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Ένας από τους σηµαντικότερους στόχους της ΠΑΕΠ Α.Ε. είναι η παρο-

χή επιστηµονικής στήριξης στους φορείς χάραξης και υλοποίησης πολι-

τικών για την αγορά εργασίας δηλαδή το Υπουργείο Απασχόλησης και

Κοινωνικής Προστασίας και τον ΟΑΕ∆.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και το έργο που αφορά τη δηµιουργία

ενός συστήµατος προσδιορισµού της προσφοράς και της ζήτησης

επαγγελµατικών ειδικοτήτων και δεξιοτήτων σε τοπικό επίπεδο.

Μέχρι τώρα η ΠΑΕΠ είχε πραγµατοποιήσει συγκεκριµένα βήµατα

προσέγγισης του στόχου του προσδιορισµού της προσφοράς και της

ζήτησης ειδικοτήτων και δεξιοτήτων στην ελληνική αγορά εργασίας είτε

αναλύοντας δευτερογενή στοιχεία είτε σχεδιάζοντας πρωτογενείς έρευ-

νες και αναλύοντας τα στοιχεία που συνέλεξε για το σκοπό αυτό.

Σήµερα όµως είµαστε σε θέση να  παρουσιάσουµε µια ολοκληρωµέ-

νη µελέτη που αποτελεί προϊόν συντονισµένης προσπάθειας του κρά-

τους και των κοινωνικών εταίρων και αφορά σχέδιο µεθοδολογίας για

τον προσδιορισµό της προσφοράς και ζήτησης ειδικοτήτων και δεξιο-

τήτων στην ελληνική αγορά εργασίας και σε τοπικό επίπεδο . Η  υιοθέ-

τηση της µεθοδολογίας και η χρησιµοποίηση της για την εξαγωγή

συµπερασµάτων φιλοδοξεί να συνεισφέρει αποτελεσµατικά στη βελτίω-

ση του συστήµατος επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης το

οποίο έχει  προδιαγραφεί αλλά δεν έχει ακόµα εφαρµοστεί πλήρως.

Β. Ντερτιλής

Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος

ΠΑΕΠ Α.Ε.
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Ένα από τα σηµαντικότερα έργα της ∆ιεύθυνσης Ερευνών και Μελετών

του Παρατηρητηρίου Απασχόλησης Ερευνητική – Πληροφορική Α.Ε.

(ΠΑΕΠ) είναι η δηµιουργία ενός συστήµατος προσδιορισµού της προ-

σφοράς και της ζήτησης επαγγελµατικών ειδικοτήτων και δεξιοτήτων σε

τοπικό επίπεδο. Αναφερόµαστε σε σύστηµα καθότι όπως θα φανεί

παρακάτω ο προσδιορισµός αυτών των µεγεθών επιβάλλει τη χρήση

πολλαπλών µεθόδων και αναλύσεων και ο συνδυασµός των αποτελε-

σµάτων των επιµέρους µεθόδων οδηγεί στα τελικά αποτελέσµατα. Το

έργο αυτό εντάσσεται στο γενικότερο στόχο της ΠΑΕΠ να παρέχει επι-

στηµονική στήριξη στους φορείς χάραξης και υλοποίησης πολιτικών για

την αγορά εργασίας δηλαδή το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής

Προστασίας και τον ΟΑΕ∆. Tο έργο θα χρησιµοποιηθεί επίσης από

όλους τους φορείς που συµµετέχουν στη διαµόρφωση πολιτικών για την

αγορά εργασίας και για την εκπαίδευση και κατάρτιση καθώς και από

κάθε άλλο ενδιαφερόµενο.

Μέχρι στιγµής η ΠΑΕΠ έχει κάνει συγκεκριµένα βήµατα προσέγγισης

του στόχου του προσδιορισµού της προσφοράς και της ζήτησης ειδι-

κοτήτων και δεξιοτήτων στην ελληνική αγορά εργασίας είτε αναλύοντας

δευτερογενή στοιχεία είτε σχεδιάζοντας πρωτογενείς έρευνες και ανα-

λύοντας τα στοιχεία που συνέλεξε για το σκοπό αυτό. Οι µελέτες που

υλοποιήθηκαν παρήγαγαν σηµαντικό βαθµό πληροφόρησης εστιάζο-

ντας σε ένα τµήµα κάθε φορά του συνολικού έργου (π.χ. ανάλυση των

στοιχείων της EΣYE, του OAE∆, κ.λπ.).Tο επόµενο βήµα για την ΠΑΕΠ

ήταν να προχωρήσει σε µία περισσότερο ολοκληρωµένη και συντονι-

σµένη προσπάθεια για την υλοποίηση του ζητούµενου στόχου δηλαδή

τον προσδιορισµό της προσφοράς και της ζήτησης επαγγελµατικών
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ειδικοτήτων και δεξιοτήτων στην ελληνική αγορά εργασίας σε τοπικό

επίπεδο.

Το αµέσως επόµενο βήµα είναι η αξιοποίηση της µεθοδολογίας για

την εξαγωγή συµπερασµάτων. Αρχικά η µεθοδολογία θα εφαρµοστεί

στην Περιφέρεια Αττικής και τα συµπεράσµατα που θα προκύψουν από

την εφαρµογή θα αξιοποιηθούν στον επαναπροσδιορισµό της µεθοδο-

λογίας ώστε να εφαρµόζεται στη συνέχεια σε τακτά χρονικά διαστήµα-

τα στο σύνολο της χώρας.

H υιοθέτηση της µεθοδολογίας για τον προσδιορισµό της προσφοράς

και ζήτησης ειδικοτήτων και δεξιοτήτων και η χρησιµοποίηση της µεθο-

δολογίας αυτής για την εξαγωγή συµπερασµάτων εντάσσεται σε ένα γενι-

κότερο πλαίσιο για τη βελτίωση του συστήµατος επαγγελµατικής εκπαί-

δευσης και κατάρτισης το οποίο έχει προδιαγραφεί αλλά δεν έχει ακόµα

εφαρµοστεί πλήρως. Στο πλαίσιο αυτό περιλαµβάνονται οι εξής δράσεις:

1.∆ιαδραστική ανάλυση της αγοράς εργασίας: Ανάλυση των δεδοµέ-

νων της αγοράς εργασίας µε σκοπό την ανάπτυξη νέων ή την προ-

σαρµογή των υπαρχόντων προγραµµάτων κατάρτισης στις εξελισ-

σόµενες ανάγκες της αγοράς εργασίας. Συγκεκριµένα διερευνώνται

η προσφορά και ζήτηση επαγγελµατικών ειδικοτήτων και δεξιοτήτων

σε τοπικό επίπεδο και προκύπτουν συµπεράσµατα για τα «παλαιό-

τερα» και τα «νέα» επαγγέλµατα.

2. Επαγγελµατικά περιγράµµατα: Συντάσσονται επαγγελµατικά περι-

γράµµατα τα οποία περιλαµβάνουν το προφίλ των δεξιοτήτων για

κάθε επάγγελµα ή οµάδα επαγγελµάτων. Τα επαγγελµατικά περι-

γράµµατα περιλαµβάνουν τις απαιτούµενες γενικές και ειδικές

δεξιότητες για κάθε επάγγελµα ή οµάδα επαγγελµάτων.

Τροποποιούνται και προσαρµόζονται συνεχώς ανάλογα µε τις εξε-

λισσόµενες ανάγκες της αγοράς εργασίας και σε στενή συνεργασία

µε τους κοινωνικούς εταίρους.
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3.∆ιαµόρφωση περιεχοµένου κατάρτισης – Ψηφίδες: Οι ψηφίδες

κατάρτισης επιτρέπουν τη δυνατότητα να παραλειφθούν από τα

ατοµικά προγράµµατα κατάρτισης των εκπαιδευοµένων οι ψηφίδες

εκείνες που αφορούν δεξιότητες που έχουν ήδη αποκτήσει.

4. Υπηρεσίες κατάρτισης / υλοποίηση προγραµµάτων: Θα επιλέγονται

ελεύθερα ψηφίδες από τα προσφερόµενα προγράµµατα κατάρτι-

σης προκειµένου να διαµορφώνουν οι καταρτιζόµενοι προγράµµα-

τα προσαρµοσµένα στις ιδιαίτερες ανάγκες τους. Οι δοµές κατάρ-

τισης θα ανταγωνίζονται να ανταποκριθούν στη ζήτηση, βελτιώνο-

ντας τις προσφερόµενες υπηρεσίες τους.

5. Πιστοποίηση δεξιοτήτων: Οι παρεχόµενες γνώσεις θα πιστοποιού-

νται ώστε να διευκολύνεται η κινητικότητα των εργαζοµένων στην

αγορά εργασίας. Ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων θα πρέπει να

είναι σηµαντικός και σε αυτή τη δράση.

6. Αξιολόγηση των αποτελεσµάτων: Οι φορείς κατάρτισης θα αξιολο-

γούνται από την ίδια την αγορά εργασίας και αυτοί οι οποίοι µε επι-

τυχία θα καλύπτουν τις ανάγκες της θα επιβραβεύονται ανάλογα.

Ο σχεδιασµός και η υλοποίηση των ανωτέρω δράσεων είναι ανα-

γκαίος ώστε να καταγραφούν σηµαντικά οφέλη σε σχέση µε τη βελτίω-

ση του συστήµατος επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στη

χώρα. Στο παρόν κείµενο πραγµατευόµαστε την µεθοδολογία προσδιο-

ρισµού της προσφοράς και ζήτησης ειδικοτήτων και δεξιοτήτων σε τοπι-

κό επίπεδο, η υλοποίηση της οποίας καλύπτει την πρώτη εκ των προα-

ναφερθέντων δράσεων.

Στο σχεδιασµό της µεθοδολογίας η οποία περιγράφεται στη συνέ-

χεια συνέβαλαν εκτός από τα στελέχη της ΠΑΕΠ και εµπειρογνώµονες

– εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της

ΕΣΥΕ, του ΟΑΕ∆ και των Υπουργείων Απασχόλησης και Κοινωνικής

Προστασίας και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. Κατόπιν πρότα-
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σης του Προέδρου και ∆ιευθύνοντα Συµβούλου της ΠΑΕΠ κ. Βασίλη

Ντερτιλή, η οποία εγκρίθηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΠΑΕΠ

συστάθηκε «Οµάδα Εργασίας για τον Προσδιορισµό της Προσφοράς

και Ζήτησης Ειδικοτήτων και ∆εξιοτήτων σε Τοπικό Επίπεδο». Στην

Οµάδα Εργασίας µετείχαν οι ακόλουθοι:

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:

Βασίλης Ντερτιλής: Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος της

ΠΑΕΠ

ΜΕΛΗ:

Σταύρος Μπακέας: Εκπρόσωπος του Υπουργείου Απασχόλησης

και Κοινωνικής Προστασίας

Άγγελος Ευστράτογλου: Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εθνικής

Παιδείας και Θρησκευµάτων

Ιωάννης ∆ενδρινός: Εκπρόσωπος του ΟΑΕ∆

Κωνσταντίνος Ρόντος: Εκπρόσωπος της ΕΣΥΕ

Άννα Αµπατζόγλου: Εκπρόσωπος της ΕΣΥΕ

Ιωάννα Παπαγιάννη: Εκπρόσωπος του ΣΕΒ

Επαµεινώνδας Κούκος: Εκπρόσωπος της ΓΣΕΕ

Νίκος Σκορίνης: Εκπρόσωπος της ΓΣΕΒΕΕ

Στέργιος Βασιλείου: Εµπειρογνώµονας - ΓΣΕΒΕΕ

Άγγελος Μακρυγιάννης: Εκπρόσωπος της ΕΣΕΕ

Χρήστος Παλαιολόγος: Εκπρόσωπος της ΚΕ∆ΚΕ

∆ηµήτρης Μπίρµπας: Εκπρόσωπος της ΚΕ∆ΚΕ
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Ολυµπία Καµινιώτη: ∆ιεύθυνση Ερευνών και Μελετών, ΠΑΕΠ

Σταύρος Γαβρόγλου: ∆ιεύθυνση Ερευνών και Μελετών, ΠΑΕΠ

∆ηµήτρης Πασούρης: ∆ιεύθυνση Πληροφορικής, ΠΑΕΠ

Εύη Πουρνάρα: ∆ιεύθυνση Πληροφορικής, ΠΑΕΠ

Αντρέας Τσουραπάς: ∆ιεύθυνση Πληροφορικής, ΠΑΕΠ

Άγγελος Κουτσοµιχάλης: Eµπειρογνώµονας, ΠΑΕΠ

Τη γραµµατειακή υποστήριξη της οµάδας πραγµατοποίησε η κ. Έφη

Χασιώτη.
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Ένα από τα έργα της ΠΑΕΠ είναι η δηµιουργία ενός συστήµατος προσ-

διορισµού της προσφοράς και ζήτησης ειδικοτήτων και δεξιοτήτων που

στοχεύει στην εξαγωγή χρήσιµων πληροφοριών που δύναται να αξιο-

ποιηθούν στον επαναπροσδιορισµό πολιτικών της αγοράς εργασίας

συµπεριλαµβανοµένων πολιτικών για την επαγγελµατική εκπαίδευση και

κατάρτιση. Σε πρώτο στάδιο θα πρέπει να προσδιοριστεί η µεθοδολογία

που θα χρησιµοποιηθεί για την εξαγωγή των ζητούµενων πληροφοριών

ενώ σε δεύτερο στάδιο, που θα ακολουθήσει αµέσως µετά την ολοκλή-

ρωση του πρώτου σταδίου, η µεθοδολογία θα εφαρµοστεί αρχικά στην

Περιφέρεια Αττικής και στη συνέχεια στο σύνολο της χώρας. Στο σχε-

διασµό της µεθοδολογίας συνέβαλαν σηµαντικά εκτός από τα στελέχη

της ∆ιεύθυνσης Eρευνών και Mελετών της ΠAEΠ και οι εκπρόσωποι –

εµπειρογνώµονες των κοινωνικών εταίρων καθώς και εκπρόσωποι –

εµπειρογνώµονες της ΕΣΥΕ, της τοπικής αυτοδιοίκησης, του Υπουργείου

Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, του Yπουργείου Παιδείας και

του ΟΑΕ∆ που αποτέλεσαν τα µέλη σχετικής Οµάδος Εργασίας που

συστάθηκε για το σκοπό αυτό στην ΠΑΕΠ.

Ο γενικός στόχος του έργου είναι ο προσδιορισµός της προσφοράς

και ζήτησης ειδικοτήτων και δεξιοτήτων στην ελληνική αγορά εργασίας και

η εκτίµηση των αναγκών εκπαίδευσης και κατάρτισης που απορρέουν από

τις υπάρχουσες ανάγκες. Eπιδιώκεται όχι µόνο η εκτίµηση της υπάρχου-

σας προσφοράς και ζήτησης ειδικοτήτων και δεξιοτήτων αλλά και η πρό-

βλεψη των µεγεθών αυτών σε βραχυπρόθεσµο ή µεσοπρόθεσµο διάστη-

µα. Ειδικότεροι στόχοι του έργου που αποτελούν και επιµέρους έργα είναι:

• Η εκτίµηση της κλαδικής και επαγγελµατικής διάρθρωσης της απα-
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σχόλησης και ανεργίας ανά εκπαιδευτικό επίπεδο και τάξη µεγέ-

θους της απασχόλησης των επιχειρήσεων στο σύνολο της χώρας

και σε αναλυτικότερο γεωγραφικό επίπεδο.

• Η εκτίµηση της προσφοράς και ζήτησης δεξιοτήτων κατά κλάδο,

επάγγελµα, εκπαιδευτικό επίπεδο, τάξη µεγέθους της απασχόλησης

των επιχειρήσεων και γεωγραφική ενότητα.

• Η µελέτη του περιεχοµένου των επαγγελµάτων και ο σχεδιασµός

επαγγελµατικών περιγραµµάτων.

• Ο προσδιορισµός των αναγκών εκπαίδευσης και κατάρτισης τόσο

ως προς τις οµάδες στόχου της κατάρτισης (άνεργοι, εργαζόµενοι,

συγκεκριµένες ειδικότητες κλπ) αλλά και ως προς το περιεχόµενο

της κατάρτισης (δεξιότητες, ικανότητες κλπ).

Στο σχεδιασµό του Συστήµατος ∆ιερεύνησης των Μεγεθών της

Αγοράς Εργασίας έχει αξιοποιηθεί η πολύχρονη εµπειρία επιστηµόνων

και επιστηµονικών ινστιτούτων άλλων χωρών στο ίδιο αντικείµενο. Οι

διάφορες µέθοδοι ανάλυσης έχουν αξιολογηθεί και οι επιλεχθείσες

µέθοδοι έχουν προσαρµοστεί στην ελληνική πραγµατικότητα.

Για τη συστηµατική παρακολούθηση της προσφοράς και ζήτησης

ειδικοτήτων και δεξιοτήτων είναι απαραίτητη η ανάλυση ποσοτικών και

ποιοτικών στοιχείων από διάφορες πηγές. Το σύστηµα που έχει σχεδια-

στεί από το Παρατηρητήριο Απασχόλησης χρησιµοποιεί τις υπάρχου-

σες πηγές δεδοµένων – ΕΣΥΕ, ΟΑΕ∆, κλπ και όταν υπάρχει έλλειψη απα-

ραίτητων στοιχείων σχεδιάζει έρευνες για τη συλλογή των στοιχείων που

δεν είναι διαθέσιµα από τις υπάρχουσες πηγές. Στη συνέχεια τα στοιχεία

που συλλέγονται αναλύονται µε τις κατάλληλες µεθόδους, συνδυαστικά

όπου αυτό είναι δυνατό, για την εξαγωγή των συµπερασµάτων.

Η εκτίµηση των επιµέρους στόχων του έργου γίνεται µε το συνδυα-

σµό ποσοτικών και ποιοτικών µεθόδων ανάλυσης που χρησιµοποιούν
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ποιοτικά και ποσοτικά δεδοµένα από πρωτογενείς έρευνες και δευτερο-

γενείς πηγές. Κύριες δευτερογενείς πηγές δεδοµένων είναι τα στοιχεία

από διάφορες πηγές της ΕΣΥΕ για την οικονοµία, την αγορά εργασίας

και την εκπαίδευση και κατάρτιση, τα στοιχεία του ΟΑΕ∆ που αφορούν

την προσφορά και ζήτηση ειδικοτήτων καθώς και στοιχεία που αφορούν

συγκεκριµένους κλάδους, επαγγέλµατα και επίπεδα εκπαίδευσης και συλ-

λέγονται από διάφορους άλλους φορείς. Εκτός από τις δευτερογενείς

πηγές δεδοµένων, το Παρατηρητήριο Απασχόλησης χρησιµοποιεί πρω-

τογενή στοιχεία και για το λόγο αυτό σχεδίασε το 2003 µία µεγάλου

εύρους έρευνα πεδίου µε στόχο τη συλλογή ποσοτικών και ποιοτικών

δεδοµένων τα οποία δεν ήταν διαθέσιµα από υπάρχουσες πηγές. Για τη

συλλογή επιπρόσθετων δεδοµένων το Παρατηρητήριο Απασχόλησης

πρόκειται να υλοποιήσει και άλλες έρευνες πεδίου οι οποίες περιγράφο-

νται στη συνέχεια.

Τα δεδοµένα που συλλέγονται είτε από πρωτογενείς είτε από δευτε-

ρογενείς πηγές αποτελούν τα στοιχεία µίας βάσης δεδοµένων και ανα-

λύονται είτε συνδυαστικά, όπου αυτό είναι δυνατό είτε µεµονωµένα για

την εκτίµηση των επιµέρους στόχων του έργου. Τα ποιοτικά στοιχεία

αναλύονται βεβαίως µε ποιοτικές µεθόδους ανάλυσης και χρησιµοποι-

ούνται αφενός για την εξαγωγή συµπερασµάτων και αφετέρου για τον

επαναπροσδιορισµό των ποσοτικών µεθόδων. Τα ποσοτικά δεδοµένα

χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό ειδικών δεικτών µε τους οποίους

προσδιορίζονται τα ζητούµενα µεγέθη. Στο κοµµάτι της ποσοτικής ανά-

λυσης εντάσσεται και η εκτίµηση οικονοµετρικών υποδειγµάτων για τη

διάρθρωση της συνολικής προσφοράς και ζήτησης ειδικοτήτων σε επί-

πεδο χώρας και περιφέρειας αλλά και η εκτίµηση ειδικότερων υποδειγ-

µάτων για κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας.

Το σύστηµα διάγνωσης αναγκών που σχεδιάζεται στην ΠΑΕΠ ακο-

λουθεί την ολιστική προσέγγιση ως προς την επιλογή της κατάλληλης

µεθοδολογίας. Σύµφωνα µε την προσέγγιση αυτή, διάφορες τεχνικές και
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µέθοδοι συνδυάζονται για την εκτίµηση των επιµέρους µεγεθών και για

την εξαγωγή των τελικών συµπερασµάτων. Ο λόγος που κρίνεται σκόπι-

µο να χρησιµοποιηθούν διαφορετικές µέθοδοι ανάλυσης και κατ’ επέ-

κταση να χρησιµοποιηθούν διαφορετικές πηγές δεδοµένων, διαφορετι-

κές τόσο ως προς τη µορφή των στοιχείων όσο και ως προς την πηγή

προέλευσής τους είναι αφενός για να παραχθεί µία κατά το δυνατό πλή-

ρης εικόνα για το ζητούµενο θέµα και αφετέρου για να ελαχιστοποιη-

θούν τα µειονεκτήµατα της κάθε επιµέρους µεθοδολογικής προσέγγι-

σης. Θα αναφέρουµε ενδεικτικά ορισµένα προβλήµατα που παρουσιά-

ζονται µε επιµέρους µεθοδολογικές προσεγγίσεις και τα οποία αν δεν

αντιµετωπιστούν κατάλληλα οδηγούν σε παρερµηνείες. Μία ανάλυση για

την προσφορά και ζήτηση ειδικοτήτων η οποία βασίζεται αποκλειστικά

στα στοιχεία των ∆ηµοσίων Υπηρεσιών Απασχόλησης ακόµα και αν τα

στοιχεία αυτά είναι εξαιρετικά αξιόπιστα, µπορεί να οδηγήσει στο λαν-

θασµένο συµπέρασµα ότι η ζήτηση είναι αυξηµένη για θέσεις οι οποίες

εµφανίζονται συχνότερα στα µητρώα των υπηρεσιών αυτών. Το γεγονός

όµως αυτό µπορεί να οφείλεται στην υψηλή κινητικότητα ορισµένων ειδι-

κοτήτων που µε τη σειρά της µπορεί να οφείλεται στην υπερπροσφορά

εργατικού δυναµικού για αυτές τις θέσεις ή/και σε εργασιακές συνθήκες

οι οποίες δεν είναι ιδιαιτέρως προνοµιούχες για αυτές τις θέσεις και

οδηγούν σε υψηλή κινητικότητα. Βασιζόµενος κανείς µόνο σε αυτή την

πηγή δεδοµένων και τη σχετική µεθοδολογική προσέγγιση µπορεί να

οδηγηθεί σε λάθος συµπεράσµατα. Επίσης αναλύσεις που στηρίζονται

αποκλειστικά στην ανάλυση των µικρών αγγελιών στα µέσα έντυπου ή και

ηλεκτρονικού τύπου δεν είναι δυνατό να δώσουν µία πλήρη εικόνα της

ζήτησης ειδικοτήτων καθότι ένα µέρος της ζήτησης ειδικοτήτων παρότι

υπάρχει, ουδέποτε εµφανίζεται ή εµφανίζεται λιγότερο συχνά στις αγγε-

λίες αυτές σε σύγκριση µε άλλες ειδικότητες. ∆ύσκολο είναι επίσης να

βασιστεί κανείς αποκλειστικά σε µία έρευνα πεδίου στην οποία ερωτάται

ο εργοδότης για τις µελλοντικές του ανάγκες σε ειδικότητες και δεξιό-

τητες. Στην περίπτωση αυτή ο τρόπος σύνταξης του ερωτηµατολογίου
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και ο τρόπος µε τον οποίο θα πραγµατοποιηθεί η συνέντευξη είναι

καθοριστικά στοιχεία της ποιότητας της συλλεγόµενης πληροφόρησης.

Επίσης, τα οικονοµετρικά µοντέλα ενώ είναι χρήσιµα στην εκτίµηση ορι-

σµένων µεγεθών τόσο στην παρούσα στιγµή όσο και στο άµεσο µέλλον

καθώς και στον καθορισµό των προσδιοριστικών παραγόντων διαφόρων

µεγεθών δεν είναι δυνατό να µας δώσουν πολύ αναλυτική πληροφόρη-

ση για τα εκτιµώµενα µεγέθη.

Ο λόγος που αναφέρουµε τα προβλήµατα που παρουσιάζονται όταν

χρησιµοποιείται µία επιµέρους µεθοδολογική προσέγγιση είναι για να

επισηµάνουµε τη σηµασία της λεγόµενης ολιστικής µεθοδολογικής προ-

σέγγισης για τον προσδιορισµό της προσφοράς και ζήτησης ειδικοτή-

των και δεξιοτήτων και των αναγκών κατάρτισης. Η προσέγγιση αυτή

ελαχιστοποιεί τα µειονεκτήµατα των επιµέρους µεθόδων και ουσιαστικά

βοηθά στη δηµιουργία ενός συστήµατος παρακολούθησης της προ-

σφοράς και ζήτησης ειδικοτήτων και δεξιοτήτων.

Στη συνέχεια του κειµένου παρουσιάζονται συνοπτικά τα επιµέρους

µεθοδολογικά τµήµατα του έργου ως ακολούθως:

• Αξιοποίηση των οικονοµετρικών εκτιµήσεων του βαρόµετρου απα-

σχόλησης της ΠΑΕΠ

• Αξιοποίηση των στοιχείων της έρευνας εργατικού δυναµικού της

ΕΣΥΕ

• Αξιοποίηση των στοιχείων της έρευνας κενών θέσεων της ΕΣΥΕ

• Αξιοποίηση των στοιχείων προσλήψεων – απολύσεων – οικειοθε-

λών αποχωρήσεων – κενών θέσεων του Υπουργείου Απασχόλησης

• Σχεδιασµός και αξιοποίηση των στοιχείων της έρευνας πεδίου της

ΠΑΕΠ

• Αξιοποίηση των στοιχείων του ΟΑΕ∆
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Το Βαρόµετρο Ελληνικής Αγοράς Εργασίας της ΠΑΕΠ είναι ένα εργαλείο

που καταλήγει σε γραµµικές καθώς και οικονοµετρικές προβλέψεις της

αγοράς εργασίας, και συγκεκριµένα στην προσφορά και ζήτηση εργασίας

στο σύνολο της χώρας, κατά κλάδο, κατά µονοψήφια επαγγελµατική κατη-

γορία, και κατά περιφέρειες. Είναι ένα εργαλείο που µπορεί να κάνει προ-

βλέψεις για την εξέλιξη των ανωτέρω µεγεθών τα επόµενα χρόνια.

Οι γραµµικές προβλέψεις Ζήτησης και Προσφοράς Εργασίας βασί-

ζονται σε γραµµική τάση των υπό εξέταση µεταβλητών µε βάση υπάρ-

χουσες παρελθούσες τιµές και για έναν χρονικό ορίζοντα 3 ετών στο

µέλλον από την τελευταία διαθέσιµη παρατήρηση. Η περίοδος πρόβλε-

ψης για όλες τις µεταβλητές καλύπτει την 3ετία 2005 – 2007 µε τελευ-

ταίο έτος διαθέσιµων παρατηρήσεων το 2004.

Οι οικονοµετρικές προβλέψεις Ζήτησης και Προσφοράς Εργασίας

βασίζονται σε ένα οικονοµετρικό µοντέλο, (στηριζόµενο στην εκτίµηση

επιµέρους εξισώσεων για ορισµένες περιφέρειες και κλάδους για τους

οποίους υπάρχουν επαρκή στοιχεία). Οι προβλέψεις αυτές συνεκτιµούν

τη συµβολή στην απασχόληση µίας σειράς µεταβλητών όπως:

• µεταβολές στο βαθµό υποκατάστασης κεφαλαίου - εργασίας

• µεταβολές στο δηµόσιο χρέος

• µεταβολές στις ιδιωτικές επενδύσεις παγίου κεφαλαίου
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• µεταβολές στα έσοδα άµεσων φόρων

• µεταβολές στο βραχυπρόθεσµο πραγµατικό επιτόκιο

• µεταβολές στον πληθωρισµό

• µεταβολές στο µακροπρόθεσµο πραγµατικό επιτόκιο

• µεταβολές στον αριθµό των µεταναστών

• µεταβολές στον πληθυσµό ικανό προς εργασία

• µεταβολές στο µη εργατικό δυναµικό

• µεταβολές στους µισθούς

Tα βασικά µεγέθη που θα χρησιµοποιηθούν για τους σκοπούς της

παρούσας µελέτης είναι τα εξής, για κάθε οικονοµετρική µέθοδο (γραµ-

µική πρόβλεψη-επεξηγηµατικά µοντέλα):

• Η προσφορά και η ζήτηση εργασίας το έτος Χ 

στο σύνολο της χώρας

Tα µεγέθη αυτά µας επιτρέπουν να εκτιµήσουµε τις γενικότερες προο-

πτικές της αγοράς εργασίας. Θα υπολογιστούν τα εξής:

• το εργατικό δυναµικό (προσφορά εργασίας) το έτος Χ στο σύνο-

λο της χώρας,

• ο αριθµός των θέσεων εργασίας (ζήτηση εργασίας) το έτος Χ στο

σύνολο της χώρας,

• ο αριθµός των ανέργων (διαφορά προσφοράς-ζήτησης) το έτος Χ

στο σύνολο της χώρας.
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• Η προσφορά και η ζήτηση εργασίας το έτος Χ

ανά περιφέρεια

Tα µεγέθη αυτά µας επιτρέπουν να εκτιµήσουµε τη µελλοντική κατανο-

µή της απασχόλησης και της ανεργίας κατά γεωγραφική περιφέρεια. Θα

υπολογιστούν τα εξής:

• το εργατικό δυναµικό (προσφορά εργασίας) κάθε περιφέρειας το

έτος Χ,

• ο αριθµός των θέσεων εργασίας (ζήτηση εργασίας) κάθε περιφέ-

ρειας το έτος Χ,

• ο αριθµός των ανέργων (διαφορά προσφοράς-ζήτησης) κάθε περι-

φέρειας το έτος Χ.

• Η προσφορά και η ζήτηση εργασίας ανά κλάδο το έτος Χ

Tα µεγέθη αυτά µας επιτρέπουν να εκτιµήσουµε τη µελλοντική κατανο-

µή της απασχόλησης και της ανεργίας κατά κλάδο οικονοµικής δραστη-

ριότητας. Θα υπολογιστούν τα εξής:

• η κλαδική κατανοµή του εργατικού δυναµικού (προσφορά εργα-

σίας) στο σύνολο της χώρας και ανά περιφέρεια το έτος Χ,

• η κλαδική κατανοµή των θέσεων εργασίας (ζήτηση εργασίας) στο

σύνολο της χώρας και ανά περιφέρεια το έτος Χ,

• η κλαδική κατανοµή των ανέργων (διαφορά προσφοράς-ζήτησης)

στο σύνολο της χώρας και ανά περιφέρεια το έτος Χ.
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• Η προσφορά και η ζήτηση εργασίας ανά ειδικότητα

το έτος Χ

Tα µεγέθη αυτά µας επιτρέπει να εκτιµήσουµε τη µελλοντική κατανοµή

της απασχόλησης και της ανεργίας ανά ειδικότητα. Θα υπολογιστούν τα

εξής:

• η επαγγελµατική κατανοµή του εργατικού δυναµικού (προσφορά

εργασίας) στο σύνολο της χώρας, ανά περιφέρεια και ανά κλάδο το

έτος Χ,

• η επαγγελµατική κατανοµή των θέσεων εργασίας (ζήτηση εργα-

σίας) στο σύνολο της χώρας, ανά περιφέρεια και ανά κλάδο το

έτος Χ,

• η επαγγελµατική κατανοµή των ανέργων (διαφορά προσφοράς-

ζήτησης) στο σύνολο της χώρας, ανά περιφέρεια και ανά κλάδο το

έτος Χ.

• Προβολή των ανωτέρω µεγεθών το έτος Χ µε βάση διαφορε-

τικά σενάρια

Tα µεγέθη αυτά αφορούν το προβλεπόµενο εργατικό δυναµικό, απα-

σχόληση και ανεργία ανά περιφέρεια, κλάδο και επαγγελµατική κατηγο-

ρία το έτος Χ, ανάλογα µε διαφορετικές υποθέσεις για το ύψος των επι-

τοκίων, των µισθών, τις επενδύσεις και άλλες µεταβλητές του οικονοµε-

τρικού µοντέλου (πραγµατικό βραχυπρόθεσµο επιτόκιο, µισθοί, επενδύ-

σεις κλπ.).
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4.1 Πληροφορίες για την Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού

Στην Ελλάδα η Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού (ΕΕ∆) διεξάγεται από το

1974, αλλά µέχρι το 1980 κάλυπτε µόνο τις αστικές και ηµιαστικές περιο-

χές της χώρας. Από το 1981, η ΕΕ∆ διεξάγεται σε ολόκληρη τη χώρα και

έχει ενταχθεί στα πλαίσια της ΕΕ∆ της Ευρωπαϊκής Ένωσης υιοθετώντας

την κοινή µεθοδολογία, έννοιες και τρόπο διεξαγωγής.

Η συµµετοχή στην έρευνα, για κάποιον που έχει συµπεριληφθεί στο

δείγµα είναι υποχρεωτική. Η περίοδος διενέργειας της έρευνας είναι

συνήθως το δεύτερο τρίµηνο κάθε έτους, ενώ από το 1998 σχεδιάζεται

η διενέργειά της ανά τρίµηνο. Το µέγεθος του τριµηνιαίου δείγµατος

ανέρχεται σε 30.000 περίπου νοικοκυριά. Από το πρώτο τρίµηνο του

2004 η έρευνα έχει επανασχεδιαστεί µε βάση τα αποτελέσµατα της

Απογραφής Πληθυσµού του 2001. Το µέγεθος του δείγµατος της ΕΕ∆

επιτρέπει την εξαγωγή αξιόπιστων αποτελεσµάτων σε περιφερειακό επί-

πεδο.

Ο αντικειµενικός σκοπός της έρευνας, σύµφωνα µε την Εθνική

Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (ΕΣΥΕ) είναι ..... " η συγκέντρωση των

απαραίτητων στοιχείων για την µελέτη της διαρθρώσεως της απασχολή-

σεως και ανεργίας των µελών των νοικοκυριών όλης της χώρας, ηλικίας

15 ετών και άνω. Παράλληλα, για όλα τα µέλη των ανωτέρω νοικοκυριών,

ανεξάρτητα από την ηλικία τους, συγκεντρώνονται ορισµένα βασικά

δηµογραφικά χαρακτηριστικά, καθώς και στοιχεία για τη µετανάστευση".
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Τα στοιχεία της ΕΕ∆ µπορούν να αξιοποιηθούν στον προσδιορισµό

της προσφοράς και ζήτησης ειδικοτήτων καθώς και των αναντιστοιχιών

µεταξύ εκπαιδευτικού συστήµατος και αγοράς εργασίας για το σύνολο

της χώρας και σε περιφερειακό επίπεδο.

4.2 Αξιοποίηση των στοιχείων της Έρευνας Εργατικού
∆υναµικού για τη µέτρηση του δυναµισµού των επαγ-
γελµάτων (έµµεσος προσδιορισµός της ζήτησης ειδι-
κοτήτων)

Για τον προσδιορισµό της ζήτησης ενός επαγγέλµατος µπορεί να χρη-

σιµοποιηθεί ο ακόλουθος δείκτης συγκριτικής συµβολής στην απα-

σχόληση1:

δi = (pi - pο)bi

όπου i είναι το επάγγελµα i 

pi είναι το ποσοστό απασχόλησης του επαγγέλµατος i. Το ποσοστό

απασχόλησης είναι ο λόγος

(αριθµός απασχολουµένων)/(εργατικό δυναµικό).

Ως εκ τούτου ισχύει:

(Ποσοστό απασχόλησης)+(Ποσοστό ανεργίας)=100%

po είναι το ποσοστό απασχόλησης του συνόλου των επαγγελµάτων

bi είναι το βάρος του επαγγέλµατος i στο σύνολο των επαγγελµάτων,

δηλαδή ισούται προς το λόγο (εργατικό δυναµικό επαγγέλµατος

i)/(εργατικό δυναµικό συνόλου επαγγελµάτων)2.
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Ο δείκτης συγκριτικής συµβολής στην απασχόληση του επαγγέλ-

µατος i αυξάνεται όταν:

• αυξάνεται η διαφορά του ποσοστού απασχόλησης του εν λόγω

επαγγέλµατος από το αντίστοιχο ποσοστό του συνόλου των επαγ-

γελµάτων

• αυξάνεται το βάρος του επαγγέλµατος i.

Εποµένως, όταν ο δείκτης ενός επαγγέλµατος είναι υψηλός, αφενός

µεν η ανεργία στο επάγγελµα αυτό είναι χαµηλότερη από το µέσο όρο

των επαγγελµάτων, αφετέρου δε, το επάγγελµα αυτό συγκεντρώνει

συγκριτικά υψηλό ποσοστό του εργατικού δυναµικού. Εποµένως, η συµ-

βολή του εν λόγω επαγγέλµατος στην απασχόληση είναι υψηλή (α) λόγω

του χαµηλού ποσοστού ανεργίας που το χαρακτηρίζει και (β) λόγω του

υψηλού βάρους του. Συνάγεται από τα παραπάνω ότι η ζήτηση για το

επάγγελµα αυτό είναι υψηλή (σε σχέση µε τον µέσο όρο) αφού είναι

πολυπληθές και ταυτοχρόνως χαρακτηρίζεται από υψηλό ποσοστό απα-

σχόλησης (δηλαδή χαµηλή ανεργία).

Ο υπολογισµός του δείκτη για το σύνολο των επαγγελµάτων ανά

περιφέρεια επιτρέπει την κατάταξή τους µε βάση την συµβολή τους στην

απασχόληση -δηλαδή και την ζήτησή τους- κατά φθίνουσα σειρά. Έτσι,

στους σχετικούς πίνακες, τα επαγγέλµατα που εµφανίζονται στην κορυ-

φή της κατάταξης θεωρούνται ως εκείνα για τα οποία εκδηλώνεται η

µεγαλύτερη ζήτηση. Ο δείκτης συγκριτικής συµβολής στην απασχόληση

µπορεί να υπολογιστεί σε τριψήφιο επίπεδο επαγγέλµατος για το σύνο-

λο της χώρας και ίσως για την περιφέρεια Αττικής και σε διψήφιο επί-

πεδο επαγγέλµατος για τις υπόλοιπες περιφέρειες.
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4.3 Προσδιορισµός της προσφοράς ειδικοτήτων

Σε ότι αφορά την προσφορά εργασίας, µπορεί να ακολουθήσουµε την

ίδια µέθοδο, πλην όµως, αντί των επαγγελµάτων να χρησιµοποιήσουµε

το εκπαιδευτικό επίπεδο και αντί του ποσοστού απασχόλησης να χρη-

σιµοποιήσουµε το ποσοστό ανεργίας. ∆ιαµορφώνεται µε τον τρόπο

αυτό ένας δείκτης συγκριτικής συµβολής στην ανεργία, ο οποίος είναι

ανάλογος (α) της διαφοράς του ποσοστού ανεργίας ενός εκπαιδευτικού

επιπέδου από το µέσο όρο και (β) του βάρους του κάθε εκπαιδευτικού

επιπέδου.

γi = (ui - uo)bi

όπου i είναι το εκπαιδευτικό επίπεδο i 

ui είναι το ποσοστό ανεργίας του εκπαιδευτικού επιπέδου i. Το ποσο-

στό ανεργίας είναι ο λόγος

(αριθµός ανέργων)/(εργατικό δυναµικό).

uo είναι το ποσοστό ανεργίας του συνόλου των εκπαιδευτικών βαθµί-

δων.

bi είναι το βάρος του εκπαιδευτικού επιπέδου i στο σύνολο των εκπαι-

δευτικών βαθµίδων, δηλαδή ισούται προς τον λόγο (εργατικό δυναµι-

κό επιπέδου i)/(εργατικό δυναµικό συνόλου εκπαιδευτικών βαθµίδων).

4.4 Προσδιορισµός των αναντιστοιχιών µεταξύ εκπαι-
δευτικού συστήµατος και αγοράς εργασίας

Η ΕΕ∆ καταγράφει το αναλυτικό εκπαιδευτικό επίπεδο (σχολή) των απο-

φοίτων ΤΕΙ και ΑΕΙ καθώς και τη θέση που κατέχουν στην αγορά εργα-

σίας (άνεργος, µη ενεργός, απασχολούµενος σε συγκεκριµένο επάγγελ-

µα. Συνεπώς για τις σχολές της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης είναι δυνατόν
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να προσδιοριστεί µε τα στοιχεία της ΕΕ∆ ο βαθµός ετεροαπασχόλησης

αλλά και η θέση στην αγορά εργασίας των πτυχιούχων συγκεκριµένων

σχολών.

4.5 Άλλοι δείκτες προσδιορισµού της προσφοράς και
ζήτησης ειδικοτήτων µε τα στοιχεία της Έρευνας
Εργατικού ∆υναµικού 

• ∆ιαχρονική µεταβολή στην απασχόληση των επαγγελµάτων σε τρι-

ψήφιο επίπεδο για το σύνολο της χώρας

• ∆ιαχρονική µεταβολή στην απασχόληση των επαγγελµάτων σε

διψήφιο επίπεδο στις περιφέρειες

• ∆ιαχρονική µεταβολή στην απασχόληση των κλάδων σε διψήφιο

επίπεδο στις περιφέρειες

• ∆ιαχρονική µεταβολή στα ποσοστά ανεργίας των επαγγελµάτων σε

διψήφιο επίπεδο στις περιφέρειες

• ∆ιαχρονική µεταβολή στα ποσοστά ανεργίας των κλάδων σε διψή-

φιο επίπεδο στις περιφέρειες

• ∆ιαχρονική µεταβολή στην απασχόληση ανά εκπαιδευτικό επίπεδο

σε επίπεδο περιφέρειας

• ∆ιαχρονική µεταβολή στην ανεργία ανά εκπαιδευτικό επίπεδο σε

επίπεδο περιφέρειας.
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Η ΕΣΥΕ έχει πρόσφατα ξεκινήσει µία τριµηνιαία έρευνα σε επιχειρήσεις

για τις κενές θέσεις εργασίας (µέχρι φέτος η έρευνα ήταν σε πιλοτική

φάση), µε βάση ένα πανελλαδικό αντιπροσωπευτικό δείγµα 4.000 επιχει-

ρήσεων. Οι επιχειρήσεις συµπληρώνουν σε ερωτηµατολόγιο τον αριθµό

των κενών θέσεων που έχουν, και περιγράφουν τις ειδικότητες των κενών

θέσεων (οι οποίες κωδικοποιούνται από την ΕΣΥΕ ως 3ψήφιο ΣΤΕΠ)

καθώς και το καθεστώς απασχόλησης (πλήρης-µερική). Στα ερωτηµατο-

λόγια διευκρινίζεται εάν υπάρχουν δυσκολίες, και τι είδους, στην πλήρω-

ση των κενών θέσεων συνολικά αλλά όχι για κάθε κενή θέση – γεγονός

που δεν µας επιτρέπει να συνάγουµε κάποιο συµπέρασµα για τη δυσκο-

λία-ευκολία (υποπροσφορά-υπερπροσφορά) που συναντούν οι επιχει-

ρήσεις στην πλήρωση συγκεκριµένων ειδικοτήτων. Το µέγεθος του δείγ-

µατος επιτρέπει την εξαγωγή συµπερασµάτων σε επίπεδο περιφέρειας.

Περαιτέρω, αξίζει να σηµειωθεί ότι οι κενές θέσεις δεν ταυτίζονται µε

τις καινές θέσεις (νέες θέσεις). Οι κενές θέσεις είναι ενδεικτικές:

• της καθαρής αύξησης της απασχόλησης ή

• της ροής ανανέωσης του προσωπικού (turnover).

Πράγµατι, ούτε ο ίδιος ο αριθµός κενών θέσεων σε έναν κλάδο (ή

περιοχή ή επάγγελµα), ούτε το ποσοστό του συνόλου κενών θέσεων που

κατέχει ένας κλάδος είναι µεγέθη ενδεικτικά της αύξησης της απασχό-
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λησης στον κλάδο αυτό, αφού ενδέχεται ο κλάδος αυτός να έχει από τη

φύση του µεγαλύτερη ή µικρότερη ροή ανανέωσης του προσωπικού από

τους άλλους κλάδους (π.χ. εφηµερίδες).

Η σχέση κενών θέσεων µε νέες θέσεις εργασίας έχει, σε γενικές

γραµµές, ως εξής:

Νέες θέσεις = κενές θέσεις – (οικειοθελείς αποχωρήσεις + απολύσεις

+ συνταξιοδοτήσεις)

Ωστόσο οι κενές θέσεις µπορεί να χρησιµεύσουν ως ενδεικτικές των

τάσεων της απασχόλησης εάν εξετάσουµε την ετήσια µεταβολή τους.

Εάν δηλαδή όχι απλώς υπάρχουν κενές θέσεις µία δεδοµένη χρονιά

αλλά καταγράφεται αύξηση των κενών θέσεων από χρόνο σε χρόνο, και

εάν υποθέσουµε (εύλογα) ότι δεν έχει µεταβληθεί η ροή ανανέωσης του

προσωπικού, τότε µπορούµε να συµπεράνουµε ότι υπάρχει αύξηση της

απασχόλησης. Μπορεί λοιπόν να χρησιµοποιήσουµε τους εξής δείκτες:

• Ετήσια µεταβολή (διαφορά) των κενών θέσεων στο σύνολο της

χώρας

• Ετήσια µεταβολή (διαφορά) της ποσοστιαίας κατανοµής κενών

θέσεων ανά περιφέρεια

• Ετήσια µεταβολή (διαφορά) της ποσοστιαίας κατανοµής κενών

θέσεων ανά κλάδο

• Ετήσια µεταβολή (διαφορά) της ποσοστιαίας κατανοµής κενών

θέσεων ανά επάγγελµα.

Η ύπαρξη κενών θέσεων στις επιχειρήσεις είναι ιδιαίτερα ενδεικτική

των τάσεων της αγοράς εργασίας όταν γνωρίζουµε για ποιες από αυτές

συναντώνται «δυσκολίες» πλήρωσής τους και µάλιστα λόγω έλλειψης

δεξιοτήτων – κάτι όµως που δεν είναι εφικτό από τα στοιχεία της έρευ-

νας αυτής. Αυτό που µπορούµε να γνωρίζουµε, ως προς τη δυσκολία
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πλήρωσης κενών θέσεων, είναι τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά των επιχει-

ρήσεων (όχι των επαγγελµάτων) όπου σηµειώνονται δυσκολίες πλήρω-

σης κενών θέσεων. Συνεπώς οι δείκτες που προκύπτουν από την έρευνα

κενών θέσεων της ΕΣΥΕ είναι και οι εξής:

• Ετήσια µεταβολή του αριθµού των επιχειρήσεων µε κενές θέσεις

εργασίας

• Ετήσια µεταβολή της ποσοστιαίας κατανοµής επιχειρήσεων µε

κενές θέσεις ανά κλάδο 

• Ετήσια µεταβολή της ποσοστιαίας κατανοµής επιχειρήσεων µε

κενές θέσεις και δυσκολία πλήρωσης κενών θέσεων ανά κλάδο 

• Ετήσια µεταβολή της ποσοστιαίας κατανοµής επιχειρήσεων µε

κενές θέσεις και δυσκολία πλήρωσής τους λόγω έλλειψης δεξιοτή-

των ανά κλάδο 

• Ετήσια µεταβολή της ποσοστιαίας κατανοµής των επιχειρήσεων µε

κενές θέσεις ανά περιφέρεια 

• Ετήσια µεταβολή της ποσοστιαίας κατανοµής επιχειρήσεων µε

δυσκολία πλήρωσης κενών θέσεων ανά περιφέρεια

• Ετήσια µεταβολή της ποσοστιαίας κατανοµής επιχειρήσεων µε

δυσκολία πλήρωσης κενών θέσεων λόγω έλλειψης δεξιοτήτων ανά

περιφέρεια.
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Το Πληροφοριακό Σύστηµα Καταγραφής Νέας Επιδότησης Τακτικής

Ανεργίας και Εξυπηρέτησης και Εργαζοµένων και Επιχειρήσεων βρίσκε-

ται στο στάδιο υλοποίησης και θα είναι σε θέση να δίνει στοιχεία, κατά

εκτίµηση, σε ένα χρόνο. Θα συγκεντρώνει στοιχεία από τις αναφορές

των ιδιωτικών επιχειρήσεων (και ∆ΕΚΟ µε εργαζόµενους ιδιωτικού δικαί-

ου) που αφορούν στη κίνηση του προσωπικού: προσλήψεις, απολύσεις,

οικειοθελείς αποχωρήσεις, καταγγελίες συµβάσεων ανά αιτιολογία, ανά

χρονικές περιόδους. Τα στοιχεία αυτά είναι ιδιαίτερα αναλυτικά, αναφε-

ρόµενα ανά:

• κλάδο,

• οικονοµικά χαρακτηριστικά της επιχείρησης,

• θέση του εργαζόµενου στην απασχόληση,

• καθεστώς απασχόλησης,

• ηλικία εργαζόµενου,

• φύλο,

• ειδικότητα,

• µορφωτικό επίπεδο,
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• οικογενειακή κατάσταση,

• υπηκοότητα,

• υπερωριακή απασχόληση.

Τα στοιχεία του Συστήµατος θα είναι ιδιαίτερα χρήσιµα αφού θα

έχουν απογραφικό χαρακτήρα, επιτρέποντας τη συναγωγή συµπερα-

σµάτων για την κατάσταση αλλά και εξέλιξη της προσφοράς και ζήτη-

σης ειδικοτήτων και, σε ένα βαθµό, δεξιοτήτων σε τοπικό επίπεδο.

Το Πληροφορικό Σύστηµα είναι προγραµµατισµένο να παράγει τακτι-

κές εκθέσεις µε στατιστικούς δείκτες που είναι ιδιαίτερα χρήσιµοι για την

παρούσα µελέτη, όπως:

• Ποσοστό εργαζοµένων ανά ειδικότητα επί του συνόλου των εργα-

ζοµένων, ανά περιφέρεια, ανά νοµό, ανά δήµο.

• Ποσοστό εργαζοµένων ανά καθεστώτος απασχόλησης και ειδικό-

τητα

• Ποσοστό εργαζοµένων σε µία ειδικότητα ανά φύλο

• Ποσοστό κινήσεων (προσλήψεις, αποχωρήσεις, κλπ) ανά ειδικότη-

τα, ανά χρονικές περιόδους σε σύγκριση µε έτος

• Ποσοστιαίες αναλογίες ειδικοτήτων ανά υπηκοότητα

• Ποσοστιαία κατανοµή ειδικοτήτων ανά ηλικιακή κατηγορία

• Ποσοστιαία κατανοµή ειδικοτήτων ανά µορφωτικό επίπεδο

• Ποσοστό εργαζοµένων που πραγµατοποίησαν υπερωρίες ανά ειδι-

κότητα.
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7.1 Έρευνα πεδίου για τη ζήτηση ειδικοτήτων και
δεξιοτήτων στις ιδιωτικές επιχειρήσεις

Το 2003 η ΠΑΕΠ διεξήγαγε για πρώτη φορά µία έρευνα πεδίου σε

πανελλαδικό επίπεδο µε στόχο τη συλλογή πληροφοριών για τη ζήτηση

ειδικοτήτων και δεξιοτήτων οι οποίες δεν ήταν διαθέσιµες από υπάρ-

χουσες πηγές δεδοµένων. Με την έρευνα συλλέχθηκαν πληροφορίες

από 7.176 επιχειρήσεις µε επιτόπια συµπλήρωση ερωτηµατολογίου και

από 80 φορείς και επιχειρήσεις µε συνεντεύξεις σε βάθος.

Με την ποσοτική έρευνα είναι δυνατή η εξαγωγή συµπερασµάτων για

τη ζήτηση ειδικοτήτων στις ιδιωτικές επιχειρήσεις για όλους σχεδόν τους

νοµούς της χώρας (εκτός των νοµών Γρεβενών, Ευρυτανίας, Λευκάδας

και Φωκίδας). Είναι επίσης δυνατόν να εξαχθούν συµπεράσµατα για το

δυναµισµό των κλάδων καθώς και για τις κλαδικές προοπτικές αλλά και

τις προοπτικές δηµιουργίας θέσεων απασχόλησης σε επιχειρήσεις µε

διαφορετικά χαρακτηριστικά. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι στην έρευνα

της ΠΑΕΠ αντιπροσωπεύονται όλα τα µεγέθη επιχειρήσεων (ακόµα και

εκείνες µε ένα άτοµο). Η δειγµατοληψία επιτρέπει την εξαγωγή συµπε-

ρασµάτων για το σύνολο της οικονοµίας αλλά και για επιχειρήσεις µε

συγκεκριµένα χαρακτηριστικά όπως πολύ µεγάλο µέγεθος. Η συµµετοχή

των επιχειρήσεων αυτών έχει ενισχυθεί στο δείγµα µε τρόπο ώστε να

γίνει συλλογή πληροφοριών από επαρκή αριθµό επιχειρήσεων και να
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είναι δυνατή η στατιστική ανάλυση της οµάδος των επιχειρήσεων αυτών

αυτόνοµα αλλά µε τους κατάλληλους δείκτες στάθµισης να είναι επίσης

δυνατή η εξαγωγή συµπερασµάτων για το σύνολο της οικονοµίας σύµ-

φωνα µε την πραγµατική αντιπροσώπευση της κάθε οµάδος επιχειρήσε-

ων στον πληθυσµό των ιδιωτικών επιχειρήσεων.

Για τη δειγµατοληψία της έρευνας χρησιµοποιήθηκε το µητρώο επι-

χειρήσεων της ΕΣΥΕ αφού αφαιρέθηκαν οι δηµόσιες επιχειρήσεις. Η

συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων έγινε µε βάση την έδρα της επιχεί-

ρησης ενώ διεξήχθη και συµπληρωµατική έρευνα για να διαπιστωθεί ο

βαθµός µε τον οποίο επηρεαζόταν µε τον τρόπο αυτό η εξαγωγή

συµπερασµάτων σε τοπικό επίπεδο.

Η ανάλυση των αποτελεσµάτων αλλά και η σύγκριση των αποτελε-

σµάτων µε τα αποτελέσµατα άλλων ερευνών που διεξήχθησαν την ίδια

περίοδο στη χώρα έδειξε ότι µε την έρευνα πεδίου της ΠΑΕΠ συλλέ-

χθηκε αφενός µεγάλος πλούτος στοιχείων για τη ζήτηση ειδικοτήτων και

για πολλά άλλα χαρακτηριστικά των ιδιωτικών επιχειρήσεων και αφετέ-

ρου ότι τα συµπεράσµατα που εξήχθησαν συµπίπτουν σηµαντικά µε τα

συµπεράσµατα άλλων ερευνών.∆ιαπιστώθηκε παράλληλα ότι για ορισµέ-

νους κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας, οι πληροφορίες που συλλέ-

χθηκαν ήταν απολύτως επαρκείς ενώ για ορισµένους άλλους κλάδους

που είτε εκπροσωπούνται µε µικρά ποσοστά στο συνολικό αριθµό ιδιω-

τικών επιχειρήσεων (πχ υγεία, εκπαίδευση) είτε χαρακτηρίζονται από

πολύ υψηλά ποσοστά αυτοαπασχόλησης που δεν καλύπτονται επαρκώς

από το µητρώο που χρησιµοποιήθηκε για τη δειγµατοληψία (πχ γεωρ-

γία), η έρευνα δεν κάλυψε πλήρως τις ανάγκες πληροφόρησης που υπήρ-

χαν. Επίσης αντιµετωπίστηκαν δυσκολίες στη συλλογή πληροφοριών για

το θέµα της προσφοράς και ζήτησης δεξιοτήτων ανά επαγγελµατική

κατηγορία, το οποίο ήταν ένα από τα ζητούµενα της έρευνας. Αντιθέτως

σηµαντικές πληροφορίες για την προσφορά και ζήτηση δεξιοτήτων, προ-

σόντων και ικανοτήτων συλλέχθηκαν µε το ποιοτικό κοµµάτι της έρευνας.
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Το 2005 η ΠΑΕΠ πρόκειται να διεξάγει τη δεύτερη έρευνα πεδίου µε

θέµα τη ζήτηση ειδικοτήτων και δεξιοτήτων στην περιφέρεια Αττικής. Η

δεύτερη αυτή έρευνα πεδίου της ΠΑΕΠ για τη ζήτηση ειδικοτήτων και

δεξιοτήτων στον ιδιωτικό τοµέα θα σχεδιαστεί µε τρόπο ώστε να

«λυθούν» κατά το δυνατό ορισµένα προβλήµατα που υπήρξαν µε την

πρώτη έρευνα και αφετέρου να είναι δυνατή η σύγκριση των αποτελε-

σµάτων µεταξύ των δύο ερευνών.

Για τη δεύτερη έρευνα πεδίου προτείνεται να χρησιµοποιηθεί και πάλι

το πιο πρόσφατο µητρώο επιχειρήσεων της ΕΣΥΕ. Η στρωµατοποιηµέ-

νη δειγµατοληψία θα πραγµατοποιηθεί µε τα ίδια κριτήρια:

• Μέγεθος επιχείρησης βάση τζίρου (11 κλιµάκια)

• Γεωγραφική περιφέρεια (13 περιφέρειες)

• Κλάδος οικονοµικής δραστηριότητας (16 κατηγορίες)

Eξετάζοντας την κατανοµή του αριθµού απασχολουµένων ανά κατη-

γορία τζίρου στην πρώτη έρευνα πεδίου της ΠΑΕΠ διαπιστώθηκαν τα

εξής. Η κατηγορία τζίρου 1,5 εκατοµµύρια ευρώ και άνω αντιπροσωπεύ-

ει σχεδόν το 50% του εργατικού δυναµικού και εποµένως οι αντίστοιχες

επιχειρήσεις αποφασίστηκε να αντιπροσωπευτούν στο δείγµα περίπου

µε αντίστοιχο ποσοστό (48%). Για να επιτευχθεί αυτό αποφασίστηκε το

ποσοστό δειγµατοληψίας για την κατηγορία επιχειρήσεων µε τζίρο άνω

των 15 εκατοµµυρίων ευρώ να είναι 70% και 50% για την κατηγορία επι-

χειρήσεων µε τζίρο 5-14,99 εκατοµµυρίων ευρώ και 25% για την κατηγο-

ρία επιχειρήσεων µε τζίρο 1,5-4,99 εκατοµµυρίων ευρώ ώστε µε τον

τρόπο αυτό να καλυφθεί το επιδιωκόµενο ποσοστό για το σύνολο των

επιχειρήσεων µε τζίρο 1,5 εκατοµµύρια ευρώ και άνω. Το κλάσµα δειγµα-

τοληψίας αυξήθηκε ανά κατηγορία τζίρου ώστε να αντισταθµίζεται το

διαφοροποιηµένο µέγεθος της απασχόλησης και εποµένως να εξασφα-

λίζεται κατά το δυνατόν αντιπροσωπευτικότητα του δείγµατος ως προς
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το συνολικό αριθµό απασχολουµένων ανάλογα µε την κατηγορία επιχει-

ρήσεων. Οι υπόλοιπες κατηγορίες αντιπροσωπεύτηκαν στο δείγµα περί-

που κατά την αναλογία των ποσοστών που τους αντιστοιχούν µε τεκµή-

ριο τον αριθµό των απασχολουµένων. Τα ποσοστά αυτά αποφασίστηκε

να είναι ελαφρώς αυξηµένα για τις κατηγορίες των µικροµεσσαίων επι-

χειρήσεων µε τζίρο 0,15-1,499 εκατ. ευρώ ώστε να υπάρχει η δυνατότητα

αυτοδύναµης ανάλυσης για τις συγκεκριµένες επιχειρήσεις ανά κατηγο-

ρία τζίρου και ελαφρώς χαµηλότερα για την πολυπληθή κατηγορία των

µικρών επιχειρήσεων µε τζίρο 0-0,1499 εκατ. ευρώ οι οποίες αποτελούν

το 85% του συνόλου των επιχειρήσεων εντούτοις σε επίπεδο απασχό-

λησης δεν αντιπροσωπεύουν παρά µόνο το 30% του συνόλου των απα-

σχολουµένων. Για το λόγο αυτό η συµµετοχή τους στο δείγµα µε 1.822

επιχειρήσεις (25% του δείγµατος) θεωρήθηκε επαρκής για την εξαγωγή

συµπερασµάτων. Στη συνέχεια το δείγµα επιµερίστηκε στις 13 διοικητικές

περιφέρειες ακολουθώντας στο εσωτερικό κάθε περιφέρειας το εθνικό

κλάσµα δειγµατοληψίας κατά κατηγορία τζίρου. Στο εσωτερικό κάθε

περιφέρειας και για κάθε κατηγορία τζίρου χωριστά οι επιχειρήσεις που

επιλέχθηκαν κατανεµήθηκαν αναλογικά στους νοµούς και παράλληλα

τηρήθηκαν οι αναλογίες που προκύπτουν για κάθε κλάδο απασχόλησης

χωριστά. Με το σχεδιασµό αυτό τα αποτελέσµατα της πρώτης έρευνας

της ΠΑΕΠ είναι δυνατόν να αναλυθούν µε στατιστική επάρκεια κατά

κατηγορία τζίρου, ανά περιφέρεια, για τους περισσότερους νοµούς (εξαι-

ρούνται 4 νοµοί για τους οποίους το δείγµα είναι πολύ µικρό) και τους

περισσότερους κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας.

Με στόχο την εξαγωγή συµπερασµάτων σε επίπεδο νοµού, αποφασί-

στηκε να µειωθεί στο δείγµα η συµµετοχή του νοµού Αττικής ώστε να

αυξηθεί ο αριθµός των ερωτηµατολογίων στους νοµούς εκείνους που

σύµφωνα µε την τυχαία δειγµατοληψία ο αριθµός ερωτηµατολογίων που

τους αντιστοιχούσε δεν επαρκούσε για την εξαγωγή ασφαλών συµπε-

ρασµάτων. Συγκεκριµένα αποφασίστηκε να εκπροσωπηθούν όλοι οι
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νοµοί της χώρας (εκτός τεσσάρων5 που είχαν πολύ µικρή συµµετοχή

στον πληθυσµό) µε 50 ερωτηµατολόγια κατ’ελάχιστο προκειµένου να

καταστεί δυνατή η εξαγωγή έστω γενικών συµπερασµάτων για τους

νοµούς αυτούς.

Η στάθµιση του δείγµατος έγινε ανά νοµό λαµβάνοντας υπόψη τον

πραγµατικό αριθµό των επιχειρήσεων (σύµφωνα µε τα στοιχεία της

ΕΣΥΕ) ανά κατηγορία τζίρου. Το συνολικό σταθµισµένο δείγµα προκύπτει

ως άθροισµα των επιµέρους σταθµισµένων δειγµάτων ανά νοµό. Ο

συντελεστής στάθµισης υπολογίζεται από το αντίστροφο του κλάσµα-

τος δειγµατοληψίας:

πραγµατικός αριθµός επιχειρήσεων ij
Στάθµιση ij = ------------------------------------------------

δείγµα επιχειρήσεων ij

όπου i : νοµός, j: κατηγορία τζίρου

Η εφαρµογή της στάθµισης αυτής εξασφαλίζει την ασφαλή αναγωγή

του δείγµατος στους πραγµατικούς αριθµούς επιχειρήσεων ανά κατηγο-

ρία τζίρου σε κάθε νοµό.

Συνεπώς η επιλεγείσα δειγµατοληψία επιτρέπει την αξιολόγηση των

συµπερασµάτων της έρευνας ανάλογα µε το εξεταζόµενο κάθε φορά

ζήτηµα χρησιµοποιώντας κατάλληλες σταθµίσεις είτε µε βάση τον αριθ-

µό των επιχειρήσεων (οπότε οι σταθµίσεις είναι αντιστρόφως ανάλογες

προς το κλάσµα δειγµατοληψίας) είτε µε βάση τον αριθµό των απασχο-

λουµένων, περίπτωση στην οποία χρησιµοποιούνται τα ίδια τα δεδοµένα

της έρευνας (αυτοστάθµιση).
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Όσον αφορά στην κλαδική κατανοµή του δείγµατος της πρώτης

έρευνας πεδίου της ΠΑΕΠ όπως σηµειώθηκε η συµµετοχή ορισµένων

κλάδων είναι πολύ µικρή µε αποτέλεσµα να µην είναι δυνατό να γίνει κλα-

δική ανάλυση των αποτελεσµάτων για ορισµένους κλάδους.

Συγκεκριµένα η κλαδική κατανοµή ήταν η ακόλουθη:

∫·Ù·ÓÔÌ‹ ÙÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı¤ÓÙÔ˜ ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ Î·Ù¿ ÎÏ¿‰Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈ-
Î‹˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜

Πηγή: Έρευνα ΠΑΕΠ 2003

38

∫Ï¿‰ÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ ∞ÚÈıÌfi˜ ¶ÔÛÔÛÙfi 
‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ

°ÂˆÚÁ›·, ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›·, ı‹Ú·, ‰·ÛÔÎÔÌ›· 70 1%

∞ÏÈÂ›· 26 0,4%

√Ú˘¯Â›·, Ï·ÙÔÌÂ›· 27 0,4%

ªÂÙ·ÔÈËÙÈÎ¤˜ ‚ÈÔÌË¯·Ó›Â˜ 1.229 16,8%

¶·ÚÔ¯‹ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ÚÂ‡Ì·ÙÔ˜, 11 0,2%
Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘, ÓÂÚÔ‡

∫·Ù·ÛÎÂ˘¤˜ 519 7,1%

ÃÔÓ‰ÚÈÎfi Î·È ÏÈ·ÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ, 3.714 50,6%
ÂÈÛÎÂ˘¤˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ

•ÂÓÔ‰Ô¯Â›·, ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· 540 7,4%

ªÂÙ·ÊÔÚ¤˜, ·Ôı‹ÎÂ˘ÛË, ÂÈÎÔÈÓˆÓ›Â˜ 381 5,2%

∂Ó‰È¿ÌÂÛÔÈ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÔ› ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› 42 0,6%

¢È·¯Â›ÚÈÛË ·Î›ÓËÙË˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜, ÂÎÌÈ- 509 6,9%
ÛıÒÛÂÈ˜, ÂÈ¯ÂÈÚËÌ·ÙÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜

∂Î·›‰Â˘ÛË 23 0,3%

ÀÁÂ›· Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ Ì¤ÚÈÌÓ· 24 0,3%

ÕÏÏÂ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜ ·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ 221 3,0%
˘¤Ú ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ Û˘ÓfiÏÔ˘

™‡ÓÔÏÔ 7.336 100%



Στη δεύτερη έρευνα πεδίου της ΠΑΕΠ θα ακολουθηθεί ο τρόπος µε

τον οποίο έγινε η δειγµατοληψία στην πρώτη έρευνα αλλά µε ορισµένες

διαφοροποιήσεις. Τα κριτήρια δειγµατοληψίας θα παραµείνουν τα ίδια.

Αναφορικά µε τη συµµετοχή των επιχειρήσεων ανάλογα µε το τζίρο

τους θα ακολουθηθεί η ίδια πρακτική ώστε να είναι δυνατή η εξαγωγή

συµπερασµάτων για όλες τις κατηγορίες τζίρου αυτόνοµα. Εναλλακτικά

µπορεί να χρησιµοποιηθεί η απασχόληση αντί του τζίρου ως κριτήριο

στρωµατοποίησης. Για τη γεωγραφική κατανοµή όταν η έρευνα διεξαχθεί

στο σύνολο της χώρας θα µειωθεί περαιτέρω η συµµετοχή των επιχει-

ρήσεων της Αττικής ώστε να είναι δυνατή η εξαγωγή συµπερασµάτων σε

όλους τους νοµούς και µάλιστα µε ενισχυµένο δείγµα συγκριτικά µε την

πρώτη έρευνα. Στη δεύτερη έρευνα που θα καλύψει µόνο την Περιφέρεια

Αττικής θα χρησιµοποιηθεί ο δήµος ως γεωγραφικό κριτήριο και ο κάθε

δήµος θα συµµετέχει µε ικανοποιητικό αριθµό επιχειρήσεων ώστε να

είναι δυνατή η εξαγωγή συµπερασµάτων ανά δήµο. Όσον αφορά την

κλαδική διάρθρωση των επιχειρήσεων θα ενισχυθούν οι κλάδοι εκείνοι

που εµφανίζονται µε µικρά ποσοστά στο δείγµα ώστε να είναι δυνατή η

κλαδική ανάλυση των αποτελεσµάτων για όλους τους κλάδους (πιθανώς

εκτός της γεωργίας η οποία έχει πολύ µικρή συµµετοχή στην οικονοµι-

κή δραστηριότητα της Αττικής και η οποία θα µελετηθεί µε συµπληρω-

µατικές πηγές).

Όσον αφορά το σχεδιασµό του ερωτηµατολογίου η δεύτερη έρευνα

πεδίου προτείνεται να διεξαχθεί σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο θα

συλλεχθεί ο µεγαλύτερος όγκος των πληροφοριών ενώ στο δεύτερο

στάδιο θα συλλεχθούν ειδικότερες πληροφορίες για τις δεξιότητες. Το

ερωτηµατολόγιο του πρώτου σταδίου θα πρέπει να περιέχει ορισµένες

ερωτήσεις που υπήρχαν και στο ερωτηµατολόγιο της πρώτης έρευνας

της ΠΑΕΠ ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση των αποτελεσµάτων αλλά

θα πρέπει να γίνουν και ορισµένες αλλαγές. Ένας από τους στόχους της

πρώτης έρευνας ήταν να συλλεχθούν και ορισµένες συµπληρωµατικές
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πληροφορίες για τις εργασιακές σχέσεις καθώς και άλλα χαρακτηριστι-

κά των επιχειρήσεων. Τα ερωτήµατα αυτά δεν θα περιληφθούν στη δεύ-

τερη έρευνα. Επίσης ορισµένα πολύ αναλυτικά ερωτήµατα για τις δεξιό-

τητες τα οποία δεν λειτούργησαν µε τρόπο ώστε να παραχθεί η ζητού-

µενη πληροφόρηση θα παραληφθούν. Το θέµα των δεξιοτήτων θα διε-

ρευνηθεί µε δεύτερο ερωτηµατολόγιο και µόνο για τις ειδικότητες για τις

οποίες διαπιστώνονται προβλήµατα πλήρωσης ή σηµαντικές ελλείψεις

δεξιοτήτων. Θα πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι όπως και στην πρώτη

έρευνα της ΠΑΕΠ έτσι και στη δεύτερη έρευνα, οι επαγγελµατικές δεξιό-

τητες θα προκύπτουν από τις αναφορές των υπευθύνων των επιχειρή-

σεων και όχι από κάποια συγκεκριµένη λίστα. Με τον τρόπο αυτό είναι

δυνατό οι πληροφορίες που συλλέγονται να ενταχθούν στις επίσηµες

κωδικοποιήσεις που υπάρχουν και οι οποίες επιτρέπουν τη σύγκριση των

αποτελεσµάτων µε προγενέστερες στιγµές και άλλες έρευνες. Είναι επί-

σης δυνατόν να εντοπιστούν ορισµένες ειδικότητες για τις οποίες δεν

υπάρχει σαφής αναφορά στις ισχύουσες κωδικοποιήσεις και οι ειδικό-

τητες αυτές να αποτελέσουν το αντικείµενο εκτενέστερης διερεύνησης

στο δεύτερο στάδιο της έρευνας πεδίου. Στη δεύτερη αυτή έρευνα πεδί-

ου της ΠΑΕΠ για την αποτύπωση των απόψεων των υπευθύνων για τη

ζήτηση ειδικοτήτων και δεξιοτήτων αναµένεται ότι θα συµβάλλουν

ουσιαστικά οι κοινωνικοί εταίροι και η τοπική αυτοδιοίκηση στη διακίνη-

ση του ερωτηµατολογίου και στην εκπαίδευση των συνεντευκτών ώστε

να µεγιστοποιηθεί η ανταπόκριση των επιχειρήσεων στην έρευνα και να

συλλεχθεί αναλυτικότερη και ποιοτικότερη πληροφόρηση.

Ακολουθεί το ερωτηµατολόγιο της πρώτης φάσης της έρευνας.
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Ερωτηµατολόγιο σε επιχειρήσεις

ΚΩ∆. ΠΕΡΙΟΧΗΣ:

ΚΩ∆. ΕΡΕΥΝΗΤΗ:

ΚΩ∆. ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ:

ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΑΙ             ΟΧΙ

ΑΝ ΝΑΙ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ 2

ΣΥΝΟ∆ΕΙΑ 3

Ηµεροµηνία :_______________________ 

Στοιχεία της επιχείρησης :

Αντικείµενο δραστηριότητας της επιχείρησης: (Αναλυτικά)

....................................................................................................................................................................................................................
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ΕΡΕΥΝΗΤΗ: ΖΗΤΗΣΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ,
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ) Ή ΓΕΝΙΚΟ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ, Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

Καληµέρα / Καλησπέρα. Είµαι ο/ η …………… από τ … Αυτή την περίοδο κάνου-
µε µία έρευνα σε επιχειρήσεις για το Παρατηρητήριο Απασχόλησης στην Aττική
και θα ήθελα να σας κάνω µερικές ερωτήσεις.

1. Είστε εσείς το άτοµο που είναι αρµόδιο για τα θέµατα προσωπικού;

➠ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ

➠ ΡΩΤΕΙΣΤΕ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΡΜΟ∆ΙΟΣ ΚΑΙ

ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ Μ’ ΑΥΤΟΝ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΝ

ΕΙΝΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΣ, ΑΝ ΟΧΙ, ΟΡΙΣΤΕ ΝΕΟ

ΡΑΝΤΕΒΟΥ

2.Θα µπορούσατε παρακαλώ να µου πείτε τη θέση που έχετε στην επιχείρηση;

ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ∆ΕΚΤΗ
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Nαι 1

Όχι 2

π‰ÈÔÎÙ‹ÙË˜ ÙÔ˘ Î·Ù·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ / ÙË˜ ÂÈ¯Â›ÚËÛË˜ 1 ➠ ™À¡∂Ãπ™∆∂

ÀÂ‡ı˘ÓÔ˜/ ¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ 2 ➠ ™À¡∂Ãπ™∆∂

ÀÂ‡ı˘ÓÔ˜ ·ÓıÚˆ›ÓˆÓ fiÚˆÓ / ¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ 3 ➠ ™À¡∂Ãπ™∆∂

ÕÏÏË ı¤ÛË (ÔÈ·; ..................................................................) 4 ➠ ™À¡∂Ãπ™∆∂



3. α. Πόσα άτοµα απασχολεί η επιχείρηση συνολικά ως µόνιµο προσωπικό;

β. Πόσοι από αυτούς είναι άνδρες και πόσες γυναίκες;

γ. Πόσοι από τους άνδρες είναι ελληνικής και πόσοι ξένης υπηκοότητας;
Και αντίστοιχα πόσες από τις γυναίκες είναι ελληνικής και πόσες ξένης 
υπηκοότητας;

ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΑ ΣΥΝΟΛΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΘΡΟΙΖΟΥΝ

4. Πόσα από τα .............. άτοµα της επιχείρησης (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥ-
ΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΕΡ. 3α) είναι πλήρους και πόσα µερικής απασχόλησης;

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ
ΙΣΟ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΗΣ ΕΡ. 3α
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·. ™À¡√§√ ∞¶∞™Ã√§√Àª∂¡ø¡

ÕÓ‰ÚÂ˜ °˘Ó·›ÎÂ˜

‚. ºÀ§√

Á. À¶∏∫√√∆∏∆∞

∞·Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔÈ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜ ˘ËÎÔfiÙËÙ·˜

∞·Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔÈ Í¤ÓË˜ ˘ËÎÔfiÙËÙ·˜

ÕÓ‰ÚÂ˜ °˘Ó·›ÎÂ˜

¶Ï‹ÚÔ˘˜ ··Û¯fiÏËÛË˜

MÂÚÈÎ‹˜ ··Û¯fiÏËÛË˜

™YNO§O A¶A™XO§OYMENøN



5. Το εκπαιδευτικό επίπεδο των απασχολουµένων της επιχείρησης είναι:

(Συµπληρώνετε απόλυτα νούµερα) 

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ
ΙΣΟ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΗΣ ΕΡ. 3α
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ÕÓ‰ÚÂ˜ °˘Ó·›ÎÂ˜

∞Ó·ÏÊ¿‚ËÙÔÈ / ¢ÂÓ ÙÂÏÂ›ˆÛ·Ó ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi

∞fiÊÔÈÙÔÈ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡

∞fiÊÔÈÙÔÈ °˘ÌÓ·Û›Ô˘

∞fiÊÔÈÙÔÈ §˘ÎÂ›Ô˘

∞fiÊÔÈÙÔÈ TÂ¯ÓÈÎ‹˜ ™¯ÔÏ‹˜ (√∞∂¢ ÎÏ)

∞fiÊÔÈÙÔÈ π∂∫

∞fiÊÔÈÙÔÈ ∆∂π

∞fiÊÔÈÙÔÈ ∞∂π

∫¿ÙÔ¯ÔÈ MÂÙ·Ù˘¯È·ÎÔ‡ / ¢È‰·ÎÙÔÚÈÎÔ‡ T›ÙÏÔ˘

¢°/¢∞

™À¡√§√ ∞¶∞™Ã√§√Àª∂¡ø¡



6. Με ποιους τρόπους συνήθως η επιχείρηση προσλαµβάνει το προσωπικό;
Ας ξεκινήσουµε από τον πιο σηµαντικό τρόπο, και µετά το δεύτερο, τον
τρίτο.

∆EIΞTE KAPTA
ΜΕΧΡΙ 3 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

7. Υπάρχουν αυτή τη στιγµή κενές θέσεις εργασίας στην επιχείρησή σας;
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∞fi ÙÔÓ √∞∂¢

ªÂ ·ÁÁÂÏ›Â˜ ÛÙÈ˜ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜

ª¤Ûˆ ÁÓˆÛÙÒÓ, Ê›ÏˆÓ, Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ

∞fi È‰ÈˆÙÈÎ¿ ÁÚ·ÊÂ›· Â˘Ú¤ÛÂˆ˜ ÂÚÁ·Û›·˜

∞fi ÙËÓ Ù‹ÚËÛË ‚¿ÛË˜ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ

ÛÙËÓ ›‰È· ÙËÓ ÂÈ¯Â›ÚËÛË

¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ˜ ÙÚfiÔ˜

ÕÏÏÔ (ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÙÂ)

¢°/¢∞

1Ô˜ 2Ô˜ 3Ô˜

Nαι 1

Όχι 2

➠ EP. 8

➠ EP. 10



8. Ποιες είναι οι κενές θέσεις εργασίας στην επιχείρησή σας (θέσεις για
άµεση πλήρωση), πόσες είναι, για πόσο χρονικό διάστηµα υφίστανται κενές
και πόσες από τις θέσεις αυτές είναι θέσεις µερικής απασχόλησης;

ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΗΣ
ΣΤΗΛΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ∆ΕΥΤΕΡΗΣ ΣΤΗΛΗΣ

ΡΩΤΕΙΣΤΕ ΕΡ. 9 ΜΟΝΟΝ ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΓΙΑ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΤΩΝ 6 ΜΗΝΩΝ

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΘΕΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΑ-
ΜΕΝΕΙ ΚΕΝΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 6 ΜΗΝΕΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗ-
ΣΕΤΕ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ
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∞Ó·Ï˘ÙÈÎ‹ ∞ÚÈıÌfi˜ ∞ÚÈıÌfi˜ ÎÂÓÒÓ ∞ÚÈıÌfi˜ ÎÂÓÒÓ £¤ÛÂÈ˜ 

ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÎÂÓÒÓ  ı¤ÛÂˆÓ ÁÈ· ‰È¿- ı¤ÛÂˆÓ ÁÈ· ‰È¿- ÌÂÚÈÎ‹˜ 

ÂÈ‰ÈÎÔÙ‹ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÛÙËÌ· <6 ÌËÓÒÓ ÛÙËÌ· >6 ÌËÓÒÓ ··Û¯fiÏËÛË˜

™À¡√§∞



9. Ποιος είναι ο κυριότερος λόγος για τον οποίο η θέση / οι θέσεις εργασίας
για τη συγκεκριµένη ειδικότητα παραµένει/νουν κενές για διάστηµα µεγαλύ-
τερο των 6 µηνών;

10. Θα ήθελα τώρα να σας ρωτήσω αν έχετε διαπιστώσει σηµαντικές ελλεί-
ψεις στα προσόντα και στις δεξιότητες του προσωπικού που έχετε προσλά-
βει σε συγκεκριµένες θέσεις.

α) Ποιες είναι οι σηµαντικότερες ελλείψεις που έχετε διαπιστώσει;
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¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ·ÈÙ‹ÛÂÈ˜ ·fi ÂÓ‰È·ÊÂÚÔÌ¤ÓÔ˘˜ 1

¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÊËÌÈÛÙÂ› Â·ÚÎÒ˜ ÔÈ ˘¿Ú¯Ô˘ÛÂ˜ ı¤ÛÂÈ˜ 2

√ ÌÈÛıfi˜ Â›Ó·È ÔÏ‡ ÌÈÎÚfi˜ Î·È ·Ôı·ÚÚ‡ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ 3

√È ÂÚÁ·ÛÈ·Î¤˜ Û˘Óı‹ÎÂ˜ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÂ˜ Î·È ·Ôı·ÚÚ‡ÓÔÓÙ·È ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ 4

√È ı¤ÛÂÈ˜ ·˘Ù¤˜ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ÌÂÁ¿ÏË ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·. √È ı¤ÛÂÈ˜ Î·Ï‡ÙÔÓÙ·È

ÁÈ· Ï›ÁÔ Î·È Í·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ó ·ÓÔÈÎÙ¤˜ ÏfiÁˆ ·Ô¯ÒÚËÛË˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ 5

¢ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ Ó· ‚ÚÂıÂ› ÚÔÛˆÈÎfi ÌÂ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË 

ÂÎ·›‰Â˘ÛË/Î·Ù¿ÚÙÈÛË 6

¢ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ Ó· ‚ÚÂıÂ› ÚÔÛˆÈÎfi ÌÂ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÂÌÂÈÚ›· 7

∆· ÚÔÛfiÓÙ· ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ‹Ù·Ó ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· ·fi ÙÈ˜ ÚÔÛ‰ÔÎ›Â˜ 8

∆· ÚÔÛfiÓÙ· ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ‹Ù·Ó ˘„ËÏfiÙÂÚ· ·fi Ù· ÂÈı˘ÌËÙ¿ 9

∆· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ù· ÂÈı˘ÌËÙ¿ 

ÁÈ· ÙÈ˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÂ˜ ı¤ÛÂÈ˜ (ËÏÈÎ›·, Ê‡ÏÔ, ÎÏ) 10

ÕÏÏÔ (ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÙÂ) 11

∂È‰ÈÎfiÙËÙÂ˜ ∂ÏÏÂ›„ÂÈ˜ ∂ÏÏÂ›„ÂÈ˜ ∂ÏÏÂ›„ÂÈ˜ ∂ÏÏÂ›„ÂÈ˜ ¢˘ÛÎÔÏ›·  ¢˘ÛÎÔÏ›· ŒÏÏÂÈ„Ë ŒÏÏÂÈ„Ë ÕÏÏË 

Ù˘ÈÎÒÓ ÛÙË ÁÓÒÛË ÛÙË ÁÓÒÛË Â·ÁÁÂÏÌ·- ÛÙËÓ ÚÔÊÔ- Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜, Â˘ÂÏÈÍ›·˜, ÂÈı·Ú¯›·˜ ÚÔ˜ ¤ÏÏÂÈ„Ë

ÚÔÛfiÓÙˆÓ Í¤ÓˆÓ ∏/À ÙÈÎÒÓ ÚÈÎ‹ & ÁÚ·Ù‹ ÔÌ·‰ÈÎ‹˜ ÚÔÛ·ÚÌÔ- ÙÔÓ ÂÚÁÔ‰fiÙË/

(Ù˘¯›·) ÁÏˆÛÛÒÓ ÁÓÒÛÂˆÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ



β) Ποια µορφή εκπαίδευσης, επαγγελµατικής κατάρτισης ή επιµόρφω-
σης θεωρείτε ότι θα εξυπηρετούσε πιο αποτελεσµατικά τις ανάγκες
του προσωπικού σας;

11. Υπήρξαν αλλαγές ως προς τις ειδικότητες (δηµιουργία νέων, κατάργηση
παλαιών, διαφοροποίηση περιεχοµένου) κατά την τελευταία τριετία στην
επιχείρησή σας;
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∂È‰ÈÎfiÙËÙÂ˜ MÂÈÒıËÎÂ Ô ·ÚÈıÌfi˜ A˘Í‹ıËÎÂ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ¶·Ú·ÙËÚ‹ıËÎ·Ó ÌÂÙ·‚ÔÏ¤˜ ÛÙÔ ÂÚÈÂ¯fiÌÂÓÔ

ÙˆÓ ··Û¯ÔÏÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÙˆÓ ··Û¯ÔÏÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÙË˜ ÂÈ‰ÈÎfiÙËÙ·˜ (ÏfiÁˆ ·ÏÏ·ÁÒÓ ÛÙËÓ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›·,

Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 3 ¤ÙË Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 3 ¤ÙË ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ ÔÚÁ¿ÓˆÛË˜ ÙË˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÎÏ.)

∂È‰ÈÎfiÙËÙÂ˜ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi ™‡ÛÙËÌ· M·ıËÙÂ›· ∂Ó‰ÔÂÈ¯ÂÈÚËÛÈ·Î‹ EÌÂÈÚ›·  ÕÏÏË 

Û‡ÛÙËÌ· E·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ‹˜ (ÂÎ·›‰Â˘ÛË (Î·Ù¿ÚÙÈÛË ÌÂ ¿Óˆ ÛÙË ÚfiÙ·ÛË

(ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË K·Ù¿ÚÙÈÛË˜ ÛÂ ·›ıÔ˘Û· Â˘ı‡ÓË ÙË˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ 

ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÚÈÓ (ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË Î·È Ú·ÎÙÈÎ‹ ÂÈ¯Â›ÚËÛË˜)

ÂÈÛ¤ÏıÂÈ ÛÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ‹ ¿ÛÎËÛË ÛÂ

·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜) Î·Ù¿ÚÙÈÛË ÚÈÓ ÂÈ¯Â›ÚËÛË)

ÂÈÛ¤ÏıÂÈ ÛÙËÓ

·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜)



12. Ποια είναι τα αίτια των αλλαγών αυτών;

13. Θα ήθελα τώρα να µου πείτε πιο αναλυτικά ποιες είναι οι επαγγελµατικές
ειδικότητες που υπάρχουν αυτή τη στιγµή στην επιχείρησή σας. ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΑΘΕ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣΤΑ ΡΩΤΕΙΣΤΕ:

α. Ποιος είναι ο αριθµός απασχολουµένων συνολικά σήµερα στην ειδι-
κότητα ...............;
ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΟ ΜΕ
ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ.

β. Ποιος είναι ο αναµενόµενος αριθµός απασχολουµένων συνολικά ανά
ειδικότητα σε 1 έτος;

γ. Ποιος είναι ο αναµενόµενος αριθµός απασχολουµένων συνολικά ανά
ειδικότητα σε 3 έτη;
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A›ÙÈ· ÙˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ/ H ÌÂ›ˆÛË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ H ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ OÈ ÌÂÙ·‚ÔÏ¤˜ ÛÙÔ ÂÚÈÂ¯fiÌÂÓÔ
E›‰Ô˜ ·ÏÏ·ÁÒÓ ÙˆÓ ··Û¯ÔÏÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÙˆÓ ··Û¯ÔÏÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÙˆÓ ÂÈ‰ÈÎÔÙ‹ÙˆÓ ÔÊÂ›ÏÔÓÙ·È ÛÂ:

ÔÊÂ›ÏÂÙ·È ÛÂ: ÔÊÂ›ÏÂÙ·È ÛÂ:

™˘ÚÚ›ÎÓˆÛË Ù˙›ÚÔ˘

E¤ÎÙ·ÛË Ù˙›ÚÔ˘

TÂ¯ÓÔÏÔÁÈÎ‹ 
·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË

AÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘
ÔÚÁ¿ÓˆÛË˜ ÙË˜ 
·Ú·ÁˆÁ‹˜

AÏÏ·Á‹ ÛÙÔÓ ÚÔÛ·-
Ó·ÙÔÏÈÛÌfi ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜
ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ·Ú·ÁÒÌÂÓÔ
ÚÔ˚fiÓ ‹ ÙËÓ ÚÔÛÊÂÚfi-
ÌÂÓË ˘ËÚÂÛ›·

ÕÏÏÔ (ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÙÂ)

¢°/¢A



14. Υπάρχουν κάποιες νέες ειδικότητες οι οποίες δεν υφίστανται σήµερα
στην επιχείρησή σας αλλά εντός των επόµενων τριών ετών θα χρειαστούν
στην επιχείρησή σας; Ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους θα δηµιουργηθεί
ζήτηση για τις ειδικότητες αυτές;

Τώρα θα ήθελα να µου πείτε τη γνώµη σας για το κλάδο σας

15. Οι προοπτικές του κλάδου σας για τα επόµενα τρία χρόνια είναι
∆ΙΑΒΑΣΤΕ – ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ∆ΕΚΤΗ

Θα ήθελα τώρα να συζητήσουµε λίγο για την επιχείρησή σας....
16. Οι προοπτικές της επιχείρησής σας για τα επόµενα τρία χρόνια είναι

∆ΙΑΒΑΣΤΕ – ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ∆ΕΚΤΗ
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∂È‰ÈÎfiÙËÙÂ˜ AÏÏ·Á¤˜ ÛÙËÓ AÏÏ·Á‹ ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ AÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔÓ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi ÙË˜ ÂÈ¯Â›ÚËÛË˜ ÕÏÏÔ ¢°/¢A

ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›· ı· ‰ËÌÈÔ˘Ú- ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ı· ‰ËÌÈÔ˘Ú- ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙÔ ·Ú·ÁfiÌÂÓÔ ÚÔ˚fiÓ ‹ ÙËÓ ÚÔÛ‰ÈÔ-

Á‹ÛÔ˘Ó ˙‹ÙËÛË Á‹ÛÔ˘Ó ˙‹ÙËÛË ÚÔÛÊÂÚfiÌÂÓË ˘ËÚÂÛ›· ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Ú›ÛÙÂ

ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‰ÈÎfiÙËÙ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‰ÈÎfiÙËÙ· ˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‰ÈÎfiÙËÙ·

£ÂÙÈÎ¤˜ O˘‰¤ÙÂÚÂ˜ AÚÓËÙÈÎ¤˜ ¢°/¢A

1 2 3 4

£ÂÙÈÎ¤˜ 1

O˘‰¤ÙÂÚÂ˜ 2

AÚÓËÙÈÎ¤˜ 3

¢°/¢A 4



17. Ο κύκλος εργασιών της επιχείρησής σας την τελευταία τριετία κατά µέσο
όρο

∆ΙΑΒΑΣΤΕ – ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ∆ΕΚΤΗ

18. Τα καθαρά κέρδη της επιχείρησής σας την τελευταία τριετία κατά µέσο
όρο

∆ΙΑΒΑΣΤΕ – ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ∆ΕΚΤΗ

19. Ο τζίρος της επιχείρησής σας τον τελευταίο χρόνο σε εκατοµµύρια ευρώ
είναι

∆ΕΙΞΤΕ ΚΑΡΤΑ

Σε εκατοµµύρια ΕΥΡΩ

20. Και ποιος είναι ο τζίρος του τελευταίου χρόνου ακριβώς;

....................................................................................................................................................................................................................

ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΣΑΣ.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ YΠΟΓΡΑΦΗ ΕΡΕΥΝHΤΗ

................................................................................................................................................................
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Στη δεύτερη φάση της έρευνας πεδίου θα γίνουν συµπληρωµατικά

ερωτήµατα για τον αναλυτικότερο προσδιορισµό των αναντιστοιχιών

µεταξύ προσφοράς και ζήτησης ειδικοτήτων για συγκεκριµένες ειδικότη-

τες. Από την πρώτη φάση της έρευνας θα γίνει ένας κατάλογος επαγγελ-

µατικών ειδικοτήτων για τις οποίες είτε διαπιστώνεται δυσκολία στην πλή-

ρωση των κενών θέσεων είτε διαπιστώνονται από τους υπευθύνους των

επιχειρήσεων προβλήµατα σχετικά µε τις δεξιότητες, τις ικανότητες και τα

προσόντα του προσωπικού που απασχολούν. Στη συνέχεια θα διερευνη-

θούν τα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων που δηλώνουν την ύπαρξη

ελλείψεων προσόντων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων για συγκεκριµένες ειδι-

κότητες και βάση αυτών των χαρακτηριστικών θα επιλεγεί ένα δείγµα επι-

χειρήσεων για λεπτοµερέστερη καταγραφή των ελλείψεων αυτών.

Αξιοποίηση των αποτελεσµάτων της έρευνας πεδίου για τη
διάγνωση αναγκών

Τα αποτελέσµατα της πρώτης φάσης της έρευνας µπορούν να αξιοποι-

ηθούν για την εκτίµηση της ζήτησης ειδικοτήτων και του δυναµισµού των

κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας µε την εκτίµηση των ακολούθων

δεικτών:

• Προσδοκώµενη µεταβολή της απασχόλησης σε ένα έτος για κάθε

επαγγελµατική κατηγορία σε επίπεδο νοµού (ή δήµου για την έρευ-

να της Περιφέρειας Αττικής)

• Προσδοκώµενη µεταβολή της απασχόλησης σε τρία έτη για κάθε

επαγγελµατική κατηγορία (ή δήµου για την έρευνα της Περιφέρειας

Αττικής)

• Προσδοκώµενη µεταβολή της κλαδικής απασχόλησης (ή δήµου για

την έρευνα της Περιφέρειας Αττικής)
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• Προσδοκώµενη µεταβολή της απασχόλησης ανάλογα µε τα χαρα-

κτηριστικά των επιχειρήσεων (µέγεθος απασχόλησης, τζίρου κλπ)

Τα αποτελέσµατα τόσο της πρώτης φάσης της έρευνας όσο και της

δεύτερης φάσης θα αξιοποιηθούν επίσης στον προσδιορισµό της προ-

σφοράς και ζήτησης δεξιοτήτων ανά επαγγελµατική κατηγορία.

7.2 Έρευνα πεδίου για τη διερεύνηση της θέσης στην
αγορά εργασίας των πτυχιούχων διαφόρων σχολών 

Στόχος της έρευνας πεδίου των αποφοίτων διαφόρων σχολών είναι η

διερεύνηση της θέσης τους στην αγορά εργασίας, ο προσδιορισµός του

βαθµού ετεροαπασχόλησης και υποαπασχόλησης των αποφοίτων και

γενικά ο προσδιορισµός των αντιστοιχιών µεταξύ συστήµατος εκπαί-

δευσης και κατάρτισης και της αγοράς εργασίας. Η έρευνα των αποφοί-

των θα περιλαµβάνει δείγµα αποφοίτων των διαφόρων σχολών του

ΟΑΕ∆ (µαθητεία, ΚΕΚ, ΙΕΚ) αλλά και δείγµα αποφοίτων των ΤΕΕ, ιδιωτι-

κών ΚΕΚ και ΙΕΚ. Η δειγµατοληψία θα πραγµατοποιηθεί µε βάση το είδος

της σχολής και την ειδίκευση των αποφοίτων.
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Ο ΟΑΕ∆ καταγράφει στα µητρώα του τον αριθµό και τα χαρακτηριστι-

κά των ατόµων που οικειοθελώς εισέρχονται στα κατά τόπους γραφεία

του και επιθυµούν να λάβουν την «κάρτα ανεργίας». Παρακολουθεί

συνεπώς την ανεργία καθώς και τη συµµετοχή των εγγεγραµµένων στα

µητρώα του σε διάφορες διαδικασίες (πχ «εξατοµικευµένη παρέµβα-

ση») και προγράµµατα του Οργανισµού (πχ προγράµµατα επαγγελµατι-

κής εµπειρίας). Τα στοιχεία της εγγεγραµµένης ανεργίας ανανεώνονται

καθηµερινά µε την εγγραφή, διακοπή ή διαγραφή των εγγεγραµµένων

ανέργων από τα µητρώα του και εποµένως είναι δυνατόν να έχουµε απο-

τύπωση της εικόνας της εγγεγραµµένης ανεργίας σε συγκεκριµένη ηµε-

ροµηνία και σε τοπικό επίπεδο.

Για να εγγραφεί κάποιος στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆ πρέπει να

είναι (ή να δηλώσει) άνεργος και να είναι ηλικίας από 18-64 ετών (για

τους ανήλικους που θέλουν να εγγραφούν στα µητρώα του ΟΑΕ∆ ακο-

λουθείται ειδική διαδικασία). Μόλις εγγραφεί ο άνεργος στα µητρώα

ανέργων του ΟΑΕ∆, παραλαµβάνει την «κάρτα ανεργίας». Η κάρτα αυτή

αναγράφει την Υπηρεσία στην οποία έγινε η εγγραφή, το ονοµατεπώνυ-

µο του κατόχου, όνοµα πατρός ή συζύγου, ηµεροµηνία εγγραφής, αύξο-

ντα αριθµό ανέργου, ηµεροµηνία γέννησης και κωδικό επαγγέλµατος. Η

κάρτα αυτή έχει ισχύ για ένα µήνα και πρέπει να ανανεώνεται κάθε µήνα

αν η κατάσταση του ατόµου παραµένει η ίδια. Η κάρτα ανεργίας είναι

προσωπική και µοναδική. Η ανανέωσή της γίνεται πάντα αυτοπροσώπως

µε την επίδειξη της κάρτας και της ταυτότητας του κατόχου. Σε περί-

πτωση που παρέλθει το διάστηµα του ενός µηνός και ο άνεργος δεν

προσέλθει στην υπηρεσία στην οποία εκδόθηκε η κάρτα για να την ανα-
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νεώσει, τότε διαγράφεται από το µητρώο ανέργων. Επίσης η κάρτα ανερ-

γίας διαγράφεται σε περίπτωση που ο κάτοχός της προσληφθεί σε

κάποιον εργοδότη, ενταχθεί σε κάποιο πρόγραµµα κατάρτισης, επιδο-

τούµενης απασχόλησης ή σε πρόγραµµα απόκτησης εργασιακής εµπει-

ρίας (Stage) ή ανοίξει δική του επιχείρηση. Στην περίπτωση που κάποιο

άτοµο που είχε στο παρελθόν κάρτα ανεργίας και έχει διαγραφεί θέλει

να ξαναποκτήσει κάρτα ανεργίας, η διαδικασία εγγραφής γίνεται από την

αρχή και ο χρόνος ανεργίας αρχίζει να µετράει από την νέα ηµεροµη-

νία εγγραφής.

Οι λόγοι που οδηγούν τα άτοµα να εγγραφούν στον ΟΑΕ∆ είναι

πολλοί και συνδέονται τόσο µε τις δραστηριότητες του φορέα όσο και

µε τις παροχές κοινωνικής πρόνοιας που παρέχει. Η ποικιλία των λόγων

εγγραφής δηµιουργεί ορισµένα προβλήµατα στον ακριβή προσδιορισµό

του πραγµατικού αριθµού των ανέργων στο σύνολο των εγγεγραµµένων

ανέργων. Αξίζει να σηµειωθεί ότι σύµφωνα µε τις απαντήσεις των εγγε-

γραµµένων ανέργων στους οποίους έγινε εξατοµικευµένη προσέγγιση

κατά την διάρκεια του 2004, ο κυριότερος λόγος εγγραφής (µε ποσοστό

51,09%) είναι η αναζήτηση µιας κατάλληλης θέσης εργασίας µε στόχο

την ένταξη ή την επανένταξη στην αγορά εργασίας. Στο µητρώο ανέρ-

γων του ΟΑΕ∆ καταγράφονται επίσης οι «εποχιακά απασχολούµενοι»

οι οποίοι δικαιούνται ορισµένων ειδικών επιδοµάτων και οι οποίοι δεν

αναζητούν απασχόληση κατά την περίοδο εγγραφής τους στον ΟΑΕ∆.

Συνεπώς όλοι οι εγγεγραµµένοι άνεργοι στον ΟΑΕ∆ δεν πληρούν τα

κριτήρια σύµφωνα µε τα οποία οι ∆ιεθνείς Οργανισµοί ορίζουν την

«ανεργία». Από την άλλη πλευρά, όλοι οι άνεργοι δεν εγγράφονται στον

ΟΑΕ∆. Συνεπώς η εγγεγραµµένη ανεργία δεν ταυτίζεται µε την έννοια

της ανεργίας όπως αυτή µετριέται από άλλους φορείς (πχ. ΕΣΥΕ,

EUROSTAT), και δεν θα πρέπει να συγκρίνεται µε αυτή. Επιπροσθέτως

µε τα στοιχεία του ΟΑΕ∆ δεν είναι δυνατόν να υπολογιστεί το ποσοστό

ανεργίας παρά µόνο ο αριθµός των ανέργων καθότι ο ΟΑΕ∆ δεν κατα-
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γράφει τον αριθµό των απασχολουµένων που απαιτείται για τον υπολο-

γισµό του ποσοστού ανεργίας6.

Η µεγάλη χρησιµότητα των στοιχείων της εγγεγραµµένης ανεργίας

του ΟΑΕ∆ έγκειται στον τοπικό χαρακτήρα των στοιχείων αυτών (επί-

πεδο µικρότερο του δήµου) και στην καθηµερινή ανανέωση των στοι-

χείων. Επίσης οι συνεχείς βελτιώσεις των διαδικασιών που ακολουθούνται

στον ΟΑΕ∆ και των τρόπων µε τους οποίους καταγράφονται τα στοι-

χεία του ΟΑΕ∆ στο µηχανογραφικό σύστηµα του Οργανισµού επιτρέ-

πουν την όλο και πληρέστερη εικόνα των χαρακτηριστικών των επιµέ-

ρους οµάδων των εγγεγραµµένων στα µητρώα του ΟΑΕ∆.

Στον ΟΑΕ∆ εκτός από την εγγραφή των ανέργων γίνεται και η

εγγραφή των κενών θέσεων στις ιδιωτικές επιχειρήσεις οι οποίες αναζη-

τούν προσωπικό µέσω του Οργανισµού. Για να εγγραφεί µια επιχείρηση

στον ΟΑΕ∆ πρέπει ο υπεύθυνος της επιχείρησης µαζί µε έναν εργασια-

κό σύµβουλο να συµπληρώσουν το έντυπο «διάγνωσης αναγκών επιχει-

ρήσεων». Το έντυπο αποτελείται από τέσσερα τµήµατα. Το πρώτο τµήµα

αφορά τα διοικητικά στοιχεία που αναφέρονται στην υπηρεσία του

ΟΑΕ∆, τον εργασιακό σύµβουλο, την επωνυµία της επιχείρησης, το ΑΦΜ

κλπ. Το επόµενο τµήµα αναφέρεται στα γενικά χαρακτηριστικά της επι-

χείρησης και στις απόψεις του υπευθύνου για την κατάσταση της αγο-

ράς. Στο τρίτο τµήµα του εντύπου περιγράφονται τα χαρακτηριστικά της

κενής θέσης που υπάρχει και συµπληρώνονται στοιχεία σχετικά µε τον

αριθµό των ατόµων, τον τύπο της απασχόλησης (µόνιµη, προσωρινή) το

είδος (πλήρης ή µερική), τη µορφή (µισθωτή ή µε σύµβαση) και το ωρά-

ριο απασχόλησης. Επίσης καθορίζεται το εκπαιδευτικό επίπεδο, η προϋ-

πηρεσία ή η ανάγκη για επαγγελµατική κατάρτιση του υποψηφίου και

καταγράφονται οι πιθανές προτιµήσεις της επιχείρησης για το φύλο και

την ηλικία του υποψηφίου εργαζόµενου, καθορίζονται τα επίπεδα αµοι-
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βών, προσδιορίζονται οι ικανότητες και δεξιότητες καθώς και το εκπαι-

δευτικό επίπεδο που θα πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι. Τέλος στην τελευ-

ταία ενότητα του εντύπου διάγνωσης των αναγκών των επιχειρήσεων

αναφέρονται τα χαρακτηριστικά των θέσεων που καλύφθηκαν το τελευ-

ταίο έτος στην επιχείρηση.

Τα στοιχεία του ΟΑΕ∆ µπορούν να αξιοποιηθούν στο έργο του

προσδιορισµού της προσφοράς και ζήτησης ειδικοτήτων για τέσσερις

σκοπούς:

1. Τον υπολογισµό της προσφοράς ειδικοτήτων µέσω της διαχρονικής

εκτίµησης της επαγγελµατικής διάρθρωσης της εγγεγραµµένης

ανεργίας σε τοπικό επίπεδο.

2. Τον υπολογισµό του δυναµισµού των κλάδων µέσω της διαχρονι-

κής εκτίµησης της κλαδικής διάρθρωσης της εγγεγραµµένης ανερ-

γίας σε τοπικό επίπεδο.

3. Τον προσδιορισµό της επαγγελµατικής και κλαδικής διάστασης της

ανεργίας σε τοπικό επίπεδο.

4. Την εκτίµηση των αναντιστοιχιών µεταξύ προσφοράς και ζήτησης

ειδικοτήτων σε τοπικό επίπεδο.

Συγκεκριµένα µε τα στοιχεία του ΟΑΕ∆ θα υπολογιστούν οι ακόλου-

θοι δείκτες:

• Συµµετοχή της τριψήφιας επαγγελµατικής κατηγορίας εγγεγραµµέ-

νων ανέργων στο σύνολο της εγγεγραµµένης ανεργίας το τρέχον

έτος προς τη συµµετοχή της ίδιας επαγγελµατικής κατηγορίας στο

σύνολο της εγγεγραµµένης ανεργίας το προηγούµενο έτος (και

δύο έτη πριν) στο σύνολο της χώρας, σε περιφερειακό και τοπικό

επίπεδο.

• Συµµετοχή της κάθε τριψήφιας επαγγελµατικής κατηγορίας εγγε-
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γραµµένων ανέργων στο σύνολο των εγγεγραµµένων ανέργων στο

σύνολο της χώρας, σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο

• Συµµετοχή του κάθε τριψήφιου κλάδου οικονοµικής δραστηριότη-

τας εγγεγραµµένων ανέργων στο σύνολο των εγγεγραµµένων ανέρ-

γων στο σύνολο της χώρας, σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο

• Κενές θέσεις / εγγεγραµµένοι άνεργοι για µονοψήφιες επαγγελµα-

τικές κατηγορίες στο σύνολο της χώρας, σε περιφερειακό και τοπι-

κό επίπεδο.

Θα πρέπει τέλος να σηµειωθεί ότι στην ερµηνεία των αποτελεσµάτων

των ανωτέρω δεικτών θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα

χαρακτηριστικά της συλλογής στοιχείων από τον ΟΑΕ∆. Αναφέρθηκαν

ήδη ορισµένα προβλήµατα στον εντοπισµό των «πραγµατικών» ανέργων

µέσω των στοιχείων της εγγεγραµµένης ανεργίας. Μεταξύ των θεµάτων

που πρέπει να ληφθούν υπόψη ώστε να µην παρερµηνευτούν τα αποτε-

λέσµατα των δεικτών που αναφέραµε είναι οι λόγοι εγγραφής ή µη

εγγραφής συγκεκριµένων κατηγοριών ανέργων και θέσεων από τον

ΟΑΕ∆.
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Ορισµένοι κλάδοι οικονοµικής δραστηριότητας δεν είναι δυνατόν να

καλυφθούν επαρκώς από την έρευνα πεδίου και για το λόγο αυτό απαι-

τείται ειδικότερη διερεύνηση των εξελίξεων της απασχόλησης στους

κλάδους αυτούς. Για παράδειγµα ο πρωτογενής τοµέας δεν καλύπτεται

επαρκώς από το Μητρώο Επιχειρήσεων της ΕΣΥΕ. Για τη µελέτη των εξε-

λίξεων στον αγροτικό τοµέα προτείνεται η διενέργεια ειδικής έρευνας

χρησιµοποιώντας το Μητρώο Γεωργικών Εκµεταλλεύσεων της ΕΣΥΕ.

Οι εξελίξεις στο δηµόσιο τοµέα επίσης δεν είναι δυνατόν να διερευ-

νηθούν µέσω της έρευνας πεδίου διότι η ύπαρξη κενών θέσεων δεν

οδηγεί αναγκαία στην πλήρωση των θέσεων αυτών. Οι εξελίξεις στο

δηµόσιο θα διερευνηθούν µέσω των στοιχείων που δηµοσιεύει το ΑΣΕΠ

για τις προβλεπόµενες προσλήψεις στο δηµόσιο.

Η παραοικονοµία στην Ελλάδα αποτελεί σύµφωνα µε διάφορες εκτι-

µήσεις σηµαντικό µέγεθος της οικονοµικής δραστηριότητας της χώρας.

Η αδήλωτη απασχόληση αποτελεί επίσης ένα σηµαντικό κοµµάτι της

απασχόλησης που αν δεν ληφθεί υπόψη στις εκτιµήσεις για τη µελλο-

ντική απασχόληση θα οδηγήσει σε υποεκτίµηση της πραγµατικής απα-

σχόλησης τόσο σε συνολικό επίπεδο όσο και κυρίως στους κλάδους ή

στα επαγγέλµατα στα οποία η αδήλωτη απασχόληση είναι συχνότερη. Για

το λόγο αυτό οι εκτιµήσεις των αναλύσεων που βασίζονται στη δηλωµέ-

νη απασχόληση θα «διορθωθούν» µε βάση τα αποτελέσµατα των εκτι-

µήσεων για το µέγεθος της αδήλωτης απασχόλησης.
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