσας/αριθµού κατοίκων
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Η περιφέρεια Πελοποννήσου προς το παρόν δεν περιλαµβάνει περιοχές
περιβαλλοντικής προστασίας µε εµβέλεια υπερεθνική (π.χ. περιοχές Σύµβασης
Ramsar). Η Σύµβαση όµως της Βόννης και η Σύµβαση της Βέρνης περιλαµβάνουν
προστατευόµενα είδη που έχουν καταγραφεί εντός των διοικητικών ορίων της
περιφέρειας. Όσον αφορά στις περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις στην περιφέρεια, οι
λιγνιτικές µονάδες της ∆ΕΗ στην περιοχή της Μεγαλόπολης αποτελούν την κύρια
πηγή της ατµοσφαιρικής ρύπανσης. Πρόσθετη επιβάρυνση (χωρίς όµως να είναι
σηµαντική)

προκαλούν

οι

καυστήρες

κεντρικής

θέρµανσης

των

αστικών

συγκεντρώσεων, οι κινητήρες εσωτερικής καύσης, οι βιοτεχνικές και βιοµηχανικές
µονάδες. Το υδάτινο και εδαφικό περιβάλλον ρυπαίνεται από τα απορρίµµατα και
λύµατα των οικισµών, από τις βιοµηχανικές και µεταποιητικές µονάδες, από τις
τουριστικές εγκαταστάσεις, από τις γεωργικές δραστηριότητες κ.α.
Ελκυστικότητα
Η Αρκαδία δεν αποτελεί πόλο τουριστικής έλξης. Σε αντίθεση µε άλλες
περιοχές της Ελλάδας και της Πελοποννήσου, η ξενοδοχειακή υποδοµή παραµένει
στάσιµη από το 1980. Στους 100 κατοίκους αντιστοιχούν περίπου 2 κλίνες όταν στην
υπόλοιπη Ελλάδα αντιστοιχούν 5,6 κλίνες και στην περιφέρεια Πελοποννήσου 5
κλίνες. Ο αριθµός διανυκτερεύσεων αλλοδαπών υπολείπεται αισθητά σε σχέση µε τις
αντίστοιχες διανυκτερεύσεις αλλοδαπών στην υπόλοιπη Ελλάδα και στην περιφέρεια
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Πελοποννήσου. Μόνο στις διανυκτερεύσεις ηµεδαπών ακολουθεί η Αρκαδία την
υπόλοιπη περιφέρεια.
∆ιάγραµµα 23
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∆ιάγραµµα 24
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∆ιανυκτερεύσεις ηµεδαπών ανά κάτοικο
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Πηγή: ΕΣΥΕ

Τέλος, προσεγγίζουµε την ελκυστικότητα µε βάση τον αριθµό γεννήσεων.
Είναι φανερή η ραγδαία πτωτική τάση

του αριθµού των γεννήσεων στους 100

κατοίκους. Ενώ στη δεκαετία του 1960 η Αρκαδία είχε έναν από τους µεγαλύτερους
δείκτες νέων γεννήσεων, το 2001, ο αριθµός των νέων γεννήσεων έπεσε στο 0,67.
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Εάν συνυπολογίσουµε και τον αριθµό των θανάτων, τότε προκύπτει η φυσική αύξηση
ή µείωση του πληθυσµού. Για την Αρκαδία αυτή υπολογίζεται σε –6,5 στους 1000
κατοίκους. Αυτό είναι το υψηλότερο (και αυξανόµενο) ποσοστό φυσικής µείωσης του
πληθυσµού τα τελευταία χρόνια κατατάσσοντας την Αρκαδία στην πρώτη θέση
µεταξύ των 52 νοµών της Ελλάδας. Η εξέλιξη αυτή είναι ιδιαίτερα σηµαντική εάν τη
συγκρίνει κανείς µε τον ρυθµό αύξησης του πληθυσµού της περιφέρειας ο οποίος
είναι µεγαλύτερος από τον ρυθµό αύξησης του πληθυσµού της χώρας. Οι συνέπειες
µιας τέτοιας εξέλιξης είναι τραγικές ιδιαίτερα για οικονοµική και παραγωγική
δυναµικότητα του νοµού.
∆ιάγραµµα 26
Γεννήσεις ανά 100 κατοίκους
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Πηγή: ∆ηµογραφικά Στοιχεία ΕΣΥΕ

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της τελευταίας απογραφής (2001) ο πληθυσµός του
νοµού Αρκαδίας ανέρχεται σε 102.035. Αυτό σηµαίνει ότι µεταξύ των απογραφών
1991 και 2001 ο πληθυσµός του νοµού µειώθηκε κατά 3,1%. Την ίδια περίοδο ο
ρυθµός µεταβολής του συνολικού πληθυσµού αυξήθηκε κατά 6,7%.
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∆ιάγραµµα 27: Πληθυσµός νοµού Αρκαδίας (1951-2001)
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135.042

111.263

107.932

105.309

102.035

Πηγή: www.inarcadia.gr

∆ιαδικαστικοί πόροι που χρησιµοποιούνται για την πρόσβαση σε υλικούς και
άϋλους πόρους
Ισότητα και κοινωνική συνοχή
Στην Αρκαδία η διαφορά ανάµεσα στον αστικό και αγροτικό πληθυσµό βαίνει
µειούµενη, πράγµα το οποίο σηµαίνει ότι µειώνονται οι ενδεχόµενες κοινωνικές
εστίες σύγκρουσης. ∆υστυχώς δεν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία για το 2001.
Πίνακας 4. ∆ιαφορά αστικού και αγροτικού πληθυσµού
1981
1991
2001

Αρκαδία
-51798
-48937
-----

Ελλάδα
2716572
3146145
------

Πελοπόννησος
-211042
-192209
------

Πηγή: βάση δεδοµένων all media

Ενηµέρωση, πληροφόρηση
Η ενηµέρωση και πληροφόρηση είναι επίσης απαραίτητα στοιχεία για την
πρόσβαση στους υλικούς και άϋλους πόρους. Ο δείκτης που χρησιµοποιείται είναι ο
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αριθµός των τηλεφωνικών συνδέσεων / συσκευών ανά 1000 άτοµα. Το 2001
αντιστοιχούσαν 440 συσκευές στα 1000 άτοµα, αριθµός σηµαντικά µικρότερος του
µέσου όρου της χώρας και της περιφέρειας (551,6 και 517,3) αντίστοιχα.
∆ιάγραµµα 27
Τηλεφωνικές συνδέσεις ανά 1000 κατοίκους
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT
2.1

Η µεθοδολογία της στρατηγικής ανάλυσης των προοπτικών ανάπτυξης της
περιοχής: η ανάλυση SWOT ως σύστηµα υποβοήθησης λήψης αποφάσεων
Σε αντίθεση µε το προηγούµενο κεφάλαιο, όπου έγινε µια προσπάθεια να

δοθεί µια ρεαλιστική εικόνα της υπάρχουσας κατάστασης στην Αρκαδία, κύριος
σκοπός του κεφαλαίου αυτού, καθώς και των επόµενων, είναι να διερευνηθούν οι
αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής. Η προσπάθεια αυτή βασίζεται στο
προηγούµενο κεφάλαιο όπου αναδείχτηκαν τα πλεονεκτήµατα, τα µειονεκτήµατα και
τα χαρακτηριστικά της περιοχής που εν µέρει προσδιορίζουν το εύρος των
δυνατοτήτων. Προκειµένου να αποσαφηνιστεί αυτή η εικόνα είναι απαραίτητη η
συµβολή της ανάλυσης SWOT.8
Η ανάλυση SWOT µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την ανάπτυξη και
αξιολόγηση εναλλακτικών δράσεων, µέσω της ανάλυσης των ∆υνατών και Αδύνατων
Σηµείων του Οργανισµού, των επιχειρησιακών Ευκαιριών και Κινδύνων / Απειλών
που εντοπίζονται. Στόχος της ανάλυσης SWOT είναι η ολοκλήρωση, στo πλαίσιo
ενός παρεµβατικού προγράµµατος, των ενδογενών χαρακτηριστικών της προς µελέτη
περιοχής και των καθοριστικών παραγόντων του περιβάλλοντος στο οποίο εκτελείται
ή πρόκειται να εκτελεστεί.
Η ανάλυση SWOT περιλαµβάνει τα ακόλουθα έξι διακριτά βήµατα:
1. • Ανάλυση του περιβάλλοντος του προγράµµατος – έργου
2. • Εσωτερική ανάλυση των δυνατών και αδύνατων σηµείων
3. • Εξωτερική ανάλυση των ευκαιριών και κινδύνων – απειλών
4. • ∆ιαµόρφωση – κατάρτιση πιθανών δράσεων
5. • Κατηγοριοποίηση των πιθανών δράσεων – Προσανατολισµός παρεµβάσεων
6. • Αξιολόγηση συνολικής στρατηγικής

8

Βλ. Mintzberg (1994) σελ. 36-39.
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Πίνακας 5: Στοιχεία της ανάλυσης SWOT
Strength = δύναµη = πόροι ή ικανότητες Weakness = αδυναµία = περιορισµοί,
ενός

οργανισµού

που

χρησιµοποιήσει

µπορεί

να ελαττώµατα ή ατέλειες στη οργάνωση

αποτελεσµατικά που εµποδίζουν τον οργανισµό στην

προκειµένου να επιτύχει τους στόχους επίτευξη των στόχων του.
του.
Opportunity = ευκαιρία = οποιαδήποτε Threat

=

κίνδυνος

=

οποιαδήποτε

ευνοϊκή κατάσταση, αλλαγή, ή συγκυρία δυσµενής κατάσταση στο περιβάλλον
στο εξωτερικό περιβάλλον που µπορεί να του οργανισµού που µπορεί να αποβεί
ωφελήσει τον οργανισµό.

καταστροφική

στην

επίτευξη

της

στρατηγικής του ή για την επιβίωσή του.
Πηγή: Πανεπιστήµιο Πατρών (2003), σελ. 34.
Στις περιφερειακές αναπτυξιακές µελέτες, η ανάλυση SWOT εστιάζει σε
όλους εκείνους τους παράγοντες τόσο εντός όσο και εκτός της υπό εξέταση
περιφέρειας, που µπορούν να επηρεάσουν την επιτυχία εφαρµογής ενός
προγράµµατος. Η ανάλυση στοχεύει στην παραγωγή των σχετικών στρατηγικών και
πολιτικών για τη σύνδεση του προγράµµατος µε το περιβάλλον του. Έχει µεγάλη
σηµασία η ακριβής και ενδελεχής λήψη πληροφοριών και στη συνέχεια η µεθοδική
αξιοποίησή τους ώστε να µειωθεί η αβεβαιότητα στη λήψη στρατηγικής απόφασης.
Στην περίπτωση ανάλυσης του αναπτυξιακού προφίλ του νοµού Αρκαδίας
και της διαµόρφωσης στρατηγικών και πολιτικών για την εφαρµογή του
περιφερειακού προγράµµατος για την οικονοµική ανάπτυξη του νοµού, τα στάδια
εφαρµογής της ανάλυσης έχουν ως εξής:
Περιγραφή – προκαταρκτικές ενέργειες: Περιλαµβάνει τη συλλογή στοιχείων
και πληροφοριών, και την ανάπτυξη της µεθοδολογίας, καθώς και την ανάλυση
του περιβάλλοντος µέσα στο οποίο θα λειτουργήσει το πρόγραµµα ενίσχυσης
της απασχόλησης. Στην περίπτωση της Αρκαδίας, η συλλογή πληροφοριών βασίστηκε:
(α) σε πρωτογενή στοιχεία από την ΕΣΥΕ και τις τοπικές υπηρεσίες,
(β) σε συλλογή δευτερογενών στοιχείων από τη βάση δεδοµένων allmedia και
από προηγούµενες µελέτες. Ειδικότερα, για τα θέµατα ποιοτικής σύνθεσης της
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απασχόλησης και της ανεργίας αξιοποιήθηκαν τα αποτελέσµατα της έρευνας
των Μπαλάσκα και Τσάµπρα (2002),
(γ) σε δειγµατοληπτικές συνεντεύξεις µε φορείς του νοµού Αρκαδίας. Τα
ερωτήµατα στα οποία καλούνταν να απαντήσουν οι επιλεγµένοι φορείς ήταν τα
παρακάτω:
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ
1. Ποια είναι τα βασικά οικονοµικά προβλήµατα που αντιµετωπίζει σήµερα η
Αρκαδία και για ποιο λόγο;
2. Ποιες είναι οι οικονοµικές δυνατότητες σήµερα στην Αρκαδία και για ποιο
λόγο;
3. Ποια θεωρείτε ως βασικά πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα για την
οικονοµική ανάπτυξη της Αρκαδίας;
4. Ποιες πιστεύετε ότι είναι οι µελλοντικές δυνατότητες στην Αρκαδία
λαµβάνοντας υπόψη και τα χρηµατοδοτούµενα έργα από το Γ ΚΠΣ;
5. Πως θα χαρακτηρίζατε την αγορά εργασίας στην περιοχή της Αρκαδίας;
6. Ποια είναι τα αίτια της ανεργίας κατά την άποψή σας;
7. Πως θα χαρακτηρίζατε τις πολιτικές απασχόλησης που εφαρµόζονται σήµερα
στην περιοχή σας;
8. Τι χρειάζεται να γίνει κατά τη γνώµη σας για να δηµιουργηθούν νέες θέσεις
εργασίας στην Αρκαδία;
9. Ποια πρέπει να είναι, κατά την άποψή σας, η πολιτική απασχόλησης στην
περιοχή σας;
10. Ποια είναι η άποψή σας για τα διάφορα προγράµµατα που εφαρµόζονται για
την ενίσχυση της απασχόλησης και την καταπολέµηση της ανεργίας
(επιδοτούµενη

κατάρτιση

ανέργων,

επιδοτούµενη

κατάρτιση

απασχολουµένων, επιδότηση θέσεων απασχόλησης, επιδότηση δηµιουργίας
επιχειρήσεων, κλπ). Ποια από αυτά τα προγράµµατα θεωρείται ότι θα πρέπει
να ενισχυθούν και γιατί;
11. Έχετε να κάνετε κάποια σχόλια για το ρόλο του ΟΑΕ∆ και ίσως κάποιες
προτάσεις για το πώς θα µπορούσε να προσφέρει περισσότερο στην ενίσχυση
της απασχόλησης στην Αρκαδία;
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Ανάλυση: καταγραφή των παραγόντων που επηρεάζουν την οικονοµική και
κοινωνική ανάπτυξη του

νοµού

µε την ανάλυση

των δυνατοτήτων και

αδυναµιών, που είτε προωθούν είτε αναστέλλουν την αναπτυξιακή διαδικασία
καθώς και των ευκαιριών και των κινδύνων (ανάλυση SWOT). Χαρτογράφηση της
περιοχής για το είδος των οικονοµικών δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται
σε αυτήν και ανάλυση της δυναµικής τους. Ανάλυση του πληθυσµού και των
χαρακτηριστικών των ανέργων (οι απαντήσεις σε επιλεγµένα ερωτηµατολόγια δίνονται
σε παράρτηµα).
∆ιαµόρφωση στρατηγικής: διαµόρφωση των βασικών κατευθύνσεων της στρατηγικής
ανάπτυξης - µε έµφαση στην αύξηση της απασχόλησης - µε τον προσδιορισµό
πιθανών δράσεων ή την υπόδειξη τοµέων στους οποίους ο νοµός Αρκαδίας µπορεί
να αναπτύξει σηµαντικό δυναµικό συγκριτικό πλεονέκτηµα τα επόµενα χρόνια.
2.2. Ανάλυση SWOT νοµού Αρκαδίας
Πίνακας 6: Συνοπτικά στοιχεία SWOT ανάλυσης νοµού Αρκαδίας
∆υνατά Σηµεία (S)

Αδύνατα Σηµεία (W)

1. Η γεωπολιτική θέση

1. Η

πληθυσµιακή

2. Το φυσικό περιβάλλον.

γήρανση

3. Η Ιστορική, πολιτιστική κληρονοµιά.

ερήµωση των σχολείων.

4. Η

σηµαντική

παραγωγή

σχετικούς

κλάδους

της

µεταποίησης.
5. Ο

µεγάλος

πληθυσµού

και

η
η

του 2. Η γεωµορφολογία του εδάφους.

πρωτογενή τοµέα που µπορεί να 3. Το
στηρίξει

του

συρρίκνωση,

χαµηλό

επίπεδο

τουριστικής

υποδοµής.
4. Η παραδοσιακή, εσωστρεφής και

αριθµός

Αρκάδων µεταναστών.

διαπρεπών

αναχρονιστική

οργάνωση

των

επιχειρήσεων σε συνδυασµό µε το
µικρό µέγεθός τους.
5. Το υψηλό ποσοστό ανεργίας των
νέων.
6. Ο µεγάλος βαθµός εξάρτησης της
οικονοµίας από τη ∆ΕΗ και η
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περιβαλλοντική υποβάθµιση.
Ευκαιρίες (Ο)
1. Η

Κίνδυνοι (T)

ερευνητική

–

εκπαιδευτική 1. Η

εφαρµογή

πολιτικών

που

δραστηριότητα του Πανεπιστηµίου,

βρίσκονται σε αναντιστοιχία µε τα

Πελοποννήσου.

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του νοµού.

2. Το Γ΄ ΚΠΣ.
3. Η

αυξηµένη

2. Η αδυναµία απορρόφησης πόρων του
ζήτηση

προϊόντων

ποιότητας – βιολογικών προϊόντων.
4. Η αξιοποίηση των φυσικών και

ΚΠΣ

και

η

καθυστέρηση

ολοκλήρωσης των παρεµβάσεων στις
υποδοµές.

πολιτιστικών πόρων της περιοχής σε 3. Η υποβάθµιση του περιβάλλοντος
συνδυασµό µε τους Ολυµπιακούς 4. Η γήρανση του πληθυσµού και η
Αγώνες του 2004.
5. Οι µετανάστες από την Αρκαδία οι

µετανάστευση δυναµικών στοιχείων
(brain drain).

οποίοι έχουν ισχυρούς δεσµούς µε
την περιοχή.

2.2.1 .∆υνατά Σηµεία (S)
2.2.1.1. Η Γεωπολιτική θέση
Η Αρκαδία ευρισκόµενη στο κέντρο της Πελοποννήσου, συνδέει τη νότια
Πελοπόννησο µε τη βόρεια καθώς και µε την υπόλοιπη Ελλάδα. Η απόσταση της
Τρίπολης από την Αθήνα είναι µόλις 2 ώρες και η πρόσβαση ιδιαίτερα ασφαλής.
Είναι ο µεγαλύτερος σε έκταση νοµό της Πελοποννήσου και διατηρεί σηµαντικό
συγκριτικό γεωπολιτικό πλεονέκτηµα το οποίο την έχει αναδείξει σε σταυροδρόµι
εµπορικών δρόµων. Η εκµετάλλευση αυτού του πλεονεκτήµατος εξαρτάται από
τις διαθέσιµες υποδοµές του νοµού. Τα ανωτέρω καθιστούν τις µεταφορές και τις
µεταφορικές υποδοµές βασικό τοµέα ανάπτυξης της περιοχής.
Τα µεγάλα έργα υποδοµής του Β’ και Γ΄ ΚΠΣ, η βελτίωση των οδικών
µεταφορών (Τρίπολη-Καλαµάτα, Τρίπολη-Αρχαία Ολυµπία, Τρίπολη-Πάτρα), η
δηµιουργία υποδοµών διαχείρισης, διακίνησης και διαµετακόµισης εµπορευµάτων, οι
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υποστηρικτικές δράσεις των µεταφορικών υποδοµών µε ιδιαίτερη βαρύτητα στο
τοµέα των σιδηροδρόµων (αναβάθµιση του οδικού άξονα και της σιδηροδροµικής
γραµµής Κορίνθου – Καλαµάτας) µπορούν να βελτιώσουν την ήδη πλεονεκτική θέση
του νοµού.
Ως έργα πρώτης προτεραιότητας θεωρούνται οι ακόλουθες οδικές συνδέσεις:
-Τρίπολη - Μεγαλόπολη– Καλαµάτα.
-Τρίπολη – Πάτρα (111 Εθνική οδός).
-Τρίπολη – Βυτίνα – Αρχαία Ολυµπία.
-Κυβέρι - Άστρος - Λεωνίδιο – Πούλιθρα – Μονεµβασία.
-Τρίπολη – Άστρος.
-Κοκλαµά – Καρύταινα –Μεγαλόπολη – Λεοντάρι - Σπάρτη
2.2.1.2. Το φυσικό περιβάλλον
Ο νοµός Αρκαδίας είναι προνοµιούχος από την άποψη του φυσικού
περιβάλλοντος. Φιλοξενεί πολλά, σηµαντικά και ποικίλα ευαίσθητα οικοσυστήµατα.
Επίσης, στην Αρκαδία ανήκουν προστατευόµενα δάση και µνηµεία της φύσης, καθώς
και σηµαντικά τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους.
Ο Αλφειός ποταµός αλλά και ο Λάδωνας µε τον Ερύµανθο ακόµα και ο
Λούσιος συµβάλλουν τα µέγιστα στην οικονοµία του νοµού. Η λίµνη Τάκα είναι
ένας σπουδαίος υδροβιότοπος, δίνοντας

τη δυνατότητα στους κατοίκους

των

γειτονικών περιοχών να αρδεύουν τα κτήµατά τους, ενώ η λίµνη του Μουστού
αποτελεί ένα σηµαντικό καταφύγιο αγρίων πτηνών στην περιοχή. Η τεχνητή λίµνη
του Λάδωνα είναι πολύ σηµαντική γιατί µε τα νερά της κινείται το υδροηλεκτρικό
εργοστάσιο και αρδεύεται ολόκληρη η κοιλάδα.
Οι ακτές της Κυνουρίας µε τα πεντακάθαρα νερά και τις οµορφιές της φύσης,
είναι πόλος έλξης τουριστών για το καλοκαίρι.
Η χλωριδική φυσιογνωµία µε την έντονη ποικιλότητα που ευνοεί και την
ανάπτυξη πλούσιας πανίδας, η µορφολογία του εδάφους, τα νερά και η βλάστηση
δηµιουργούν ένα συνεχές και εναλλασσόµενο φυσικό τοπίο ιδιαίτερου κάλλους.
Επιπλέον, η παρουσία σηµαντικών από οικολογικής απόψεως περιοχών, όπως
στα

όρη

Πάρνωνας

και

Μαίναλο,

δηµιουργούν

πρόσφορο

έδαφος

για

περιβαλλοντικές και οικοτουριστικές δραστηριότητες.
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Η εκµετάλλευση αυτού του πλεονεκτήµατος, ωστόσο, εξαρτάται από τις
διαθέσιµες υποδοµές του νοµού Ως έργα πρώτης προτεραιότητας θεωρούνται οι
ακόλουθες δράσεις:
•

Ολοκλήρωση του προγράµµατος προστασίας και ανάπτυξης του όρους
Πάρνωνα και του υδροβιότοπου Μουστού.

•

Σχεδιασµός και υλοποίηση ολοκληρωµένου προγράµµατος προστασίας και
ανάπτυξης του όρους Μαίναλον και της κοιλάδας του Λούσιου ποταµού.

•

Προστασία και ανάδειξη του όρους Ολίγυρτος.

•

Προστασία και ανάδειξη του Λυκαίου όρους.

•

Προστασία και ανάδειξη του δάσους της Κάπελης.

•

Προστασία και ανάδειξη / αξιοποίηση της λίµνης Τάκας.

•

Προστασία και ανάδειξη της Λίµνης του Λάδωνα.

•

Αξιοποίηση Σπηλαίων Κάψια.

•

Σχεδιασµός και υλοποίηση ενός συνολικού προγράµµατος διαχείρισης των
απορριµµάτων σε επίπεδο νοµού σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις και τις
προτεραιότητες του ΥΠΕΧΩ∆Ε.

•

Σχεδιασµός

και

υλοποίηση

ενός

ολοκληρωµένου

προγράµµατος

χαρακτηρισµού, προστασίας και ανάπτυξης των παραδοσιακών οικισµών του
νοµού.
•

Σχεδιασµός και υλοποίηση ενός ολοκληρωµένου προγράµµατος διαχείρισης
του υδάτινου δυναµικού σε επίπεδο νοµού.

•

Η εκτέλεση των αναγκαίων έργων Ύδρευσης-Αποχέτευσης–Βιολογικής
επεξεργασίας λυµάτων στις ιδιαίτερα ευαίσθητες περιοχές της Παραλιακής
Κυνουρίας.

2.2.1.3. Η ιστορική, πολιτιστική κληρονοµιά
Η Αρκαδία διαθέτει µοναδικό πολιτισµικό πλούτο. Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει
να

γίνει

στους

αρχαιολογικούς

τόπους-θησαυρούς

και

την

καταπληκτική

αρχιτεκτονική των παραδοσιακών οικισµών. Έχει να παρουσιάσει

πλήθος

9

αρχαιολογικών θησαυρών και µνηµείων. Η Λυκόσουρα (ναός της ∆έσποινας), ο
Αρκαδικός Ορχοµενός (αρχαίο θέατρο), η Τεγέα (Αλέα Αθηνά), η Καµενίτσα
(νεολιθικός οικισµός), τα Αγιωργήτικα (µεταλλουργική βιοµηχανία της προϊστορικής
9

Βλ. www.inarcadia.gr
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αρχαιότητας),

το

Παλαιόκαστρο

Γορτυνίας

(Μυκηναϊκό

νεκροταφείο),

η

Μεγαλόπολη (θέατρο), το Άστρος (κάστρο), τα ∆ολιανά (έπαυλη Ηρώδου του
Αττικού), η ∆ηµητσάνα (κρυφό σχολειό-µπαρουτόµυλοι), η Αρχαία Γόρτυς (ναός του
Ασκληπιού), η Αρχαία Θησόα (τείχη), η Νεστάνη (Φιλίππιος πηγή) και η Αρχαία
Μαντινεία (τείχη-θέατρο) είναι µερικά µόνο από αυτά.
Η αρχιτεκτονική των παραδοσιακών οικισµών είναι χαρακτηριστική. Τα
Λαγκάδια, η ∆ηµητσάνα, η Καστάνιτσα, ο Βλόγγος και η Στεµνίτσα είναι µερικοί
από τους αντιπροσωπευτικούς.
Βέβαια, προϋπόθεση για να επανακτήσει η Αρκαδία τον ιστορικό και πολιτιστικό
της ρόλο είναι η αξιοποίηση και ανάδειξη του υπάρχοντος πλούτου. Ενδεικτικά µέτρα
προς αυτήν την κατεύθυνση είναι:
•

Καταγραφή, συντήρηση και ανάδειξη βυζαντινών µνηµείων (εκκλησιών,
µοναστηριών).

•

Καταγραφή, ανάδειξη και ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων (Ηραία,
Μηκυναϊκοί τάφοι, Παλαιόκαστρο Γορτυνίας , αρχαίο θέατρο Μεγαλόπολης,
Εύα, Ορχοµενός, Μαντινεία, Τεγέα κ.λπ.).

2.2.1.4. Η σηµαντική παραγωγή του πρωτογενή τοµέα που µπορεί να στηρίξει
σχετικούς κλάδους της µεταποίησης
Η σηµαντική παραγωγή του πρωτογενούς τοµέα (13% του συνολικού
προϊόντος του νοµού) µπορεί να στηρίξει µεταποιητικές δραστηριότητες και ιδιαίτερα
την παραγωγή προϊόντων ονοµασίας προέλευσης και την ανάπτυξη της τυποποίησης
και της συσκευασίας αγροτικών προϊόντων για εξαγωγή (π.χ. τραχανάς-χυλοπίτες,
µήλα κλπ).
2.2.1.5. Ο µεγάλος αριθµός διαπρεπών Αρκάδων µεταναστών
Η Αρκαδία κατέχει την πρώτη θέση στην Πελοπόννησο αναφορικά µε το
ποσοστό πτυχιούχων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Είναι επίσης γνωστό ότι ο νοµός
διαθέτει ένα πλούσιο σε ποιότητα ανθρώπινο δυναµικό το οποίο έχει µεταναστεύσει
είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό και έχει διακριθεί σε όλους τους τοµείς της
ανθρώπινης δραστηριότητας και ιδιαίτερα στους τοµείς των γραµµάτων, της
επιστήµης και της παραγωγής.
Για την κινητοποίηση των δυναµικού αυτού είναι απαραίτητο να ενισχυθούν
τα δίκτυα επικοινωνίας µεταξύ των Αρκάδων. Η οικονοµική ενίσχυση από πλευράς
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πολιτείας συνεδρίων που φέρνουν κοντά Αρκάδες κρίνεται απαραίτητη. Είναι
απαραίτητη επίσης η δηµιουργία υποστηρικτικών υποδοµών π.χ. συνεδριακό κέντρο.
2.2.2. Αδύνατα Σηµεία (W)
2.2.2.1. Η πληθυσµιακή συρρίκνωση, η γήρανση του πληθυσµού και ερήµωση
των σχολείων
Ο νοµός Αρκαδίας αντιµετωπίζει σηµαντικότατο δηµογραφικό πρόβληµα.
Έχει το υψηλότερο και αυξανόµενο ποσοστό φυσικής µείωσης του πληθυσµού στην
Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Εφόσον οι γεννήσεις υπολείπονται των θανάτων, ο
µέσος όρος ηλικίας µεγαλώνει. Αποτέλεσµα της µείωσης του αριθµού των γεννήσεων
είναι η χαµηλή αναλογία µαθητών Β΄βάθµιας εκπαίδευσης ανά 100 κατοίκους.
Συρρίκνωση επίσης παρουσιάζει και ο αριθµός του ενεργού πληθυσµού του νοµού.
2.2.2.2. Η γεωµορφολογία του εδάφους
Στο νοµό υπάρχουν τεράστιοι ορεινοί όγκοι, οι οποίοι δηµιουργούν
προβλήµατα στις µεταφορές και επικοινωνίες. Το γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε τις
δύσκολες καιρικές συνθήκες που χαρακτηρίζονται από αρκετές χιονοπτώσεις έχει
σαν αποτέλεσµα την αποµόνωση πολλών περιοχών και χωριών του νοµού. Τα
προβλήµατα επικοινωνίας που συνοδεύουν την γεωµορφολογία του νοµού θα
µπορούσαν να είχαν ξεπεραστεί εάν ο νοµός είχε υψηλό επίπεδο µεταφορικών και
επικοινωνιακών υποδοµών. Όµως κάτι τέτοιο δεν ισχύει καθώς υπάρχουν σοβαρές
ελλείψεις τόσο στο οδικό δίκτυο, όσο και στο σιδηροδροµικό και στις
τηλεπικοινωνίες.
2.2.2.3. Το χαµηλό επίπεδο τουριστικής υποδοµής
Ο νοµός είναι ιδιαίτερα ελλιπής στο επίπεδο τουριστικής υποδοµής. ∆εν έχει
τη δυνατότητα να φιλοξενήσει µεγάλα γεγονότα όπως εκθέσεις, συνέδρια αθλητικές
συναντήσεις. Στην πρωτεύουσα του νοµού Τρίπολη υπάρχουν συνολικά µόνο 400
κλίνες, γεγονός που αποθαρρύνει κάθε προσπάθεια ανάληψης σηµαντικών
εκδηλώσεων. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα της Πανεπιστηµιάδας που έχει
αναλάβει το Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου και σκοπεύει να το οργανώσει στην
Τρίπολη και την Καλαµάτα. Οι περίπου 800 πανεπιστηµιακοί αθλητές και συνοδοί
που αναµένονται την Άνοιξη του 2004 είναι αδύνατο να φιλοξενηθούν µόνο στην
πόλη της Τρίπολης.
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2.2.2.4. Η παραδοσιακή, εσωστρεφής και αναχρονιστική οργάνωση των
επιχειρήσεων σε συνδυασµό µε το µικρό µέγεθός τους.
Έρευνα πεδίου που πραγµατοποίησαν πρόσφατα οι Παλάσκας και Τσιάµπρα
(2002) για την Αρκαδία σε δείγµα 20 επιχειρήσεων αναδεικνύει την παραδοσιακή και
αναχρονιστική οργάνωση των επιχειρήσεων του νοµού Αρκαδίας.10 Στην έρευνα
επισηµαίνεται η κυριαρχία των µικρών παραδοσιακών αγροτικών µονάδων, που
εξυπηρετούν την τοπική αγορά και που απασχολούν ως επί το πλείστον µικρό αριθµό
εργαζοµένων (κυρίως µέλη της οικογένειας) και διευθύνονται συγκεντρωτικά από
τον ιδιοκτήτη-επιχειρηµατία που διεκπεραιώνει όλες σχεδόν τις λειτουργίες της
επιχείρησης. Στην ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία είναι γνωστά τα προβλήµατα
που αντιµετωπίζουν οι πολύ µικρές οικογενειακές επιχειρήσεις.11 Τα προβλήµατα
αυτά συντελούν στη χαµηλή ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων που δεν είναι σε
θέση να ασκήσουν επιδράσεις στην τοπική αγορά εργασίας. Στην απουσία
αποτελεσµατικού πλαισίου ενίσχυσης αποδίδει η πλειοψηφία των τοπικών
επιχειρήσεων το υψηλό κόστος πρόσβασης στην χρηµατοδότηση και τα αβέβαια
µελλοντικά οφέλη των σχετικών επενδύσεων.12 Το µέγεθος της αγοράς, ο εσωστρεφής
προσανατολισµός των επιχειρήσεων, η απουσία δοµών υποστήριξης σε συνδυασµό
µε την έλλειψη µηχανισµών διαρκούς εκπαίδευσης και ενηµέρωσης των
επιχειρηµατιών και την ελλιπή διασύνδεση του Πανεπιστηµίου µε τους παραγωγικούς
φορείς του νοµού επιδεινώνει την κατάσταση.
Βέβαια στο νοµό Αρκαδίας υπάρχουν και µεµονωµένες επιχειρήσεις στον
κλάδο της µεταλλουργίας, οινοποιίας, χαρτοβιοµηχανίας και ηλεκτρικού ρεύµατος
που έχουν υπερτοπική εµβέλεια τόσο σε όρους αγοράς όσο και σε όρους
απασχόλησης.

10

Βλ. Παλάσκας και Τσάµπρα σελ. 81-83.

11

Βλ. Liargovas P (1998) "The White Paper on Growth, Competitiveness and Employment and the
Greek Small and Medium Sized Enterprises", Small Business Economics, vol. 11, issue 3, November,
pp.201-214 και Λιαρκόβας Π. & Λ. Τσιπούρη (1997), "∆οµικά προβλήµατα της βιοµηχανίας για την
εφαρµογή της Λευκής Βίβλου στην Ελλάδα", Κείµενα Έρευνας και Τεκµηρίωσης αριθµ. 24, Ελληνικό
Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών (ΕΚΕΜ,190 σελ.), Ιούνιος 1997.
12
Βλ. Παλάσκας και Τσάµπρα (2002) σελ. 81.
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2.2.2.5. Το υψηλό ποσοστό ανεργίας των νέων
Η ανεργία των νέων στο νοµό Αρκαδίας είναι ένα πολυσύνθετο φαινόµενο. Οι
ρίζες της βρίσκονται τόσο στην πλευρά της ζήτησης όσο και στην πλευρά της
προσφοράς εργασίας, καθώς και στο θεσµικό πλαίσιο. Από την πλευρά της ζήτησης
το πρόβληµα εντοπίζεται στο χαµηλό τεχνολογικό επίπεδο της παραγωγής και
οργάνωσης των τοπικών επιχειρήσεων. Η έλλειψη δυναµισµού και εξωστρέφειας των
επιχειρήσεων της Αρκαδίας δεν µπορεί να επιφέρει αριθµητική ή/και ποιοτική
αλλαγή στην τοπική απασχόληση. Η έρευνα των Παλάσκα και Τσάµπρα (2002)
αποκαλύπτει ότι ακόµη και εκεί όπου εκδηλώνεται ζήτηση για πρόσληψη
προσωπικού, αυτή αφορά θέσεις εργασίας «στη γραµµή παραγωγής, χαµηλής
κατάρτισης µε κύρια προϋπόθεση την επαγγελµατική εµπειρία- και όχι νέους
υψηλότερου µορφωτικού επιπέδου που τώρα µπαίνουν στην αγορά εργασίας, οπότε
δεν έχουν επαγγελµατική προϋπηρεσία»13. Εδώ θα πρέπει να προσθέσουµε το
γεγονός ότι στις χαµηλής εξειδίκευσης εποχιακές εργασίες χρησιµοποιούνται και
µετανάστες επιδεινώνοντας ακόµη περισσότερο το πρόβληµα της ανεργίας των νέων.
Από την πλευρά της προσφοράς εργασίας, το πρόβληµα εντοπίζεται στα
χαρακτηριστικά. Είναι κυρίως βασικής µόρφωσης και χαµηλής ειδίκευσης
(κατεξοχήν απόφοιτοι λυκείου και ΤΕΛ-ΙΕΚ).14 Αναζητούν εργασία κυρίως στην
παροχή µη ειδικευµένων υπηρεσιών. Ελάχιστος αριθµός ανέργων αναζητά εργασία
εκεί όπου υπάρχει αντίστοιχη ζήτηση από πλευράς επιχειρήσεων, δηλαδή στη γραµµή
παραγωγής. ∆ιαπιστώνεται δηλαδή, ανεπάρκεια επαγγελµατικής εµπειρίας και
δεξιοτήτων του πλεονάζοντος εργατικού δυναµικού.
Το συνακόλουθο ερώτηµα είναι κατά πόσον το υπάρχον θεσµικό πλαίσιο
βοηθά στην άµβλυνση της αναντιστοιχίας προσφοράς και ζήτησης εργασίας. Η
έρευνα πεδίου των Παλάσκα και Τσάµπρα κατέδειξε τα εξής:15
•

Τα προγράµµατα επιδότησης θέσεων απασχόλησης από τον ΟΑΕ∆ για
απόκτηση επαγγελµατική εµπειρίας (π.χ. STAGE), µολονότι προς τη σωστή
κατεύθυνση είναι ανεπαρκή για την κάλυψη της ζήτησης εργασίας αλλά και
για τις ανάγκες απασχόλησης των ανέργων.

13

Βλ. Παλάσκας και Τσάµπρα (2002) σελ. 82.
Οι υψηλής ειδίκευσης άνεργοι µεταναστεύουν σε αστικές περιοχές.
15
Βλ. Παλάσκας και Τσάµπρα (2002) σελ. 85-87.
14
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•

Τα προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης που οργανώνουν οι τοπικοί
φορείς κρίνονται αναποτελεσµατικά στην µείωση της ανεργίας τόσο από τις
επιχειρήσεις όσο και από τους ανέργους. Ειδικότερα, αµφισβητείται η
καταλληλότητα του προσανατολισµού των προγραµµάτων κατάρτισης, του
βαθµού διασύνδεσής τους µε την τοπική οικονοµία, της επάρκειάς τους ως
προς το εύρος των αναγκών που καλύπτουν, καθώς και των κριτηρίων
επιλογής των ανέργων που υιοθετούν.

•

Για την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των προγραµµάτων κατάρτισης
απαιτείται ο συντονισµός τους µε τις ευρύτερες πολιτικές κατευθύνσεις
ενίσχυσης συγκεκριµένων οικονοµικών δραστηριοτήτων στο νοµό Αρκαδίας.
Ειδικότερα τα προγράµµατα αυτά θα πρέπει να προσανατολιστούν στην
ανάπτυξη δεξιοτήτων που ανταποκρίνονται στη ζήτηση των δυναµικότερων
κλάδων και επιχειρήσεων του νοµού όπως η αγροτοβιοµηχανία, ο οικολογικός
τουρισµός κλπ. Είναι απαραίτητη η θεσµοθέτηση της συνεργασίας των
τοπικών φορέων µε κλαδικές ενώσεις ή και επιχειρήσεις του νοµού.

•

Για τη µείωση της ανεργίας απαιτείται µεγαλύτερη διασύνδεση εκπαίδευσης
και εργασίας. Ιδιαίτερα απαιτείται η ενίσχυση της τεχνικής εκπαίδευσης
προκειµένου το εκπαιδευτικό σύστηµα του νοµού να προσανατολιστεί στις
σύγχρονες εξελίξεις της αγοράς.

•

Οι µεταρρυθµίσεις για την µερική απασχόληση που εισάγει ο Νόµος 2874/200
για τη µείωση της τοπικής ανεργίας δεν αξιολογούνται ως αποτελεσµατικές.

•

Υπάρχει σηµαντικό ενδιαφέρον ανέργων του νοµού για την χρηµατοδότηση
νέων ελευθέρων επαγγελµατιών από τον ΟΑΕ∆ προκειµένου να στήσουν τη
δική τους επιχείρηση.

2.2.2.6. Ο µεγάλος βαθµός εξάρτησης της οικονοµίας από τη ∆ΕΗ και η
περιβαλλοντική υποβάθµιση
Το 14% του προϊόντος του νοµού προέρχεται από την ενέργεια (σταθµός
ηλεκτροπαραγωγής Μεγαλόπολης), η 2η µεγαλύτερη συµµετοχή µετά την Κοζάνη,
που αναλογεί δε στο 6,6% της παραγωγής του ενεργειακού τοµέα της χώρας. Η
έλλειψη διαφοροποίησης στο ΑΕΠ της περιοχής αποτελεί παράγοντα που µπορεί να
λειτουργήσει αρνητικά στο µέλλον, όταν θα µειωθούν τα αποθέµατα λιγνίτη.
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2.2.3. Ευκαιρίες (Ο)
2.2.3.1. Η ερευνητική – εκπαιδευτική δραστηριότητα του Πανεπιστηµίου
Πελοποννήσου
Το Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου που ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2002
δηµιουργεί νέες δυνατότητες για την προώθηση της απασχόλησης, εκπαίδευσης και
της έρευνας σε νέες τεχνολογίες. Η Τρίπολη φιλοξενεί την έδρα του Πανεπιστηµίου
καθώς επίσης και των δύο Σχολών, της Σχολής Θετικών Επιστηµών µε τµήµατα
Τεχνολογίας Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνίας και Υπολογιστών (ξεκίνησαν τη
λειτουργία τους το 2002) και Βιοµηχανικής Τεχνολογίας (θα λειτουργήσει στο
µέλλον) και της Σχολής ∆ιοίκησης και Οικονοµίας µε τµήµατα Οικονοµικών
Επιστηµών (ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2002), Ποσοτικής, Χρηµατοοικονοµικής
και Λογιστικής Ανάλυσης (θα λειτουργήσει το 2004) και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων
(θα λειτουργήσει στο µέλλον). Η λειτουργία όλων αυτών των τµηµάτων θα
αντιστρέψει την επικοινωνιακή αποµόνωση των περιοχών της Αρκαδίας, θα και θα
ενισχύσει την ελκυστικότητα του νοµού.
2.2.3.2. Το Γ΄ ΚΠΣ
Για την περίοδο 2000-2006 η Ελλάδα χρηµατοδοτείται από το Γ' ΚΠΣ από το
οποίο σηµαντικά ποσά προορίζονται για το νοµό Αρκαδίας. Η απορρόφηση των
πόρων (ως αναγκαία προϋπόθεση) του ΚΠΣ ενδέχεται να βελτιώσει την υφιστάµενη
κατάσταση και να δώσει νέες ευκαιρίες για ανάπτυξη δραστηριοτήτων και τόνωση
της απασχόλησης. Ειδικότερα το Γ΄ ΚΠΣ στοχεύει:
1.

Στην αξιοποίηση της άµεσης γειτνίασης της περιφέρειας µε την µητροπολιτική
περιφέρεια της Αττικής

2.

Στην αειφόρο ανάπτυξη της υπαίθρου

3.

Στην ενίσχυση και αναβάθµιση της τουριστικής δραστηριότητας

4.

Στην αναβάθµιση αστικών και ηµιαστικών κέντρων

5.

Στην υποστήριξη και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού.

2.2.3.3. Η αυξηµένη ζήτηση προϊόντων ποιότητας-βιολογικών προϊόντων
Τα

τελευταία χρόνια παρατηρείται µια αύξηση της ζήτησης προϊόντων

ποιότητας καθώς και των βιολογικών προϊόντων. Ο νοµός Αρκαδίας έχει τις
δυνατότητες να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο σε µια τέτοια εξέλιξη. Ήδη έχουν
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αναγνωριστεί ως προϊόντα Προστατευόµενης Προέλευσης (ΠΟΠ) στο νοµό
Αρκαδίας τα εξής:
1. Η µελιτζάνα Τσακώνικη Λεωνιδίου. Καλλιεργείται στην περιοχή
Λεωνιδίου σε έκταση 600 περίπου στρεµµάτων και µε παραγωγή 4.500
τόνους περίπου.
2. Τα µήλα Delicious Τριπόλεως µε παραγωγή 800 τόνους περίπου.
3. Το τυρί φέτα παραγωγής 80 τόνων.
4. Το µέλι ελάτης Μαινάλου – Βανίλια περιοχής συµπλέγµατος όρους
Μαινάλου, παραγωγή 2 τόνοι.
Επίσης έχει κινηθεί η διαδικασία για την αναγνώριση ως Π.Ο.Π. ή Π.Γ.Ε. των
παρακάτω προϊόντων του νοµού:
•

πατάτα Τριπόλεως,

•

σκόρδο Τεγέας,

•

κάστανα Κυνουρίας,

•

ελαιόλαδο Γορτυνίας,

•

κεράσι Τριπόλεως,

•

βύσσινο Τριπόλεως,

•

ελιά µεγαλόκαρπος Κυνουρίας.

Επιπλέον έχουν αναγνωρισθεί ο οίνος «Μαντινεία» ως προϊόν Ονοµασίας
Προελεύσεως Ανωτέρας Ποιότητας (ΟΠΑΠ) και ο οίνος ΤΕΓΕΑ ως τοπικός οίνος.
2.2.3.4. Η αξιοποίηση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων της περιοχής
Η αξιοποίηση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων της περιοχής είναι
απαραίτητη προκειµένου να επανακτήσει η Αρκαδία το ρόλο που ήδη κατείχε στον
παρελθόν ως το κέντρο του ελληνισµού. Ως πρώτης προτεραιότητας στον πολιτισµικό
τοµέα έργα θεωρούνται τα ακόλουθα:
•

Η αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς σε συνδυασµό µε την
Ολυµπιάδα του 2004.

•

Η περαιτέρω ανάπτυξη του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου µε έδρα
την Τρίπολη.

•

Η ανάδειξη της Τρίπολης, του κέντρου της Πελοποννήσου, σε
περιφερειακό διοικητικό και εµπορικό κέντρο.
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•

Η δηµιουργία

συνεδριακού

κέντρου

στην Τρίπολη

για

την

εξυπηρέτηση των αναγκών της περιφέρειας Πελοποννήσου και την
ανάπτυξη του συνεδριακού τουρισµού.
•

Η αναβάθµιση του στρατιωτικού αεροδροµίου της Τρίπολης για τη
λειτουργία του και ως πολιτικού, ώστε να δέχεται πτήσεις charter για
την τουριστική ανάπτυξη του νοµού και µεταφοράς προϊόντων.

2.2.3.5. Η αυξηµένη ζήτηση για εναλλακτικές µορφές τουρισµού
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται µια µετατόπιση της ζήτησης από τον
µαζικό τουρισµό σε εναλλακτικές µορφές τουρισµού. Ο νοµός Αρκαδίας διαθέτει όλα
εκείνα τα φυσικά πλεονεκτήµατα για την παροχή τέτοιων µορφών τουρισµού, όπως:
•

του ορεινού τουρισµού (χιονοδροµικό κέντρο Μαινάλου, ορεινές τουριστικές
διαδροµές, - τουριστική αξιοποίηση των ορεινών οικισµών κ.λπ.).

•

του οικολογικού τουρισµού (αξιοποίηση δασών Πάρνωνα και Μαινάλου (µε
την

πλούσια

χλωρίδα

και

πανίδα),

αξιοποίηση

βιοτόπων

και

οικοσυστηµάτων κ.λπ.).
•

του πολιτιστικού τουρισµού (αξιοποίηση αρχαιολογικών χώρων, βυζαντινών
µνηµείων, κάστρων, σπηλαίων κ.λπ.).

•

του ιαµατικού τουρισµού (αξιοποίηση των ιαµατικών λουτρών Ηραίας).

•

του συνεδριακού τουρισµού.

2.2.4. Κίνδυνοι (Τ)
2.2.4.1. Η εφαρµογή πολιτικών που βρίσκονται σε αναντιστοιχία µε τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά του νοµού
Υπάρχει ο κίνδυνος να εφαρµοστούν πολιτικές που βρίσκονται σε
ανατιστοιχία µε τα χαρακτηριστικά του νοµού. Η εφαρµογή εξισωτικών πολιτικών
ανάπτυξης, δεκαετίες τώρα, κέντρου-περιφέρειας δεν κατάφερε µέχρι σήµερα να
αναστρέψει την φθίνουσα οικονοµική πορεία του νοµού και της Πελοποννήσου.
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2.2.4.2. Η αδυναµία απορρόφησης πόρων του ΚΠΣ και η καθυστέρηση
ολοκλήρωσης των παρεµβάσεων στις υποδοµές
Προϋποθέσεις για την απορρόφηση είναι η γρήγορη και καλή
πληροφόρηση, η καλή στελέχωση των φορέων, δηµόσιων ή ιδιωτικών που
εµπλέκονται σε διαδικασίες προγραµµατισµού, λήψης αποφάσεων και διεκδίκησης
πόρων και κοινωνική συναίνεση και συνειδητοποίηση. Το πρόβληµα έγκειται στην
ύπαρξη αξιόπιστων µηχανισµών διάχυσης της πληροφόρησης που εν µέρει οφείλεται
στην αποµόνωση των περιοχών του νοµού. Η ετοιµότητα των τοπικών φορέων,
δηµόσιων και ιδιωτικών, για υλοποίηση έργων και επενδύσεων είναι αυτή που θα
κρίνει την αποτελεσµατική και ουσιαστική αξιοποίηση της µοναδικής ευκαιρίας που
παρέχουν οι διαθέσιµοι πόροι του Γ' ΚΠΣ για την αναστροφή της φθίνουσας πορείας
της περιοχής.
2.2.4.3. Η υποβάθµιση του περιβάλλοντος
Η λειτουργία του εργοστασίου της ∆ΕΗ στη Μεγαλόπολη, µολονότι, θετικό
για την υποβοήθηση της ανάπτυξης, εγκυµονεί µεγάλους περιβαλλοντικούς
κινδύνους στην ευρύτερη περιοχή. Η πολιτεία οφείλει να επιβάλει υψηλές ποιοτικές
προδιαγραφές προκειµένου να βελτιώσει την ποιότητα της ζωής των κατοίκων της
Αρκαδίας. Χρειάζεται επίσης εξορθολογισµός της διαχείρισης των φυσικών πόρων
ώστε τυχαία γεγονότα όπως πυρκαγιές να µην δηµιουργούν απρόβλεπτες σε έκταση
περιβαλλοντικές, οικονοµικές και κοινωνικές συνέπειες.
2.2.4.4. Η γήρανση του πληθυσµού και η µετανάστευση δυναµικών στοιχείων
(brain drain)
Η γήρανση του πληθυσµού και η µετανάστευση δυναµικών στοιχείων (brain
drain) µπορεί να δηµιουργήσει τροχοπέδη σε κάθε σχέδιο οικονοµικής ανάπτυξης του
νοµού. Χωρίς την ανανέωση του εργατικού δυναµικού δεν θα µπορούν να
αξιοποιηθούν οι τρέχουσες και µελλοντικές προοπτικές.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ
Στο κεφάλαιο αυτό αναλύονται συνοπτικά οι βασικοί άξονες περιφερειακής
στρατηγικής της ΕΕ οι οποίοι διαµορφώνουν σε µεγάλο βαθµό τις αναπτυξιακές
κατευθύνσεις στις χώρες-µέλη. Οι άξονες αυτοί διαµορφώθηκαν κυρίως στα
Ευρωπαϊκά Συµβούλια της Λισσαβόνας τον Μάρτιο του 2000 και του Γκέτεµποργκ,
τον Ιούνιο του 2001.

3.1. Η Στρατηγική της Λισσαβόνας
Η Στρατηγική της Λισσαβόνας ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2000, όταν το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισσαβόνας καθόρισε µια στρατηγική που έχει στόχο να
γίνει η Ένωση "η ανταγωνιστικότερη και δυναµικότερη οικονοµία της γνώσης ανά
την υφήλιο" µέχρι το 2010.16 Η επίτευξη της πλήρους απασχόλησης µέσω της
αύξησης των συνολικών ποσοστών απασχόλησης στο 70%, η κατάκτηση των
υψηλότερων στον κόσµο επιπέδων παραγωγικότητας, η αντιµετώπιση των
προκλήσεων της κοινωνίας της πληροφορίας και η δηµιουργία ενός ευρωπαϊκού
χώρου έρευνας είναι ορισµένοι από τους σηµαντικότερους στόχους της στρατηγικής
της Λισσαβόνας.
Η σύνοδος κορυφής ζήτησε να υπάρξει µια νέα µέθοδος "ανοικτού
συντονισµού" για την προώθηση της αειφόρου οικονοµικής ανάπτυξης, µε
περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και µεγαλύτερη κοινωνική συνοχή. Η
νέα αυτή µέθοδος είχε προηγούµενα εφαρµοστεί στις πολιτικές απασχόλησης και τις
οικονοµικές πολιτικές κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του '90, καθώς και σε άλλους
τοµείς πολιτικής, όπως η κοινωνία της πληροφορίας, η πολιτική επιχειρήσεων, η
έρευνα και η τεχνολογική ανάπτυξη, η εκπαίδευση και η επαγγελµατική κατάρτιση, η
καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού και ο εκσυγχρονισµός των συστηµάτων
κοινωνικής προστασίας. Η µέθοδος αυτή ορίζει εθνικές πολιτικές σε ένα κοινωνικό
πλαίσιο, µέτρα προόδου στους διάφορους τοµείς µε βάση ορισµένα σηµεία αναφοράς
και οµάδες αναφοράς και επικαιροποιεί τις στρατηγικές και τις µεθόδους σε αυτό το
πλαίσιο. Σε αντίθεση µε τους παραδοσιακούς τρόπους χάραξης πολιτικής της ΕΕ,
αυτή η προσέγγιση απαιτεί καθορισµό στόχων και σηµείων αναφοράς, έτσι ώστε να
16

Βλ. για περισσότερες πληροφορίες http:/europa.eu.int/comm/regional_policy/-index_en.htm.
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είναι δυνατή η µέτρηση της προόδου. Η πρόοδος αυτή παρακολουθείται µέσω των
"εαρινών εκθέσεων" προς το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο. Οι εκθέσεις αυτές βασίζονται σε
ένα σύνολο διαρθρωτικών δεικτών οι οποίοι εγκρίθηκαν από το Συµβούλιο και
µετρούν την πρόοδο προς την επίτευξη της στρατηγικής της Λισσαβόνας. Οι δείκτες
καλύπτουν πέντε τοµείς (βλ. Πίνακα): οικονοµική επίδοση, απασχόληση, έρευνα και
καινοτοµία, οικονοµικές µεταρρυθµίσεις, κοινωνική συνοχή και περιβάλλον.
Πίνακας 7: ∆είκτες ∆ιαρθρωτικής Σύγκλισης
1. Οικονοµική επίδοση
α. Κατά κεφαλήν ΑΕΠ και πραγµατικός ρυθµός αύξησης ΑΕΠ
β. Παραγωγικότητα της εργασίας
γ. Ποσοστό ανεργίας
δ. Πληθωρισµός
ε. Ρυθµός αύξησης του πραγµατικού µοναδιαίου κόστους εργασίας
στ. Ποσοστό ελλείµµατος στο ΑΕΠ
2. Απασχόληση
α. Ποσοστό απασχόλησης (συνολικό και κατά φύλλο)
β. Ποσοστό απασχόλησης ηλικιωµένων
γ. Ανισοκατανοµή µισθών
δ. Φορολογία χαµηλόµισθων
ε. ∆ια βίου µάθηση (συµµετοχή ηλικιωµένων στη µόρφωση και εκπαίδευση)
στ. Ατυχήµατα κατά την εργασία (ποιότητα εργασίας)
2. Καινοτοµία και έρευνα
α. Ποσοστό της δαπάνης για την παιδεία στο σύνολο των δαπανών
β. ∆απάνες για R&D
γ. Πρόσβαση στο Ιντερνετ
δ. ∆ιδακτορικά στις επιστήµες και στην τεχνολογία
ε. Αριθµός πατέντων
στ. Μετοχικά κεφάλαια
3. Οικονοµικές µεταρρυθµίσεις
α. Σχετικά επίπεδα τιµών, σύγκλιση τιµών
β. Τιµές στα δίκτυα επιχειρήσεων
γ. ∆ιάρθρωση της αγοράς στα δίκτυα επιχειρήσεων
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δ. ∆ηµόσιες προµήθειες
ε. Επιδοτήσεις κατά κλάδο
στ. Εισαγωγή νέων επιχειρήσεων στο χρηµατιστήριο
4. Κοινωνική Συνοχή
α. Κατανοµή του εισοδήµατος
β. Ποσοστό φτώχειας πριν και µετά τις κοινωνικές παροχές
γ. Μακρά διάρκεια φτώχειας
δ. Περιφερειακή συνοχή
ε. Πρόωρη εγκατάλειψη σχολείου
στ. Μακροχρόνια ανεργία
5. Περιβάλλον
α. Εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα
β. Ένταση χρήσης ενέργειας στην
γ. Όγκος µεταφορών ως ποσοστό του ΑΕΠ
δ. Κατανοµή των µεταφορών
ε. Ποιότητα του αέρα στις πόλεις
στ. Όγκος απορριµµάτων στις πόλεις
Πηγή: Cοmmission of the European Community, COM(2001) 619 final, Brussels, 30.10.2001.

3.2 Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Γκέτεµποργκ
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Γκέτεµποργκ, τον Ιούνιο του 2001,
ολοκλήρωσε τη στρατηγική της Λισσαβόνας προσθέτοντας µια περιβαλλοντική
διάσταση.17 Η αειφόρος ανάπτυξη ορίστηκε ως εξής: αντιµετώπιση των αναγκών της
σηµερινής γενιάς χωρίς να διακυβεύονται οι ανάγκες των επόµενων γενεών και
διαµόρφωση

οικονοµικής,

κοινωνικής

και

περιβαλλοντικής

πολιτικής

µε

αλληλοενισχυµένο τρόπο. Η ενσωµάτωση της προστασίας του περιβάλλοντος στις
άλλες κοινοτικές πολιτικές ορίστηκε ως απαίτηση το 1993 και, µετά την έκδοση της
Συνθήκης του Άµστερνταµ το 1997, η προώθηση µιας "αρµονικής, ισόρροπης και
αειφόρου ανάπτυξης των οικονοµικών δραστηριοτήτων" συµπλήρωσε τον κατάλογο
των στόχων της Ένωσης. Με βάση την ανακοίνωση της Επιτροπής για µια
στρατηγική αειφόρου ανάπτυξης, τον Μάιο του 2001, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του
Γκέτεµποργκ ενέκρινε να προστεθεί η περιβαλλοντική διάσταση στη διαδικασία της

17

Βλ. για περισσότερες πληροφορίες http:/europa.eu.int/comm/environment/-index_en.htm.
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Λισσαβόνας ως ο "τρίτος πυλώνας" της , ενώ οι άλλοι δύο είναι η οικονοµική και
κοινωνική µεταρρύθµιση.
Η στρατηγική αυτή συνεπάγεται ότι όλες οι βασικές πολιτικές υπόκεινται σε
"αξιολόγηση επίπτωσης βιωσιµότητας" και αποσκοπεί στον καλύτερο συντονισµό
των υφιστάµενων εθνικών στρατηγικών. Το κεντρικό στοιχείο είναι ότι "οι τιµές
αντανακλούν το πραγµατικό κόστος για την κοινωνία", ιδίως στους βασικούς τοµείς
προτεραιότητας , όπως η κλιµατική αλλαγή, οι µεταφορές, η δηµόσια υγεία και η
διαχείριση των φυσικών πόρων. Ένα βασικό ζήτηµα, είναι ο στόχος της ΕΕ, βάσει
του πρωτοκόλλου του Κιότο, να µειώσει τις εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου κατά
8% σε σχέση µε τα επίπεδα του 1990 έως το 2012.
Το Συµβούλιο του Γκέτεµποργκ καθόρισε βασικούς περιβαλλοντικούς
στόχους και τις ηµεροµηνίες-στόχους σε στρατηγικό, πολιτικό και νοµοθετικό
επίπεδο, λαµβανοµένων υπόψη των διεθνών συµφωνιών. Για τις τέσσερις
προτεραιότητες, το Συµβούλιο ενέκρινε τα ακόλουθα:
I. Κλιµατική αλλαγή: µείωση των εκποµπών του θερµοκηπίου (στόχοι του
Κιότο) µε αισθητή πρόοδο µέχρι το 2005 και πρόοδο προς την επίτευξη ενός
ενδεικτικού στόχου, για την παραγωγή του 22% της παραγόµενης ηλεκτρικής
ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές µέχρι το 20010.
II. Αειφόρα συστήµατα µεταφορών: αποσύνδεση του ακαθάριστου εγχώριου
προϊόντος από την ανάπτυξη των µεταφορών, ιδίως µέσω της µετατόπισης
από τις οδικές σε άλλες µορφές µεταφορών και αντιµετώπιση των
αυξανόµενων κυκλοφοριακών ροών, της συµφόρησης, της ηχορύπανσης και
της ατµοσφαιρικής ρύπανσης και ενθάρρυνση της χρησιµοποίησης φιλικών
προς το περιβάλλον µεταφορικών µέσων και συναφών υποδοµών και
επένδυση σε αυτά (µετατόπιση από τις οδικές µεταφορές).
III. ∆ηµόσια υγεία: ανταπόκριση στις ανησυχίες των πολιτών όσον αφορά την
ασφάλεια και την ποιότητα των τροφίµων, τη χρησιµοποίηση χηµικών
ουσιών, τις µολυσµατικές νόσους και την αντοχή των αντιβιοτικών.
IV. ∆ιαχείριση των πόρων: αποσύνδεση της χρησιµοποίησης των πόρων και της
δηµιουργίας αποβλήτων από την ανάπτυξη.
Από το 2002, η στρατηγική του Γκέτεµποργκ, υπόκειται σε συνεχή
παρακολούθηση και προσαρµογή, τα αποτελέσµατα των οποίων δηµοσιεύονται σε
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χωριστό κεφάλαιο της ετήσιας έκθεσης της Επιτροπής που αφορά τη στρατηγική της
Λισσαβόνας.
3.3. Η περιφερειακή ανταγωνιστικότητα
Αν και ο όρος ανταγωνιστικότητα παραπέµπει συνήθως στον ανταγωνισµό
επιχειρήσεων στην αγορά, χρησιµοποιείται επίσης ολοένα και περισσότερο για την
σύγκριση των οικονοµικών επιδόσεων περιφερειών και χωρών. Η περιφερειακή
ανταγωνιστικότητα ορίζεται ως η ικανότητα µιας περιφέρειας να προκαταλάβει και
να προσαρµοστεί µε επιτυχία στις εσωτερικές και εξωτερικές οικονοµικές και
κοινωνικές

προκλήσεις,

προσφέροντας

νέες

οικονοµικές

ευκαιρίες,

περιλαµβανοµένης της προσφοράς θέσεων εργασίας καλύτερης ποιότητας στους
πολίτες της. Η ικανότητα αυτή επηρεάζεται από ορισµένους παράγοντες: τις δηµόσιες
και ιδιωτικές επενδύσεις και το ανθρώπινο δυναµικό, την ποιότητα των υλικών
υποδοµών, την παραγωγικότητα της εργασίας, τη θεσµική ανάπτυξη, το κοινωνικό
κεφάλαιο, τις δυνατότητες καινοτοµίας και έρευνας, τη δυνατότητα πρόσβασης σε
αγορές κλπ. Οι περιβαλλοντικοί όροι, η ποιότητα ζωής και η κοινωνικοοικονοµική
ελκυστικότητα, καθώς και η ικανότητα των δηµοσίων διοικήσεων και των
οργανισµών µπορούν επίσης να αποτελέσουν πλεονεκτήµατα ή εµπόδια στην
προσέλκυση επενδύσεων και στη δηµιουργία αειφόρου ανάπτυξης.
Κατά την περίοδο προγραµµατισµού 2000-2006, η πολιτική συνοχής και τα
διαρθρωτικά ταµεία θα διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο συνεισφέροντας, άµεσα και
έµµεσα, στους πέντε τοµείς που περιελήφθησαν στη στρατηγική της Λισσαβόνας και
τις

επικαιροποιήσεις

της:

µεγαλύτερη

ανταγωνιστικότητα

και

οικονοµική

µεταρρύθµιση- απασχόληση, κοινωνική ένταξη και ισότητα ευκαιριών- εκπαίδευση
και επαγγελµατική κατάρτιση – έρευνα, καινοτοµία και κοινωνία της πληροφορίας –
περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη. Οι τοµείς αυτοί αντιστοιχούν σε µέτρα που είναι
επιλέξιµα στο πλαίσιο των τεσσάρων διαρθρωτικών ταµείων και του Ταµείου
συνοχής και η χρηµατοδότηση τους συνδέεται µε τα αποκαλούµενα "θέµατα
οριζόντιου χαρακτήρα", τα οποία οι υπηρεσίες της Επιτροπής συνέστησαν µε έµφαση
να ενταχθούν στα 500 υλοποιούµενα περιφερειακά προγράµµατα. Στο πλαίσιο αυτών
των προγραµµάτων η κωδικοποίηση των προγραµµατισµένων δαπανών επιτρέπει τη
σύνδεση των διαρθρωτικών µέσων µε τις προτεραιότητες της Λισσαβόνας και του
Γκέτεµποργκ. Βέβαια αυτά δεν ήταν γνωστά στους φορείς περιφερειακής ανάπτυξης
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το 1999 και το 2000, εφόσον τότε είχε ολοκληρωθεί ο προγραµµατισµός για τα
περισσότερα περιφερειακά προγράµµατα.
Λαµβανοµένων υπόψη των δαπανών που συνδέονται µε τους στόχους της
Λισσαβόνας, σχεδόν το 90% των βασικών προγραµµάτων των διαρθρωτικών ταµείων
– που αντιστοιχούν σε ποσό 166 δισ. ευρώ περίπου – είναι δυνατό να θεωρηθεί ότι
συµβάλλον άµεσα στην επίτευξη των στόχων της Λισσαβόνας και του Γκέτεµποργκ.
Επιπλέον και οι Κοινοτικές Πρωτοβουλίες, το Ταµείο Συνοχής και το Μέσο
Προενταξιακών ∆ιαρθρωτικών Πολιτικών –που αντιπροσωπεύουν πρόσθετο ποσό 51
δισ. ευρώ – µπορεί να θεωρηθεί ότι είναι σύµφωνα µε τους στόχους.
Ειδικότερα, αναφορικά µε τις περιφέρειες του στόχου 1 ή τις περιφέρειες µε
κατακεφαλήν ΑΕΠ κατώτερο του 75% του µέσου όρου της ΕΕ, (όλες οι ελληνικές
περιφέρειες), το 86% των συνολικών χρηµατοδοτικών πόρων , ή ποσό 118,9 δισ.
ευρώ συµβάλλει στην επίτευξη των στόχων της Λισσαβόνας. Από το ποσό αυτό, τα
32 δισ. ευρώ διατίθενται για την βελτίωση του ανθρώπινου δυναµικού µέσω της
στήριξης της αγοράς εργασίας και της επαγγελµατικής κατάρτισης και εκπαίδευσης.
Ποσό 22,8 δισ. ευρώ θα διατεθεί για υποδοµές και για την προστασία του
περιβάλλοντος, για τεχνολογίες και εξυγίανση βιοµηχανικών χώρων, 27,2 δισ. ευρώ
για τις υποδοµές µεταφορών και 8,1 δισ. ευρώ για τους τοµείς έρευνας, τεχνολογικής
ανάπτυξης και της κοινωνίας της πληροφορίας.
Για τις περιφέρειες του στόχου 2 ή των περιφερειών µε διαρθρωτικές
δυσκολίες, περίπου το 97% των συνολικών χρηµατοδοτικών πόρων, ή ποσό 22,5 δισ.
ευρώ, συµβάλλει στην υλοποίηση της στρατηγικής της Λισσαβόνας. Ποσό 10,2 δισ.
ευρώ προβλέπεται να διατεθεί για την αύξηση της παραγωγικότητας των
επιχειρήσεων, 3,8 δισ. ευρώ δαπανάται για το περιβάλλον, 2,6 δισ. ευρώ για την
επαγγελµατική κατάρτιση και 2,3 δισ. ευρώ για την έρευνα, την καινοτοµία και την
κοινωνία της πληροφορίας.
Αναφορικά µε το στόχο 3, ο οποίος συµβάλλει στον "εκσυγχρονισµό των
συστηµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης και στην προώθηση της απασχόλησης",
είναι δυνατό να ληφθεί υπόψη το συνολικό διαθέσιµο ποσό που ανέρχεται περίπου σε
24 δισ. ευρώ.
Το µεγαλύτερο µέρος των ποσών που διατίθεται για τις κοινοτικές
πρωτοβουλίες και τις καινοτόµες δράσεις –που υπερβαίνει τα 11 δισ. ευρώ συνολικάκαθώς και οι πόροι του Ταµείου Συνοχής, µε τη διάθεση 18 δισ. ευρώ για
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περιβαλλοντικά έργα και υποδοµές στην Ισπανία, την Πορτογαλία, την Ελλάδα και
την Ιρλανδία, συνδέονται άµεσα µε ους στόχους της Λισσαβόνας και του
Γκέτεµποργκ.
Επιπλέον, τα ποσά που διατίθενται πριν και µετά την προσχώρηση και τα
ποσά για τις χώρες που προβλέπεται να προσχωρήσουν µεταξύ 2004 και 2006 –
σχεδόν 22 δισ. ευρώ-, συµβάλλουν επίσης σε µεγάλο βαθµό στην υλοποίηση των
στόχων της Λισσαβόνας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ Γ΄
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Προκειµένου να αρθούν τα εµπόδια ανάπτυξης της Αρκαδίας και γενικότερα
της Πελοποννήσου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία µε τις εθνικές αρχές έχει
εγκρίνει σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εγκρίνει ένα πρόγραµµα
οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης για την περιφέρεια της Πελοποννήσου, για
την περίοδο 2000-2006.18 Η χρηµατοδότηση του προγράµµατος ανέρχεται σε ποσό
περίπου 698,69 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 457,19 εκατ. θα προέλθουν από τα
∆ιαρθρωτικά Ταµεία της ΕΕ. Ο δηµόσιος και ο ιδιωτικός τοµέας θα συµβάλουν µε
89,09 εκατ. και 152,39 εκατ. αντίστοιχα.
Το πρόγραµµα σχεδιάστηκε για την προώθηση της µακροχρόνιας ανάπτυξης
της Πελοποννήσου, µέσω της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητάς της και του
περιορισµού των περιφερειακών ανισοτήτων. Για την επίτευξη αυτού, το πρόγραµµα
θα επιδιώξει να αξιοποιήσει την εγγύτητα της περιφέρειας προς τη µητροπολιτική
περιφέρεια της Αττικής, να ενισχύσει την υφιστάµενη υποδοµή και να δηµιουργήσει
τις κατάλληλες προϋποθέσεις για ισόρροπη ανάπτυξη, µέσω της µεγαλύτερης
επικέντρωσης στα περιβαλλοντικά προβλήµατα.
Για την επίτευξη του γενικού αναπτυξιακού στόχου της περιφέρειας, όπως
αναφέρεται στην πρόταση του Σχεδίου Ανάπτυξης 2000-2006, οι κύριοι βασικοί
άξονες στρατηγικής-προτεραιότητες που τέθηκαν αφορούν:
•

στην αξιοποίηση της γειτνίασης µε την µητροπολιτική περιφέρεια της Αττικής,
µέσω των νέων οδικών αξόνων

•

στην αειφόρο ανάπτυξη της υπαίθρου

•

στην ενίσχυση και αναβάθµιση της τουριστικής δραστηριότητας

•

στην αναβάθµιση αστικών και ηµιαστικών περιοχών

•

στην υποστήριξη και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού

18

Βλ. http://www.mou.gr/greek/da/pelop.htm

87

4.1. Προτεραιότητα 1: Αξιοποίηση της άµεσης γειτνίασης της περιφέρειας µε τη
µητροπολιτική περιφέρεια της Αττικής
Σύµφωνα µε το ΠΕΠ Πελοποννήσου οι εδικοί στόχοι της προτεραιότητας
αυτής εξειδικεύονται «..στην ενίσχυση µε επέκταση και βελτίωση των µεταφορικών
υποδοµών της περιφέρειας, ιδιαίτερα εκείνων για τις οδικές και θαλάσσιες µεταφορές,
για την δηµιουργία και λειτουργία δικτύου σύνδεσης των κυριότερων αστικών και
ηµιαστικών κέντρων της περιφέρειας, τόσο µεταξύ τους, όσο και µε το εξωτερικό
περιβάλλον της περιφέρειας, στο πλαίσιο µιας γενικότερης αναβάθµισης, διεύρυνσης
και εκσυγχρονισµού του µεταποιητικού τοµέα, αλλά και του οικιστικού περιβάλλοντος
στα αστικά, ηµιαστικά και τουριστικά κέντρα της περιφέρειας..».19
Μεταξύ των στόχων αυτών, ιδιαίτερα σηµαντικός για το νοµό Αρκαδίας, είναι
αυτός που αναφέρεται στις οδικές υποδοµές. Ο νοµός Αρκαδίας, µολονότι βρίσκεται
πολύ κοντά στην Αθήνα, αντιµετωπίζει ιδιαίτερα προβλήµατα πρόσβασης λόγω της
γεωµορφολογίας του εδάφους. Μεταξύ των σηµαντικότερων έργων στον άξονα αυτόν
είναι ο οδικός άξονας Τρίπολης-Καλαµάτας-Σπάρτης. Η εγγύτητα του νοµού µε τη
µητροπολιτική περιφέρεια της Αττικής είναι το σηµαντικότερο πλεονέκτηµά της.
Η ανάπτυξη κατάλληλης υποδοµής θα συµβάλει στην πολύπλευρη ανάπτυξη
του νοµού. Καταρχήν θα αυξηθεί η ροή επιβατών και εµπορευµάτων τουλάχιστον
µετά από τρία έτη από την έναρξη υλοποίησης των έργων και αφού θα έχουν
ολοκληρωθεί κάποια απ' αυτά. Επίσης, θα αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα του
δευτερογενή τοµέα και ιδιαίτερα του µεταποιητικού, τόσο από τις δράσεις ενίσχυσης
των επενδύσεων και των οργανωτικών παρεµβάσεων, όσο και από την διευκόλυνση
του µεταφορικού έργου, λόγω των επενδύσεων σε µεταφορικές υποδοµές, µε
συνεπακόλουθο την αύξηση της εξωστρέφειας του µεταποιητικού τοµέα και της
οικονοµίας του νοµού γενικότερα. Τέλος, θα δηµιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας,
κυρίως από την κατασκευή των έργων, ενώ από την χρήση τους και λόγω των
πολλαπλασιαστικών αποτελεσµάτων, οι νέες µόνιµες θέσεις απασχόλησης θα
εµφανισθούν από τα µέσα προς το τέλος της προγραµµατικής περιόδου. Η εξέλιξη
αυτή θα συνεισφέρει στη µείωση της ανεργίας ιδιαίτερα των νέων, που όπως είδαµε
σε προηγούµενα κεφάλαια αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα οικονοµικά και
κοινωνικά προβλήµατα του νοµού.

19

Βλ. Αναθεωρηµένο Σχέδιο Περιφερειακού Προγράµµατος Πελοποννήσου 2000-2006, σελ. 67.
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Εξίσου σηµαντικά στο πλαίσιο του πρώτου άξονα είναι και τα µέτρα που
αναφέρονται στην ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων καθώς και στην
βελτίωση και διάχυση της πληροφόρησης των ΜΜΕ. Όπως είδαµε στα προηγούµενα
κεφάλαια, οι επιχειρήσεις στην Αρκαδία λόγω µικρού µεγέθους και ελλιπούς
χρηµατοδότησης είναι τεχνολογικά και διοικητικά υποβαθµισµένες και εξυπηρετούν
κυρίως την τοπική αγορά. Ήδη έχει ξεκινήσει τη λειτουργία του το Κέντρο Υποδοχής
Επενδυτών (Κ.Υ.Ε.) στο νοµό Αρκαδίας, το οποίο λειτουργεί ως Γραφείο Ενιαίας
Εξυπηρέτησης (one-stop shop) µε αντικείµενο το συντονισµό όλων των δηµοσίων
υπηρεσιών που συµµετέχουν στις διαδικασίες σύστασης µίας νέας επιχείρησης,
καθώς και στις διαδικασίες αδειοδότησης εγκατάστασης - λειτουργίας µίας
επιχείρησης (υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο Ν. 2516/1997), ώστε να διευκολύνουν τον
επενδυτή - επιχειρηµατία.
Το Κέντρο Υποδοχής Επενδυτών ενηµερώνει µε αξιόπιστο και έγκυρο τρόπο
όλους

τους

ενδιαφερόµενους

επενδυτές

της

περιοχής

για

τις

ευκαιρίες

χρηµατοδότησης που προσφέρονται τόσο µέσω των Προγραµµάτων του Γ΄ Κ.Π.Σ.
και των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών, όσο και για το ισχύον εθνικό πλαίσιο κινήτρων
ενισχύσεων (αναπτυξιακός νόµος, κ.λπ.). Η λειτουργία του Κέντρου Υποδοχής
Επενδυτών Αρκαδίας αποσκοπεί στη σηµαντική µείωση του χρόνου έκδοσης αδειών,
στη διευκόλυνση του πολίτη επιχειρηµατία στις συναλλαγές του µε τη δηµόσια
διοίκηση, καθώς και στη προσέλκυση νέων επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών.
Μέτρα σαν και αυτό σε συνδυασµό µε την βελτίωση των οδικών προσβάσεων
ενισχύουν τη θέση της Τρίπολης ως διοικητικού κέντρου ολόκληρης της περιφέρειας,
ενώ ταυτόχρονα βελτιώνουν την οριακή αποδοτικότητα του κεφαλαίου, που µε τη
σειρά της είναι σε θέση να ενισχύσει τις ιδιωτικές επενδύσεις και κατά συνέπεια να
µειώσει την ανεργία.
Πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι τα παραπάνω µέτρα του πρώτου άξονα
προτεραιότητας βελτιώνουν την περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και είναι σύµφωνα
µε τους στόχους του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Λισσαβόνας.
4.2. Προτεραιότητα 2: Αειφόρος ανάπτυξη της υπαίθρου
Ο βασικός στόχος της προτεραιότητας αυτής είναι ο εκσυγχρονισµός της
αγροτικής υποδοµής και η καλύτερη προσαρµογή της παραγωγής για την προώθηση
της αειφόρου ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών. Το πρόγραµµα προτίθεται να
προωθήσει τη µακροχρόνια ανάπτυξη της Πελοποννήσου, ενισχύοντας την
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ανταγωνιστικότητά της και περιορίζοντας τις περιφερειακές ανισότητες. Αφετέρου, η
αειφόρος αγροτική ανάπτυξη λαµβάνει υπόψη της το εξαιρετικό φυσικό περιβάλλον
της περιφέρειας.
Οι προβλεπόµενες δράσεις που εµπίπτουν στην προτεραιότητα αυτή είναι
ιδιαίτερα σηµαντικές για το νοµό Αρκαδίας. Κατά την ανάλυση SWOT είδαµε ότι
ένα βασικό πλεονέκτηµα του νοµού είναι η ιδιοµορφία και η µοναδικότητα του
φυσικού περιβάλλοντος. Ταυτόχρονα είδαµε ότι η γεωµορφολογία του νοµού είναι
τέτοια που οδηγεί σε µεγάλες αποκλίσεις ανάµεσα σε πλεονεκτικές, κοντά στο
µητροπολιτικό κέντρο και µειονεκτικές και αποµονωµένες αγροτικές περιοχές.
Επίσης οι καλλιέργειες χαρακτηρίζονται από αναποτελεσµατικότητα και αυξηµένο
κόστος παραγωγής.
Επίσης, η κτηνοτροφική παραγωγή είναι φθίνουσα και σε χαµηλό επίπεδο
εκσυγχρονισµού. Τα πλεονεκτήµατα του νοµού σε συνδυασµό µε την µεταστροφή
της καταναλωτικής ζήτησης για ποιοτικά προϊόντα προσφέρουν τη δυνατότητα
παραγωγής ποιοτικών κτηνοτροφικών προϊόντων συµπληρωµατικά µε την φυτική
παραγωγή και την ανάπτυξη της πολυδραστηριότητας στον αγροτικό χώρο. Με τις
συγκεκριµένες παρεµβάσεις που προωθούνται στο νοµό Αρκαδίας δίνεται η
δυνατότητα για την ανάπτυξη της παραγωγής επώνυµων προϊόντων ποιότητας, την
διαφοροποίησή τους µε διαδικασίες σήµανσης, την προστασία των φυσικών πόρων
και ιδιαίτερα του υδατικού δυναµικού και των δασών, την ενθάρρυνση και στήριξη
της πολυδραστηριότητας στον αγροτικό χώρο µε την αξιοποίηση των φυσικών και
πολιτιστικών πόρων σε συνδυασµό µε την ανάπτυξη / βελτίωση των δεξιοτήτων του
ανθρώπινου

δυναµικού

της

υπαίθρου,

στοχεύοντας

στην

αύξηση

της

πολυαπασχόλησης και στη βιώσιµη / ολοκληρωµένη ανάπτυξη της υπαίθρου.
Οι ειδικοί στόχοι του υποάξονα επιτυγχάνονται µέσω της δηµιουργίας
κατάλληλων υποδοµών και δράσεων προστασίας του περιβάλλοντος (αποχετεύσεις,
βιολογικούς καθαρισµούς, χώρους υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων, υδρεύσεις και
έργα προστασίας των ακτών από την διάβρωση), σε συνδυασµό µε την
ανασυγκρότηση και ανάπτυξη της υπαίθρου µε έργα ορθολογικής διαχείρισης των
φυσικών πόρων (δάση, υδατικό δυναµικό) και εκσυγχρονισµό και αναδιοργάνωση
της αγροτικής παραγωγής. Ορισµένα συγκεκριµένα µέτρα προς αυτήν την
κατεύθυνση είναι τα εξής:
•

Αρδευτικά δίκτυα έλους Κανδήλας ν. Αρκαδίας,

90

•

προστασία παραλίµνιας περιοχής Λάδωνα µε τη βελτίωση ασφαλτόστρωση
της αγροδασικης οδού Περδικονέρι - Αγία Μαρίνα – Φτέρια,

•

προστασία δασικού συµπλέγµατος βόρειου Μαινάλου µε τη βελτίωση ασφαλτόστρωση της δασικής οδού Άγιος Βασίλειος - Κρύα Βρύση - Αγία
Παρασκευή Λαγκαδιών,

•

δεξαµενές πυρόσβεσης δασικών συµπλεγµάτων Πάρνωνα και ανατολικού
Ταΰγετου, κατασκευή 3ου και 4ου φράγµατος χειµάρρου δαφνώνα Λεωνιδίου
Κυνουρίας,

•

βελτίωση δασικού δρόµου χάνι – µπάλα, ανασύσταση δασικού δυναµικού µε
τη βελτίωση - οδοστρωσία της δασικής οδού Λυµποβίσι - Πηλαλιστρα του
συµπλέγµατος δυτικού Μαινάλου,

•

εξηλεκτρισµός αποµονωµένων ορεινών αγροτικών και κτηνοτροφικών
οικισµών της "Παλιοχώρας" ∆ήµου Τυρού

Μέτρα σαν τα παραπάνω βελτιώνουν την περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και είναι
σε συµφωνία µε τα Ευρωπαϊκά Συµβούλια της Λισσαβόνας και του Εδιµβούργου.
4.3.

Προτεραιότητα

3:

Ενίσχυση

και

αναβάθµιση

της

τουριστικής

δραστηριότητας
Βασικός στόχος της συγκεκριµένης προτεραιότητας είναι η «η ορθολογική και
βιώσιµη τουριστική ανάπτυξη της περιφέρειας Πελοποννήσου, µέσω της ανάδειξης και
αξιοποίησης των πλούσιων σε αριθµό και αξιόλογων πολιτιστικών και φυσικών πόρων
της (αρχαία, βυζαντινά, παραδοσιακά µνηµεία και σπήλαια), σε συνδυασµό µε την
έντονη υποστήριξη επενδυτικών δραστηριοτήτων στον τουριστικό τοµέα µε προσέλκυση
σηµαντικών ιδιωτικών κεφαλαίων και την εφαρµογή καινοτοµικών δράσεων, καθώς
επίσης και µε την ορθολογικότερη οργάνωση, υποστήριξη και προβολή των
τουριστικών υπηρεσιών και πόρων της Περιφέρειας.».20
Το πρόγραµµα θα συµβάλει στη διαφοροποίηση και βελτίωση του
τουριστικού προϊόντος, µέσω της ενίσχυσης και της προώθησης των ορεινών
δραστηριοτήτων, των πολιτιστικών αγαθών και της τουριστικής υποδοµής των
ορεινών περιοχών, µε τη βελτίωση της υφιστάµενης υποδοµής και τη δηµιουργία
συνθηκών για διαρκή ανάπτυξη, λαµβάνοντας σε µεγαλύτερο βαθµό υπόψη τα
περιβαλλοντικά προβλήµατα.
20

Βλ. Αναθεωρηµένο Σχέδιο Περιφερειακού Προγράµµατος Πελοποννήσου 2000-2006, σελ. 51.
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Η Αρκαδία, η οποία υστερεί στην προσέλκυση τουρισµού πρόκειται να
ωφεληθεί σηµαντικά από ενέργειες που εµπίπτουν στον άξονα αυτόν. Ιδιαίτερα
σηµαντική είναι η ενίσχυση εναλλακτικών µορφών τουρισµού, βασιζόµενες σε ένα
νέο τουριστικό πρότυπο, στο οποίο θα κυριαρχεί ο ήπιος εναλλακτικός τουρισµός
εστιασµένος στον ορεινό φυσιολατρικό τουρισµό, στο πολιτιστικό τουρισµό και στον
αγροτουρισµό.
Όσον αφορά στην εξειδίκευση της στρατηγικής για την τουριστική ανάπτυξη
της περιφέρειας, αυτή εστιάζεται στον εκσυγχρονισµό των τουριστικών καταλυµάτων
και στην αναβάθµιση τους, στην µικρής κλίµακας αύξηση των τουριστικών κλινών σε
περιοχές της περιφέρειας που διαπιστώνεται έλλειψη τέτοιων υποδοµών που θα γίνει
µε βάση τη φέρουσα ικανότητα των τουριστικών περιοχών της περιφέρειας
συνεκτιµώντας την κατάταξη των περιοχών - ζωνών µε βάση την ισχύουσα
νοµοθεσία 2601/98 και σχετικές υπουργικές αποφάσεις, στην δηµιουργία και
βελτίωση

των

υποδοµών

για

την

ανάπτυξη

θεµατικού

τουρισµού,

στον

εκσυγχρονισµό και αναβάθµιση της οργάνωσης των τουριστικών επιχειρήσεων, µε
την εφαρµογή καινοτοµιών και τέλος στην απαραίτητη / αναγκαία ανάπτυξη
δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναµικού της περιφέρειας, για την υποστήριξη ενός
νέου / υψηλής ποιότητας τουριστικού προϊόντος.
4.4. Προτεραιότητα 4: Αναβάθµιση αστικών και ηµιαστικών κέντρων
Βασικός στόχος της προτεραιότητας αυτής είναι η δηµιουργία «κατάλληλων
υποδοµών και δράσεων προστασίας του περιβάλλοντος µε την αποτελεσµατική και
ορθολογική διαχείριση των στερεών και υγρών αποβλήτων, καθώς και µε τις υποδοµές
ύδρευσης, στα αστικά και ηµιαστικά κέντρα, µε την δηµιουργία υποδοµών υγείαςπρόνοιας και εκπαίδευσης σ’ αυτές τις περιοχές και τέλος µε την αναβάθµιση της
λειτουργίας των προβληµατικών µικροπεριοχών στα αστικά και ηµιαστικά κέντρα, έτσι
ώστε να εκλείψουν οι εστίες χαµηλής ανάπτυξης σ’ αυτά και να δηµιουργηθούν οι
προϋποθέσεις υψηλού βαθµού λειτουργικότητας του συνόλου των αστικών και
ηµιαστικών κέντρων της περιφέρειας.»
Τα ευρωπαϊκά κονδύλια που διατίθενται στο νοµό Αρκαδίας θα επιτρέψουν τη
θετική δηµογραφική ανάπτυξή της, µέσω της αξιοποίησης του οικονοµικού
δυναµικού και της ευηµερίας. Για την Αρκαδία ιδιαίτερη σηµασία έχει η
χρηµατοδότηση κτιριακών υποδοµών του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου για την
δηµιουργία νέου κτιρίου της Σχολής ∆ιοίκησης και Οικονοµίας. Στο πλαίσιο επίσης
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του άξονα αυτού θα εξυπηρετηθεί ο στόχος της βελτίωσης των υποδοµών
εκπαίδευσης σε αίθουσες, αλλά κυρίως σε εργαστηριακό εξοπλισµό (όλων των
βαθµίδων, µε ιδιαίτερη έµφαση στην πρωτοβάθµια και τριτοβάθµια εκπαίδευση,
επειδή τέτοιου είδους δράσεις δεν περιλαµβάνονταν στο ΠΕΠ του Β΄ ΚΠΣ), αφού
αποτελούν µεσοµακροπρόθεσµους παράγοντες της αναβάθµισης του ανθρώπινου
δυναµικού

του

νοµού,

αλλά

και

παράγοντες

άµεσης

ενδυνάµωσης

του

κοινωνικοοικονοµικού ιστού των αστικών και ηµιαστικών της κέντρων.
Παράλληλα άλλες δράσεις που θα συµβάλλουν άµεσα στην υποστήριξη και
στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, αλλά και στη δηµιουργία
δυνατότητας ένταξης στην αγορά εργασίας του γυναικείου οικονοµικά ενεργού
πληθυσµού, είναι η βελτίωση των υποδοµών κοινωνικής πρόνοιας, κυρίως
βρεφονηπιακών και παιδικών σταθµών.
4.5. Προτεραιότητα 5: Ενίσχυση και ανάπτυξη στον τοµέα των ανθρωπίνων
πόρων
Στόχος της προτεραιότητας αυτής είναι ανάπτυξη των κατάλληλων συνθηκών
δηµιουργίας νέων θέσεων εργασίας και επίτευξης αειφόρου και ισόρροπης
ανάπτυξης. Οι δράσεις που περιλαµβάνονται σ' αυτόν τον άξονα προτεραιότητας,
αναφέρονται κυρίως σ' εκείνες που εξυπηρετούν την ανάπτυξη δεξιοτήτων του
ανθρώπινου δυναµικού της περιφέρειας για την επίτευξη της µεγαλύτερης
αποτελεσµατικότητας όλων των υπόλοιπων δράσεων του προγράµµατος, αλλά και
για την αντιµετώπιση των αναγκών της αγοράς εργασίας σε τοπικό και περιφερειακό
επίπεδο, οι οποίες οφείλονται σε διαρθρωτικές αδυναµίες της παραγωγικής και
κοινωνικής βάσης της περιφέρειας. Περιλαµβάνουν κυρίως παρακολούθηση
προγραµµάτων κατάρτισης και διευκολύνσεις της πρόσβασης των γυναικών στην
αγορά εργασίας.
Μερικές ενδεικτικές ενέργειες είναι οι εξής:
•

Αναβάθµιση δεξιοτήτων και εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναµικούκατάρτιση Αναπτυξιακής Εταιρείας Βόρειας Πελοποννήσου

•

Αναβάθµιση ∆εξιοτήτων και Εξειδίκευση του Ανθρώπινου ∆υναµικούΚατάρτιση Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνα

•

Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων Καινοτόµων Ειδικοτήτων
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•

Προγράµµατα Πρακτικής Άσκησης των Απόφοιτων ΙΕΚ του ΟΕΕΚ
(Περίοδος Έναρξης 15/2/2003 Έως 30/6/2004)

•

Κατάρτιση Άνεργων σε Πιστοποιηµένα Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης
(ΚΕΚ)

•

Εισαγωγή Ατόµων για Εκπαίδευση µε το Σύστηµα της Εναλλασσόµενης
Επαγγελµατικής Κατάρτισης για το 2001 (Α΄ Εξάµηνο)

•

Κατάρτιση σε θέµατα προστασίας και διαχείρισης του Περιβάλλοντος
Πρέπει όµως εδώ να σηµειώσουµε ότι για να έχουν αποτελεσµατικότητα στη

µείωση της ανεργίας τα προγράµµατα κατάρτισης πρέπει να σχεδιάζονται µε βάση τις
ειδικότερες ανάγκες του νοµού και όχι της περιφέρειας. Ο νοµός Αρκαδίας για
παράδειγµα έχει µεγαλύτερη ανάγκη σε σχέση µε την υπόλοιπη Πελοπόννησο σε
δράσεις που ενισχύουν την πρόσβαση στην αγορά εργασίας των νέων και των
γυναικών.

Για

το

λόγο

αυτό

εκφράζονται

αµφιβολίες

σχετικά

µε

την

αποτελεσµατικότητα της συγκεκριµένης προτεραιότητας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Α. Κτηνοτροφική παραγωγή
Αρ. εκµεταλεύσεων
α/α Μεταβλητές

Ζώα

Απογραφή

∆ιαφορά Απογραφή

∆ιαφορά

1999/2000 1991

(%)

1999/2000 1.991

(%)

1

Ιπποειδή

620,0

1.184,0 -47,6

839,0

1.436,0

-41,6

2

Όνοι

2.320,0

6.067,0 -61,8

2.931,0

8.700,0

-66,3

3

Βοοειδή Σύνολο

144,0

-

-

1.602,0

-

-

3,0

-

-

20,0

-

-

23,0

-

-

160,0

-

-

3.837,0

-

-

177.635,0

-

-

3.601,0

-

-

137.342,0

-

-

4.152,0

-

-

145.148,0

-

-

4.068,0

-

-

110.459,0

-

-

10 Χοίρους Σύνολο

410,0

-

-

19.202,0

-

-

11 Χοιροµητέρες

22,0

137,0

-83,9

2.264,0

854,0

165,1

-

-

4
5
6

7
8
9

12

Αγελάδες
γαλακτοπαραγωγής
Λοιπές αγελάδες
Προβατοειδή
Σύνολο
Προβατίνες
αναπαραγωγής
Αιγοειδή Σύνολο
Αίγες
αναπαραγωγής

Κυψέλες
µελισσών

22.966,0
340,0

15

16

Κοτόπουλα
κρεατοπαραγωγής
Όρνιθες
αυγοπαραγωγής
Άλλες όρνιθες και
κοκόρια

κυψέλες

13 Πουλερικά Σύνολο 8.292,0
14

-

10.887,0 -23,8

1.082.306,0 727.894,0 48,7

3.589,0

4.401,0 -18,5

291.583,0

435.582,0 -33,1

7.762,0

9.405,0 -17,5

224.246,0

179.575,0 24,9

3.979,0

5.656,0 -29,6

209.618,0

38.480,0 444,7
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17

Άλλα

πουλερικά

(πάπιες κλπ)

18 Κουνέλια

435,0

569,0

-23,6

1.255,0

1.500,0 -16,3

356.859,0

74.257,0 380,6

27.697,0

35.313,0 -21,6

Πηγή: www.inarcadia.gr

Β. Γεωργική παραγωγή
Αρ. εκµεταλεύσεων
α/α Μεταβλητές

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ

Εκτάσεις (σε στρέµµατα)

Απογραφή

∆ιαφορά Απογραφή

∆ιαφορά

1999/2000 1991

(%)

(%)

1999/2000 1.991

15.199,0

17.461,0 -13,0

15.194,0

17.452,0 -12,9

884.766,9 1.037.554,5 -14,7

15.188,0

17.441,0 -12,9

723.878,3 885.331,0

-18,2

15.133,0

17.305,0 -12,6

594.230,5 724.804,8

-18,0

1.384,0

2.110,0 -34,4

118.005,7 148.325,3

-20,4

45,0

114,0

-60,5

945,2

3.197,5

-70,4

321,0

407,0

-21,1

10.696,9

9.003,4

18,8

15.188,0

17.441,0 -12,9

115.719,0 132.365,0

-12,6

2.270,0

-

-

20.598,4

-

-

10 Σιτάρι σκληρό

1.127,0

-

-

26.906,3

-

-

11 Σίκαλη

33,0

167,0

-80,2

243,5

1.209,2

-79,9

12 Κριθάρι

2.374,0

-

-

21.408,8

-

-

13 Βρώµη

3.220,0

4.731,0 -31,9

39.558,5

41.299,9

-4,2

14 Αραβόσιτος-καρπός

2.353,0

-

-

20.316,3

-

-

15 Λοιπά σιτηρά για καρπό 51,0

-

-

432,0

-

-

16 Ρύζι

1,0

-

-

3,0

-

-

17 Βρώσιµα όσπρια

65,0

-

-

147,7

-

-

1

2

3

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΜ/ΣΕΩΝ
Συνολική

έκταση

των

εκµεταλ.
Xρησιµοποιούµενη
γεωργική γη

4 Ιδιόκτητη γεωργική γη
5

Νοικιασµένη

γεωργική

γη

6 Μεσιακή γεωργική γη
7

Γεωργική γη κάτω από
άλλο...

8 Αγροτεµάχια
9

Σιτάρι

µαλακό,

ηµίσκληρο
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18 Κτηνοτροφικά όσπρια

459,0

-

-

2.898,1

-

-

12,0

151,0

-92,1

181,0

695,2

-74,0

20 Πατάτες

1.911,0

-

-

10.983,0

-

-

21 Ζαχαρότευτλα

4,0

-

-

4,5

-

-

2,0

6,0

-66,7

3,0

21,5

-86,0

23 Καπνός

-

-

-

-

-

-

24 Λυκίσκος

-

-

-

-

-

-

25 Βαµβάκι

2,0

-

-

55,0

-

-

26 Ηλίανθος (ήλιος)

-

-

-

-

-

-

27 Σόγια

-

1,0

-100,0

-

10,0

-100,0

28 Λοιπά ελαιούχα φυτά

1,0

-

-

5,0

-

-

29 Κλωστικά φυτά

-

-

-

-

-

-

30 Αρωµατικά, φαρµ/κα, ... 1,0

-

-

0,5

-

-

31 Αλλα βιοµηχανικά φυτά 3,0

3,0

0,0

15,0

22,5

-33,3

846,0

-

-

4.444,7

-

-

343,0

253,0

35,6

2.283,7

1.060,3

115,4

547,0

1.122,0 -51,2

2.161,0

2.925,9

-26,1

60,0

-

-

176,1

-

-

4,0

8,0

-50,0

18,0

19,5

-7,7

4,0

-

-

4,0

-

-

3.415,0

-

-

31.036,9

-

-

540,0

1.003,0 -46,2

3.022,6

5.170,8

-41,5

4.433,0 -29,4

28.014,3

33.250,5

-15,7

19

22

32

33

34

35

36

37

38

39

Λοιπά

κτην.όσπρια

αµιγούς..

Κτηνοτροφικά φυτά µε
ρίζες..

Σύνολο

νωπών

λαχανικών
Νωπά

λαχανικά

ανοικτού αγρού
Νωπά

λαχανικά

κηπευτικής...
Νωπά

λαχανικά

σε

θερµοκήπια
Άνθη και διακοσµητικά
φυτά στο ύπαιθρο
Άνθη και διακοσµητικά
φυτά σε θερµοκήπιο
Σύνολο

κτηνοτροφικών

φυτών
Κτηνοτρ.
πολυετούς καλ.

φυτά

40 Κτηνοτρ. φυτά ετήσιας 3.129,0

97

καλ..
Φυτείες

14,0

11,0

27,3

39,4

113,5

-65,3

179,0

-

-

378,5

-

-

43 Σύνολο αγραναπαύσεων 5.548,0

-

-

91.488,5

-

-

44 Αγραναπαύσεις 1 έτους

4.737,0 -39,8

38.308,7

64.247,8

-40,4

3.122,0 3,1

53.179,8

47.720,6

11,4

9.138,0

-

271.345,7 -

-

5.355,0

5.705,0 -6,1

3.528,7

-21,3

2.416,0

3.953,0 -38,9

132.384,6 168.147,9

-21,3

1.122,0

2.201,0 -49,0

73.969,9

-41,2

3.050,0

-

-

206.354,5 -

-

51 Σύνολο ελαιόδενδρων

10.145,0

-

-

164.380,1 -

-

52 Ελιές για λάδι

10.135,0

10.303,0 -1,6

162.091,5 164.611,7

-1,5

53 Επιτραπέζιες ελιές

217,0

139,0

56,1

2.288,6

1.561,0

46,6

54 Ροδακινιές

63,0

-

-

164,0

-

-

55 Βερικοκιές

78,0

-

-

455,8

-

-

56 Κερασιές

1.117,0

-

-

4.672,2

-

-

57 Λοιπά πυρηνόκαρπα

444,0

115,0

286,1

1.676,1

40,0

4.090,2

58 Μηλιές

971,0

-

-

5.941,7

-

-

59 Αχλαδιές

672,0

-

-

2.640,6

-

-

285,0

279,0

2,2

1.228,2

1.654,5

-25,8

3,0

14,0

-78,6

11,5

42,1

-72,7

4.766,0

5.089,0 -6,3

43.909,9

42.561,0

3,2

41

42

σποροπαραγωγής
Άλλες

αροτραίες

καλλιέργειες

2.853,0

45 Αγραναπαύσεις 2-5 ετών 3.218,0
46

47

48

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΡΟΤΡ.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
Οικογενειακοί
λαχανόκηποι
Μόνιµα

λιβάδια

και

βοσκότ..

49 Άγονοι βοσκότοποι
50

60

61

62

ΣΥΝΟΛΟ

ΜΟΝΙΜΩΝ

ΛΙΒΑ∆ΙΩΝ ΚΑΙ.

Λοιπά δένδρα και θάµνοι
νωπ.
Οπωροφόρα

δένδρα

υποτροπικής
∆ένδρα για καρπούς µε
κέλ..

-

4.485,4

125.812,0

98

63 Πορτοκαλιές

554,0

-

-

1.568,5

-

-

64 Λεµονιές

214,0

-

-

354,6

-

-

65 Μανταρινιές

338,0

-

-

1.018,4

-

-

66 Λοιπά εσπεριδοειδή

10,0

25,0

-60,0

37,5

136,5

-72,5

444,0

-

-

2.464,8

-

-

1,0

-

-

2,5

-

-

214,0

-

-

1.915,2

-

-

-

-

9.962,5

-

-

30,0

-

-

66,8

-

-

5,0

-

-

24,5

-

-

20,0

13,0

53,8

97,5

48,1

102,7

3,0

56,0

-94,6

56,5

216,3

-73,9

13.656,0

-

-

242.649,4 -

-

10.498,0 -25,8

160.888,6 152.223,5

5,7

5.666,0

5.106,0 11,0

155.425,3 133.871,2

16,1

78 Γεωργική γη µε δασικά

77,0

612,0

-87,4

2.559,5

10.897,1

-76,5

79 Άλλες εκτάσεις

2.829,0

7.056,0 -59,9

2.903,8

7.455,2

-61,1

80 Ποτιστική γη

8.861,0

10.960,0 -19,2

93.639,3

109.237,3

-14,3

ή 8.603,0

10.260,0 -16,2

70.215,4

74.038,3

-5,2

-

61,0

-

-

67

68

69

Λοιπές

δενδρώδεις

καλλιέργ..
Μόνιµες καλλιέργειες σε
θερ.
Αµπέλια που παράγουν
οίνους ποιότητας
Αµπέλια που παράγουν

70 λοιπούς

οίνους 3.953,0

Αρ.Εκµ/σεων):
71

72

Αµπέλια που παράγουν
επιτραπέζια σταφύλια
Αµπέλια που παράγουν
σταφίδα

73 Φυτώρια
74

Άλλες πολυετείς φυτείες
(µόνιµες)
ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΛΥΕΤΩΝ

75 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
(ΜΟΝΙΜΩΝ)

76 Σύνολο άλλων εκτάσεων 7.785,0
77

Γεωργική γη που δεν
καλλιεργείται

Εκτάσεις
81 ποτίστηκαν

που
µία

περισσότερες φορές
82 Επιδοτούµενη

7,0

-

99

αγρανάπαυση
83

84

85

Για

µη

αγροτικούς

σκοπούς
Επιδοτούµενα λιβάδια ή
βοσκοτόπια
Επιδοτούµενες

δασικές

εκτάσ.

2,0

-

-

55,0

-

-

-

-

-

-

-

-

5,0

-

-

100,0

-

-

-

-

-

-

-

Επιδοτούµενες
86 καλλ/γειες

οσπρίων, -

ζαχ/των κλπ.
Πηγή: www.inarcadia.gr

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΥ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΤΟΥ Γ΄ ΚΠΣ
ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Περιφέρεια: Πελοποννήσου
Νοµός: Αρκαδίας
Στοιχεία καταχωρισµένα στο ΟΠΣ µέχρι 30-09-2003

Ποσά σε ευρώ
ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ

ΕΡΓΟ

ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ
ΠΡΟΫΠ/ΜΟΥ
ΣΤΟ ΝΟΜΟ

ΕΡΓΑ Ο∆ΟΠΟΙΪΑΣ
∆ΡΟΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΑ ΓΟΡΤΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΙΕΡΑ
ΜΟΝΗ ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΝΕΑΣ

ΥΨΗΛΗΣ

ΓΕΦΥΡΑΣ

ΣΤΟΝ

ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΤΟΥ ΥΗΕ ΛΑ∆ΩΝΑ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑ

777,696

777,696

1,232,575

1,232,575

49,308,172

49,308,172

∆ΡΟΜΟΣ ΑΠΟ ∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΒΟΥΤΣΗ - ΒΕΛΗΜΑΧΙ
- ΚΑΡ∆ΑΡΙΤΣΙ - ΠΑΡΑΛΛΟΓΓΟΙ - ΤΡΙΠΟΤΑΜΑ. ΤΜΗΜΑ 1,378,000

1,378,000

ΠΑΡΑΛΛΟΓΓΟΙ - ΤΡΙΠΟΤΑΜΑ (9)
∆ΡΟΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗ - ∆ΑΒΙΑ - ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΙ - ΣΤΕΜΝΙΤΣΑ - 1,300,000

1,300,000
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ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ

ΕΡΓΟ

ΕΡΓΟΥ

∆ΗΜΗΤΣΑΝΑ

-

ΚΑΡΚΑΛΟΥ

(ΤΜΗΜΑ

∆ΑΒΙΑ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ
ΠΡΟΫΠ/ΜΟΥ
ΣΤΟ ΝΟΜΟ

-

∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΣΕΛΕΠΑΚΟΥ)
ΒΕΛΤΙΩΣΗ

Ο∆ΙΚΟΥ

ΑΞΟΝΑ:

ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟ

-

ΓΕΦ.

1,510,400

1,510,400

55,506,843

55,506,843

16,434,336

*

466,885

2,835

479,178

479,178

∆ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΝΕΩΝ Προγραµµάτων - Τµηµάτων Προπτυχιακών 586,000

586,000

ΛΟΥΣΙΟΥ - Ι.Μ. ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ - ΜΑΡΚΟΥ
Σύνολο κατηγορίας ενέργειας
.
ΕΡΓΑ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΕΝΙΑΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ
ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΕΝΙΑΙΟΥ

ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΓΙΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΡΑΞΕΩΝ

ΕΚΤ

-

Σπουδών - Α' ΦΑΣΗ στο Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ

ΜΕΣΩΝ

∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ-

440,088

6,668

1,027,146

1,027,146

1,150,000

1,150,000

20,583,633

3,251,827

ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ ΕΛΟΥΣ ΚΑΝ∆ΗΛΑΣ Ν. ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ

18,545,075

18,545,075

Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

18,545,075

18,545,075

3,815,123

39,876

113,585

113,585

ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩΝ Η/Υ
ΠΡΟΣΘΗΚΗ Τ.Ε.Λ. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

ΣΧΟΛΙΚΟΥ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

ΛΕΩΝΙ∆ΙΟΥ
Σύνολο κατηγορίας ενέργειας
.
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ∆ΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ - ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ
ΕΡΓΑ-ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΙ

.
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΚΑΙ

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ

ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ

ΤΟΥ

Ο.Π.Σ.Φ. - TAXIS ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ, ΠΟΥ
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ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ

ΕΡΓΟ

ΕΡΓΟΥ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ

ΤΙΣ

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ
ΠΡΟΫΠ/ΜΟΥ
ΣΤΟ ΝΟΜΟ

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ
ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΥΡΩ
Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

860,600

16,550

4,789,308

170,011

.
ΑΝΑΠΛΑΣΗ

-ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ

-

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ
ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ΝΟΜΩΝ

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ

ΚΑΙ 500,000

155,000

ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ
ΣΤΕΡΕΩΣΗ

ΚΑΙ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥ

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ ∆ΗΜΗΤΣΑΝΑ

924,607

924,607

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ, ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ, ΕΙΚΟΝΩΝ,
ΓΛΥΠΤΩΝ, ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΩΝ ΤΕΜΠΛΩΝ ΣΕ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΩΝ 498,000

26,000

ΝΟΜΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ, ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ
Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

1,922,607

1,105,607

200,000

80,000

.
ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Προστασία ανάδειξη και αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος
Αναπτυξιακής Εταιρείας Βόρειας Πελοποννήσου
Αναβάθµισή του οικιστικού περιβάλλοντος και ανάδειξη της
παραδοσιακής αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς του αγροτικού χώρου 1,166,571

349,971

Αναπτυξιακής Εταιρείας Βόρειας Πελοποννήσου
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ / ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΝΩΝΑ 427,550

171,020

ΑΕ
Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

1,794,121

600,991

2,350,000

43,000

.
ΕΡΓΑ

ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ/

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-

ΠΑΡΟΧΗ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Eπέκταση και αναβάθµιση του Εθνικού ∆ικτύου Παρακολούθησης
Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης
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ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ

ΕΡΓΟ

ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ
ΠΡΟΫΠ/ΜΟΥ
ΣΤΟ ΝΟΜΟ

∆ηµιουργία Επιχειρησιακού Κέντρου διασφάλισης και ελέγχου
αξιοπιστίας

των

µετρήσεωνατµοσφαιρικής

ρύπανσης

και 2,535,000

45,000

εργαστηρίου µέτρησης ειδικών ατµοσφαιρικών ρύπων
Ενίσχυση και αναβάθµιση του σύστήµατος ελέγχου εκποµπών από

510,000

38,210

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 430,441

61,467

κεντρικές θερµάνσεις και εγκατάστασεις καύσης
ΕΠΕΚΤΑΣΗ

ΚΑΙ

ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΟΥ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
∆ΙΚΤΥΟΥ

ΤΟΥ
ΣΤΗΝ

ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΕ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΨΗΦΙΑΚΟ
Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

5,825,441

187,677

45,212

18,085

155,129

924

153,400

17,045

.
ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΕΡΕΥΝΕΣ
ΠΑΡΟΧΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

/

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΝΩΝΑ Α.Ε.
∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ
ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΟΣΗ

ΤΟΥΣ, ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ 2,178,283

45,194

ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΧΟΟΑΠ ∆ήµου Απόλλωνος

54,292

54,292

Πρόγραµµα παρακολούθησης ποιότητας υπόγειων νερών

234,000

3,400

1,090,000

12,250

4,050,400

79,534

7,960,716

230,725

ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕ∆ΙΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ
Κατάρτιση και διαχείριση κατάρτισης ανθρώπινου δυναµικού (για
το έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ)
Σύνολο κατηγορίας ενέργειας
.
∆ΙΚΤΥΩΣΗ
Συνεργασία

µεταξύ

περιοχών

της

Ελλάδας:

∆ιατοπική-

διαπεριφερειακή συνεργασία Αναπτυξιακής Εταιρείας Βόρειας 205,000

71,750

Πελοποννήσου
Συνεργασία µεταξύ περιοχών δύο ή περισσότερων κρατών: 45,000

15,750
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ΕΡΓΟ

ΕΡΓΟΥ

∆ιακρατική

συνεργασία

Αναπτυξιακής

Εταιρείας

ΚΑΤΑΝΟΜΗ
ΠΡΟΫΠ/ΜΟΥ
ΣΤΟ ΝΟΜΟ

Βόρειας

Πελοποννήσου
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΕΤΑΞΥ

∆ΙΑΤΟΠΙΚΗ

-

ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΤΗΣ

∆ΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

ΕΛΛΑ∆ΑΣ:

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

/ 150,000

60,000

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΝΩΝΑ Α.Ε.
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ∆ΥΟ Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΚΡΑΤΩΝ:
∆ΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ / ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 100,000

40,000

ΠΑΡΝΩΝΑ Α.Ε.
500,000

187,500

6,513,959

46,031

4,457,388

65,851

10,971,347

111,882

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΚΑΨΙΑ

2,972,030

2,972,030

Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

2,972,030

2,972,030

114,286

45,714

130,000

52,000

244,286

97,714

Σύνολο κατηγορίας ενέργειας
.
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΩΝ
Εκπόνηση

µελετών

οικοσυστηµάτων

της

διαχείρισης
δηµόσιας

και

προστασίας

δασοπονίας

δασικών

(διαχειριστικές

µελέτες) και ολοκληρωµένα σχέδια αποκατάστασης τοπίου µετά
από φυσικές καταστροφές
Εκπόνηση

µελετών

οικοσυστηµάτων

της

διαχείρισης
δηµόσιας

και

προστασίας

δασοπονίας

δασικών

(διαχειριστικές

µελέτες) και ολοκληρωµένα σχέδια αποκατάστασης τοπίου µετά
από φυσικές καταστροφές - 2η Προκήρυξη
Σύνολο κατηγορίας ενέργειας
.
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΠΗΛΑΙΟΥ

.
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ενέργειες προώθησης - προβολής Αναπτυξιακής Εταιρείας
Βόρειας Πελοποννήσου
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ-ΠΡΟΒΟΛΗΣ/

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΕ
Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

.
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ΕΡΓΟ

ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ
ΠΡΟΫΠ/ΜΟΥ
ΣΤΟ ΝΟΜΟ

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΓΙΑ
ΤΗΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ

ΚΑΙ

ΓΙΑ

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ

ΤΗΝ

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΣΤΟ

ΤΟΥ

ΖΩΙΚΟΥ

3,827,700

100,000

3,827,700

100,000

ΚΕΝΤΡΟ

ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΖΩΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
Σύνολο κατηγορίας ενέργειας
.
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΑΥΞΗΣΗ

ΤΗΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

Ή

ΕΠΕΚΤΑΣΗ

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ
ΜΟΝΑ∆ΩΝ

-

/

ΒΙΠΕ 926,700

926,700

926,700

926,700

(ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΙΚΗ - 9/02)
Σύνολο κατηγορίας ενέργειας
.
∆ΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑ∆ΩΝΑ ΜΕ ΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟ∆ΑΣΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ 1,300,500

1,300,500

ΠΕΡ∆ΙΚΟΝΕΡΙ - ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ - ΦΤΕΡΙΑ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

∆ΑΣΙΚΟΥ

ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΟΣ

ΒΟΡΕΙΟΥ

ΜΑΙΝΑΛΟΥ ΜΕ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΗΣ
∆ΑΣΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ - ΑΓΙΑ

890,750

890,750

723,700

258,700

390,000

390,000

300,000

300,000

249,250

249,250

3,854,200

3,389,200

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΑΓΚΑ∆ΙΩΝ
∆ΕΞΑΜΕΝΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΩΝ
ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΑΫΓΕΤΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 3ου ΚΑΙ 4ου ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ
∆ΑΦΝΩΝΑ ΛΕΩΝΙ∆ΙΟΥ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ∆ΑΣΙΚΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ ΧΑΝΙ - ΜΠΑΛΑ
ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ∆ΑΣΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑ
ΠΗΛΑΛΙΣΤΡΑ

ΤΗΣ

∆ΑΣΙΚΗΣ

ΤΟΥ

Ο∆ΟΥ

ΛΥΜΠΟΒΙΣΙ

ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΟΣ

-

∆ΥΤΙΚΟΥ

ΜΑΙΝΑΛΟΥ
Σύνολο κατηγορίας ενέργειας
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ΕΡΓΟ

ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ
ΠΡΟΫΠ/ΜΟΥ
ΣΤΟ ΝΟΜΟ

.
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΩΝ

ΟΡΕΙΝΩΝ

ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΗΣ 280,157

280,157

"ΠΑΛΙΟΧΩΡΑΣ" ∆ΗΜΟΥ ΤΥΡΟΥ
Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

280,157

280,157

14,675,355

303,075

12,284,295

61,945

.
ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ
∆ΙΑΛΥΣΗ

ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ

ΣΚΑΦΩΝ

ΜΕ

ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ∆-Π<12ΜΕΤΡΩΝ (1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)
∆ΙΑΛΥΣΗ

ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ

ΣΚΑΦΩΝ

ΜΕ

ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ∆-Π<12Μ ( 2Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ )
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

23

ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ

ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ

ΣΚΑΦΩΝ ΜΕ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ∆-Π<12 ΜΕΤΡΩΝ (1Η 276,518

25,850

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -1Η ΤΑΚΤΙΚΗ Γ.Ε.)
∆ΙΑΛΥΣΗ

ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ

ΣΚΑΦΩΝ

ΜΕ

ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ∆-Π<12 Μ, ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
ΑΝΑΤ. ΚΑΙ ∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΚΟΡΙΝΘΟΥ, 2,235,411

20,126

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ, ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΕΙΟΥ
ΚΥΘΗΡΩΝ (2Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - 1Η ΤΑΚΤΙΚΗ Γ.Ε. 2003)
Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

29,471,579

410,995

29,790,609

27,633

29,790,609

27,633

1,266,224

1,266,224

1,266,224

1,266,224

.
ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Πρόγραµµα Ανάπτυξης Βιοµηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας
(ΠΑΒΕΤ2000)
Σύνολο κατηγορίας ενέργειας
.
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΟΙΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ
ΤΟΜΕΙΣ : ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ -ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ-ΠΟΙΟΤΗΤΑ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ

ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ

ΚΑΙ

∆ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

ΤΟΥ

.
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ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ
ΠΡΟΫΠ/ΜΟΥ
ΣΤΟ ΝΟΜΟ

Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ (ΓΕΝΙΚΑ)
Ε' (ΠΕΜΠΤΟΣ) ΚΥΚΛΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ
∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 2601/98 (ΑΡΘΡΟ
3, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ α, ΥΠΟΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ xvii,

351,889,730

1,173,881

351,889,730

1,173,881

17,811,260

355,645

29,054,753

554,958

631,990

15,180

10,361,480

1,789,299

57,859,483

2,715,082

14,386,058

180,969

xviii, xix, xx, xxi) ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ.
Σύνολο κατηγορίας ενέργειας
.
Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

-

ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΜΜΕ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΤΩΝ

(ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ)
ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΤΗΣ

ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ
1η

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

∆ΡΑΣΗΣ

2.5.2

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

-

ΤΗΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ∆. ΕΛΛΑ∆ΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΥ
& ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ ΠΜΕ & ΜΜΕ (1-50 ΑΤΟΜΩΝ)
Α' ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΚΥΡΞΗΣ - ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
∆.ΕΛΛΑ∆ΑΣ,ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΗΠΕΙΡΟΥ

&

ΙΟΝΙΩΝ

ΝΗΣΙΩΝ
Σύνολο κατηγορίας ενέργειας
.
Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ)
Ποιοτικός

εκσυγχρονισµός

ξενοδοχείων,

κάµπινγκ

και

ενοικιαζοµένων επιπλωµένων διαµερισµάτων, που δεν υπάγονται
στον Ν.2601/98, Περιφερειών ∆υτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου,
Ηπείρου &΄ Ιονίων Νήσων
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

ΣΧΕ∆ΙΑ

ΚΛΑ∆ΩΝ,

ΜΜΕ

ΟΛΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΤΩΝ

∆ΥΤΙΚΗΣ 547,169

*

ΕΛΛΑ∆ΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΥ &΄ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
«ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ Α.Ε. ΤΩΝ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΦΙΛΑΝ∆ΡΟΥ, ΕΛΕΝΗΣ
ΜΠΟΝΑΡΟΥ,

ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ

ΚΑΤΣΙΡΟΥΜΠΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆Η»ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ

&

ΕΥΗΣ

ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟΥ

483,000

483,000

ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ Α! ΤΑΞΗΣ .
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ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ

ΕΡΓΟ

ΕΡΓΟΥ
15,416,227

Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

ΚΑΤΑΝΟΜΗ
ΠΡΟΫΠ/ΜΟΥ
ΣΤΟ ΝΟΜΟ
663,969

.
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
Αναβάθµιση

δεξιοτήτων

και

εξειδίκευση

δυναµικού-

κατάρτιση

Αναπτυξιακής

του

ανθρώπινου

Εταιρείας

Βόρειας 70,000

70,000

Πελοποννήσου
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ-ΚΑΤΑΡΤIΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 117,600

47,040

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΕ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ∆ΟΜΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΙΕΚ /
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΙΕΚ (Β΄ ΦΑΣΗ)
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΙΕΚ ΤΟΥ
ΟΕΕΚ ΕΞΑΜΗΝΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2000Α,2000Β ΚΑΙ 2001Α
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ∆ΟΜΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΙΕΚ /
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΙΕΚ (Γ ΦΑΣΗ)
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΙΕΚ ΤΟΥ
ΟΕΕΚ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2001Β
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΩΝ (ΕΝΑΡΞΗ 2001 Β)
«ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΙΕΚ ΤΟΥ
ΟΕΕΚ ΕΞΑΜΗΝOY ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2002Α»
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΑΣΚΗΣΗΣ

60,724,245

707,110

2,175,569

24,226

32,281,718

237,875

670,489

4,476

2,951,740

57,387

584,920

5,147

ΤΩΝ

ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΙΕΚ ΤΟΥ ΟΕΕΚ (ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ 4,520,000

34,244

15/2/2003 ΕΩΣ 30/6/2004)
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΙΕΚ ΤΟΥ
ΟΕΕΚ ΕΞΑΜΗΝOY ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2002Β
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ)
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ

ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΤΟΜΕΑ

(ΥΠΟΧΡΕΟΙ

816,398

5,200

102,714,600

900,960

ΣΤΟΝ

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 5,383,944

38,184

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝ.ΕΕ/ 1257/99
Εισαγωγή

ατόµων

για

εκπαίδευση

µε

το

σύστηµα

Εναλλασσόµενης κατάρτισης για το 2000 (Β' εξάµηνο)

της

8,353,607

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 10,770,995

121,526
207,465
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ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ

ΕΡΓΟ

ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ
ΠΡΟΫΠ/ΜΟΥ
ΣΤΟ ΝΟΜΟ

ΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2001 (Β
ΕΞΑΜΗΝΟ)
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΤΗΣ

ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 4,698,254

151,145

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2001 (Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ)
Εισαγωγή

ατόµων

για

εκπαίδευση

µε

το

σύστηµα

της

Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) για το 2001 1,328,864

116,542

(Α΄Εξάµηνο)
Εισαγωγή

ατόµων

για

εκπαίδευση

µε

το

σύστηµα

της

Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) για το 2001 2,630,076

80,385

(Β΄Εξάµηνο)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,
ΑΝΕΡΓΩΝ

ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ-ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ-

ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ,

ΣΕ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

ΚΕΝΤΡΑ 21,915,236

163,332

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ
ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ

∆ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ

&

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ
ΚΕΝΤΡΑ

ΤΟΜΕΑ

ΤΟΥ
ΣΕ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ

4,784,218

93,750

30,000,000

835,000

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (2000 - 2003)
Κατάρτιση

σε

θέµατα

προστασίας

και

διαχείρισης

του

Περιβάλλοντος
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

ΣΕ

ΘΕΜΑΤΑ

ΤΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΤΟYΣ 1,655,000

15,000

2003
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 4,002,013

123,042

(ΣΕΚ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2003 (Α' ΕΞΞΑΜΗΝΟ)
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΤΗΣ

ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 9,811,921

215,770

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΕΚ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2003 (Α' ΕΞΑΜΗΝΟ)
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΕ
ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, ΣΤΟ MANAGEMENT
ΚΑΙ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ -

2,050,000

56,702

ΕΡΓΟ ΕΤΟΥΣ 2003
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ΕΡΓΟ

ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

ΤΩΝ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΤΟΥ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ
ΠΡΟΫΠ/ΜΟΥ
ΣΤΟ ΝΟΜΟ

∆ΗΜΟΣΙΟΥ

ΤΟΜΕΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 2,300,000

80,914

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΕΡΓΟ ΕΤΟΥΣ 2003
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΣΤΟΝ

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2003
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

TOY

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΣΤΗΡΙΞΗΣ

∆ΟΜΩΝ

ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΩΝ (ΚΥΕ)
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΓΙΑ

ΤΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

7,625,000

68,200

264,377

*

ΤΗΣ

ΑΠΟΑΣΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ 123,314
ΨΥΧΙΚΑ

ΑΣΘΕΝΩΝ

ΣΤΗΝ

ΤΡΙΠΟΛΗ

123,314

(ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ/2003)
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ∆ΥΟ
ΞΕΝΩΝΩΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΣΤΗΝ

ΤΡΙΠΟΛΗ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΕΑ

158,016

158,016

"ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ 24,651

880

ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ
Εναλλασσόµενη

κατάρτιση

εξειδικευµένων

δεξιοτήτων

ανέργων

για

τεχνολογιών

την

ανάπτυξη

πληροφορίας

και 30,000,000

399,160

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ

21,000,000

157,500

Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

376,506,765

5,299,492

23,888,481

124,725

58,694,142

298,467

31,548,056

545,561

επικοινωνίας (ΤΠΕ) (9)

.
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΝΕΩΝ

ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ

ΝΕΩΝ

ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2001
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2000
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΤΟΜΩΝ
ΕΥΠΑΘΩΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΟΜΑ∆ΩΝ

ΤΑ

ΟΠΟΙΑ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΘΗΚΑΝ / ΩΦΕΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ
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ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ

ΕΡΓΟ

ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ
ΠΡΟΫΠ/ΜΟΥ
ΣΤΟ ΝΟΜΟ

Ε.Π. "ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΚΞΛΕΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ" ΤΟΥ Β΄ ΚΠΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΝΕΩΝ

ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2002
Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

36,408,000

384,800

150,538,679

1,353,553

.
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ -ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ∆ΗΜΟΤ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ∆.
ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΓΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΟ

ΣΕ

ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ

ΕΡΓΟ

ΑΤΟΜΑ

ΜΕ

ΠΑΡΟΧΗ
ΠΟΥ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

ΑΠΕΙΛΟΥΝΤΑΙ
ΚΑΙ

Η 100,000

100,000

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

ΚΑΙ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ

100,000

100,000

200,000

200,000

EKΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΤΣΙΓΓΑΝΟΠΑΙ∆ΩΝ

1,150,286

19,956

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ (ΟΕΕΚ)

292,370

5,128

26,180,269

156,955

647,063

6,821

840,634

197,799

85,575

28,525

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
Σύνολο κατηγορίας ενέργειας
.
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣH ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ / ΟΑΕ∆ - Α΄
ΦΑΣΗ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

ΚΑΙ

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ

ΤΕΕ

ΤΟΥ
ΒΟΗΘΩΝ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Ολοκλήρωση Ανάπτυξης πρώτων σχολικών βιβλιοθηκών των
νοµών Πελοποννήσου
Υποστήριξη της εκπαιδευτικής πράξης από κινητές βιβλιοθήκες ∆.Κ. ΣΠΑΡΤΗΣ (Γέφυρα)
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ.

ΑΝΑ∆ΙΑΤΑΞΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ 964,771

9,978

ΛΥΚΕΙΟ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΤΗΣ

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ

ΚΙΝΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ - ∆.Κ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΠΡΑΞΗΣ

ΑΠΟ

240,640

60,000
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ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ

ΕΡΓΟ

ΕΡΓΟΥ

ΕΝΤΑΞΗ ΤΣΙΓΓΑΝΟΠΑΙ∆ΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ/ ΟΑΕ∆ (Β
ΦΑΣΗ)
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ
ΠΡΟΫΠ/ΜΟΥ
ΣΤΟ ΝΟΜΟ

5,800,000

37,200

18,341,892

153,834

ΝΕΟ∆ΙΟΡΙΣΤΩΝ
ΚΑΙ 5,415,697

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

204,241

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 2001-2002 και 2002-2003
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΤΗΣ

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΡΑΞΗΣ

ΑΠΟ

265,590

88,530

14,673,688

105,649

6,749,816

88,041

9,765,287

53,553

πρωτοβάθµιας 1,057,171

76,686

ΚΙΝΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ - ∆.Κ. ΣΠΑΡΤΗΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΕΕ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ/ ΟΑΕ∆
''Προγράµµατα ενίσχυσης πρωτοβουλιών σε θέµατα Αγωγής
Υγείας''
«ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ
∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ»
Εκπαιδευτικά

προγράµµατα

επαγγελµατική

αναβάθµιση

για

την

ακαδηµαική

εκπαιδευτικών

και

εκπαίδευσης-εξοµοίωση-ΠΤΝ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
∆ιεύρυνση της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης - Παν. Πελοποννήσου

4,402,000

4,402,000

ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (Κ.Ε.Ε.)

4,700,000

133,500

ΟΛΟΗΜΕΡΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

57,135,514

572,787

ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

7,600,000

35,185

Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

166,308,265

6,436,368

387,733

387,733

ΣΥΝΕΧΙΣΗ 286,075

286,075

(2002-2005)

.
∆ΟΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ∆ΗΜ. ΕΠΙΧ. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
∆ΗΜΟΥ

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΓΙΑ

ΤΗ

ΣΥΝΕΧΙΣΗ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ∆ΗΜ. ΕΠΙΧ. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
∆ΗΜΟΥ

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΓΙΑ

ΤΗ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κ∆ΑΠ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
∆ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κ∆ΑΠ 205,664

205,664

ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ∆.∆. ΘΑΝΑ
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ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ

ΕΡΓΟ

ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ
ΠΡΟΫΠ/ΜΟΥ
ΣΤΟ ΝΟΜΟ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
∆ΗΜΟΥ

ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΓΙΑ

ΣΥΝΕΧΙΣΗ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 153,191

153,191

ΠΑΙ∆ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

195,687

195,687

789,728

789,728

120,000

120,000

296,123

296,123

472,872

472,872

271,144

271,144

249,209

249,209

Α.Ε." ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ 215,874

215,874

ΓΙΑ

ΤΗ

ΣΥΝΕΧΙΣΗ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΠΑ
ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

3

∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ
Λειτουργία Οικοτροφείου Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης στην
Τρίπολη
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

2

ΞΕΝΩΝΩΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
"ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΩΙΝΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ"
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
∆ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ
∆ΟΜΗΣ Κ.∆.Α.Π. ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΜΗΛΙΑ
ΕΠΙΧΟΡΉΓΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ΠΑΡΝΩΝΑ
ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΑΡΝΩΝΑ

Α.Ε.» ΤΟΥΕΡΓΟΥ ΜΟΝΑ∆Α ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 139,836

139,836

«ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ
ΕΠΙΧΟΡΗΣΗ

ΤΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΉΣ

ΒΟΡΕΙΟΥ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 273,104

273,104

"ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ" ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΗΡΑΙΑΣ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
∆ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ « ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΕΡΓΟ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ∆ΗΜΟΥ

169,534

169,534

150,000

150,000
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ΕΡΓΟ

ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ
ΠΡΟΫΠ/ΜΟΥ
ΣΤΟ ΝΟΜΟ

ΛΕΒΙ∆ΙΟΥ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

ΤΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

ΒΟΡΕΙΟΥ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε ΓΙΑ ΤΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 151,607

151,607

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΦΑΛΑΝΘΟΥ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΓΙΑ

ΤΟ

ΕΡΓΟ:ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΒΟΗΘΕΙΑ

ΣΤΟ

ΜΟΝΑ∆ΑΣ
ΣΠΙΤΙ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 308,496

ΣΤΟΥΣ

308,496

∆ΗΜΟΥΣ

ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ, ΓΟΡΤΥΝΟΣ, ΤΡΙΟΚΛΩΝΩΝ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

ΤΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

ΒΟΡΕΙΟΥ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

164,460

164,460

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 131,709

131,709

«ΒΟΗΘΕΙΑ

ΣΤΟ

ΣΠΙΤΙ»

ΣΤΟΥΣ

∆ΗΜΟΥΣ

ΤΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

ΒΥΤΙΝΑΣ-

ΚΛΕΙΤΟΡΟΣ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

ΒΟΡΕΙΟΥ

«ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΤΡΟΠΑΙΩΝ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

ΤΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

ΒΟΡΕΙΟΥ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

164,460

164,460

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 131,709

131,709

«ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» ΣΤΟΥΣ ∆ΗΜΟΥΣ ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ
ΚΑΙ ΚΟΡΥΘΙΟΥ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

ΤΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

ΒΟΡΕΙΟΥ

«ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΛΑΓΚΑ∆ΙΩΝ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΑΡΝΩΝΑ
Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑ∆ΑΣ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ 135,990

135,990

ΣΠΙΤΙ» ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΛΕΩΝΙ∆ΙΟΥ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΑΡΝΩΝΑ
Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑ∆ΑΣ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ 135,990

135,990

ΣΠΙΤΙ» ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΤΕΓΕΑΣ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΑΡΝΩΝΑ
Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑ∆ΑΣ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ 133,846

133,846

ΣΠΙΤΙ» ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

5,834,043

5,834,043

.
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ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ

ΕΡΓΟ

ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ
ΠΡΟΫΠ/ΜΟΥ
ΣΤΟ ΝΟΜΟ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ
Ο∆ΙΚΗΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΤΟΥΣ

ΧΡΗΣΤΕΣ

ΤΩΝ 14,673,514

429,787

14,673,514

429,787

10,156,560

76,760

102,660,667

611,304

ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ Ο∆ΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ
Σύνολο κατηγορίας ενέργειας
.
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
ΑΝΕΡΓΩΝ (STAGE) 2001
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
ΑΝΕΡΓΩΝ (STAGE) 2000
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
(STAGE)

ΣΕ

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΚΑΙ 6,519,000

77,900

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ
Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

119,336,227

765,964

35,216

16,655

35,216

16,655

4,987,961

4,987,961

.
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ∆ΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ
ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΝΕΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
Σύνολο κατηγορίας ενέργειας
.
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΩΝ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΓΙΑ
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΚΑΝ. (ΕΚ) 950/97 ΣΤΗΝ ∆ΑΑ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ
ΚΑΘΕΣΤΩΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

ΓΙΑ

ΑΤΟΜΙΚΕΣ

ΚΑΙ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ
ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΣΤΗ ∆ΑΑ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ - 744,476
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΛΗΦΘΕΙΣΕΣ

ΠΡΟ

ΤΗΣ

744,476

31/12/1999

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝ. (ΕΚ) 950/97 ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΓΙΑ

ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ 10,800,000

44,981
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ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ

ΕΡΓΟ

ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ
ΠΡΟΫΠ/ΜΟΥ
ΣΤΟ ΝΟΜΟ

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΟΙ
ΟΠΟΙΕΣ

ΕΜΦΑΝΙΖΟΥΝ

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΙ

ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ
ΣΕ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΜΙΚΡΕΣ

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΕΤΩΝ 2002 - 2003 Ι
16,532,437

Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

5,777,418

.
ΝΕΟΙ ΓΕΩΡΓΟΙ
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΠΑΞ ΠΡΙΜΟ∆ΟΤΗΣΗ
ΠΡΩΤΗΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΝΕΩΝ

ΑΝΑΛΗΦΘΕΙΣΕΣ

ΓΕΩΡΓΩΝ

ΠΡΟ

ΤΗΣ

-

31/12/1999 358,621

358,621

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝ. (ΕΚ) 950/97 ΣΤΗΝ ∆ΑΑ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ
Βελτίωση της ηλικιακής σύνθεσης του αγροτικού πληθυσµού στην
Περιφέρεια Πελοποννήσου - Α' Περίοδος Ένταξης
Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

8,318,800

1,188,206

8,677,420

1,546,827

11,000,000

97,700

11,000,000

97,700

5,869,406

*

.
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Επενδύσεις για τη βελτίωση των συνθηκών µεταποίησης και
εµπορίας δασικών προϊόντων έως 5.900 ΕΥΡ Ω
Σύνολο κατηγορίας ενέργειας
.
ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ

∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΠΟΥ

ΥΠΕΣΤΗ

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ 1999 - ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999
ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΠΟΥ ΟΙ
ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ

ΚΑΙ

ΑΛΙΕΥΤΙΚΕΣ

ΤΟΥΣ

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΙ
∆ΥΣΜΕΝΕΙΣ
ΠΑΓΕΤΟΥΣ,

ΚΑΙΡΙΚΕΣ

ΣΥΝΘΗΚΕΣ

ΠΛΜΜΥΡΕΣ,

(ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ, 20,000,000

ΧΙΟΝΟΘΥΕΛΛΕΣ

*

ΚΑΙ

ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΕΣ) ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΚΑΙ
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟ 2001 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2002"
ΑΝΑ∆ΑΣΩΣΕΙΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ∆Τ 24, 26 ΚΑΙ
39

ΤΟΥ

ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΟΣ

ΕΛΑΤΟ∆ΑΣΩΝ

∆ΥΤΙΚΟΥ

1,120,200

1,120,200
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ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ

ΕΡΓΟ

ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ
ΠΡΟΫΠ/ΜΟΥ
ΣΤΟ ΝΟΜΟ

ΜΑΙΝΑΛΟΥ
ΑΝΑ∆ΑΣΩΣΕΙΣ ΚΑΕΙΣΑΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΡΥΩΝ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΑΣΙΚΟΥ 962,000

600,000

ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΑΡΝΩΝΑ
Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

27,951,606

1,720,200

1,319,404

1,319,404

1,103,469

1,103,469

2,422,873

2,422,873

3,460,269

1,903,148

2,247,189

898,876

.
∆ΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
Τεχνική Στήριξη των Οµάδων Τοπικής ∆ράσης Αναπτυξιακής
Εταιρείας Βόρειας Πελοποννήσου
ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ TΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ /
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΝΩΝΑ Α.Ε.
Σύνολο κατηγορίας ενέργειας
.
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Παρεµβάσεις Αγροτικού Τουρισµού Ολοκληρωµένης προσέγγισης
Αναπτυξιακής Εταιρείας Βόρειας Πελοποννήσου
Μικρές επιχειρήσεις του αγροτικού και των λοιπών τοµέων της
οικονοµίας Αναπτυξιακής Εταιρείας Βόρειας Πελοποννήσου
Επενδύσεις που ενισχύουν τη συλλογική, τοµεακή και διατοµεακή
δράση µε τη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας, τεχνογνωσίας και νέων 172,405

86,202

τεχνικών Αναπτυξιακής Εταιρείας Βόρειας Πελοποννήσου
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΑΡΓΟΤΙΚΟΥ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ/ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 2,146,492

858,597

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΝΩΝΑ Α.Ε
ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΛΟΙΠΩΝ

ΤΟΜΕΩΝ

ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ/ΑΝΑΠΥΞΙΑΚΗ 2,102,460

840,984

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΝΩΝΑ Α.Ε.
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

ΠΟΥ

ΕΝΙΣΧΥΟΥΝ

ΤΗ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ

ΤΟΜΕΑΚΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΟΜΕΑΚΗ ∆ΡΑΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ

589,623

235,849

10,718,438

4,823,656

ΤΕΧΝΙΚΩΝ/ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΝΩΝΑ Α.Ε.
Σύνολο κατηγορίας ενέργειας
.
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ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ

ΕΡΓΟ

ΕΡΓΟΥ

ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ
ΠΡΟΫΠ/ΜΟΥ
ΣΤΟ ΝΟΜΟ

-

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης
και διατήρησης της τοπικής κληρονοµιάς Αναπτυξιακής Εταιρείας 150,000

52,500

Βόρειας Πελοποννήσου
ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ

ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ
ΤΟΠΙΚΗΣ

ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ/

ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ
ΚΑΙ

ΚΑΙ

∆ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

ΤΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

285,600

114,240

1,500,000

1,500,000

1,935,600

1,666,740

ΠΑΡΝΩΝΑ Α.Ε.
Αναστήλωση

και

επαναλειτουργία

του

Μαλλιαροπούλειου

Θεάτρου
Σύνολο κατηγορίας ενέργειας
.
ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

KAI

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΣΕ 16,424,862

115,088

ΕΝΙΑΙΑ ΛΥΚΕΙΑ , ΤΕΕ ΚΑΙ ΣΕΚΝ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 130 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σ.Ε.Κ.
& Σ.Ε.
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

&
ΣΤΗΝ

2,926,192

22,509

ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ 265,000

265,000

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ -EDUNET :
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΥΘΥΝΗΣ

ΚΑΙ

ΤΟΥ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΕΑΙΤΥ

ΠΟΥ

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

ΤΟΥΣ

1,691,111

140,394

18,500

18,500

16,500

16,500

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 23,477

23,477

ΝΟΜΟΥΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ, ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ, ΑΧΑΪΑΣ, ΖΑΚΥΝΘΟΥ,
ΗΛΕΙΑΣ, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ, ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΦΩΚΙ∆ΑΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΕ ΛΕΩΝΙ∆ΙΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
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ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ

ΕΡΓΟ

ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ
ΠΡΟΫΠ/ΜΟΥ
ΣΤΟ ΝΟΜΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΕΓΕΑΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1ο ΣΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΕ ΑΣΤΡΟΥΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 12ΘΕΣΙΟ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΩΝΙ∆ΙΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΕΞΑΘΕΣΙΟ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΥΡΟΣΑΠΟΥΝΑΚΑΙΪΚΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ∆ηµοτικό
Σχολείο Βυτίνας
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ:

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΥΤΙΝΑΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 10ΘΕΣΙΟ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΤΡΟΥΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ:

8Ο

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ∆ΙΘΕΣΙΟ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥΛΙΘΡΩΝ
ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ

ΑΙΘΟΥΣΑΣ

ΤΗΛΕΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

ΤΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

∆ΙΚΤΥΟΥ

ΤΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
∆ηµιουργία ∆ηµόσιων Κέντρων Πληροφόρησης ∆ηµητσάνας

ΤΟΥ

23,477

23,477

23,477

23,477

23,477

23,477

23,477

23,477

23,477

23,477

23,477

23,477

15,180

15,180

22,110

22,110

11,880

11,880

3,212

3,212

15,180

15,180

15,180

15,180

5,192

5,192

35,000

35,000

35,000

35,000

90,000

90,000

43,000

43,000
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ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ

ΕΡΓΟ

ΕΡΓΟΥ

∆ηµιουργία ∆ηµόσιων Κέντρων Πληροφόρησης Βυτίνας

43,000

ΚΑΤΑΝΟΜΗ
ΠΡΟΫΠ/ΜΟΥ
ΣΤΟ ΝΟΜΟ
43,000

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
ΣΧΟΛΕΙΩΝ

&

ΣΤΟΥΣ

ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ,

ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ
ΝΟΜΟΥΣ:

ΑΧΑΪΑΣ,

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΤΩΝ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, 1,836,768

ΖΑΚΥΝΘΟΥ,

158,959

ΗΛΕΙΑΣ,

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ, ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΦΩΚΙ∆ΑΣ
∆ηµιουργία ∆ηµόσιων Κέντρων Πληροφόρηση ∆.Κ.Β. Τρίπολης

43,000

43,000

«Προηγµένες τηλεµατικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθµια
Εκπαίδευση: Ανάπτυξη και υποστήριξη προηγµένων τηλεµατικών
υπηρεσιών για τις µονάδες Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης των 678,539

49,161

Νοµών Αιτωλοακαρνανίας, Αρκαδίας, Αχαϊας, Ζακύνθου, Ηλείας,
Κεφαλληνίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας και Φωκίδας
24,398,745

1,327,384

1,014,233

36,223

Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας

38,248

38,248

Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών ∆ήµου Τρίπολης

38,614

38,614

ΕΘΝΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ «ΣΥΖΕΥΞΙΣ»

71,393,278

1,305,729

29,188,000

360,863

Πιλοτικό Πληροφοριακό Σύστηµα Σ∆ΟΕ

1,384,220

69,974

Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

103,056,593

1,849,650

692,590

23,878

692,590

23,878

Σύνολο κατηγορίας ενέργειας
.
ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΤΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΣΤΗ

∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
ΚΕΝΤΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ

Συµµετοχή της Ελληνικής Αστυνοµίας στον εκσυγχρονισµό της
δηµόσιας διοίκησης µε χρήση πληροφορικής

.
ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ
ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑΣ
Σύνολο κατηγορίας ενέργειας
.
∆ΟΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
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ΕΡΓΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ

ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ
ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ
ΠΡΟΫΠ/ΜΟΥ
ΣΤΟ ΝΟΜΟ

88,042

88,042

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΤΟΥ ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

3,984,593

75,694

Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

4,072,635

163,736

Σύνολο Νοµού

1,671,089,665 135,677,648

ΕΠΕΝ∆ΥΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ

.

* Η κατανοµή προϋπολογισµού στο νοµό βρίσκεται σε εξέλιξη
ΠΗΓΗ: ΟΠΣ "ΕΡΓΟΡΑΜΑ"
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ
5.1. Εισαγωγή
Στη χώρα µας, όπως και στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν
δύο βασικοί τρόποι υπολογισµού του αριθµού των ανέργων. Ο πρώτος τρόπος αφορά
τη δειγµατοληπτική Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού που πραγµατοποιεί η Εθνική
Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδας (ΕΣΥΕ) κάθε τρίµηνο. Ο δεύτερος τρόπος αφορά την
καταγραφή των ανέργων στα µητρώα του ΟΑΕ∆.
Ο κάθε τρόπος µέτρησης του αριθµού των ανέργων εµπεριέχει τα δικά του
πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα. Τα βασικά πλεονεκτήµατα της µεθόδου της
ΕΣΥΕ είναι η περιοδικότητα της δειγµατοληψίας, η συγκρισιµότητα των στοιχείων
τόσο σε περιφερειακό επίπεδο όσο και στο επίπεδο της Ε.Ε. Το βασικό µειονέκτηµα
αυτής της µεθόδου είναι ότι στηρίζεται σε δείγµα του πληθυσµού, το οποίο σε
επίπεδο νοµού είναι ιδιαίτερα µικρό. Βέβαια η σωστή δειγµατοληψία αποφέρει
αποτελέσµατα πολύ κοντά στην πραγµατικότητα.
Το βασικό πλεονέκτηµα της µεθόδου του ΟΑΕ∆ είναι ότι πρόκειται περί
καταγραφής και όχι δειγµατοληπτικής έρευνας σ’ όλη την Ελλάδα και µάλιστα σε
επίπεδο νοµού. Σηµειωτέον ότι η ΕΣΥΕ δεν δίνει αποτελέσµατα σε επίπεδο νοµού,
όπως ήδη έχουµε αναφέρει, εξαιτίας του πολύ µικρού µεγέθους του δείγµατος. Ως εκ
τούτου θεωρείται ότι η καταµέτρηση της ανεργίας, µέσω του ΟΑΕ∆, µπορεί να
εκτιµήσει τον αριθµό των ανέργων µε πολύ µεγαλύτερη ακρίβεια. Το βασικό
µειονέκτηµα της µεθόδου του ΟΑΕ∆ είναι ότι µπορεί να µην προσέλθουν όλοι οι
άνεργοι να εγγραφούν στον ΟΑΕ∆. Τον τελευταίο καιρό το προαναφερόµενο
µειονέκτηµα δεν θεωρείται ιδιαίτερα σηµαντικό στο βαθµό που όσοι θέλουν να
συµµετάσχουν σε οποιοδήποτε πρόγραµµα του ΟΑΕ∆ πρέπει προηγουµένως να
εγγραφούν στους καταλόγους του. Ένα άλλο µειονέκτηµα αυτής της µεθόδου του
ΟΑΕ∆ είναι ότι εγγεγραµµένοι στις Υπηρεσίες του ΟΑΕ∆ δεν είναι κατ’ ανάγκη
άνεργοι, σύµφωνα µε τον ορισµό που αποδέχεται η ΕΣΥΕ και η Eurostat. Για το λόγο
αυτό καθίσταται δύσκολη η συγκρισιµότητα των παρεχόµενων από την ΕΣΥΕ και τον
ΟΑΕ∆ στοιχείων για την ανεργία. Με τη µέθοδο καταγραφής των ανέργων από τον
ΟΑΕ∆ έχουµε ακριβή πληροφόρηση αναφορικά µε το απόλυτο αριθµό των ανέργων
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αλλά δεν µπορούµε να υπολογίσουµε το ποσοστό ανεργίας, αφού ο ΟΑΕ∆ δεν µετρά,
από µόνος του, το εργατικό δυναµικό και την απασχόληση.
Η ανάλυση των στοιχείων της αγοράς εργασίας για το νοµό της Αρκαδίας θα
γίνει στη βάση της επεξεργασίας των στοιχείων της ΕΣΥΕ για την περιφέρεια της
Πελοποννήσου, στην οποία υπάγεται ο νοµός Αρκαδίας, και στη βάση των στοιχείων
της εγγεγραµµένης ανεργίας για το νοµό Αρκαδίας. Τα στοιχεία της ΕΣΥΕ
αναφέρονται στη χρονική περίοδο (1999 – 200221), ενώ τα στοιχεία του ΟΑΕ∆
αναφέρονται σε δύο διαφορετικές στιγµές: Οκτώβριος 2002 και Οκτώβριος 2003.
Στηριζόµενοι στα στοιχεία της ΕΣΥΕ θα εξάγουµε κάποια συµπεράσµατα για την
αγορά εργασίας ευρύτερα (δηλαδή και για την απασχόληση και για την ανεργία).
Χρησιµοποιώντας τα στοιχεία της εγγεγραµµένης ανεργίας του ΟΑΕ∆, µπορούµε να
εξάγουµε πληροφορίες µόνο για το µέγεθος των εγγεγραµµένων ανέργων και για
κάποια βασικά τους χαρακτηριστικά.
Από µεθοδολογικής πλευράς στην ενότητα 2.2. θα αναφέρουµε κάποια
σηµαντικά µεθοδολογικά ζητήµατα που αφορούν την εγγεγραµµένη ανεργία. Στην
ενότητα 2.3. αναλύουµε την αγορά εργασίας στην περιφέρεια της Πελοποννήσου
(στηριζόµενοι στα στοιχεία της ΕΣΥΕ), στην ενότητα 2.4. παρουσιάζουµε την
ανάλυση της αγοράς εργασίας στο νοµό Αρκαδίας (στηριζόµενοι στα στοιχεία της
εγγεγραµµένης ανεργίας του ΟΑΕ∆), στην ενότητα 2.5. παρουσιάζονται στοιχεία της
αγοράς εργασίας για το νοµό Αρκαδίας όπως αυτά προκύπτουν από την έρευνα
πεδίου που η ΠΑΕΠ

πανελλαδικά σε δείγµα 7.336 επιχειρήσεων. Τέλος στην

ενότητα 2.6. παρουσιάζονται τα βασικά συµπεράσµατα σχετικά µε την αγορά
εργασίας στο νοµό της Αρκαδίας.
5.2. Μεθοδολογικά ζητήµατα αναφορικά µε την εγγεγραµµένη ανεργία
Ο ΟΑΕ∆ είναι ο µόνος φορέας ο οποίος µπορεί να παρέχει πληροφορίες
αναφορικά µε την εγγεγραµµένη ανεργία µέσα από το δίκτυο των τοπικών του
υπηρεσιών σ’ όλη την Ελλάδα. Αν και έχουν καταβληθεί σηµαντικές προσπάθειες
µηχανοργάνωσης των υπηρεσιών του ΟΑΕ∆ που καταγράφουν τους ανέργους,
εντούτοις παραµένουν αρκετά σηµαντικά προβλήµατα τα οποία περιµένουµε να
περιοριστούν:
21

Χρησιµοποιούµε τα στατιστικά στοιχεία της Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού της ΕΣΥΕ για το Β
τρίµηνο του 2002 εξαιτίας της απεργίας της ΕΣΥΕ την περίοδο υλοποίησης αυτής της έρευνας η οποία
µας εµπόδισε να έχουµε στη διάθεσή µας τα στοιχεία του Β τριµήνου του 2003.
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¾ µε την πλήρη µηχανοργάνωση του Οργανισµού σ’ όλη την Ελλάδα,
¾ την

ανάπτυξη

και

δηµιουργία

του

ολοκληρωµένου

πληροφοριακού

Συστήµατος του ΟΑΕ∆ η µελέτη του οποίου έχει ολοκληρωθεί και
¾ µε την ενεργή στήριξη των θυγατρικών του εταιρειών και δη του
Παρατηρητηρίου Απασχόλησης.
Ένα δεύτερο µεθοδολογικό πρόβληµα αφορά τον ίδιο τον ορισµό του
ανέργου. Αυτή τη στιγµή στους καταλόγους του ΟΑΕ∆ µπορούν να εγγραφούν ως
άνεργοι άτοµα τα οποία µπορεί αυτή τη στιγµή να µην αναζητούν ενεργά εργασία.
Για παράδειγµα, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, εγγράφονται ως άνεργοι οι
εποχιακά απασχολούµενοι σε τουριστικά επαγγέλµατα, αναπληρωτές καθηγητές
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης για να εισπράξουν το ειδικό επίδοµα που ορίζει ο νόµος
για την περίοδο που δεν υπάρχει απασχόλησης (π.χ. µη τουριστική περίοδος). Επίσης
εγγράφονται άτοµα τα οποία δικαιούνται από το νόµο επίδοµα ανεργίας χωρίς να
σηµαίνει ότι κατ’ ανάγκη εκείνη τη στιγµή εκείνο το άτοµο αναζητά εργασία. Άλλες
αιτίες εγγραφής τους στα τοπικά γραφεία του ΟΑΕ∆ είναι η επιθυµία τους να
συµµετάσχουν σε κάποιο επιδοτούµενο πρόγραµµα του ΟΑΕ∆, να λάβουν κάποια
µόρια τα οποία θα χρησιµοποιήσουν σε διαγωνισµούς του ΑΣΕΠ κλπ. Χρειάζεται
αρκετή προσοχή µε τον όρο «εγγεγραµµένος άνεργος». Αντίθετα όταν η ΕΣΥΕ
χαρακτηρίζει κάποιον ως άνεργο, σηµαίνει ότι εκείνη τη στιγµή πραγµατικά αναζητεί
εργασία και είναι άµεσα διαθέσιµος να την αναλάβει.
Ο προσδιορισµός των διαφορετικών κατηγοριών των εγγεγραµµένων ανέργων
αποτελεί ένα από τους στόχους που θα υλοποιηθούν τον αµέσως επόµενο καιρό,
αφού θα έχει ολοκληρωθεί και η µηχανοργάνωση του αρχείου του ΟΑΕ∆ σε κάθε
νοµό.
Ένα τρίτο µεθοδολογικό ζήτηµα αφορά την χρονική στιγµή συλλογής των
στοιχείων. Εξαιτίας της εγγραφής των εποχιακά απασχολουµένων την περίοδο που
δεν απασχολούνται, ο αριθµός των ανέργων αναµένεται να είναι υψηλότερος µια
δεδοµένη χρονική στιγµή και χαµηλότερος σε κάποια άλλη στιγµή, χωρίς να έχει
πραγµατικά µειωθεί ή αυξηθεί ο αριθµός των ανέργων.
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5.3. Η αγορά εργασίας στην περιφέρεια Πελοποννήσου
5.3.1. Γενικά χαρακτηριστικά της αγοράς εργασίας στην Πελοπόννησο
Ο πληθυσµός σε ηλικία προς εργασία (15 ετών και άνω) στην περιφέρεια της
Πελοποννήσου αυξήθηκε από 454.951 άτοµα το 1999 σε 475.755 άτοµα το 2002,
δηλαδή αύξηση της τάξης του 4,6%. Στην περίπτωση που δεν συµπεριλαµβάνουµε
στον πληθυσµό σε ηλικία προς εργασία όσους είναι άνω των 65 ετών, τότε ο
οικονοµικά ενεργός πληθυσµός (15 – 64 ετών) µειώνεται από 322.542 άτοµα το 1999
σε 316.890 άτοµα το 2002 (µείωση κατά 1,8%). Ενώ λοιπόν ο πληθυσµός σε ηλικία
προς εργασία (15 ετών και άνω) αυξάνεται την εν λόγω περίοδο, ο πληθυσµός σε
ηλικία προς εργασία (15-64 ετών) µειώνεται. Αυτό σηµαίνει ότι ο πληθυσµός της
ηλικιακής κατηγορίας 65 ετών και άνω αυξάνεται µε µεγαλύτερο ρυθµό την περίοδο
1999 – 2002 απ’ ότι ο συνολικός πληθυσµός (15 ετών και άνω). Ειδικότερα ο
πληθυσµός 65 ετών και άνω αυξάνεται κατά 26.456 άτοµα (ήτοι κατά 20%) έναντι
20.804 ατόµων (ποσοστό 4,6%) του πληθυσµού ηλικίας 15 ετών και άνω. Ο
πληθυσµός της ηλικιακής κατηγορίας 65+ ετών αποτελεί το 29,1% του πληθυσµού
ηλικίας 15 ετών και άνω το 1999 και το 33,4% το 2002. Είναι φανερή η ένδειξη της
γήρανσης του πληθυσµού σε ηλικία προς εργασία στην περιφέρεια Πελοποννήσου.
Ενώ συνολικά ο πληθυσµός των ατόµων ηλικίας άνω των 65 ετών αυξάνεται την
περίοδο 1999 – 2002 κατά 20%, το εργατικό δυναµικό ηλικίας άνω των 65 ετών και
οι απασχολούµενοι άνω των 65 ετών αυξάνονται κατά 19,4% και οι οικονοµικά µη
ενεργοί ιδίας ηλικίας κατά 20%. Η ταυτόχρονη αύξηση του εργατικού δυναµικού και
των απασχολουµένων ηλικίας 65 ετών και άνω ίσως δείχνει και ένα ευρύτερο
βιοποριστικό πρόβληµα αυτών των ατόµων.
Οι άνδρες που είναι σε ηλικία προς εργασία αποτελούν περίπου το 49,8% του
συνολικού πληθυσµού το 1999 και το 49,2% το 2002. Στον ακόλουθο πίνακα
παρουσιάζεται η ποσοστιαία σύνθεση του πληθυσµού ανά φύλο την περίοδο 1999 –
2002.
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Πίνακας 1 : Ποσοστιαία σύνθεση του πληθυσµού στην περιφέρεια Πελοποννήσου
ανά φύλο την περίοδο 1999 – 2002
Σύνολο

Εργ.

Απασχολούµ. Άνεργοι

Μη ενεργοί

∆υναµικό
Άνδρες

49,8

60,3

62,3

34,2

39,7

Γυναίκες

50,2

39,7

37,7

65,8

60,3

Άνδρες / Γυναίκες 0,99

1,52

1,65

0,52

0,66

Πηγή : ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, 1999 και 2002, Επεξεργασία : ΠΑΕΠ
Α.Ε.
Με βάση τα στοιχεία του Πίνακα 1 παρατηρούµε ότι ενώ η συµµετοχή των
γυναικών στο σύνολο του πληθυσµού είναι περίπου η ίδια µε αυτή των ανδρών, στην
περίπτωση του εργατικού δυναµικού και των απασχολουµένων είναι αισθητά
µικρότερη και στην περίπτωση των ανέργων και του µη ενεργού πληθυσµού είναι
σηµαντικά µεγαλύτερη.
Τόσο το 1992 όσο και το 2002 ο πληθυσµός σε ηλικία προς εργασία (15-64
ετών) στην περιφέρεια της Πελοποννήσου αποτελούσε το 4,7% του αντίστοιχου
πληθυσµού στο σύνολο της χώρας.
Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η ποσοστιαία αναλογία του πληθυσµού
σε ηλικία προς εργασία στην Πελοπόννησο ως προς τον πληθυσµό ιδίας ηλικίας στο
σύνολο της χώρας.
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Πίνακας 2 : Ποσοστιαία αναλογία του πληθυσµού σε ηλικία προς εργασία στη
Πελοπόννησο ως προς το σύνολο της χώρας κατά ηλικιακή κατηγορία την περίοδο
1999 – 2002
1999 – 2002

Πληθυσµός σε ηλικία προς
εργασία στην Πελοπόννησο
/ πληθυσµός σε ηλικία προς
εργασία στο σύνολο της
χώρας
1993

2002

27856

4,7

4,6

24122

21294

3,5

3,2

679560

31496

27878

4,4

4,1

2171428

2140928

107233

107020

4,9

5,0

45 – 64 ετών

2636257

2666760

125983

132842

4,8

5,0

Σύνολο

6922557

6760324

322542

316890

4,7

4,7

Σύνολο χώρας

Πελοπόννησος

1993

2002

1993

2002

15 – 19 ετών

712885

603014

33708

20 – 24 ετών

693285

670062

25 – 29 ετών

708702

30 – 44 ετών

Πηγή : ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, 1999 και 2002, Επεξεργασία : ΠΑΕΠ
Α.Ε.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Πίνακα 2 παρατηρούµε ότι τόσο ο πληθυσµός
σε ηλικία προς εργασία στο σύνολο της χώρας, όσο και στη Πελοπόννησο µειώνεται
την περίοδο 1999-2002. Η µείωση του πληθυσµού σε ηλικία προς εργασία στη
Πελοπόννησο (17,4%) είναι µεγαλύτερη από τη µείωση αυτού του πληθυσµού στο
σύνολο της χώρας (15,4%). Οι ηλικιακές κατηγορίες 20 – 24 ετών, 25 – 29 ετών και
15 – 19 ετών µείωσαν τη συµµετοχή τους στο σύνολο του πληθυσµού στην
περιφέρεια Πελοποννήσου.
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Πίνακας 3 : Ποσοστιαία συµµετοχή της κάθε ηλικιακής κατηγορίας στο σύνολο του
πληθυσµού σε ηλικία προς εργασία στην Πελοπόννησο την περίοδο 1999 – 2002
1999

2002

15 – 19 ετών

10,5

8,8

20 – 24 ετών

7,5

6,7

25 – 29 ετών

9,8

8,8

30 – 44 ετών

33,2

33,8

45 – 64 ετών

39,1

41,9

Σύνολο

100,0

100,0

Πηγή : ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, 1999 και 2002, Επεξεργασία : ΠΑΕΠ
Α.Ε.
Την περίοδο 1999 – 2002 µειώνεται η συµµετοχή των νέων ηλικιακών
κατηγοριών στο σύνολο του πληθυσµού σε ηλικία προς εργασία 15 – 64 ετών και
αυξάνεται η συµµετοχή των µεγαλύτερων ηλικιακών κατηγοριών και ειδικότερα
αυτής των 45 – 64 ετών.
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Πίνακας 4 : ∆είκτες αγοράς εργασίας στην Πελοπόννησο και στο σύνολο της χώρας
την περίοδο 1999 – 2002
Πελοπόννησος
Σύνολο χώρας
1999
2002
1999
2002
Πληθυσµός σε ηλικία προς εργασία (15 322542
316890
6922557 6760323
– 64 ετών)
Εργατικό δυναµικό (15 – 64 ετών)
214466
215403
4356243 4358393
Εργατικό δυναµικό (15 ετών και άνω)
224368
227230
4463166 4369010
Απασχολούµενοι (15 – 64 ετών)
197507
198993
3834868 3843600
Απασχολούµενοι (15 ετών και άνω)
207409
210820
3939791 3948902
Άνεργοι
16959
16410
523374
420107
Απασχολούµενοι στον πρωτογενή τοµέα 79792
76652
669145
623819
Απασχολούµενοι στο δευτερογενή
34234
30944
901598
853535
τοµέα
Απασχολούµενοι στον τριτογενή τοµέα 93383
103224
2369048 2471548
Μισθωτοί
76264
86899
2296056 2377232
Αυτοαπασχολούµενοι (µε προσωπικό)
18013
21095
297907
298594
Αυτοαπασχολούµενοι (χωρίς
77633
74612
964090
963805
προσωπικό)
Βοηθοί στην οικογενειακή επιχείρηση
35499
28214
381738
309271
Ποσοστό συµµετοχής (15 – 64 ετών)
66,5
68,0
63,0
64,5
Ποσοστό απασχόλησης (15 – 64 ετών)
61,2
62,8
55.4
56,9
Ποσοστό µισθωτής απασχόλησης
36,8
41,2
58.3
60,2
Ποσοστό αυτοαπασχόλησης (µε
7,6
προσωπικό)
8,7
10,0
7,6
Ποσοστό αυτοαπασχόλησης (χωρίς
24,4
προσωπικό)
37,4
35,4
24,4
Ποσοστό απασχολ. Βοηθών στην
7,8
οικογεν. Επιχείρ.
17,1
13,4
9,7
Ποσοστό απασχόλησης στον πρωτογενή
15,80
τοµέα
38,5
36,4
17,0
Ποσοστό απασχόλησης στο
15,03
δευτερογενή τοµέα
16,5
14,7
22,9
Ποσοστό απασχόλησης στον τριτογενή
69,17
τοµέα
45,0
48,9
60,1
Ποσοστό ανεργίας
7,6
7,2
11.73
9,62
Ποσοστό ανεργίας νέων ηλικίας 15 – 24
26,97
ετών
27,2
25,9
31.73
Πηγή : ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, 1999 και 2002, Επεξεργασία : ΠΑΕΠ
Α.Ε.
Με βάση τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα συµπεραίνουµε ότι :
¾ ενώ ο πληθυσµός σε ηλικία προς εργασία στην περιφέρεια Πελοποννήσου
µειώνεται την περίοδο 1999 – 2002, το εργατικό δυναµικό και οι
απασχολούµενοι αυξάνουν. Αυτό επίσης παρουσιάζεται µε την αύξηση του
ποσοστού συµµετοχής από 66,5% σε 68% και του ποσοστού απασχόλησης
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από 61,2% σε 62,8%. Τόσο το ποσοστό συµµετοχής όσο και το ποσοστό
απασχόλησης στην περιφέρεια Πελοποννήσου είναι υψηλότερα από το
ποσοστό συµµετοχής και το ποσοστό απασχόλησης στο σύνολο της χώρας.
¾ το ποσοστό των µισθωτών στο σύνολο των απασχολουµένων στην περιφέρεια
της Πελοποννήσου είναι σηµαντικά µικρότερο σε σχέση µε το σύνολο της
χώρας. Το ποσοστό της µισθωτής απασχόλησης στην εν λόγω περιφέρεια
αυξάνεται από 36,8% το 1999 σε 41,2% το 2002, ενώ στο σύνολο της χώρας
την ίδια περίοδο το ποσοστό της µισθωτής απασχόλησης αυξάνεται από
58.3% σε 60.2%. Το σχετικά χαµηλότερο ποσοστό µισθωτής απασχόλησης
οφείλεται

αφενός

αυτοαπασχολουµένων

µεν

στο

χωρίς

σχετικά
προσωπικό

υψηλότερο
και

στο

ποσοστό

των

ποσοστό

των

απασχολουµένων βοηθών στην οικογενειακή επιχείρηση (σε σχέση µε το
αντίστοιχο ποσοστό στο σύνολο της χώρας). Το ποσοστό αυτοαπασχόλησης
χωρίς προσωπικό στην Πελοπόννησο την περίοδο 1999 – 2002 µειώνεται
από 37,4% το 1999 σε 35,4% το 2002, αλλά παραµένει υψηλότερο από το
αντίστοιχο

ποσοστό

στο

σύνολο

της

χώρας.

Το

ποσοστό

των

απασχολουµένων ως βοηθών στην οικογενειακή επιχείρηση το 1999 στη
Πελοπόννησο είναι 17,1% και το 2002 είναι 13,4%, ενώ στο σύνολο της
χώρας είναι αντίστοιχα 9,7% και 7,8%.
¾ το ποσοστό απασχόλησης στον πρωτογενή τοµέα στην περιφέρεια
Πελοποννήσου είναι περισσότερο από διπλάσιο απ’ ότι στο σύνολο της
χώρας. Το 2002 το ποσοστό απασχόλησης στον πρωτογενή τοµέα είναι 36,4%
για την Πελοπόννησο και 15,80% για το σύνολο της χώρας. Την περίοδο 1999
– 2002 το ποσοστό απασχόλησης στον πρωτογενή τοµέα στην Πελοπόννησο
µειώνεται, αλλά παραµένει αρκετά υψηλό σε σχέση µε το σύνολο της χώρας.
¾ το ποσοστό απασχόλησης τόσο στο δευτερογενή τοµέα όσο και στον
τριτογενή τοµέα είναι χαµηλότερο στην Πελοπόννησο απ’ ότι στο σύνολο της
χώρας. Το ποσοστό απασχόλησης στο δευτερογενή τοµέα το 2002 είναι
14,7% στην Πελοπόννησο και 15,03% στο σύνολο της χώρας. Βέβαια η
µείωση της απασχόλησης στο δευτερογενή τοµέα την περίοδο 1999 – 2002
ήταν πολύ µεγαλύτερη στο σύνολο της χώρας απ’ ότι στην Πελοπόννησο. Το
ποσοστό απασχόλησης στον τριτογενή τοµέα είναι 48,9% και 69,17%
αντίστοιχα για την Πελοπόννησο και το σύνολο της χώρας.
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¾ το µέσο ποσοστό ανεργίας στην Πελοπόννησο είναι πολύ χαµηλότερο απ’ ότι
στο σύνολο της χώρας. Μειώνεται από 7,6% το 1999 σε 7,2% το 2002 στην
Πελοπόννησο και από 11,73% σε 9,62% την ίδια περίοδο στο σύνολο της
χώρας.
¾ το ποσοστό ανεργίας των νέων ηλικίας 15 – 24 ετών είναι 25,9% το 2002
στην Πελοπόννησο και 26,97% στο σύνολο της χώρας.
5.3.2. Η προσφορά εργασίας στην περιφέρεια της Πελοποννήσου
Η προσφορά εργασίας προσδιορίζεται κυρίως από τον αριθµό των ατόµων
που είναι διαθέσιµα και επιθυµούν να προσφέρουν εργασία (εργατικό δυναµικό) σε
σχέση µε τον αριθµό των ατόµων που θα µπορούσαν, κάτω από ιδεατές συνθήκες, να
προσφέρουν εργασία (πληθυσµός σε ηλικία προς εργασία). Ως εκ τούτου το ποσοστό
συµµετοχής είναι ο αντιπροσωπευτικότερος δείκτης προσφοράς εργασίας σε µια
δεδοµένη χρονική στιγµή. Το ποσοστό συµµετοχής προσδιορίζεται από τις µεταβολές
τόσο στο εργατικό δυναµικό όσο και στον πληθυσµό σε ηλικία προς εργασία. Η
µεταβολή των µεγεθών τόσο του εργατικού δυναµικού όσο και του πληθυσµού σε
ηλικία προς εργασία εκφράζει την ροή εντός και εκτός της αγοράς εργασίας, που µε
τη σειρά τους επηρεάζονται από οικονοµικούς και µη οικονοµικούς παράγοντες. Για
παράδειγµα :
¾ η φυσική αύξηση του πληθυσµού (γεννήσεις – θάνατοι) επηρεάζουν τόσο το
µέγεθος του πληθυσµού σε ηλικία προς εργασία όσο και το εργατικό δυναµικό
¾ η καθαρή µετανάστευση (εισροές – εκροές µεταναστών) επηρεάζει εξίσου το
µέγεθος του πληθυσµού σε ηλικία προς εργασία και του εργατικού δυναµικού
¾ η οικονοµική κατάσταση της χώρας επηρεάζει εξίσου το µέγεθος του
εργατικού δυναµικού είτε προκαλώντας µετακινήσεις από τον οικονοµικά µη
ενεργό πληθυσµό στο εργατικό δυναµικό είτε και από το εργατικό δυναµικό
στον οικονοµικά µη ενεργό πληθυσµό
¾ η νοµοθεσία της χώρας αναφορικά µε το σύστηµα συνταξιοδότησης και µε τη
στήριξη της γυναίκας, της οικογένειας και του παιδιού επηρεάζει θετικά ή
αρνητικά το µέγεθος του εργατικού δυναµικού.
Στην περίπτωση της περιφέρειας της Πελοποννήσου παρατηρείται µείωση του
πληθυσµού σε ηλικία προς εργασία, αλλά αύξηση του εργατικού δυναµικού. Στον
ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται οι απόλυτες και ποσοστιαίες µεταβολές του
πληθυσµού σε ηλικία προς εργασία.
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Πίνακας 5 : Απόλυτες και ποσοστιαίες µεταβολές του πληθυσµού σε ηλικία προς
εργασία, του εργατικού δυναµικού και του οικονοµικά µη ενεργού πληθυσµού στην
περιφέρεια της Πελοποννήσου την περίοδο 1999 – 2002 κατά ηλικιακή κατηγορία
Πληθυσµός

σε

ηλικία Εργατικό δυναµικό

προς εργασία

Οικονοµικά µη ενεργός
πληθυσµός

Απόλυτες

Ποσοστιαίες Απόλυτες

Ποσοστιαίες Απόλυτες

Ποσοστιαίες

µεταβολές

µεταβολές

µεταβολές

µεταβολές

µεταβολές

µεταβολές

-5852

-17,4

-2265

-42,2

-3588

-12,7

-2828

-11,7

-2553

-14,0

-275

-4,7

-3618

-11,5

-1116

-4,5

-2503

-37,7

-213

-0,2

-1124

-1,3

912

4,4

ετών

6859

5,4

7995

10,1

-1136

-2,4

65+ ετών

26456

20,0

1925

19,4

24531

20,0

ετών

-5652

-1,8

937

0,4

-6590

-6,1

Σύνολο

20804

4,6

2862

1,3

17941

7,8

15

–

19

ετών
20

–

24

ετών
25

–

29

ετών
30 – 44
ετών
45

15

–

–

64

64

Πηγή : ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, 1999 και 2002, Επεξεργασία : ΠΑΕΠ
Α.Ε.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Πίνακα 5 παρατηρούµε ότι ο πληθυσµός σε
ηλικία προς εργασία (15 – 64 ετών) µειώθηκε κατά 1,8% την περίοδο 1999 – 2002, το
εργατικό δυναµικό αυξάνεται κατά 0,4% και ο πληθυσµός των οικονοµικά µη
ενεργών µειώνεται κατά 6,1%. Η µείωση του πληθυσµού σε ηλικία προς εργασία, µε
όσα έχουµε αναφέρει, πιθανόν να οφείλεται τόσο στη µείωση του αριθµού των
γεννήσεων (µείωση της καθαρής αύξησης του πληθυσµού) όσο και στην πιθανή
µετακίνηση ατόµων αυτής της ηλικίας από την εν λόγω περιφέρεια σε άλλες
περιφέρειες. Αναλύοντας τις µεταβολές του πληθυσµού κατά ηλικιακή κατηγορία
παρατηρούµε ότι στις νεαρές ηλικιακές κατηγορίες παρατηρείται µείωση όλων των
κατηγοριών του πληθυσµού σε ηλικία προς εργασία, το οποίο ενισχύει τους πιθανούς
λόγους µείωσης που αναφέραµε, ενώ στις µεγαλύτερες ηλικιακές κατηγορίες
αυξάνεται τόσο το εργατικό δυναµικό όσο και ο πληθυσµός των οικονοµικά µη
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ενεργών. Η µείωση του αριθµού των οικονοµικά µη ενεργών πιθανόν να οφείλεται
είτε στη φυσική µείωση του πληθυσµού (γεννήσεις – θάνατοι) είτε στην αποχώρηση
αυτού του πληθυσµού σε άλλες περιφέρειες. Είναι εξίσου ενδιαφέρον να
επισηµάνουµε την αύξηση του εργατικού δυναµικού του πληθυσµού της ηλικιακής
κατηγορίας 65+ ετών. Την περίοδο 1999 – 2002 το εργατικό δυναµικό της εν λόγω
ηλικιακής κατηγορίας αυξήθηκε κατά 1925 άτοµα (δηλαδή κατά 19,4%). Αν
παράλληλα κοιτάξουµε και τα στοιχεία των απασχολουµένων κατά ηλικιακή
κατηγορία παρατηρούµε ότι η απασχόληση στην εν λόγω ηλικιακή κατηγορία
αυξήθηκε κατά 1486 άτοµα, δηλαδή λίγο λιγότερο απ’ όσο αυξήθηκε το εργατικό
δυναµικό αυτής της κατηγορίας. Ο αριθµός των απασχολουµένων ατόµων ηλικίας
65+ το 1999 αποτελεί το 4,8% του συνόλου των απασχολουµένων και το 2002 το
5,6%. Είναι αρκετά δύσκολο, και δεν προκύπτει από αυτά τα στοιχεία, ποιοι είναι οι
λόγοι που τα άτοµα αυτής της ηλικίας συνεχίζουν και απασχολούνται. Πιθανόν η
ανάγκη συµπλήρωσης των απαραίτητων ενσήµων για τη συνταξιοδότησή τους, η
πιθανή φτώχεια στα άτοµα µεγαλύτερης ηλικίας κλπ.
Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η κατανοµή του πληθυσµού σε ηλικία
προς εργασία κατά φύλο την περίοδο 1999 – 2002.
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Πίνακας 6 : Ποσοστιαία κατανοµή του πληθυσµού σε ηλικία προς εργασία και του
εργατικού δυναµικού κατά φύλο και ηλικιακή κατηγορία την περίοδο το 2002
Πληθυσµός

σε

ηλικία

προς Εργατικό δυναµικό

εργασία
Σύνολο

Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Γυναίκες

15 – 19 ετών 5,9

5,8

5,9

1,4

1,6

1,0

20 – 24 ετών 4,5

4,5

4,4

6,9

6,3

7,9

25 – 29 ετών 5,9

6,3

5,4

10,4

10,6

10,2

22,5

21,9

23,0

37,7

36,2

39,8

45 – 64 ετών 27,9

29,3

26,6

38,4

39,1

37,3

65+ ετών

33,4

32,1

34,7

5,2

6,1

3,9

ετών

66,6

67,9

65,3

94,8

93,9

96,1

Σύνολο

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

30

–

44

ετών

15

–

64

Πηγή : ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, 1999 και 2002, Επεξεργασία : ΠΑΕΠ
Α.Ε.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα παρατηρούµε ότι :
 στην περίπτωση του πληθυσµού σε ηλικία προς εργασία το 33,4% είναι
ηλικίας 65 ετών και άνω. Οι άνδρες ηλικίας 65 ετών και άνω αποτελούν το
32,1% και οι γυναίκες το 34,7%.
 Στην περίπτωση του εργατικού δυναµικού το 38,4% είναι ηλικίας 45 – 64
ετών, το οποίο δείχνει κάποια πιθανά σηµάδια γήρανσης του εργατικού
δυναµικού. Η ηλικιακή κατηγορία 30 – 44 ετών για τις γυναίκες συµµετέχει
αναλογικά περισσότερο στο σύνολο του εργατικού δυναµικού ιδίου φύλου απ’
ότι η ηλικιακή κατηγορία 45 – 64 ετών. Στην περίπτωση των ανδρών
υπερισχύει η ηλικιακή κατηγορία 45 – 64 ετών απ’ ότι η κατηγορία 30 – 44
ετών
Όπως ήδη αναφέραµε προηγουµένως ο δείκτης που εκφράζει την προσφορά
εργασίας είναι η συµµετοχή του εργατικού δυναµικού στον πληθυσµό σε ηλικία προς
εργασία. Ο δείκτης αυτός κατά ηλικιακή κατηγορία και φύλο παρουσιάζεται στον
επόµενο πίνακα.
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Πίνακας 7 : Ποσοστό συµµετοχής στην περιφέρεια Πελοποννήσου την περίοδο
1999– 2002
1999

2002

Σύνολο

Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Γυναίκες

15,9

15,0

17,0

11,2

16,3

6,2

75,5

89,5

61,7

73,6

80,4

66,8

78,9

95,9

62,5

85,2

98,4

70,3

80,8

95,5

65,9

80,0

96,5

64,7

ετών

63,0

77,3

49,0

65,7

78,1

52,5

65+ ετών

7,5

11,1

3,9

7,4

11,1

4,2

ετών

66,5

79,3

53,7

68,0

80,8

55,1

Σύνολο

49,3

59,7

39,0

47,8

58,4

37,4

15-19
ετών
20-24
ετών
25-29
ετών
30-44
ετών
45-64

15-64

Πηγή : ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, 1999 και 2002, Επεξεργασία : ΠΑΕΠ
Α.Ε.
Το ποσοστό συµµετοχής αυξάνεται την περίοδο 1999 – 2002 για τις ηλικιακές
κατηγορίες 25 – 29 ετών, 30 – 44 ετών και 45 – 64 ετών. Μειώνεται για την ηλικιακή
κατηγορία 15 – 19 ετών και 20 – 24 ετών, κυρίως λόγω της πιθανής επιστροφής τους
στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αξίζει να επισηµάνουµε ότι το ποσοστό συµµετοχής
της ηλικιακής κατηγορίας 45 – 64 ετών αυξάνεται την εν λόγω περίοδο, το οποίο
πιθανόν σηµαίνει ότι τα άτοµα παραµένουν στην αγορά εργασίας και δεν κάνουν
χρήση του δικαιώµατος της πρόωρης συνταξιοδότησης.
Το ποσοστό συµµετοχής την περίοδο 1999 – 2002 αυξάνεται τόσο στην
περίπτωση των ανδρών όσο και στην περίπτωση των γυναικών. Το ποσοστό
συµµετοχής των ανδρών είναι υψηλότερο του ποσοστού συµµετοχής των γυναικών.
Οι γυναίκες της ηλικιακής κατηγορίας 30 – 44 ετών παρουσιάζουν µία ελαφρά
µείωση του ποσοστού συµµετοχής την εν λόγω περίοδο.
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Σ’ ότι αφορά τη δηµογραφική γήρανση του πληθυσµού παρατηρούµε ότι το
ποσοστό των ατόµων ηλικίας 65+ ετών στο σύνολο του πληθυσµού σε ηλικία προς
εργασία αυξάνεται από 29,1% το 1999 σε 33,4% το 2002.
Πίνακας 8 : ∆είκτης δηµογραφικής γήρανσης την περίοδο 1999 – 200222
1999

2002

ΠΣΕ

Ε∆

ΜΕΝ

ΑΠΑ

ΑΝΕ

ΠΣΕ

Ε∆

ΜΕΝ

ΑΠΑ

ΑΝΕ

ΣΥΝ

29,1

4,4

53,1

4,8

0

33,4

5,2

59,2

5,6

0

ΑΝ∆

28,8

5,4

63,5

5,6

0

32,1

6,1

68,6

6,4

0

ΓΥΝ

29,4

3,0

46,3

3,4

0

34,7

3,9

53,1

4,3

0

Πηγή : ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, 1999 και 2002, Επεξεργασία : ΠΑΕΠ
Α.Ε.
Όπως προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα η γήρανση στις γυναίκες είναι
µεγαλύτερη απ’ ότι στους άνδρες. Το ποσοστό των γυναικών 65+ στο σύνολο του
αντίστοιχου πληθυσµού αυξάνεται από 29,4% το 1999 (έναντι 28,8% των ανδρών) σε
34,7% το 2002 (έναντι 32,1% των ανδρών). Στην περίπτωση των οικονοµικά µη
ενεργών η γήρανση είναι εντονότερη στον πληθυσµό των ανδρών απ’ ότι των
γυναικών.
Στον πίνακα που ακολουθεί απεικονίζεται το εκπαιδευτικό επίπεδο του
πληθυσµού σε ηλικία προς εργασία κατά φύλο το 2002.

22

ΠΣΕ= πληθυσµός σε ηλικία προς εργασία, Ε∆=εργατικό δυναµικό, ΜΕΝ=µη ενεργός πληθυσµός,
ΑΠΑ=απασχολούµενοι, ΑΝΕ=άνεργοι, ΣΥΝ=σύνολο, ΑΝ∆=άνδρες, ΓΥΝ=γυναίκες
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Πίνακας 9 : Ποσοστιαία κατανοµή του πληθυσµού σε ηλικία προς εργασία κατά φύλο
και εκπαιδευτικό επίπεδο το 2002
Σύνολο χώρας

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Σύνολο

Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Γυναίκες

τίτλος

0.4

0.5

0.3

0,0

0,0

0,0

Πτυχίο Ανωτάτων Σχολών

9.4

10.3

8.6

7,0

8,4

5,9

0.1

0.0

0.1

0,0

0,0

0,0

Εκπαίδευσης

7.4

7.6

7.2

10,1

4,2

14,8

Απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης

26.4

27.6

25.3

40,5

49,2

33,5

Εκπαίδευσης

12.3

13.9

10.7

21,4

28,6

15,7

Απολυτήριο ∆ηµοτικού

34.8

33.9

35.6

20,1

9,6

28,6

Μερικές τάξεις ∆ηµοτικού

5.2

3.9

6.4

0,8

0,0

1,5

4.2

2.4

5.9

0,0

0,0

0,0

56.4

54.0

58.6

42,4

38,2

45,8

Μέτριο Επίπεδο Εκπαίδευσης

26.4

27.6

25.3

40,5

49,2

33,5

Υψηλό Επίπεδο Εκπαίδευσης

17.2

18.4

16.0

17,1

12,6

20,7

Σύνολο

100.0

100.0

100.0

100,0

100,0

100,0

∆ιδακτορικό ή Μεταπτυχιακός

Φοίτ. σε ΑΕΙ (τουλ. 1 χρόνο) αλλά
δεν πήρε πτυχίο
Πτ. Ανώτερης Τεχν. Επαγγ.

Απολυτήριο 3-ταξ Μέσης

∆εν πήγε καθόλου σχολείο
Χαµηλό Επίπεδο Εκπαίδευσης
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Πηγή : ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, 1999 και 2002, Επεξεργασία : ΠΑΕΠ Α.Ε.

Με βάση τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα διαπιστώνουµε ότι :
¾ το

42,4%

του

οικονοµικά

ενεργού

πληθυσµού

στην

περιφέρεια

Πελοποννήσου το 2002 είναι χαµηλού επιπέδου εκπαίδευσης. Το ποσοστό
των γυναικών που έχουν χαµηλό επίπεδο εκπαίδευσης είναι υψηλότερο του
αντίστοιχου των ανδρών. Επιπλέον στο σύνολο της χώρας τα άτοµα µε
χαµηλό επίπεδο εκπαίδευσης αποτελούν το 56,4% του συνόλου των ατόµων.
Ως εκ τούτου το ποσοστό των ατόµων µε χαµηλό επίπεδο εκπαίδευσης στην
περιφέρεια της Πελοποννήσου είναι χαµηλότερο από το αντίστοιχο στο
σύνολο της χώρας.

23

Με τον όρο χαµηλό επίπεδο εκπαίδευσης εννοούµε όλους όσους δεν πήγαν καθόλου σχολείο, όσους
πήγαν µερικές τάξεις δηµοτικού, όσους έχουν απολυτήριο δηµοτικού και όσους είναι απόφοιτοι
γυµνασίου. Με τον όρο µέτριο επίπεδο εκπαίδευσης εννοούµε όλους όσους είναι απόφοιτοι λυκείου
και έχουν φοιτήσει σε ΑΕΙ αλλά δεν πήραν πτυχίο. Με τον όρο υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης εννοούµε
όσους είναι πτυχιούχοι ανώτερης τεχνικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης, είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ και όσοι
έχουν διδακτορικό ή µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.
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¾ τα άτοµα µε µέτριο επίπεδο εκπαίδευσης αποτελούν το 40,5% του συνόλου
των ατόµων στην περιφέρεια Πελοποννήσου και το 26,4% στο σύνολο της
χώρας
¾ τα άτοµα µε υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης αποτελούν το 17,1% του συνόλου
των ατόµων στην περιφέρεια της Πελοποννήσου και το 17,2% στο σύνολο της
χώρας
¾ το ποσοστό των ατόµων που είναι απόφοιτοι λυκείου στην περιφέρεια της
Πελοποννήσου είναι υψηλότερο, σχεδόν µιάµισυ φορά περισσότερο, από το
αντίστοιχο ποσοστό στο σύνολο της χώρας
¾ το ποσοστό των γυναικών µε χαµηλό εκπαιδευτικό επίπεδο, ως προς το
σύνολο των γυναικών, στην περιφέρεια Πελοποννήσου είναι πολύ υψηλότερο
από το αντίστοιχο των ανδρών, ενώ το ποσοστό των γυναικών µε µέτριο
εκπαιδευτικό επίπεδο είναι πολύ χαµηλότερο. Αντίθετα το ποσοστό των
γυναικών µε υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο είναι υψηλότερο από το αντίστοιχο
ποσοστό των ανδρών.
5.3.3. Ανάλυση των χαρακτηριστικών της απασχόλησης στην περιφέρεια
Πελοποννήσου
Ο αριθµός των απασχολουµένων στην περιφέρεια της Πελοποννήσου
αυξήθηκε από 207.409 άτοµα το 1999 σε 210.820 άτοµα το 2002, αύξηση κατά 3.411
άτοµα (δηλ. κατά 1,6%). Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η κατανοµή της
απασχόλησης κατά ηλικιακή κατηγορία την περίοδο 1999 – 2002.
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Πίνακας 10 : Απόλυτες και ποσοστιαίες µεταβολές στην απασχόληση κατά ηλικιακή
κατηγορία την περίοδο 1999 – 2002
1999 – 2002
Απόλυτες

Ποσοστιαίες

15 – 19 ετών

-975

-27,2

20 – 24 ετών

-2288

-16,8

25 – 29 ετών

-2520

-11,8

30 – 44 ετών

-30

0,0

45 – 64 ετών

7300

9,4

65+ ετών

1925

19,4

15 – 64 ετών

1486

0,8

Σύνολο

3411

1,6

Πηγή : ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, 1999 και 2002, Επεξεργασία : ΠΑΕΠ
Α.Ε.
Όπως προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα η συνολική απασχόληση αυξάνεται
την εν λόγω περίοδο, όµως αυτό δεν ισχύει για όλες τις ηλικιακές κατηγορίες. Η
απασχόληση µειώνεται σηµαντικά στις νεαρές ηλικιακές κατηγορίες και αυξάνεται
στις µεγαλύτερες ηλικιακές κατηγορίες. Ειδικά η ηλικιακή κατηγορία 45 – 64 ετών
παρουσιάζει σηµαντική απόλυτη αύξηση της απασχόλησης η οποία αντισταθµίζει την
µείωση της απασχόλησης στις νεαρές ηλικιακές κατηγορίες.
Πίνακας 11 : Ποσοστιαία κατανοµή της απασχόλησης κατά φύλο και ηλικία την
περίοδο 1999 – 2002
1999
2002
Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες
15 – 19 ετών
1,7
1,5
2,0
1,2
1,5
0,8
20 – 24 ετών
6,6
6,6
6,5
5,4
4,8
6,3
25 – 29 ετών
10,3
10,7
9,5
8,9
9,8
7,5
30 – 44 ετών
39,1
38,8
39,6
38,5
37,2
40,5
45 – 64 ετών
37,6
36,7
39,1
40,4
40,3
40,6
65+ ετών
4,8
5,6
3,4
5,6
6,4
4,3
95,2
94,4
96,6
94,4
93,6
95,7
15 – 64 ετών
Σύνολο
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Πηγή : ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, 1999 και 2002, Επεξεργασία : ΠΑΕΠ
Α.Ε.
Με βάση τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα συµπεραίνουµε ότι οι ηλικιακές
κατηγορίες 30 – 44 ετών και 45 – 64 ετών συµµετέχουν περισσότερο στο σύνολο των
απασχολουµένων απ’ ότι οι άλλες ηλικιακές κατηγορίες. Το ότι το 40,4% των
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απασχολουµένων το 2002 είναι άτοµα ηλικίας 45 – 64 ετών δείχνει µία τάση
γήρανσης του πληθυσµού των απασχολουµένων. Το στοιχείο αυτό υποδεικνύει τα
σοβαρά προβλήµατα που θα ανακύψουν στο µέλλον τόσο για το συνταξιοδοτικό
σύστηµα όσο και την ίδια την αγορά εργασίας, αφού αν δεν υπάρξει σηµαντική
κατάρτιση αυτών των ατόµων η παραγωγικότητά τους θα µειώνεται και θα
αυξάνονται οι πιθανότητες να καταστούν άνεργοι. Η γήρανση του πληθυσµού αφορά
σχετικά περισσότερο τους άνδρες απ’ ότι τις γυναίκες.
Σ’ ότι αφορά το εκπαιδευτικό επίπεδο των απασχολουµένων το 2002
παρατηρούµε ότι η πλειοψηφία αυτών είναι απόφοιτοι λυκείου και απόφοιτοι
δηµοτικού.
Πίνακας 12 : Κατανοµή των απασχολουµένων κατά εκπαιδευτικό επίπεδο στην
περιφέρεια Πελοποννήσου την περίοδο 1999 – 2002
1999

2002

∆ιδακτορικό ή Μεταπτυχιακός τίτλος

0,0

0,0

Πτυχίο Ανωτάτων Σχολών

9,6

12,1

πτυχίο

0,0

0,0

Πτ. Ανώτερης Τεχν. Επαγγ. Εκπαίδευσης

6,6

6,3

Απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης

25,2

26,3

Απολυτήριο 3-ταξ Μέσης Εκπαίδευσης

13,8

12,8

Απολυτήριο ∆ηµοτικού

42,0

40,0

Μερικές τάξεις ∆ηµοτικού

2,0

1,9

∆εν πήγε καθόλου σχολείο

0,8

0,7

Χαµηλό επίπεδο εκπαίδευσης

58,6

55,4

Μέτριο επίπεδο εκπαίδευσης

25,2

26,3

Υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης

16,2

18,4

Σύνολο

100,0

100,0

Φοίτ. σε ΑΕΙ (τουλ. 1 χρόνο) αλλά δεν πήρε

Πηγή : ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, 1999 και 2002, Επεξεργασία : ΠΑΕΠ
Α.Ε.
Όπως προκύπτει από τον προηγούµενο πίνακα η πλειοψηφία των
απασχολουµένων έχει ιδιαίτερα χαµηλό εκπαιδευτικό επίπεδο. Ειδικότερα το 58,6%
των απασχολουµένων το 1999 και το 55,4% το 2002 είχαν χαµηλό εκπαιδευτικό
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επίπεδο. Σ’ ότι αφορά την έννοια χαµηλό εκπαιδευτικό επίπεδο, το 42% του συνόλου
των απασχολουµένων το 1999 και το 40% το 2002 ήταν απόφοιτοι δηµοτικού και το
13,8% και 12,8%, για το 1999 και 2002 αντίστοιχα, ήταν απόφοιτοι γυµνασίου. Την
περίοδο 1999 – 2002 µειώνεται η συµµετοχή των απασχολουµένων µε χαµηλό
εκπαιδευτικό

επίπεδο στο σύνολο των απασχολουµένων στην περιφέρεια

Πελοποννήσου, ενώ αυξάνεται η συµµετοχή των απασχολουµένων µε µέτριο και
υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης. Οι πτυχιούχοι ΑΕΙ αποτελούν περίπου το 12,1% του
συνόλου των απασχολουµένων την εν λόγω περίοδο.
Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται οι απόλυτες και ποσοστιαίες
µεταβολές των απασχολουµένων κατά επίπεδο εκπαίδευσης.
Πίνακας 13 : Απόλυτες και ποσοστιαίες µεταβολές των απασχολουµένων στην
περιφέρεια Πελοποννήσου κατά εκπαιδευτικό επίπεδο την περίοδο 1999 – 2002
1999
2002
1999 - 2002
Απόλυτες Ποσοστιαίες
∆ιδακτορικό ή Μεταπτυχιακός τίτλος 0
0
0
0,0
Πτυχίο Ανωτάτων Σχολών
20014
25412
5398
27,0
Φοίτ. σε ΑΕΙ (τουλ. 1 χρόνο) αλλά
δεν πήρε πτυχίο
0
0
0
0,0
Πτ.
Ανώτερης
Τεχν.
Επαγγ.
Εκπαίδευσης
13588
13276
-312
-2,3
Απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης
52352
55366
3014
5,8
Απολυτήριο
3-ταξ
Μέσης
Εκπαίδευσης
28546
26985
-1561
-5,5
Απολυτήριο ∆ηµοτικού
87114
84324
-2790
-3,2
Μερικές τάξεις ∆ηµοτικού
4108
4071
-37
-0,9
∆εν πήγε καθόλου σχολείο
1685
1386
-299
-17,7
121453
116766
-4687
-3,9
Χαµηλό επίπεδο εκπαίδευσης
52352
55366
3014
5,8
Μέτριο επίπεδο εκπαίδευσης
33604
38688
5084
15,1
Υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης
Πηγή : ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, 1999 και 2002, Επεξεργασία : ΠΑΕΠ
Α.Ε.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Πίνακα 13 παρατηρούµε ότι την περίοδο 1999 2002 :
¾ αυξάνεται η απασχόληση στους πτυχιούχους ανωτάτων σχολών (κατά 5.398
άτοµα ήτοι κατά 27%) και στους αποφοίτους λυκείου (κατά 3.014 άτοµα,
δηλαδή κατά 5,8%)
¾ µειώνεται σηµαντικά ο αριθµός των απασχολουµένων µε απολυτήριο
δηµοτικού και µε απολυτήριο γυµνασίου.
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Σ’ ότι αφορά την κατανοµή της απασχόλησης κατά κλάδο οικονοµικής
δραστηριότητας παρατηρούµε ότι το µεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουµένων
συγκεντρώνεται στον τριτογενή τοµέα. Η απασχόληση στον πρωτογενή τοµέα στην
περιφέρεια Πελοποννήσου είναι χαµηλότερη απ’ ότι είναι στο σύνολο της χώρας.
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Πίνακας 14 : Ποσοστιαία κατανοµή των απασχολουµένων κατά κλάδο οικονοµικής
δραστηριότητας στο σύνολο της χώρας και στην περιφέρεια Πελοποννήσου το 2002
Σύνολο Πελοπόννησος Πελοπόνν.
/
Σύνολο
Γεωργία, κτηνοτροφία, θήρα και δασοκοµία 610255 75837
12.4
Αλιεία
13564
815
6.0
Ορυχεία και λατοµεία
18899
1631
8.6
Μεταποιητικές βιοµηχανίες
540765 15170
2.8
Παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος, φυσικού
αερίου και νερού
33725
2559
7.6
Χονδρικό και λιανικό εµπόριο, επισκευή
αυτοκινήτων, οχηµάτων, µοτοσυκλετών και
ειδών ειδών προσωπικής και οικιακής
χρήσης
674618 26984
4.0
Ξενοδοχεία και εστιατόρια
272717 14458
5.3
Μεταφορές, αποθήκευση και επικοινωνίες
243533 8953
3.7
Ενδιάµεσοι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί
92871
2661
2.9
∆ιαχείριση
ακίνητης
περιουσίας,
εκµισθώσεις
και
επιχειρηµατικές
δραστηριότητες
231393 6833
3.0
∆ηµόσια διοίκηση και άµυνα, υποχρεωτική
κοινωνική ασφάλιση
294037 11263
3.8
Εκπαίδευση
248434 13441
5.4
Υγεία και κοινωνική µέριµνα
179559 7067
3.9
Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών
υπέρ του κοινωνικού συνόλου και άλλων
υπηρεσιών
κοινωνικού
ή
ατοµικού
χαρακτήρα
147603 7758
5.3
Ιδιωτικά νοικοκυριά που απασχολούν
οικιακό προσωπικό
52367
1246
2.4
Ετερόδικοι Οργανισµοί και όργανα
691
0
0.0
Κατασκευές
293871 14143
4.8
623819 76652
12.3
Πρωτογενής Τοµέας
887260 33503
3.8
∆ευτερογενής Τοµέας
2437823 100665
4.1
Τριτογενής Τοµέας
Σύνολο
3948902 210820
5.3
Πηγή : ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, 1999 και 2002, Επεξεργασία : ΠΑΕΠ
Α.Ε.
Με βάση τα στοιχεία του Πίνακα 14 παρατηρούµε ότι :
¾ η βαρύτητα της απασχόλησης στον πρωτογενή τοµέα στην περιφέρεια
Πελοποννήσου στο σύνολο της απασχόλησης στον πρωτογενή τοµέα είναι
πολύ µεγαλύτερη απ’ ότι είναι η συµµετοχή της απασχόλησης στο
δευτερογενή και τριτογενή τοµέα στην περιφέρεια Πελοποννήσου στο σύνολο
της απασχόλησης στους εν λόγω τοµείς
¾ από τους κλάδος του τριτογενή τοµέα οι κλάδοι µε τη µεγαλύτερη αναλογική
συµµετοχή στο σύνολο της απασχόλησης των αντιστοίχων κλάδων είναι ο
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κλάδος «ξενοδοχεία και εστιατόρια» (5,3% επί της απασχόλησης του κλάδου
στο σύνολο της χώρας), «εκπαίδευση» (5,4%) και «άλλες δραστηριότητες
παροχής υπηρεσιών υπέρ του κοινωνικού συνόλου και άλλων υπηρεσιών
κοινωνικού ή ατοµικού χαρακτήρα» (5,3%).
Πίνακας 15 : Ποσοστιαία κατανοµή της απασχόλησης κατά κλάδο οικονοµικής
δραστηριότητας στην περιφέρεια Πελοποννήσου σε σχέση µε το σύνολο της χώρας
το 2002
Σύνολο Πελοπόννησος ∆είκτης
Α
Γεωργία, κτηνοτροφία, θήρα και δασοκοµία
15.5
36.0
2.3
Αλιεία
0.3
0.4
1.1
Ορυχεία και λατοµεία
0.5
0.8
1.6
Μεταποιητικές βιοµηχανίες
13.7
7.2
0.5
Παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος, φυσικού αερίου
και νερού
0.9
1.2
1.4
Χονδρικό και λιανικό εµπόριο, επισκευή
αυτοκινήτων, οχηµάτων, µοτοσυκλετών και
ειδών ειδών προσωπικής και οικιακής χρήσης
17.1
12.8
0.7
Ξενοδοχεία και εστιατόρια
6.9
6.9
1.0
Μεταφορές, αποθήκευση και επικοινωνίες
6.2
4.2
0.7
Ενδιάµεσοι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί
2.4
1.3
0.5
∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας, εκµισθώσεις
και επιχειρηµατικές δραστηριότητες
5.9
3.2
0.6
∆ηµόσια διοίκηση και άµυνα, υποχρεωτική
κοινωνική ασφάλιση
7.4
5.3
0.7
Εκπαίδευση
6.3
6.4
1.0
Υγεία και κοινωνική µέριµνα
4.5
3.4
0.7
Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών
υπέρ του κοινωνικού συνόλου και άλλων
υπηρεσιών κοινωνικού ή ατοµικού χαρακτήρα
3.7
3.7
1.0
Ιδιωτικά νοικοκυριά που απασχολούν οικιακό
προσωπικό
1.3
0.6
0.4
Ετερόδικοι Οργανισµοί και όργανα
0.0
0.0
0.0
Κατασκευές
7.4
6.7
0.9
15.8
36.4
2.3
Πρωτογενής Τοµέας
22.5
15.9
0.7
∆ευτερογενής Τοµέας
61.7
47.7
0.8
Τριτογενής Τοµέας
Σύνολο
100.0
100.0
1.0
Πηγή : ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, 1999 και 2002, Επεξεργασία : ΠΑΕΠ
Α.Ε.
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όπου :

ΑΠΑiΘ/ ΑΠΑΣΘ
∆είκτης Α24 = -----------------------ΑΠΑiΣ/ΑΠΑΣΣ

ΑΠΑiΘ = η απασχόληση στον κλάδο ι στην περιφέρεια Πελοποννήσου
ΑΠΑΣΘ = το σύνολο της απασχόλησης στην περιφέρεια Πελοποννήσου
ΑΠΑiΣ = η απασχόληση στον κλάδο ι στο σύνολο της χώρας
ΑΠΑΣΣ = το σύνολο της απασχόλησης στο σύνολο της χώρας
Τα στοιχεία του Πίνακα 15 για το δείκτη Α δείχνουν ότι :
¾ η βαρύτητα της απασχόλησης στον πρωτογενή τοµέα στην περιφέρεια
Πελοποννήσου είναι µεγαλύτερη απ’ ότι είναι η απασχόληση στον εν
λόγω τοµέα στο σύνολο της χώρας
¾ στους κλάδους «ξενοδοχεία και εστιατόρια», «εκπαίδευση» και «άλλες
δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών υπέρ του κοινωνικού συνόλου και
άλλων υπηρεσιών κοινωνικού ή ατοµικού χαρακτήρα» η απασχόληση
στην περιφέρεια Πελοποννήσου έχει την ίδια βαρύτητα µε αυτή που έχει
στο σύνολο της χώρας.

24

Ο ∆είκτης Α δείχνει τη σχετική βαρύτητα της απασχόλησης σ’ ένα κλάδο στην Πελοπόννησο σε

σχέση µε την απασχόληση στον ίδιο κλάδο στο σύνολο της χώρας. Αν ο ∆είκτης Α ισούται µε ένα τότε
η απασχόληση στον κλάδο i στην περιφέρεια Πελοποννήσου έχει την ίδια βαρύτητα µε την
απασχόληση στον ίδιο κλάδο στο σύνολο της χώρας. Αν ο δείκτης είναι µικρότερος του 1 τότε η
απασχόληση στον κλάδο i στην περιφέρεια Πελοποννήσου έχει µικρότερη βαρύτητα απ’ ότι η
απασχόληση στον ίδιο κλάδο στο σύνολο της χώρας. Αν ο δείκτης είναι µεγαλύτερος του 1 τότε η
απασχόληση στον κλάδο i στην περιφέρεια Πελοποννήσου έχει µεγαλύτερη βαρύτητα από την
απασχόληση στον ίδιο κλάδο στο σύνολο της χώρας.
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Πίνακας 16 : Απόλυτες και ποσοστιαίες µεταβολές των απασχολουµένων κατά
κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας στην περιφέρεια Πελοποννήσου την περίοδο
1999 – 2002
1999
2002
Απόλυτες
Ποσοστιαί
ες
Γεωργία, κτηνοτροφία, θήρα και δασοκοµία
77317
75837
-1480
-1.9
Αλιεία
1457
815
-642
-44.1
Ορυχεία και λατοµεία
632
1631
999
158.1
Μεταποιητικές βιοµηχανίες
14747
15170
423
2.9
Παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος, φυσικού αερίου
και νερού
4635
2559
-2076
-44.8
Χονδρικό και λιανικό εµπόριο, επισκευή
αυτοκινήτων, οχηµάτων, µοτοσυκλετών και
ειδών ειδών προσωπικής και οικιακής χρήσης
27598
26984
-614
-2.2
Ξενοδοχεία και εστιατόρια
14220
14458
238
1.7
Μεταφορές, αποθήκευση και επικοινωνίες
10218
8953
-1265
-12.4
Ενδιάµεσοι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί
2528
2661
133
5.3
∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας, εκµισθώσεις
και επιχειρηµατικές δραστηριότητες
5267
6833
1566
29.7
∆ηµόσια διοίκηση και άµυνα, υποχρεωτική
κοινωνική ασφάλιση
10112
11263
1151
11.4
Εκπαίδευση
11587
13441
1854
16.0
Υγεία και κοινωνική µέριµνα
5372
7067
1695
31.6
Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών υπέρ
του κοινωνικού συνόλου και άλλων υπηρεσιών
κοινωνικού ή ατοµικού χαρακτήρα
6531
7758
1227
18.8
Ιδιωτικά νοικοκυριά που απασχολούν οικιακό
προσωπικό
948
1246
298
31.4
Ετερόδικοι Οργανισµοί και όργανα
0
0
0
0.0
Κατασκευές
14220
14143
-77
-0.5
78774
76652
-2122
-2.7
Πρωτογενής Τοµέας
34234
33503
-731
-2.1
∆ευτερογενής Τοµέας
94401
100665 6264
6.6
Τριτογενής Τοµέας
Σύνολο
207409 210820 3411
1.6
Πηγή : ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, 1999 και 2002, Επεξεργασία : ΠΑΕΠ
Α.Ε.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα παρατηρούµε ότι :
¾ την περίοδο 1999 – 2002 η συνολική απασχόληση αυξάνεται κατά 3411
άτοµα (δηλαδή κατά 1,6%). Η αύξηση της συνολικής απασχόλησης
προέρχεται κυρίως από την αύξηση της απασχόλησης στον τριτογενή
τοµέα (αύξηση κατά 6244 άτοµα, δηλαδή κατά 6,6%) αφού η απασχόληση
στον πρωτογενή και στο δευτερογενή τοµέα µειώνεται κατά 2122 άτοµα
(2,7%) και 731 άτοµα (2,1%) αντίστοιχα.
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¾ αυξάνεται σχεδόν δυόµισυ φορές η απασχόληση στον κλάδο «ορυχεία και
λατοµεία»
¾ γενικά αυξάνεται η απασχόληση στον κλάδο «µεταποιητικές βιοµηχανίες»
και στους κλάδους του τριτογενή τοµέα : «ενδιάµεσοι χρηµατοπιστωτικοί
οργανισµοί»,

«διαχείριση

επιχειρηµατικές

ακίνητης

δραστηριότητες»,

περιουσίας,

«δηµόσια

εκµισθώσεις

διοίκηση

και

και

άµυνα,

υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση», «εκπαίδευση», «υγεία και κοινωνική
µέριµνα»,

«άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών υπέρ του

κοινωνικού συνόλου και άλλων υπηρεσιών κοινωνικού ή ατοµικού
χαρακτήρα» και «ιδιωτικά νοικοκυριά που απασχολούν οικιακό
προσωπικό»
¾ την µεγαλύτερη αύξηση σε απόλυτες τιµές ο κλάδος «εκπαίδευση» (κατά
1854 άτοµα) και τη µεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση, µετά από την αύξηση
στον κλάδο «ορυχεία και λατοµεία» παρουσιάζει ο κλάδος «υγεία και
κοινωνική µέριµνα»
¾ µείωση της απασχόλησης την εν λόγω περίοδο παρουσιάζουν οι κλάδοι
«γεωργία, κτηνοτροφία, θήρα και δασοκοµία», «αλιεία», «παροχή
ηλεκτρικού ρεύµατος, φυσικού αερίου και νερού», «χονδρικό και λιανικό
εµπόριο», «µεταφορές, αποθήκευση και επικοινωνίες» και ο κλάδος
«κατασκευές»
¾ τη µεγαλύτερη µείωση σε απόλυτες τιµές παρουσιάζει ο κλάδος «παροχή
ηλεκτρικού ρεύµατος, φυσικού αερίου και νερού» (κατά 2076 άτοµα) και
ακολουθεί ο κλάδος «γεωργία, κτηνοτροφία, θήρα και δασοκοµία» (κατά
1480 άτοµα), ενώ τη µεγαλύτερη ποσοστιαία µείωση της απασχόλησης
µετά από τον κλάδο «παροχή ρεύµατος, φυσικού αερίου και νερού»
παρουσιάζει ο κλάδος «αλιεία».
Σ’ ότι αφορά την κατανοµή της απασχόλησης ανάλογα µε τη θέση στην
επιχείρηση παρατηρούµε ότι οι µισθωτοί αποτελούν την πλειοψηφία των
απασχολουµένων την περίοδο 1999 – 2002. Το 2002 το ποσοστό των µισθωτών στην
περιφέρεια

της

Πελοποννήσου

αποτελούν

το

41,2%

του

συνόλου

των

απασχολουµένων.
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Πίνακας 17 : Κατανοµή των απασχολουµένων ανάλογα µε τη θέση στο επάγγελµα
στην Πελοπόννησο και στο σύνολο της χώρας την περίοδο 1999 – 2002
1999

2002

1999

2002

Σύνολο

Πελοπόννησος Σύνολο

Πελοπόννησος ∆είκτης Α

∆είκτης Α

ΑΜΠ

297907

18013

298594

21095

1.1

1.3

ΑΧΠ

964090

77633

963805

74612

1.5

1.5

ΒΟΕ

381738

35499

309271

28214

1.8

1.7

ΜΙΣ

2296056 76264

2377232 86899

0.6

0.7

ΣΥΝ

3939791 207409

3948902 210820

1.0

1.0

Πηγή : ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, 1999 και 2002, Επεξεργασία : ΠΑΕΠ
Α.Ε.
όπου :
ΑΜΠ = αυτοαπασχολούµενοι µε προσωπικό
ΑΧΠ = αυτοαπασχολούµενοι χωρίς προσωπικό
ΒΟΕ = βοηθοί στην οικογενειακή επιχείρηση
ΜΙΣ = µισθωτοί
ΣΥΝ = σύνολο απασχολουµένων
ΑΠΑiΘ/ ΑΠΑΣΘ
∆είκτης Α = -----------------------ΑΠΑiΣ/ΑΠΑΣΣ
όπου :
ΑΠΑiΘ = απασχόληση σε µία συγκεκριµένη θέση στην επιχείρηση στην
Πελοπόννησο
ΑΠΑΣΘ = συνολική απασχόληση στην Πελοπόννησο
ΑΠΑiΣ = απασχόληση στην ίδια θέση στην επιχείρηση στο σύνολο της χώρας
ΑΠΑΣΣ = συνολική απασχόληση στο σύνολο της χώρας
Όπως προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα :
¾ ο αριθµός των απασχολουµένων ως «αυτοαπασχολούµενοι µε προσωπικό»,
των «αυτοαπασχολουµένων χωρίς προσωπικό» και των «βοηθών στην
οικογενειακή επιχείρηση» ως προς το σύνολο των απασχολουµένων στην
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περιφέρεια της Πελοποννήσου είναι αναλογικά µεγαλύτερος απ’ ότι είναι
αυτές οι κατηγορίες των απασχολουµένων στο σύνολο της απασχόλησης στο
σύνολο της χώρας
¾ την περίοδο 1999 – 2002 αυξάνεται η βαρύτητα της συµµετοχής των
«αυτοαπασχολουµένων µε προσωπικό» και των «µισθωτών» στο σύνολο των
απασχολουµένων στην περιφέρεια Πελοποννήσου απ’ ότι είναι η συµµετοχή
τους στο σύνολο των απασχολουµένων στο σύνολο της χώρας
¾ την περίοδο 1999 – 2002 µειώνεται η βαρύτητα της συµµετοχής των «βοηθών
στην οικογενειακή επιχείρηση» στο σύνολο των απασχολουµένων στην
περιφέρεια Πελοποννήσου απ’ ότι είναι η συµµετοχή αυτής της οµάδας στο
σύνολο των απασχολουµένων στο σύνολο της χώρας.
Πίνακας 18 : Απόλυτες και ποσοστιαίες µεταβολές της απασχόλησης ανάλογα µε τη
θέση στην επιχείρηση στην Πελοπόννησο την περίοδο 1999 – 200225
Απόλυτες µεταβολές

Ποσοστιαίες µεταβολές

ΑΜΠ

3082

17.1

ΑΧΠ

-3021

-3.9

ΒΟΕ

-7285

-20.5

ΜΙΣ

10635

13.9

ΣΥΝ

3411

1.6

Πηγή : ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, 1999 και 2002, Επεξεργασία : ΠΑΕΠ
Α.Ε.
Με βάση τα στοιχεία του πίνακα 18 παρατηρούµε ότι την περίοδο 1999 –
2002 η απασχόληση αυξάνεται για τους «αυτοαπασχολούµενους µε προσωπικό» και
για τους «µισθωτούς», ενώ µειώνεται για τους «αυτοαπασχολούµενους χωρίς
προσωπικό» και για τους «βοηθούς στην οικογενειακή επιχείρηση». Επειδή η αύξηση
του αριθµού των απασχολουµένων ως «αυτοαπασχολούµενοι µε προσωπικού» και ως
«µισθωτοί» είναι µεγαλύτερη από τη µείωση των «αυτοαπασχολουµένων χωρίς
προσωπικό» και των «βοηθών στην οικογενειακή επιχείρηση», ο συνολικός αριθµός
των απασχολουµένων αυξάνεται την περίοδο 1999 – 2002. Η µεγαλύτερη αύξηση
των απασχολουµένων προέρχεται από την αύξηση των απασχολουµένων ως
«µισθωτοί» τόσο σε απόλυτες όσο και σε ποσοστιαίες τιµές. Η µεγαλύτερη µείωση
25

ΑΜΠ=αυτοαπασχολούµενοι µε προσωπικό, ΑΧΠ=αυτοαπασχολούµενοι χωρίς προσωπικό,
ΒΟΕ=βοηθοί στην οικογενειακή επιχείρηση, ΜΙΣ=µισθωτοί, ΣΥΝ=σύνολο
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των απασχολουµένων προκύπτει από τη µείωση των απασχολουµένων ως «βοηθοί
στην οικογενειακή επιχείρηση». Είναι ενδιαφέρον να διερευνηθεί το τι έγιναν αυτοί
που σταµάτησαν να εργάζονται ως «βοηθοί στην οικογενειακή επιχείρηση». Έγιναν
µισθωτοί ή όχι; Έγιναν άνεργοι ή απεχώρησαν από το εργατικό δυναµικό; Με βάση
τα υπάρχοντα στοιχεία που έχουµε στη διάθεσή µας δεν είναι εφικτή η απάντηση σε
αυτά τα ερωτήµατα.
Πίνακας 19 : Ποσοστιαία κατανοµή της απασχόλησης ανάλογα µε τη θέση στην
επιχείρηση και κατά φύλο στην περιφέρεια Πελοποννήσου την περίοδο 1999 - 2002
1999

2002

ΣΥΝ

ΑΝ∆

ΓΥΝ

ΣΥΝ

ΑΝ∆

ΓΥΝ

ΑΜΠ

8.7

11.6

3.9

10.0

12.5

6.1

ΑΧΠ

37.4

42.5

29.1

35.4

40.8

26.7

ΒΟΕ

17.1

6.6

34.6

13.4

6.0

25.1

ΜΙΣ

36.8

39.4

32.4

41.2

40.7

42.1

ΣΥΝ

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

Πηγή : ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, 1999 και 2002, Επεξεργασία : ΠΑΕΠ
Α.Ε.
Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 19 οι µισθωτοί αποτελούν την πλειοψηφία
των απασχολουµένων τόσο το 1999 όσο και το 2002. Ειδικότερα αύξησαν τη
συµµετοχή τους στο σύνολο των απασχολουµένων την εν λόγω περίοδο από 36,8%
σε 41,2%. Αύξησαν επίσης τη συµµετοχή τους στο σύνολο των απασχολουµένων οι
αυτοαπασχολούµενοι µε προσωπικό από 8,7% το 1999 σε 10% το 2002. Αντιθέτως
µείωσαν αρκετά τη συµµετοχή τους στο σύνολο των απασχολουµένων τόσο οι
αυτοαπασχολούµενοι χωρίς προσωπικό (από 37,4% σε 35,4%) όσο και οι βοηθοί
στην οικογενειακή επιχείρηση (από 17,1% σε 13,4%).
Η αύξηση του αριθµού των αυτοαπασχολουµένων µε προσωπικό οφείλεται
κατά κύριο λόγο στην τόνωση της γυναικείας επιχειρηµατικότητας. Ειδικότερα οι
άνδρες αυτοαπασχολούµενοι χωρίς προσωπικό αύξησαν τη συµµετοχή τους στο
σύνολο των ανδρών απασχολουµένων από 11,6% σε 12,5%, ενώ οι γυναίκες
αυτοαπασχολούµενες χωρίς προσωπικό αύξησαν τη συµµετοχή τους στο σύνολο των
γυναικών απασχολουµένων από 3,9% σε 6,1%. Αυξήθηκε επίσης σηµαντικά η
συµµετοχή των γυναικών µισθωτών στο σύνολο των απασχολουµένων γυναικών από
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32,4% σε 42,1%. Μειώθηκε εξίσου σηµαντικά, ως ποσοστό στο σύνολο των
απασχολουµένων γυναικών, ο αριθµός των γυναικών που απασχολούνταν ως βοηθοί
στην οικογενειακή επιχείρηση από 34,6% σε 25,1%.
Πίνακας 20 : Ποσοστιαία κατανοµή της απασχόλησης ανάλογα µε τη θέση στην
επιχείρηση και κατά φύλο στην περιφέρεια Πελοποννήσου την περίοδο 1999 - 2002
1999

2002

ΣΥΝ

ΑΝ∆

ΓΥΝ

ΣΥΝ

ΑΝ∆

ΓΥΝ

ΑΜΠ

100

83.0

17.0

100

76.4

23.6

ΑΧΠ

100

70.8

29.2

100

70.9

29.1

ΒΟΕ

100

24.0

76.0

100

27.6

72.4

ΜΙΣ

100

66.9

33.1

100

60.6

39.4

ΣΥΝ

100

62.4

37.6

100

61.4

38.6

Πηγή : ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, 1999 και 2002, Επεξεργασία : ΠΑΕΠ
Α.Ε.
Με βάση τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα προκύπτει ότι :
¾ οι βοηθοί στην οικογενειακή επιχείρηση είναι κυρίως γυναίκες. Το 1999 το
76% αυτών είναι γυναίκες και το 24% είναι άνδρες. Το 2002 τα αντίστοιχα
ποσοστά για γυναίκες και άνδρες που απασχολούνται ως βοηθοί στην
οικογενειακή επιχείρηση είναι 72,4% και 27,6%
¾ την περίοδο 1999 – 2002 αυξάνεται η συµµετοχή των γυναικών
απασχολουµένων στο σύνολο των απασχολουµένων µισθωτών και των
αυτοαπασχολουµένων µε προσωπικό.
Με βάση το ότι οι µισθωτοί και οι αυτοπασχολούµενοι χωρίς προσωπικό
αποτελούν την πλειοψηφία των απασχολουµένων, παρουσιάζουµε στον ακόλουθο
πίνακα την κατανοµή τους κατά κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας στην περιφέρεια
της Πελοποννήσου την περίοδο 1999 – 2002.
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Πίνακας 21 : Ποσοστιαία κατανοµή των απασχολουµένων µισθωτών και των
αυτοαπασχολουµένων χωρίς προσωπικό κατά κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας
στην περιφέρεια της Πελοποννήσου την περίοδο 1999 – 2002
1999
2002
ΑΧΠ
ΜΙΣ
ΑΧΠ
ΜΙΣ
Γεωργία, κτηνοτροφία, θήρα
και
δασοκοµία
58.2
1.5
59.4
2.3
Αλιεία
1.4
0.4
0.8
0.0
Ορυχεία και λατοµεία
0.0
0.8
0.1
1.8
Μεταποιητικές βιοµηχανίες
3.3
12.2
3.5
10.9
Παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος, φυσικού
αερίου και νερού
0.3
5.8
0.0
2.9
Χονδρικό και λιανικό εµπόριο, επισκευή
αυτοκινήτων, οχηµάτων, µοτοσυκλετών
και ειδών προσωπικής και οικιακής
χρήσης
14.9
10.9
14.4
10.5
Ξενοδοχεία και εστιατόρια
6.1
6.1
5.2
8.1
Μεταφορές,
αποθήκευση
και
επικοινωνίες
3.1
8.8
3.0
7.4
Ενδιάµεσοι
χρηµατοπιστωτικοί
οργανισµοί
0.3
3.0
0.6
2.6
∆ιαχείριση
ακίνητης
περιουσίας,
εκµισθώσεις
και
επιχειρηµατικές
δραστηριότητες
3.3
2.6
3.3
2.2
∆ηµόσια
διοίκηση
και
άµυνα,
υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση
0.0
13.3
0.1
12.8
Εκπαίδευση
1.9
12.3
0.8
14.8
Υγεία και κοινωνική µέριµνα
0.8
5.9
1.5
6.7
Άλλες
δραστηριότητες
παροχής
υπηρεσιών υπέρ του κοινωνικού συνόλου
και άλλων υπηρεσιών κοινωνικού ή
ατοµικού χαρακτήρα
1.8
5.7
1.7
6.8
Ιδιωτικά νοικοκυριά που απασχολούν
οικιακό προσωπικό
0.0
1.2
0.0
1.4
Ετερόδικοι Οργανισµοί και όργανα
0.0
0.0
0.0
0.0
Κατασκευές
4.7
9.4
5.5
8.8
59.6
1.9
60.2
2.3
Πρωτογενής Τοµέας
8.3
27.3
9.0
22.6
∆ευτερογενής Τοµέας
32.2
70.7
30.8
75.1
Τριτογενής Τοµέας
Σύνολο
100.0
100.0
100.0
100.0
Πηγή : ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, 1999 και 2002, Επεξεργασία : ΠΑΕΠ
Α.Ε.
Από τον πίνακα 21 προκύπτει ότι το µεγαλύτερο ποσοστό των
αυτοαπασχολουµένων χωρίς προσωπικό είναι στον πρωτογενή τοµέα. Το 1999 το
59,6% των αυτοαπασχολουµένων χωρίς προσωπικό είναι στον πρωτογενή τοµέα. Το
2002 το αντίστοιχο ποσοστό είναι 60,2%. ∆ηλαδή παρατηρείται ελαφρά αύξηση της
συµµετοχής των αυτοαπασχολουµένων χωρίς προσωπικό στον κλάδο «γεωργία,
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κτηνοτροφία, θήρα και δασοκοµία» την περίοδο 1999 – 2002. Το ποσοστό των
αυτοαπασχολουµένων χωρίς προσωπικό στο δευτερογενή τοµέα αυξάνεται από 8,3%
σε 9,0%. Στον τριτογενή τοµέα το ποσοστό των αυτοαπασχολουµένων χωρίς
προσωπικό µειώνεται από 32,2% σε 30,8% την περίοδο 1999 – 2002. Το µεγαλύτερο
ποσοστό αυτοαπασχολουµένων χωρίς προσωπικό στον τριτογενή τοµέα είναι στους
κλάδους «χονδρικό και λιανικό εµπόριο, επισκευή αυτοκινήτων, οχηµάτων,
µοτοσυκλετών και ειδών προσωπικής και οικιακής χρήσης» (14,9% το 1999 και
14,4% το 2002) και στον κλάδο «ξενοδοχεία και εστιατόρια» (6,1% το 1999 και 5,2%
το 2002).
Σ’ ότι αφορά τους µισθωτούς, το µεγαλύτερο ποσοστό των µισθωτών (επί του
συνόλου των µισθωτών) είναι στον τριτογενή τοµέα. Την περίοδο 1999 – 2002 το
ποσοστό των µισθωτών του τριτογενή τοµέα στο σύνολο των µισθωτών αυξάνεται
από 70,7% το 1999 σε 75,1% το 2002. Από τους κλάδους του τριτογενή τοµέα οι
κλάδοι «δηµόσια διοίκηση και άµυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση» και
«εκπαίδευση» παρουσιάζουν τα υψηλότερα ποσοστά µισθωτών στο σύνολο των
µισθωτών (13,3% και 12,3% αντίστοιχα για το 1999 και 12,8% και 14,8% αντίστοιχα
για το 2002). Το ποσοστό των µισθωτών στο δευτερογενή τοµέα µειώνεται από
27,3% το 1999 σε 22,6% το 2002. Στον κλάδο «µεταποιητικές βιοµηχανίες» το
ποσοστό των µισθωτών µειώνεται από 12,2% το 1999 σε 10,9% το 2002.
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Πίνακας 22 : Απόλυτες και ποσοστιαίες µεταβολές των αυτοαπασχολουµένων χωρίς
προσωπικό και των µισθωτών κατά κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας στην
περιφέρεια Πελοποννήσου την περίοδο 1999 – 2002
Απόλυτες
Ποσοστιαίες
ΑΧΠ
ΜΙΣ
ΑΧΠ
ΜΙΣ
Γεωργία, κτηνοτροφία, θήρα
και
δασοκοµία
-856
831
-1.9
71.7
Αλιεία
-441
-316
-41.9
-100.0
Ορυχεία και λατοµεία
102
897
0.0
141.9
Μεταποιητικές βιοµηχανίες
47
170
1.9
1.8
Παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος, φυσικού
αερίου και νερού
-211
-1865
-100.0
-42.2
Χονδρικό και λιανικό εµπόριο, επισκευή
αυτοκινήτων, οχηµάτων, µοτοσυκλετών
και ειδών προσωπικής και οικιακής
χρήσης
-836
784
-7.2
9.4
Ξενοδοχεία και εστιατόρια
-885
2439
-18.7
52.6
Μεταφορές,
αποθήκευση
και
επικοινωνίες
-195
-322
-8.0
-4.8
Ενδιάµεσοι
χρηµατοπιστωτικοί
οργανισµοί
220
-86
104.3
-3.7
∆ιαχείριση
ακίνητης
περιουσίας,
εκµισθώσεις
και
επιχειρηµατικές
δραστηριότητες
-36
-117
-1.4
-5.8
∆ηµόσια
διοίκηση
και
άµυνα,
υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση
102
1049
0.0
10.4
Εκπαίδευση
-863
3454
-58.5
36.8
Υγεία και κοινωνική µέριµνα
519
1285
82.1
28.4
Άλλες
δραστηριότητες
παροχής
υπηρεσιών υπέρ του κοινωνικού συνόλου
και άλλων υπηρεσιών κοινωνικού ή
ατοµικού χαρακτήρα
-130
1624
-9.5
37.6
Ιδιωτικά νοικοκυριά που απασχολούν
οικιακό προσωπικό
0
298
0.0
31.4
Ετερόδικοι Οργανισµοί και όργανα
0
0
0.0
0.0
Κατασκευές
442
509
12.0
7.1
-1297
515
-2.8
34.9
Πρωτογενής Τοµέας
278
-1186
4.3
-5.7
∆ευτερογενής Τοµέας
-2002
11306
-8.0
21.0
Τριτογενής Τοµέας
Σύνολο
-3021
10635
-3.9
13.9
Πηγή : ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, 1999 και 2002, Επεξεργασία : ΠΑΕΠ
Α.Ε.
Όπως προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα παρατηρούµε ότι την περίοδο 1999
– 2002 :
¾ στον πρωτογενή τοµέα µειώνεται ο αριθµός των αυτοαπασχολουµένων χωρίς
προσωπικό κατά 1297 άτοµα (2,8%) και αυξάνεται ο αριθµός των µισθωτών
κατά 515 άτοµα (34,9%)
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¾ στο δευτερογενή τοµέα αυξάνεται ο αριθµός των αυτοαπασχολουµένων χωρίς
προσωπικό κατά 278 άτοµα (4,3%) και µειώνεται ο αριθµός των µισθωτών
κατά 1186 άτοµα (5,7%)
¾ στον τριτογενή τοµέα µειώνεται ο αριθµός των αυτοαπασχολουµένων χωρίς
προσωπικό κατά 2002 άτοµα (8%) και αυξάνεται ο αριθµός των µισθωτών
κατά 11306 άτοµα (21%)
¾ ο αριθµός των αυτοαπασχολουµένων χωρίς προσωπικό µειώνεται στο σύνολο
της χώρας κατά 3021 άτοµα ήτοι κατά 3,9%. Η µείωση αυτή του αριθµού των
αυτοαπασχολουµένων χωρίς προσωπικό οφείλεται κυρίως στη µείωση αυτής
της κατηγορίας των απασχολουµένων στον πρωτογενή τοµέα (κατά 1297
άτοµα, 2,8%) και στον τριτογενή τοµέα (κατά 11306 άτοµα, δηλαδή κατά
8%). Στον τριτογενή τοµέα η µείωση του αριθµού των αυτοαπασχολουµένων
χωρίς προσωπικό οφείλεται κυρίως στη µείωσή τους στους κλάδους
«χονδρικό

και

λιανικό

εµπόριο,

επισκευή

αυτοκινήτων,

οχηµάτων,

µοτοσυκλετών και ειδών προσωπικής και οικιακής χρήσης», «ξενοδοχεία και
εστιατόρια» και «εκπαίδευση». Η αύξηση των αυτοαπασχολουµένων χωρίς
προσωπικό οφείλεται κυρίως στην αύξησή τους στον κλάδο των κατασκευών.
¾ ο συνολικός αριθµός των µισθωτών αυξάνεται την εν λόγω περίοδο κατά
10625 άτοµα (δηλαδή κατά 21%). Η αύξηση του αριθµού των µισθωτών
προέρχεται κυρίως από την αύξηση του αριθµού των µισθωτών στον
τριτογενή τοµέα, αφού στο δευτερογενή τοµέα ο αριθµός των µισθωτών
µειώνεται κατά 1186 άτοµα. Από τους κλάδους του τριτογενή τοµέα η
µεγαλύτερη αύξηση του αριθµού των µισθωτών, σε απόλυτες τιµές,
παρατηρείται στον κλάδο «εκπαίδευση» (αύξηση κατά 3454 άτοµα ή κατά
36,8%) και ακολουθεί ο κλάδος «ξενοδοχεία και εστιατόρια» όπου ο αριθµός
των µισθωτών αυξάνεται κατά 2439 άτοµα ή κατά 52,6%.
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Πίνακας 23 : Ποσοστιαία κατανοµή της απασχόλησης ανάλογα µε τη θέση στην
επιχείρηση και την ηλικιακή κατηγορία στην περιφέρεια Πελοποννήσου το 2002
ΑΜΠ

ΑΧΠ

ΒΟΕ

ΜΙΣ

ΣΥΝ

15-19 ετών

8,7

14,4

33,9

43,1

100,0

20-24 ετών

2,7

15,7

18,0

63,5

100,0

25-29 ετών

5,9

19,7

17,4

57,0

100,0

30-44 ετών

10,3

28,7

9,5

51,5

100,0

45-64 ετών

11,6

46,5

12,5

29,5

100,0

65+ ετών

10,9

49,3

31,1

8,7

100,0

Σύνολο

10,0

35,4

13,4

41,2

100,0

Πηγή : ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, 1999 και 2002, Επεξεργασία : ΠΑΕΠ
Α.Ε.
Όπως

προκύπτει

από

τον

ανωτέρω

πίνακα

παρατηρούµε

ότι

οι

απασχολούµενοι σε νεαρές ηλικίες είναι κυρίως µισθωτοί. Όσο η ηλικία αυξάνεται,
µειώνεται το ποσοστό των µισθωτών στο σύνολο των απασχολουµένων της ίδιας
ηλικιακής κατηγορίας και αυξάνεται το ποσοστό των αυτοαπασχολουµένων χωρίς
προσωπικό. Ειδικότερα :
¾ το ποσοστό των µισθωτών στο σύνολο των απασχολουµένων είναι 41,2%. Για
τις ηλικιακές κατηγορίες 15 – 19 ετών, 20 – 24 ετών, 25 – 29 ετών και 30 – 44
ετών, το ποσοστό των µισθωτών στο σύνολο των απασχολουµένων αυτών των
ηλικιακών κατηγοριών είναι 43,1%, 63,5%, 57% και 51,5%. Μετά την ηλικία
των 44 ετών το ποσοστό των µισθωτών µειώνεται σηµαντικά.
¾ το ποσοστό των αυτοαπασχολουµένων χωρίς προσωπικό αυξάνεται
σηµαντικά µεταξύ των ατόµων µεγαλύτερης ηλικίας. Μεταξύ των ατόµων
ηλικίας 45 – 64 ετών και 65+ ετών το ποσοστό των αυτοαπασχολουµένων
χωρίς προσωπικό είναι αντίστοιχα 46,5% και 49,3%, όταν στο σύνολο των
απασχολουµένων το εν λόγω ποσοστό ανέρχεται σε 35,4%.
¾ το ποσοστό των απασχολουµένων ως βοηθών στην οικογενειακή επιχείρηση
είναι ιδιαίτερα υψηλό στην ηλικιακή κατηγορία των 15 – 19 ετών και των άνω
των 65 ετών.
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Πίνακας 24 : Ποσοστιαία κατανοµή της απασχόλησης ανάλογα µε τη θέση στην
επιχείρηση και την ηλικιακή κατηγορία στην περιφέρεια Πελοποννήσου το 2002
ΑΜΠ

ΑΧΠ

ΒΟΕ

ΜΙΣ

ΣΥΝ

15-19 ετών

1,1

0,5

3,1

1,3

1,2

20-24 ετών

1,5

2,4

7,2

8,3

5,4

25-29 ετών

5,3

5,0

11,5

12,3

8,9

30-44 ετών

39,4

31,2

27,4

48,0

38,5

45-64 ετών

46,7

53,1

37,7

28,9

40,4

65+ ετών

6,1

7,8

13,0

1,2

5,6

Σύνολο

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Πηγή : ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, 1999 και 2002, Επεξεργασία : ΠΑΕΠ
Α.Ε.
Με βάση τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα παρατηρούµε ότι το µεγαλύτερο
ποσοστό των απασχολουµένων είναι ηλικίας 45 – 64 ετών (40,4%). Αυτό αποτελεί
µία ισχυρή ένδειξη της γήρανσης του πληθυσµού µεταξύ των απασχολουµένων µε
δυσάρεστες επιπτώσεις στην συνολική παραγωγικότητα, εκτός και αν καταρτίζονται
συνεχώς, και στα συστήµατα συνταξιοδότησης.
Στον πίνακα 25 παρουσιάζεται η κατανοµή της απασχόλησης κατά επάγγελµα
την περίοδο 1999 – 2002 στο σύνολο της χώρας και στην περιφέρεια Πελοποννήσου.
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Πίνακας 25 : Κατανοµή της απασχόλησης στην περιφέρεια Πελοποννήσου µε βάση
τη βαρύτητα συµµετοχής του κάθε επαγγέλµατος στο σύνολο της χώρας την περίοδο
1999 – 2002
∆είκτης Α26
1999

2002

µικρών και µεγάλων επιχειρήσεων

1,0

0,9

Πρόσωπα που ασκούν επιστηµονικά επαγγέλµατα

0,7

0,8

Τεχνολόγοι, τεχνικοί βοηθοί

0,4

0,6

Υπάλληλοι γραφείου

0,6

0,6

Απασχολούµενοι στην παροχή υπηρεσιών

0,8

0,8

αλιείς

2,3

2,3

Ειδικευµένοι τεχνίτες

0,7

0,7

Χειριστές σταθερών βιοµηχανικών µηχανηµάτων

0,8

1,0

µικροεπαγγελµατίες

0,7

0,7

Πρόσωπα µη δυνάµενα να καταταγούν

0,5

0,3

Σύνολο

1,0

1,0

Μέλη των βουλευοµένων σωµάτων, διευθυντές

Ειδικευµένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόµοι και

Ανειδίκευτοι,

εργάτες,

χειρώνακτες

και

Πηγή : ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, 1999 και 2002, Επεξεργασία : ΠΑΕΠ
Α.Ε.
Με βάση τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα παρατηρούµε ότι η βαρύτητα των
απασχολουµένων ως «ειδικευµένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόµοι και αλιείς» στο
σύνολο των απασχολουµένων στην περιφέρεια Πελοποννήσου είναι µεγαλύτερη απ’
ότι είναι στο σύνολο της χώρας. Η βαρύτητα αυτής της κατηγορίας παραµένει η ίδια
26

ΑΠΑiΘ/ ΑΠΑΣΘ
∆είκτης Α = -----------------------ΑΠΑiΣ/ΑΠΑΣΣ

όπου :
ΑΠΑiΘ = απασχόληση σ’ ένα συγκεκριµένο επάγγελµα στην Πελοπόννησο
ΑΠΑΣΘ = συνολική απασχόληση στην Πελοπόννησο
ΑΠΑiΣ = απασχόληση στο ίδιο επάγγελµα στο σύνολο της χώρας
ΑΠΑΣΣ = συνολική απασχόληση στο σύνολο της χώρας
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την περίοδο 1999 – 2002. Οι επαγγελµατικές κατηγορίες που αυξάνουν τη βαρύτητά
τους (στην Πελοπόννησο σε σχέση µε το σύνολο της χώρας) την περίοδο 1999 –
2002 είναι οι ακόλουθες : «πρόσωπα που ασκούν επιστηµονικά επαγγέλµατα»,
«τεχνολόγοι, τεχνικοί βοηθοί», «χειριστές σταθερών βιοµηχανικών µηχανηµάτων».
Αντιθέτως οι υπόλοιπες επαγγελµατικές κατηγορίες µε εξαίρεση την επαγγελµατική
κατηγορία «µέλη των βουλευοµένων σωµάτων, διευθυντές επιχειρήσεων» διατηρούν
σταθερή τη βαρύτητα συµµετοχής τους στο σύνολο απασχόλησης στην περιφέρεια
Πελοποννήσου σε σχέση µε το σύνολο της χώρας.
Πίνακας 26 : Απόλυτες και ποσοστιαίες µεταβολές της απασχόλησης κατά επάγγελµα
στην περιφέρεια Πελοποννήσου την περίοδο 1999 - 2002
Απόλυτες

Ποσοστιαίες

ΣΥΝ

ΠΕΛ

ΣΥΝ

ΠΕΛ

µικρών και µεγάλων επιχειρήσεων

5945

182

1,5

0,9

Πρόσωπα που ασκούν επιστηµονικά επαγγέλµατα

12139

3606

2,5

20,5

Τεχνολόγοι, τεχνικοί βοηθοί

17721

2585

6,8

42,3

Υπάλληλοι γραφείου

2415

-1153

0,6

-8,0

Απασχολούµενοι στην παροχή υπηρεσιών

5532

-218

1,1

-1,0

-2926

-6,4

-3,7

23953

-1533

-3,7

-6,1

-5251

1988

-1,8

15,3

µικροεπαγγελµατίες

35911

1322

15,7

14,9

Πρόσωπα µη δυνάµενα να καταταγούν

600

-441

1,6

-41,9

Σύνολο

9111

3411

0,2

1,6

Μέλη των βουλευοµένων σωµάτων, διευθυντές

Ειδικευµένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόµοι και αλιείς

41949

Ειδικευµένοι τεχνίτες

-

Χειριστές σταθερών βιοµηχανικών µηχανηµάτων
Ανειδίκευτοι,

εργάτες,

χειρώνακτες

και

Πηγή : ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, 1999 και 2002, Επεξεργασία : ΠΑΕΠ
Α.Ε.
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Όπου :
ΣΥΝ = σύνολο χώρας
ΠΕΛ = περιφέρεια Πελοποννήσου
Με βάση τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα παρατηρούµε ότι την περίοδο 1999
– 2002 παρατηρούµε ότι :
¾ οι υπάλληλοι γραφείου ενώ αυξάνονται στο σύνολο της χώρας, µειώνονται
στην περιφέρεια Πελοποννήσου
¾ οι χειριστές σταθερών βιοµηχανικών µηχανηµάτων ενώ µειώνονται στο
σύνολο της χώρας, αυξάνονται στην περιφέρεια Πελοποννήσου
¾ οι τεχνολόγοι, τεχνικοί βοηθοί παρουσιάζουν την υψηλότερη ποσοστιαία
αύξηση (42,3%) στην περιφέρεια Πελοποννήσου από οποιαδήποτε άλλη
επαγγελµατική κατηγορία
¾ οι υπάλληλοι γραφείου παρουσιάζουν την µεγαλύτερη ποσοστιαία µείωση
(8%) στην περιφέρεια Πελοποννήσου από οποιαδήποτε άλλη επαγγελµατική
κατηγορία.
Πίνακας 27 : Ποσοστιαία κατανοµή της απασχόλησης κατά επάγγελµα και φύλο στην
περιφέρεια Πελοποννήσου το 2002
Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες Σύνολο
Μέλη
των
βουλευοµένων
σωµάτων, διευθυντές µικρών και
µεγάλων επιχειρήσεων
9,7
12,6
5,1
79,7
20,3
100,0
Πρόσωπα
που
ασκούν
επιστηµονικά επαγγέλµατα
10,1
8,5
12,6
51,8
48,2
100,0
Τεχνολόγοι, τεχνικοί βοηθοί
4,1
3,2
5,5
48,4
51,6
100,0
Υπάλληλοι γραφείου
6,2
4,3
9,3
42,4
57,6
100,0
Απασχολούµενοι στην παροχή
υπηρεσιών
10,7
7,8
15,4
44,8
55,2
100,0
Ειδικευµένοι
γεωργοί,
κτηνοτρόφοι,
δασοκόµοι
και
αλιείς
35,7
31,6
42,3
54,3
45,7
100,0
Ειδικευµένοι τεχνίτες
11,3
17,5
1,3
95,5
4,5
100,0
Χειριστές
σταθερών
βιοµηχανικών µηχανηµάτων
7,1
10,8
1,2
93,5
6,5
100,0
Ανειδίκευτοι,
εργάτες,
χειρώνακτες
και
µικροεπαγγελµατίες
4,8
3,2
7,4
41,1
58,9
100,0
Πρόσωπα µη δυνάµενα να
καταταγούν
0,3
0,5
0,0
100,0
0,0
100,0
Σύνολο
100,0
100,0
100,0
61,4
38,6
100,0
Πηγή : ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, 1999 και 2002, Επεξεργασία : ΠΑΕΠ
Α.Ε.

160

Όπως προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα παρατηρούµε ότι το µεγαλύτερο
ποσοστό των απασχολουµένων (35,7% επί του συνόλου) είναι «απασχολούµενοι
στην παροχή υπηρεσιών». Στην περίπτωση των ανδρών το ποσοστό αυτό ανέρχεται
σε 31,6% και στην περίπτωση των γυναικών είναι 42,3%. Μετά τους
απασχολούµενους στην παροχή υπηρεσιών ακολουθεί η κατηγορία «υπάλληλοι
γραφείου» που αποτελεί το 10,7% της συνολικής απασχόλησης.
Σ’ ότι αφορά τη διάκριση των απασχολουµένων κατά φύλο παρατηρούµε ότι
στο σύνολο των απασχολουµένων οι άνδρες αποτελούν το 61,4% των
απασχολουµένων και οι γυναίκες το 38,6%. Στην περίπτωση των επαγγελµατικών
κατηγοριών

«Τεχνολόγοι,

τεχνικοί

βοηθοί»,

«υπάλληλοι

γραφείου»,

«απασχολούµενοι στην παροχή υπηρεσιών» και «ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες
και µικροεπαγγελµατίες» η πλειοψηφία των απασχολουµένων είναι γυναίκες.
Υπάρχουν βέβαια και επαγγέλµατα στα οποία κυριαρχούν οι άνδρες απασχολούµενοι
όπως «ειδικευµένοι τεχνίτες» και «χειριστές σταθερών βιοµηχανικών µηχανηµάτων».
5.4.

Ανάλυση

των

χαρακτηριστικών

των

ανέργων

στην

περιφέρεια

Πελοποννήσου
Ο αριθµός των ανέργων στην περιφέρεια Πελοποννήσου µειώνεται από
16.959 άτοµα το 1999 σε 16.410 άτοµα το 2002 (µείωση κατά 3,3%). Την ίδια
περίοδο ο αριθµός των ανέργων στο σύνολο της χώρας µειώνεται από 523.374 άτοµα
σε 420.107 άτοµα (δηλαδή κατά19,73%). Έτσι το ποσοστό ανεργίας στην περιφέρεια
Πελοποννήσου διαµορφώνεται από 7,6% το 1999 σε 7,2% το 2002, ενώ στο σύνολο
της χώρας το ποσοστό ανεργίας είναι 11,73% και 9,62% για το 1999 και το 2002
αντίστοιχα. Οπότε το ποσοστό ανεργίας στην περιφέρεια της Πελοποννήσου, αν και
µειώθηκε ανεπαίσθητα την εν λόγω περίοδο, εντούτοις παραµένει αρκετά
χαµηλότερο του µέσου όρου.
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Πίνακας 28 : Απόλυτες και ποσοστιαίες µεταβολές στον πληθυσµό σε ηλικία προς
εργασία στο σύνολο της χώρας και στην περιφέρεια Πελοποννήσου την περίοδο 1999
– 2002
Απόλυτες µεταβολές

Πληθυσµός

σε

Ποσοστιαίες µεταβολές

Σύνολο

Πελοπόννησος Σύνολο

Χώρας

Χώρας

Πελοπόννησος

ηλικία

προς εργασία

173705

20804

2,0

4,6

Εργατικό δυναµικό

-94156

2862

-2,1

1,3

Απασχολούµενοι

9111

3411

0,2

1,6

Άνεργοι

-103267

-549

-19,7

-3,2

Πηγή : ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, 1999 και 2002, Επεξεργασία : ΠΑΕΠ
Α.Ε.
Από τα στοιχεία του πίνακα 28 παρατηρούµε ότι :
¾ ο πληθυσµός σε ηλικία προς εργασία 15 – 64 ετών και ο αριθµός
απασχολουµένων αυξάνονται τόσο στο σύνολο της χώρας όσο και στην
περιφέρεια Πελοποννήσου
¾ το εργατικό δυναµικό και ο αριθµός των ανέργων µειώνεται στο σύνολο της
χώρας. Στην περιφέρεια Πελοποννήσου αυξάνεται το εργατικό δυναµικό και
µειώνεται η ανεργία
¾ η µείωση της ανεργίας στην περιφέρεια Πελοποννήσου δείχνει να εξηγείται
από τη µεγαλύτερη αύξηση των απασχολουµένων σε σχέση µε την αύξηση
του εργατικού δυναµικού.
Πίνακας 29 : Ποσοστιαία κατανοµή του πληθυσµού σε ηλικία προς εργασία στην
περιφέρεια Πελοποννήσου σε σχέση µε το σύνολο της χώρας την περίοδο 1999 –
2002
Περιφέρεια Πελοποννήσου / Σύνολο χώρας
1999
2002
Πληθυσµός σε ηλικία προς εργασία
5,2
5,3
Εργατικό δυναµικό
5,0
5,2
Απασχολούµενοι
5,3
5,3
Άνεργοι
3,2
3,9
Πηγή : ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, 1999 και 2002, Επεξεργασία : ΠΑΕΠ
Α.Ε.
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Το 1999 ο πληθυσµός σε ηλικία προς εργασία στη Πελοπόννησο αποτελούσε
το 5,2% του πληθυσµού σε ηλικία προς εργασία στο σύνολο της χώρας. Το 2002
αποτελούσε το 5,3%. Το εργατικό δυναµικό στην εν λόγω περιφέρεια ως ποσοστό
του συνολικού εργατικού δυναµικού παρέµεινε το ίδιο την περίοδο 1999 – 2002, ενώ
το ποσοστό των ανέργων στην περιφέρεια της Πελοποννήσου ως προς το σύνολο των
ανέργων αυξήθηκε από 3,2% σε 3,9%. Αυτό οφείλεται στη µεγαλύτερη µείωση των
ανέργων στο σύνολο της χώρας απ’ ότι στην περιφέρεια Πελοποννήσου.
Πίνακας 30 : Απόλυτες και ποσοστιαίες µεταβολές στο εργατικό δυναµικό, στους
απασχολούµενους και στους ανέργους στην περιφέρεια Πελοποννήσου την περίοδο 1999 –
2002 κατά ηλικιακή κατηγορία
Εργατικό ∆υναµικό

Απασχολούµενοι

Άνεργοι

Απόλυτες Ποσοστιαίες Απόλυτες Ποσοστιαίες Απόλυτες Ποσοστιαίες
15

–

19

ετών

-2265

-42,2

-975

-27,2

-1290

-72,0

-2553

-14,0

-2288

-16,8

-265

-5,7

-1116

-4,5

-2520

-11,8

1405

39,2

-1124

-1,3

-30

0,0

-1094

-19,6

ετών

7995

10,1

7300

9,4

696

50,8

65+ ετών

1925

19,4

1925

19,4

0

0,0

ετών

937

0,4

1486

0,8

-549

-3,2

Σύνολο

2862

1,3

3411

1,6

-549

-3,2

20

–

24

ετών
25

–

29

ετών
30

–

44

ετών
45

–

15

–

64

64

Πηγή : ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, 1999 και 2002, Επεξεργασία : ΠΑΕΠ Α.Ε.

Με βάση τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα παρατηρούµε ότι :
¾ στην ηλικιακή κατηγορία 20 – 24 ετών παρατηρείται σηµαντική µείωση του
εργατικού δυναµικού. Το εργατικό δυναµικό µειώνεται σ’ όλες τις νεαρές
ηλικιακές κατηγορίες δεικνύοντας µάλλον την επιστροφή τους στην
εκπαιδευτική διαδικασία. Οι ηλικιακές κατηγορίες 45 – 64 ετών και 65+ ετών
παρουσιάζουν αύξηση του εργατικού δυναµικού. Η σχετική σηµαντική
αύξηση του εργατικού δυναµικού αλλά και των απασχολουµένων ατόµων
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ηλικίας 65+ ετών ίσως υποδηλώνει το χαµηλό εισόδηµα που έχουν αυτά τα
άτοµα και την ανάγκη τους προς εργασία.
¾ ο αριθµός των απασχολουµένων µειώνεται µέχρι και την ηλικία των 29 ετών.
Ο αριθµός των απασχολουµένων αυξάνεται σηµαντικά, σε απόλυτες τιµές,
στην περίπτωση της ηλικιακής κατηγορίας 45 – 64 ετών.
¾ οι άνεργοι µειώνονται στις ηλικιακές κατηγορίες 15 – 19 ετών, 20 – 24 ετών,
30 – 44 ετών και αυξάνονται στις υπόλοιπες κατηγορίες. Ο συνολικός αριθµός
των ανέργων µειώθηκε κατά 3,2%, το οποίο οφείλεται στην µεγάλη µείωση
της ανεργίας στην ηλικιακή οµάδα 15 – 19 ετών και 30 – 44 ετών.
Πίνακας 31 : Βαρύτητα της απασχόλησης κατά ηλικιακή κατηγορία στην περιφέρεια
Πελοποννήσου σε σχέση µε το σύνολο της χώρας το 2002
∆είκτης Α
Εργατικό ∆υναµικό Απασχολούµενοι

Άνεργοι

15 – 19 ετών

0,8

1,0

0,6

20 – 24 ετών

0,8

0,7

1,1

25 – 29 ετών

0,8

0,7

1,4

30 – 44 ετών

0,9

0,9

0,8

45 – 64 ετών

1,1

1,1

0,8

65+ ετών

2,1

2,1

0,0

15 – 64 ετών

1,0

1,0

1,0

Σύνολο

1,0

1,0

1,0

Πηγή : ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, 1999 και 2002, Επεξεργασία : ΠΑΕΠ
Α.Ε.
Όπως προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα οι άνεργοι ηλικίας 20-24 ετών
και 25-29 ετών συµµετέχουν αναλογικά περισσότερο στο σύνολο των ανέργων της
περιφέρειας Πελοποννήσου απ’ όσο συµµετέχουν οι άνεργοι ίδιας ηλικίας στο
σύνολο των ανέργων στο σύνολο της χώρας. Οι απασχολούµενοι 65+ ετών
συµµετέχουν αναλογικά περισσότερο στο σύνολο των απασχολουµένων της
περιφέρειας Πελοποννήσου απ’ ότι συµµετέχουν οι άνεργοι αυτής της ηλικίας στο
σύνολο των απασχολουµένων στο σύνολο της χώρας.
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Πίνακας 32 : Ποσοστιαία κατανοµή του εργατικού δυναµικού των απασχολουµένων
και των ανέργων στην περιφέρεια Πελοποννήσου κατά ηλικιακή κατηγορία το 2002
Εργατικό ∆υναµικό Απασχολούµενοι

Άνεργοι

15 – 19 ετών

1,4

1,2

3,1

20 – 24 ετών

6,9

5,4

26,6

25 – 29 ετών

10,4

8,9

30,4

30 – 44 ετών

37,7

38,5

27,4

45 – 64 ετών

38,4

40,4

12,6

65+ ετών

5,2

5,6

0,0

15 – 64 ετών

94,8

94,4

100,0

Σύνολο

100.0

100.0

100.0

Πηγή : ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, 1999 και 2002, Επεξεργασία : ΠΑΕΠ
Α.Ε.
Με βάση τα στοιχεία του πίνακα 32 παρατηρούµε ότι :
¾ το 38,4% και το 37,7% του εργατικού δυναµικού είναι αντίστοιχα ηλικίας 45
– 64 ετών και 30 – 44 ετών. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση των
απασχολουµένων όπου το 40,4% είναι ηλικίας 45 – 64 ετών και το38,5% είναι
ηλικίας 30 – 44 ετών.
¾ το µεγαλύτερο ποσοστό των ανέργων είναι στις νεαρές ηλικιακές κατηγορίες
και ειδικότερα το 30,4% των ανέργων είναι ηλικίας 25 – 29 ετών.
Πίνακας 33 : Ποσοστά ανεργίας κατά ηλικιακή κατηγορία στο σύνολο της χώρας και
στην περιφέρεια Πελοποννήσου την περίοδο 1999 – 2002
1999
2002
Σύνολο χώρας Πελοπόννησος Σύνολο χώρας Πελοπόννησος
15 – 19 ετών
41,0
33,3
30,0
16,1
20 – 24 ετών
29,4
25,4
24,9
27,9
25 – 29 ετών
18,0
14,4
16,0
21,0
30 – 44 ετών
9,0
6,4
8,1
5,2
45 – 64 ετών
5,6
1,7
4,6
2,4
65+ ετών
1,4
0,0
0,8
0,0
15 – 64 ετών
12,0
7,9
9,8
7,6
Σύνολο
11,7
7,6
9,6
7,2
Πηγή : ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, 1999 και 2002, Επεξεργασία : ΠΑΕΠ
Α.Ε.
Με βάση τα στοιχεία του πίνακα 33 παρατηρούµε ότι :
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¾ το ποσοστό ανεργίας στη Πελοπόννησο είναι χαµηλότερο του µέσου
ποσοστού ανεργίας στο σύνολο της χώρας
¾ το ποσοστό ανεργίας των νέων ηλικίας 15 – 19 ετών µειώνεται περίπου κατά
10 ποσοστιαίες µονάδες στο σύνολο της χώρας και στη Πελοπόννησο κατά
16%
¾ το ποσοστό ανεργίας σ’ όλες σχεδόν τις ηλικιακές κατηγορίες στην
περιφέρεια Πελοποννήσου είναι χαµηλότερο του ποσοστού ανεργίας στις ίδιες
ηλικιακές κατηγορίες στο σύνολο της χώρας
¾ το 2002 αυξάνεται το ποσοστό ανεργίας των νέων 20 – 24 ετών στην
περιφέρεια της Πελοποννήσου (από 25,4% το 1999 σε 27,9% το 2002) και
είναι υψηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό ανεργίας αυτής της ηλικιακής
κατηγορίας στο σύνολο της χώρας.
Πίνακας 34 : Απόλυτες και ποσοστιαίες διαφορές του αριθµού των ανέργων στην
περιφέρεια της Πελοποννήσου την περίοδο 1999 – 2002 κατά φύλο
Σύνολο
Άνδρες
Γυναίκες
Απόλυτες Ποσοστιαίες Απόλυτες Ποσοστιαίες Απόλυτες Ποσοστιαίες
15 – 19
ετών
-1290
-72,0
-335
-53,0
-955
-82,4
20 – 24
ετών
-265
-5,7
155
7,0
-420
-17,3
25 – 29
ετών
1405
39,2
916
96,6
489
18,6
30 – 44
ετών
-1094
-19,6
-10
-0,7
-1084
-26,4
45 – 64
ετών
696
50,8
795
150,9
-99
-11,8
65+
ετών
0
0,0
0
0,0
0
0,0
15 – 64
ετών
-549
-3,2
1521
26,3
-2070
-18,5
Σύνολο -549
-3,2
1521
26,3
-2070
-18,5
Πηγή : ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, 1999 και 2002, Επεξεργασία : ΠΑΕΠ
Α.Ε.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία του πίνακα 34 συµπεραίνουµε ότι η µείωση της
ανεργίας προέρχεται κυρίως από τη µείωση της ανεργίας των γυναικών, ειδικά στις
µικρές ηλικιακές κατηγορίες. Η ηλικιακή κατηγορία 25 – 29 ετών παρουσιάζει
αύξηση της ανεργίας, η οποία οφείλεται πρωτευόντως στην αύξηση της ανεργίας των
ανδρών και δευτερευόντως στην αύξηση της ανεργίας των γυναικών.
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Οι άνδρες άνεργοι στις µικρές ηλικιακές κατηγορίες στην περιφέρεια
Πελοποννήσου, ως ποσοστό στο σύνολο των ανέργων της Πελοποννήσου είναι
αναλογικά περισσότεροι απ’ ότι είναι στο σύνολο της χώρας. Αντιθέτως οι γυναίκες
άνεργες στις ίδιες ηλικιακές κατηγορίες στην περιφέρεια Πελοποννήσου ως ποσοστό
του συνόλου των ανέργων είναι αναλογικά λιγότερες απ’ ότι είναι στο σύνολο της
χώρας.
Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η βαρύτητα συµµετοχής κατά ηλικιακή
κατηγορία και φύλο στην Πελοπόννησο σε σχέση µε το σύνολο της χώρας το 2002.
Πίνακας 35 : Βαρύτητα συµµετοχής της ανεργίας κατά ηλικιακή κατηγορία και φύλο
στο σύνολο της ανεργίας στην Πελοπόννησο σε σχέση µε το σύνολο της χώρας
∆είκτης Α27
Άνδρες

Γυναίκες

15 – 19 ετών

1,3

0,7

20 – 24 ετών

1,2

0,8

25 – 29 ετών

0,8

1,1

30 – 44 ετών

0,7

1,2

45 – 64 ετών

1,4

0,6

65+ ετών

0,0

0,0

15 – 64 ετών

1,0

1,0

Σύνολο

1,0

1,0

Πηγή : ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, 1999 και 2002, Επεξεργασία : ΠΑΕΠ
Α.Ε.

27

ΑΝΕiΘ/ ΑΝΕΣΘ
∆είκτης Α = -----------------------ΑΝΕiΣ/ΑΝΕΣΣ

όπου :
ΑΝΕiΘ = ανεργία ανδρών ή γυναικών
ΑΝΕΣΘ = συνολική ανεργία στην Πελοπόννησο
ΑΝΕiΣ = ανεργία ανδρών ή γυναικών στο σύνολο της χώρας
ΑΝΕΣΣ = συνολική ανεργία στο σύνολο της χώρας
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Από τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα παρατηρούµε ότι στην περίπτωση των
ανδρών όλες σχεδόν οι ηλικιακές κατηγορίες των ανέργων στην περιφέρεια της
Πελοποννήσου, µε εξαίρεση την ηλικιακή κατηγορία 25 – 29 ετών και 30 – 44 ετών,
συµµετέχουν αναλογικά περισσότερο στο σύνολο των ανέργων της ίδιας περιφέρειας
απ’ ότι συµµετέχουν αυτές οι ηλικιακές κατηγορίες στο σύνολο των ανέργων της
χώρας. Στην περίπτωση των γυναικών οι ηλικιακές κατηγορίες ανέργων γυναικών
που συµµετέχουν αναλογικά περισσότερο στο σύνολο των ανέργων στην περιφέρεια
Πελοποννήσου σε σχέση µε τη συµµετοχή τους στο σύνολο των ανέργων στη χώρα
είναι αυτή των 25 – 29 ετών και 30 - 44 ετών.
Πίνακας 36 : Κατανοµή των ανέργων κατά φύλο στην περιφέρεια Πελοποννήσου την
περίοδο 1999 – 2002
1999

2002

Απόλυτες

Ποσοστιαίες Απόλυτες

Ποσοστιαίες

Άνδρες

5794

34,2

7315

44,6

Γυναίκες

11166

65,8

9095

55,4

Σύνολο

16960

100,0

16410

100,0

Πηγή : ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, 1999 και 2002, Επεξεργασία : ΠΑΕΠ
Α.Ε.
Το 1999 το 65,8% των ανέργων είναι γυναίκες και το 34,2% είναι άνδρες. Το
2002 το ποσοστό των ανέργων που είναι γυναίκες µειώνεται σε 55,4% και των
ανδρών αυξάνεται σε 44,6%.
Πίνακας 37 : Ποσοστά ανεργίας κατά φύλο και ηλικιακή κατηγορία στην περιφέρεια
Πελοποννήσου την περίοδο 1999 – 2002
1999
2002
Άνδρες
Γυναίκες
Άνδρες
Γυναίκες
15 – 19 ετών
24,0
42,3
13,4
23,1
20 – 24 ετών
20,6
32,4
27,6
28,2
25 – 29 ετών
6,4
26,3
12,8
33,9
30 – 44 ετών
2,9
11,7
3,0
8,4
45 – 64 ετών
1,1
2,7
2,5
2,2
65+ ετών
0,0
0,0
0,0
0,0
4,5
12,9
5,7
11,7
15 – 64 ετών
Σύνολο
4,3
12,5
5,3
11,2
Πηγή : ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, 1999 και 2002, Επεξεργασία : ΠΑΕΠ
Α.Ε.
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Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του πίνακα 37 :
¾ το µέσο ποσοστό ανεργίας των ανδρών είναι χαµηλότερο του αντίστοιχου
ποσοστού ανεργίας των γυναικών
¾ το µέσο ποσοστό ανεργίας ανδρών αυξάνεται την περίοδο 1999 – 2002 από
4,3% σε 5,3% ή για αυτούς που είναι 15 – 64 ετών αυξάνεται από 4,5% σε
5,7%
¾ το µέσο ποσοστό ανεργίας γυναικών µειώνεται από 12,5% σε 11,2% ή για
αυτές που είναι 15 – 64 ετών από 12,9% σε 11,7%
¾ το ποσοστό ανεργίας των ανδρών για την ηλικιακή κατηγορία 15 - 19 ετών
µειώνεται την περίοδο 1999 – 2002, ενώ για τις άλλες ηλικιακές κατηγορίες
αυξάνεται
¾ το ποσοστό ανεργίας των γυναικών µειώνεται την εν λόγω περίοδο για όλες
τις ηλικιακές κατηγορίες εκτός από αυτή των 25 – 29 ετών.
Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η κατανοµή των ανέργων στην περιφέρεια
Πελοποννήσου ανάλογα µε το εκπαιδευτικό επίπεδο.
Πίνακας 38 : Ποσοστιαία κατανοµή των ανέργων στην περιφέρεια Πελοποννήσου
την περίοδο 1999 – 2002 κατά εκπαιδευτικό επίπεδο
1999
2002
∆ιδακτορικό ή Μεταπτυχιακός τίτλος
0,0
0,0
Πτυχίο Ανωτάτων Σχολών
13,0
7,0
Φοίτ. σε ΑΕΙ (τουλ. 1 χρόνο) αλλά δεν πήρε
πτυχίο
0,0
0,0
Πτ. Ανώτερης Τεχν. Επαγγ. Εκπαίδευσης
9,3
10,1
Απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης
46,0
40,5
Απολυτήριο 3-ταξ Μέσης Εκπαίδευσης
12,4
21,4
Απολυτήριο ∆ηµοτικού
19,3
20,1
Μερικές τάξεις ∆ηµοτικού
0,0
0,8
∆εν πήγε καθόλου σχολείο
0,0
0,0
Χαµηλό επίπεδο εκπαίδευσης
31,7
42,4
Μέτριο επίπεδο εκπαίδευσης
46,0
40,5
Υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης
22,4
17,1
Σύνολο
100,0
100,0
Πηγή : ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, 1999 και 2002, Επεξεργασία : ΠΑΕΠ
Α.Ε.
Το µεγαλύτερο ποσοστό των ανέργων έχει µέτριο επίπεδο εκπαίδευσης. Το
1999 το 46%% των ανέργων είναι απόφοιτοι µέσης εκπαίδευσης. Το ποσοστό των
ανέργων µε µέτριο επίπεδο εκπαίδευσης, ως προς το σύνολο των ανέργων, µειώνεται
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σε 40,5% το 2002. Την ίδια περίοδο αυξάνεται το ποσοστό των ανέργων που έχουν
χαµηλό επίπεδο εκπαίδευσης (από 31,7% σε 42,4%) και µειώνεται το επίπεδο των
ανέργων που έχουν υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης (από 22,4% σε 17,1%). Οι απόφοιτοι
λυκείου αποτελούν την πλειοψηφία των ανέργων τόσο το 1999 (46,0%) όσο και το
2002 (40,5%). Ακολουθούν οι άνεργοι που είναι απόφοιτοι γυµνασίου (12,4% το
1999 και 21,4% το 2002).
Πίνακας 39 : Ποσοστό ανεργίας κατά εκπαιδευτικό επίπεδο την περίοδο 1999 – 2002
1999

2002

∆ιδακτορικό ή Μεταπτυχιακός τίτλος

0,0

0,0

Πτυχίο Ανωτάτων Σχολών

10,0

4,3

πτυχίο

0,0

0,0

Πτ. Ανώτερης Τεχν. Επαγγ. Εκπαίδευσης

10,4

11,1

Απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης

13,0

10,7

Απολυτήριο 3-ταξ Μέσης Εκπαίδευσης

6,9

11,5

Απολυτήριο ∆ηµοτικού

3,6

3,8

Μερικές τάξεις ∆ηµοτικού

0,0

3,3

∆εν πήγε καθόλου σχολείο

0,0

0,0

Χαµηλό επίπεδο εκπαίδευσης

4,2

5,6

Μέτριο επίπεδο εκπαίδευσης

13,0

10,7

Υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης

10,1

6,8

Σύνολο

7,6

7,2

Φοίτ. σε ΑΕΙ (τουλ. 1 χρόνο) αλλά δεν πήρε

Πηγή : ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, 1999 και 2002, Επεξεργασία : ΠΑΕΠ
Α.Ε.
Με βάση τα στοιχεία του πίνακα 39 παρατηρούµε ότι το υψηλότερο ποσοστό
ανεργίας παρουσιάζουν τα άτοµα µε µέτριο επίπεδο εκπαίδευσης. Το ποσοστό
ανεργίας των ατόµων αυτών µειώνεται από 13,0% το 1999 σε 10,7% το 2002.
5.5. Βασικά συµπεράσµατα της αγοράς εργασίας για την περιφέρεια της
Πελοποννήσου
Η ανάλυση των στοιχείων της Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού της ΕΣΥΕ για
την περιφέρεια Πελοποννήσου µας επιτρέπει την εξαγωγή κάποιων συµπερασµάτων
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αναφορικά µε τη δοµή της αγοράς εργασίας στην εν λόγω περιφέρεια. Τα
συµπεράσµατα στα οποία θα αναφερθούµε αφορούν καταρχήν κάποια γενικά
συµπεράσµατα που προκύπτουν από τη σύγκριση βασικών δεικτών της αγοράς
εργασίας στην Πελοπόννησο µε την αγορά εργασίας στο σύνολο της χώρας και στη
συνέχεια αφορούν την προσφορά και τη ζήτηση εργασίας και την ανεργία.
Ειδικότερα :
Γενικά συµπεράσµατα
¾ το ποσοστό συµµετοχής στην Πελοπόννησο αυξάνεται την περίοδο 1999 –
2002 και παραµένει υψηλότερο του µέσου ποσοστού συµµετοχής στο σύνολο
της χώρας
¾ το ποσοστό απασχόλησης στην Πελοπόννησο είναι αρκετά υψηλότερο του
µέσου ποσοστού απασχόλησης στο σύνολο της χώρας, τόσο για το 1999 όσο
και για το 2002
¾ το ποσοστό µισθωτής απασχόλησης στην περιφέρεια της Πελοποννήσου
παρόλο που αυξάνεται την περίοδο 1999 – 2002, εντούτοις είναι αρκετά
χαµηλότερο του µέσου ποσοστού µισθωτής απασχόλησης στο σύνολο της
χώρας
¾ το

ποσοστό

αυτοαπασχόλησης

χωρίς

προσωπικό

στην

περιφέρεια

Πελοποννήσου είναι αρκετά υψηλότερο του αντίστοιχου στο σύνολο της
χώρας. Την περίοδο 1999 – 2002 το ποσοστό αυτοαπασχόλησης χωρίς
προσωπικό στην περιφέρεια Πελοποννήσου µειώνεται όπως εξάλλου και στο
σύνολο της χώρας.
¾ το ποσοστό απασχόλησης των βοηθών στην οικογενειακή επιχείρηση στην
περιφέρεια Πελοποννήσου αν και µειώνεται την περίοδο 1999 – 2002,
εντούτοις παραµένει υψηλότερο του µέσου ποσοστού απασχόλησης των
βοηθών στην οικογενειακή επιχείρηση στο σύνολο της χώρας
¾ το ποσοστό απασχόλησης στον πρωτογενή τοµέα στην περιφέρεια
Πελοποννήσου µειώνεται την περίοδο 1999 – 2002 και είναι διπλάσιο του
αντίστοιχου ποσοστού στο σύνολο της χώρας. Το ποσοστό απασχόλησης στο
δευτερογενή τοµέα στην εν λόγω περιφέρεια µειώνεται την περίοδο 1999 –
2002 και είναι µικρότερο από το αντίστοιχο ποσοστό στο σύνολο της χώρας.
Σ’ ότι αφορά το ποσοστό απασχόλησης στον τριτογενή τοµέα στην περιφέρεια
Πελοποννήσου παρατηρούµε ότι αυξάνεται την εν λόγω περίοδο, αλλά
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παραµένει χαµηλότερο σε σχέση µε το µέσο ποσοστό απασχόλησης στον
τριτογενή τοµέα στο σύνολο της χώρας.
¾ το µέσο ποσοστό ανεργίας και το ποσοστό ανεργίας των νέων ηλικίας 15 – 24
ετών στην περιφέρεια Πελοποννήσου είναι χαµηλότερα από τα αντίστοιχα
ποσοστά στο σύνολο της χώρας.
Προσφορά εργασίας
¾ το ποσοστό συµµετοχής στην περιφέρεια Πελοποννήσου µειώνεται την
περίοδο 1999 – 2002 από 49,3% σε 47,8%. Το ποσοστό συµµετοχής των
ανδρών είναι υψηλότερο του ποσοστού συµµετοχής των γυναικών καθ’ όλη
την περίοδο. Το ποσοστό συµµετοχής µειώνεται τόσο στην περίπτωση των
ανδρών όσο και στην περίπτωση των γυναικών.
¾ το υψηλότερο ποσοστό συµµετοχής παρουσιάζει η ηλικιακή κατηγορία 30 –
44 ετών και ακολουθεί η ηλικιακή κατηγορία 25 – 29 ετών. Πρέπει να
επισηµανθεί ότι το ποσοστό συµµετοχής στην ηλικιακή κατηγορία 30 – 44
ετών παρουσιάζει µία ελαφρά µείωση την περίοδο 1999 – 2002, ενώ στην
περίπτωση της ηλικιακής κατηγορίας 25 - 29 ετών αυξάνεται. Το ποσοστό
συµµετοχής είναι σχετικά υψηλό και για την ηλικιακή κατηγορία 45 - 64 ετών
και αυξάνεται την περίοδο 1999 – 2002.
¾ ο πληθυσµός της περιφέρειας Πελοποννήσου γηράσκει όπως εξάλλου και
όλος ο ελληνικός πληθυσµός. Την περίοδο 1999 – 2002 αυξάνεται ο
πληθυσµός των ατόµων ηλικίας 65+ ετών ως ποσοστού του συνολικού
πληθυσµού στην εν λόγω περιφέρεια από 29,1% σε 33,4%. Το ποσοστό των
γυναικών ηλικίας 65+ ετών στο σύνολο του γυναικείου πληθυσµού είναι
µεγαλύτερο από το αντίστοιχο ποσοστό των ανδρών ηλικίας 65+ ετών στο
σύνολο του ανδρικού πληθυσµού.
Απασχόληση
¾ η απασχόληση στην περιφέρεια Πελοποννήσου αυξάνεται την περίοδο 1999 –
2002 κατά 3411 άτοµα ή κατά 1,6%. Η απασχόληση αυξάνεται στις
µεγαλύτερες ηλικιακές κατηγορίες και µειώνεται στις µικρότερες ηλικιακές
κατηγορίες. Η αύξηση της συνολικής απασχόλησης προέρχεται κυρίως από
την αύξηση της απασχόλησης της ηλικιακής κατηγορίας 45 – 64 ετών και 65+
ετών.
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¾ το

µεγαλύτερο

ποσοστό

των

απασχολουµένων

στην

περιφέρεια

Πελοποννήσου είναι ηλικίας 45 - 64 ετών. Το 2002 αποτελούν το 40,4% του
συνόλου των απασχολουµένων. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 1999 το ποσοστό
των απασχολουµένων ηλικίας 30 – 44 ετών και 45 – 64 ετών είναι 39,1% και
37,6% αντίστοιχα. Το 2000 τα ποσοστά για τις εν λόγω ηλικιακές κατηγορίες
διαµορφώνονται σε 38,5% και 40,4% αντίστοιχα. Είναι µία σαφής ένδειξη της
«γήρανσης» των απασχολουµένων που αν δεν αντιµετωπιστεί σωστά θα
προκαλέσει ευρύτερες συνέπειες όχι µόνο στα ασφαλιστικά ταµεία, αλλά και
στην ίδια την αγορά εργασίας.
¾ το εκπαιδευτικό επίπεδο των απασχολουµένων είναι ιδιαίτερα χαµηλό. Το
2002 το 55,4% των απασχολουµένων έχουν χαµηλό εκπαιδευτικό επίπεδο,
δηλαδή είναι µέχρι και απόφοιτοι γυµνασίου.
¾ το µεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουµένων είναι στον τριτογενή τοµέα
(47,7%) και ακολουθεί ο πρωτογενής τοµέας µε 36,4%. Λαµβάνοντας υπόψη
την κατανοµή της απασχόλησης ανάλογα µε τον κλάδο οικονοµικής
δραστηριότητας παρατηρούµε ότι το 36,0% των απασχολουµένων είναι στον
κλάδο «γεωργία, κτηνοτροφία, θήρα και δασοκοµία», το 12,8% των
απασχολουµένων είναι στον κλάδο «χονδρικό και λιανικό εµπόριο, επισκευή
αυτοκινήτων, οχηµάτων, µοτοσικλετών και ειδών προσωπικής και οικιακής
χρήσης» και το 7,2% είναι στον κλάδο «µεταποιητικές βιοµηχανίες». Από
πλευράς βαρύτητας της συµµετοχής της απασχόλησης ενός κλάδου στο
σύνολο των απασχολουµένων στην περιφέρεια Πελοποννήσου σε σχέση µε το
σύνολο της χώρας παρατηρούµε ότι η µεγαλύτερη συµµετοχή είναι του
κλάδου «γεωργία, κτηνοτροφία, θήρα και δασοκοµία».
¾ η µεγαλύτερη µείωση της απασχόλησης, σε απόλυτες τιµές, παρατηρείται
στον κλάδο «παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος, φυσικού αερίου και νερού» (2076
άτοµα) και στον κλάδο «γεωργία, κτηνοτροφία, θήρα και δασοκοµία» (1480
άτοµα)
¾ η µεγαλύτερη αύξηση της απασχόλησης, σε απόλυτες τιµές, παρατηρείται
στον κλάδο «εκπαίδευση» (1854 άτοµα) και στον κλάδο «υγεία και µέριµνα»
(1695 άτοµα)
¾ αυξήθηκε σηµαντικά η απασχόληση στους µισθωτούς (κατά 13,9%), στους
αυτοαπασχολούµενους µε προσωπικό (17,1%) και µειώθηκε σηµαντικά η
απασχόληση στους βοηθούς στην οικογενειακή επιχείρηση (20,5%)

173

¾ το

ποσοστό

της

µισθωτής

απασχόλησης

(επί

του

συνόλου

των

απασχολουµένων) είναι σχετικά χαµηλό. Αυξάνεται από 36,8% σε 41,2%. Το
1999 το ποσοστό των ανδρών απασχολουµένων ως µισθωτοί είναι 39,4% (επί
του συνόλου των απασχολουµένων ανδρών) και το αντίστοιχο ποσοστό στις
γυναίκες είναι 32,4%. Το 2002 τα ποσοστά της µισθωτής απασχόλησης
ανδρών και γυναικών είναι αντίστοιχα 40,7% και 42,1%.
¾ τη µεγαλύτερη αύξηση της απασχόλησης, σ’ απόλυτες τιµές, παρουσιάζει η
επαγγελµατική κατηγορία «επιστηµονικά επαγγέλµατα» και «τεχνολόγοι και
τεχνικοί βοηθοί»
¾ τη µεγαλύτερη µείωση της απασχόλησης παρουσιάζει η επαγγελµατική
κατηγορία «ειδικευµένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόµοι και αλιείς».
Ανεργία
¾ η ανεργία στην περιφέρεια Πελοποννήσου µειώνεται την περίοδο 1999 – 2002
κατά 549 άτοµα. ∆εδοµένου ότι την ίδια περίοδο η απασχόληση αυξάνεται
κατά

3411 άτοµα και το εργατικό δυναµικό κατά 2862 άτοµα.

Συµπεραίνουµε ότι η µείωση της ανεργίας οφείλεται µάλλον στη δηµιουργία
νέων θέσεων εργασίας.
¾ η µεγαλύτερη µείωση της ανεργίας, σ’ απόλυτες τιµές, παρατηρείται στην
ηλικιακή κατηγορία 15 – 19 ετών (1290 άτοµα) και στην ηλικιακή κατηγορία
30 – 44 ετών. ∆εδοµένου ότι και για τις δύο προαναφερόµενες ηλικιακές
οµάδες µειώνεται και η απασχόληση και το εργατικό δυναµικό, υποθέτουµε
ότι η µείωση της ανεργίας οφείλεται κυρίως στην µείωση του εργατικού
δυναµικού.
¾ το

µεγαλύτερο

ποσοστό

των

ανέργων

(30,4%)

στην

περιφέρεια

Πελοποννήσου είναι ηλικίας 25 – 29 ετών, ενώ οι απασχολούµενοι αυτής της
ηλικίας αποτελούν µόνο το 8,9% του συνόλου των απασχολουµένων και το
εργατικό δυναµικό το 10,4%. Την περίοδο 1999 – 2002 παρατηρείται µία
πολύ σηµαντική µείωση της ανεργίας στην ηλικιακή κατηγορία 15 – 19 ετών.
¾ το µεγαλύτερο ποσοστό των ανέργων είναι γυναίκες. Το ποσοστό των
ανέργων γυναικών στο σύνολο των ανέργων την περίοδο 1999 – 2002
µειώνεται από 65,8% σε 55,4%. Το µεγαλύτερο ποσοστό των ανέργων
ανδρών είναι ηλικίας 15 – 24 ετών, ενώ το µεγαλύτερο ποσοστό των ανέργων
γυναικών είναι ηλικίας 25 – 29 ετών.
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¾ οι άνεργοι είναι κυρίως άτοµα µε µέτριο και χαµηλό εκπαιδευτικό επίπεδο. Το
42,4% των ανέργων είναι µέχρι και απόφοιτοι γυµνασίου και το 40,5% είναι
απόφοιτοι λυκείου. Οι άνεργοι µε χαµηλό εκπαιδευτικό επίπεδο αυξάνονται
την περίοδο 1999 – 2002 και οι άνεργοι µε µέτριο εκπαιδευτικό επίπεδο
µειώνονται την εν λόγω περίοδο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ
6.1. Βασικά χαρακτηριστικά των εγγεγραµµένων ανέργων ανά περιφέρεια
Ο ΟΑΕ∆ είναι ο µόνος φορέας που µπορεί να παρέχει πληροφορίες
αναφορικά µε την εγγεγραµµένη ανεργία µέσα από το δίκτυο των τοπικών του
υπηρεσιών σ’ όλη την Ελλάδα. Αν και έχουν καταβληθεί σηµαντικές προσπάθειες
µηχανοργάνωσης των υπηρεσιών του ΟΑΕ∆ που καταγράφουν τους ανέργους,
εντούτοις παραµένουν αρκετά σηµαντικά προβλήµατα τα οποία περιµένουµε να
περιοριστούν :
¾ µε την πλήρη µηχανοργάνωση του Οργανισµού σ’ όλη την Ελλάδα,
¾ την

ανάπτυξη

και

δηµιουργία

του

ολοκληρωµένου

πληροφοριακού

Συστήµατος του ΟΑΕ∆ η µελέτη του οποίου έχει ολοκληρωθεί

και

προχωράει µε γοργό ρυθµό η υλοποίησή του και
¾ µε την ενεργή στήριξη των θυγατρικών του εταιρειών και δη του
Παρατηρητηρίου Απασχόλησης.
Τα προβλήµατα που αφορούν την µηχανοργάνωση του ΟΑΕ∆ έχουν ως κύριο
παρεπόµενο να µην έχουµε πληροφόρηση απ΄ όλους τους νοµούς. Συγκεκριµένα η
ροή των στοιχείων αναφορικά µε τους εγγεγραµµένους ανέργους προέρχεται από τις
εξής περιφέρειες και νοµούς28 :

28

Η χαρτογράφηση αυτή έγινε µε βάση τα στοιχεία που είχαµε τον Οκτώβριο του 2002. Έκτοτε και µε
δεδοµένη την προσπάθεια εκσυγχρονισµού του ΟΑΕ∆ είναι πιθανόν κάποιοι νοµοί, που σύµφωνα µε
το χάρτη δεν παρέχουν πληροφόρηση για την εγγεγραµµένη ανεργία, να παρέχουν σήµερα, αφού θα
έχουν ενταχθεί στο πληροφοριακό σύστηµα.
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Ν. Πιερίας
Ν. Χαλκιδικής
Ν. Λάρισας
Ν. Μαγνησίας
Ν. Αρκαδίας
Ν. Τρικάλων

Ν.Αιτωλο/νιας
Ν. Αχαίας
Ν. Ηλείας

Ν. Αργολίδας
Ν. Αρκαδίας
Ν. Κορινθίας
Ν. Λακωνίας

Όχι

Περιφέρεια
Αιγαίου

Ναι

Β. Περιφέρεια
Ιονίων νήσων

Α.
Μακεδονίας
και Θράκης

Περιφέρεια
Ηπείρου

Ν. Εύβοιας
Ν. Βοιωτίας
Ν. Φθιώτιδας
Ν. Φωκίδας
Ν. Ευρυτανίας
Ν. Θεσσαλονίκης
Ν. Σερρών
Ν. Κιλκίς
Ν. Ηµαθίας
Ν. Πέλλας

Περιφέρεια
Κρήτης

Περιφέρεια
Πελοποννήσου

Περιφέρεια
Ελλάδας

∆. Περιφέρεια
Πελοποννήσου

Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας

Περιφέρεια
Ευβοίας

Περιφέρεια
Αττικής

Περιφέρεια
∆.
Μακεδονίας

Πίνακας 1: Χαρτογράφηση των περιφερειών και νοµών ανάλογα µε το αν έχουµε ή
όχι πληροφορίες για εγγεγραµµένη ανεργία
Ναι Όχι
Ναι Όχι
Ν. Κοζάνης
Ν. Γρεβενών
Ν. Καστοριάς
Ν. Φλώρινας
Ν. Άρτας
Ν. Θεσπρωτίας
Ν. Ιωαννίνων
Ν. Πρέβεζας
Ν. ∆ράµας
Ν. Έβρου
Ν. Ξάνθης
Ν. Ροδόπης
Ν. Καβάλας

Ν. Ζακύνθου
Ν. Κερκύρας
Ν. Κεφαλονιάς
Ν. Λευκάδας

Ναι

Όχι

Ν. Λέσβος
Ν. Σάµος
Ν. Χίος

Ν. Ηρακλείου
Ν. Λασιθίου
Ν. Ρεθύµνου
Ν. Χανίων

Ν. Μεσσηνίας

Νότιο
Αιγαίο

Ν. Κυκλάδων
Ν. ∆ωδεκανήσου

Πηγή : ΟΑΕ∆,

Επεξεργασία στοιχείων : ΠΑΕΠ, Α.Ε
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Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η ποσοστιαία κατανοµή της ανεργίας,
ως προς το σύνολο των εγγεγραµµένων της κάθε περιφέρειας
Πίνακας 2 : Ποσοστιαία κατανοµή της ανεργίας ως προς το σύνολο των ανέργων
κατά περιφέρεια29
Απόλυτες τιµές

Ποσοστιαίες τιµές

Αττική

173.561

39,1

Εύβοια

25.170

5,7

Κεντρική Μακεδονία

78.836

17,7

∆υτική Μακεδονία

10.114

2,3

Ήπειρος

15.638

3,5

Α. Μακεδονία και Θράκη

26.701

6,0

Πελοπόννησος

36.828

8,3

Ιόνια Νησιά

2.380

0,5

∆υτική Ελλάδα

28.792

6,5

Πελοπόννησος

16.006

3,6

Βόρειο Αιγαίο

3.267

0,7

Νότιο Αιγαίο

6.988

1,6

Κρήτη

19.936

4,5

Σύνολο χώρας

444.217

100

Πηγή : ΟΑΕ∆,

Επεξεργασία στοιχείων : ΠΑΕΠ Α.Ε

Με βάση τα ανωτέρω στοιχεία παρατηρούµε ότι η πλειοψηφία των ανέργων
ευρίσκεται στην περιφέρεια Αττικής (39,1% των συνολικών ανέργων) και ακολουθεί
η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας µε 17,7%. Στην περιφέρεια της Πελοποννήσου
ευρίσκεται το 8,3% του συνόλου των ανέργων.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού της ΕΣΥΕ για το
δεύτερο τρίµηνο του 2002, στην περιφέρεια της Πελοποννήσου ο αριθµός ανέργων
ανέρχεται σε 16.410 άτοµα, ήτοι το 3,9% του συνόλου των ανέργων.
Στον πίνακα 3 παρουσιάζεται η κατανοµή των ανέργων κατά νοµό σε κάθε
περιφέρεια.

29

Τα στοιχεία αναφέρονται στον Οκτώβριο του 2003
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Πίνακας 3 : Ποσοστιαία κατανοµή της ανεργίας ανά νοµό ως προς το σύνολο των
εγγεγραµµένων της κάθε περιφέρειας30
Απόλυτες τιµές
% Τιµές
Περιφέρεια Αττικής
Σύνολο

173561

100

Περιφέρεια Ευβοίας
Ν. Εύβοιας

10432

Ν. Βοιωτίας

6705

Ν. Φθιώτιδας

8033

Σύνολο

25170

41,5
26,6
31,9
100.0

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Ν. Θες/κης

48916

Ν. Σερρών

8741

Ν. Κιλκίς

2196

Ν. Ηµαθίας

5344

Ν. Πέλλας

2779

Ν. Πιερίας

8186

Ν. Χαλκιδικής

2674

Σύνολο

78836

62,0
11,1
2,8
6,8
3,5
10,4
3,4
100.0

Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας
Ν. Κοζάνης

7499

Ν. Φλώρινας

2635

Σύνολο

10114

73,9
26,1
100.0

Περιφέρεια Ηπείρου
Ν. Θεσπρωτίας

2553

Ν. Ιωαννίνων

10234

Ν. Πρέβεζας

2851

Σύνολο

15638

16,3
65,4
18,2
100.0

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

30

Ν. ∆ράµας

6908

Ν. Έβρου

5194

25,9
19,5

Τα στοιχεία αναφέρονται στον Οκτώβριο του 2003
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Ν. Ξάνθης

6003

Ν. Ροδόπης

3839

Ν. Καβάλας

4757

Σύνολο

26701

22,5
14,4
17,7
100.0

Περιφέρεια Πελοποννήσου
Ν. Λάρισας

14138

Ν. Μαγνησίας

8863

Ν. Αρκαδίας

6826

Ν. Τρικάλων

7001

Σύνολο

36828

38,4
24,1
18,5
19,0
100.0

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
Ν. Κέρκυρας

3922

100

Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας
Ν. Αιτωλο/νιας

5628

Ν. Αχαίας

18787

Ν. Ηλείας

3819

Σύνολο

28234

19.9
66.5
13.5
100.0

Περιφέρεια Πελοποννήσου
Ν. Αργολίδας

2224

Ν. Αρκαδίας

3348

Ν. Κορινθίας

2134

Ν. Λακωνίας

2527

Ν. Μεσσηνίας

5773

Σύνολο

16006

13,9
20,9
13,3
15,8
36,1
100.0

Περιφέρεια Βόρειου Αιγαίου
Ν. Λέσβου

3267

100

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Ν. Κυκλάδων

985

Ν. ∆ωδεκανήσων

6003

Σύνολο

6988

14,1
85,9
100.0

Περιφέρεια Κρήτης
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Ν. Ηρακλείου

10857

Ν. Ρεθύµνου

4029

Ν. Χανίων

5050

Σύνολο

19936

54,5
20,2
25,3

100.0
Πηγή : ΟΑΕ∆
Επεξεργασία στοιχείων : ΠΑΕΠ Α.Ε
Από τα στοιχεία του Πίνακα 3 προκύπτει ότι ο µεγαλύτερος αριθµός ανέργων
στην περιφέρεια Πελοποννήσου ευρίσκεται στο νοµό Μεσσηνίας (5773 άνεργοι,
δηλαδή του 36,1% του συνόλου των ανέργων στην περιφέρεια Πελοποννήσου) και
ακολουθεί ο νοµός Αρκαδίας και Λακωνίας.
6.2. Βασικά χαρακτηριστικά της ανεργίας στο νοµό Αρκαδίας
Τα στοιχεία που χρησιµοποιούνται για την απεικόνιση της ανεργίας και των
βασικών της χαρακτηριστικών στο νοµό Αρκαδίας αναφέρονται σε δύο χρονικές
στιγµές: 16 Οκτωβρίου 2002 και 2 Οκτωβρίου 2003.
Ο συνολικός αριθµός εγγεγραµµένων ανέργων την εν λόγω περίοδο αυξήθηκε
από 413.592 άτοµα στις 16/10/02 σε 444.217 άτοµα στις 2/10/2003 (δηλαδή αύξηση
κατά 7,40%. Την ίδια περίοδο ο αριθµός ανέργων στο νοµό Αρκαδίας αυξάνεται από
3091 άτοµα σε 3348 άτοµα (δηλαδή αύξηση 257 άτοµα ή κατά 8,3%).
Πίνακας 4 : Ποσοστιαία κατανοµή της ανεργίας, ως προς τον αριθµό των ανέργων
στο σύνολο της χώρας και στο νοµό Αρκαδίας
2002

2003

Απόλυτες

Ποσοστιαίες Απόλυτες

Ποσοστιαίες

Νοµός Αρκαδίας

3091

0,75

3348

0,75

Σύνολο χώρας

413592

100

444217

100

Πηγή : ΟΑΕ∆

Επεξεργασία στοιχείων : ΠΑΕΠ Α.Ε

Από τον ανωτέρω πίνακα παρατηρούµε ότι η αύξηση των ανέργων στο
σύνολο της χώρας ήταν µεγαλύτερη από την αύξηση των ανέργων στο νοµό
Αρκαδίας, µ’ αποτέλεσµα ο νοµό αυτός να διατηρήσει σε ίδια επίπεδα τη συµµετοχή
του στο σύνολο των ανέργων.
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Πίνακας 5 : Ποσοστιαία κατανοµή των ανέργων κατά φύλο
2002

2003

Απόλυτες Ποσοστιαίες Απόλυτες Ποσοστιαίες
Νοµός Αρκαδίας

Σύνολο χώρας

Άνδρες

796

25.8

950

28.4

Γυναίκες

2295

74.2

2398

71.6

Σύνολο

3091

100.0

3348

100.0

Άνδρες

148602

35.9

153221

34.5

Γυναίκες

264990

64.1

290996

65.5

Σύνολο

413592

100.0

444217

100.0

Πηγή : ΟΑΕ∆

Επεξεργασία στοιχείων : ΠΑΕΠ Α.Ε

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα :
¾ η πλειοψηφία των ανέργων είναι γυναίκες. Στο νοµό Αρκαδίας οι γυναίκες
άνεργες συµµετέχουν πολύ περισσότερο στο σύνολο των ανέργων απ’ ότι
συµµετέχουν οι άνδρες άνεργοι. Το ποσοστό των ανέργων γυναικών στο
σύνολο των ανέργων στο νοµό Αρκαδίας µειώνεται την περίοδο 2002 – 2003
από 74,2% σε 71,6%.
¾ η συµµετοχή των ανέργων γυναικών στο σύνολο των ανέργων στο νοµό
Αρκαδίας είναι µεγαλύτερη απ’ ότι είναι η συµµετοχή των ανέργων γυναικών
στο σύνολο των ανέργων στο σύνολο της χώρας
¾ στο σύνολο της χώρας το ποσοστό των ανέργων γυναικών ως προς το σύνολο
των ανέργων παρουσιάζει µικρή αύξηση, ενώ στο νοµό Αρκαδίας
παρουσιάζει µείωση.
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Πίνακας 6 : Απόλυτες και ποσοστιαίες µεταβολές της ανεργίας την περίοδο 20022003
2002

2003

2002 - 2003
Απόλυτες Ποσοστιαίες

Νοµός Αρκαδίας

Σύνολο χώρας

Πηγή : ΟΑΕ∆

Άνδρες

796

950

154

19.3

Γυναίκες

2295

2398

103

4.5

Σύνολο

3091

3348

257

8.3

Άνδρες

148602

153221

4619

3.1

Γυναίκες

264990

290996

26006

9.8

Σύνολο

413592

444217

30625

7.4

Επεξεργασία στοιχείων : ΠΑΕΠ Α.Ε

Όπως προκύπτει από τον προηγούµενο πίνακα η αύξηση του αριθµού των
ανέργων ανδρών την περίοδο 2002 – 2003 είναι µεγαλύτερη από την αύξηση των
ανέργων γυναικών. Οι άνεργοι άνδρες αυξήθηκαν κατά 154 άτοµα (19,3%) και οι
άνεργες γυναίκες κατά 103 άτοµα (δηλαδή κατά 4,5%). Η ποσοστιαία αύξηση των
ανέργων ανδρών στο νοµό Αρκαδίας είναι µεγαλύτερη από την ποσοστιαία αύξηση
των ανέργων ανδρών στο σύνολο της χώρας, αν και η συνολική αύξηση των ανέργων
στο νοµό Αρκαδίας είναι µεγαλύτερη από την ποσοστιαία αύξηση των ανέργων στο
σύνολο της χώρας.
Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η ποσοστιαία κατανοµή των ανέργων
ανά ηλικιακή κατηγορία την περίοδο 2002 – 2003.
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Πίνακας 7 : Ποσοστιαία κατανοµή των ανέργων κατά ηλικιακή κατηγορία
2002

2003
Απόλυτες

Ποσοστιαίες

15 – 19
ετών

131

4.2

559

18.1

628

20.3

Νοµός Αρκαδίας

1319

42.7

ετών

839

25.1

ετών

1258

37.6

ετών

749

22.4

46 – 55
448

14.5

ετών

323

9.6

65+ ετών 6

0.2

56+ ετών 103

3.1

Σύνολο

100.0

Σύνολο

3348

100.0

4887

1.1

96604

21.7

159269

35.9

101071

22.8

57971

13.1

3091

15 – 19
ετών

15 – 18
11323

2.7

20 – 24
ετών
ετών

70843

17.1

83889

20.3

ετών
36 – 45

164748

39.8

45 – 64
ετών

ετών
26 – 35

30 – 44
ετών

ετών
19 – 25

25 – 29

Σύνολο χώρας

2.3

36 – 45

45 – 64
ετών

76

26 – 35

30 – 44
ετών

ετών
19 – 25

25 – 29
ετών

Ποσοστιαίες

15 – 18

20 – 24
ετών

Απόλυτες

ετών
46 – 55

19.5

ετών

65+ ετών 2077

0.5

56+ ετών 24358

5.5

Σύνολο

100.0

Σύνολο

100.0

Πηγή : ΟΑΕ∆

80712
413592

444217

Επεξεργασία στοιχείων : ΠΑΕΠ Α.Ε

Όπως προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα :
¾ το µεγαλύτερο ποσοστό των ανέργων είναι ηλικίας 30 – 44 ετών το 2002
(αποτελούν το 42,7% των ανέργων) και είναι ηλικίας 26 – 35 ετών το 2003
(αποτελούν το 37,6% των ανέργων)
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¾ το 2002 το 14,7% των ανέργων ήταν ηλικίας 45+ ετών και το 2003 το 12.7%
των ανέργων ήταν ηλικίας 46 ετών και άνω.

Νοµός Αρκαδίας

Πίνακας 8 : Ποσοστιαία κατανοµή των ανέργων ανά ηλικιακή κατηγορία στο νοµό
Αρκαδίας ως προς το σύνολο των ανέργων της ίδιας ηλικιακής κατηγορίας την
περίοδο 2002 – 2003
2002
2003
Αρκαδία /
Αρκαδία /
Σύνολο
∆είκτης
Σύνολο
∆είκτης31
χώρας
χώρας
15 – 19
15 – 18
ετών
1.2
1.5
ετών
1.6
2.1
20 – 24
19 – 25
ετών
0.8
1.1
ετών
0.9
1.2
25 – 29
26 – 35
ετών
0.7
1.0
ετών
0.8
1.0
30 – 44
36 – 45
ετών
0.8
1.1
ετών
0.7
1.0
45 – 64
46 – 55
ετών
0.6
0.7
ετών
0.6
0.7
65+ ετών 0.3
0.4
56+ ετών 0.4
0.6
Σύνολο
0.7
1.0
Σύνολο
0.8
1.0
Πηγή : ΟΑΕ∆
Επεξεργασία στοιχείων : ΠΑΕΠ Α.Ε
Με βάση τα στοιχεία του Πίνακα 8 παρατηρούµε ότι :
¾ το 2002 οι ηλικιακές κατηγορίες 20 – 24 ετών και 30 – 44 ετών αποτελούν
µεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσµού του συνόλου των ανέργων της ίδιας
ηλικιακής κατηγορίας απ’ ότι οι άλλες ηλικιακές κατηγορίες
¾ το 2003 οι ηλικιακές κατηγορίες 15 – 18 ετών και 19 – 25 ετών αποτελούν
µεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσµού του συνόλου των ανέργων της ίδιας
ηλικιακής κατηγορίας απ’ ότι οι άλλες ηλικιακές κατηγορίες

31

ΑΝΕiΘ/ ΑΝΕΣΘ
∆είκτης Α = -----------------------ΑΝΕiΣ/ΑΝΕΣΣ

όπου :
ΑΝΕiΘ = ανεργία συγκεκριµένης ηλικιακής κατηγορίας
ΑΝΕΣΘ = συνολική ανεργία στην Πελοπόννησο
ΑΝΕiΣ = ανεργία της ιδίας ηλικιακής κατηγορίας στο σύνολο της χώρας
ΑΝΕΣΣ = συνολική ανεργία στο σύνολο της χώρας
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¾ το 2002 η βαρύτητα της συµµετοχής των ανέργων ηλικίας 15 – 19 ετών, 20 –
24 ετών και 30 – 44 ετών του νοµού Αρκαδίας στους ανέργους ιδίας
ηλικιακής κατηγορίας στο σύνολο της χώρας είναι σχετικά µεγαλύτερη απ’
ότι η συµµετοχή των υπολοίπων ηλικιακών κατηγοριών
¾ το 2003 η βαρύτητα της συµµετοχής των ανέργων ηλικίας 15 – 18 ετών και 19
– 25 ετών του νοµού Αρκαδίας στους ανέργους ιδίας ηλικιακής κατηγορίας
στο σύνολο της χώρας είναι σχετικά µεγαλύτερη απ’ ότι η συµµετοχή των
υπολοίπων ηλικιακών κατηγοριών.
Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η κατανοµή των ανέργων ανάλογα µε
το εκπαιδευτικό τους επίπεδο την περίοδο 2002 – 2003.
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Πίνακας 9 : Ποσοστιαία κατανοµή των ανέργων ανάλογα µε το εκπαιδευτικό τους
επίπεδο την περίοδο 2002 – 2003
2002

Νοµός Αρκαδίας

∆ιδακτορικό
Μεταπτυχιακό
Απόφοιτος ΑΕΙ
Απόφοιτος ΤΕΙ
Απόφοιτος
Λυκείου
Απόφοιτος 3
-τάξιου γυµνασίου
Απόφοιτος
∆ηµοτικού

∆εν
έχει
τελειώσει
∆ηµοτικό
Χαµηλό Επίπεδο
Μέτριο Επίπεδο
Υψηλό επίπεδο
Σύνολο

2003
Απόλυτες

Ποσοστιαίες

Απόλυτε
ς
0
3
237
214

0
4
283
144

0.0
0.1
8.5
4.3

1561

46.6

561

16.8

566

16.9

∆ιδακτορικό
Μεταπτυχιακό
Απόφοιτος ΑΕΙ
Απόφοιτος ΤΕΙ
Απόφοιτος
Λυκείου
1479
Απόφοιτος
3τάξιου γυµνασίου 523
Απόφοιτος
∆ηµοτικού
617

94
1221
1561
566
3348

2.8
36.5
46.6
16.9
100.0

∆εν
έχει
τελειώσει
∆ηµοτικό
Χαµηλό Επίπεδο
Μέτριο Επίπεδο
Υψηλό επίπεδο
Σύνολο

Απόλυτε
ς
128
1315
46919
34554

Ποσοστιαίες

Ποσοστιαίε
ς
0.0
0.1
7.7
6.9
47.8
16.9
20.0

18
1158
1479
454
3091

0.6
37.5
47.8
14.7
100.0

Απόλυτ
ες
172
1747
55812
38187

Ποσοστιαί
ες
0.0
0.4
12.6
8.6

Σύνολο χώρας

∆ιδακτορικό
0.0
∆ιδακτορικό
Μεταπτυχιακό
0.3
Μεταπτυχιακό
Απόφοιτος ΑΕΙ
11.3
Απόφοιτος ΑΕΙ
Απόφοιτος ΤΕΙ
8.4
Απόφοιτος ΤΕΙ
Απόφοιτος
Απόφοιτος
Λυκείου
171198
41.4
Λυκείου
190961 43.0
Απόφοιτος 3
Απόφοιτος
3-τάξιου
τάξιου
γυµνασίου
81144
19.6
γυµνασίου
83806
18.9
Απόφοιτος
Απόφοιτος
∆ηµοτικού
68982
16.7
∆ηµοτικού
68905
15.5
∆εν
έχει
∆εν
έχει
τελειώσει
τελειώσει
∆ηµοτικό
3796
0.9
∆ηµοτικό
4627
1.0
153922
37.2
Χαµηλό Επίπεδο
Χαµηλό Επίπεδο 157338 35.4
171198
41.4
Μέτριο Επίπεδο
Μέτριο Επίπεδο 190961 43.0
88472
21.4
95918
21.6
Υψηλό επίπεδο
Υψηλό επίπεδο
Σύνολο
413592
100.0
Σύνολο
444217 100.0
Πηγή : ΟΑΕ∆
Επεξεργασία στοιχείων : ΠΑΕΠ Α.Ε
Με βάση τα στοιχεία του Πίνακα 9 παρατηρούµε ότι την περίοδο 2002 - 2003:
¾ στο νοµό Αρκαδίας το µεγαλύτερο ποσοστό των ανέργων είναι µέτριου
εκπαιδευτικού επιπέδου
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¾ µειώνεται η συµµετοχή των ανέργων αποφοίτων ΑΕΙ στο σύνολο των
ανέργων και αυξάνεται η συµµετοχή των ανέργων αποφοίτων ΤΕΙ
¾ αυξάνεται ελαφρά η συµµετοχή των ανέργων αποφοίτων λυκείου στο σύνολο
των ανέργων
¾ το ποσοστό των ανέργων αποφοίτων ΑΕΙ, ως προς το σύνολο των ανέργων,
στο νοµό Αρκαδίας είναι µικρότερο απ’ ότι το αντίστοιχο ποσοστό στο
σύνολο της χώρας
¾ το ποσοστό των ανέργων αποφοίτων ΤΕΙ, ως προς το σύνολο των ανέργων,
στο νοµό Αρκαδίας αν και αυξάνεται την περίοδο 2002 – 2003 εξακολουθεί
να είναι µικρότερο απ’ ότι το αντίστοιχο ποσοστό στο σύνολο της χώρας
¾ το ποσοστό των ανέργων αποφοίτων λυκείου, ως προς το σύνολο των
ανέργων, στο νοµό Αρκαδίας είναι µεγαλύτερο απ’ ότι το αντίστοιχο ποσοστό
στο σύνολο της χώρας.
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Νοµός Αρκαδίας

Πίνακας 10 : Απόλυτες και ποσοστιαίες µεταβολές των ανέργων ανά
την περίοδο 2002 – 2003
2002
2003
2002-2003
Απόλυτες Απόλυτες Απόλυτες
τιµές
τιµές
µεταβολές
∆ιδακτορικό
0
0
0
Μεταπτυχιακό
4
3
-1
Απόφοιτος ΑΕΙ
283
237
-46
Απόφοιτος ΤΕΙ
144
214
70
Απόφοιτος
Λυκείου
1561
1479
-82
Απόφοιτος 3
-τάξιου γυµνασίου
561
523
-38
Απόφοιτος
∆ηµοτικού
566
617
51
∆εν έχει τελειώσει
∆ηµοτικό
94
18
-76
1221
1158
-63
Χαµηλό Επίπεδο
1561
1479
-82
Μέτριο Επίπεδο
566
454
-112
Υψηλό επίπεδο
Σύνολο
3348
3091
-257

Σύνολο χώρας

∆ιδακτορικό
Μεταπτυχιακό
Απόφοιτος ΑΕΙ
Απόφοιτος ΤΕΙ
Απόφοιτος
Λυκείου
Απόφοιτος 3
-τάξιου γυµνασίου
Απόφοιτος
∆ηµοτικού
∆εν έχει τελειώσει
∆ηµοτικό
Χαµηλό Επίπεδο
Μέτριο Επίπεδο
Υψηλό επίπεδο
Σύνολο
Πηγή : ΟΑΕ∆

εκπαιδευτικό επίπεδο
2002-2003
Ποσοστιαίες
µεταβολές
0
-25.0
-16.3
48.6
-5.3
-6.8
9.0
-80.9
-5.2
-5.3
-19.8
-7.7

Απόλυτες
128
1315
46919
34554

Απόλυτες
172
1747
55812
38187

Απόλυτες
44
432
8893
3633

Ποσοστιαίες
34.4
32.9
19.0
10.5

171198

190961

19763

11.5

81144

83806

2662

3.3

68982

68905

-77

-0.1

3796
153922
171198
88472
413592

4627
831
21.9
157338
3416
2.2
190961
19763
11.5
95918
7446
8.4
444217
30625
7.4
Επεξεργασία στοιχείων : ΠΑΕΠ Α.Ε

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Πίνακα 10 παρατηρούµε ότι:
¾ στο σύνολο της χώρας αυξάνεται ο αριθµός των εγγεγραµµένων
ανέργων, ενώ στο νοµό Αρκαδίας ο αριθµός των ανέργων µειώνεται
κατά 7,7%
¾ στο σύνολο της χώρας η µεγαλύτερη αύξηση των ανέργων, σε
απόλυτες τιµές, αφορά τους αποφοίτους λυκείου, ενώ στο νοµό
Αρκαδίας αφορά τους αποφοίτους ΤΕΙ
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¾ στο νοµό Αρκαδίας η µεγαλύτερη µείωση των ανέργων, σε απόλυτες
τιµές, αφορά τους αποφοίτους λυκείου και στη συνέχεια αυτούς που
δεν έχουν τελειώσει δηµοτικό.
Πίνακας 11 : Ποσοστιαία κατανοµή ανέργων κατά επαγγελµατική κατηγορία το 2003
(31/12/2003)
Απόλυτες τιµές

Ποσοστιαίες τιµές

Σύνολο

Αρκαδία Σύνολο

Αρκαδία

3404

4

0.6

0.1

48821

291

8.9

7.1

51325

284

9.3

6.9

117161

1136

21.3

27.8

108506

689

19.7

16.8

1947

5

0.4

0.1

57906

293

10.5

7.2

εξοπλισµού και συναρµολογητές (µονταδόροι) 22774

169

4.1

4.1

Ανώτερα διοικητικά και διευθυντικά στελέχη
του ∆ηµόσιου και Ιδιωτικού τοµέα
Πρόσωπα

που

ασκούν

επιστηµονικά,

καλλιτεχνικά και συναφή επαγγέλµατα
Τεχνολόγοι, τεχνικοί βοηθοί και ασκούντες
συναφή επαγγέλµατα
Υπάλληλοι γραφείου και ασκούντες συναφή
επαγγέλµατα
Απασχολούµενοι στην παροχή υπηρεσιών και
πωλητές σε καταστήµατα και υπαίθριες
αγορές
Ειδικευµένοι

γεωργοί,

κτηνοτρόφοι,

δασοκόµοι και αλιείς
Ειδικευµένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή
τεχνικά επαγγέλµατα
Χειριστές

σταθερών

εγκαταστάσεων,
Ανειδίκευτοι

βιοµηχανικών

µηχανηµάτων

εργάτες,

και

χειρώνακτες

και

µικροεπαγγελµατίες

139164

1220

25.3

29.8

Άλλο

82

0

0.0

0.0

Σύνολο

551090

4091

100.0

100.0

Πηγή : ΟΑΕ∆

Επεξεργασία στοιχείων : ΠΑΕΠ Α.Ε

Με βάση τα στοιχεία του Πίνακα 11 παρατηρούµε ότι :
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¾ στο σύνολο της χώρας οι «ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και
µικροεπαγγελµατίες» αποτελούν το µεγαλύτερο ποσοστό των εγγεγραµµένων
ανέργων (25,3%) και ακολουθούν οι «υπάλληλοι γραφείου» (21,3%)
¾ στο

νοµό

Αρκαδίας

οι

«ανειδίκευτοι

εργάτες,

χειρώνακτες

και

µικροεπαγγελµατίες» αποτελούν το µεγαλύτερο ποσοστό των εγγεγραµµένων
ανέργων (29,8%), ακολουθούν οι «υπάλληλοι γραφείου» (27,8%) και
ακολουθούν οι «απασχολούµενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές σε
καταστήµατα και υπαίθριες αγορές» (16,8%).
6.3. Συµπεράσµατα µε βάση τα στοιχεία της εγγεγραµµένης ανεργίας
Η ανάλυση των στοιχείων της εγγεγραµµένης ανεργίας αναδεικνύει την
ανάγκη ύπαρξης λεπτοµερέστερων στοιχείων που θα απεικονίζουν τα βασικά
χαρακτηριστικά των ανέργων. Με βάση τις πληροφορίες που µας παρέχουν τα
υπάρχοντα στοιχεία της εγγεγραµµένης ανεργίας συµπεραίνουµε ότι :
¾ ο αριθµός των εγγεγραµµένων ανέργων στο νοµό Αρκαδίας ως προς το
σύνολο των ανέργων παραµένει, ως ποσοστό, ο ίδιος τόσο το 2002 όσο και το
2003
¾ το ποσοστό των ανέργων γυναικών στο σύνολο των ανέργων στο νοµό
Αρκαδίας είναι µεγαλύτερο απ’ ότι το αντίστοιχο ποσοστό των ανέργων
γυναικών στο σύνολο των ανέργων στο σύνολο της χώρας
¾ η αύξηση του αριθµού των εγγεγραµµένων ανέργων ανδρών είναι µεγαλύτερη
από την αύξηση του αριθµού των εγγεγραµµένων ανέργων γυναικών στο νοµό
Αρκαδίας µ’ αποτέλεσµα το 2003 να αυξηθεί η συµµετοχή των ανέργων
ανδρών, στο σύνολο των ανέργων, και να µειωθεί η συµµετοχή των ανέργων
γυναικών
¾ το 2003 το µεγαλύτερο ποσοστό των ανέργων στο σύνολο των ανέργων στο
νοµό Αρκαδίας είναι ηλικίας 26 – 35 ετών
¾ το 2003 η ηλικιακή κατηγορία 15 – 18 ετών συµµετέχει στο σύνολο των
ανέργων στο νοµό Αρκαδίας περισσότερο απ’ ότι η αντίστοιχη ηλικιακή
κατηγορία στο σύνολο των ανέργων στο σύνολο της χώρας
¾ το µεγαλύτερο ποσοστό των ανέργων είναι µέτριου εκπαιδευτικού επιπέδου.
Το 2003 το 47,8% των ανέργων είναι απόφοιτοι λυκείου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒ∆ΟΜΟ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕ∆ΙΟΥ – ∆ΙΑΓΝΩΣΗ
ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
7.1. Γενικές πληροφορίες
Τα στοιχεία τα οποία αναλύονται στο κεφάλαιο αυτό προέρχονται από την
έρευνα πεδίου σε 7336 επιχειρήσεις σ’ όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας και σχεδόν
σ’ όλους τους νοµούς. Το δείγµα των επιχειρήσεων ήταν αντιπροσωπευτικό του
πληθυσµού και σχεδιάστηκε µε βάση τον οικονοµικό κλάδο, το τζίρο της
επιχείρησης, το µέγεθος της απασχόλησης και τη γεωγραφική διάσταση. Σκοπός της
έρευνας πεδίου είναι η διαπίστωση των αναγκών των επιχειρήσεων σε δεξιότητες και
επαγγέλµατα, καθώς επίσης και οι πιθανότητες µεταβολής του µεγέθους της
απασχόλησης τα επόµενα τρία χρόνια. Μέσα από την ανάλυση των στοιχείων της
έρευνας πεδίου λαµβάνουµε πληροφόρηση τόσο για την ίδια την επιχείρηση όσο και
για τα χαρακτηριστικά των απασχολουµένων σε αυτή, καθώς επίσης και για τους
πιθανούς µελλοντικούς εργαζόµενους που θα ήθελε να προσλάβει. Σ’ ότι αφορά την
επιχείρηση έχουµε πληροφορίες για το µέγεθος της επιχείρησης, για την οικονοµική
δραστηριότητα που ασκεί και για τα οικονοµικά δεδοµένα της επιχείρησης και
προβλέψεις σχετικά µε την πορεία της ίδιας της επιχείρησης αλλά και του κλάδου
στον οποίο δραστηριοποιείται. Σ’ ότι αφορά τους απασχολούµενους έχουµε
πληροφορίες για τον αριθµό των απασχολουµένων, το φύλο τους, το εκπαιδευτικό
τους επίπεδο, το επίπεδο των δεξιοτήτων τους, το είδος των εργασιακών τους
σχέσεων κλπ.
Στην περίπτωση του νοµού Αρκαδίας32 συλλέξαµε 50 ερωτηµατολόγια τα
οποία αποτελούν αντιπροσωπευτικό δείγµα των 5.343 επιχειρήσεων που υπάρχουν
στο νοµό. Ως εκ τούτου τα αποτελέσµατα που θα αναφέρουµε αφορούν τις 5.343
επιχειρήσεις αφού έχει γίνει αναγωγή του δείγµατος στον πληθυσµό. Η έρευνα
πραγµατοποιήθηκε την περίοδο Ιούλιος – ∆εκέµβριος 2003.

32

Εξαιτίας του ότι η έρευνα πεδίου αφορούσε όλη την Ελλάδα και όλους τους κλάδους οικονοµικής
δραστηριότητας και επεκτεινόταν και σε επίπεδο νοµού, σ’ αρκετές περιπτώσεις ο αριθµός των
ερωτηµατολογίων στο νοµό ήταν περιορισµένος, οπότε τα αποτελέσµατα είναι περισσότερο ενδείξεις
της κατάστασης στον εν λόγω νοµό.
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7.2. Η περίπτωση του νοµού Αρκαδίας
7.2.1. Η ταυτότητα των επιχειρήσεων
Όπως αναφέραµε προηγουµένως στο νοµό Αρκαδίας υπάρχουν 5.343
επιχειρήσεις. Από αυτές :
¾ το 12,7% είναι στον κλάδο «µεταποιητικές βιοµηχανίες»
¾ το 20,4% στον κλάδο «κατασκευές»
¾ το 23,1% στον κλάδο «χονδρικό και λιανικό εµπόριο»
¾ το 19,5% στον κλάδο «ξενοδοχεία και εστιατόρια»
¾ το 4,9% στον κλάδο «µεταφορές, αποθήκευση και επικοινωνίες»
¾ το 7,8% στον κλάδο «διαχείριση ακίνητης περιουσίας, εκµισθώσεις και
εµπορικές δραστηριότητες»
¾ το 7,8% στον κλάδο «άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών υπέρ του
κοινωνικού συνόλου κλπ»
Αναφορικά µε το µέγεθος του τζίρου παρατηρούµε ότι :
¾ το 88,6% των επιχειρήσεων έχει τζίρο µέχρι 0,1499 εκατοµµύρια ευρώ
¾ το 7,2% των επιχειρήσεων έχει τζίρο από 0,15 έως 0,299 εκατοµµύρια
ευρώ
¾ το 3,4% των επιχειρήσεων έχει τζίρο από 0,3 µέχρι 0,499 εκατοµµύρια
ευρώ
¾ το 3,0% των επιχειρήσεων έχει τζίρο από 0,5 µέχρι 1,499 εκατοµµύρια
ευρώ
¾ το 0,7% των επιχειρήσεων έχει τζίρο από 1,5 µέχρι 4,99 εκατοµµύρια
ευρώ
¾ το 0,06% των επιχειρήσεων έχει τζίρο από 5 – 14,99 εκατοµµύρια ευρώ
¾ το 0,02% των επιχειρήσεων έχει τζίρο από 15 – 49,99 εκατοµµύρια ευρώ.
Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων που έχει τζίρο µέχρι 0,1499 εκατοµµύρια
ευρώ δραστηριοποιείται στον κλάδο «κατασκευές» (22,7%) και στον κλάδο
«ξενοδοχεία και εστιατόρια» (22,7%). Σ’ ότι αφορά τον κλάδο «µεταποίηση»
παρατηρούµε ότι συγκεντρώνεται το 13,6% των επιχειρήσεων µε τζίρο µέχρι 0,1499
εκατοµµύρια ευρώ και στον κλάδο «χονδρικό και λιανικό εµπόριο» το 13,6% των
επιχειρήσεων µε αυτό το µέγεθος τζίρου.
Σ’ ότι αφορά τη διάρθρωση των επιχειρήσεων ανάλογα µε τον αριθµό των
απασχολουµένων παρατηρούµε ότι:
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¾ στο 58,8% των επιχειρήσεων απασχολείται ένα άτοµο (δηλαδή έχουµε
στην ουσία αυτοαπασχόληση)
¾ στο 27,6% των επιχειρήσεων απασχολούνται δύο άτοµα
¾ στο 5,6% των επιχειρήσεων απασχολούνται τρία άτοµα
¾ στο 2,4% των επιχειρήσεων απασχολούνται τέσσερα άτοµα
¾ στο 3,9% των επιχειρήσεων απασχολούνται 5 άτοµα
¾ στο 1,3% των επιχειρήσεων απασχολούνται από 6 µέχρι 10 άτοµα
¾ στο υπόλοιπο 0,4% των επιχειρήσεων απασχολούνται από 11 άτοµα
και άνω.
Κοιτώντας την κλαδική διάρθρωση των επιχειρήσεων ανάλογα µε τον αριθµό
των απασχολουµένων παρατηρούµε ότι :
¾ στον κλάδο «µεταποιητικές βιοµηχανίες» το 30,8% των επιχειρήσεων
απασχολεί ένα άτοµο, ένα άλλο 30,8% των επιχειρήσεων απασχολεί 2
άτοµα και ένα 30,8% απασχολεί 5 άτοµα
¾ στον κλάδο «κατασκευές» στο 97,9% των επιχειρήσεων απασχολείται
κυρίως ένα άτοµο
¾ στον κλάδο «χονδρικό και λιανικό εµπόριο» το 62,8% των
επιχειρήσεων απασχολεί ένα άτοµο, το 18,1% απασχολεί δύο άτοµα
και το 10,4% απασχολεί 4 άτοµα
¾ στον κλάδο «ξενοδοχεία και εστιατόρια» το 20% των επιχειρήσεων
είναι ατοµικές επιχειρήσεις (απασχολείται ένα άτοµο), το 60% των
επιχειρήσεων απασχολεί δύο άτοµα και το 20% απασχολεί τρία άτοµα
¾ στον κλάδο «µεταφορές, αποθήκευση και επικοινωνίες» απασχολείται
ένα άτοµο στο 98,5% των επιχειρήσεων
¾ το ίδιο ισχύει, δηλαδή απασχολούν κυρίως ένα άτοµο, στον κλάδο
«διαχείριση ακίνητης περιουσίας»
¾ στον κλάδο «άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών υπέρ του
κοινωνικού συνόλου» απασχολείται ένα άτοµο στο 50% των
επιχειρήσεων και στις υπόλοιπες απασχολούνται δύο άτοµα.
Το µεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων που απασχολεί ένα άτοµο είναι
στον κλάδο «κατασκευές» (το 33,9%) και στον κλάδο «χονδρικό και λιανικό
εµπόριο» (24,7%).
Το 24,8% των επιχειρήσεων του νοµού Αρκαδίας θεωρεί ότι οι προοπτικές
της επιχείρησης είναι θετικές για τα επόµενα τρία χρόνια, το 42,1% ότι θα είναι
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ουδέτερο και το 33,2% ότι θα είναι αρνητικές. Από αυτές τις επιχειρήσεις που έχουν
δηλώσει ότι οι προοπτικές τους είναι θετικές για τα επόµενα τρία έτη, το 33,6% είναι
στον κλάδο «κατασκευές», το 17,3% στον κλάδο «µεταποίηση» και το 15,7% στον
κλάδο «ξενοδοχεία και εστιατόρια».

Σ’ ότι αφορά το µέγεθος του τζίρου της

επιχείρησης το 78,5% των επιχειρήσεων των οποίων οι προοπτικές είναι θετικές για
τα επόµενα τρία έτη, έχει τζίρο µέχρι 0,1499 εκατοµµύρια ευρώ.
Το 51,3% των επιχειρήσεων διατήρησε κατά µέσο όρο τον κύκλο εργασιών
τους σταθερό και µόνο το 19,7% τον αύξησε, ενώ το 29% των επιχειρήσεων µείωσε
τον κύκλο εργασιών του. Από τις επιχειρήσεις που αύξησαν τον κύκλο εργασιών τους
τα τελευταία τρία χρόνια το 41,8% είναι στον κλάδο µεταποίηση και το 19,8% είναι
στον κλάδο «κατασκευές». Σ’ ότι αφορά το µέγεθος της απασχόλησης των
επιχειρήσεων που δήλωσαν ότι ο κύκλος των εργασιών τους κατά µέσο όρο αυξήθηκε
την τελευταία τριετία το 41,8% απασχολεί δύο άτοµα, το 20,1% απασχολεί ένα άτοµο
και ένα άλλο 20,1% απασχολεί 5 άτοµα. Σ’ ότι αφορά το µέγεθος του τζίρου για
αυτές τις επιχειρήσεις το 79,1% έχει τζίρο µέχρι 0,1499 εκατοµµύρια ευρώ.
Το 17,3% των επιχειρήσεων δήλωσε ότι τα κέρδη τους αυξήθηκαν κατά µέσο
όρο την τελευταία τριετία και το 49,2% ότι παρέµειναν σταθερά, ενώ το 33,5% αυτών
δήλωσε ότι τα κέρδη τους µειώθηκαν. Από αυτούς που δήλωσαν ότι τα κέρδη τους
αυξήθηκαν το 25,1% είναι στον κλάδο «µεταποίηση», το 22,6% είναι στον κλάδο
«κατασκευές» και ένα άλλο 22,6% στον κλάδο «ξενοδοχεία και εστιατόρια». Από τις
επιχειρήσεις που δήλωσαν ότι τα κέρδη τους µειώθηκαν την τελευταία τριετία το
26,2% είναι στον κλάδο «χονδρικό και λιανικό εµπόριο», το 24,2% είναι στον κλάδο
«κατασκευές», και το 23,2% είναι στον κλάδο «ξενοδοχεία και εστιατόρια».
Σύµφωνα µε τις απόψεις των υπευθύνων των επιχειρήσεων το 48,7% αυτών
είναι πολύ ανταγωνιστικές και το 39,6% είναι µέτρια ανταγωνιστικές. Από τις
επιχειρήσεις που θεωρούνται ότι είναι πολύ ανταγωνιστικές το 25,7% είναι στον
κλάδο «χονδρικό και λιανικό εµπόριο». Στην περίπτωση του κλάδου «µεταποιητικές
βιοµηχανίες» το 93,2% αυτών θεωρούνται ως πολύ ανταγωνιστικές. Στον κλάδο
«κατασκευές»

το

ποσοστό

των

επιχειρήσεων

που

θεωρούνται

ως

πολύ

ανταγωνιστικές ανέρχεται σε 38,5%. Στον κλάδο «χονδρικό και λιανικό εµπόριο και
στον κλάδο «ξενοδοχεία και εστιατόρια» το ποσοστό των επιχειρήσεων που
θεωρούνται ως πολύ ανταγωνιστικές ανέρχεται αντίστοιχα σε 54% και 20%.
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Από τις επιχειρήσεις που θεωρούνται πολύ ανταγωνιστικές το 55% είναι
ατοµικές επιχειρήσεις, δηλαδή απασχολούν 1 άτοµο και το 79,8% έχει τζίρο µέχρι
0,1499 εκατοµµύρια ευρώ.
Ο σηµαντικότερος παράγοντας (για το 59,9% των επιχειρήσεων) που
επηρεάζει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων είναι η ποιότητα του προϊόντος.
Ένα άλλο 13,4% των επιχειρήσεων θεωρεί ως σηµαντικότερο παράγοντα για την
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων την τιµή του προϊόντος. Από τις επιχειρήσεις
που θεωρούν ότι η ποιότητα του προϊόντος είναι ο σηµαντικότερος παράγοντας το
56,9% είναι ατοµικές επιχειρήσεις και το 91% έχει µέγεθος µέχρι 0,1499
εκατοµµύρια ευρώ.
Οι επιχειρήσεις δεν έχουν αναπτύξει υπεργολαβικές σχέσεις µε άλλες
επιχειρήσεις και δε σκοπεύουν να το κάνουν στο µέλλον.
Τα βασικά συµπεράσµατα που προκύπτουν από την πρώτη ενότητα είναι τα
ακόλουθα:
¾ η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων είναι µικρού µεγέθους (ή
καλύτερα αυτό που στην Ευρώπη ονοµάζουν zero firms) είτε µε βάση
το κριτήριο του τζίρου είτε µε βάση το κριτήριο της απασχόλησης
¾ το ποσοστό της αυτοαπασχόλησης είναι ιδιαίτερα σηµαντικό. Σε
µερικές περιπτώσεις, δηλαδή σε συγκεκριµένους κλάδους όπως π.χ,
στις κατασκευές, µάλλον θα πρέπει να χρησιµοποιείται αδήλωτο
προσωπικό.
¾ ο τεχνολογικός εκσυγχρονισµός των επιχειρήσεων πρέπει να µην έχει
προχωρήσει ουσιαστικά στο βαθµό που οι επιχειρήσεις είναι πολύ
µικρές και συνήθως ενός ατόµου
¾ η πλειοψηφία των επιχειρήσεων δραστηριοποιείται κυρίως στον κλάδο
«χονδρικό και λιανικό εµπόριο», «κατασκευές» και στον κλάδο
«ξενοδοχεία και εστιατόρια»
¾ οι προοπτικές των επιχειρήσεων για τα επόµενα τρία χρόνια, όπως
αυτές

προσδιορίζονται

από

τους

ίδιους

τους

ερωτώµενους,

προδιαγράφονται σχετικά θετικές
¾ το µεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων δήλωσαν ότι ο κύκλος
εργασιών τους και τα κέρδη τους παρέµειναν σταθερά την τελευταία
τριετία. Από αυτούς που δήλωσαν ότι αύξησαν τα κέρδη τους ένα
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σηµαντικό ποσοστό είναι στον κλάδο «µεταποίηση» και στον κλάδο
«κατασκευές».
¾ Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων, σύµφωνα µε τους υπευθύνους τους,
θεωρούνται ως πολύ ανταγωνιστικές
¾ Ο

σηµαντικότερος

προσδιοριστικός

παράγοντας

της

ανταγωνιστικότητας είναι κατά κύριο λόγο η ποιότητα του προϊόντος
και κατά δεύτερο η τιµή του προϊόντος
¾ Οι επιχειρήσεις δεν αναπτύσσουν υπεργολαβικές σχέσεις.
7.2.2. Χαρακτηριστικά απασχολουµένων στην επιχείρηση
Στο νοµό Αρκαδίας απασχολούνται 9.335 εργαζόµενοι από τους οποίους το
61,3% είναι άνδρες και το 38,7% είναι γυναίκες. Το 30,8% των απασχολουµένων
ανδρών απασχολείται στον κλάδο «χονδρικό και λιανικό εµπόριο», ενώ το 30,3% των
γυναικών απασχολούνται στον κλάδο «µεταποιητικές βιοµηχανίες». Το 76,2% των
απασχολουµένων εργάζεται σε επιχειρήσεις µε τζίρο µέχρι 0,1499 εκατοµµύρια
ευρώ. Το 33,6% των απασχολουµένων είναι σε ατοµικές επιχειρήσεις, δηλαδή είναι
αυτοαπασχολούµενοι και το 31,5% απασχολείται σε επιχειρήσεις µε µέγεθος
απασχόλησης τα 2 άτοµα.
Σ’ ότι αφορά την κατανοµή των απασχολουµένων ανά κλάδο οικονοµικής
δραστηριότητας παρατηρούµε ότι το 25,7% των απασχολουµένων είναι στον κλάδο
«χονδρικό και λιανικό εµπόριο» και το 22,3% είναι στον κλάδο «ξενοδοχεία και
εστιατόρια».
Η συντριπτική πλειοψηφία των απασχολουµένων έχει ελληνική υπηκοότητα
και µόνο το 0,6% έχει αλλοδαπή υπηκοότητα.
Σ’ ότι αφορά την ηλικιακή διάρθρωση των απασχολουµένων παρατηρούµε
ότι:
¾ το 16,5% είναι ηλικίας µέχρι 29 ετών
¾ το 55,3% είναι ηλικίας από 30 µέχρι 39 ετών
¾ το 28,2% είναι ηλικίας άνω των 50 ετών
¾ στην περίπτωση του κλάδου «Μεταποιητικές βιοµηχανίες» το 41,9% των
απασχολουµένων είναι ηλικίας 30 – 49 ετών και το 35% είναι ηλικίας άνω
των 50 ετών. Ανάλογη είναι η περίπτωση και των υπολοίπων κλάδων
οικονοµικής δραστηριότητας, όπου η πλειοψηφία των απασχολουµένων είναι
κυρίως άτοµα ηλικίας 30 – 49 ετών και κατά δεύτερο 50 ετών και άνω.
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Το 66,3% των απασχολουµένων σε επιχειρήσεις που απασχολούν ένα άτοµο,
είναι ηλικίας 30 – 49 ετών και το 33,7% αυτών είναι ηλικίας άνω των 50 ετών. Στην
περίπτωση των επιχειρήσεων που απασχολούν δύο άτοµα, το 33% των
απασχολουµένων έχει ηλικία 30 – 49 ετών και το 44,9% έχει ηλικία άνω των 50 ετών.
Το ίδιο ισχύει και στην ταξινόµηση των επιχειρήσεων µε κριτήριο το µέγεθος τζίρου
της επιχείρησης. Το 50% των απασχολουµένων σε επιχειρήσεις µε τζίρο µέχρι 0,1499
εκατοµµύρια ευρώ έχει ηλικία από 30 µέχρι 49 ετών και το 32,4% των
απασχολουµένων έχει ηλικία άνω των 50 ετών.
Από τα 9.335 άτοµα που απασχολούνται οι 5.726 είναι άνδρες (61,3%) και οι
3.609 είναι γυναίκες (38,7%). Από τους άνδρες το 58,1% έχει ηλικία από 30 µέχρι 49
ετών, ενώ στις γυναίκες το ποσοστό των ατόµων που έχει αυτή την ηλικία ανέρχεται
σε 50,9%. Το 30,6% των απασχολουµένων ανδρών και το 24,4% των
απασχολουµένων γυναικών έχει ηλικία άνω των 50 ετών.
Όπως ήδη έχουµε αναφέρει το 61,3% των απασχολουµένων είναι άνδρες και
το 38,7% είναι γυναίκες. Η κατανοµή αυτή διαφοροποιείται ανάλογα µε την ηλικιακή
κατηγορία. Για τους νέους µέχρι 29 ετών το 42,1% είναι άνδρες και το 57,9% είναι
γυναίκες. Για τα άτοµα ηλικίας από 30 µέχρι 49 ετών το 64,4% είναι άνδρες και το
35,6% είναι γυναίκες. Στην περίπτωση των απασχολουµένων µε ηλικία άνω των 50
ετών το 66,6% είναι άνδρες και το 35,4% είναι γυναίκες. ∆ηλαδή όσο αυξάνεται η
ηλικία, αυξάνεται η ποσοστιαία συµµετοχή των απασχολουµένων ανδρών στο
σύνολο των απασχολουµένων.
Το 74,2% των απασχολουµένων είναι ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης. Αυτό το
φαινόµενο είναι ιδιαίτερα έντονο και αυξάνεται συνεχώς στον κλάδο «κατασκευές»
(96,5) και άλλες δραστηριότητες του τριτογενή τοµέα, όπως «µεταφορές,
αποθήκευση και επικοινωνίες», «ξενοδοχεία και εστιατόρια», «διαχείριση ακίνητης
περιουσίας, εκµισθώσεις και εµπορικές δραστηριότητες» και «άλλες δραστηριότητες
παροχής υπηρεσιών υπέρ του κοινωνικού συνόλου και άλλων υπηρεσιών κοινωνικού
ή ατοµικού χαρακτήρα».
Το µεγαλύτερο ποσοστό των ιδιοκτητών (81,1% του συνόλου των ιδιοκτητών)
είναι σε επιχειρήσεις µε τζίρο µέχρι 0,1499 εκατοµµύρια ευρώ. Το 45,4% των
ιδιοκτητών είναι σ’ ατοµικές επιχειρήσεις (δεν απασχολείται άλλο άτοµο εκτός του
ιδιοκτήτη), το 32,3% αυτών είναι σ’ επιχειρήσεις όπου απασχολείται ένα ακόµη
άτοµο εκτός του ιδιοκτήτη και το 12,4% των ιδιοκτητών είναι σ’ επιχειρήσεις όπου
απασχολούνται δύο επιπλέον άτοµα εκτός του ιδιοκτήτη.
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Το 93,2% των απασχολουµένων εργάζεται µε πλήρη απασχόληση και το 6,8%
εργάζεται µε µερική απασχόληση. Από αυτούς που απασχολούνται σε εργασίες µε
µερική απασχόληση το 65,6% αυτών είναι στον κλάδο «χονδρικό και λιανικό
εµπόριο», όπου το ποσοστό της µερικής απασχόλησης επί του συνόλου των
απασχολουµένων είναι 20%, και το 32,8% είναι στον κλάδο «άλλες δραστηριότητες
παροχής υπηρεσιών υπέρ του κοινωνικού συνόλου και άλλων υπηρεσιών κοινωνικού
ή ατοµικού χαρακτήρα», όπου το ποσοστό της µερικής απασχόλησης είναι 33,3%.
Από αυτούς που εργάζονται µε µερική απασχόληση το 74,1% απασχολείται
σε επιχειρήσεις µε τζίρο µέχρι 0,1499 εκατοµµύρια ευρώ και το 36,1% σε ατοµικές
επιχειρήσεις και το 29,1% σε επιχειρήσεις που απασχολούν δύο άτοµα. Γενικά το
καθεστώς της µερικής απασχόλησης υπάρχει κυρίως σε επιχειρήσεις µε σχετικά
µικρό µέσο µέγεθος απασχόλησης. Αντιθέτως όσο αυξάνεται το µέσο µέγεθος
απασχόλησης της επιχείρησης τόσο µειώνεται ο αριθµός των απασχολουµένων
µερικής απασχόλησης. Από αυτούς που απασχολούνται µερικώς το 65,6% είναι
γυναίκες. Το ποσοστό µερικής απασχόλησης σε αυτές ανέρχεται στο 11,5%.
Οι απασχολούµενοι µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου αποτελούν το 4% του
συνόλου των απασχολουµένων. Από τους άνδρες απασχολούµενους το 6,5% είναι µε
συµβάσεις ορισµένου χρόνου, ενώ στην περίπτωση των γυναικών απασχολουµένων
δεν υπάρχουν γυναίκες που να απασχολούνται µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου.
Στην περίπτωση των απασχολουµένων µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου παρατηρούµε
ότι το ποσοστό αυτό είναι υψηλότερο στον κλάδο «ξενοδοχεία και εστιατόρια» (10%)
και στον κλάδο «µεταποιητικές βιοµηχανίες» (6%) απ’ ότι είναι στους άλλους
κλάδους. Σ’ ότι αφορά το µέγεθος της επιχείρησης παρατηρούµε ότι το 56,2% των
απασχολουµένων µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου είναι σε επιχειρήσεις µικρού
µεγέθους (µέχρι 0,1499 εκατοµµύρια ευρώ) και σε επιχειρήσεις που απασχολούν
κατά µέσο όρο 2 εργαζόµενους (το 61,6% των απασχολουµένων µε συµβάσεις
ορισµένου χρόνου).
Η

πλειοψηφία

των

απασχολουµένων

(42,5%

του

συνόλου

των

απασχολουµένων) στις επιχειρήσεις εργάζεται σε αυτές περισσότερο από 15 χρόνια.
Το 23,4% εργάζεται λιγότερο από 2 χρόνια, το 17,5% εργάζεται από 2 – 6 χρόνια και
το 16,5% των απασχολουµένων εργάζεται από 7 έως 15 χρόνια.
Από αυτούς που εργάζονται στην ίδια επιχείρηση για λιγότερο από δύο χρόνια
το 47,5% απασχολείται στον κλάδο «ξενοδοχεία και εστιατόρια». Στην περίπτωση
αυτών που έχουν προϋπηρεσία από 2 – 6 χρόνια το 39,6% είναι στον κλάδο
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«µεταποιητικές βιοµηχανίες». Στην περίπτωση αυτών που απασχολούνται από 7 – 15
χρόνια το 27%% απασχολείται στον κλάδο «ξενοδοχεία και εστιατόρια» και το
22,3% στον κλάδο «χονδρικό και λιανικό εµπόριο» και το 27,3%% των ατόµων που
έχουν προϋπηρεσία άνω των 15 χρόνων απασχολείται στον κλάδο «χονδρικό και
λιανικό εµπόριο». Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η ποσοστιαία κατανοµή
των απασχολουµένων ανάλογα µε το χρόνο προϋπηρεσίας και το φύλο.
Πίνακας 1: Ποσοστιαία κατανοµή των απασχολουµένων ανάλογα µε τα έτη
προϋπηρεσίας και το φύλο
Σύνολο

Άνδρες

Γυναίκες

< 2 χρόνια

23.4

27.3

17.4

2 – 6 χρόνια

17.5

6.7

34.6

7 – 15 χρόνια

16.5

23.0

6.2

> 15 χρόνια

42.5

43.0

41.8

Σύνολο

100.0

100.0

100.0

Πηγή : Έρευνα πεδίου ΠΑΕΠ 2003
Όπως προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα :
¾ το µεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουµένων εργάζεται για περισσότερο από
15 χρόνια
¾ ένα πολύ µεγάλο ποσοστό γυναικών εργάζεται (34,6%) εργάζεται από 2 έως 6
χρόνια και ένα άλλο ποσοστό (41,8%) εργάζεται για περισσότερο από 15
χρόνια
¾ το ποσοστό των ανδρών που απασχολείται από 2 – 6 χρόνια είναι ιδιαίτερα
µικρό (6,7%)
Από το σύνολο των απασχολουµένων το 74,2% είναι ιδιοκτήτες, το 23,6% δεν
έχει σχέση µε τον ιδιοκτήτη και το 2,3% έχει συγγενική σχέση µε τον ιδιοκτήτη.
Παρατηρώντας τη διάρθρωση της απασχόλησης στον κλάδο «µεταποιητικές
βιοµηχανίες» το 49% των απασχολουµένων είναι ιδιοκτήτες, το 40% δεν έχουν σχέση
µε τον ιδιοκτήτη και το 11% έχει συγγενική σχέση µε τον ιδιοκτήτη. Επιπλέον όσοι
απασχολούµενοι έχουν συγγενική σχέση µε τον ιδιοκτήτη απασχολούνται κυρίως (σε
ποσοστό 98,6%) σε επιχειρήσεις µε µέγεθος απασχόλησης τα 5 άτοµα και µε τζίρο
µέχρι 0,1499 εκατοµµύρια ευρώ.
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Το µεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουµένων (38,7%) απασχολούνται ως
«διευθυντικά στελέχη µικρών και µεγάλων επιχειρήσεων» και ειδικότερα το 38,1%
απασχολούνται ως «∆ιευθύνοντες επιχειρηµατίες και προϊστάµενοι µικρών
επιχειρήσεων» και ακολουθεί ένα άλλο 23,7% των απασχολουµένων που είναι
«ειδικευµένοι τεχνίτες». Από αυτούς που απασχολούνται ως «∆ιευθύνοντες
επιχειρηµατίες και προϊστάµενοι µικρών επιχειρήσεων» το 38,9% είναι στον κλάδο
«χονδρικό και λιανικό εµπόριο» και το 46,9% στον κλάδο «ξενοδοχεία και
εστιατόρια». Το µεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουµένων ως «ειδικευµένοι
τεχνίτες» είναι στον κλάδο «µεταποιητικές βιοµηχανίες» (42,1%) και στον κλάδο
«κατασκευές» (31,6%).
Το 74,9% των απασχολουµένων ως «διευθυντικά στελέχη µικρών και
µεγάλων επιχειρήσεων» ευρίσκονται σε επιχειρήσεις µε τζίρο µέχρι 0,1499
εκατοµµύρια ευρώ. Το 32,9% των απασχολουµένων ως «διευθυντικά στελέχη µικρών
ή µεγάλων επιχειρήσεων» ευρίσκονται σε επιχειρήσεις µε µέγεθος απασχόλησης τα 2
άτοµα, το 27,3% σε ατοµικές επιχειρήσεις, από πλευράς µεγέθους απασχόλησης, και
το 22,1% σε επιχειρήσεις µε µέγεθος απασχόλησης τα 3 άτοµα. Στην περίπτωση των
«ειδικευµένων τεχνιτών» το 75,2% ευρίσκεται σε επιχειρήσεις µε τζίρο µέχρι 0,1499
εκατοµµύρια ευρώ και το 48,2% σε ατοµικές επιχειρήσεις από πλευράς
απασχόλησης.
Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η κατανοµή των απασχολουµένων ανά
επάγγελµα και φύλο:
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Πίνακας 2 : Ποσοστιαία κατανοµή ανά επάγγελµα και φύλο
Σύνολο

Άνδρες

Γυναίκες

38.7

32.7

48.2

9.5

13.3

3.6

0.3

0.4

0.0

1.0

0.6

1.5

14.1

4.6

29.3

23.7

31.3

11.6

8.9

14.4

0.0

µικροεπαγγελµατίες

3.9

2.6

5.9

Σύνολο

100.0

100.0

100.0

∆ιευθύνοντες

και

ανώτερα

στελέχη

µεγάλων

επιχειρήσεων και ∆ιευθύνοντες επιχειρηµατίες και
προϊστάµενοι µικρών επιχειρήσεων
Πρόσωπα που ασκούν επιστηµονικά, καλλιτεχνικά
και συναφή επαγγέλµατα
Τεχνολόγοι, τεχνικοί βοηθοί και ασκούντες συναφή
επαγγέλµατα
Υπάλληλοι

γραφείου

και

ασκούντες

συναφή

επαγγέλµατα
Απασχολούµενοι στην παροχή υπηρεσιών και
πωλητές σε καταστήµατα
Ειδικευµένοι

τεχνίτες

και

ασκούντες

συναφή

επαγγέλµατα
Χειριστές σταθερών βιοµηχανικών εγκαταστάσεων,
µηχανηµάτων
Ανειδίκευτοι

εργάτες,

χειρώνακτες

και

Πηγή : Έρευνα πεδίου ΠΑΕΠ 2003
Από τον προαναφερόµενο πίνακα παρατηρούµε ότι :
¾ το ποσοστό των γυναικών που απασχολούνται ως «διευθυντές µικρών ή
µεγάλων επιχειρήσεων» στο σύνολο των απασχολουµένων γυναικών είναι
µεγαλύτερο από το αντίστοιχο ποσοστό των απασχολουµένων ανδρών της
ίδιας επαγγελµατικής κατηγορίας στο σύνολο των απασχολουµένων ανδρών
¾ η

πλειοψηφία

των

απασχολουµένων

γυναικών

εργάζεται

είτε

ως

«διευθύνοντες και ανώτερα στελέχη µεγάλων επιχειρήσεων και ∆ιευθύνοντες
επιχειρηµατίες και προϊστάµενοι µικρών επιχειρήσεων» (48,2%) είτε ως
«απασχολούµενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές σε καταστήµατα»
(29,3%)
¾ η πλειοψηφία των απασχολούµενων ανδρών εργάζεται είτε ως «διευθύνοντες
και ανώτερα στελέχη µεγάλων επιχειρήσεων και ∆ιευθύνοντες επιχειρηµατίες
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και προϊστάµενοι µικρών επιχειρήσεων» (32,7%) είτε ως «ειδικευµένοι
τεχνίτες».
Σ’ ότι αφορά το επίπεδο εκπαίδευσης παρατηρούµε ότι :
¾ το 64,6% των απασχολουµένων είναι χαµηλού εκπαιδευτικού επιπέδου (µέχρι
απόφοιτοι γυµνασίου)
¾ το 10,6% των απασχολουµένων είναι απόφοιτοι λυκείου
¾ το 15,4% είναι απόφοιτοι ΑΕΙ και το 0,5% είναι απόφοιτοι ΤΕΙ.
Όσοι είναι υψηλότερου εκπαιδευτικού επιπέδου απασχολούνται σε επαγγέλµατα
που

απαιτούν

περισσότερες

γνώσεις.

Αντιθέτως

όσοι

είναι

χαµηλότερου

εκπαιδευτικού επιπέδου απασχολούνται σε επαγγέλµατα που δεν απαιτούνται
επιστηµονικές γνώσεις. Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η ποσοστιαία
κατανοµή των απασχολουµένων ανάλογα µε το επάγγελµα και το εκπαιδευτικό
επίπεδο.
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Πίνακας 3 : Ποσοστιαία κατανοµή των εργαζοµένων ανάλογα µε το εκπαιδευτικό
επίπεδο και το επάγγελµα
Σύνολο Γυµνάσιο Λύκειο ΟΑΕ∆ ΙΕΚ

ΤΕΙ

ΑΕΙ

38.7

38.3

45.8

28.8

84.3

94.2

2.2

9.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

97.4

τεχνικοί βοηθοί

0.3

0.0

0.0

0.0

0.0

4.8

0.0

Υπάλληλοι γραφείου

1.0

0.4

4.8

0.0

4.6

0.8

0.3

καταστήµατα

14.1

14.3

25.5

28.4

0.0

0.0

0.0

Ειδικευµένοι τεχνίτες

23.7

28.2

21.1

39.2

11.1

0.0

0.0

8.9

12.8

2.8

3.6

0.0

0.0

0.0

µικροεπαγγελµατίες

3.9

6.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Σύνολο

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0 100.0 100.0

∆ιευθυντές µικρών
και µεγάλων
επιχειρήσεων
Πρόσωπα που ασκούν
επιστηµονικά και
καλλιτεχνικά
επαγγέλµατα
Τεχνολόγοι και

Απασχολούµενοι
στην παροχή
υπηρεσιών και
πωλητές σε

Χειριστές σταθερών
βιοµηχανικών
εγκαταστάσεων,
µηχανηµάτων
Ανειδίκευτοι εργάτες,
χειρώνακτες και

Πηγή : Έρευνα πεδίου ΠΑΕΠ Α.Ε. 2003
Με βάση τα στοιχεία του Πίνακα 3 παρατηρούµε ότι:
¾ το 94,2% των αποφοίτων ΤΕΙ απασχολούνται ως «διευθυντές µικρών και
µεγάλων επιχειρήσεων»
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¾ το 97,4% των αποφοίτων ΑΕΙ απασχολείται ως «Πρόσωπα που ασκούν
επιστηµονικά και καλλιτεχνικά επαγγέλµατα»
¾ το 38,3% των αποφοίτων γυµνασίου και το 45,8% των αποφοίτων λυκείου
απασχολούνται ως «διευθυντές µικρών και µεγάλων επιχειρήσεων»
¾ το 28,2% των αποφοίτων γυµνασίου και το 39,2% των αποφοίτων ΟΑΕ∆
απασχολούνται ως «ειδικευµένοι τεχνίτες»
Αναφορικά µε τον κλάδο που απασχολούνται και το εκπαιδευτικό επίπεδο
των εργαζοµένων παρατηρούµε ότι:
¾ το µεγαλύτερο ποσοστό των ατόµων µε χαµηλό εκπαιδευτικό επίπεδο
(µέχρι απόφοιτοι γυµνασίου) απασχολείται στον κλάδο «µεταποιητικές
βιοµηχανίες» (31,7%), στον κλάδο «χονδρικό και λιανικό εµπόριο»
(21,2%) και στον κλάδο «ξενοδοχεία και εστιατόρια» (24,1%)
¾ το µεγαλύτερο ποσοστό των αποφοίτων λυκείου απασχολείται κυρίως
στον κλάδο «ξενοδοχεία και εστιατόρια» (42,2%), το 32,6% στον
κλάδο «χονδρικό και λιανικό εµπόριο» και το 21,4% στον κλάδο
«κατασκευές»
¾ το µεγαλύτερο ποσοστό των αποφοίτων ΑΕΙ απασχολείται στον κλάδο
«διαχείριση

ακίνητης

περιουσίας,

εκµισθώσεις

και

εµπορικές

δραστηριότητες» (45,6%), στον κλάδο «χονδρικό και λιανικό
εµπόριο» (30,9%) και στον κλάδο «εκπαίδευση» (22,8%).
Αναφορικά µε τον αριθµό των απασχολουµένων που εκτιµούν ότι οι
επιχειρήσεις θα έχουν σ’ ένα χρόνο, σχεδόν όλες απάντησαν ότι δεν σκοπεύουν να
µεταβάλουν το µέγεθος της απασχόλησης. Ειδικότερα το µέγεθος της απασχόλησης
σ’ ένα έτος αναµένεται να µειωθεί από 9.335 άτοµα σε 9.331 άτοµα, δηλαδή κατά 4
άτοµα. Η µείωση αυτή των 4 ατόµων αφορά τον κλάδο «χονδρικό και λιανικό
εµπόριο».
Σ’ ότι αφορά το εκτιµώµενο µέγεθος της απασχόλησης σε µία περίοδο 3 ετών
αναµένεται να αυξηθεί από 9.335 άτοµα, που είναι σήµερα σε 9.768 άτοµα µετά από
τρία έτη, δηλαδή αύξηση κατά 433 άτοµα, 4,6%.
Στον ακόλουθο πίνακα

παρουσιάζεται η κατανοµή της αύξησης της

απασχόλησης ανάλογα µε τον κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας.
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Πίνακας 4 : Κατανοµή της αύξησης της απασχόλησης σε µία περίοδο τριών ετών ανά
κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας
Τώρα

Μετά

Απόλυτες

Ποσοστιαίες

από 3 έτη

τιµές

τιµές

Μεταποιητικές βιοµηχανίες

1924

1924

0

0.0

Κατασκευές

1169

1185

16

1.4

Χονδρικό και λιανικό εµπόριο

2401

2610

209

8.7

Ξενοδοχεία και εστιατόρια

2079

2079

0

0.0

307

307

0

0.0

δραστηριότητες

416

624

208

50.0

Εκπαίδευση

416

416

0

0.0

κοινωνικού ή ατοµικού χαρακτήρα

624

624

0

0.0

Σύνολο

9335

9768

433

4.6

Μεταφορές,

αποθήκευση

και

επικοινωνίες
∆ιαχείριση

ακίνητης

εκµισθώσεις

Άλλες

περιουσίας,

και

δραστηριότητες

εµπορικές

παροχής

υπηρεσιών υπέρ του κοινωνικού
συνόλου

και

άλλων

υπηρεσιών

Πηγή : Έρευνα πεδίου ΠΑΕΠ Α.Ε. 2003
Με βάση τα στοιχεία του Πίνακα 4 παρατηρούµε ότι η αύξηση της συνολικής
απασχόλησης µετά από τρία έτη αναµένεται να προέλθει κυρίως από την αύξηση της
απασχόλησης στον κλάδο «χονδρικό και λιανικό εµπόριο» και στον κλάδο
«διαχείριση ακίνητης περιουσίας, εκµισθώσεις και εµπορικές δραστηριότητες».
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Πίνακας 5 : Κατανοµή της αύξησης της απασχόλησης σε µία περίοδο τριών ετών ανά
επαγγελµατική κατηγορία
Τώρα

Μετά

Απόλυτες

Ποσοστιαίες

από 3 έτη

τιµές

τιµές

3609

3609

0

0.0

και καλλιτεχνικά επαγγέλµατα

888

888

0

0.0

Τεχνολόγοι και τεχνικοί βοηθοί

25

362

337

1348.0

Υπάλληλοι γραφείου

91

91

0

0.0

καταστήµατα

1320

1362

42

3.2

Ειδικευµένοι τεχνίτες

2212

2238

26

1.2

827

857

30

3.6

και µικροεπαγγελµατίες

362

362

0

0.0

Σύνολο

9335

9768

433

4.6

3609

3609

0

0.0

∆ιευθυντές µικρών και µεγάλων
επιχειρήσεων
Πρόσωπα που ασκούν επιστηµονικά

Απασχολούµενοι στην παροχή
υπηρεσιών και πωλητές σε

Χειριστές σταθερών βιοµηχανικών
εγκαταστάσεων, µηχανηµάτων
Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες

∆ιευθύνοντες και ανώτερα στελέχη
µεγάλων επιχειρήσεων και
∆ιευθύνοντες επιχειρηµατίες και
προϊστάµενοι µικρών επιχειρήσεων

Πηγή : Έρευνα πεδίου ΠΑΕΠ Α.Ε. 2003
Από τον ανωτέρω πίνακα προκύπτει ότι :
¾ αναµένεται να αυξηθεί σηµαντικά η απασχόληση στους «τεχνολόγους και
τεχνικούς βοηθούς»
¾ αναµένεται να αυξηθεί λίγο η απασχόληση στους «απασχολούµενους στην
παροχή υπηρεσιών και πωλητών σε καταστήµατα», στους «ειδικευµένους
τεχνίτες» και στους «χειριστές σταθερών βιοµηχανικών εγκαταστάσεων,
µηχανηµάτων».
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Τα βασικά συµπεράσµατα που προκύπτουν από αυτή την ενότητα είναι ότι :
¾ η συντριπτική πλειοψηφία των απασχολουµένων είναι άνδρες (61,3%)
¾ η πλειοψηφία των απασχολουµένων (55,3%) είναι ηλικίας 30 – 49 ετών
¾ το 25,7% των απασχολουµένων είναι στον κλάδο «χονδρικό και λιανικό
εµπόριο» και το 22,3% είναι στον κλάδο «ξενοδοχεία και εστιατόρια»
¾ το 74,2% απασχολουµένων είναι ιδιοκτήτες και µάλιστα το µεγαλύτερο
ποσοστό αυτών είναι σε ατοµικές επιχειρήσεις. Ειδικά στον κλάδο
«κατασκευές» το 96,5% των απασχολουµένων είναι ιδιοκτήτες
¾ το µεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουµένων ως ιδιοκτήτες (81,1%) είναι
σε επιχειρήσεις µε τζίρο µέχρι 0,1499 εκατοµµύρια ευρώ
¾ το 6,8% των απασχολουµένων εργάζεται µε µερική απασχόληση. Στον
κλάδο «χονδρικό και λιανικό εµπόριο» το ποσοστό της µερικής
απασχόλησης είναι 20%
¾ το 4% των απασχολουµένων είναι µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου. Στον
κλάδο «ξενοδοχεία και εστιατόρια» το ποσοστό των απασχολουµένων µε
συµβάσεις ορισµένου χρόνου ανέρχεται σε 10%
¾ η πλειοψηφία των απασχολουµένων (42,5%) εργάζεται για περισσότερο
από 15 χρόνια
¾ ένα µικρό ποσοστό των απασχολουµένων έχει συγγενική σχέση µε τον
ιδιοκτήτη της επιχείρησης
¾ το µεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουµένων (38,7%) εργάζονται ως
«∆ιευθυντές µικρών και µεγάλων επιχειρήσεων» και το 23,7% ως
«ειδικευµένοι τεχνίτες»
¾ το 64,6% των απασχολουµένων είναι χαµηλού εκπαιδευτικού επιπέδου
(µέχρι απόφοιτοι γυµνασίου).
7.2.3. Η πολιτική διαχείρισης του ανθρώπινου δυναµικού
Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων (77,9%) δεν ακολουθεί συγκεκριµένη
πολιτική όταν θέλει να προσλάβει προσωπικό. Ένα άλλο 20,5% των επιχειρήσεων
προσλαµβάνει κόσµο µέσω γνωστών, φίλων και συναδέλφων. Αυτό ισχύει για όλες
τις επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας. Στον κλάδο
«µεταποιητικές βιοµηχανίες» το ποσοστό των επιχειρήσεων που δεν ακολουθούν
συγκεκριµένο τρόπο πρόσληψης προσωπικού ανέρχεται σε 61,5%, ενώ το 34,6%
προσλαµβάνει µέσω γνωστών, φίλων και συναδέλφων. Στις κατασκευές το ποσοστό
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που δεν ακολουθεί συγκεκριµένο τρόπο πρόσληψης ανέρχεται σε 99,7%. Το ίδιο
ισχύει και για τον κλάδο «διαχείριση ακίνητης περιουσίας, εκµισθώσεις και
εµπορικές δραστηριότητες» και «άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών υπέρ του
κοινωνικού συνόλου και άλλων υπηρεσιών κοινωνικού ή ατοµικού χαρακτήρα». Στον
κλάδο «χονδρικό και λιανικό εµπόριο» το ποσοστό των επιχειρήσεων που δεν
ακολουθούν συγκεκριµένη πολιτική προσλήψεων είναι 81%, στον κλάδο «ξενοδοχεία
και εστιατόρια» στο 60% και στον κλάδο «µεταφορές, αποθήκευση και επικοινωνίες»
στο 78,8%.
Η πολιτική πρόσληψης «µέσω γνωστών και φίλων» είναι περισσότερο
διαδοµένη σε επιχειρήσεις που απασχολούν από 4 µέχρι 10 άτοµα και από είκοσι
άτοµα και άνω. Σ’ επιχειρήσεις µε µέγεθος απασχόλησης τα 2 άτοµα το 45,3% αυτών
προσλαµβάνει προσωπικό «µέσω γνωστών και φίλων». Σε επιχειρήσεις που
απασχολούν από 11 – 20 άτοµα το ποσοστό των επιχειρήσεων που προσλαµβάνουν
«µέσω γνωστών και φίλων» είναι 67,7%.
Παρατηρώντας την κατανοµή των επιχειρήσεων ανάλογα µε τον τρόπο
πρόσληψης και το µέγεθος της επιχείρησης, παρατηρούµε ότι κατά κανόνα όσο ο
τζίρος της επιχείρησης αυξάνεται τόσο αυξάνεται ο αριθµός των επιχειρήσεων που
προσλαµβάνουν προσωπικό µέσω γνωστών, φίλων, συναδέλφων. Αυτό κυρίως ισχύει
για επιχειρήσεις µε τζίρο µεγαλύτερο από 0,3 εκατοµµύρια ευρώ.
Σε περίπτωση που η επιχείρηση αντιµετωπίζει πρόσθετες ανάγκες και
χρειάζεται επιπλέον εργατικό δυναµικό, η πλειοψηφία των επιχειρήσεων (51,5%) δεν
γνωρίζει (ή και δεν απάντησε) µε ποιο τρόπο µπορεί να αντιµετωπίσει τις έκτακτες
ανάγκες. Το 47,6% των επιχειρήσεων απάντησε ότι δεν έχει συγκεκριµένη πολιτική.
Μόνο το 1% των επιχειρήσεων απάντησε ότι αντιµετωπίζει το πρόβληµα του όγκου
δουλειάς ή των πρόσθετων αναγκών χρησιµοποιώντας το ήδη υπάρχον προσωπικό
της υπερωριακά. Όλες οι επιχειρήσεις που καταφεύγουν στην πολιτική των
υπερωριών,

δραστηριοποιούνται

στον

κλάδο

«µεταφορές,

αποθήκευση

και

επικοινωνίες». Οι επιχειρήσεις αυτές είναι ατοµικές επιχειρήσεις, έχουν µέγεθος
τζίρου από 0,3 – 0,499 εκατοµµύρια ευρώ και αντιµετωπίζουν το θέµα των
υπερωριών ευκαιριακά. Ο κύριος λόγος για τον οποίο οι επιχειρήσεις αυτές
χρησιµοποιούν την πολιτική των υπερωριών και όχι προσλήψεις ατόµων µερικής
απασχόλησης, είναι ότι οποιαδήποτε άλλη λύση δηµιουργεί επιπρόσθετες δυσκολίες
στην αντιµετώπιση του έκτακτου όγκου εργασίας.
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Αναφορικά µε το πώς οι εργαζόµενοι στην επιχείρηση µαθαίνουν το
αντικείµενο εργασίας τους, το 73,2% των επιχειρήσεων απάντησε ότι δεν υπάρχει
συγκεκριµένη διαδικασία. Το 22,8% απάντησε ότι οι εργαζόµενοι µαθαίνουν το
αντικείµενο εργασίας τους µέσα από το συνδυασµό εκπαίδευσης / κατάρτισης και
εµπειρίας από τη θέση. Το µεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων (38,1%) από αυτές
που δήλωσαν ότι οι εργαζόµενοί τους µαθαίνουν από το συνδυασµό εκπαίδευσης /
κατάρτισης και εµπειρίας στη θέση, βρίσκεται στον κλάδο «µεταποιητικές
βιοµηχανίες». Σ’ ότι αφορά το µέγεθος της επιχείρησης ανάλογα µε το µέγεθος των
απασχολουµένων οι επιχειρήσεις όπου οι απασχολούµενοι µαθαίνουν το αντικείµενο
εργασίας τους είτε µέσα από την εµπειρία τους είτε µέσα από ένα συνδυασµό
εκπαίδευσης / κατάρτισης και εµπειρίας είναι επιχειρήσεις που απασχολούν 2 άτοµα
(39,8%).
Η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων (80,5%) θεωρεί ότι οι άνδρες
εργαζόµενοι προσαρµόζονται στις απαιτήσεις των θέσεων. Από αυτές τις επιχειρήσεις
το 25,3% είναι στον κλάδο «κατασκευές», το 63,3% είναι ατοµικές, και το 82,2%
αυτών των επιχειρήσεων έχει µέγεθος τζίρου µέχρι 0,1499 εκατοµµύρια ευρώ. Στην
περίπτωση των απασχολουµένων γυναικών το 35,4% των επιχειρήσεων απάντησε ότι
οι εργαζόµενοι προσαρµόζονται στις απαιτήσεις των θέσεων, ενώ το 56,8% των
επιχειρήσεων απάντησε ότι δεν απασχολεί καθόλου γυναίκες. Από τις επιχειρήσεις
που απάντησαν ότι οι γυναίκες εργαζόµενες προσαρµόζονται στις απαιτήσεις των
θέσεων, το 33% ανήκει στον κλάδο «ξενοδοχεία και εστιατόρια» και το 31,1% ανήκει
στον κλάδο «χονδρικό και λιανικό εµπόριο». Το 53,5% αυτών των επιχειρήσεων
έχουν µέσο µέγεθος απασχόλησης τα 2 άτοµα και το 76,9% έχει µέγεθος τζίρου µέχρι
0,1499 εκατοµµύρια ευρώ.
Σε περίπτωση που διαπιστωθούν ελλείψεις στην κατάρτιση του προσωπικού
το 91,7% των επιχειρήσεων απάντησε ότι δεν έχει συγκεκριµένη πολιτική και το
8,2% των επιχειρήσεων προσλαµβάνει καταρτισµένο προσωπικό. Από αυτές που
προσλαµβάνουν

καταρτισµένο

προσωπικό,

το

47,4%

είναι

στον

κλάδο

«µεταποιητικές βιοµηχανίες» και ένα άλλο 47,4% είναι στον κλάδο «εκπαίδευση».
Τα βασικά συµπεράσµατα που προκύπτουν από την ενότητα αυτή είναι :
¾ δεν υπάρχει συγκεκριµένη πολιτική που ακολουθούν οι επιχειρήσεις όταν
θέλουν να προσλάβουν προσωπικό. Ένα µόνο 20,5% των επιχειρήσεων
προσλαµβάνει προσωπικό µέσω γνωστών, φίλων και συναδέλφων.
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¾ δεν υπάρχει συγκεκριµένη πολιτική που ακολουθούν οι επιχειρήσεις για να
καλύψουν έκτακτες ανάγκες σε εργατικό δυναµικό
¾ δεν υπάρχει συγκεκριµένη διαδικασία βάση της οποίας οι εργαζόµενοι
µαθαίνουν το αντικείµενο εργασίας τους για το 73,2% των επιχειρήσεων. Για
το 22,8% των επιχειρήσεων οι εργαζόµενοι µαθαίνουν το αντικείµενο
εργασίας τους µέσα από το συνδυασµό εκπαίδευσης / κατάρτισης και
εµπειρίας από τη θέση.
¾ η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων θεωρεί ότι οι εργαζόµενοι
προσαρµόζονται στις απαιτήσεις των θέσεων.
7.2.4. Προσδιοριστικοί παράγοντες της απασχόλησης
Σ’ ότι αφορά τους προσδιοριστικούς παράγοντες της απασχόλησης το 79,7%
των επιχειρήσεων απάντησε ότι τελευταία δεν έχει προσληφθεί ή απολυθεί κανένας
και ως εκ τούτου δεν προσδιόρισε ποιος παράγοντας είναι κατά την άποψή τους
σηµαντικός για τις προσλήψεις και τις απολύσεις. Από τις υπόλοιπες επιχειρήσεις το
16,1%, επί του συνόλου των επιχειρήσεων, θεωρεί ότι ο σηµαντικότερος παράγοντας
που καθορίζει τις προσλήψεις / απολύσεις είναι τα οικονοµικά δεδοµένα της
επιχείρησης.
Από τις επιχειρήσεις που θεωρούν τα «οικονοµικά δεδοµένα της επιχείρησης»
ως το σηµαντικότερο παράγοντα, το 51,3% είναι στον κλάδο «µεταποιητικές
βιοµηχανίες», το 24,6% είναι στον κλάδο «χονδρικό και λιανικό εµπόριο» και το
24,1% στον κλάδο «ξενοδοχεία και εστιατόρια». Το 50,5% των επιχειρήσεων που
δήλωσαν ότι τα οικονοµικά δεδοµένα είναι ο σηµαντικότερος παράγοντας για τις
προσλήψεις / απολύσεις απασχολεί δύο άτοµα, το 24,5% απασχολεί 5 άτοµα και ένα
άλλο 15% απασχολεί 4 άτοµα. Επιπλέον το 72,4% των επιχειρήσεων που θεωρούν τα
οικονοµικά δεδοµένα ως το σηµαντικότερο παράγοντα, είναι επιχειρήσεις µικρού
τζίρου, δηλαδή έχουν τζίρο µέχρι 0,1499 εκατοµµύρια ευρώ.
Το 92,3% των επιχειρήσεων δήλωσε ότι τα επόµενα τρία χρόνια το µέγεθος
της απασχόλησης θα µείνει αµετάβλητο και µόνο το 7,2% δήλωσε ότι θα αυξηθεί. Το
53,7% των επιχειρήσεων που δήλωσαν ότι θα αυξήσουν τον αριθµό των
απασχολουµένων τους βρίσκονται στον κλάδο «διαχείριση ακίνητης περιουσίας,
εκµισθώσεις και εµπορικές δραστηριότητες» και το 45,5% είναι στον κλάδο
«χονδρικό και λιανικό εµπόριο». Σ’ ότι αφορά το µέγεθος της απασχόλησης ανά
επιχείρηση παρατηρούµε ότι από αυτές που δήλωσαν ότι θα αυξήσουν την
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απασχόληση το 53,7% είναι επιχειρήσεις ατοµικές και το 38,5% είναι επιχειρήσεις µε
µέσο µέγεθος απασχόλησης τα 2 άτοµα. Στην πλειοψηφία τους είναι µικρές
επιχειρήσεις µε τζίρο µέχρι 0,299 εκατοµµύρια ευρώ και έχουν ιδρυθεί πριν 11 – 15
έτη, δηλαδή είναι παλιές επιχειρήσεις.
Ο σηµαντικότερος λόγος για τον οποίο οι επιχειρήσεις (σε ποσοστό 59,1%) θα
αυξήσουν την απασχόληση είναι η προβλεπόµενη αύξηση του τζίρου της
επιχείρησης. Το 33,3% των επιχειρήσεων δήλωσε ότι θα αυξήσει το προσωπικό
επειδή υπάρχει ανάγκη για νέες ειδικότητες. Οι επιχειρήσεις που θα αυξήσουν την
απασχόληση είναι κυρίως στον κλάδο «διαχείριση ακίνητης περιουσίας, εκµισθώσεις
και εµπορικές δραστηριότητες» (90,8% επί του συνόλου των επιχειρήσεων που θα
αυξήσουν την απασχόληση).
Από το σύνολο των επιχειρήσεων που δήλωσαν ότι θα αυξήσουν την
απασχόλησή τους εξαιτίας της προβλεπόµενης αύξησης του τζίρου της επιχείρησης
το 90,8% είναι επιχειρήσεις ατοµικές και έχουν τζίρο µέχρι 0,1499 εκατοµµύρια
ευρώ.
Μόνο ένας ελάχιστος αριθµός επιχειρήσεων δήλωσαν ότι έχουν αυτή τη
στιγµή κενές θέσεις. Ειδικότερα το 0,1% των επιχειρήσεων έχει κενές θέσεις για τις
οποίες βρίσκεται σε αναζήτηση ατόµου. Όλες αυτές οι επιχειρήσεις βρίσκονται στον
κλάδο «χονδρικό και λιανικό εµπόριο», απασχολούν περισσότερο από 11 άτοµα και
έχουν τζίρο που κυµαίνεται µεταξύ 1,5 και 4,99 εκατοµµύρια ευρώ. Όλες αυτές οι
επιχειρήσεις έχουν ιδρυθεί πολύ πριν την δεκαπενταετία.
Οι κενές θέσεις των επιχειρήσεων αφορούν κατά κύριο λόγο την
επαγγελµατική κατηγορία «ειδικευµένοι τεχνίτες» και «χειριστές σταθερών
βιοµηχανικών εγκαταστάσεων, µηχανηµάτων» και είναι κενές για διάστηµα
µικρότερο των 6 µηνών.
Τα βασικά συµπεράσµατα που προκύπτουν από αυτή την ενότητα είναι τα
ακόλουθα :
¾ λιγότερο από το 1/5 των επιχειρήσεων έχει κάνει προσλήψεις τελευταία
¾ ο σηµαντικότερος λόγος για τον οποίο οι επιχειρήσεις κάνουν προσλήψεις /
απολύσεις είναι τα οικονοµικά δεδοµένα της επιχείρησης
¾ µόνο το 1% των επιχειρήσεων θα αυξήσει την απασχόληση τα επόµενα τρία
χρόνια
¾ οι επιχειρήσεις που θεωρούν τα οικονοµικά δεδοµένα της επιχείρησης ως το
σηµαντικότερο προσδιοριστικό παράγοντα των προσλήψεων είναι κυρίως
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στον κλάδο «µεταποιητικές βιοµηχανίες», στον κλάδο «χονδρικό και λιανικό
εµπόριο» και στον κλάδο «ξενοδοχεία και εστιατόρια»
¾ το 7,2% των επιχειρήσεων δήλωσε ότι αναµένεται αύξηση της απασχόλησης
τα επόµενα χρόνια
¾ η απασχόληση αναµένεται να αυξηθεί στον κλάδο «διαχείριση ακίνητης
περιουσίας, εκµισθώσεις και εµπορικές δραστηριότητες» και «χονδρικό και
λιανικό εµπόριο»
¾ ένα πολύ µικρό ποσοστό επιχειρήσεων έχει κενές θέσεις για διάστηµα
µικρότερο των 6 µηνών. Η επαγγελµατική κατηγορία για την οποία υπάρχουν
κενές

θέσεις

είναι

«ειδικευµένοι

τεχνίτες

και

ασκούντες

συναφή

επαγγέλµατα» και «χειριστές σταθερών βιοµηχανικών εγκαταστάσεων,
µηχανηµάτων».
7.2.5

Οι επιχειρήσεις και η πολιτική του ΟΑΕ∆
Σ’ ότι αφορά την αποδοχή των πολιτικών απασχόλησης του ΟΑΕ∆ από τις

επιχειρήσεις παρατηρούµε ότι :
¾ µόνο το 0,1% των επιχειρήσεων έχει οργανώσει ή συνδιοργανώσει (µε
τον ΟΑΕ∆) προγράµµατα κατάρτισης του προσωπικού τους τα
τελευταία τρία χρόνια. Αυτές οι επιχειρήσεις είναι στον κλάδο
«χονδρικό και λιανικό εµπόριο», απασχολούν 11 – 20 άτοµα και η
πλειοψηφία τους έχουν τζίρο 1,5 – 4,99 εκατοµµύρια ευρώ
¾ η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων (99,5%) δε σκοπεύει να
οργανώσει πρόγραµµα κατάρτισης τα επόµενα τρία χρόνια και µόνο
το 0,4% δήλωσε ότι ενδιαφέρεται να οργανώσει ανάλογο πρόγραµµα.
Οι επιχειρήσεις

που ενδιαφέρονται να οργανώσουν προγράµµατα

κατάρτισης τα επόµενα χρόνια δραστηριοποιούνται στον κλάδο
«χονδρικό και λιανικό εµπόριο».
Σ’ ότι αφορά τη χρήση προγραµµάτων απασχόλησης µόνο το 0,1% των
επιχειρήσεων έχει κάνει χρήση αυτών των προγραµµάτων. Οι επιχειρήσεις που έχουν
κάνει χρήση των προγραµµάτων απασχόλησης του ΟΑΕ∆ είναι επιχειρήσεις που
απασχολούν 11 µε 20 άτοµα και έχουν κατά κανόνα τζίρο 1,5 – 4,99 εκατοµµύρια
ευρώ και δραστηριοποιούνται στο «χονδρικό και λιανικό εµπόριο».
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Μόνο το 0,4% των επιχειρήσεων σκοπεύει να κάνει χρήση των
προγραµµάτων απασχόλησης του ΟΑΕ∆ και αυτές βρίσκονται στον κλάδο «χονδρικό
και λιανικό εµπόριο».
Και οι τρεις επιχειρήσεις που δήλωσαν ότι έκαναν χρήση των προγραµµάτων
του ΟΑΕ∆ δήλωσαν ότι θα προσλάµβαναν τον κόσµο ακόµη και αν δεν υπήρχαν τα
προγράµµατα. Ο λόγος δε για τον οποίο έκαναν χρήση των προγραµµάτων του
ΟΑΕ∆ είναι η µείωση του κόστους.
Από τις επιχειρήσεις που δεν έκαναν χρήση των προγραµµάτων του ΟΑΕ∆ η
συντριπτική πλειοψηφία (88,1%) δήλωσε ότι δεν το έκανε επειδή δεν χρειαζόταν /
δεν χρειάζεται προσωπικό.
Το 25,4% των επιχειρήσεων θεωρεί ότι οι προοπτικές του κλάδου τους είναι
ιδιαίτερα θετικές για τα επόµενα τρία χρόνια και το 47,5% θεωρεί ότι είναι ουδέτερες.
Τα βασικά συµπεράσµατα αυτής της ενότητας είναι ότι :
¾ η αποδοχή των προγραµµάτων του ΟΑΕ∆ είναι σχετικά µικρή
¾ ελάχιστα

µικρός

αριθµός

επιχειρήσεων

έχει

οργανώσει

ή

συνδιοργανώσει (µε τον ΟΑΕ∆) προγράµµατα κατάρτισης και το
0,1% των επιχειρήσεων έχει κάνη χρήση των προγραµµάτων
απασχόλησης του ΟΑΕ∆
¾ µόνο το 0,4% σκοπεύει να κάνει χρήση των προγραµµάτων του
ΟΑΕ∆ τα επόµενα χρόνια
¾ όλες οι επιχειρήσεις που έχουν κάνει χρήση των προγραµµάτων του
ΟΑΕ∆ θα προσλάµβανε το προσωπικό που προσέλαβε µέσω των
προγραµµάτων, ακόµη και αν δεν υπήρχαν τα προγράµµατα του
ΟΑΕ∆
¾ ο σηµαντικότερος λόγος χρήσης των προγραµµάτων του ΟΑΕ∆ είναι
η µείωση του κόστους λειτουργίας της επιχείρησης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓ∆ΟΟ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
8.1. Γενικά
Η εν λόγω µελέτη έχει δύο βασικούς στόχους. Ο πρώτος

αφορά την

καταγραφή των οικονοµικών δεδοµένων της περιοχής, την ανάδειξη των
πλεονεκτηµάτων της και των αδυναµιών που αντιµετωπίζει, καθώς επίσης και των
ευκαιριών – προοπτικών που διανοίγονται / προδιαγράφονται για το επόµενο χρονικό
διάστηµα. Ο δεύτερος στόχος είναι η καταγραφή / αποτύπωση και ανάλυση των
βασικών χαρακτηριστικών της αγοράς εργασίας στην εν λόγω περιοχή, ο εντοπισµός
των προβληµάτων, των αιτίων της ανεργίας και των προσδιοριστικών παραγόντων
της απασχόλησης.
Θεωρώντας ως βασική υπόθεση ότι η απασχόληση σε µία περιοχή
προσδιορίζεται τόσο από το τι συµβαίνει στον οικονοµικό τοµέα (οικονοµικές
δυνατότητες της περιοχής) όσο και από το τι συµβαίνει στην αγορά εργασίας, µέσα
από αυτή τη µελέτη προσπαθούµε να παρουσιάσουµε αυτές τις δύο πτυχές : την
οικονοµία και την αγορά εργασίας.
Οι προτάσεις πολιτικής που στοχεύουν στην αύξηση της απασχόλησης και
στη µείωση της ανεργίας πρέπει να στηρίζονται στην πληροφόρηση γύρω από τα δύο
προαναφερόµενα θέµατα : του τι γίνεται στην οικονοµία και του τι συµβαίνει στην
αγορά εργασίας.
Οι αναπτυξιακές δυνατότητες της περιοχής προσδιορίζουν σαφώς και τους
ευνοϊκούς χώρους που µπορεί να αυξηθεί η απασχόληση. Η γνώση της δοµής της
αγοράς εργασίας βοηθάει στη χάραξη εκείνων των πολιτικών που θα βοηθήσουν την
καλύτερη οργάνωση της αγοράς, τη σύζευξη της ζήτησης µε την προσφορά εργασίας,
την αύξηση της απασχόλησης και τη µείωση της ανεργίας.
Είναι σαφές ότι ο στόχος αυτών των πολιτικών δεν είναι να προσδιορίσουν
την οικονοµική ή αναπτυξιακή πολιτική που πρέπει να έχει η κυβέρνηση, αλλά µε
δεδοµένα τα αναπτυξιακά στοιχεία µιας συγκεκριµένης περιοχής να εντοπιστούν οι
κλάδοι εκείνοι όπου µπορούν να δηµιουργήσουν θέσεις εργασίας και να αυξήσουν
την απασχόληση.
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Η φιλοσοφία των πολιτικών απασχόλησης είναι ότι οι πολιτικές αυτές έχουν
στόχους και περιλαµβάνουν και µέτρα υλοποίησης των στόχων. Ο στόχος µπορεί να
ταυτίζεται µε την τάση που επικρατεί στην αγορά. Για παράδειγµα παρατηρείται
αύξηση του αριθµού των αυτοαπασχολουµένων, οπότε η πολιτική που πρέπει να
εφαρµοστεί να είναι η περαιτέρω ενίσχυση της οµάδας των αυτοαπασχολουµένων.
Μπορεί όµως ο στόχος να είναι εκ διαµέτρου αντίθετος µε την επικρατούσα τάση, αν
για παράδειγµα η κυβέρνηση θεωρεί ότι η τάση αυτή πρέπει να περιοριστεί και
ακολουθεί πολιτική ενίσχυσης της οµάδας των µισθωτών.
Ως εκ τούτου η χάραξη πολιτικών απασχόλησης πρέπει αφενός µεν να
στηρίζεται στην υπάρχουσα πληροφόρηση και καλή γνώση των οικονοµικών
δεδοµένων και των δεδοµένων της αγοράς εργασίας, πρέπει αφετέρου να εκφράζει
την πολιτική βούληση.
8.2. Η περίπτωση του νοµού Αρκαδίας
Όπως προέκυψε από το πρώτο µέρος της µελέτης που αφορά τα αναπτυξιακά
δεδοµένα του νοµού, συµπεραίνουµε ότι :
¾ η γεωγραφική θέση του νοµού Αρκαδίας στην περιφέρεια Πελοποννήσου την
αναδεικνύει σε σταυροδρόµι εµπορικών δρόµων. Ως εκ τούτου οι µεταφορές
και γενικότερα οι µεταφορικές υποδοµές καθιστούν το νοµό βασικό τοµέα
ανάπτυξης της περιοχής
¾ το πλούσιο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον που διαθέτει ο εν λόγω νοµός
του παρέχει σηµαντικές δυνατότητες αξιοποίησης, εφόσον υπάρχουν οι
κατάλληλες υποδοµές
¾ ο πρωτογενής τοµέας συµµετέχει στο συνολικό προϊόν του νοµού κατά 13%,
που είναι ιδιαίτερα υψηλό και θα µπορούσε να στηρίξει µεταποιητικές
δραστηριότητες που σχετίζονται µε την παραγωγή και την τυποποίηση
αγροτικών προϊόντων για εξαγωγή
¾ υπάρχει µεγάλος βαθµός εξάρτησης της οικονοµίας από τη ∆ΕΗ και µία
ευρύτερη περιβαλλοντική υποβάθµιση. Το 14% του προϊόντος του νοµού
προέρχεται από την ενέργεια και αντιστοιχεί στο 6,6% της παραγωγής του
ενεργειακού τοµέα της χώρας. Η µεταβολή στο µέλλον της ζήτησης για
λιγνίτη µπορεί να λειτουργήσει καταλυτικά στην περιοχή.
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¾ τα τελευταία χρόνια υπάρχει αυξηµένη ζήτηση για προϊόντα ποιότητας –
βιολογικά προϊόντα και αυξηµένη ζήτηση για εναλλακτικές µορφές
τουρισµού.
Σ’ ότι αφορά τη δοµή της αγοράς εργασίας (το δεύτερο µέρος της µελέτης) µε
βάση τα στοιχεία της ΕΣΥΕ, του ΟΑΕ∆ και µε βάση τα στοιχεία της έρευνας πεδίου
σε δείγµα επιχειρήσεων στο νοµό προέκυψαν τα εξής:

Περιφέρεια Πελοποννήσου (1999 – 2002)
¾ το ποσοστό συµµετοχής και απασχόλησης στην περιφέρεια Πελοποννήσου
αυξάνεται την εν λόγω περίοδο και είναι υψηλότερο του µέσου όρου
¾ το ποσοστό µισθωτής απασχόλησης αν και αυξάνεται, εντούτοις παραµένει
ιδιαίτερα χαµηλό σε σχέση µε το µέσο ποσοστό µισθωτής απασχόλησης
¾ το ποσοστό αυτοαπασχόλησης είναι αρκετά υψηλότερο του µέσου όρου
¾ το ποσοστό απασχόλησης των βοηθών στην οικογενειακή επιχείρηση, αν και
µειώνεται την εν λόγω περίοδο, εντούτοις παραµένει σχετικά υψηλότερο του
µέσου ποσοστού απασχόλησης των βοηθών στην οικογενειακή επιχείρηση
¾ το ποσοστό απασχόλησης στον πρωτογενή τοµέα στην περιφέρεια
Πελοποννήσου, αν και µειώνεται την περίοδο 1999 – 2002, εντούτοις είναι
διπλάσιο του αντίστοιχου ποσοστού στο σύνολο της χώρας
¾ το ποσοστό απασχόλησης στο δευτερογενή τοµέα µειώνεται και στον
τριτογενή τοµέα αυξάνεται την εν λόγω περίοδο, αλλά και στις δύο
περιπτώσεις είναι χαµηλότερο από το αντίστοιχο µέσο ποσοστό απασχόλησης
¾ ο πληθυσµός της περιφέρειας Πελοποννήσου γηράσκει, όπως εξάλλου και ο
συνολικός ελληνικός πληθυσµός
¾ το µεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουµένων είναι 45 – 64 ετών
¾ το εκπαιδευτικό επίπεδο των απασχολουµένων είναι ιδιαίτερα χαµηλό. Το
55,4% αυτών είναι απόφοιτοι γυµνασίου
¾ αυξάνεται η απασχόληση στους µισθωτούς, στους αυτοαπασχολούµενους µε
προσωπικό και µειώνεται στους βοηθούς στην οικογενειακή επιχείρηση
¾ αυξάνεται η απασχόληση στον κλάδο «εκπαίδευση» και στον κλάδο «υγεία
και µέριµνα»
¾ το ποσοστό ανεργίας στην περιφέρεια Πελοποννήσου είναι χαµηλότερο του
µέσου ποσοστού ανεργίας
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¾ το µεγαλύτερο ποσοστό των ανέργων στην εν λόγω περιφέρεια είναι ηλικίας
25 – 29 ετών
¾ το µεγαλύτερο ποσοστό των ανέργων είναι γυναίκες
¾ οι άνεργοι είναι άτοµα µε µέτριο και χαµηλό εκπαιδευτικό επίπεδο.
Έρευνα πεδίου σε δείγµα επιχειρήσεων στο νοµό Αρκαδίας
Με βάση τα στοιχεία της έρευνας πεδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγµα
επιχειρήσεων στο νοµό Αρκαδίας συµπεραίνουµε ότι :
¾ η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων είναι µικρού µεγέθους
¾ το ποσοστό αυτοαπασχόλησης είναι ιδιαίτερα σηµαντικό
¾ η πλειοψηφία των επιχειρήσεων δραστηριοποιείται κυρίως στον κλάδο
«χονδρικό και λιανικό εµπόριο», «κατασκευές» και στον κλάδο «ξενοδοχεία
και εστιατόρια»
¾ οι προοπτικές των επιχειρήσεων για τα επόµενα τρία χρόνια διαγράφονται
θετικές
¾ το µεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων δήλωσαν ότι τα κέρδη τους
παρέµειναν σταθερά την τελευταία τριετία. Οι επιχειρήσεις που δήλωσαν ότι
αύξησαν τα κέρδη τους βρίσκονται κυρίως στον κλάδο «µεταποίηση» και
στον κλάδο «κατασκευές»
¾ οι περισσότερες επιχειρήσεις απάντησαν ότι είναι ανταγωνιστικές. Ο
σηµαντικότερος προσδιοριστικός παράγοντας της ανταγωνιστικότητάς τους
είναι κατά κύριο λόγο η ποιότητα του προϊόντος και κατά δεύτερο λόγο η τιµή
του προϊόντος
¾ καµία επιχείρηση δεν σύναψε ούτε και θα συνάψει οποιαδήποτε
υπεργολαβική σχέση τα επόµενα χρόνια
¾ η συντριπτική πλειοψηφία των απασχολουµένων είναι άνδρες
¾ το 6,8% των απασχολουµένων είναι µε µερική απασχόληση και το 4% µε
συµβάσεις ορισµένου χρόνου
¾ η πλειοψηφία των απασχολουµένων εργάζεται για περισσότερο από 15 έτη
¾ το 38,7% των απασχολουµένων είναι «∆ιευθύνοντες µεγάλων και µικρών
επιχειρήσεων» και το 23,7% είναι «ειδικευµένοι τεχνίτες»
¾ το 64,6% των απασχολουµένων είναι χαµηλού εκπαιδευτικού επιπέδου

218

¾ οι επιχειρήσεις δεν ακολουθούν συγκεκριµένη πολιτική προσλήψεων,
κάλυψης

έκτακτων

αναγκών,

εκπαίδευσης

–

κατάρτισης

των

απασχολουµένων σε αυτές
¾ τα οικονοµικά δεδοµένα της επιχείρησης αποτελούν το σηµαντικότερο
παράγοντα για το µέγεθος της απασχόλησης στις επιχειρήσεις
¾ λιγότερο από το 1/5 των επιχειρήσεων έχει κάνει προσλήψεις τελευταία
¾ το 7,2% των επιχειρήσεων δήλωσε ότι αναµένεται αύξηση της απασχόλησης
τα επόµενα χρόνια
¾ ένα πολύ µικρό ποσοστό επιχειρήσεων έχει κενές θέσεις εργασίας για
διάστηµα µικρότερο των 6 µηνών
¾ η αποδοχή των πολιτικών απασχόλησης του ΟΑΕ∆ είναι ανύπαρκτη στο
βαθµό που µόνο το 0,1% των επιχειρήσεων έχει συµµετάσχει σε τέτοια
προγράµµατα
¾ όσες επιχειρήσεις έκαναν χρήση τέτοιων προγραµµάτων δήλωσαν ότι θα
προσλάµβαναν το προσωπικό ακόµη και αν δεν υπήρχαν τα προγράµµατα.
Προτεινόµενες πολιτικές στο νοµό Αρκαδίας
Οι πολιτικές απασχόλησης που πρέπει να εφαρµοστούν στο νοµό Αρκαδίας
πρέπει

να

έχουν

πολλαπλούς

στόχους,

τόσο

βραχυπρόθεσµους

όσο

και

µακροπρόθεσµους. Πρέπει επίσης να συνάδουν µε την αναπτυξιακή φυσιογνωµία της
περιοχής.
Οι στόχοι των πολιτικών απασχόλησης πρέπει να είναι οι ακόλουθοι :
¾ αύξηση του πληθυσµού σε ηλικία προς εργασία, του εργατικού δυναµικού
αλλά και του ποσοστού συµµετοχής. Η µείωση του πληθυσµού σε ηλικία προς
εργασία που παρατηρείται αποτελεί σηµαντικό εν δυνάµει κίνδυνο
µακροπρόθεσµα αφού περιορίζει το µέγεθος του εργατικού δυναµικού
¾ βελτίωση του εκπαιδευτικού επιπέδου του εργατικού δυναµικού ειδικά αν
λάβουµε υπόψη µας ότι ο στόχος της Ελλάδας όπως και των υπολοίπων
χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να γίνει Κοινωνία της Γνώσης
¾ βελτίωση της ηλικιακής διάρθρωσης του εργατικού δυναµικού
¾ ενίσχυση της απασχόλησης και µείωση της ανεργίας.
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Οι πολιτικές απασχόλησης θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους τις
υπάρχουσες συνθήκες στην αγορά εργασίας και τις ευρύτερες οικονοµικές συνθήκες
της περιοχής. Ως εκ τούτου θα πρέπει να ληφθούν υπόψη :
¾ η µεγάλη συµµετοχή του αγροτικού τοµέα στο ΑΕΠ του νοµού
¾ η µεγάλη εξάρτηση της τοπικής οικονοµίας από την παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας
¾ η γεωφυσική θέση του νοµού
¾ οι δυνατότητες ανάπτυξης του τουριστικού τοµέα και εκµετάλλευσης του
φυσικού και πολιτιστικού πλούτου της περιοχής
¾ το µεγάλο ποσοστό αυτοαπασχόλησης και το χαµηλό ποσοστό των µισθωτών
¾ ο πολύ µικρός αριθµός προσλήψεων τα τελευταία χρόνια
¾ η πολύ µικρή αποδοχή των πολιτικών απασχόλησης του ΟΑΕ∆.
Αν θεωρήσουµε ότι η ποσοστιαία συµµετοχή του αγροτικού τοµέα στο ΑΕΠ
στο σύνολο της χώρας φθίνει και άρα πιθανόν θα φθίνει και η συµµετοχή του
αγροτικού τοµέα του νοµού Αρκαδίας στο ΑΕΠ αυτού του νοµού, πρέπει η όποια
αναπτυξιακή πολιτική να στοχεύει κατά κύριο λόγο στη σύνδεση του αγροτικού
τοµέα µε το βιοµηχανικό τοµέα (δηλαδή να ενισχυθούν οι βιοµηχανικές µονάδες που
επεξεργάζονται βιοµηχανικά προϊόντα) αλλά και µε τον τουριστικό τοµέα
(αγροτουρισµός). Ως εκ τούτου αυτοί οι χώροι είναι πιθανοί χώροι δηµιουργίας νέων
θέσεων εργασίας.
Η γεωφυσική θέση του νοµού Αρκαδίας και η δυνατότητά του να αποτελέσει
σηµαντικό σταυροδρόµι εµπορικών δρόµων δείχνει ότι υπάρχουν σηµαντικές
δυνατότητες ανάπτυξης των µεταφορών και δηµιουργίας υποδοµών ώστε να
αποτελέσει η περιοχή σηµαντικό διαµετακοµιστικό κέντρο.
Η µεγάλη εξάρτηση της οικονοµίας του νοµού Αρκαδίας από την παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας είναι ένα σηµείο ιδιαίτερα σηµαντικό το οποίο πρέπει να
ληφθεί υπόψη. Αν η ζήτηση για το συγκεκριµένο προϊόν µειωθεί τα επόµενα χρόνια,
τότε θα είναι ιδιαίτερα επιβαρυντική η κατάσταση στον τοµέα της απασχόλησης
εξαιτίας των πιθανών µειώσεων στον ίδιο τον τοµέα παραγωγής ενέργειας, αλλά και
στην ευρύτερη οικονοµική δραστηριότητα. Θα πρέπει το κράτος να προβλέψει την
εξέλιξη της κατάστασης στο χώρο της ενέργειας ώστε να αντιδράσει εκ των
προτέρων και όχι εκ των υστέρων.
Η σχετικά χαµηλή ανάπτυξη του τουρισµού σε συνδυασµό µε τις δυνατότητες
του υπάρχοντος φυσικού περιβάλλοντος αλλά και της ζήτησης για τουριστικές
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υπηρεσίες, θα µπορούσε να αποτελέσει ένα σηµαντικό άξονα της συνολικής
ανάπτυξης της περιοχής. Ο συνδυασµός δε της τουριστικής ανάπτυξης µε την
καλύτερη αξιοποίηση του πολιτιστικού και φυσικού πλούτου της περιοχής θα ήταν
ιδιαίτερα σηµαντικός.
Η ύπαρξη ισχυρού ποσοστού αυτοαπασχολουµένων και το σχετικά χαµηλό
ποσοστό των µισθωτών στο σύνολο των απασχολουµένων θα µπορούσε να
αποτελέσει τη βάση είτε για την περαιτέρω ενίσχυσή του, που είναι και το
ορθολογικότερο, είτε την περαιτέρω ενίσχυση των µισθωτών αν θεωρήσουµε ότι το
ποσοστό των τελευταίων υπολείπεται. Έχοντας όµως υπόψη ότι οι υπάρχουσες
επιχειρήσεις δεν προβαίνουν σε προσλήψεις και ότι τα κέρδη τους, όπως οι ίδιες
δήλωσαν, παρέµειναν σταθερά τα τελευταία τρία έτη και ότι υπάρχουν αρκετές
αναπτυξιακές δυνατότητες σε τοµείς όπου η αυτοαπασχόληση είναι ισχυρή,
κατανοούµε ότι µάλλον η πολιτική ενίσχυσης της αυτοαπασχόλησης και δηµιουργίας
νέων επιχειρήσεων είναι µάλλον η πλέον επιθυµητή.
Η πολιτική επιδότησης των νέων θέσεων εργασίας µάλλον δείχνει να έχει
αποτύχει αφενός µεν γιατί το ποσοστό συµµετοχής των επιχειρήσεων είναι πάρα πολύ
µικρό και αφετέρου η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων δήλωσε ότι θα
προσλάµβανε αυτούς τους εργαζόµενους έστω και αν δεν υπήρχαν τα προγράµµατα.
Το χαµηλό εκπαιδευτικό επίπεδο απασχολουµένων και ανέργων καθώς επίσης
και η ανάγκη δηµιουργίας επιχειρήσεων σε τοµείς όπου απαιτούνται υψηλές
δεξιότητες (π.χ. σύνδεση του αγροτικού τοµέα µε τη βιοµηχανία και τον τουριστικό
τοµέα και την ευρύτερη ανάπτυξη του τουριστικού τοµέα, προϋποθέτει την ύπαρξη
ολοκληρωµένης εκπαιδευτικής διαδικασίας τόσο σ’ ότι αφορά την τυπική εκπαίδευση
όσο και σε ότι αφορά την άτυπη εκπαίδευση, δηλαδή την κατάρτιση.
Το γεγονός ότι πολύ µικρός αριθµός απασχολουµένων έχει προσληφθεί τα
τελευταία χρόνια σηµαίνει ότι αφενός µεν δε γίνονται προσλήψεις και αφετέρου οι
νέοι άνθρωποι που τελειώνουν από την εκπαιδευτική διαδικασία θα έχουν
επιπρόσθετες δυσκολίες να ενταχθούν στην αγορά εργασίας και να αποκτήσουν και
εργασιακή εµπειρία. Πρέπει λοιπόν η κυβέρνηση να δώσει ιδιαίτερη έµφαση στο
θέµα των νεοεισερχοµένων στην αγορά εργασίας οργανώνοντας αφενός µεν
προγράµµατα απόκτησης εργασιακής εµπειρίας και αφετέρου προγράµµατα
κατάρτισης για τη στήριξη όσων επιθυµούν να αυτοαπασχοληθούν και επίσης
προγράµµατα δηµιουργίας νέων επιχειρήσεων.
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Το µικρό µέγεθος των επιχειρήσεων, τόσο από πλευράς τζίρου όσο και από
την πλευρά του µεγέθους της απασχόλησης, αναδεικνύει αφενός µεν το πρόβληµα της
ανταγωνιστικότητας αλλά και της σχετικά απόλυτης εξάρτησης της απασχόλησης
από τα οικονοµικά δεδοµένα της επιχείρησης. Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων
φαίνεται ότι είναι εντάσεως εργασίας µε αποτέλεσµα το εργασιακό κόστος να
αποτελεί µάλλον το µεγαλύτερο µέρος του κόστους παραγωγής αλλά και τον
καθοριστικό παράγοντα της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Η δηµιουργία
δικτύων επιχειρήσεων µπορεί να οδηγήσει στην καλύτερη αξιοποίηση των ήδη
υπαρχόντων πόρων, στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς των και πιθανόν στην
αύξηση της απασχόλησης.
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